
Radim Hruška

Petrov, Letovice - Hned dva 
velké požáry zaměstnaly v uply-
nulých dnech hasiče na Bosko-
vicku. V prvním případě vyjížděli 
ve čtvrtek 22. srpna k hořící bu-
dově bývalého kravína v Petrově. 
V hospodářském stavení byla to-
tiž naskladněná sláma, kterou za-
chvátily plameny. 

„Při zásahu se postupně vy-
střídalo čtrnáct profesionálních 
a dobrovolných jednotek hasi-
čů. Po příjezdu prvních jednotek 
museli hasiči především uchránit 
přiléhající budovu seníku, kam se 
plameny mohly rychle rozšířit. To 
se podařilo a požár tak zachvátil 
pouze budovu o rozměrech asi 
šedesát krát patnáct metrů a další 
okolí již neohrožoval. Hasiči li-
kvidovali plameny šesti vodními 
proudy kolem budovy a jedním 
proudem z koše automobilového 
žebříku. Při zásahu se na noze 
lehce zranil jeden dobrovolný 
hasič,“ uvedl tiskový mluvčí ji-
homoravských hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Vzhledem k hustému kou-
ři nařídil velitel zásahu použít 

přetlakové ventilátory, kterými 
se podařilo vyhánět kouř z haly 
ven. Na vyvážení slámy povolal 
velitel hasičský nakladač z Brna. 
Prohořívající slámu pak hasiči 
vyváželi z objektu na pole, kde 
se nechala kontrolovaně dohořet. 
Předběžná škoda se odhaduje na 
jeden milion korun. V letošním 
roce se jednalo o požár s největ-
ší předběžně stanovenou škodou. 
Příčina vzniku se vyšetřuje.

Ke druhému případu vyjížděli 
hasiči v úterý 27. srpna do Leto-
vic. V areálu zemědělského pod-
niku totiž vzplály zásobníky s pe-
letovanou vojtěškou sloužící jako 
krmivo. „Zásobníky se nacházely 
uvnitř haly a prostor zásahu byl 
silně zakouřen. Hasiči vynáše-
li žhavé pelety ze skladovacího 
prostoru v dýchací technice a do-
datečně je hasili mimo prostor 
skladu. Majitel objektu zajistil 
speciální techniku na vyskladnění 
pelet. Předběžnou škodu stanovil 
vyšetřovatel na padesát tisíc ko-
run. Hasičům se podařilo uchránit 
majetek v hodnotě asi půl milio-
nu korun. Za vznikem požáru je 
nejspíš samovznícení,“ doplnil za 
hasiče Petr Příkaský. 

Pořádáte nevšední akci?   Děje se u vás něco zajímavého?     Volejte: 774 408 399      Pište: redakce@zrcadlo.net

Jan Kohut vyhrál Půlmaraton Moravským krasem

ročník 7          číslo 18           úterý 3. září 2013          cena 12 Kč / předplatné 10 Kč

Dva velké požáry 
zaměstnaly 

hasiče

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA&DVEŘE

IN
ZE

R
C

E

Vydařená akce. Půlmaraton Moravským krasem má za sebou osmnáctý ročník. Jeho vítězem se v Blansku stal po vynikajícím výkonu 
domácí Jan Kohut a stal se mistrem Moravy a Slezska. Fotografie zachycuje běh městem. Více na straně 7. Foto Bohumil Hlaváček

INZERCE

Referendum o hale 
v Boskovicích se blíží

Boskovice - Již v pátek 20. září se v Boskovi-
cích uskuteční referendum o stavbě nové sportovní 
haly. Bude probíhat od 14 do 22 hodin. K tomu, 
aby rozhodnutí referenda bylo závazné, se ho musí 
zúčastnit minimálně pětatřicet procent oprávně-
ných voličů (v případě Boskovic asi 9 300). 

Aby bylo referendum závazné, musí také být pro 
jednu z variant nadpoloviční většina a zároveň to 
musí být alespoň pětadvacet procent oprávněných 
voličů. V opačném případě bude rozhodnutí pro 
boskovické zastupitele nezávazné. Otázka referen-
da bude znít - Požadujete, aby orgány města Bos-
kovice učinily v samostatné působnosti rozhodnutí 
k tomu, aby nebyla zahájena stavba sportovní haly 
na ulici Slovákova v Boskovicích?

Jak uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma, nová sportovní hala by měla stát na ne-
využívaném pozemku města Boskovice v areálu 
ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova, vedle stáva-
jící tělocvičny. S budovou školy by byla funkčně 
propojena spojovacím vestibulem, v budově stáva-
jící základní školy by byly vytvořeny dvě šatny. Na 
stavbu je vydáno platné stavební povolení a město 
Boskovice má na svých účtech volné (navázané) 
fi nanční prostředky na výstavbu haly bez nutnos-
ti využití bankovního úvěru. V rámci výběrového 
řízení již byly otevřeny obálky s nabídkami fi rem 
na stavbu haly. Pokud by se se stavbou začalo na 
podzim letošního roku, mohla by být dokončena 
do konce roku 2014. Více informací na www.bos-
kovice.cz nebo http://referendum-hala.cz.  (hrr)

Řidič favoritu měl 
dvě promile

Blansko - Po třech jedenáctistupňových pivech 
a stejném počtu rumů usedl za volant Škody Favo-
rit jednašedesátiletý řidič v Blansku. Nečekal však, 
že jej kolem jedenácté hodiny večer ve čtvrtek 29. 
srpna zastaví policejní hlídka. Dechová zkouška 
pak jen převedla vypité nápoje do číselné podoby 
- muž měl v dechu 2,12 promile alkoholu. Policis-
té mu tedy zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu 
další jízdu. Nyní je podezřelý ze spáchání trest-

Čtvrtý ročník Pochodu po dálničním 
tělese R43 se vydařil

Mladkov - Již počtvrté hostilo výletiště za stoletou školou v Mladkově účastníky Po-
chodu po dálničním tělese R43. Turisté sem dorazili pěšky nebo na kole. Mohli si vybrat 
z několika tras od pěti do čtyřiceti kilometrů dle své fyzické zdatnosti ze směrů od Brna 
a Moravské Třebové.

Cílem akce je připomenout stále oddalované řešení rychlostní komunikace R43. Stá-
vající silnice 1/43 z Brna na Svitavy již dávno nestačí silnému provozu a přibývá na ní 
tragických nehod.

Akci pořádá Klub českých turistů Boskovice, Osadní výbor Mladkov, turistické kluby 
Moravská Třebová, Jaroměřice-Jevíčko, Velké Opatovice, Kuřim a Tělocvičná jednota 
Sokol Boskovice.  Pokračování na str. 4
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ného činu 
o h r o ž e n í 
pod vlivem 
n á v y k o v é 
látky.  (hrr)

Petrov. Foto HZS JmKPetrov. Foto HZS JmK
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Crha: Dochází k rekonstrukci 
páteřních přivaděčů okresu

K K
Oběd nedopadl 

dobře, muže 
napadl výtržník

Letovice - Nápad zajít si na 
oběd nebo na jiné občerstvení 
do restaurace se může proměnit 
ve velmi nepříjemnou zkušenost. 
Své o tom ví jednapadesátiletý 
muž, kterého ve středu 28. srp-
na krátce před půl dvanáctou 
začal napadat jiný host restau-
race v Letovicích. Nejprve jej 
slovně vulgárně urážel, poté jej 
vzal za oblečení a povalil na 
zem. Pak ještě napadenému muži 
vzal dioptrické brýle a úmyslně 
je poškodil. Výtržník tak způso-
bil muži škodu za asi šest tisíc 
korun. Policisté třicetiletého 
výtržníka na místě zadrželi a ten 
je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu poškození cizí 
věci a výtržnictví.  (hrr)

Z domku vzal,
co šlo

Boskovice - Přes balkonové 
dveře se dostal do rodinného dom-
ku v Boskovicích v noci na středu 
28. srpna zatím neznámý zloděj. 
Z domku si odnesl hlavně peníze, 
které byly uloženy v peněženkách 
obyvatel domu, ale také osob-
ní doklady a značkové hodinky. 
Dostal se i do garáže, odkud ukra-
dl navigaci. Celková škoda, která 
majitelům vznikla, byla vyčíslena 
na asi 48 tisíc korun.  (hrr)

Esemeska jej 
vyšla draho

Blanensko - I odeslání krát-
ké textové zprávy z mobilního 
telefonu může být nepříjemným 
překvapením. Před několika dny 
totiž dostal muž z Blanenska na 
svůj mobilní telefon SMS zprávu 
z jemu neznámého čísla s tím, že 
má na jiné telefonní číslo přepo-
slat jinou krátkou textovou zprá-
vu s určitým kódem. Když tak 
učinil, v pondělí 26. srpna zjistil, 
že mu z vyúčtování telefonu byla 
dvakrát odečtena částka ve výši 
pět set korun. Muži tak vznikla 
škoda za jeden tisíc korun a pří-
pad už oznámil policistům pro 
podezření ze spáchání přestupku 
proti majetku.  (hrr)

Žena spadla 
a nemohla 

vstát
Blansko - Z jednoho domu 

v Blansku se ozývá volání 
o pomoc. Přijeďte. Tuto infor-
maci dostali blanenští policisté 
v pondělí 26. srpna od ženy, která 
zavolala na tísňovou linku 158. 
Když během chvilky dorazili na 
místo, zjistili, že je tomu skutečně 
tak, a že se volání o pomoc ozývá 
ze zadního traktu budovy. Když 
se hlídka dostala blíže k domu, 
slyšeli již zřetelně volání ženské-
ho hlasu. Volající tedy uklidnili, 
že jsou policisté a že jsou už na 
místě. Pak se od ženy dozvědě-
li, že nešťastně upadla a nemůže 
vstát. V domě tak leží už více než 
dvě a půl hodiny. Policisté se tedy 
dostali do domu, poskytli třia-
osmdesátileté ženě první pomoc 
a přivolali zdravotnické záchra-
náře. Ti ženu převezli do nemoc-
nice pro podezření na zlomeninu 
krčku na jedné noze.  (hrr)

Objednaného
telefonu se

nedočkal
Boskovicko - Sen o novém 

mobilním telefonu značky Sam-
sung se velmi rychle rozplynul 
muži z Boskovicka. Ten si doty-
kový telefon koupil na interne-
tovém portálu a v polovině červ-
na poslal prodávajícímu na účet 
požadovanou částku ve výši sedm 
tisíc korun. Prodávající se nejprve 
začal vymlouvat, že mu telefon 
nemůže zaslat a proč jej nemůže 
doručit, a poté přestal s kupujícím 
zcela komunikovat.  (hrr)

Vykradl obytná 
auta

Drnovice - Obytné vozy zapar-
kované v pískovně v Drnovicích 
se staly cílem zatím neznámého 
zloděje. Ten překonal zámky dveří 
obytného auta značky Fiat a ukra-
dl mobilní telefon v hodnotě téměř 
deset tisíc korun. Pak se pachatel 
dostal ještě do dalších dvou obyt-
ných aut, z nichž vzal hlavně pení-
ze v cizí měně a ještě další mobil-
ní telefon. Škoda, kterou způsobil 
zloděj cizincům, jimž auta patřila, 
byla vyčíslena na více než 30 tisíc 
korun.  (hrr)

Pátrají po
řidiči,

který ujel
Vanovice - Policisté hledají 

svědky dopravní nehody, která 
se stala 6. srpna kolem tři čtvrtě 
na čtyři odpoledne na silnici ve 
Vanovicích. Sedmnáctiletý řidič 
tam jel na motocyklu Honda CBR 
125 ve směru od Letovic na Drvá-
lovice při pravém okraji silnice 
v době, kdy do protisměru vyjela 
v levotočivé zatáčce stříbrná Ško-
da Octávia nezjištěné registrač-
ní značky. Její řidič při průjezdu 
levotočivé zatáčky vyjel do proti-
směru, kde ve stejném okamžiku 
jel mladistvý řidič na motocyklu. 
Ten ve snaze zabránit střetu začal 
intenzivně brzdit a vyjel vpravo 
mimo silnici. Při nehodě se lehce 
zranil on i jeho spolujezdec. Řidič 
Škody Octávia sice po nehodě při-
brzdil, následně ale z místa neho-
dy odjel. Na motocyklu vznikla 
škoda ve výši 10 tisíc korun. 

Policisté nyní žádají svědky 
dopravní nehody, aby se ozvali na 
telefon 974 631 335 nebo na tísňo-
vou linku 158.  (hrr)

Ukradl kolo
Ostrov u Macochy - Neuzamče-

né branky vedoucí do dvora rodin-
ného domu v Ostrově u Macochy 
využil zloděj. Ten si odtud odvezl 
volně stojící jízdní kolo v hodnotě 
přes šest tisíc korun. Je podezřelý 
z trestných činů krádež a porušo-
vání domovní svobody.  (hrr)

Motorkář boural
Šebrov - Ve čtvrtek 22. srpna 

vyjížděli blanenští dopravní poli-
cisté k havárii motorkáře poblíž 
Šebrova-Kateřiny. Sedmadvaceti-
letý řidič motocyklu mířící z Šeb-
rova na Blansko nezvládl vlivem 
rychlosti levotočivou zatáčku, 
dostal smyk a spadl na silnici. 
Podle záchranářů, kteří ho převez-
li do brněnské bohunické nemoc-
nice, utrpěl lehké zranění. Decho-
vá zkouška vyloučila, že by před 
jízdou požil alkohol.  (hrr)

Do Macochy 
skočil muž

Moravský kras - Ve středu 21. 
srpna ukončil svůj život skokem 
do propasti Macocha další člo-
věk. Před jednou hodinou odpo-
ledne skočil z Horního můstku 
pětačtyřicetiletý muž z Brna. 
Další okolnosti jsou předmětem 
šetření.  (hrr)

Řídím, piju 
nealko pivo

Blanensko a Boskovicko - 
Stejně jako uplynulé dva roky 
se policisté na Blanensku a Bos-
kovicku zapojili do společného 
projektu Policie České republiky 
a Českého svazu pivovarů a slado-
ven s názvem Řídím – piju nealko 
pivo. Cílem projektu je předsta-
vit a rozšířit povědomí veřejnosti 
o nápoji pro řidiče, který je při 
řízení vozidla bezpečnější náhra-
dou alkoholického piva. 

Ve středu 7. srpna se tato akce 
uskutečnila v Kunštátě. Žádný 
šofér či šoférka nebyli ovlivněni 
alkoholem. Policisté ovšem u něk-
terých řidičů řešili přestupky jako 
rychlou jízdu, špatný technický 
stav vozidla, či prošlou technickou 
kontrolu.  (hrr)

Děti se naučí hýbat, což jim nikdo 
nikdy nevezme, říká Martínek

Hana Trnečková

Boskovice - Rozesmáté děti 
a spokojení rodiče. To je každo-
roční podoba dětských závodů na 
Boskovických bězích. Báječnou 
náladu však organizátoři chtějí 
protáhnout na celý školní rok. 
Tým Sportuj s námi tak otvírá 
sportovní kroužek pro všechny 
děti bez ohledu na kondici či 
dovednosti. „Jedná se o projekt 
Děti sportují s námi, pro děti ve 
věku od pěti do devíti let,“ říká 
pedagog a koordinátor Pavel 
Martínek.

Komu je projekt určený?
Je určen pro každého, koho ten-

to projekt zaujal. Ať už pro děti, 
které již s nějakým sportem zača-
ly, tak pro úplné „začátečníky“. 
Děti budou rozděleny do dvou 
skupin. Při rozdělování do skupin 
bude hlavní kritérium věk.

Co příprava obnáší?
Každá tréninková jednotka 

se bude zejména skládat z růz-
ných pohybových her, které 
budou tematicky zaměřeny na 
rozvoj pohybových schopností, 
jako je rychlost, vytrvalost, síla, 
a základních atletických doved-
ností, tedy skoků, hodů...

Kde se tréninky budou ode-
hrávat?

Tréninky se budou konat v are-
álu Stření pedagogické škole Bos-
kovice, která je partnerem našeho 
projektu. K dispozici bude tělo-
cvična, venkovní hřiště a travnatá 
plocha. Samozřejmě během roku 
vyrazíme i mimo areál školy, ale 
to bude spíše výjimečně. 

Kdy projekt začíná?
Samotné tréninky začínají ve 

středu 18. září 2013, respektive 
ve čtvrtek 19. září, a v tyto dny se 
také budeme scházet pravidelně. 
Začínat budeme vždy v 16 hodin 
a končit bychom měli v 17 hodin. 
Ve středu budou chodit mladší 
a ve čtvrtek ti starší. 

Co všechno děti potřebují, 
aby na trénink mohly přijít? A 
nebude to fi nančně náročné?

Co se týká fi nanční stránky, 
tak jsme se snažili cenu dostat na 
minimum, na částku 650 korun 
za celý školní rok. Také vybavení 
nebude z nejdražších. Stačí spor-

tovní obuv, kraťasy či tepláky 
a tričko.

Jaká je kapacita letošní pří-
pravy? A z jaké části je kapaci-
ta naplněná?

Sportovat s námi může celkem 
30 dětí. V každé hodině tedy 15 
dětí. A v současné době jsem asi na 
dvou třetinách naší kapacity. Při-
hlašování probíhá do poloviny září 
na ofi ciálních stránkách Boskovic-
kých běhů www.sportujsnami.cz

Účastníci mají start v Bosko-
vických bězích 2014 zdarma. 
Znamená to, že cíl kurzu smě-
řuje k těmto závodům?

Pro děti je důležité nastavit 
cíle tak, aby na ně mohly rela-
tivně lehce dosáhnout a Bosko-
vické běhy jsou z tohoto pohledu 
ideální. Je to akce, kterou celé 
Boskovice a okolí žijí poměrně 
dlouho před i po ní. A pro děti 
je to akce, na kterou se budou 
určitě moc těšit. Já bych k tomu 
ovšem přidal ještě další rozměr, 
a sice to, že děti se naučí spoustu 
nových pohybových dovedností 
a budou rozvíjet všechny pohy-
bové schopnosti. A to je něco, 
co jim nikdo nikdy už nevezme 
a budou to moci využít jak v dal-
ších sportech, tak také i v budou-
cí práci.

Bohumil Hlaváček

Blansko - Co 
nového ve Svazku 
vodovodů a kana-
lizací měst a obcí 
okresu Blansko? 
Popovídali jsme si 
o tom s jeho předse-
dou a současně mís-
tostarostou Blanska 
Jiřím Crhou. 

Co se děje 
momentálně v Bez-
ručově ulici?

V současnosti začíná velká 
stavba rekonstrukce takzvaných 
páteřních vodovodních přivaděčů. 
To znamená, že veškerá pitná voda 
přicházející do města, povede no-
vým potrubím a výměníky. Je to 

obrovská akce v hodnotě zhruba 
300 milionů korun. Drtivá většina 

jde z fondu dotací 
Evropské unie. Jed-
ná se o úseky Bos-
kovice – Blansko, 
Spešov – Blansko, 
Lažany – Blansko 
a Velké Opatovice 
– Boskovice. Prak-
ticky všechna voda 
z hlavních prame-
nišť. Bylo to hodně 
nutné. Většina tras 
jde mimo obce, oby-

vatelé regionu budou zatěžování 
minimálně.

Začíná se ale na jedné z hlav-
ních ulic v městě, doprava je 
omezená semafory…

Dělá se náhradní přípojka na 

Březovský vodovod, aby se moh-
ly dělat odstávky na hlavních 
tazích, které budou opravovány. 
Bude to taková potenciální zálo-
ha i do budoucna, kdyby došlo 
k nějakým haváriím, poslouží 
jako náhradní zdroj. Ještě se bude 
dělat v Hořicích, při práci na při-
vaděči z Lažan, jinak vše půjde 
neobydlenými oblastmi. 

Využívá se prováděných 
výkopových prací i k jiným 
účelům?

Ne, není nic potřeba. Samo-
zřejmě komunikace budou uvede-
ny do původního stavu. Na Bez-
ručově ulici by mělo být hotovo 
do půlky září. Celá rekonstrukce 
je pak plánována do začátku pod-
zimu roku 2015. Čeká se jen na 
konkrétní fi nanční plnění dota-

ce, to by mělo klapnout každým 
dnem.

Co dalšího Svazek plánuje?
Dokončuje se stavba Dyje II. 

Připravují se práce v Boskovicích 
Mladkově. Dělá se čistička na 
Kořenci. Hlavní je ale jednoznač-
ně stavba přivaděčů, to je jasná 
priorita.

A co cena vody…
Při obdržení dotace takového 

typu a výše je jasný závazek dodržo-
vat navyšování ceny z povinnosti 
v řádu pěti procent plus infl ace. To 
budeme muset dodržovat. Těžko se 
dá říct, jak se situace bude vyvíjet. 
Plnění ale musí být, jinak bychom 
museli vracet dotaci. Vodné a stoč-
né je tedy nyní 74,90 Kč, s DPH 
86,35 Kč.

Boskovické běhy.            Foto archivBoskovické běhy.            Foto archiv

Blanensko a Boskovicko - Čty-
ři rozhledny a věže z našeho regio-
nu se zapojily do letošního ročníku 
akce Měsíc věží a rozhleden. Ta 
bude zahájena v sobotu 28. září. 
Na ni totiž připadá letošní den 
věnovaný právě těmto stavbám. 

Do akce se zapojila rozhledna 
na kopci Podvrší ve Veselici, dále 

adamovská rozhledna Alexan-
drovka, věž chrámu sv. Martina 
Blansko a radniční věž v Bosko-
vicích. Nedávno byla vydána nová 
společná soutěžní pohlednice, 
která se vztahuje právě k uvedené 
akci. Chcete-li se zapojit, zakoupí-
te si pohlednici a na ni posbíráte 
otisk čtyř razítek objektů, kte-

ré jsou tam vyobrazeny. Máte-li 
namířeno někam mimo Moravský 
kras, přehled vydaných pohlednic 
najdete na webových stránkách 
www.pohadkovekralovstvi.cz. Ale 
pozor, stránky jsou aktualizovány 
se značným zpožděním.

Pohlednici s razítky pak zašle-
te nejpozději do 31. prosince na 

adresu Turistického a mapového 
centra v Českých Budějovicích 
nebo ji můžete osobně odevzdat 
v Informační kanceláři Blanka 
v Blansku. Vítězové následného 
slosování na veletrhu Holiday 
World 2014 v Praze se podělí 
o horské kolo Galaxy od fi rmy 
CykloŠvec a další ceny.  (ama)

Měsíc věží a rozhleden začne koncem září

Květy. Kartografi cké centrum ve Velkých Opatovicích hos  lo tradiční výstavu jiřinek spojenou s bohatým programem.  Foto Jaroslav Oldřich
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Soutěžte s Pivovarem 
Černá Hora!

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

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

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

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

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

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

alkoholu 0,5%

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

 Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

Přehrada Kře  nka hos  la závody dračích lodí

 Foto Vladimír Friš Foto Vladimír Friš

 Foto Vladimír Friš Foto Vladimír Friš  Foto Vladimír Friš Foto Vladimír Friš

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich



úterý 3. září 2013 ZPRAVODAJSTVÍ4
Den pro děti v Nemocnici 

Blansko se blíží
Radim Hruška

Blansko - Nemocnice Blansko 
připravila na sobotu 7. září zá-
bavný program pro děti, rodiče a 
všechny, kteří se chtějí bavit. Od 
10 do 17 hodin totiž ve venkov-
ním areálu nemocnice proběhne 
již čtvrtý ročník akce s názvem 
Den pro děti. Návštěvníci se mo-
hou těšit na celodenní program, 
a to jak na pódiu, tak i v celém 
areálu nemocnice. 

A na jaký program se můžou 
návštěvníci těšit letos? „Ne-
mocnice Blansko ve spolupráci 
s DDM Blansko nabídne zábavu 
pro celou rodinu. Připraven bude 
tradiční program na pódiu, kde se 
vystřídají místní kapely a divadel-
níci, také dětská módní přehlídka 
a aerobiková show. Nebude chy-
bět ani aktivní část zábavy. Ten-
tokrát se ponese v duchu Cesty 
kolem světa. Děti u vstupu obdrží 
cestovní pas, se kterým projdou 
v areálu nemocnice celkem osm 
zemí. Okusí osm dobrodružných 
úkolů v kostýmovaných stanoviš-
tích a po splnění každého úkolu, 
obdrží do svého cestovního pasu 
razítko dané země. Jakmile po-
sbírají všechna razítka, mohou se 

vypravit do cestovatelského sta-
nu, kde obdrží Certifi kát malého 
cestovatele a sladkou odměnu,“ 
přiblížila mluvčí nemocnice Ka-
teřina Ostrá.

I letos bude v areálu dynamická 
ukázka zásahu hasičů, která je pro 
děti největším lákadlem. Krom 
práce hasičů při hašení hořícího 
vozu se představí i ostatní složky 
záchranného systému – zdravot-
nická záchranná služba i městská 
policie.

Na zábavě pro děti se budou 
podílet skauti s lukostřelbou, 
střelbou ze vzduchovky i lano-
vými aktivitami. Malování na 
obličej, trampolína a klouzací 
hrad nebude chybět. Stejně tak 
představení logopedické poradny 
a ukázka estetické medicíny Ne-
mocnice Blansko.

„Opět přivítáme sdružení Malý 
strom a jejich veřejnou sbírku 
Pečení pro děti, která prodejem 
pekárenských výrobků za dob-

rovolnou cenu fi nančně podpoří 
nemocné, postižené či jinak zne-
výhodněné děti. Poprvé se před-
staví Liga vozíčkářů s preventiv-
ní akcí Přisedni si, zaměřenou na 
předškolní a školní děti. Nebudou 
chybět vodící psi, kteří loni skli-
dili ohromný úspěch,“ doplnila 
Ostrá.

Mezi novinkami v programu 
bude partnerství s Domovem 
dětí a mládeže Blansko, který 
zabezpečí všechna stanoviště 
při pouti za certifi kátem Malého 
cestovatele. Dále pak bude nově 
na pódiu k vidění divadlo Kolár-
ka a v areálu stanoviště mýdlové 
dílničky, angličtiny pro nejmenší, 
představení OA a SZdŠ Blansko, 
kde se budou maskovat zranění 
a následně ošetřovat a také s dět-
mi diskutovat nad lékárničkou. 
Také se v nemocnici poprvé před-
staví Hornolhotské maminky, 
které naučí děti dojit kozu, zdobit 
perníčky a nabídnou ochutnávku 
různých kouzelných elixírů. Mů-
žete se těšit i na výtvarnou dílnu 
Denisa design, na jízdu v elekto-
vozítkách segway a koloběžkách 
a pokud vše klapne, tak i na spa-
nilou jízdu traktorem Fendt, mer-
cedesem mezi traktory. 

Z loňského ročníku. Foto archivZ loňského ročníku. Foto archiv

Test znalostí
Přinášíme vám poslední možnost po-

trápit svoje mozkové závity všeobec-
ným testem svých znalostí. Kdo si je 
chce vyzkoušet nezávazně, stačí mu 
jen si zapřemýšlet o správných odpo-
vědích. Kdo si chce zasoutěžit o pou-
kazy do Wellness centra Kuřim, zašle 
vyluštění na email  redakce@zrcadlo.
net nebo na adresu Zrcadlo Blanen-
ska a Boskovicka, Sokolská 13, 680 01 
Boskovice.

1) Kábul je hlavním městem
a) Pákistánu
b) Tádžikistánu
c) Afghánistánu

2) Světový rekord ve skoku dalekém drží
a) Mike Powell
b) Bob Beamon
c) Carl Lewis

3) Největším českým broukem je
a) roháč obecný
b) tesařík obrovský
c) kovařík obecný

4) Vítězem fotbalové Ligy mistrů 2012/13 se 
stal tým

a) FC Barcelona
b) Bayern Mnichov
c) FC Chelsea

5) Autorem Marťanské kroniky je
a) Arthur C. Clarke
b) Stanislaw Lem
c) Ray Bradbury

6) Ve velkofi lmu Trója hrál hrdinu Achilla
a) Matt Damon
b) Brad Pitt
c) Russell Crowe

7) Atomová bomba na Hirošimu byla svržena
a) 6. srpna 1945
b) 9. srpna 1945
c) 12. srpna 1945

8) Malíř Salvador Dalí byl
a) Mexičan
b) Španěl
c) Ital

9) Prohibice byla v USA zrušena v roce
a) 1929
b) 1931
c) 1933

10) Úředními jazyky na Maltě jsou
a) angličtina a maltština
b) angličtina a italština
c) angličtina a arabština

11) Astronom a fyzik Anders Celsius byl
a) Švéd
b) Němec
c) Dán

12) Ladislav Vácha byl československý 
olympijský vítěz

a) v kanoistice
b) v jezdectví
c) v gymnastice

13) Režisérem fi lmu Šest medvědů s Cibul-
kou byl

a) Václav Vorlíček
b) Oldřich Lipský
c) Zdeněk Podskalský

14) Jedna míle je
a) 1609 metrů
b) 1709 metrů
c) 1809 metrů

15) Kolik dílů má literární seriál Harry Pot-
ter

a) šest
b) sedm
c) osm

16) Od kterého roku je na trhu Coca Cola
a) 1886
b) 1896
c) 1906

17) V kterém roce začala být vyhlašována 
anketa Zlatý slavík

a) 1962
b) 1963
c) 1964

18) Kolik světových rekordů vytvořil Emil 
Zátopek

a) 16
b) 18
c) 20

19) Jacqueline Wilsonová je známou autor-
kou

a) dívčích románů
b) scifi  povídek
c) scénářů amerických sitcomů

20) Vosa obecná patří mezi
a) blanokřídlý hmyz
b) dvoukřídlý hmyz
c) stejnokřídlý hmyz

21) Anakin Skywalker je jedním z hrdinou
a) seriálu Star Trek
b) seriálu Hvězdná brána
c) Hvězdných válek

22) Kleť je nejvyšším vrcholem
a) Středočeské pahorkatiny
b) Novohradských hor
c) Blanského lesa

23) Autorem románu Sbohem armádo je
a) Erich Maria Remargue
b) John Steinbeck
c) Ernest Hemingway

24) Profesor tělesné výchovy W.G.Morgan 
vymyslel hru

a) baseball
b) házená
c) volejbal

25) Castorex je plemeno
a) králíka
b) psa
c) holuba 

26) Prokrastinace je
a) chronická tendence odkládat plnění po-

vinností a úkolů
b) náboženská úchylka
c) schopnost odhadovat výsledky sportov-

ních zápasů
27) V. Brumel je bývalý držitel světového 
rekordu

a) ve skoku dalekém
b) ve skoku o tyči
c) ve skoku do výšky

28) Žokej Josef Váňa se letos pokusí vyhrát 
Velkou pardubickou

a) posedmé
b) poosmé
c) podeváté

29) Barbora má svátek
a) 4. prosince
b) 5. prosince
c) 6. prosince

30) První olympiáda po 2. sv. válce se konala
a) v Paříži
b) v Helsinkách
c) v Londýně
 Připravil Bohumil Hlaváček

Dožínky. Agrocentrum Ohrada ve Vískách hos  lo již 9. Dožínkovou slavnost. Po předání dožínkových věnců následoval bohatý program. Letos poprvé 
byly součás   dožínek i farmářské trhy regionálních produktů a výrobků.  Foto Jaroslav Oldřich

Z  
Cesta do pravěku

Některé děti trávily prázdniny od 12. do 23. srpna na příměstském 
pravěkém táboře v Olešnici. Sídlem malých pračlovíčků se stal na čas 
olešnický Hastrmánek, který tento tábor pořádal. O malé pračlovíčky 
se po celou dobu staraly pratety Nomi a Iva, které pro děti přichystaly 
zábavné pravěké putování.

Kluci a holky si během deseti dnů vyzkoušeli mnoho pohybových, vý-
tvarných, hudebních a vědomostních aktivit. Všichni plnili ve svých tlu-
pách pravěké úkoly, sbírali pravěké zuby a vytvářeli si pravěké deníčky. 
Kluci a holky zažili pravěký den ohně a vody, stavitelský, lovecký, výtvar-
ný a bylinkářský den, pravěkou hostinu a pravěkou olympiádu. Společně 
se vypravili na celodenní pravěký výlet do Sloupsko - šošůvských jeskyní, 
kde pro ně byla připravena zábavná prohlídka s ,,pravými“ neandrtálci. 
Velkým zážitkem pro většinu dětí bylo i cestování vlakem. 

Pračlovíčci během tábora navštívili také statek se zvířaty, pohladili si 
koně a povozili se na malé bričce za poníkem. Během tábora je několi-
krát navštívil samotný pračlověk, který jim vyprávěl nejrůznější příběhy 
a ukazoval nejrůznější pravěké nástroje.

Pračlověk se s dětmi rozloučil na půdě radnice poselstvím, aby se 
k sobě chovaly pěkně a pomáhaly si. Na půdě jim zanechal pravěký po-
klad, do kterého bylo velmi obtížné se dostat. Byl totiž uzamčen pra-
věkým klíčem. Kluci a holky museli společně zavolat pokřik a zazpívat 
pravěké písně, teprve pak se k pokladu dostali. Každý si z tábora odnesl 
nejen krásné tričko s mamutem, ale i část pokladu – dřevěný medajlon 
s mamutem, kožený náramek se jménem, tygří deník a pamětní list. Děti 
dostaly od pračlověka také poslední zub, který si navlékly na svůj pra-
věký náhrdelník. 

Na závěr pratety promítly dětem fotky z celého tábora, u kterých se 
všichni dobře pobavili a připomněli si pravěké zážitky. Tábor se vydařil 
a děti odcházely s úsměvem na tváři domů. Příměstský tábor byl podpo-
řen Grantovým systémem města Olešnice.

 Pratety Noemi Girglová a Ivana Vysloužilová

Za zdravím na Vysočinu
Druhý letošní ozdravný pobyt za podpory JMK pořádalo Nové sdru-

žení zdravotně postižených Letovice pro své členy v polovině měsíce srp-
na. Program se nesl v duchu rčení břevnovského opata, že ,,Bůh stvořil 
Vysočinu v sobotu, aby se mohl v neděli procházet“. Vhodné prostory 
k utužení zdraví jsme našli v našem  oblíbeném  hotelu U Loubů na Třech 
Studních. Ten nabízí možnosti k relaxaci a rehabilitaci, ale také kvalit-
ní ubytování. Program pobytu byl příznivě nastaven všem zúčastněným 
s různým zdravotním postižením. Každé dopoledne bylo na programu 
relaxační cvičení S  Lenkou. 

Účastníky lákalo každodenní večerní plavání a cvičení v hotelovém 
bazénu. Zájemci o zdraví využili nabídku masáží. V programu pro zdraví 
měly své místo pravidelné nenáročné vycházky okolní krásnou a maleb-
nou přírodou Vysočiny. V rámci těchto vycházek jsme podnikli tradiční 
výlet do Ski areálu v Novém Městě na Moravě. Ke zpestření vycházky se 
hrál minigolf, který je umístěn v  areálu SKI hotelu. Zdatnější výletníci se 
vydali pohodovou procházkou zpět na hotel. V rámci klimatoterapie jsme 
se sešli u Vitulčiny studánky. Na tomto místě se připomíná česká žačka 
hudebního skladatele Bohuslava Martinů, Vítězslava Kaprálová, která 
zde na Třech Studních pobývala a cítila se zde nejšťastnější. 

K našemu pobavení posloužil pondělní zábavný večírek s hudbou 
a vtipným vystoupením našich členů při malém divadle. Při sportovním 
odpoledni se hrál pétanque a ruské kuželky, vítězové byli odměněni. 
Čas našeho ozdravného pobytu za krásného počasí rychle ubíhal, 

a tak pomalu přicházel čas loučení s naší oblíbenou Vysočinou. Na roz-
loučenou s Vysočinou jsme navštívili sklářskou huť Svoboda v Karlově 
u Žďáru nad Sázavou. Zde jsme se při návštěvě sklářského provozu se-
známili s ruční výrobou skla. Příjemné překvapení nám přinesla návště-
va krásné vzorkovny, kde se nachází asi 1 700 výrobků. 

A to byla poslední tečka za našim týdenním pobytem na krásné a oblí-
bené Vysočině.  Borek

Čtvrtý ročník Pochodu...
Pokračování ze str. 1
Cestu z Černé Hory do Mladkova provázel odborným výkladem his-

torik a popularizátor stavby Tomáš Janda. Na všechny čekali ofi ciální 
hosté, kulturní program zpestřila rodinná kapela JU-Band, losovala se 
bohatá tombola s hodnotnými výhrami od sponzorů, pro děti byl k dis-
pozici skákací hrad a pobavilo je divadlo jednoho herce z Městečka 
Trnávky. Více na www.zrcadlo.net.  Text a foto Luboš Sušil
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Páleničářská sezo-
na je v plném proudu. V Blansku 
je vyhlášeným mistrem v tomto 
oboru Jaroslav Borkovec. 

Jaký je zatím letošní rok?
Abnormálně dobrý. Letos je 

největší úroda, jakou jsem já 
osobně na své zahradě měl. Mám 
dvaasedmdesát let, a to nepama-
tuju. Třešně, višně, švestky, ryn-
gle. Stromy se prohýbají, větve 
musím mít, jak se říká, podšpraj-
cované, aby se pod tíhou ovoce 
nelámaly. Musím ale konstatovat, 
že řádně hnojím. To je jak s člo-
věkem, ten taky musí jíst. A druhá 
věc – škůdci. Třeba na švestkách 
pilatka, musí se stříkat, hlavně 
koncem květu. Ti, co pálí každý 
rok, to ví. To je stoprocentní. 

Kdy začali lidé vozit ovoce do 
pálenice?

Rok od roku je to dříve. Letos 
jsem začal 15. července. Ani za-
tím nemám přehled, kolik mám 
napáleno, zatím jsem přehled ne-
dělal. Ale moc. Třešně, meruňky, 
broskve, vynikající jsou jablka 
aničky. 

Může se ještě sezona pokazit?
Kdyby přišlo krupobití. Tak, 

jak říkají vinaři, je to dobré, ale 
dokud to není v soudečku… Za-
tím dozrály ode všeho rané odrů-
dy, to hlavní teprve přijde. Staří 

Jaroslav Borkovec: Na ovocné 
pálenky je za  m vynikající rok

Jaroslav Borkovec při práci.  Foto Bohumil HlaváčekJaroslav Borkovec při práci.  Foto Bohumil Hlaváček

sbírali švestky až po prvním mra-
zu, až jim, jak se říká, scvrkly pr-
dýlky. Pak se jim zvedne cukr. Na 
dobrou kořalku musí být přezrálé 
ovoce. 

Co se povedlo letos vypálit 
nejlepšího?

Vždycky jsem říkal nepálit 

aničky. Už jsem to přehodnotil. 
Je to výborná kořalka. Jemná. Já 
mám rád i směsky. Třeba meruň-
ka s třešní. Meruňka zavoní. Nebo 
třeba pět beček švestek a jedna 
hrušky. Ta tam zavoní, zjemní to. 
I vinaři mají někteří směsky rádi. 
Čistá odrůda je dobrá, ale dobrá 
směska je lepší než mizerná čistá. 

Musí se ale vědět, co s čím. Bros-
kev jde třeba jen do hrušek, s ji-
ným se to celé pokazí. Jen sama 
nebo do hrušek. 

A co je podle tebe nejlepší?
Já mám nejraději třešňovici. 

Jadrná, voňavá. Letos byl výbor-
ný rok.

Hodonín u Kunštátu - V ne-
děli 18. srpna se na okraji Hodo-
nína u Kunštátu, v místech, kde 
za 2. světové války stával jeden 
ze dvou tzv. cikánských táborů na 
území tehdejšího protektorátu Če-
chy a Morava, sešlo několik desí-
tek lidí z celé republiky u příleži-
tosti 70. výročí okamžiku, kdy byl 
z tohoto tábora vypraven nejpočet-
nější transport Romů do německé-
ho vyhlazovacího tábora Osvětim 
II - Březinka. Převážná část tohoto 
transportu v Osvětimi zahynula. 
Druhý obdobný tábor byl v Letech 
u Písku, který již svůj památník má. 
Není bez zajímavosti, že u Žalova 
byl i výcvikový prostor wehrmach-
tu počátkem roku 1945. 

Po mši sloužené romským 
knězem uctili přítomní oběti ho-
locaustu u hromadného hřbitova, 
zvaného Žalov. Zde a na hřbitově 
v  nedalekých Černovicích je po-
hřbeno přes 200 lidí, kteří v tábo-
ře podlehli zejména různým ne-
mocem. Ministr školství Dalibor 
Štys, mimo jiné řekl: „Sešli jsme 
se na místě, které symbolizuje se-
lhání lidskosti. Nikdo si nemůže 
namlouvat, že k něčemu takovému 
nemůže dojít, spíš naopak. A stej-
ně tak si nikdo nemůže namlouvat, 
že správu naší obce, regionu, kraje 
a nakonec i státu za nás napraví 
někdo osvícený kdesi v Brně nebo 
v Praze.“ A také vyjádřil nadě-
ji slovy: „Pevně věřím, že s vaší 
účastí a zodpovědností předáme 
dalším generacím naši zemi s hr-
dostí. A jedním z dílčích důsledků 

Uc  li památku obě   romského holocaustu
bude, že žádný holocaust se ne-
chystá a je jen minimum lidí, které 
taková myšlenka i jen napadne.“ 

Kromě ministra vystoupili 
představitelé ambasád Němec-
ka a USA. Vyslanec SRN Robert 
Klinke prohlásil: „Německu trvalo 
desetiletí, než byla široká veřejnost 
ochotna se vyrovnat s činy, které 
se udály za nacismu. Vzpomínka 
na nelidské pronásledování musí 
zůstat živá.“ Dodal, že význam 
obětí je odstrašující a musí být va-
rováním před lhostejností. Přečten 
byl i dopis polské velvyslankyně 
Graždiny Bernartovics, která kon-
statovala, že nelze zapomenout na 
to, kdo nese zodpovědnost za smrt 
milionů lidí. Náměstkyně ministra 
kultury Magda Janková oznámila, 
že hřbitůvek Žalov byl prohlášen 
kulturní památkou. Jedinou před-

stavitelkou politické representace 
byla poslankyně Anna Putnová 
(TOP 09), která se touto proble-
matikou dlouhodobě zabývá. Piet-
ní kytici položil i židovský rabín 
a další účastníci vzpomínkového 
aktu.

Tragické osudy vězňů tábora 
v Hodoníně bude připomínat pa-
mátník, jehož vybudováním bylo 
rozhodnutím vlády ČR pověřeno 
Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského. 
U příležitosti pietního aktu byl 
veřejnosti zpřístupněn zrekonstru-
ovaný vězeňský barák. Zde jsou 
vystaveny architektonické návrhy 
z letošní studentské soutěže o do-
stavbu areálu Památníku, včetně 
návrhu vítěze Richarda Pozdníč-
ka z Fakulty architektury ČVUT, 
který bude mít možnost podílet se 

i na realizaci dostavby. Prezentaci 
z 30 soutěžních návrhů zahájila 
náměstkyně ministra školství Eva 
Bartoňová a ředitelka Národního 
pedagogického muzea Markéta 
Pánková. K desítce posluchačů 
v závěru vzpomínkové akce po-
hovořil o dalších stavebních zá-
měrech v tomto smutném areálu 
Ing. Pavel Štěpán z Národního pe-
dagogického centra. Není žádnou 
tajností, že do tohoto areálu bude 
postupně investováno přes 80 mi-
lionů korun. Některé informace 
doplnil za romskou komunitu ing. 
K. Holomek (1937) jehož sděle-
ní však vyslechli už jen gádžové, 
vzpomněl i osudy Internačního 
tábora ve Svatobořicích u Kyjova. 
Zde však obdobný pomník není 
i když v něm bylo vězněno přes 
3 000 internovaných – rodinných 
příslušníků našich bojujících vlas-
tenců na různých frontách 2. sv. 
války. Na toto místo zvůle, vý-
slechů a týrání gestapáky se stále 
zapomíná i přesto, že zde byla 
arestována celá řada osobností té 
doby, které zde umíraly. Řada ji-
ných byla rovněž odtransportová-
na do vyhlazovacích táborů třetí 
říše… Za posledních 23 let zde 
na pietě byl jen jeden senátor…! 
(poz. autora)

Organizátorem akce bylo br-
něnské Muzeum romské kultury 
a Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského, 
které areál bývalého cikánského 
tábora spravuje. 

 Text a foto did, jax

Blanensko a Boskovicko - Za-
pít konec prázdnin a pořádně si 
užít poslední dny před začátkem 
školních povinností. K tomu se 
odhodlali někteří mladší osmnác-
ti let na Blanensku a Boskovicku. 
Potvrdily to výsledky policejní 
akce, při níž policisté v noci na 
sobotu 31. srpna kontrolovali re-
staurace, bary a diskotéky proto, 
aby zjistili, zda tam neoprávněně 
nenalévají alkohol.

„Na Boskovicku a na Letovicku 
tak policisté zkontrolovali celkem 
devětačtyřicet provozoven, v nichž 
se pohybovalo kolem padesáti lidí 

mladších osmnácti let. Tři z nich 
byli pod vlivem alkoholu. Rekord-
mankou byla šestnáctiletá dívka, 
která měla v dechu 0,93 promile. 
Kromě toho policisté odhalili také 
další dva mladistvé, kteří byli pod 
vlivem marihuany, což prokázal 
speciální tester na drogy,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. Podle ní budou mít přípa-
dy dohru na orgánu sociálně právní 
ochrany dětí a pro ty, kteří mladist-
vým alkohol podali pak přes správ-
ním orgánem.

Kromě mladých se policisté 
na konci prázdnin zaměřili také na 

řidiče a na jejich bezpečný návrat 
z prázdnin. Během této akce v pá-
tek 30. srpna policisté na Blanen-
sku a na Vyškovsku zkontrolovali 
téměř 260 vozidel. A to zejména 
na hlavních tazích, silnici vedoucí 
z Brna na Svitavy a na silnici ve-
doucí z Brna na Uherské Hradiště. 
Odhalili celkem pětatřicet přestup-
ků a uložili pokuty ve výši patnáct 
tisíc korun. Mezi nejčastější pře-
stupky patřila rychlá jízda, nepo-
užívání bezpečnostních pásů nebo 
špatný technický stav. Jeden řidič 
vyjel na silnici, aniž by byl vlastní-
kem řidičského oprávnění.  (hrr)

Policisté kontrolovali nalévání 
alkoholu nezletilým i řidiče

Uskuteční se 
7. Bleší trh

Olešnice - V sobotu 7. září se na 
sokolské zahradě kulturního domu 
v Olešnici uskuteční již 7. Bleší 
trh. Zájemci ho mohou navštívit 
mezi 14. a 17. hodinou. Heslem 
akce je „Vše se dá prodat, jen najít 
kupce...“. 

Prodávat se budou například sta-
ré pohlednice, známky, zemědělské 
náčiní a stroje, nábytek, kuchyňské 
náčiní, fotoaparáty, obrazy, por-
celán, příbory, gramofony, mince, 
karty, výšivky, knihy, časopisy, 
plnicí pera, uniformy, vánoční oz-
doby, fotografi e, proutěné koše, ná-
lepky, modlitební knížky. Ale i věci 
nové a nepoužívané. Připraveno je 
bohaté občerstvení.  (hrr)

D    ...

Veselí. Dobrá nálada, zpěv a tanec. To všechno patřilo k tradičním ho-
dům, které se konaly v Bedřichově.  Foto archiv

V září se otvírá také
výstavní síň v Adamově

Adamov - Společenské centrum v Adamově přivítá v neděli 8. září 
první letošní podzimní výstavu. Své práce na ní představí všestranný 
výtvarník Tomáš Vrána, budou to zejména jeho pastely, keramika, ta-
piserie. 

„Věnoval jsem se především pastelu – kytice a volně pojatá krajino-
malba. Zájem o malbu byl vystřídán zájmem o tkaní a později kerami-
kou. Malbě se proto věnuji jen okrajově, většinou v létě o prázdninách. 
Vedle pastelu, který zůstává dominantní technikou, dělám také akvare-
ly,“ říká výtvarník na svých webových stránkách. 

Vernisáž se uskuteční v 15 hodin a uvede ji PhDr. Ludmila Vránová 
a PhDr. Jaroslav Budiš. V hudebním programu vystoupí skupina uBer! 
Výstava potrvá do 17. září a prostory společenského cenzora jsou otevře-
ny denně od 13 do 17 hodin. Otevření v jinou dobu lze domluvit na tel.: 
516 446 590.  (ama)

V blanenské galerii
vystavuje S. F. Müller

Blansko - V sobotu 7. září v 17 hodin se v blanenské galerii uskuteční 
vernisáž výstavy nazvané Přenos. Milovníkům výtvarného umění se je-
jím prostřednictvím představí  výtvarník Stanislav F. Müller.

Stanislav F. Müller vytváří svá díla za pomocí strojů, například portá-
lového jeřábu, soustruhu, frézy, horizontální obrážečky, vrtačky, ždímač-
kou, bagrem, dále také elektronikou - mobilem, zvonkem … což souvisí 
i s tím, že je původní profesí strojař.

V blanenské galerii vystavuje umělecké dílo „vyrobené“ pomocí ho-
rizontálního karuselu v ČKD Blansko. Je zajímavostí, že jde o jeden 
z největších karuselů v ČR o maximálním průměru šestnácti metrů. Mo-
numentální malba pokrývá prostor celé velké místnosti galerie. Součástí 
výstavy je záznam zachycující vznik malby videozáznamem a fotogra-
fi emi.

Výstava, která bude otevřena do 4. října,  se koná pod záštitou Minis-
terstva kultury ČR. (ama)

V Lysicích proběhlo poslední 
prázdninové kolo VCB

Lysice - Poslední prázdninovou neděli se centrem hasičského seriálu 
soutěží KVASAR CUP Velké ceny Blanenska v požárním útoku staly 
již poněkolikáté v řadě Lysice. Letošní desáté kolo tohoto ligového zá-
vodu se odběhalo před bohatou diváckou kulisou na kopečkové asfal-
tové trati před hasičskou zbrojnicí. Nutno podotknout při dosti větrném 
počasí, které mnohá družstva doslova zařízlo.

Celou soutěž odstartovaly ženy, kterých se do Lysic sjelo třináct 
družstev, stejně jako na všech ostatních soutěžích, ale mohly zvítězit 
jen tři týmy. S náročnou tratí se nakonec nejlépe poprala děvčata z Čer-
novic, Sychotína a Šošůvky.

Šošůvka obsadila třetí pozici za čas 19,52 s a získala za to do celkové 
tabulky osm bodů, Sychotín bral druhé místo a deset bodů za čas 18,92 
s a na stupínek nejvyšší, oceněný 12 body, vystoupaly Černovice, kte-
rým se podařilo časomíru zastavit v čase 18,30 s.

Do mužské části soutěže se přihlásilo celkově 27 družstev, oproti 
ženské kategorii i sbory mimoblanenské. Na bronzovou příčku vystou-
paly Bílovice z Prostějovska za čas 18,08 s, stříbrné skončilo Hluboké 
z Třebíčska s časem 17,87 s a zlato zůstalo na Blanensku, konkrétně 
v Žernovníku za nejrychlejší čas dne 17,60 s.

Závěrečná kola KVASAR CUPU Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku proběhnou v neděli 8. září v Sychotíně a v sobotu 14. září v Su-
dicích.  Broňa Zhořová

  Foto Pavel Kuchař  Foto Pavel Kuchař
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BOSKOVICE  RŮŽOVÉ NÁMĚSTÍ

ZAČÁTKEM 

ZÁŘÍ 

OTEVÍRÁME

Nová lékárna Magistr Tom
Začátkem září se v Boskovicích na 

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

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

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

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

a

9. 2013
AREÁL LETNÍHO KINA

PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU /  ZÁMECKÝ SKLENÍK
MUZEUM BOSKOVICKA  / AREÁL ZA MUZEEM 

BOSKOVICKÉ  RESTAURACE

Jednotné vstupné:    K /     K  /     

  

         J  

   10.00 11.00 11.45 12.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 13.15
15.00   PETR BENDE & BAND 16.30  ANNA K & BAND 18.00  10.00 11.30
13.00 14.30  BANJO BAND IVANA MLÁDKA 16.00  
17.00 18.00 MARIACHI ESPUELAS

od 9.00  do 19.00
 T

SOBOTA - 12.15 a 17.30  - 11.00
MUZEUM BOSKOVICKA AREÁL  ZA  MUZEEM

 HUSÍ MENU 
        



Bohumil Hlaváček

Blansko - Sobotní odpoledne 
patřilo centrum Blanska sportu 
a dalším zážitkům z oblasti kul-
tury. Letošní Půlmaraton Morav-
ským krasem 
přilákal re-
kordní počet 
běžců i diváků. 
Avizovaná tisí-
covka závodní-
ků se nakonec na start sice nepo-
stavila, protože někteří přihlášení 
se neprezentovali, čipy na nohách 
atletů ale nakonec zaznamenaly 
v cíli dohromady 906 sportovců 
a sportovkyň. Závod skončil tri-
umfem domácího Jana Kohuta, 
který se tak stal i mistrem Moravy 
a Slezska na této distanci. Druhé-
ho Dana Orálka porazil o více než 
minutu a půl. Třetí příčka patřila 
olympionikovi v triatlonu Filipo-
vi Ospalému, čtvrtá pak populár-
nímu „Mirečkovi“ Mulugetovi 
Serbessovi, naturalizovanému 
Etiopanovi, který závod již v mi-
nulosti několikrát vyhrál. 

Mimořádnou účast měl i Běh 
městem, který půlmaratonu před-
cházel, pomyslnou konečnou čáru 
proťalo 133 atletů a atletek. Na 
startu 2,4 km dlouhého úvodního 

závodu, který vyhrál Patrik So-
chor před Adélou Šafářovou, se 
postavil i místostarosta města Jiří 
Crha. V cíli se objevil na 61. mís-
tě. „Jsem tělem i duší sportovec. 
Přiznám se, že jsem i koketoval 

s myšlenkou 
postavit se na 
start půlmara-
tonu, nakonec 
jsem rád, že 
jsem tak neuči-

nil. Zabrat mi dala i tato trať. Ob-
čas jsem před závodem trénoval, 
přesto to bylo náročné,“ usmíval 
se spokojeně v cíli muž, který se 
velkou měrou podílel i na přípra-
vě závodu, nad nímž přijal zášti-
tu. „Myslím, že se mi podařilo 
organizátorům pomoci se zajiště-
ním některých sponzorů, to mne 
těší,“ poznamenal. Jak dodal, 
Půlmaraton Moravským krasem 
již defi nitivně patří k hlavním 
akcím, které se v městě v průbě-
hu roku pořádají. „Děkuji touto 
cestou hlavnímu organizačnímu 
štábu, který odvedl obrovskou 
práci. Jsem rád, že se mu podařilo 
zařadit i běhy pro děti a jejich ro-
diče, to bude, doufám, také nová 
tradice,“ uvedl.

Sportovní ředitel Erik Řezník 
celou akci svým nenapodobitel-

ným způsobem zkušeně mode-
roval. „Věřím, že můžeme být 
spokojeni. Účast závodníků i je-
jich ohlasy nám to dávají najevo,“ 
těšilo ho. I hlavní organizátor Petr 
Bartošek měl důvod k  radosti. 
„Myslím, že jsme se posunuli 
zase dál. Naším cílem bude usi-
lovat o to, aby se náš půlmaraton 
stal mistrovstvím České repub-
liky. Když tomu nebude příští 
rok, doufáme, že se tak stane při 
dalším, už dvacátém ročníku,“ 
plánuje.

A jak probíhal samotný hlavní 
závod? Hned od začátku se na 
špici vytvořila zpočáku šesti, pak 
pětičlenná skupinka, ve které byli 

všichni favorité. Tempo udával 
od začátku domácí běžec v br-
něnských barvách Jan Kohut. Ten 
se na letošní ročník připravil do-
konale a svým soupeřům unikl již 
krátce po výběhu z města. V cíli 
se objevil s téměř dvouminuto-
vým náskokem. „Jsem obrovsky 
rád, že jsem doma uspěl, považuji 
to za jeden ze svých největších 
úspěchů,“ zářil v cíli. Dan Orálek 
skončil již poněkolikáté druhý. 
„Vůbec mi to nevadí, Honza byl 
dnes ve skvělé formě, prostě jsme 
na něho neměli,“ smekl pomysl-
ný klobouk před svým přemoži-
telem. Triatlonista Filip Ospalý 
se v cíli objevil o půl minuty za 

ním, populární doktor Mulugeta 
Serbessa o minutu na nepopulár-
ní čtvrté příčce. „Do Blanska se 
vždycky rád vracím, tato trať se 
mi moc líbí,“ sdělil plynulou češ-
tinou lékař z Čech.

Diváci se nenudili ani v pře-
stávkách. Bavily je skupiny Turbo 
a Dio Five Guitars, nebyla nouze 
o občerstvení a další atrakce. Po-
řadatelům patří velký dík za skvě-
le připravené sobotní odpoledne.

SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Půlmaraton Moravským krasem má za sebou již osmnáctý ročník, tentokrát s rekordní účas  

Vítězem se stal blanenský borec Jan Kohut

Výsledky, hlavní závod: 1. Kohut (VSK Univerzita Brno) 1:08:17, 
2. Orálek (Moravská Slávia Brno), 3. Ospalý (AC Moravská Slavia), 
4. Serbessa (Ortopedie Týn nad Vltavou), 5. Kučera (VSK Univer-
zita Brno), 6. Fousek (Maraton klub SEITL Ostrava), 7. Čípa (Bys-
tré) 1:18:17, 8. Franz (Biatlonklub Říčany), 9. Kratochvíl (Rudíkov) 
1:18:29, 10. Grün (AC Okrouhlá/VSK Univerzita Brno) 1:18:58. 
Ženy: 1. Mertová (Activity Lanškroun) 1:25:55, 2. Filipiová (TJ 
Šumperk) 1:26:16, 3. Kolková (AC Moravská Slavia) 1:30:47. Běh 
městem (2,4 km): 1. Sochor (AC Moravská Slavia) 7:54, 2. Šafářová 
(Moravec Team) 8:33, 3. Pokorný (Blansko) 8:53.

Blansko - Výhra v nejprestiž-
nějším závodě na okrese. Jan Ko-
hut si doma v Blansku splnil sen.

Triumf před domácím 
 publikem…

Jsem moc rád, že jsem doma 
vyhrál. Navíc v kvalitním čase, 
takže spokojenost.

Cílil jsi vyloženě na tento zá-
vod?

Dá se říct, že ano. Od začátku 
jsem do toho šlapal a povedlo se. 
Běžel jsem svoje tempo a neo-
hlížel se na ostatní. Netaktizoval 
jsem, dával jsem tomu, co to šlo. 
Jsem maximálně spokojený.

Máš natrénováno?
Ano. Mám víc času, Ukončil 

jsem práci v pohostinství, to bylo 
hodně náročné. Nedalo se to moc 
spojovat s tréninkem. Budu teď 
dělat masérství, poradenství ve 
výživě a kondiční trénink. 

Souvisí to i s tvou změnou 
v přístupu k běhu?

Určitě. Dělám si teď potřebné 
rekvalifi kační kurzy a věřím, že 
to bude fungovat. Už mám roz-
jednané klienty, spolupráce se 
rýsují. U mne to funguje. To, že 
se mi daří, je propagace sama o 
sobě. Kontakty fungují.

Jaké máš plány do zbytku se-
zony?

Mám vytipované nějaké závo-
dy, na podzim jich je dost. Chys-
tám se třeba na mistrovství repub-
liky do Běchovic, rád bych byl do 
pátého místa. Snad to vyjde. 

Atletika teď v Česku šlape 
i na mezinárodní úrovni. Nepo-
kukuješ někam výš?

Moc daleko od toho asi nejsem. 
Ale člověk musí myslet na práci 
na rodinu, něco vydělávat. Ne-
vím.  (bh)

Běžec Jan Kohut si 
splnil svůj velký sen

Bohaté občerstvení.  Foto Bohumil HlaváčekBohaté občerstvení.  Foto Bohumil HlaváčekBěh městem.  Foto Bohumil HlaváčekBěh městem.  Foto Bohumil HlaváčekJan Kohut v cíli.  Foto Bohumil HlaváčekJan Kohut v cíli.  Foto Bohumil Hlaváček

Kolaps v závěru.  Foto Bohumil HlaváčekKolaps v závěru.  Foto Bohumil Hlaváček Nejlepší žena.  Foto Bohumil HlaváčekNejlepší žena.  Foto Bohumil Hlaváček

Start.  Foto Bohumil HlaváčekStart.  Foto Bohumil Hlaváček
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Blanensko a Boskovicko - Ví-
kendový účet I.B třídy zaznamenal 
čtyři body. Tři pro Lipovec, jeden 
cenný z horké bohdalické půdy 
pro Rájecké, kteří nadále zůstá-
vají v čele. Smolný zápas potkal 
blanenské béčko a Doubravičtí se 
z domácí porážky také neradovali.

Blansko B – Tišnov 1:2 (1:0), 
Nečas. Blansko B: Suchý – Zavo-
ral, Vágner, Vašák M., Kopecký 
(46. Majer) – Hepp (70. Klügl), 
Pokorný (46. Beneš P.), Vašák A., 
Beneš M. – Matuška, Nečas. 

Blansko se ujalo vedení po 
brance Nečase z jeho samostatné 
brejkové akce. Zápas se neměl 
prohrát, vše však bylo jinak. Do-
mácí si vedli dobře, nastřelili ještě 
břevno, po změně stran ale bylo 
vše jinak. Po změnách v sestavě, 
kdy hřiště opustily posily z áčka, 
hosté ucítili šanci. Po vyrovnání 
přišla jejich branka v 72. minutě, 
na kterou již blanenská rezerva ne-
našla odpověď.

Bohdalice – Rájec-Jestřebí 1:1 
(0:0), Macháček. Rájec-Jestřebí: 
Polák – Kučera, Klimeš, Crhák, 
Navrátil – Skácel, Sedlák, Jarůšek, 
Pavlíček – Formánek, Macháček.

Ráječtí měli v první půli pres-
tižního utkání více ze hry, ve dru-
hé převzali otěže Bohdaličtí. Ti 
od 65. minuty vedli po rohovém 
kopu. Hostům se podařilo vyrov-
nat v 85. minutě a utkání dospělo 
k odpovídající remíze.

Letonice – Lipovec 2:3 (1:1), 
Sedlák M. 2, Vágner. Lipovec: 
Lahodný M. – Matuška, Zouhar, 
Hebert, Vágner – Horáček R. (80. 
Musil F.), Lahodný L., Školař, Ho-
ráček L. (75. Koutný) – Pernica, 
Sedlák M. (87. Musil L.). 

Zápas svojí úrovní nijak 

 nenadchnul. V prvních patnácti 
minutách hosté ovládli pole a po 
trefě Sedláka vedli. Přišel však 
zbytečný faul a vyrovnání ze stan-
dardky. Další branky padaly až 
ve druhé půli. V 65. minutě šli do 
vedení po chybě lipovecké obra-
ny domácí. Obrat se ale podařil. 
Po deseti minutách z pokutového 
kopu srovnal Vágner a pět minut 
před koncem rozhodl Miroslav 
Sedlák. 

Doubravice – Medlánky 0:1 
(0:1). Doubravice: Podloucký – 
Císař, Hájek P., Hubený, Pijáček – 
Daněk J., Hájek M., Aujezský (73. 
Zvejška), Trubák – Schuch (46. 
Daněk M.), Vladík.

V úvodu se hrálo jen mezi váp-
ny bez vážnějších šancí, hosté jen 
nakopávali míče. Ve 20. minutě 
se nicméně ujali vedení, které, jak 
se později ukázalo, jim vydrže-
lo v této nejtěsnější podobě až do 
konce zápasu. Dorážka po střele 
do tyče rozhodla. Ve druhé půli se 
Doubravice dostala do několika 
šancí, z nichž nejméně čtyři se daly 
nazvat vyloženými, v zápise se ale 
již žádná změna skóre neobjevila.

Další výsledky: Švábenice – 
Svratka Brno 2:2 (1:1), Podolí – 
Čebín 1:3 (1:1), Řečkovice – Rou-
sínov B 3:2 (1:0).  (bh)
 1. Rájec 4 3 1 0 13:4 10
 2. Čebín 4 3 0 1 9:5 9
 3. Medlánky 4 3 0 1 5:3 9
 4. Bohdalice 4 2 1 1 9:6 7 
 5. Lipovec 4 2 1 1 11:9 7
 6. Švábenice 4 2 1 1 10:8 7
 7. Řečkovice 4 2 1 1 9:8 7
 8. Svratka 4 2 1 1 9:10 7
 9. Podolí 4 1 1 2 8:8 4 
 10. Doubravice 4 1 1 2 7:8 4
 11. Tišnov 4 1 1 2 6:10 4 
 12. Rousínov B 4 1 0 3 6:9 3
 13. Letonice 4 0 1 3 8:15 1
 14. Blansko B 4 0 0 4 3:10 0

Rájec remizoval. 
Nadále vede

Blanensko a Boskovicko - Má-
lokdo by do role lídra okresního 
přeboru pasoval před začátkem 
soutěže celek Šošůvky. A podí-
vejte se na tabulku! Bez ztráty 
kytičky v čele.

Olešnice – Šošůvka 2:3 (1:2), 
Kubíček 2 - Doležel 2, Sehnal. 

Už ve 2. minutě se po akci 
Petlacha a Kuchaře prosadil hostu-
jící Sehnal. I napodruhé byli stejní 
hráči u zrodu akce, na 0:2 ale dával 
tentokrát Doležel. Snižoval krátce 
před půlí Kubíček. Stejný hráč vy-
rovnal tři minuty po změně stran. 
V 55. minutě ale Doležel zajistil 
vedení Šošůvce a to jí vydrželo až 
do konce utkání. Hosté výsledek 
ubránili a nadále bez ztráty kytič-
ky vedou tabulku. 

Sloup – Rudice 2:2 (0:1), Tre-
fi l, Petržel - Sehnal, Zouhar.

Hosté vedli 0:1 po faulu bran-
káře Mynaříka z následné penalty. 
V 58. minutě dorazil Zouharovu 

střelu z dálky Trefi l a bylo vyrov-
náno. Po jedenácti minutách se 
ale opět utrhla Rudice. Konečnou 
podobu dal výsledku v 84. minutě 
Petržel po akci Bezděka. Ten ješ-
tě v závěru zahodil tutovku a tak 
zápas dospěl k remíze.

Drnovice – Vilémovice 2:6 
(1:3), Blažek, Španěl - Mikšov-
ský, Vorlický 2, Maroši, Pernica. 

Prvních dvacet minut se hrála 
vyrovnaná partie. Pak však pře-
vzaly Vilémovice iniciativu. Na 
první dvě branky ještě dokázali 
domácí jednou svojí odpovědět, 
pak se ale skóre navyšovalo jen ve 
prospěch hostí. Za stavu 1:6 přišla 
ze strany Drnovic ještě jedna kos-
metická úprava výsledku. 

Olomučany – Kořenec 2:4 
(1:3), Navrkal, Štěpánek - Pukl 2, 
Meluzín, Ševčík, ČK: Přikryl To-
máš (O). 

Hrál se pěkný fotbal, domácí 
se snažili. Rozhodly kořenecké 

skvělé standardky. Během dva-
ceti minut z nich inkasovali hned 
dvě ze tří branek. Olomučany se 
dokázaly dotáhnout na rozdílový 
gól, rozhodlo se deset minut před 
koncem. Po faulu uviděl domácí 
brankář červenou a z následné 
penalty Kořenečtí pečetili výsle-
dek. 

Kotvrdovice – Lipůvka 3:1 
(2:1), Sehnal, Nevřela, Šenkýř M. 
- Sedláček. 

Ve vyrovnaném utkání měli do-
mácí více štěstíčka. Jejich důraz ve 
hře dopředu slavil ovoce. Lipůvka 
sice vedla, Sehnal ale po dorážce 
vyrovnal. Ve 35. minutě poslal do 
vedení Rakovec Nevřela. Hosté 
toužili po vyrovnání, jejich snahu 
ale utnul čtvrthodinu před koncem 
rozhodující gól Šenkýře.

Jedovnice – Černá Hora 2:2 
(1:1), Pernica, Tajnai Martin - Ta-
tíček, Širůček. 

Zápas skončil odpovídající re-

mízou. Domácí vedli, z pokutové-
ho kopu vyrovnával Tatíček. Čer-
ná Hora šla pak Honsnejmanem ve 
druhé půli do vedení, vyrovnání 
přišlo v 72. minutě. V závěru měli 
hosté dvě tutovky, nedokázali ale 
proměnit ani jednu z nich a body 
se dělily.

Vysočany – Vavřinec 0:5 (0:1), 
Přikryl Radim 2, Kovařík, Pokoj, 
Šindelka, ČK: Vágner Pavel (V). 
Podrobnosti nehlášeny. 

 Bohumil Hlaváček
  1.  Šošůvka  4  4  0  0  14:3  12 
  2.  Vilémovice  4  3  1  0  15:9  10 
  3.  Vavřinec  4  3  0  1  13:5  9
  4.  Kořenec  4  3  0  1  9:7  9
  5.  Černá Hora  4  2  1  1  10:5  7 
  6.  Jedovnice  4  2  1  1  9:5  7
  7.  Olešnice  4  2  0  2  8:5  6 
  8.  Olomučany  4  2  0  2  5:8  6 
  9.  Sloup  4  1  2  1  8:8  5
  10.  Lipůvka  4  1  1  2  4:6  4 
  11.  Kotvrdovice  4  1  0  3  3:10  3 
  12.  Rudice  4  0  1  3  6:12  1
  13.  Vysočany  4  0  1  3  2:10  1 
  14.  Drnovice  4  0  0  4  6:19  0

Šošůvka pokračuje v jízdě okresním přeborem

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
V I.A třídě nebodoval jen Bořitov. 
Kunštát vcelku podle očekávání 
nakonec přehrál Šlapanice, když se 
hattrickem blýskl střídající Boček 
v rozmezí půlhodiny. Boskovice 
přivezly cenné body ze Slatiny.

Líšeň B – Bořitov 1:0 (1:0). 
Bořitov: Švancara – Feifer, Jelí-
nek, Karaffa, Málek – Hrazdíra 
M. (80. Mareček), Richtr, Knies, 
Fojt L. – Němec (55. Hrazdíra T.), 
Bezděk. 

Rozhodující branka padla v 37. 
minutě. Po chybě v bořitovské 
obraně přišlo autové vhazování, 
domácí hráč vnikl do vápna a po 
křižné přihrávce skóroval. Vlaž-
ný fotbal pokračoval i po změně 
stran. Hosté se nedokázali dostat 
do hry, míč měli sice častěji na ko-
pačkách, ale bez efektu.

Kunštát – Šlapanice 5:0 (2:0), 
Boček 3, Stehlík, Preč. Kunštát: 
Loukota I. – Šafařík (80. Adá-
mek), Kuda, Ducháček, Prudil – 

Boskovice přivezly body z Brna

Adamec, Preč, Španěl, Blaha (88. 
Loukota O.) – Stehlík (85. Sko-
ček), Mihola (60. Boček).

Zápas neměl až tak jednoznač-
ný průběh, jak by mohl napovídat 
výsledek. Domácí sice vedli, ale 
fakt, že nedokázali svoji převahu 

výrazněji potvrdit jim trochu sva-
zoval nohy. Rozhodlo až naskoče-
ní Bočka do hry. Ten třemi bran-
kami dal zápasu jednoznačnou 
výsledkovou podobu.

Slatina – Boskovice 0:3 (0:1), 
Martínek L. 2, Stara. 

Po nesmělém začátku otevřel 
skóre Martínek po skrumáži. Ve 
zbytku první půle ještě nastřelil 
Václavek brněnské břevno. Po 
změně stran po tlaku Slatiny při-
šly opět boskovické chvíle a Lu-
káš Martínek se opět prosadil, 
tentokrát to bylo hlavou. V 70. 
minutě pečetil Stara také hlavič-
kou. Hosty mimořádně podržel 
brankář Čech. 

Další výsledky: Slovan Brno – 
Dobšice 2:1 (1:0). Miroslav – Zbý-
šov 3:3 (1:2). Soběšice – Tasovice 
B 3:2 (1:1). Hrušovany – MS Brno 
1:5 (0:1).
  1.  MS Brno  4  4  0  0  21:2  12
  2.  Boskovice  4  3  0  1  12:2  9
  3.  Kunštát  4  3  0  1  17:8  9
  4.  Dobšice  4  3  0  1  13:5  9
  5.  Slovan  4  3  0  1  10:3  9
  6.  Líšeň B  4  2  1  1  4:3  7
  7.  Slatina  4  1  1  2  8:11  4
  8.  Soběšice  4  1  1  2  7:14  4
  9.  Miroslav  4  1  1  2  6:13  4
  10.  Bořitov  4  1  0  3  5:7  3
  11.  Tasovice B  4  1  0  3  6:9  3
  12.  Šlapanice  4  1  0  3  4:14  3
  13.  Zbýšov  4  0  3  1  6:18  3
  14.  Hrušovany  4  0  1  3  5:15  1

Kunštát – Šlapanice 5:0.  Foto Radim HruškaKunštát – Šlapanice 5:0.  Foto Radim Hruška

Bohumil Hlaváček 

Blansko - Minulá sobota při-
nesla týmu Blanska v divizi letoš-
ní první porážku. Po zpackaném 
začátku první půle již ve druhé 
po zlepšeném výkonu nedohna-
lo náskok Vyškova. Bez bodu se 
vrátilo i z hřiště nováčka ze Staré 
Říše.

Blansko – Vyškov 2:3 (0:3), 
Branky: 52. Hansl, 64. Trtílek - 4. 
Novotný, 29. Machálek, 42. Ko-
láček. Blansko: Juran - Gromský, 
Bubeníček, Buchta (72. Michá-
lek) - Daněk (30. Hansl), Skoupý 
O. - Pospíšil, Horáček, Zouhar T., 
Müller – Trtílek. 

Začátek Blansko pokazilo. Di-
váci se ještě pořádně neusadili na 
svých místech a bylo to již 0:1. 
A aby toho nebylo dost, do půl-
hodiny přišla další pohroma po 
krásné dálkové trefě Machálka. 
Trtílkovi se kontr nepovedl. Do 
půle to bylo už 0:3 a fanoušci tu-
šili průšvih. 

Ten se v podobě debaklu, kte-
rý se rýsoval, sice nekonal, k vy-
rovnání nepříznivého stavu ale 
nedošlo. Už v 52. minutě snížil 
Hansl po nahrávce od Pospíšila. 
Na kontaktní gól domácí přiblížil 
v 64. minutě Trtílek po samostatné 
akci. To však bylo ze strany Blan-
ska vše. Při jeho tlaku se naopak 
i hosté dostali do šancí a jen díky 
Juranovi neinkasovali. Vyrovnání 

Divize má za sebou čtyři kola, Blansku se přestalo dařit v koncovce

Dvě porážky za sebou: 11. místo

nepřinesla ani šance Gromského 
a Blansko si připsalo první letošní 
divizní nulu. 

Stará Říše – Blansko 1:0 (0:0). 
Branka: 87. Osumanu. Blansko: 
Juran - Gromský, Maška, Bubení-
ček, Müller - Buchta (46. Hepp), 
Zouhar, Horáček, Pospíšil (75. 
Michálek) - Hansl, Trtílek. 

Blansko přišlo o body až v sa-
motném závěru. Přestože nepo-
dalo nijak oslnivý výkon, zápas 
spěl k remíze. V první půli se do 
výraznější šance dostal jen domá-
cí hráč tmavé pleti Osumanu, na-
štěstí pro hosty však z vyložené 
pozice netrefi l branku. Po změně 
stran se situace příliš nezměnila. 
Do jediné výraznější příležitosti 
se dostal pouze Hansl, gólmana 
Staré Říše však nepřekonal. Roz-
hodnutí přišlo v 87. minutě. Po 
chybě v blanenské obraně se pro-
sadil Osumanu a tři body zůstaly 
doma. 

Další výsledky: Bystřice n.P. – 
Bohunice 4:2 (2:2). Rosice – Pel-
hřimov 5:0 (1:0). Líšeň – Vrcho-

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

Blansko – Vyškov 2:3.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Vyškov 2:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Sobota 7. září v 16.30 hod.

FK Blansko – Bystřice n/P

Pozvánka na DIVIZI

Úřední začátek muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak).
pátek 6. září

OP mladší žáci 7+1: Adamov – Olomučany (17.00).
sobota 7. září

Divize: Blansko – Bystřice nad Pernštejnem.
KP: Jevišovice – Ráječko.
OP: Rudice – Drnovice.
III. třída: Vísky – Ráječko B. 
IV. třída: Lipůvka B – Jedovnice B. Vavřinec B – Skalice B. Cetkovice – Vilémovice B. 
Svitávka B – Voděrady (14.00).
Divize dorost: Boskovice – Přerov (10.15, 12.30). Otrokovice – Blansko (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Čebín – Ráječko (15.00). 
KP žáci: Blansko - Kohoutovice (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí - Bučovice (13.00, 14.30), Tišnov - Boskovice (14.30, 16.15).
OP mladší žáci 7+1: Rudice – Cetkovice (13.45).
OP ženy: Lažany – Kostelec (16.30). Ráječko – Drnovice (16.30). 

neděle 8. září
I.A třída:Boskovice – Kunštát. Bořitov – Soběšice.
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Doubravice. Lipovec – Bohdalice. Rousínov B – Blansko B 
(10.15). 
OP: Lipůvka – Jedovnice. Šošůvka – Kotvrdovice. Kořenec – Olešnice. Vavřinec – Olomu-
čany. Vilémovice – Vysočany. Černá Hora – Sloup. 
III. třída: Lysice – Vranová. Adamov – Kunštát B. Benešov – Letovice. Knínice – Skalice. 
V. Opatovice – Ostrov. Svitávka – Lažany. 
IV. třída: Boskovice B – Doubravice B (19.00). Kořenec B – Lomnice (14.15). Bořitov 
B – Lažánky (13.45). 
I. třída dorost: Lipovec – Slavkov (14.15). 
OP dorost: Svitávka – Lipůvka. Rájec-Jestřebí – Kotvrdovice. Černá Hora/Bořitov – Olo-
mučany. Sloup/Šošůvka – Drnovice (13.30). Voděrady – Letovice. Cetkovice - Kunštát/Ly-
sice. V. Opatovice – Olešnice. Vísky – Knínice. 
OP st. žáci 10+1: Svitávka – Letovice. V. Opatovice – Olešnice. Sloup/Vysočany – Knínice 
(hřiště Vysočany). 
OP starší žáci 7+1: Ráječko – Vísky. Drnovice/Voděrady – Olomučany. Černá Hora/Boři-
tov – Kotvrdovice.
OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Lipůvka (14.30). Jedovnice – Olešnice/Kunštát B. 
Šošůvka – Olešnice/Kunštát A. 

středa 11. září
Divize: Líšeň – Blansko (17.00).
OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát B – Boskovice B (hřiště Olešnice). Lipůvka – Oleš-
nice/Kunštát A. Jedovnice – Olomučany. Šošůvka – Cetkovice. Rudice - Benešov/Kořenec. 
Vše v 17 hod.

pátek 13. září
OP ml. žáci 7+1: Olomučany – Rudice (17.00). 

sobota 14. září
Divize: Hodonín – Blansko.
I.A třída: Miroslav – Bořitov. 
I.B třída: Blansko B – Čebín. Medlánky – Rájec-Jestřebí.
OP: Olešnice - Vavřinec. 
III. třída: Ráječko B – Svitávka. Kunštát B – Benešov. 
IV. třída: Doubravice B – Kořenec B. Lipůvka B – Boskovice B.
Divize dorost: Blansko – Vrchovina (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Vojkovice – Lipovec (13.45). 
OP dorost: Drnovice – Svitávka (16.00). Knínice – Voděrady (16.00). 
KP žáci: Židenice - Blansko (9.30, 11.15).
I. třída žáci: Boskovice - Slavkov (9.00, 10.45), Šlapanice - Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP starší žáci 10+1: Olešnice – Lipovec (13.15). 
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Vísky (14.00). 
OP ml. žáci 7+1: Olešnice/Kunštát A – Adamov (14.00, hřiště Kunštát).

neděle 15. září
KP: Ráječko – Sparta. 
I.A třída: Kunštát – Dobšice. Šlapanice – Boskovice. 
I.B třída: Doubravice – Lipovec. 
OP: Jedovnice – Sloup. Drnovice – Černá Hora. Vysočany – Rudice. Olomučany – Vilémo-
vice. Kotvrdovice – Kořenec. Lipůvka – Šošůvka. 
III. třída: Vranová – Lažany. Ostrov – Vísky. Skalice – V. Opatovice. Letovice – Knínice. 
Lysice – Adamov.
IV. třída: Jedovnice B – Voděrady ( 13.15). Lažánky – Svitávka B. Cetkovice – Bořitov B. 
Skalice B – Vilémovice B (13.30). Lomnice – Vavřinec B. 
Divize dorost: Líšeň B – Boskovice (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Ráječko – Brankovice (13.00). 
OP dorost: Olomučany – Sloup/Šošůvka (13.00). Kotvrdovice – Černá Hora/Bořitov. Li-
půvka – Rájec-Jestřebí (13.00). Olešnice – Vísky. Kunštát/Lysice – V. Opatovice (10.15). 
Letovice – Cetkovice (13.30). 
OP starší žáci 10+1: Knínice – Svitávka. Letovice – V. Opatovice. 
OP starší žáci 7+1: Olomučany – Černá Hora/Bořitov. Ráječko – Drnovice/Voděrady.
OP mladší žáci 7+1: Cetkovice – Benešov/Kořenec (13.45). Olešnice/Kunštát B – Šošůvka 
(hřiště Olešnice). Lipůvka – Jedovnice (11.00).
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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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Soukromá 
řádková inzerce je 

ZDARMA
Znění inzerátu 

a počet opakování 
posílejte na e-mail 
radkovainzerce@

zrcadlo.net.

Podnikatelská 
a realitní inzerce 
je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 

20,- + DPH
Již od třech opakování 

lze uplatnit 
množstevní slevu.

PŮJČKY

739 443 544

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PRODEJ
Prodám rohovou rozklá-

dací sedací soupravu s křes-
lem a taburetem. Cena 6 000 
Kč. Barva oranžová. Tel.: 
776 152 614.

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

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

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

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook zn. Dell, úhl. 

36 cm, DVD, WiFi, Windows 
XP Professional, výborný stav, 
jen 3 900 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., 
pouze dohromady, 3 Kč za ks. 
Na dobírku. Tel.: 723 509 549.

Prodám klasický silný da-
lekohled 16x50 za výhodnou 
cenu! Prodám zcela nový kva-
litní německý dalekohled, je 
určen zejména pro myslivce a 
k pozorování přírody. Cena jen 
1 900 Kč. Na dobírku. Vhod-
né i jako pěkný dárek. Tel.: 
723 509 549.

KOUPĚ
Koupím starší stolně tenisový 

stůl. Tel.: 777 008 399.
Koupím velmi zachova-

lé auto, garážované, 
s malým počtem uje-
tých kilometrů. Dě-
kuji za nabídku. Tel.: 
737 726 636.

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

Koupím dům se za-
hradou v Blansku, Je-
dovnicích nebo okolí. 
Tel.: 603 905 438.

Hledám ke koupi 
rodinný dům v Bos-
kovicích nebo v oko-
lí Boskovic. Tel.: 607 
458 509.

Hledám ke koupi 
rodinný dům v Bos-

kovicích nebo okolí Boskovic, 
nejlépe směr Svitávka, Mladkov, 
Skalice nebo Knínice, Šebetov. 
Dům musí mít zahradu min. 300 
m2, a měl by být ihned k nastěho-
vání, bez nutnosti větších oprav. 
Tel.: 731 981 508.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1 v Blansku 

na sídlišti Písečná. Cena včet-
ně energií 7 500 Kč. Tel.: 721 
187 004.

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

Nabízím k pronájmu samo-
statně stojící provozovnu v Blan-
sku blízko centra, 30 m2. Vhodné 
pro služby nebo kancelář. Tel.: 
739 040 831.

Pořádáte nevšední 
akci? Děje se u vás 
něco zajímavého?

Volejte: 774 408 399
Pište: redakce@zrcadlo.net

www.zrcadlo.net



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

1 B  – B  .P., 1 0 2

2 J  – R , KP 1 0 2

3 B  – S , I.A 1 0 2

4 R -J  – D , I.B 1 0 2

5 L  – B , I.B 1 0 2

6 R  B – B  B, I.B 1 0 2

7 L  – J , OP 1 0 2

8 K  – O , OP 1 0 2

9 V  – O , OP 1 0 2

10 Č  H  – S , OP 1 0 2

11 L  – V , III. . 1 0 2

12 A  – K  B, III. . 1 0 2

13 V. O  – O , III. . 1 0 2

14 B  – K , I.A 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

10 úterý 3. září 2013 SPORT

Hráči Ráječka si smlsnuli doma na Kyjovu. Brankový účet: 7:1

Po dvou prohrách parádní duel

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

1 H  – B ,  1 0 2

2 R  – S  B , KP 1 0 2

3 M  – B , I.A 1 0 2

4 K  – D , I.A 1 0 2

5 B  B – Č , I.B 1 0 2

6 M  – R -J , I.B 1 0 2

7 J  – S , OP 1 0 2

8 D  – Č  H , OP 1 0 2

9 V  – R , OP 1 0 2

10 O  – V , OP 1 0 2

11 O  – V , OP 1 0 2

12 K  – K , OP 1 0 2

13 L  – Š , OP 1 0 2

14 D  – L , I.B 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

Otevřený dopis 
Vážení delegáti, účastníci Valné hromady Tělovýchovné jednoty ČKD 

Blansko, konané 14. srpna 2013, členové sdružení. Je mi velmi líto a 
jsme smutný z Vašeho rozhodnutí – hlasování o další existenci TJ ČKD 
Blansko, která byla založena v roce 1951 (62 roků trvání). 

Nechci tímto dopisem hodnotit Vaše myšlenkové pochody, které k to-
muto rozhodnutí přispěly, přesto jsem rád, že z úst představitelů města 
v regionálním tisku zaznělo, že se budou k novým vzniklým subjektům 
i nadále chovat stejně aktivně jako k zaniklé TJ ČKD Blansko. O to více 
mne překvapilo a mrzí Vaše společné rozhodnutí o zániku Tělovýchovné 
jednoty ČKD Blansko.  Jiří Němec, Školní 441, Rájec-Jestřebí 

H    

Z  

T

I.A třída: Bořitov – MS Brno 1:2 (1:0), Bezděk. Boskovice – Slovan Brno 
0:1 (0:0). Kunštát – Hrušovany 7:2 (2:1), Španěl 4, Adámek, Blaha, Boček. 

I.B třída: Rájec-Jestřebí – Letonice 8:3 (3:1), Štrof, Crhák, Macháček 2, 
Klimeš, Navrátil. Lipovec – Blansko B 4:1 (1:0), Sedlák M. 2, Horáček R., 
Pernica – Majer.

OP: Kotvrdovice – Jedovnice 0:4 (0:3), Gromský 2, Borek, Pernica. Lipůvka 
– Olešnice 2:1 (1:0), Bouda, Sedláček – Boček. Šošůvka – Olomučany 3:0 (2:0), 
Doležel, Petlach, Sehnal. Kořenec – Vysočany 2:1 (1:1), Kejík, vlastní – Beneš, 
ČK: Hejč Tomáš (V). Vavřinec – Drnovice 5:2 (1:2), Klimeš, Pokoj 2, Moravec 
- Fojt, Lizna. Vilémovice – Sloup 3:3 (2:2), Maroši, Pernica, Štrajt - Trefi l 2, 
Sekanina. Rudice – Černá Hora 0:4 (0:1), Širůček 2, Honsejman, Koupý. 

III. třída: Kunštát B – Vranová 2:0 (1:0), Adámek, Hruška. Lysice – Letovi-
ce 0:8 (0:4), Vondál 3, Řezník 2, Dvořák, Kaderka, Širůček. Adamov – Skalice 
1:2 (0:0), Manoušek - Bílek 2. Benešov – Ostrov 2:2 (0:2), Andrlík, Dvořák 
- Gross, Nezval. Knínice – Ráječko B 1:3 (0:0), Jurka, vlastní - Štafa 2, ČK: 
Prokop (R). Velké Opatovice – Lažany 1:1 (0:0), Švancara – Malý. Vísky – Svi-
távka 0:5 (0:2), Novák 3, Chloupek, Zoubek. 

IV. třída: Doubravice B – Jedovnice B 5:1 (3:1), Sáňka 2, Schuch, Tenora, 
Vach – Pešička. Lipůvka B – Lomnice 5:0 (2:0), Pospíšil 3, Bouda, Ráček. Bos-
kovice B – Skalice B 8:1 (5:0), Vybíral R. 3, Grénar J. 2, Bayer, Odehnal, Zelený 
– Burgr. Kořenec B – Cetkovice 0:8 (0:2), Lepka, Letfus 2, Hoblík, Jedlička, 
Najer, Šmíd. Vavřinec B – Lažánky 4:2 (1:2), Hudec 2, Michlíček, Vágner - 
Kratochvíl, Musil. Vilémovice B – Voděrady 1:2 (0:1), Kučera - Bednář 2. Boři-
tov B – Svitávka B 1:6 (0:3), Petrák - Chloupek, Zapletal 2, Novák, Škrabal.

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Po dvou těsných pro-
hrách doma s Novosedly a v Mu-
těnicích si hráči Olympie potřebo-
vali spravit chuť. Povedlo se jim 
to dokonale. Kyjov doslova vy-
práskali, jedna branka byla hezčí 
než druhá a nakonec měl v ranci 
sedm kusů.

SK Olympia Ráječko – FC 
Kyjov 1919 7:1 (2:0), Sehnal M. 
3, Mičko 2, Sehnal J., Kuldan, Rá-
ječko: Bednář – Shkurupii, Bartoš, 
Kupský, Neděla – Mičko, Štrajt 
(81. Žůrek), Kuldan, Sehnal J. – 
Tenora (77. Horák), Sehnal M.

Již v 8. minutě otevřel brankový 
účet zápasu Martin Sehnal. Po Te-
norově centru se pověsil do vzdu-
chu a pro něho typicky hlavičkou 
nedal gólmanovi šanci. Hned po 
rozehrávce mohlo být vyrovná-
no. Bednář byl již překonán, ale 
obětavě se vracející Neděla míč 
z brankové čáry uklidil. Ve 33. 

minutě po stříleném centru zprava 
neomylně propálil vše Mičko.

Po změně stran se stejný hráč po 
pěti minutách hry postaral o navý-
šení skóre. V 55. minutě po závaru 
přidal Kuldan další gól, hosté ale 

krátce nato korigovali. V 61. mi-
nutě se opět prosadil Martin Se-
hnal, když dostal nádherný pas za 
obránce a pro kanonýra jeho kvalit 
nebyl problém šanci proměnit. Po 
další čtvrthodině neopovrhl Jan 

Sehnal penaltou. Martin Sehnal 
ještě v 86. minutě završil hattrick. 

Hrálo se minulý víkend a ve 
středu: Mutěnice – Ráječko 1:0 (0:0). 
Ráječko – Novosedly 0:1 (0:0). 

Další výsledky: Rajhrad – Ratíš-
kovice 2:4 (0:2). Kuřim – Jevišovi-
ce 1:2 (0:1). Bzenec – Mutěnice 
4:3 (1:1). Bosonohy – Novosedly 
1:1 (1:0). Vojkovice – Ivančice 2:0 
(0:0). Znojmo – Sparta 2:1 (2:0). 
Rousínov – M. Krumlov 1:3 (1:3). 
  1.  Bosonohy  5  4  1  0  11:3  13 
  2.  Vojkovice  5  3  1  1  11:7  10
  3.  Novosedly  5  3  1  1  7:3  10 
  4.  Jevišovice  5  3  1  1  7:5  10
  5.  Ratíškovice  5  3  1  1  10:10  10
  6.  Ráječko  5  3  0  2  15:5  9
  7.  Mutěnice  5  3  0  2  10:9  9
  8.  Rajhrad  5  2  2  1  8:5  8
  9.  Bzenec  5  2  1  2  8:11  7
  10.  Znojmo  5  2  0  3  9:11  6
  11.  Sparta  5  1  2  2  8:7  5
  12.  M. Krumlov  5  1  2  2  7:9  5
  13.  Kuřim  5  1  1  3  5:6  4
  14.  Kyjov  5  1  1  3  6:13  4
  15.  Rousínov  5  1  0  4  5:12  3
  16.  Ivančice  5  0  0  5  0:11  0

Ráječko – Kyjov 7:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Kyjov 7:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - O minulém 
víkendu se Brno stalo opět Mek-
kou příznivců nejrychlejších 
motocyklů. Za tři dny si do are-
álu Automotodromu na Kývalce 
našlo cestu celkem 222 710 di-
váků. 

V neděli na hlavním závodě 
jich pak bylo 142 030. Pořada-
telé na parkovištích napočítali 
8 692 aut a 2 770 motocyklů. 
Takový byl zájem o letošní GP. 
Páteční i sobotní treninky a kva-
lifikace se odjely v ideálním 
letním počasí. Přesto, že mete-
orologové hrozili nedělním deš-
těm, proběhly všechny jízdy na 
suché trati a tradice, že v Brně 
pří GP neprší, zůstala od r.1971 
neporušena. Tehdy to byla zatím 
poslední „uplakaná“ neděle. Le-
tos spadlo pár kapek až po dojetí 

posledního závodu. V něm udě-
lal radost domácím příznivcům 
Jakub Kornfeil, který bodoval 
osmým místem.

V hlavním závodě třídy Mo-
toGP se naši fandové už tak ne-
radovali. Karel Abraham, jedoucí 
s bolestivým zraněním ramene 
dokončil závod se sebezapřením 
na 19. místě a Lukáš Pešek po 
pádu ve třetím kole ze závodu 
odstoupil. A tak největší radost 
českým divákům udělal už v so-
botním závodě mladých nadějí 
Red Bull championship sedm-
náctiletý Brňák Karel Hanika. Po 
vynikajícím výkonu projel cílem 
na prvním místě a zasloužil se tak 
o to, že se v sobotním odpoledni 
vznášely nad okruhem velebné 
tóny české hymny, tentokrát v její 
nezkrácené podobě. Hanika svým 

už šestým vítězstvím učinil velmi 
výrazný krok k letošnímu celko-
vému vítězství, které by mu mělo 
ulehčit příští rok přestup do MS.

Motocyklisté však bojovali 
už týden před naší Velkou 
cenou i v Alpsko-Jadranském 
šampionátu, kvalifi kaci ME, 
letos už podruhé v chorvatském 
Grobniku. A zde měl náš region 
opět své zastoupení v podobě 
Romany Tomáškové. Bohužel, 
tentokrát se k ní štěstěna obrátila 
zády. A přitom vše tak nadějně 
začalo. 

V prvním sobotním kvalifi kač-
ním tréninku totiž zajela skvělý 
čas, který ji opravňoval ke startu 
ze druhého místa, za suverénem 
letošní AA, Italem Gnanim. Bo-
hužel, už po odmávnutí této kva-
lifi kace, v tzv. dojížděcím kole, 

měla Romana nepříjemný pád, při 
kterém se zranila a poničila i svou 
Hondu. První zprávy hovořily do-
konce o zlomené ruce. To se ale 
nepotvrdilo. Odnesl to jen prst 
na levé ruce. Nicméně, na start v 
nedělním závodě nebylo ani po-
myšlení a tak následovalo rychlé 
balení a smutná cesta domů. 

I přes tuto nepříjemnost si však 
Romča díky bodovému náskoku 
udržela svoje průběžné třetí místo 
v celkové kllasifi kaci, jako nej-
lepší z českých jezdců. Pokud si 
je udrží i v závěrečném závodě, 
ve kterém chce už příští týden 
startovat na Slovakiaringu, zna-
menalo by to, že se kvalifi kovala 
do závodu ME ve španělském Al-
bacete který se pojede začátkem 
října. Tak jí držte palce!

 Vladimír Jirůšek

Fandové motosportu měli velký svátek

Pavel Jelínek

Drnovice - Evropský šampio-
nát v trucktrialu zavítal o víken-
du do Drnovic u Lysic na Bos-
kovicku. 

Nejúspěšnějším českým účast-
níkem se stal Bohumír Čáp 
z Přelouče, který svoji kategorii 
vyhrál. Výborně se ale prezen-
tovali i někteří další z několika 
našich závodníků. Moravská pís-
kovna jasně naznačila, kdo se již 
za necelý týden bude letos rado-
vat z evropského titulu. 

Pořadatelé, přestože se v jejich 
případě jednalo premiéru v rám-
ci závodu ME, vše zvládli. Akci 
nijak zásadně nenarušila ani více 
než hodinová nedělní průtrž mra-

Premiérové ME v Drnovicích je minulos  
čen, při které musel být závod 
dokonce přerušen. Připravené 
sekce pak byly ještě náročněj-
ší, než doposud, i když některé 
se staly pro řadu posádek přímo 
nesjízdné. Závodních bylo nako-
nec devět namísto plánovaných 
čtrnáct, posádek přijelo celkem 
jedenadvacet.

Největší radost měl nepo-
chybně Bohumír Čáp, vítěz své 
kategorie dle starého hodnocení, 
což Čápa udrželo v boji o letošní 
titul. I když jeho největší soupeř 
Tomáš Pražák, další našinec, 
průběžně vedoucí ve stejné ka-
tegorii, si připsal druhé místo. 
Dál tedy vede Pražák, vítěz dvou 
závodů, a druhý je Čáp, který má 
na svém kontě nyní také dvě ví-

tězství. Nicméně dále má Pražák 
body za dvě druhá místa a Čáp za 
druhé a třetí. Celkově oba před 
finálovým závodem dělí pouhé 
dva body.

„Po sobotě vedl Tomáš Pra-
žák, ale nám vlastně pomohla 
průtrž mračen, po které někteří 
účastníci sekci vůbec neproje-
li. My jsme ji naopak projeli 
a náskok pak urželi až do cíle. 
Posádek sice do Drnovic nepři-
jelo moc, ale byly vesměs velmi 
kvalitní. Diváci se měli určitě na 
co dívat a viděli nejlepší evrop-
ské jezdce, kteří něco opravdu 
umí. Také připravené sekce byly 
pěkné. Moc se nám líbily zdejší 
ohromné sjížďáky,“ pochvaloval 
si Čáp.

V nové kategorii dvouosých 
strojů, která se zatím jen testuje, 
pak byl Čáp druhý. Úspěchem 
českých barev bylo rovněž dru-
hé místo „Šíleného Maxe“, tedy 
jezdce Vladimíra Jacháčka mezi 
prototypy, přestože zde byla sluš-
ná konkurence. Velmi dobře zajel 
také Václav Kabourek na Uni-
mogu, další český vítěz své kate-
gorie S1 . Neztratil se ani Broňa 
Ševčík s legendární Pragou V3S, 
kterému patřil bronz v S3.

Naopak smůlu měl téměř do-
mácí Libor Kopeček se strojem 
Edvard 5, který se představil mezi 
prototypy. Pro technické problé-
my nakonec závod nemohli ani 
on, ani jeho syn , s nímž se střídal 
za volantem, dokončit.

III. třída: Vranová – Svitávka 3:2 (1:2), 
Fadrný, Halva - David, Kamenický, vlastní. 
Lažany – Vísky 2:1 (1:1), Hochman, Vrbka 
– Martínek. Ráječko B – Velké Opatovice 
3:0 (0:0), Štafa 3. Ostrov – Knínice 3:2 
(2:0), Flek 2, Dáňa - Palán, Tesař L. Skalice 
– Benešov 0:5 (0:4), nehl. Letovice – Ada-
mov 3:3 (2:2), Kaderka 2, Maresch - Malá-
sek 2, Krátký. Kunštát B – Lysice 3:1 (1:1), 
Boček 2, Adámek - Bělehrádek. 
  1.  Kunštát B  4  4  0  0  11:4  12 
  2.  Lažany  4  3  1  0  10:5  10
  3.  Svitávka  4  3  0  1  16:5  9 
  4.  Ráječko B  4  3  0  1  10:6  9 
  5.  Ostrov  4  2  2  0  8:5  8
  6.  Letovice  4  2  1  1  18:9  7 
  7.  Vranová  4  2  0  2  15:12  6 
  8.  Skalice n.Svit.  4  2  0  2  10:9  6 
  9.  Benešov  4  1  1  2  9:8  4
  10.  Adamov  4  1  1  2  8:9  4 
  11.  Vísky  4  1  0  3  5:16  3 
  12.  V. Opatovice  4  0  1  3  1:9  1 
  13.  Lysice  4  0  1  3  1:17  1
  14.  Knínice  4  0  0  4  8:16  0 

IV. třída: Jedovnice B – Svitávka B 
5:1 (3:1), Nezval 2, Gryc, Ondráček, Pe-
šička – Novák. Voděrady – Bořitov B 1:6 
(1:1), Bednář - Havlík 2, Petrák Martin, 
Petrák Pavel, Sýs, Včelař. Lažánky – Vilé-
movice B 2:0 (1:0), Cup, Tomek. Cetkovi-
ce – Vavřinec B 3:3 (3:3), Jurka 2, Letfus, 
vlastní - Hudec, Nečas. Skalice B – Kořenec 
B 0:3 (0:1), nehl. Lomnice – Boskovice B 
1:3 (1:1), Žilka - Bayer, Grenar, Vybíral. 
Doubravice B – Lipůvka B 3:4 (1:2), Alexa, 

Schuch, Sáňka - Bouda, Filla, Ševčík F., 
Ševčík R. 
  1.  Lipůvka B  4  3  1  0  17:9  10
  2.  Bořitov B  4  3  0  1  15:11  9 
  3.  Voděrady  4  3  0  1  10:11  9 
  4.  Cetkovice  4  2  2  0  16:7  8 
  5.  Boskovice B  4  2  1  1  14:6  7 
  6.  Doubravice B  4  2  1  1  12:6  7 
  7.  Lažánky  4  2  1  1  11:7  7
  8.  Vavřinec B  4  2  1  1  9:7  7 
  9.  Svitávka B  4  2  0  2  11:8  6 
  10.  Jedovnice B  4  2  0  2  12:11  6 
  11.  Kořenec B  4  1  0  3  8:18  3
  12.  Lomnice  4  0  1  3  3:12  1
  13.  Vilémovice B  4  0  0  4  2:12  0 
  14.  Skalice n.Svit.B  4  0  0  4  4:19  0 

Divize st. dorost: Líšeň B - Blansko 3:2 
(1:2), Skoupý 2. Boskovice - Bohunice 2:2 
(2:0), Ščudla, Pupík. Blansko - Třebíč 3:2 
(2:1), Machálek, Brichta, Skoupý. Sparta 
B - Boskovice 0:3 (0:2), Žouželka, Miksan, 
Byčka.

Divize ml. dorost: Líšeň B - Blansko 1:4 
(1:3), Vintr, Zmeko 2. Boskovice - Bohuni-
ce 1:5 (1:3), Matušů. Blansko - Třebíč 0:0. 
Sparta B - Boskovice 3:0 (1:0).

I. třída dorost: Ráječko - Bučovice 
nehl. Letonice - Lipovec 5:1 (3:1), Šíbl.

OP dorost, sk. A: Sloup/Šošůvka – Svi-
távka 8:2 (4:0), Furch 3, Andrlík, Bartoň, 
Novák, Šindelka R., Šindelka S. - Dřevo, 
Peterka. Drnovice – Černá Hora/Boři-
tov 1:3 (0:1), Blahoňovský - Kala, Kolář, 
Modrák. Olomučany – Rájec-Jestřebí 0:14 
(0:6), Sedláček 4, Dvořák 3, Kunc 2, Bur-

gr, Hrazděra, Janík Daniel, Janík Dominik, 
Pokorný. Kotvrdovice – Lipůvka 10:1 (7:0), 
Korčák 6, Veselý 3, Keprt - Strážnický.

OP dorost, sk.B: Vísky – Voděrady 4:1 
(2:0), Abrahám 2, Hladil, Přikryl Lukáš – 
Budiš. Knínice – Velké Opatovice 4:6 (3:6), 
Špidlík 2, Kšica, Vondál - Müller, Seidel 
2, Stárek, Veverka. Olešnice – Cetkovice 
1:8 (0:3), Svoboda - Kubín M., Ščudla 2, 
Horák, Kubín D., Sychra, Šmíd. Kunštát/
Lysice – Letovice 4:2 (3:0), Horák 2, Krása, 
Tenora - Novotný, Štětina.

KP st. žáci: M. Krumlov - Blansko 2:2 
(1:2), Enkhbaatar 2.

KP ml. žáci: M. Krumlov - Blansko 4:2 
(1:2), Bartoš, Souček.

I. třída st. žáci: Boskovice - Svratka B 
1:7, Hlaváček. Bystrc - Rájec-Jestřebí 12:1, 
Jarůšek.

I. třída ml. žáci: Boskovice - Svratka B 
2:0, Lokaj, Černý. Bystrc - Rájec-Jestřebí 
3:5, Fiala, Žáček 2, Dovrtěl.

OP st. žáci 10+1: Sloup/Vysočany – Svi-
távka 3:3 (1:2), Dinga, Kolomazníček, Žá-
ček - Pinkava 2, Štěpán. Knínice – Lipovec 
5:1 (3:0), Mucha 3, Korčák, Letfus – Tráv-
níček. Olešnice – Letovice 3:4 (2:1), Vítek 
2, Dostál - Pokorný 4. 

OP st. žáci 7+1: Černá Hora/Bořitov – 
Vísky 14:0 (7:0), Vladík 5, Řehoř 4, Chlá-
dek 3, Fanta, Frýdek. Kotvrdovice – Drno-
vice/Voděrady 6:4 (2:2), Vančura 4, Kocour 
2 - Vinkler 2, Beránek, Sedláček.

OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec 
– Boskovice B 0:15 (0:8), Alexa, Borek, 
Lokaj 3, Boček, Nesvatba, Štěrba 2. Cetko-
vice – Adamov 3:2 (3:1), Tláskal 2, Stiblo 
- Cinkl, Kos. Olomučany – Šošůvka odl. 

Olešnice/Kunštát A – Jedovnice odl. Oleš-
nice/Kunštát B – Lipůvka 2:3 (1:2), Kleve-
ta, Petrželka - Švaňhal 3. 

Starší přípravka 5+1: Lipovec – Blan-
sko A nehl. Vysočany/Sloup – Blansko B 
nehl. Lipovec - Blansko B nehl. Vysočany/
Sloup – Blansko A nehl. Rájec – Knínice 
16:0 (9:0) Málek Lukáš 6, Štěpánek Ond-
řej 3, Kala Vojtěch 2, Dankovský Matyáš 
2, Šváb Tomáš, Nezval Jiří, vlastní. Ráječ-
ko – V. Opatovice 11:3 (6:3) Souček Jan 
7, Pavlík V. 2, Palacký Patrik 2 - Stloukal 
Jiří, Licutr Martin, Schick Jan. Rájec – V. 
Opatovice 10:0 (3:0) Štěpánek Ondřej 3, 
Málek Lukáš, Šváb Tomáš 2, Dankovský 
Matyáš, Ševčík Jan, Kala Vojtěch. Ráječko 
– Knínice 11:4 (5:0), Souček Jan 7, Vej-
plava Jan, Šindelář Daniel, Pavlík Vojtěch, 
Palacký Patrik - Tlustý Tomáš 2, Odehnal 
Jan, David Zdeněk. Drnovice – Letovice 
5:10 (4:5) Toman Tomáš 3, Pavelka Lu-
káš 2 – Pospíšil Jakub 4, Různar Štěpán 3, 
Dvořáček Oldřich, Pelíšek Patrik, Šamšu-
la Filip. Kunštát/Olešnice - Svitávka 20:0 
(9:0) Chytrý Adam 4, Bláha Jan, Chmelí-
ček Lukáš 3, Kopecký Lukáš, Dočekal Fi-
lip, Slavíček Jakub, Banya Antonín 2, Jan-
ků. Drnovice – Svitávka 4:6 (1:4) Stejskal 
Lubomír 2, Španělová Veronika, Toman 
Tomáš – Hanák Adam 3, Valoušek Petr 2, 
Bednář Šimon. Kunštát/Olešnice – Letovi-
ce 16:1 (5:1) Bláha Jan, Dočekal Filip 4, 
Janků 3, Chytrý Adam, Slaviček Jakub 2, 
Kopecký Lukáš – Dvořáček.  

OP ženy: Ráječko – Kohoutovice 1:3 
(0:2), Kučerová - Winklerová 2, Šiková. Dr-
novice – Lažany 0:2 (0:0), Sladká, Štrofová. 
Kostelec B – Medlánky nehl.

Z  

Vítězem 2. kola se stal Štefan Červenka z Blanska s 18 body, který 
vede i celkovou klasifikaci po 3. kole. To vyhrál Vladimír Galuška 
z Kotvrdovic (18 b). Více na www.zrcadlo.net.
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úterý 3. záříúterý 3. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Zápisy do programů rodičů s dět-
mi.
Letovice – Zámek ve 21 hod.: Revival na zámku, fi lmová projekce, od 18 
hod. bohatý program.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 19.30 hod. Millerovi na tripu.

středa 4. zářístředa 4. září
AKCEAKCE

Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Pravidelná schůzka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 19.30 hod. Millerovi na tripu.

čtvrtek 5. záříčtvrtek 5. září
AKCEAKCE

Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Brýle – Exposi  on de Lune  es, vernisáž 
výstavy brýlí z kolekce Bernarda Giroda z Belgie.
Rájec-Jestřebí – Zámek ve 14 hod.: Slavnostní představení knihy Zámek 
Rájec nad Svitavou. Odpoledne bude pokračovat hudebním vystoupe-
ním, prohlídkou zámku s autorem Michalem Konečným a ochutnávkou 
vín.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Pravidelná schůz-
ka, beseda s vedením Paprsku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. JOBS.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Líbánky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Líbánky.
Doubravice v 18 hod. Královský víkend.

pátek 6. zářípátek 6. září
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Poslechové odpoledne – skupina No 
Name.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Obrazy a grafi ka 20. stole  , 
vernisáž prodejní výstavy. Úvodní slovo Ing. Pavel Gall, kulturní program 
Vladimír Pečinka – fl étny a Olga Romašova – klavír.
Letovice – Areál AFK Letovice v 19 hod.: Folk – rockový večer.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. JOBS.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Líbánky.
Boskovice – letní ve 20.30 hod. Revival.

sobota 7. zářísobota 7. září
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice v 10 hod.: Den pro dě   s Nemocnicí Blansko.
Blansko – ASK Blansko v 11 hod.: Blanenský GOLEM – závod horských 
kol.
Blansko – Skatepark u zimního stadionu ve 14 hod.: StreetArt Jam vol. 6, 
tradiční akce, malování, hudba, závody...
Blansko – Cvičiště agility na sportovním ostrově v 16 hod.: Coursing – 
trénink pro začátečníky i pokročilé.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Přenos, vernisáž výstavy Sta-
nislava F. Müllera.
Boro  n – Náves ve 13 hod.: O boro  nský pohár, soutěž mladých hasi-
čů.
Chlum – Hřiště v 17 hod.: Chlumské žufánek.
Kunštát – Zámek v 10, 11, 14 a 15 hod.: Mimořádné zpřístupnění tvz. 
Dolního zámku.
Letovice – Zámek v 18 hod.: Worship – zpívaná bohoslužba.
Lomnice – Náměs   v 10.30 hod.: Přehlídka elegance historických vozi-
del.
Lomnice – Synagoga ve 14 hod.: Výstava obrazů Stanislava Havlíka a ko-
vových plas  k Davida Habermanna, vernisáž.
Olešná – Obecní dům v 10 hod.: 85. výročí založení SDH Olešná, 10 hod. 
slavnostní valná hromada, 14 hod. zábavné odpoledne pro dě   – ukázka 
požárního sportu, vystoupení kouzelníka, biketrialová exhibice, policejní 
technika, skákací hrad, 16 hod. živá hudba, večer ohňostroj.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 14 hod.: Bleší trh.
Sloup – Sloupsko-šošůvské jeskyně: XVII. Evropská noc pro netopýry. 
Svitávka – Park městyse ve 14 hod.: 8. Svitávecký jarmark tradičních 
řemesel. Bohatý program: Marek Ztracený, břišní tanečnice, kouzelník, 
renesanční folk, Mužský sbor, od 22 hod. taneční zábava, hraje LOS CAB-
BANOS.
Úsobrno – Obecní úřad v 9.30 hod.: XII. Ročník Franta Úsobrňák - Expe-
dice Úsobrnka 2013 aneb Vaše životní volba.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. JOBS.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky.
Boskovice v 19.30 hod. Riddick.
Boskovice – letní ve 20.30 hod. Revival.

neděle 8. záříneděle 8. září
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility na sportovním ostrově v 9 hod.: Závody agility 
pro začátečníky i pokročilé.
Boskovice – Dukelská ul. ve 13 hod.: 14. ročník Mazuráckého poháru, 
soutěž v požárním útoku.
Kunštát – Zámek v 10, 11, 14 a 15 hod.: Mimořádné zpřístupnění tvz. 
Dolního zámku.
Lysice – Zámek v 16 hod.: Koncert komorního dua, barokní skladby 
přednesou Kristýna Vaculová - fl étna, Libor Janeček – kytara.
Uhřice – U kaple ve 14 hod.: Mše svatá k výročí 935 let založení obce 
Uhřice a 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů Uhřice.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Šmoulové 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. JOBS.
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.
Boskovice v 19.30 hod. Riddick.

pondělí 9. zářípondělí 9. září
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Mateřský klub Sluníčko – pravi-
delná setkávání.
Blansko – Základní škola speciální ve 12 hod.: Motoden v základní škole 
speciální.
Blansko – Kryté lázně v 17 hod.: Zápis do kroužků a kurzů Klubu Matý-
sek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Wolverine. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. One Direc  on: This is US.

úterý 10. záříúterý 10. září
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš PERNICA a hosté, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Wolverine. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. One Direc  on: This is US.

středa 11. zářístředa 11. září
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: Slavnostní zahájení 4. ročníku projektu 
„Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“.
Boskovice – Český zahrádkářský svaz ve 14.30 hod.: Odborná zahrád-
kářská poradna.
Letovice – Hasičská zbrojnice v 15.30 hod.: Tradiční setkání členů MKD 
Letovice spojené s grilováním kuřat.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. One Direc  on: This is US. (3D)

čtvrtek 12. záříčtvrtek 12. září
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak podporovat imunitu na podzim za 
pomoci přírodních látek, odborná beseda.
Blansko – Rožmitálova ul. 10 hod.: Připomínka výročí 400 let od posl. 
vydání Bible Kralické.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Te  ny a dě  čky ve světě jsou jednič-
ky, dětské představení.
Rájec-Jestřebí – Kostel Všech svatých v 19.30 hod.: Barokní kytara a the-
orba, zahajovací koncert komorní hudby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. Wolverine.
Doubravice v 18 hod. Záblesky chladné neděle.
Lysice – letní ve 20 hod. Babovřesky.

pátek 13. zářípátek 13. září
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Vysvobození ze závislos   
a vnitřní uzdravení.
Boskovice – Zámek: Po stopách francouzského rodu Mensdorff -Pouilly, 
beseda s Hugem Mensdorff -Pouilly a doc. Mgr. Radmilou Švaříčkovou 
Slabákovou. 
Kunštát – Náměs  : Hrnčířský jarmark, více na str. 3.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Elysium.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. V zaje   démonů.
Velké Opatovice v 17 hod. Autopohádky.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Čtyři slunce.

sobota 14. zářísobota 14. září
AKCEAKCE

Blansko – Centrum Spirit ve 14 hod.: LÉČEBNÝ KÓD – nejen povídání 
o knize Dr. Loyda.
Boro  n – Kulturní dům ve 21 hod.: Předpouťová zábava, hraje Epicen-
trum.
Boskovice – Zámek ve 14 hod.: Zámecké hemžení – šaškárny na zámku, 
hlavní host Michal Nesvadba.
Kunštát – Náměs  : Hrnčířský jarmark, více na str. 3.
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Autorské čtení Jaroslava Hutky.
Lomnice – Dny evropského dědictví v Lomnici, 10 – 17 hod.: komento-
vané prohlídky kostela, zámku, radnice a synagogy, od 10 do 17 hod.: 
program na Židovském náměs  .
Olešnice – Obecní rybník v 6.30 hod.: Rybářské závody.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 10 hod.: Rájecký kotlík 2013, soutěž ve vaře-
ní zvěřinových gulášů. Hlavní host Laďa Kerndl, Železný Zekon, bohatá 
tombola.

Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Benefi ční koncert na opravu 
kostela.
Velké Opatovice – Koupaliště ve 13 hod.: Velkoopatovická zátoka, pře-
hlídka modelů lodí.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem. (3D)
Blansko ve 20 hod. Elysium.
Boskovice v 15 a 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. V zaje   démonů.

neděle 15. záříneděle 15. září
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Koncert – Marie Kozáková: Lidský 
hlas v hudbě napříč stale  mi.
Blansko – Černohorská pivnice Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté, 
hraje Tom Sawyer Band.
Boskovice – Židovský obecní dům, Bílkova 7 v 10.30 hod.: Židovská škola 
dnes – Ješiva v Kyjevě, vernisáž výstavy fotografi í Jindřicha Buxbauma. 
Úvodní slovo přednese Jindřich Štreit.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 hod.: Výstava obrazů Libuše Baďu-
rové, vernisáž.
Kunštát – Náměs  : Hrnčířský jarmark, více na str. 3.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem. (3D)
Blansko ve 20 hod. Elysium.
Boskovice v 15 a 17 hod. Šmoulové 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Nejvyšší nabídka.

pondělí 16. zářípondělí 16. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Aromaterapie a my – využi   aroma-
terapie pro lidský organismus, odborná beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. One Direc  on 3D: This is US.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární pondělí: Lidský rozměr.

Z  
Projekt Comenius na Základní 

škole v Kunštátě
Základní škola Kunštát patří mezi 125 škol v České republice, kterým 

byla schválena žádost o zapojení do multilaterálního projektu partnerství 
škol Comenius. Konkurence byla obrovská. Díky výborně vypracované 
přihlášce se učitelům podařilo získat potřebné body a dostat se na seznam 
schválených projektů, od srpna tedy začne jejich dvouletá spolupráce se 
zahraničními školami, na kterou poskytuje prostředky Evropská unie. 

Co je vlastně projekt Comenius? Projekty partnerství škol nabízejí 
studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která 
se zajímají. Cílem multilaterálních partnerství škol Comenius je prohlu-
bovat evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím podpory společných 
aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Partnerství škol po-
máhají žákům a učitelům získávat a zlepšovat dovednosti nejen pokud 
jde o témata, na něž je projekt zaměřen, ale také rozvíjí schopnost týmové 
práce, sociální vztahy, plánování a uskutečňování aktivit projektu i pou-
žívání informačních a komunikačních technologií.

Multilaterální partnerství škol musí spojovat školy alespoň ze tří člen-
ských zemí EU. Jedna z nich působí jako koordinátor, této role se ujala 
naše základní škola. Našimi partnery se staly: SPOLECZNY ZESPOL 
PRZEDSZKOLNO - SZKOLNY NR 101 (Polsko), Røyse skole (Norsko), 
Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice – Lieskové 
(Slovensko). Čtvrtá partnerská škola z Lotyšska se na seznam schvále-
ných projektů bohužel nedostala.

Projekt nese název „A Hero in Each of Us - Towards a Better World by 
Small Deeds“ neboli „Hrdina v každém z nás – malými krůčky za lepší 
svět.“ Na listopadové přípravné návštěvě, která proběhla v Kunštátě, se 
zástupci jednotlivých škol dohodli na obsahu, cílech a aktivitách, které 
budou v rámci projektu realizovány. V první části spolupráce se zaměří-
me na konkrétní znalosti týkající se Nobelovy ceny, jejich laureátů i kan-
didátů v jednotlivých zemích. Motivací pro naši práci byla nominace sira 
Nicolase Wintona na Nobelovu cenu, proto dalším krokem bude snaha 
defi novat pojem hrdinství, zabývat se tím, jak vlastně dnešní děti chápou 
tento termín. Budeme také hledat významné osoby našich regionů a žáci 
se také budou zabývat svým vlastním chováním ve škole.

Vyvrcholením projektu bude účast na konkrétní charitativní činnosti. 
Z vlastních zkušeností víme, že tyto aktivity jsou značně motivující pro in-
tegraci všech žáků, jejich začlenění do kolektivu. Také děti, které nejsou 
ve škole příliš úspěšné, zde dostávají možnost uplatnit své dovednosti při 
manuální a výtvarné práci, případně organizační schopnosti.

Podstatou projektu je spolupráce mezi partnery, a tak není možné jed-
notlivé úkoly splnit bez účasti všech zapojených škol. Za velmi důležité 
považujeme, že komunikace v rámci projektu bude probíhat v anglickém 
jazyce. Žáci budou pro kontakt se svými vrstevníky z partnerských zemí 
potřebovat znalosti z angličtiny, určitě tedy pochopí, že je nutné se věno-
vat studiu cizích jazyků.

Naším cílem je, aby žáci diskutovali a konzultovali všechna projektová 
témata se všemi účastníky projektu a vzájemně se inspirovali. Doufá-
me, že jim to pomůže naučit se vnímat jako normální, že stejné pojmy 
a myšlenky mohou být v různých komunitách chápány odlišně. Budeme 
se snažit, aby se děti samy rozhodly, jaké myšlenky a novinky, které se od 
partnerů získají, přijmou za své jako užitečné a efektivní.

.Průběh projektu bude evaluován na pracovních schůzkách v jednot-
livých zemích, kterých se zúčastní jak učitelé zapojení do projektu, tak 
i vybraní žáci. 

Na práci na projektu se velice těšíme a doufáme, že se nám projekt po-
daří úspěšně realizovat a že budou obohaceni všichni účastníci projektu. 
 Hana Adámková a Zdena Michelová, ZŠ Kunštát



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

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

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

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

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

www.bbnreality.cz

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

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

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

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

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

MH 036MH 036

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

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

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

BBN REALITY 
nabízí k prodeji

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

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

Volejte 774 408 399

PRODEJ SKI-AREÁLU 
V BLANSKU - HOŘICÍCH

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

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

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

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

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

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

Tělovičná jednota Sokol Boskovice
Cvičební rok 2013/2014

Zdravotní tělocvik  pondělí  9:30 – 10:30 sokolovna cvičitelka J. Slámková
Cvičení s gymbaly   16:45 – 17:45 sokolovna J. Paulíková
Pilates     18:00 – 19:00 sokolovna B. Musilová
Cvičení žen   čtvrtek  18:00 – 19:00 sokolovna J. Slámková
Stolní tenis   středa  16:00 – 20:00 sokolovna
Malá kopaná   úterý  19:00 – 20:00 gymnázium
Body rockers   pondělí  16:00 – 20:30 sokolovna 
    středa  16:00 – 20:30 sokolovna
Orientální tance  úterý  18:00 – 19:15 sokolovna
                    čtvrtek   16:45 – 19:30 sokolovna

Další informace v kanceláři sokolovny denně 8:00 – 16:00
www.sokol-boskovice.cz
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