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Letovice, Svitávka - Všem milovníkům piva, které ne-uspokojuje nabídka klasic-kých obchodů, je k dispozi-ci Salenatéka v Letovicích a Svitávce. Pivní nadšenci mohou v prodejně ochutnat z nabídky regionálních i za-hraničních pivovarů. Zkrátka nepřijdou ani milovníci kvas-nicových piv. Ceny piv se v Salenatéce po-hybují od 6.90 korun, ovšem 

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Salenatéka:
Ráj pro milovníky 

dobrého piva

Kunštát obsadili o víkendu hrnčíři - konal se tradiční jarmark

Vladimír Stejskal: Keltský skanzen se brzy dočká obnovy

koupíte tam i výrazně dražší piva. V nabídce je pochopi-telně také veškeré doplňkové zboží, jako je pivní sklo, dár-kové sady piva i vína, cigarety. Připravuje se zákaznické klub Salena párty. V létě nechybí zmrzlina, zima patří svařáku a ve stálé nabídce je káva a čaj na cesty. Sezónním zbožím je pak burčák odrůdy Aurelius. „Pivo a víno nás baví. Pod-nikáme výlety po pivovarech a vinicích. Z každé dovolené cestou navštívíme alespoň tři pivovary nebo minipivo-vary,“ říká majitelka prode-jen.  (PR)

Letovice - Letovický keltský 
skanzen je na dobré cestě k dal-
šímu provozu. Turistická atrakce, 
která už delší dobu nefunguje, by 
mohla v příštím roce opět přivítat 
návštěvníky. O její provozová-
ní se zajímaly dva subjekty. Za-
tímco sdružení Úletov u Letovic 
se svým plánem u letovických 
radních neuspělo, sdružení Keltoi 
dostalo zelenou. Více prozradil 

letovický starosta Vladimír Stejs-
kal.

V čem byla nabídka sdružení 
Keltoi lepší?

Po zvážení obou nabídek jsme 
se přiklonili ke sdružení Keltoi. 
Hlavním důvodem bylo to, že 
jsme chtěli zachovat tradici kelt-
ského skanzenu, protože si na ni 
místní i turisté už zvykli. V sou-

časné době se dolaďuje nájemní 
smlouva. Byl bych rád, kdyby 
se jí podařilo podepsat do konce 
října.

Máte už představu, kdy začnou 
ve skanzenu práce?

Do konce letošního roku by měl 
vzniknout štáb lidí a v příštím roce 
už by se mělo budovat. Plán je 
takový, že do letních prázdnin už 

by měla ve skanzenu proběhnout 
první akce. 

Jaká je tedy představa o dalším 
fungování?

Podle záměru, který předložilo 
sdružení Keltoi, má na okraji Leto-
vic postupně vzniknout prožitkový 
Archeopark - popularizační a expe-
rimentální centrum laténské (kelt-
ské) kultury. Na místě vyrostou 

rekonstrukce staveb jako keltské 
obydlí v podobě roubeného srubu 
z částečně tesaných trámů, přístřeš-
ky pro zvířata a řemesla včetně 
pece na tavbu železa, výpaly kera-
miky a další. Ve spolupráci s odbor-
níky budou stavby provedeny jako 
věrné rekonstrukce, v další fázi pak 
budou prováděny experimenty jako 
polozemnice nebo kovárna. 

 Pokračování na str. 2

Boskovice 
zvou na Husí 

slavnosti
Boskovice - Boskovice budou 

v sobotu 22. a neděli 23. září po-
řádat již devátý ročník populár-
ních Husích slavností. Boskovic-
ké restaurace budou po oba dny 
podávat husí speciality a připra-
ven je také bohatý doprovodný 
program.  Více na str. 6

V Boskovicích leží 
muž s otravou 

metanolem
Radim Hruška

Boskovice - Otravy metylalko-
holem se nevyhnuly ani blanenské-
mu okresu. Boskovická nemocnice 
eviduje prvního muže, u kterého se 
otrava potrvdila. Na oddělení ARO 
v ní leží pacient v kritickém stavu. 
Jedná se o osmatřicetiletého muže, 
který alkohol zakoupil v interneto-
vém obchodě. 

„Záchranná služba tohoto muže 
odvezla do nemocnice, kde oka-
mžitě podstoupil vyšetření. Labo-
ratorní testy potvrdily, že se jedná 
o otravu metanolem. Záchranná 
služba Olomouckého kraje proto 
neprodleně vyslala sanitku s po-
třebným preparátem do naší ne-
mocnice,“ uvedl ředitel boskovic-
ké nemocnice Rostislav Verner.

V reakci na množící se případy 
otrav zakázal ministr zdravotnic-
tví Leoš Heger minulý týden pro-
dávat lihoviny obsahující více než 
dvacet procent alkoholu ve všech 

obchodech, restauracích a podob-
ných podnicích. 

Před pitím alkoholu s nejistým 
původem varuje také hejtman Ji-
homoravského kraje Michal Ha-
šek. Vyzývá všechny občany, aby 
nekonzumovali lihoviny a destilá-
ty s nejistým původem či složením, 
protože se tak vystavují nebezpečí 
ohrožení zdraví a života. 

Pro informování občanů zřídil 
kraj prostřednictvím Nemocnice 
Kyjov zvláštní krizovou infor-
mační telefonní linku s číslem 
518 601 335, která 24 hodin den-
ně poskytne zájemcům informace 
o příznacích otravy metylalkoho-
lem a nutných postupech k léčbě 
postižených pacientů. 

Na internetových stránkách 
Jihomoravského kraje je také 
k dispozici seznam subjektů, kte-
ré jsou připraveny provést test na 
obsah zdraví škodlivých látek. 
Více na internetových stránkách 
Zrcadla - www.zrcadlo.net.

Jarmark. Víkend 15. a 16. září patřil v Kunštátě tradičnímu Hrnčířskému jarmarku. Na jubilejní dvacátý ročník se sjeli keramici ze všech koutů 
České republiky.  Foto Radim Hruška

Blanenský golem se vydařil
Na startu letošního 
maratonu horských 
kol se objevil 
rekordní počet 
jezdců.
  Více na straně 9

Nejlepší je Hluboké a Žďár
Závody v Sudicích 
rozhodly 
o konečném pořadí 
ve Velké ceně 
Blanenska. 
  Více na straně 2



Pokračování ze str. 1

Posláním 
p r o j e k t u 
je rozvíjet 
k u l t u r n í 
život a po-
p u l a r i z o -
vat dědic-
tví Keltů. 
V keltském 
s k a n z e n u 
budou probíhat také výukové 
programy. Zhruba dvouhodi-
nová akce má zahrnovat mimo 
jiné mletí mouky, pečení placek, 
rozdělávání ohně nebo výrobu 
šperků a povídání o zbraních. 
Pro širokou veřejnost pak budou 
zachované festivaly, ukázky ře-
mesel, bojů či keltských rituálů.

S výsledkem jste tedy spoko-
jený?

Určitě ano. Lokalita je pro tento 
záměr ideální. V keltském skanzenu 
jsem několikrát byl na různých ak-
cích a byl jsem velmi spokojený.

Změňme téma. Jaké další akce 
se letos v Letovicích podařilo 
uskutečnit?

Tou asi největší byly práce 
v mateřské škole v Čapkově ulici. 
Prováděla se tam výstavba soci-
álního zařízení, abychom moh-
li školku rozšířit o jednu třídu. 
Všechno se podařilo stihnout, 
investice činila 870 tisíc korun. 
Věnovali jsme se také základní 
škole, kde proběhla rekonstrukce 
kotelny za zhruba 1,7 milionu ko-
run. Mimo to se podařilo dokončit 

vodovod do místní části Letovic 
Borové. Pokračovala také oprava 
Rekreační ulice, kde se prováděla 
kompletní rekonstrukce včetně 
nových chodníků. V letošním roce 

se ještě dokončí oprava chodníků 
v Chlumské ulici, která spadá pod 
místní část Novičí.

Co vás čeká v příš  m roce?
Připravujeme stavbu nového 

sběrného dvora v lokalitě Červe-
ný Vrch. Také jsme se rozhodli, 
že pokročíme v rekonstrukci bu-
dovy městského úřadu. Připra-
vujeme doplnění dětských hřišť, 

rekonstrukci sociálního zařízení 
mateřinky v Třebětíně a například 
chceme také požádat o dotaci na 
čtvrtou etapu revitalizace sídliště. 
Plánů máme hodně, to které se 
uskuteční, bude záležet na vol-
ných fi nančních prostředcích. 

Jaké má město plány s prosto-
rami po zrušeném Biskupském 
gymnáziu?

Ze strany gymnázia je v sou-
časné době budova předaná. Kon-
krétní rozhodnutí ještě nepadlo. 
Uvažuje se o tom, že by se tam 
udělal památník města Letovice. 
Nejprve ale musíme vypracovat 
fi nanční harmonogram. Kromě 
památníku by mohl prostory vyu-
žít například klub pro děti, senioři 
a  podobně.  Radim Hruška
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Nejlepší je Hluboké a Žďár

Vladimír Stejskal: Keltský skanzen 
se brzy dočká obnovy

K K
Zloděje zajímala

jízdní kola
Blansko - Jízdní kola jsou zřej-

mě nyní v kurzu. Přesvědčil se 
o tom například muž v Blansku. 
Ten nechal černo-červeno-bílé hor-
ské kolo značky CTH QUADRA 
ve dvoře jedné z blanenských škol. 
Nepomohlo mu ani zajištění bicyk-
lu zámkem kolem rámu a předního 
kola. Krádeží vznikla škoda za více 
než sedm tisíc korun.  (hrr)

Chtěla mobil, 
nemá nic

Boskovicko - Mobilní telefon 
Apple IPhone si vyhlédla na in-
ternetu žena z Boskovicka. Elek-
tronickou poštou uzavřela kupní 
smlouvu s prodávajícím a zaslala 
mu na účet požadovaných více než 
osm tisíc korun s tím, že jakmile 
peníze na účet dojdou, prodávající 
jí odešle požadovaný mobil. Do 
dnešního dne však žena zásilku 
neobdržela, stejně jako nedostala 
svoje peníze zpět. Případ tedy pře-
dala v těchto dnech policii, která 
jej šetří pro podezření ze spáchání 
trestného činu podvodu.  (hrr)

Zahrával si 
s plynem

Křtiny - S neobvyklými úmys-
ly se vydal zatím neznámý pa-
chatel do Křtin. Tam se dostal 
do uzamčené klece s propan-bu-
tanovými lahvemi před tamním 
obchodem. U osmi lahví pak od-
šrouboval jejich závěry, z nichž 
jeden poškodil. Pak mezi lahvemi 
zapálil papírovou krabici s papí-
rem. Odšroubováním uzávěrů ale 
nedošlo k úniku plynu, a tak ani 
k žádnému ohrožení vzniklému 
zapálením krabice. Policisté tedy 
v současnosti zjišťují výši škody, 
kterou pachatel způsobil, a pátrají 
po něm.  (hrr)

Podvodníci
nabízeli 

broušení nožů
Boskovicko - Nabrousíme vám 

nože nebo nůžky - s touto nabíd-
kou se pohybovali po domě s pe-
čovatelskou službou v jedné z obcí 
na Boskovicku v pondělí 10. září 
v dopoledních hodinách dosud ne-
známí žena a muž. Nejprve se do-
stali do jednoho z neuzamčených 
bytů, který sice prohledali, ale nic 
neukradli. Poté je však jiná, třia-
osmdesátiletá žena, vpustila do 
svého bytu. Při placení za nabrou-
šení nožů otevřela peněženku, ve 
které měla kolem osmi tisíc korun. 
Pachatelé využili její nepozornost 
a celou částku ji ukradli.  (hrr)

Pro nářadí šel
do novostavby
Jedovnice - Pro nářadí a dal-

ší věci si přišel v noci na pondělí 
10. září zloděj do novostavby v Je-
dovnicích. Vypáčil dřevěné dveře 
a ze sklepních prostor vzal několik 
kusů nářadí, jako například vodo-
váhy, pistoli na pěnu, příklepovou 
vrtačku, motorovou pilu, úhlovou 
brusku, ale i svítilny. Zloděj tak 
způsobil škodu přesahující devate-
náct tisíc korun.  (hrr)

Policisté hledají
svědky nehody

Boskovice - Policisté hledají 
svědky dopravní nehody, která 
se stala v neděli 2. září v 16 ho-
din u hotelu Velen v Boskovicích. 
Místem, v němž je komunikace 
částečně uzavřena a provoz je ří-
zen světelnou signalizací, měla 
projíždět řidička Škody Felicia, 
která se neměla chovat ohleduplně 
a ukázněně a měla při jízdě poško-
dit zpětné zrcátko na vozidle Ško-
da Fabia, které jelo v protisměru. 
Řidička navíc měla vjet do úseku 
v době, kdy protijedoucím autům 
svítil na semaforu zelený signál 
„volno“. Při nehodě nedošlo ke 
zranění osob, na autě Škoda Fabia 
vznikla škoda ve výši dva tisíc ko-

run. Policisté žádají svědky, kteří 
nehodu viděli a mohli by popsat 
situaci na místě, aby se jim ozva-
li na telefon 974 631 251 nebo na 
tísňovou linku 158.  (hrr)

Nedal přednost
a boural

Ludíkov - Čtyřiašedesátiletý 
řidič se Škodou Fabia odbočoval 
v pondělí 10. září z hlavní silnice 
na vedlejší a nedal přednost protije-
doucí dodávce. Vše se odehrálo na 
křižovatce u Ludíkova. V době, kdy 
muž jedoucí od Žďárné odbočoval, 
totiž po hlavní přijíždělo dodávko-
vé vozidlo Ford Tranzit. Vozy se 
čelně střetly. Při nehodě byla lehce 
zraněna spolujezdkyně z osobního 
auta, na vozidlech vznikla škoda za 
asi sto tisíc korun.  (hrr)

Z novostavby 
zmizel kotel

Boskovice - Na blížící se zimu 
se zřejmě chystá zatím neznámý 
zloděj, který se vydal krást do no-
vostavby rodinného domku v Bo-
skovicích. Přímo ze zdi ukradl již 
instalovaný kotel. Způsobil tak 
škodu za asi čtyřicet tisíc korun. 
Nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu krádeže.  (hrr)

Policisté 
zachránili ženu

Blanensko a Boskovicko - Po-
hřešovanou ženu z Blanenska se 
podařilo nalézt díky spolupráci 
místních policistů s kolegy ze Svi-
tavska. Ve čtvrtek 6. září začalo na 
Letovicku pátrání po pohřešované 
osobě, která měla ve svém bytě za-
nechat svým příbuzným dopis na 
rozloučenou. Podle informací od 
příbuzných asi šedesátileté ženy, 
policisté mimo jiné zjistili, že by 
mohla mít jisté vazby i k Morav-
skotřebovsku.

Na skutečnost proto kolem 
poledne upozornili i svitavskou 
policii. Jedna z tamních hlídek 
okamžitě vyjela tuto skutečnost 
prověřit. Přestože pátrání nebylo 
jednoduché, krátce po druhé hodi-
ně se hlídce moravskotřebovských 
policistů podařilo pohřešovanou 
ženu nalézt. Byla v oblasti zvané 
Křížový vrch ve velmi vážném 
zdravotním stavu a okamžitě mu-
sela být převezena do nemocnice. 
Zřejmě se intoxikovala léky.  (hrr)

Auto skončilo 
na střeše

Svitávka - K havárii dodávko-
vého vozu Fiat Ducato vyjížděli 
v pátek 7. září v odpoledních hodi-
nách dopravní policisté z Blanska. 
Šestačtyřicetiletý muž jel s do-
dávkou ve směru od státní silnice 
I/43 k Boskovicím, u odbočky na 
Svitávku vyjel zřejmě v důsledku 
nepřiměřené rychlosti mimo sil-
nici a skončil v poli, kde se auto 
převrátilo přes střechu. Řidič byl 
se zraněními převezen do nemoc-
nice. Na vozidle vznikla škoda za 
asi dvě stě tisíc korun. Z havaro-
vaného auta do pole vytekla naf-
ta, proto na místě zasahovali také 
hasiči a přizvání byli i pracovníci 
odboru životního prostředí.  (hrr)

Masírovaly 
a kradly

Blansko - Neohlášená návštěva, 
která čekala před dveřmi starších 
manželů v Blansku, původně vy-
padala jako příjemné překvapení. 
Skončila ale nakonec velmi špatně. 
Čtyřiaosmdesátiletý muž se svojí 
o rok mladší ženou otevřeli krátce 
po poledni ve středu 5. září dvěma 
neznámým ženám. Ty seniorům 
nabízely masáže a poskytnutí pří-
spěvku na léky. Pak ale použily 
na starší obyvatele bytu oblíbený 
trik. „Máme pouze pěti tisícovou 
bankovku, můžete nám ji rozměnit, 
abychom mohly tisícikorunový pří-
spěvek na léky vyplatit,“ požádaly. 
Manželé jim tedy peníze rozměnili 
a po odchodu žen zjistili, že jim 
nezvané návštěvnice v nestřežený 
okamžik ukradly dvaapadesát tisíc 
korun.  (hrr)

Broňa Zhořová

Sudice - V sobotu 15. září pro-
běhla v Sudicích poslední dva-
náctá soutěž zařazená do hasičské 
ligy Velká cena Blanenska v po-
žárním útoku – Kryštof cup 2012. 
O snad nejcennější body do cel-
kového pořadí se běhalo na trav-
natém kopečkovém hřišti u soko-
lovny. Do soutěže se přihlásilo 
celkem třicet mužských a sedm-
náct ženských družstev. Soutěž 
vzhledem k travnatému povrchu 
otevírala mužská kategorie.

Nejlépe se se všemi podmínka-
mi soutěže vyrovnala mužstva ze 
Sychotína a Horního Poříčí a Bí-
lovice z okresu Prostějov. Sycho-
tínští brali bronz za čas 18,58 s, 
stříbro pak Horní Poříčí s časem 
18,49 s a na příčku zlatou vystou-
paly Bílovice za čas 18,45 s.

V ženské kategorii se podařilo 
získat cenné kovy rovněž dvě-
ma družstvům z našeho okresu, 
bodoval Sychotín, Černá Hora 
a Lipová z Prostějovska. Třetí 
stupínek patřil stejně jako u mužů 
Sychotínu za čas 19,33 s, druhé 
místo vybojovala Lipová za čas 
19,12 s a nejrychleji svůj pokus 
zaběhla a zasloužené zlato si od-
vážela děvčata z Černé Hory - čas 
19,06 s.

Sudická soutěž byla tou po-
slední v blanenském hasičském 
seriálu, rozhodovalo se tedy i o 
celkovém pořadí letošního roční-

náš rozhovornáš rozhovor

ku ligy. V mužské kategorii bylo 
o vítězi jasno už poslední tři kola, 
bodový náskok hasičů z Hlubo-
kého z okresu Třebíč nemohl už 
nikdo překonat, bojovalo se už 
jen o druhé a třetí místo. Sobot-
ní kolo rozhodlo tak, že celkově 
druhé skončily Bílovice a třetí 
Černovice A.

V ženské kategorii ale jasno ne-
bylo vůbec, první pětka se mohla 
jakkoliv zamíchat. Největší štěstí 
se nakonec usmálo na ženy ze 
Žďáru, ty sice získaly stejně bodů 
jako děvčata z Černovic, ale pra-
vidla pro tyto případy určují, že 
rozhoduje počet lepších umís-
tění v průběhu celé ligy, a tato 

podmínka hrála do karet Žďáru. 
Druhé místo tedy braly Černovi-
ce a třetí celkovou příčku vybojo-
vala Šošůvka.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
Velké ceny Blanenska v požár-
ním útoku – Kryštof cup 2012 se 
uskuteční v sobotu 3. listopadu 
v kulturním domě v Černovicích.

Památka. Blanenský zámek má za sebou další etapu rekonstrukce, je-
jímž cílem je zatrak  vnění objektu z hlediska turis  ckého ruchu. Symbo-
lickou pásku přestřihli místostarosta Jiří Crha a starosta Lubomír Toufar.
 Foto Bohumil Hlaváček 

Další etapa rekonstrukce blanenského zámku skončila

Na tra  .  Foto SHD Ostrov u MacochyNa tra  .  Foto SHD Ostrov u Macochy
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Naše priority jsou:  
 
Podpora Moravských vinařů 
 – nulová spotřební daň na tichá vína

Zvýšení bezpečnosti občanů 
 – stop snižování počtu hasičů 
    a policistů v kraji

Rozvoj sociálních služeb 
 – nová pracovní místa 
     a kvalitnější život

Zachování krajských nemocnic 
 – dostupná zdravotní péče 
    pro všechny.

Podpořte prosím moji kandidaturu 
Vaším preferenčním hlasem pro č. 8

BEZPEČNÁ BUDOUCNOST
PRO NÁŠ KRAJ
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D    ... V Nemocnici Blansko uspořádali zajímavou akci pro nejmenší

Den pro dě   se opět vydařil
Bohumil Hlaváček

Blansko - Již potřetí se na začát-
ku měsíce září pustili zaměstnanci 
blanenské nemocnice do uspořá-
dání dětského dne. A rovněž do 
třetice jim k tomu vyšlo počasí. 
Krásný den pozdního léta přilá-
kal do areálu více jak tisíc hostů 
a záplavu nejmenších, kterým byla 
akce určena především.

„V areálu se již tradičně předsta-
vily všechny složky záchranného 
systému – hasiči Blansko se svojí 
dynamickou i statickou ukázkou 
techniky i zásahu, Městská policie 
Blansko i zdravotnická záchran-
ná služba. Poprvé se na programu 
podílely Rodinné pasy a skauti 
z Blanska, kteří nachystali pro děti 
lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky 
a lanové aktivity. Novinkou v pro-
gramu byli vodící psi, kteří sklidili 
ten největší úspěch nejen u dětí, 
ale i u dospělých,“ uvedla tisková 
mluvčí Nemocnice Blansko Ka-
teřina Ostrá. Programem provázel 
již tradičně Radim Koráb, jehož di-
vadlo a pohádky potěšily zejména 
nejmenší publikum.

„Hvězdou na závěr byla zpě-
vačka Tereza Kerndlová, která na 
naší akci zazpívala bez nároku na 
honorář, za což jí patří naše velké 
díky,“ potěšilo Ostrou..

Jak uvedla, charitativní sbírka 
Pečení pro děti prodejem peká-
renských výrobků za dobrovolnou 
cenu vytěžila bezmála šest tisíc ko-
run, které poputují sdružení Dotyk 

II poskytující ranou péči pro děti 
s poruchami autistického spektra. 
„Společnost Avon, která se letos 
také poprvé našeho Dne pro děti 
účastnila, získala více jak čtyři tisí-
ce korun prodejem výrobků s růžo-
vou stužkou. Tyto peníze putují na 
boj proti rakovině prsu,“ dodala.

Na podiu se vystřídaly kapela 
Kaštánci, Velvet a Fit klub Blan-
sko. V areálu byly stanoviště ma-
lování na obličej, balónkový klaun 

a stanoviště úkolů, kde děti po 
splnění obdržely výuční list Fer-
dy Mravence a sladkou odměnu. 
Nechyběl skákací hrad a koutek 
logopedické poradny Nemocnice 
Blansko.

„Všem, kteří se na realizaci to-
hoto dne podíleli, velice děkujeme 
a děkujeme i rodičům a jejich dě-
tem za jejich přízeň a stále větší 
zájem o naši akci. Právě počtem 
účastníků nám rok od roku doka-

zujete, že akcí pro děti není nikdy 
a nikde dost, ani na tak netradič-
ním místě jako je nemocnice. 
Díky vaší stále větší a větší účasti 
víme, že všechno vynaložené úsilí 
stojí za to,“ vzkázala Kateřina Os-
trá, která ihned prozradila datum 
akce na příští rok. „Již dnes mů-
žeme vás všechny pozvat na čtvrtý 
ročník Dne pro děti v Nemocnici 
Blansko, který se bude konat v so-
botu 8.září 2013,“ upřesnila.
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Blansko - Týden ve škole, týden 
na pracovišti – tak je rozdělena 
výuka učilišť s hlavním cílem: te-
orií podpořit praxí. Nejinak tomu 
je i u studentů blanenské Střední 
školy gastronomické, kde se na 
svou budoucí profesi připravují 
číšníci, kuchaři i barmani. Jedním 
z míst, kde můžete učně na praxi 
pravidelně potkávat, je i pizzerie 
Pizzazz v Blansku. Spolupráce 
provozovny a školy už letos trvá 
celých deset let.

„Deset let je dlouhá doba. Na 
začátky spolupráce si detailně ne-
vzpomínám, ale skutečností je, že 
dívka, která u nás jako první praxi 
absolvovala, pro nás dodnes pra-

cuje už na trvalý pracovní úvazek. 
A není jediná,“ řekl vedoucí pro-
vozovny Jan Musil a dodal. „Trvá 
asi tak půl roku, než se z učně stane 
plnohodnotný pracovník. Ale pro 
nás je výhodou, že si může budoucí 
pracovníky prakticky vychovat od 
počátku a podle svých představ.“

Jak nám řekla ředitelka školy 
Marta Truhlářová, pizzerie Pizzazz 
je jednou z nejoblíbenějších štací na 
praxi. S obsazením míst nikdy není 
problém a studenti tam chodí rádi. 
„Výhodou je, že tato provozovna 
podporuje naše studenty i v dalším 
vzdělávání v rámci nástavbového 
studia s výhledem na možnost tr-
valého zaměstnání po maturitě,“ 

uvedla. Dodala, že ne každá pro-
vozovna je ochotná brát učně na 
praxi. Důvodem je zejména fakt, že 
s nimi neumí pracovat. „Setkáváme 
se s požadavky jako – dejte nám 
někoho šikovného, třeba ze třetího 
ročníku, ale že toho šikovného či 
třeťáka někdo musel vychovat, to si 
neuvědomují,“ upřesnila ředitelka.

„Za deset let spolupráce prošlo 
touto pizzerií včetně jednorázo-
vých výpomocí kolem sta našich 
žáků. Odborný výcvik u učňov-
ského oboru tvoří padesát procent 
 výuky. Scházíme se se zástupci 
provozovny minimálně jednou za 
měsíc, jsme v pravidelném telefon-
ním kontaktu, takže o průběhu pra-

xe jsme podrobně informováni,“ 
řekl Martin Jaglář, zástupce ředitele 
gastronomické školy. Podle něj kva-
litní dlouhodobá spolupráce s pro-
vozovnou má i pro školu výhody. 
„Je to náš odborný partner se vším 
všudy. Podporuje nás při našich ak-
tivitách, například soutěžích, zapůjčí 
nám třeba odborníky pro praktickou 
výuku. Nemáme problém požádat 
například o sponzorské zajištění 
surovin pro míchání nápojů, vari-
ant spolupráce je celá řada. Jde nám 
o to, aby odborný růst žáků byl co 
nejlepší a když se najde chápavý 
a vstřícný protějšek, jsme na nejlepší 
cestě vychovat budoucí odborníky,“ 
řekl Martin Jaglář.  (ama)

Dese  letá spolupráce už přináší svoje ovoce

Sběrný dvůr odpadů ve 
Veselici zahájí provoz

Veselice - V sobotu 22. září se uskuteční slavnostní otevření Sběrného 
dvora odpadů Veselice, který byl postaven v letošním roce v bývalém 
areálu společnosti Zemspol a.s. Sloup ve Veselici. 

„Přípravu na realizaci této akce zahájila obec v roce 2009 a v říjnu 
roku 2010 byla obci schválena na tuto stavbu dotace ze Státního fondu 
životního prostředí. Ve veřejných soutěžích na dodavatele stavby a do-
davatele vybavení sběrného dvora, které se uskutečnily v druhé polovině 
roku 2011, byla za dodavatele stavební části vybraná fi rma REISTAV 
s.r.o. Letovice a za dodavatele kontejnerů a dalšího vybavení sběrné-
ho dvora fi rma MTM TECH s.r.o. Kapacita sběrného dvora je 305 tun 
za rok provozu a pořizovací náklady celé stavby včetně vybavení činí 
zhruba 12,627 milionu korun. Z této částky činí náklady na pořízení vel-
koobjemových kontejnerů, štěpkovače a nádob na nebezpečné odpady 
více než milion korun. Dotace ze SFŽP činí více než 11,5 milionu a do-
tace z Jihomoravského kraje 641 429 korun. Tatáž částka bude uhrazena 
z rozpočtu obce, uvedl starosta Veselice Miloslav Novotný.

Vlastní stavba byla dokončena koncem července letošního roku a od 
té doby se obec postupně připravuje na zahájení provozu sběrného dvo-
ra. To se uskuteční ve středu 26. září. Předtím, v sobotu 22. září, budou 
mít možnost občané z obce, ale i ze sloupského regionu, areál sběrného 
dvora navštívit, prohlédnout si jej a seznámit se s tím, které odpady bude 
možné na sběrném dvoře odložit. V programu akce jsou připravené pro 
děti různé soutěže a hry, o dobrou náladu se postará cimbálová muzika 
Huslenky, připravené jsou i speciality z udírny, burčák a další občerstve-
ní.Účastníci akce budou mít také možnost podpořit svým hlasem Novod-
vorskou alej, která je jedním z fi nalistů letošního ročníku soutěže Strom 
roku, vyhlášené Nadací Partnerství.  (hrr)

Zahradnictví u Kopřivů 
připravilo Zeleninový víkend

Zeleninový víkend. Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově připravilo přehlídku 
vůní, chu  , barev a tvarů. V rámci akce byla k vidění výstava zeleniny a ovo-
ce, ochutnávky, prodej čerstvé zeleniny a sezónního ovoce místní produkce 
nebo výstava řezaných a hrnkových chryzantém.  Foto Magda Hrušková
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S
Recidivista 
šplhavec

Ačkoliv byl Vlado již šestnáct-
krát odsouzen, nic to nepomohlo. 
Na svých cestách republikou, ač 
byl z jejího opačného konce, se 
mu zalíbilo v Brně. A kdyby jen 
v Brně! Řádil rovněž v jeho oko-
lí. Převážně kradl, a hodilo se mu 
cokoliv, co brali v zastavárnách. 
Chlapec skoro útlé postavy, takže 
vypadal méně než na skutečných 
třicet let. Vlastně žil většinou po 
věznicích a tu a tam i na svobo-
dě, než se tam v krátké době, jako 
známá fi rma, zase dostal.

Tentokráte mu stačilo ukrást, 
ovšem ze zavřeného prostoru, 
obyčejný mobil. Bloumal po ná-
draží, prohlížel si budovy a hle, 
přes mříže na stole v kanceláři 
uviděl mobilní telefon. Soni Erics-
son záhy změnil majitele. A když 
už tam byl hledal dál. A při tom 
hledání rozházel šuplíky a další 
věci, ale již nic zajímavějšího ne-
našel. Totiž, potřeboval peníze na 
pervitin. Jeden ze svědků, kteří ho 
z vloupání a krádeže před soudem 
usvědčili, ho však při jeho bohuli-
bé činnosti, uviděl a vyrušil! 

Vlado však nebyl strašpytel, 
než svědek zareagoval, než přijela 
policie nelenil. V kanceláři uviděl 
dvě žerdě s prapory. Bleskový ná-
pad ihned zrealizoval. Prapor Ev-
ropské unie a československý pro-

Na operu zajděte do 
blanenského kina

Blansko - Jak uvedl vedoucí blanenského kina Pavel Langr, nový pro-
jekt pražského kina Bio Oko s příznačným názvem ŽIVĚ rozšiřuje v České 
republice nabídku divácky stále oblíbenějších přímých přenosů a záznamů 
z těch nejproslulejších operních domů, baletních a divadelních jevišť, kon-
certních festivalů či rockových koncertů. Zapojilo se do něho i blanenské 
kulturní zařízení. Poprvé se mohou náročnější milovníci kultury potěšit 
digitálním obrazem a zvukem ve středu 19. září od 19.30 hod. při přímém 
přenosu díla Jacquese Offenbacha Hoffmanovy povídky z Pařížské opery. 
„Diváci ke vstupence dostanou tištěný program. Představení má asi 150 
minut,“ láká Langr. Jak plánuje, bude-li zájem, mohou se do konce roku 
uskutečnit další přenosy. „V úvahu připadají třeba Lohengrin z La Scaly či 
Carmen a Don Quijote z Pařížské opery,“ dodal. (bh)

D    ...

Mezigenerační klub pro 
aktivní seniory zahajuje

Blansko - Mezinárodní den seniorů, který letos připadá na pondělí 
1. října, odstartuje i nový projekt Střední školy gastronomické v Blan-
sku. Cílem je vybudovat mezigenerační klub s bohatou náplní pro všech-
ny aktivní seniory s chutí zažít a poznat něco nového. 

„První, můžeme říci, přípravnou schůzku, jsme připravili právě na 
první říjnový den. Každý, kdo má zájem, může přijít ve 14 hodin do 
sálu naší školy,“ zve zástupce ředitelky Martin Jaglář a dodává. „Chce-
me veřejnost informovat o tom, jak projekt vznikl a co chystáme. Víme, 
že podobných projektů je už několik, ale my jsme se rozhodli vybrat si 
z nich to příjemné, a to, co je v našich silách a možnostech nabídnout 
právě našim starším spoluobčanům.“

Do klubu bude patřit například seniorská cestovka, kavárna a aka-
demie. „Naši žáci na úvod připravují dvě prezentace, aby bylo zřejmé, 
že právě oni budou nedílnou součástí projektu. Nebude chybět první 
ochutnávka, ani pozvánka do seniorské kavárny,“ upřesňuje Martin Jag-
lář a pokračuje. „Přijít může každý, chceme vybudovat otevřený klub. 
Proto ani letos nepočítáme s žádnými příspěvky či poplatky,“ připomíná. 
Vedení školy věří, že právě senioři jsou těmi, kteří mohou být učňům 
nápomocni při získávání potřebných dovedností. „Mají své zkušenosti, 
vědí, že každý začátek je těžký, a tak jsou k mladým nejen shovívavější, 
ale dokáží i ocenit jejich snahu. V tomto ohledu je starší generace mo-
mentálně nedoceněna,“ myslí si Martin Jaglář. 

První setkání bude informační a je otevřeno všem zájemcům. Podrob-
nější informace o možnostech přihlášení do klubu budou zveřejněny 
v médiích ale i na školních webových stránkách, zájemci je najdou na-
příklad i v klubech důchodců a podobě.  (ama)

Dům dětí a mládeže připravil 
řadu zajímavých kroužků

Blansko - Také v letošním roce připravil blanenský dům dětí a mlá-
deže řadu zajímavých kroužků. Zájmové vzdělávání formou práce dětí 
v pravidelných celoročních kroužcích je tradiční služba veřejnosti. Cel-
kem je připraveno 102 zájmových kroužků. 

Dům dětí a mládeže nabízí odpolední činnost pro zájemce v oblastech 
sportu a umění, ale také jazykové vzdělávání, netradiční sporty a outdo-
orové aktivity. Činnost v domě dětí a mládeže probíhá celoročně od 8 do 
20 hodin každý den v týdnu. V loňském školním roce využilo nabídku 
pravidelných kroužků 1 200 účastníků. O prázdninách proběhlo čtrnáct 
turnusů táborů s celkovým počtem 250 účastníků. V průběhu roku pro-
bíhají také akce pro veřejnost v sobotu a v neděli. Všem zájemcům o 
kvalitně strávený volný čas v dostupné ceně se věnuje kolektiv sedmi 
pedagogů volného času a 56 externích vedoucích kroužků . Všichni pe-
dagogové uskutečňující činnosti v Domě dětí a mládež Blansko splňují 
předpoklady požadované Školským zákonem, což je pro účastníky i je-
jich rodiče záruka kvality.

„Kreativita, nadšení, radost z práce a vzdělání v oblasti rekreologie či pe-
dagogiky volného času je vlastně dobrou značkou kvality naší práce. Proto 
se k nám řada dětí a mladých lidí stále vrací. U nás vznikají dlouhodobá 
přátelství, a to nás velmi těší,“ řekla ředitelka DDM Blansko Blanka Kost-
ková. Jak dodává, pokud chcete vědět, jak se chodí po CESTĚ Z NUDY, 
navštivte nás v Domě dětí a mládeže Blansko, Údolní 2 nebo nás najdete na 
www.ddmblansko.cz a facebooku. Přihlášky do pravidelných kroužků 
mohou zájemci odevzdat do konce měsíce září a získají je buď v domě 
dětí a mládeže nebo jsou ke stažení na již zmiňovaných webových strán-
kách. Přihlášky lze zaslat elektronicky, poštou nebo osobně doručit.

„Nový školní rok již začal nejen dopoledne ve školách ale také od-
poledne u nás v Domě dětí a mládeže Blansko. Přijděte se třeba jen tak 
podívat a pobavit se s námi o tom, co je to volný čas, jaké jsou nové 
trendy a jaké kdo ve městě a okolí nabízí možnosti. Rádi poradíme a bu-
deme se jako každý rok těšit na naše skvělé kamarády a příznivce CEST 
Z NUDY,“ dodala Blanka Kostková.  (PR)

Výstava. V galerii boskovického zámeckého skleníku probíhá výstava 
pastelů Libuše Baďurové a fotografi í Pepy Budiše. Expozici mohou zá-
jemci navš  vit do konce září.  Foto Jaroslav Oldřich

stě svázal a zašprajcoval v okně. 
Pak začal slaňovat dolů z okna 
kanceláře. A co čert nechtěl, tam 
ho zase, přes časnou ranní hodinu, 
uviděl pohotový městský strážník, 
který reagoval na telefonát svěd-
ka. 

A bylo! Sklapla klec, no vlastně 
kovové zatýkací náramky. Vlado 
však nechtěl vypovídat. No tak 
zase k provedení důkazu poslou-
žila jím zapomenutá kšiltovka 
v uvedené kanceláři. „Zatracené 
DNA,“ zkroušeně řekl až u hlav-
ního líčení. Vymlouval se, že mříž 

nevylomil, prý tam byla jen tak po-
stavená, ale paragrafu za vloupání 
neunikl! Tento spis byl soudcem 
spojen s dalšími dvěma, jejichž 
tresty ještě nevypršely a verdikt na 
sebe nedal dlouho čekat. 

„Úmysl byl přímý,“ děl soudce. 
„Dokonce vidím maření úřední-
ho rozhodnutí, krádeží přehršle,“ 
brumlal si pod plnovous. „Dozná-
váte se, že to takto bylo?!“ Reci-
divista Vlado věděl, že doznání 
je důležitou polehčující okolností 
a taky, že jeho obhajoba byla více 
než bídná, tak se raději doznal, 

protože to DNA, je prostě zatrace-
ně nebezpečné! 

Sečteno a podtrženo z vazby šel 
přímo natvrdo a souhrnný trest ho 
určil na dvanáct měsíců za mříže. 
Nejvíce ho štvalo, že nakoupil 
ještě trest, který nikdy neměl. Ale 
soudce mu ho vysvětlil. Prostě po 
odpykání trestu nesmí celé tři roky 
do Brna. „To je pane odsouzený, 
zákaz pobytu na celém území sta-
tutárního města, aby bylo jasno!,“ 
zdůraznil soudce. Vlado se ani ne-
odvolal, no začínala zima, tak zase 
přežije v teploučku.  (jax) 

Radim Hruška

Boskovice - V boskovickém 
muzeu minulý týden slavnostně 
otevřeli novou stálou expozici. 
Návštěvníci se v rámci ní sezná-
mí s přírodou Boskovicka, expo-
zice představuje bohaté pravěké 
nálezy, přibližuje historii města 
a regionu. 

Zaujme také část věnovaná ži-
dovským osobnostem regionu. 
Při slavnostním otevření se nej-
větší pozornosti těšily ojedinělý 
bronzový depot, jehož součástí 
jsou dvě kompletně dochované 
bronzové spony, maketa Bosko-
vické bible s navazující písařskou 
dílnou, torzo více než čtyři metry 
dlouhého renesančního praporu, 
či ozvučený vyřezávaný model 
části města. Pro návštěvníky jsou 
připraveny omalovánky, přístup-
nou formou zpracované pracovní 
listy pro děti, průvodce pro nevi-
domé a slabozraké a další infor-
mační materiály. 

„Slavnostní otevření expozice 
se uskutečnilo v rámci oslav prv-
ní písemné zmínky o Boskovicích 
a v rámci Dnů evropského dědic-
tví. Nová stálá expozice byla sou-
částí projektu Brána k památkám 
– Poklady Boskovicka – návštěv-
nické centrum Muzea Boskovic-
ka. Tento projekt byl podpořen 
z Regionálního operačního pro-
gramu. Návštěvníci mohou do 
muzea zavítat denně kromě pon-
dělí, ve všední dny od 9 do 17 ho-
din a o víkendech od 13 do 17 
hodin. Zájemci si mohou také ob-
jednat prohlídku expozice s vý-
kladem,“ uvedla ředitelka Muzea 
Boskovicka Dagmar Hamalová.

Návštěvníky muzea provede krajinou sedmizubého hřebene

Stálá expozice je v novém

Expozice se nachází v budově 
hraběcí rezidence z první třetiny 
osmnáctého století. Prostorové 
řešení zdůrazňuje původní dispo-
ziční formy památkově chráněné 
stavby. V pěti výstavních a dvou 
prezentačních sálech se návštěv-
níci seznámí s přírodními poměry, 
dějinami města Boskovice a regi-
onu Boskovicko od pravěku do 
současnosti. Expozice představu-
je aktuální poznatky z přírodních 
oborů, archeologie, historie stře-
dověku, novověku i moderních 
dějin. Vybrané vystavené před-
měty a prezentace – renesanční 
přilba a prapor, rekonstrukce 
středověkého domu - dokládají 

nejnovější postupy restaurování, 
konzervace a rekonstrukce v mu-
zejním prostředí.

„Součástí expozice je sedm 
kreativních programů určených 
různým skupinám návštěvníků 
od nejmenších dětí po zdravot-
ně hendikepované, či turisticky 
zaměřené návštěvníky. Návštěv-
níci všech věkových kategorií si 
budou moci vyzkoušet například 
tkaní vlněného vlákna, tvarování 
keramických předmětů v pravě-
ku, písařské techniky středověku, 
nebo ruční výrobu fotoalba první 
třetiny 20. století. Návštěvníkům 
města je určen doprovodný pro-
gram Muzeum Boskovicka – brá-

na k památkám. Tento program se 
věnuje významným pamětihod-
nostem města nejen v rámci ex-
pozice, ale také formou stručného 
tištěného průvodce,“ přiblížila 
boskovická místostarostka Jaro-
míra Vítková.

 Expozice je doplněna širokou 
individuálně zaměřenou nabídkou 
– možnost sledování dobových 
i současných v regionu vytvoře-
ných audio a video záznamů, vý-
běr z knih a časopisů, či katalog 
badatelských a propagačních stu-
dentských a veřejných projektů, 
na kterých se Muzeum Boskovic-
ka společně se školami a nezisko-
vými organizacemi podílelo.

 Foto Jaroslav Švec Foto Jaroslav Švec

 Foto Jaroslav Švec Foto Jaroslav Švec Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich



úterý 18. září 2012 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE6

Pokračování ze str. 1
Dvoudenní programový blok 

v areálu letního kina Boskovice 
uspokojí doufejme každého zá-
jemce. Připraveny jsou zábavná 
show pro děti a dětská rocková 
kapela, dechovka i band, revi-
valy Milan Schelinger a Brouci. 
V sobotu se představí Pavel Bo-
bek a Malinaband, v neděli pak 
slavnosti navštíví Jakub Smolík. 
Boskovicím se po oba dny před-
staví zahraniční host Papaja band 
Rawa Mazowiecka

Boskovické restaurace budou 

po celý víkend vedle své obvyk-
lé nabídky podávat i jídla z husí, 
případně kachniček, husí pečínka 
bude dostupná i přímo na místě 
konání v Zámeckém skleníku, kte-
rý se promění v obří restauraci. 

Park obsadí od soboty 10 do 
17 hodin jarmark, na kterém se 
vedle nezbytného občerstvení 
a doplňkového sortimentu budou 
prodávat i nejrůznější výrobky 
tradičních řemesel i produkty 
související s ročním obdobím 
a husami. Chybět nebude nabídka 
husího sádla a dalších pochou-

tek, pohlednic z Husích slavnos-
tí i pestrá škála upomínkových 
předmětů! Jarmareční rej obohatí 
fl ašinetář a harmonikář.

Dětem „husí“ dny kromě dět-
ského programu zpestří nabídka 
dětských atrakcí, hry mateřského 
centra, dětské dílny, zvířátka ze 
dvorku, jízdy na koních, v mu-
zeu pak výstava dětských prací 
a gastrodílna a v areálu za mu-
zeem soutěžní výstava chovatelů 
drobného zvířectva. Vše doplní 
výstava historické i současné ze-
mědělské techniky. Po oba dny 

bude přes Informační centrum 
přístupna vyhlídková radnič-
ní věž na Masarykovo náměstí. 
Rovněž Zámek a Hrad Bosko-
vice zvou k návštěvě. V sobotu 
od 13.30 h se v budově reziden-
ce Muzea Boskovicka rozběhne 
soutěž za dohledu odborné poroty 
„o nejlépe připravená husí játra“ 
mezi boskovickými restauracemi. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční 
v neděli před závěrečným pro-
gramem. Více na internetových 
stránkách www.kulturaboskovi-
ce.cz.  (zpr, hrr)

Nemocnice Blansko převzala 
správu onkologického registru

Blansko - Blanenská nemocnice převzala správu Národního onkolo-
gického registru v blanenském okrese. Jeho účelem je registrace onko-
logických onemocnění a pravidelné sledování jejich dalšího vývoje, tj. 
shromažďování dat, jejich ověřování, ukládání, ochrana a zpracování. 
NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, 
tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnic-
ký výzkum.

„Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novo-
tvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, pří-
činných faktorů a společenských důsledků,“ uvedla mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)

Zábava. Uplynulou sobotu se uskutečnil čtvrtý ročník Sloupského medové-
ho jarmarku.   Foto Pavel Novák

Boskovičtí zvou na tradiční Husí slavnosti

Radim Hruška

Boskovice - V Mateřské, zá-
kladní a praktické škole Bosko-
vice ve Štefánikově ulici v sou-
časné době fi nišují se stavbou no-
vého výtahu. Ten usnadní pohyb 
po zařízení tělesně postiženým 
dětem i klientům pedagogicko-
psychologické poradny, která 
v budově sídlí.

„Snaha zbudovat výtah byla už 
několik let. Letos nám zřizovatel, 
kterým je Jihomoravský kraj, po-
skytl zhruba dva miliony korun 
a stavba mohla koncem červen-

ce začít. Práce byly naplánovány 
na zhruba dva měsíce. Začátkem 
října by měla proběhnout kolau-
dace a slavnostní zahájení pro-
vozu. Výtah je pro nás potřebný, 
protože vzděláváme děti nejen 
mentálně, ale i tělesně postiže-
né nebo s kombinací vad. To byl 
hlavní důvod. Doposud totiž musí 
zaměstnanci školy dítě s vozíčkem 
složitě přepravovat po schodišti. 
Další důvod vyvstal v roce 2010, 
kdy se k nám přestěhovala peda-
gogicko-psychologická poradna. 
Klienti poradny, děti s rodiči, chodí 
prakticky celou budovou. Jakmile 

bude zprovozněn výtah, budou ho 
používat. Nebude tím narušován 
provoz a docházet k nadměrnému 
znečišťování budovy,“ uvedl ředi-
tel školy Antonín Petrů.

Stavba zasáhla i do zahájení 
školního roku. Provoz je provi-
zorní, pracuje se totiž v původ-
ních šatnách, kam v současné 
době děti nesmí a přezouvají se 
na chodbách. „Je to trošku kom-
plikovanější, ale všechno se or-
ganizačně zvládlo. Doufám, že 
v začátku října proběhne kolau-
dace, a poté slavnostní otevření. 
Nástupní prostor výtahu je v pro-

storách bývalých šaten, které se 
musely drobně upravit, stejně tak 
vchodové dveře, aby byly vhodné 
pro vozíčkáře, včetně nájezdové 
plošiny,“ upřesnil ředitel.

Škola má i další plány. V sou-
časné době je nejaktuálnější opra-
va zděného oplocení, které je už 
léta v havarijním stavu. „Plánuje-
me celkovou rekonstrukci. Máme 
hotovou projektovou studii. Opra-
va čelní části si vyžádá asi sedm 
set padesát tisíc korun. Pokud se 
podaří sehnat potřebné fi nance, 
uskuteční se rekonstrukce v příš-
tím roce,“ dodal Antonín Petrů.

V boskovické škole dokončují výtah

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

Vandalové řádili. Zahrada Základní školy v Kunštátě se stala o víkendu terčem vandalů. Ti poničili vybavení, které vyráběli žáci více než jeden rok. Věc 
šetří policie. Podle ředitele školy Vra  slava Sedláka vznikla škoda asi patnáct  síc korun. „Daleko horší ale je, že byla poničena práce žáků, kteří při 
výrobě exponátů trávili dlouhé hodiny,“ uvedl. (hrr)  Foto Radim Hruška

Prodej dvoupodlažního RD 3+kk, 
cca 100m2 v klidné čtvr   Boskovic. 

Dům je podsklepen, s garáží a velkou terasou. Do domu 
je zavedený plyn, ÚT – plynový kotel.

Více informací BBN reality, tel.: 774 408 399

Vyhodnocení letní soutěže 
s Wellness Kuřim a olympijského 

testu najdete na internetových 
stránkách www.zrcadlo.net.
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Prohlášení OV ČSBS Boskovice

Okresní výbor ČSBS byl zastoupen v auditoriu osobnostního soudu 
při jednání dne 5 .září t.r. s členkou ČSBS Boskovice Mgr. Evou Nečaso-
vou v osobnostním sporu s dědičkami pana Hugo Salm-Reifferscheidta, 
zesnulého majitele panství Rájec, konfi skovaného r. 1945 dle president-
ských dekretů.

Okresní výbor ČSBS tak je informován o nepravdivém tvrzení právní 
zástupkyně strany žalující, vážené paní Mgr. Aleny Kinclové o tzv. evi-
denčním členství pana Salma v nacistických spolcích (NSRKB-Krieger-
kameradschaft, DAF, BDO), s odkazem na judikaturu vztahující se k lus-
tracím a lustračnímu zákonu o STB.

K tomu OV ČSBS Boskovice veřejně prohlašuje - tvrzení paní právní 
zástupkyně rodiny Salmů je nepravdivé. Hlasitě čtený dokument u soudu 
I. instance (hlášení - protokol 5. komisařů MNV Rájec z r. 1945) proka-
zuje opak. Komisaři MNV Rájec dokládají ( str. 1 a 3 protokolu),že pan 
Salm platil členské příspěvky všech v protokole uvedených nacistických 
spolků, a uvádějí také dokonce datum členské přihlášky do spolku Krie-
gerkameradschaft-NSRKB Rájec dne 15.listopadu 1939 ! (str.1 proto-
kolu). Datum podání členské přihlášky NSRKB potvrdil za svého života 
komisař MNV pan Oldřich Plhoň dokonce dvakrát (1945 a 2004). Podle 
OV ČSBS Boskovice - kdo platí členské příspěvky, musí být považován za 
pravého člena jakékoli organizace.

Tímto veřejným tvrzením OV ČSBS jakkoli nezasahuje do řízení vá-
ženého Vrchního soudu ( OV ČSBS se dokonce domnívá, že sám Vrchní 
soud dospěl ke stejnému závěru, vzhledem k zaznamenané pečlivosti pro-
jednávání váženého senátu). 

OV ČSBS dává toto stanovisko veřejně najevo proto, aby se ozřejmil 
evidentně nepravdivý argument právničky strany žalující. Arabské pří-
sloví údajně říká - Lhář je králem, dokud jej neusvědčí. Ať již vážený 
soud rozhodl jakkoli - argument právničky rodiny Salm-Reifferscheidt 
ve věci členství jejich předka v nacistických spolcích je nepravdivý. Pan 
Salm byl pravým členem nacistických spolků jmenovaných komisaři 
MNV Rájec, protože platil jejich příspěvky a u spolku NSRKB dokonce 
držel jeho prapor. OV ČSBS Boskovice na svých zasedáních několikrát 
projednal tuto věc a bude hlásat toto stanovisko veřejně i nadále. 

 Za OV ČSBS PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV

Závody agility v Blansku
V neděli 9. září ožil Sportovní ostrov L. D. v Blansku opět štěkotem psů. 

Na tamní kynologické cvičiště se sjelo 82 závodních týmů z celé České 
republiky a ze zahraničí. Nechyběli ani účastníci reprezentačního druž-
stva České republiky, kteří budou za měsíc bojovat o tituly na Mistrovství 
Světa v agility, které se bude letos konat v Liberci. Našim reprezentantům 
samozřejmě držíme palce. Ale vraťme se k našim závodům v Blansku.

Klub Agility – Blansko má s pořádáním závodů a soutěží bohaté zkuše-
nosti (Tanec se psem, coursing, výstavy voříšků a podobně). Takže i tyto 
závody proběhly v celkové pohodě a ke spokojenosti závodníků i diváků, 
kteří se přišli podívat a fandit. Sledovali, jak pejsci bravurně přeskakují 
překážky, proplétají se slalomem, probíhají tunely, šplhají na šikmou stě-
nu, či proskakují kruhem. Počasí sice bylo pro tuto psí akci poněkud tep-
lejší, ale všechny závodní týmy podaly krásné výkony. O medaile bojovali 
psi nejrůznějších ras a velikostí včetně několika kříženců. Nejpočetněji 
byly zastoupeny černobílé Border kolie. Toto plemeno ovládlo v posled-
ních letech téměř všechny sporty a v agility prakticky nemá konkurenci. 
Ale na závody do Blanska jezdí týmy mnohem pestřejší. Diváci proto 
mohli vidět kromě ,,borderek“ například německé a belgické ovčáky, fa-
raónského chrta, šiperku, čivavu, jagteriéra, chodského psa, čínské na-
háče, šeltie či pudlíky. Agility je prostě sport pro každého pejska, který 
rád běhá a skáče. 

Na závěr akce proběhlo vyhlášení vítězů a předaly se ceny věnované 
KKA-B a hlavním sponzorem závodů, fi rmou HUSSE. Vítězům ještě jed-
nou blahopřejeme. Výsledky závodů naleznete na našich internetových 
stránkách: www.agility-blansko.net  Hana Rajtšlégrová

Ochotnické divadlo Svitávka 
připravilo příměstský tábor
Již desátý rok pořádá Ochotnické divadlo Svitávka dětský divadelní 

tábor. Proběhl v termínu od 27. do 31. srpna. Ovšem letos byl tábor 
netradiční – příměstský. Znamená to, že každý den ráno děti přišly do 
klubovny Ochotnického divadla a odpoledne po programu odešly zpět 
domů. 

Tábor byl inspirován knihou Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky. 
Postupně jsme navštívili některá místa z této knihy: první den to byly 
Boskovice. Prošli jsme zříceninu hradu, seznámili se s pověstí o Bosko-
vicích a z radniční věže na náměstí jsme se kochali pohledem na okolí. 
Po dobrém obědě jsme se vydali na Šmelcovnu, kde se dětem moc líbila 
pohádková cesta. 

Druhý den jsme se rozjeli do Olešnice. V muzeu modrotisku si děti 
mohly vyzkoušet ruční tisk látek a po krátké ukázce barvení jsme se vy-
dali do muzea historických vozidel a poté do muzea strašidel. 

Ve středu nás čekal Moravský kras. Zde jsme si prošli nádhernou Ka-
teřinskou jeskyni, vláčkem jsme jeli k Punkevním jeskyním a odtud pěšky 
na Dolní a Horní můstek propasti Macocha. 
Čtvrtek patřil opět jeskyním, tentokrát Jeskyně Blanických rytířů 

v Rudce u Kunštátu. Po prohlídce jeskyně jsme si prošli zahradu a vy-
šlápli si na Burianovu rozhlednu. Oběd na nás čekal v Kunštátě, a proto-
že bylo krásné teplé počasí, přišla vhod zmrzlina.

V pátek jsme navštívili Doubravici nad Svitavou. Nejdříve na nás če-
kala zajímavá prohlídka elektrárny a soukromé pily. Poté jsme se vydali 
do zahradnictví, shlédli jsme pštrosí farmu a po sladkém obědě se vy-
dali zpět do Svitávky. Večer byla naplánovaná stezka odvahy na kopec 
Hradisko ve Svitávce, ale bohužel musela být z důvodu špatného počasí 
zrušena. 

Týden uběhl jako voda a dětem zbyly už jen vzpomínky na krásné 
prázdniny. Doufáme, že příměstský tábor bude k těmto vzpomínkám 
patřit. 

Děkujeme všem za pěkné přivítání a seznámení se s místem, které 
jsme zrovna navštívili a zároveň děkujeme všem restauracím za skvělé 
obědy.  Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Ohlédnutí za vernisáží 
výstavy Malovaný svět

Na čtyři desítky vnímavých návštěvníků společně se starostou města 
Lubomírem Toufarem otevřely v příjemném pátečním podvečeru 7. září 
výstavu k nedožitým pětaosmdesátinám nestora blanenské výtvarné scé-
ny Antonína Juračky Malovaný svět.

Tradičně erudovaně a vhodně zasvěceně o Juračkově osobnosti a díle 
promluvila paní Irma Charvátová. Kromě jiného ocenila především sku-
tečnost, že prezentovaný soubor maleb, který sestavila malířova dcera 
Arna Juračková, nebyl dosud v žádné podobě veřejnosti představen. 
Přínosným se pro přítomné ukázalo zjištění, že Charvátová neohromuje 
rádoby vznešenými slovy a opravdu ví, o čem mluví.

Kulturní program mimořádně zaujal hlavně díky expresivnímu vystou-
pení zpěváka z okruhu SZUŠ Blansko.

Malovaný svět je k vidění ve výstavní místnosti knihovny v její provoz-
ní době do 27. září. Atmosféru přibližují fotografi e Jiřího Trubáka.

 Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Zajímavá prezentace 
přivaděče vody do Pamětic

Hned dvě akce uspořádali v neděli 9. září v Paměticích Kulturní výbor 
zorganizoval sice opožděný, ale zdařilý dětský den. Začalo to malováním 
na obličej, kdy se děti proměnily v různé pohádkové postavičky, nebo zví-
řátka. Čekala je spousta různých her, sportovní nebo znalecké soutěže, 
za což byly odměněny sladkostmi.

Naše obec se silně rozrůstá, hodně se zde staví. Pitná voda, která byla 
dosud zajišťována z vlastního zdroje, přestávala stačit. Hlavně v období 
dlouhotrvajícího sucha, se vodou muselo šetřit. Vedení obce se již mnoho 
let snažilo situaci řešit. Ve zkušebních vrtech voda buď nebyla, nebo v ní 
byl mangan, který se z ní zatím dostupnými prostředky nedá odbourat. 

Župní sportovní hry
V neděli 9. září pořádala TJ Sokol Jedovnice na svém hřišti atletické 

závody žactva - XIII. ročník memoriálu br. Jaroslava Daňka. Čtyřicet 
mladých sportovců změřilo svoje síly ve sprintu, skoku do dálky, hodu 
kriketovým míčkem nebo vrhu koulí a vytrvalostním běhu. Velmi dobré 
výkony podávali žáci z Bílovic nad Svitavou, v celkovém hodnocení druž-
stev bylo pořadí následující: Jedovnice, Bílovice nad Svitavou a Luleč. 
Díky krásnému počasí a přátelské sportovní atmosféře strávili mladí at-
leti v Jedovnicích příjemné nedělní dopoledne.  Kateřina Klimešová

Zvítězila varianta napojení na dálkový vodovod Velké Opatovice – Bos-
kovice od Sudic. Začala dlouhá anabáze se sháněním různých povolení, 
vyjádření a schvalování. Byl vypracován projekt a rozpočet, vykoupeny 
pozemky, našel se i investor a zhotovitel stavby. Nejsložitější byla otázka 
fi nanční. Částku asi 13 mil. Kč se podařilo pokrýt dotacemi, příspěvkem 
Svazku VAK Boskovice a obcí, která si musela vzít úvěr. Letošní příznivá 
zima umožnila ukončit práce v termínu i dobré kvalitě. 

Při nedělní prezentaci přivaděče nejprve starosta obce objasnil pro-
blémy se zajišťováním pitné vody u nás a pochválil prováděcí fi rmu z Je-
víčka za dobrou práci a Svazek VAK Boskovice za pomoc a spolupráci. 
Se svým proslovem vystoupil i poslanec parlamentu p. Sivera. Zástup-
ce Svazku VAK Boskovice nás potom seznámil s rozsahem a parametry 
stavby. Pan farář p. Hodovský potom vodu požehnal. Četní zájemci si 
mohli prohlédnout rekonstruovaný vodojem, vybavený nejmodernější 
technologií s odborným výkladem. 

Za příznivého, téměř letního počasí, pokračovalo odpoledne v družné 
zábavě při dobrém občerstvení, o které se postarali hasiči. Díky všem.

 František Staněk

Letní půjčovna potřetí
Již potřetí zrealizovala Městská knihovna Blansko ve spolupráci se 

Službami Blansko, s. r. o. během prázdninových měsíců v AQUAPARKU 
BLANSKO netradiční službu pro návštěvníky moderního místního kou-
paliště z blanenského regionu i vzdálenějšího okolí. Opět totiž otevřela 
svoji LETNÍ PŮJČOVNU. Na čtoucí vodomily čekalo několik desítek 
titulů novin a časopisů (včetně čtyř aktuálních periodik) a přiměřený 
výběr oddychové četby.

Vzhledem k současně probíhající revizi knihovního fondu zvolilo ve-
dení blanenské knihovny omezenější výpůjční model. Detašované pra-
coviště Městské knihovny Blansko bylo otevřeno po dobu prodloužených 
víkendů od pátku do neděle. Záleželo samozřejmě také na klimatických 
podmínkách, v případě nepříznivého počasí byl aquapark uzavřen.

Stejně jako loni se lepším počasím mohl pochlubit spíš srpen než čer-
venec. V červenci se půjčovalo celkem pětkrát a největší frekvenci výpůj-
ček zaznamenal „nesmrtelný“ Čtyřlístek. V těsném závěsu za ním zůsta-
la populární periodika MF Dnes a Blesk. Klimaticky pohodovější srpen 
přinesl sedm výpůjčních dnů. V těchto dnech se největší popularitě opět 
těšil kreslený komiks Čtyřlístek, jemuž zdárně sekundovala lifestylová 
Tina a dnes už tradiční Květy. Oblibu si udržela i MF Dnes a Blesk.

Role příležitostných knihovnic se zhostily bývalé i současné studentky 
blanenského gymnázia, které svou alma mater příkladně reprezentovaly. 
Přínos inspirující akce (k letnímu půjčování na koupališti se letos při-
dala i hodonínská knihovna) spočívá nejen v oblasti reklamy a public 
relations, a proto s ním Městská knihovna počítá i v příští letní sezóně.
 Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Zahrádkáři navštívili 
Moravsko–Rakouské Podyjí
Na sobotu 11. srpna připravil výbor boskovických zahrádkářů další 

zájezd pro členy základní organizace a jejich rodinné příslušníky, tento-
krát do Moravsko- Rakouského Podyjí. Přesun autobusem se uskutečnil 
po trase Boskovice – Znojmo – Retz –Hardegg . Již vlastní cesta autobu-
sem byla pro všechny krásným zážitkem. 

Celkem solidní počasí umožnilo plně vychutnat pohledy na přírod-
ní lokality, kolem kterých jsme projížděli. Za zmínku stojí věže kostela 
v Lechovicích, pohled na Pavlovské vrchy, panorama královského města 
Znojma a pak průjezd vinorodou krajinou Dolního Rakouska. Přechod 
do Rakouska se uskutečnil na silničním přechodu v Hnánicích. Dnes 
vlastní přechod přes hranice je bez celních procedur a zdržování.

Dle programu jsme uskutečnili krátkou prohlídku města Retz, který je 
známý pěstováním vína, jehož střed je chráněn jako památková rezerva-
ce. Staré město je obehnáno z části zachovanými hradbami s několika 
věžemi. Ve středu náměstí stojí renesanční radnice z let 1568 – 69. Z rad-
nice vede vchod do podzemních katakomb, vzniklých z vinných sklepů, 
rozkládajících se pod celým městem. Na náměstí je řada domů z 16. až 
18. století. A tak při prohlídce se bylo opravdu na co dívat.

Pak již následoval přesun do malebného města Hardeggu, které je 
nejmenším městem Rakouska s pozoruhodným hradem, ležícím v údolí 
Dyje na česko – rakouské hranici. Hrad pánu z Hardeggu byl vybudován 
ve 12. století a v 19. století nákladně opraven. Po vnější prohlídce hradu 
a procházce částí města jsme přešli po mostě přes řeku Dyji, která zde 
tvoří státní hranici zpět do České republiky.

Pěšky jsme pak procházeli krásnou přírodou této výjimečné přírodní 
lokality do Čížova. Asi v polovině cesty jsme odbočili na Hardeggskou 
vyhlídku,vybudovanou na skalní stěně nad údolím Dyje. Z vyhlídky je mi-
mořádně krásný pohled na Hardegg s hradem, který jsme si plně vychut-
nali. Na okolních svazích roste řada chráněných rostlin v lesostepních 
společenstvech. V Čížově, který je východištěm k hraničnímu přechodu 
pro pěší a cyklisty v Hardeggu. Zde jsme si odpočinuli a občerstvili. Na 
jižním okraji obce je ponechána část ženijně technických zátarasů s vy-
hlídkovou věží, aby si návštěvníci mohli učinit představu jak naše západ-
ní hranice vypadala před rokem 1989.

Součástí programu byla i prohlídka největšího vinného sklepa na světě 
v Příměticích, vybudovaným v letech 1740 – 1756. Svými rozměry sklep 
představuje světovou raritu. Hlavní chodba s obrovskými sudy je 110 
metrů dlouhá a necelých deset metrů široká. Rameno kříže pak měří 56 
metrů, klenby jsou šest a půl metru vysoké. Průběžně zde bývá uloženo 
750 000 - 1 200 000 litrů bílého vína. Navštívili jsme i Turistické centrum 
Znojma v Louckém klášteře, který je nejimpo - zantnější stavba ve Zno-
jmě. Je jen velká škoda, že celý objekt není řádně udržován a chátrá.

Program zájezdu byl úspěšně naplněn procházkou historickým stře-
dem Znojma za krásného počasí, které znásobilo jeho krásu., Pak již 
následovala pohodová cesta domů. Došlo i na písničky, svědčí o tom, že 
s programem zájezdu i jeho průběhem byli všichni spokojeni

 Josef Šafář – ZO ČZS Boskovice



AKTUÁLNĚ:
Lékaři důrazně 
varují před 
požíváním 
nekolkovaného 
alkoholu

Případů otrav metylalko-
holem v celé České repub-
lice přibývá. V boskovické 
nemocnici přijali lékaři ve 
čtvrtek 13. září pacienta 
s podezřením na otravu. 

Laboratorní testy obavu 
nepotvrdily. Přesto lékaři 
z boskovické nemocnice dů-
razně varují před požíváním 
alkoholu neznámého půvo-
du.

V sobotu 15. září byl v ne-
mocnici hospitalizován 
muž, u kterého se otrava 
 metylalkoholem potvrdila. 
(více na str. 1)

 „Každý den podáváme hlá-
šení Jihomoravskému kraji 
o aktuální situaci,“ popsal 
ředitel boskovické nemocni-
ce Rostislav Verner. 

Lékaři z boskovické ne-
mocnice důrazně varují před 
požíváním nekolkovaného 
alkoholu a před alkoholem 
z pouličního prodeje. Otrava 
metylalkoholem má velmi 
vážné následky a často končí 
smrtí. 

„Pokud máte podezření 
na otravu, okamžitě vyhle-
dejte nejbližší zdravotnické 
zařízení. Po vstupním vyšet-
ření bude ihned zahájena 
intenzivní terapie,“ upozor-
ňuje náměstek nemocnice 
a také primář ARO Vladimír 
Zemánek.

Metylalkohol není rozpo-
znatelný podle chuti a pří-
znaky se zprvu nijak neliší od 
otravy alkoholem. Postupně 
však dochází k poruchám 
zraku, rozmazanému vidění 
a tento stav vede k bezvě-
domí. 

„Metylalkohol je silně je-
dovatý, i po požití malé dáv-
ky se objevují bolesti hlavy, 
břicha, křeče a poruchy zra-
ku. Dokonce může nastat 
úplná slepota,“ varuje ředi-
tel boskovické nemocnice 
Rostislav Verner.

„nový rozměr 
léčby“
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Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje  péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Příčinou dopravních nehod a úrazů u dě   
je téměř z padesá   procent špatná viditel-
nost. Dě   jsou nejohroženější skupinou sil-
ničního provozu, zvláště v době prázdnin, 
kdy se daleko více pohybují na ulicích a silni-
cích. V nemocnicích končí každoročně stovky 
dě   a cyklistů, jejichž zranění jsou způsobe-
na v silničním provozu. 

„Prevence v tomto směru je velmi důleži-
tá a neměla by se podceňovat. Proto jsme se 
stali partnerem projektu Refl exní dě  , který 
má za cíl zvětšit viditelnost dě   a chodců, kte-
ří se pohybují na ulicích a silnicích,“ říká ředi-
tel boskovické nemocnice Ros  slav Verner. 

Projekt Refl exní dě   vznikl s myšlenkou lépe 
ochránit dě  , chodce a cyklisty v silničním 
provozu a také jako pomoc řidičům předejít 
vážným střetům s chodci. Refl exní prvky na 
oblečení minimalizují rizika a předcházejí tra-
gickým událostem. Kromě toho, že se jedná 
o bezpečnostní prvek, může to být zároveň 
moderní doplněk, který dě   i rodiče na svém 
oblečení ocení. „Právě na základě zkušenos-
  řidičů a také rodičů jsme připravili projekt 

Refl exní dě  , kdy se snažíme podporovat 
prevenci v silničním provozu. Opravdu stačí 
malý kousek refl exního materiálu a může to 
zachránit život,“ vysvětluje Michal Růžička 
z fi rmy G3, která se od letošního roku zamě-
řuje také na výrobu refl exních nažehlovacích 
i nalepovacích mo  vů a stojí za projektem Re-
fl exní dě  . 

V prevenci úrazu 
dětí bude nemocnice 
pokračovat i ve 
školním roce

Jednou z novinek v nemocnici bude obda-
rování propuštěných dě   refl exním nažeh-
lovacím mo  vem. „Tento malý dárek by měl 
zároveň dě   mo  vovat k větší bezpečnos  . 
Obrázek se velmi jednoduše nažehlí na ja-

koukoliv část oděvu,“ popisuje ekonomická 
náměstkyně boskovické nemocnice Jolana 
Vinická. Nemocnice také připravuje refl exní 
ves  čky pro dě  , které by chtěla darovat škol-
kám v Boskovicích. 

Zájem rodičů 
o ochranu dětí na 
silnicích se neustále 
zvyšuje

Reflexní materiály se skládají z vrstvy mi-
kroskopických kuliček, od nichž se dopa-
dající světlo odráží zpět ke zdroji. Rozdíl je 
přitom velmi výrazný - reflexní vrstva odráží 
světlo až do vzdálenosti dvě stě metrů, což 
je vzdálenost, která řidiči, spatří-li chodce, 
plně postačí k adekvátní reakci. Reflexní 
materiál je možné použít na oděv velmi 
jednoduchým nažehlením, které je trvalé, 
nebo na kočárek, helmu či cyklistické kolo. 
Pro tyto účely jsou vhodné samolepící re-
flexní tvary. 

Michal Růžička potvrzuje, že zájem rodičů 
preven  vně chránit své dě   s ohledem na na-
růstající sta  s  ky úrazů a nehod, se zvyšuje 
a dodává: „Jsem rád, že boskovická nemocni-
ce se stala partnerem projektu.“

Nemocnice Boskovice je partnerem Nemocnice Boskovice je partnerem 
Refl exních dětíRefl exních dětí

Jednatel boskovické nemocnice Rostislav VernerJednatel boskovické nemocnice Rostislav Verner
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Na startu letošního maratonu horských kol Blanenský Golem se objevil rekordní počet jezdců

Závod ovládli Radim Kovář a Adam Sekanina

Bohumil Hlaváček

Blansko - Start na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka, kousek 
po silnici a pak vzhůru do kop-
covitého terénu směrem na Ku-
ničky, Petrovice, Veselici a zpět 
k Blansku. Kratší trasa na 36 km 
do cíle před hale ASK, delší na 
61 km rovněž, ale po absolvování 
dvou terénních okruhů za příjem-
ného počasí babího léta. To byl 
maraton horských kol Blanenský 
golem 2012. Letos v režii talen-
tovaných mladíků odchovaných 
v oddíle Moravec Benešov. Na 
kratší trati dominoval Adam Se-
kanina, na delší Radim Kovář. 
Kratší trať absolvovalo 148 cyk-
listů, delší 120. 

Triumf Moravců zahájil Adam 
Sekanina, který se objevil jako 
první v cíli závodu na 36 km. „Ne-
bylo to určitě jednoduché. Snažil 
jsem se co nejvíc držet s kluky 
z delší trati, abych konečně vy-
hrál. Dva roky jsem měl smůlu, 
vždy defekt, teď už to vyšlo,“ 
usmíval se v cíli sedmnáctiletý 
talent ze Suchého. Jak řekl, chtěl 
na kratší trati ještě uspět, aby si 
mohl za rok zkusit již hlavní zá-
vod. „Určitě, na krátké mám teď 
splněno,“ pokyvoval hlavou. 

V současnosti již člen elitního 
Merida Biking Teamu z Brna Ra-
dim Kovář startoval v Blansku již 
poněkolikáté, jeho umístění mělo 
stoupající tendenci. Letos již de-
vatenáctiletý český reprezentant 

dosáhl na celkové prvenství. 
„Krátkou trať jsem jel v minu-
losti třikrát. Na dlouhé mne loni 
potkal dvojitý defekt a skončil 
jsem v poli poražených. Letos to 
klaplo,“ byl spokojen. Mezi prv-
ními mu v cíli gratuloval právě 
Adam Sekanina. „Myslím, že má 
všechny předpoklady na to, aby 
byl výborný, zatím by mne ale asi 
neporazil,“ pousmál se na klubo-
vého kolegu Kovář. 

Jak popsal, celé první kolo 
jela na čele skupinka. „Myslím, 
že nás bylo tak pět. Přiznám, že 
jsem se chvilku trápil. Ale na za-
čátku druhého okruhu jsem jim 
zkusil cuknout a povedlo se mi 
odjet a vydržet to do cíle,“ líbilo 
se mu. Blanenský Golem je pro 

něho jeden z nejoblíbenějších 
závodů. „Určitě se budu rád vra-
cet obhajovat a vylepšovat svoje 
časy,“ slíbil. 

Radima Kováře teď čeká krátký 
odpočinek a pak příprava na no-
vou sezónu. „Letos to bylo trochu 
komplikovanější. Maturoval jsem, 
učení zabralo dost času,“ uvedl 
Radim Kovář. Na otázku zda sle-
doval zlatý úspěch Jaroslava Kul-
havého na olympiádě v Londýně, 
pokývnul hlavou. „Samozřejmě 
se mi v hlavě honí myšlenky na to 
stát za čtyři roky na startu v Rio 
de Janeiro. Kdo by nechtěl! Ne-
bude to však určitě jednoduché. 
Chci se ale o to porvat, možná se 
tam probojuju. Konkurence je ale 
veliká,“ je si vědom biker, který 

Blanenský Golem 2012, výsledky
HOBBY 36 km muži: 1. Sekanina (Moravec Merida Czech Team) 
1:15:31, 2. Kovář (MAPEI Cyklo Kaňkovský -02:01, 3. Brázda (MAPEI 
Cyklo Kaňkovský) -5:51. Ženy: 1. Šafářová (Moravec Merida Czech 
Team) 1:34:24, 2. Zemánková (Moravec Merida Czech Team) –0:54, 3. 
Koudelová (SK Hasiči Hodonín) –6:55. 

OPEN 61 km muži: 1. Kovář (Merida Biking Team) 2:09:20, 2. Peška 
(CBASE) -1:00, 3. Beneš (Atrex Moss) -1:49. Ženy: 1. Petrůjová (Inko-
spor hobby team) 2:42:18, 2. Tůmová (kolacihal.cz) -9:05, 3. Haasová 
(SC Ráječko) -10:46.

Vítěz. Radim Kovář první na Blanenském golemu.  Foto Bohumil Hlaváček Gratulace. Bikeři z benešovského Moravce Radim Kovář a Adam Sekanina v cíli. Foto Bohumil Hlaváček

vyrostl ve špičkového cyklistu 
i na závodech Poháru Drahanské 
vrchoviny. 

Dařilo se i benešovským ženám, 
když kratší závod ovládli Adéla 
Šafářová a Eva Zemánková. Zkla-

mán byl naopak loňský vítěz na 
delší trati Milan Šustek z Blanska. 
Obhajoba mu nevyšla, v cíli se 
objevil na šestém místě se ztrátou 
více než tři a půl minuty na vítěz-
ného Radima Kováře.

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Středa byla ve zna-
mení předehrávaného 15. kola 
krajského přeboru. Los v něm 
svedl okresní rivaly. Blansko 
v roli favorita zavítalo do Rá-
ječka. Tuto roli ale nezvládlo. 
V prvním poločase neproměni-
lo i díky famóznímu Trubákovi 
mezi domácími tyčemi několik 
jasných šancí, skórovala naopak 
Olympia. Ta ve druhé půli byla 
již lepší. Přidala druhou bran-
kovou trefu a rozveselila svoje 
příznivce třemi body. I ve velmi 
nepříznivém počasí si našlo ces-
tu na fotbal, který svojí úrovní 
určitě nezklamal, zhruba 450 
diváků. Ve stejnou dobu hrály 
doma Boskovice s Rajhradem. 
Úspěšně, zvítězily 3:2.

SK Olympia Ráječko – FK 
Blansko 2:0 (1:0). Branky: 37. 
Koutný, 71. Sehnal M. Ráječko: 
Trubák - Neděla (90. Kopecký), 
Lajcman, Bartoš, Koutný – Se-
hnal J., Kupský, Štrajt (84. Žilka), 
Badura (89. Tajnai) - Tenora, Se-
hnal M. Trenér: Lubomír Zapletal. 
Blansko: Němec - Bubeníček (C), 
Maška, Marák, Šíp - Šplíchal - Ja-
růšek (75. Pernica), Pokorný (83. 
Zavoral), Beneš, Šenk – Doležel. 
Trenér: Karel Jarůšek. ŽK: 28. Ba-
dura, 67. M. Sehnal, 74. Bartoš - 
37. Šíp, 49. Beneš, 57. Bubeníček. 
Rozhodčí: Strya ml. - Kosička, 
Sedlář. Delegát: Kratochvíl.

Derby v Ráječku zvládli lépe domácí. Zářil brankář Trubák

I za vytrvalého mrholení se bylo 
stále na co dívat. První střelecký 
pokus Doležela hned v úvodu šel 
mimo, na druhé straně vytahoval 
pokus Kupského Němec. Těsně 
nad šel ve 13. minutě pokus Jarůš-
ka, stejně se vedlo po chvíli Šen-
kovi. Stejný hráč pak zazlobil ná-
sledně ještě dvakrát a při pokusu 
Jarůška se blýskl poprvé Trubák. 

Na druhé straně zazlobili Tenora 
a Martin Sehnal, oba však mířili 
těsně vedle. Ve 34. minutě mělo 
Blansko další dvě šance, Šenk ani 
Šíp je však neproměnili. Přišel zá-
konitý trest. Při závaru před Něm-
cem se k míči dostal Koutný a pro-
tlačil ho do brány – 1:0. Ve zbytku 
poločasu následoval místy drtivý 
tlak Blanska. Trubák ale čaroval, 

když několikrát na své brankové 
lajně zasahoval až zázračně. 

Napínavá podívaná pokračova-
la i po přestávce, více ze hry ale 
již měla nadšeně bojující Olym-
pia. Ve 47. minutě kryl Baduro-
vu střelu Němec, který si poradil 
i se střelou Jana Sehnala z hranice 
vápna o 11 minut později. Na dru-
hé straně prosvištěla střela Pokor-

ného z přímého kopu těsně nad. 
Rozhodla 71. minuta. Podobně 
jako u prvního gólu po závaru byl 
nejpohotovější domácí hráč, ten-
tokrát Martin Sehnal – 2:0. Hosté 
ještě nesložili zbraně, Doležel ani 
Beneš však nemířili přesně. V zá-
věru mohl ještě třetí branku Ráječ-
ka přidat Bartoš, včas však hasil 
Bubeníček. Po závěrečném hvizdu 
hlavního rozhodčího pak moh-
la zaznít z reproduktorů hymna 
Olympie na počest jejího zaslou-
ženého vítězství. 

FC Boskovice – Rajhrad 
3:2(1:1). Branky: 27. Janíček, 61. a 
75. Stara. Boskovice: Klimeš – Ada-
mec, Václavek, Šafařík, Pijáček (59. 
Černý) – Müller, Horák Jak. (69. 
Vykoukal) – Horák M. (84. Přikryl), 
Horák Jan, Stara – Janíček.

Stejně jako v Ráječku hráče i di-
váky trápil vytrvalý déšť. V úvodu 

toho k vidění moc nebylo, bran-
ka padla téměř po půlhodině hry. 
Postaral se o ni po Horákově při-
hávce skluzem Janíček, hostující 
obránce míč jen dorazil za čáru. 
Následující šance Boskovic zůsta-
ly nevyužity a tak zákonitě přišlo 
vyrovnání, o které se po kombina-
ci postaral hostující Fiala. 

V úvodu druhé půle domácí 
podržel brankář Klimeš a po čtvrt-
hodině se mohli radovat z druhé 
trefy, o kterou se postaral bombou 
po Janíčkově nahrávce Stara. Po 
brejku a nezištné přihrávce Mi-
chala Horáka pak stejný hráč ve-
dení Boskovických ještě navýšil. 
Závěr utkání se ještě zdramatizo-
val, když dvě minuty před koncem 
hosté ještě snížili. To bylo ale z je-
jich strany vše. 

Víkendové zápasy KP 
a tabulka na str. 10

Pozvánka na fotbal
sobota 22. září v 16 hod.

BLANSKO – MORAVSKÝ KRUMLOVBLANSKO – MORAVSKÝ KRUMLOV
BOSKOVICE – MUTĚNICEBOSKOVICE – MUTĚNICE

neděle 23. září v 16 hod.

RÁJEČKO – KUŘIMRÁJEČKO – KUŘIM

Ráječko – Blansko 2:0.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Blansko 2:0.  Foto Bohumil Hlaváček



10 úterý 18. září 2012 SPORT

K   
Úřední začátek muži 16.00, dorost 13.15, žáci 10.00 

(pokud není uvedeno jinak).
pátek 21. září

OP ženy: Boskovice – Kunštát (19.00).
sobota 22. září

KP: Blansko – M. Krumlov. Boskovice – Mutěnice.
I.A třída: Slovan – Kunštát. 
I.B třída: Bohdalice – Černá Hora.
OP: Rudice – Sloup.
IV. třída: Doubravice B – Vilémovice B. Ráječko B – Kořenec B.
Divize dorost: Velké Meziříčí – Blansko (10.15, 12.30).
OP dorost: Cetkovice – V. Opatovice (15.00).
KP žáci: Blansko – Slovan (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Svratka B – Rájec-Jestřebí (13.00, 14.30).Boskovice – Chrlice 
(9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Kotvrdovice – Sloup/Vysočany (14.00).
OP ml. žáci: Boskovice B – Jedovnice (12.30). Drnovice – V. Opatovice (13.30). 
Rudice – Blansko B (13.45). Knínice – Cetkovice. Kunštát – Benešov. 

neděle 23. září
KP: Ráječko – Kuřim.
I.A třída: Tasovice B – Rájec-Jestřebí. Bořitov – Šlapanice.
I.B třída: Rousínov B – Blansko B. Lipovec – Švábenice.
OP: Vilémovice – Jedovnice. Letovice – Vysočany. Olomučany – Olešnice. Doubra-
vice – Kořenec. Lipůvka – Drnovice. Kotvrdovice – Šošůvka. 
III. třída: Skalice – V. Opatovice. Voděrady – Vavřinec. Svitávka – Kunštát B. Ada-
mov – Vísky. Lažany – Vranová. Ostrov – Lysice. Knínice – Benešov. 
IV. třída: Bořitov B – Jedovnice B (13.15). Svitávka B – Bukovina (10.00). Bosko-
vice B – Rozstání. Lažánky – Cetkovice. 
Divize dorost: Boskovice – Humpolec (10.00, 12.00).
I. třída dorost: Lipovec – Otnice (13.45).
OP dorost: Lipůvka – Ráječko. Kotvrdovice – Jedovnice. ČH/Bořitov – Rájec 
(v Č. Hoře). Sloup/Ostrov – Olomučany (ve Sloupu, 13.00). Voděrady – Skalice. 
Svitávka – Drnovice. Letovice – Kunštát. 
OP st. žáci: Lipovec – Doubravice. Lipůvka – Ráječko (11.00). ČH/Bořitov – Svi-
távka. Letovice – Olešnice. Vísky – Lysice. Knínice – Kunštát. 
OP ml. žáci: Olomučany – Olešnice.
Divize ženy: Kotvrdovice – Horní Heršpice B (10.30).
OP ženy: Lažany – Kohoutovice (13.15). Ráječko – Kostelec B (13.00).

pátek 28. září
III. třída: Adamov – Knínice.
OP st. žáci: Kotvrdovice – Ráječko (10.30). Rudice – Kunštát (14.00). 

sobota 29. září
KP: Kuřim – Boskovice. Bosonohy – Ráječko. Ivančice – Blansko.
I.B třída: Rousínov B – Lipovec. Blansko B – Černá Hora.
III. třída: Kunštát B – Adamov.
IV. třída: Jedovnice B – Cetkovice. Rozstání – Lažánky. Vilémovice B – Svi-
távka B. 
Divize dorost: Blansko – Boskovice (10.15, 12.30). 
OP dorost: Ráječko – Adamov (13.00).
OP st. žáci: Ráječko – ČH/Bořitov.
OP ml. žáci: Cetkovice – Kunštát (13.45). Blansko B – Olomučany (10.30). V. Opa-
tovice – Rudice (13.45).
Divize ženy: Studenec – Kotvrdovice (15.30).
OP ženy: Drnovice – Kostelec B (16.00). Ráječko – Kunštát (16.00). Kohoutovice 
– Boskovice (16.00).

neděle 30. září
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Hrušovany. Bořitov – Zbýšov. Kunštát – Tasovice B.
OP: Jedovnice – Sloup. Drnovice – Kotvrdovice. Kořenec – Lipůvka. Olešnice – 
Doubravice. Vysočany – Olomučany. Vilémovice – Letovice.
III. třída: V. Opatovice – Benešov. Lysice – Knínice. Vranová – Ostrov. Vísky – La-
žany. Vavřinec – Svitávka. Skalice – Voděrady. 
IV. třída: Kořenec B – Boskovice B (13.15). Bukovina – Ráječko B (v Bukovince). 
Bořitov B – Doubravice B (13.15). 
I. třída dorost: Vev. Bítýška – Lipovec (13.30).
OP dorost: Olomučany – Lipůvka (12.30). Rájec – Sloup/Ostrov (13.45). Jedovnice 
– ČH/Bořitov. V. Opatovice – Voděrady. Vísky – Cetkovice. Drnovice – Letovice. 
Skalice – Svitávka. 
KP žáci: Medlánky – Blansko (9.45, 11.30).
I. třída žáci: Kuřim – Boskovice (9.00, 10.45). Rájec-Jestřebí – Řečkovice (9.00, 
10.45).
OP st. žáci: Sloup/Vysoč. – Svitávka (ve Sloupu). Doubravice – Lipůvka. Kotvrdovi-
ce – Lipovec (10.30). Lysice – Knínice. Olešnice – Vísky. V. Opatovice – Letovice. 
OP ml. žáci: Benešov – Boskovice (13.15). Olešnice – Knínice (14.00). Jedovnice 
– Drnovice.

Čelo tabulky fotbalového krajského přeboru je stále vyrovnanější

Ráječko přivezlo body z Mutěnic

H    
I.A třída: Bořitov – Kunštát 3:0 (1:0), Bezděk 2, Málek. Zbýšov – MKZ Rájec-

Jestřebí 0:0.
I.B třída: Švábenice – Blansko B 1:0 (0:0). Lipovec – Kohoutovice 1:1 (1:0), La-

hodný. Čebín – Černá Hora 1:0 (1:0).
OP: Vysočany – Jedovnice 1:0 (1:0), Beneš. Vilémovice – Olešnice 2:3 (2:1), Gross, 

Mikšovský - Kubíček 2, Peterka. Letovice – Kořenec 1:3 (0:0), Hlaváček - Meluzín 
2, Barák. Olomučany – Drnovice 2:2 (0:2), Navrkal, Rychnovský - Komárek, Lizna. 
Doubravice – Šošůvka 6:2 (4:1), Kuběna 2, Aujeský, Daněk, Hájek, Vladík - Doležel, 
Sehnal. Lipůvka – Sloup 1:2 (0:2), Kašpar - Trefi l, Zouhar. Kotvrdovice – Rudice 1:3 
(1:3), Hansl - Sehnal 2, Čechman.

III.třída: Vavřinec - V. Opatovice 9:0 (2:0), Klimeš 3, Přikryl 2, Fabiánek, Nečas, 
Novák, Přikryl, ČK Dostál (V.O.). Skalice – Kunštát B 4:2 (2:1), Vlach 2, Konečný, 
Pokorný - Nedoma, Zámek. Voděrady – Vísky 3:2 (2:1), Bednář, Mrázek, Páral - Mar-
tínek, Ziman. Svitávka – Vranová 7:1 (2:1), Novák 3, Cetkovský, Chloupek, Dvořák, 
Přikryl – Tenora. Adamov – Lysice 4:5 (3:3), nehl. Lažany – Benešov 4:1 (2:1), Husar 
2, Hromek, Raichl – Abrahám. Ostrov – Knínice 1:2 (1:2), Zouhar - Kubín, Tesař. 

IV. třída: Vilémovice B – Jedovnice B 0:4 (0:1), Kouřil 2, Nejezchleb, Pešička. 
Bořitov B – Bukovina 4:1 (2:0), Kolínek, Petrák, Sýs, Štěpánek - Slouka, Doubravice 
B-Kořenec B 6:0 (2:0), Podloucký 2, Alexa, Schuch, Sáňka, Tenora, Svitávka B- Roz-
stání 2:0 (1:0), Hruška, Záboj, Ráječko B-Cetkovice 5:6 (3:2), Horák 5 - Letfus 3, Jur-
ka, Pospíšil, Šmíd, Boskovice B-Lažánky 4:0 (3:0), Bayer 3, Grenar. 

OP dorost, sk. A: Ráječko – Jedovnice 2:2 (2:1), Horák, Jabůrek - Ondráček, Perni-
ca. Adamov – Rájec-Jestřebí nehl. Kotvrdovice – Olomučany 9:2 (5:0), Keprt 4, Keprt 
2, Hořava, Krátký, Kunc - Horvát, Kováč, ČK Horvát (O), Kupka (O). Č.Hora/Bořitov 
– Sloup/Ostrov 1:0 (1:0), Kala. 

OP dorost, sk. B: Voděrady – Drnovice 0:0. Skalice – Kunštát 1:6 (1:3), Tomíček 
- Krása 2, Boček, Sojka, Tenora, Tenora. Svitávka – Vísky 0:2 (0:2), Bačovský, Štark. 
Letovice – V. Opatovice 2:1 (1:0), Novotný 2 – Veverka. 

OP st. žáci, sk. A: Doubravice – Sloup/Vysočany 1:3 (0:1), Schuch - Novák 2, Hu-
dec. Lipovec – Svitávka 6:1 (4:0), Sedlák 3, Formek, Kučera, Škvařil – Frehar. Lipůvka 
– Č.Hora/Bořitov 6:0 (3:0), Fuksa 3, Novotný, Němec, Pospíšil. 

OP st. žáci, sk. B: Olešnice-Boskovice B 1:1 (1:1), nehl. V. Opatovice – Lysice 
nehl. Letovice – Kunštát 6:1 (3:0), Holek 3, Loukota, Pokorný, Šamšula – Staněk. Vís-
ky – Knínice 1:14 (0:7), Staněk - Korčák 4, Lajšner, Mucha, Trmač 2, Diblík, Lymer, 
Vondál, Špidlík. 

OP ml. žáci: Boskovice B – V. Opatovice 5:4 (3:2), Stejskal 2, Dvořáček, Marek, 
Čejka - Hladil 2, Šumbera 2. Jedovnice – Blansko B 4:7 (3:1), Mlčoušek 3, Doležal, 
vlastní - Rek 4, Prudil, Žáček. Drnovice – Olešnice 8:0 (3:0), Fiala 3, Beneš 2, Pavel, 
Toman, Vinkler. Rudice – Cetkovice 20:0 (12:0), Kučera 6, Magda, Matuška 4, Štěpá-
nek 3, Stupinský, Ševčík – vlastní. Olomučany – Benešov 17:0 (11:0), Ferda 5, Fedra 
4, Beránek 3, Šoba, Žáček 2, Čípek. Knínice – Kunštát 9:1 (4:0), nehl. 

OP ženy: Kohoutovice – Drnovice 1:1 (1:0), Skoupá – Nováková. Lažany – Koste-
lec odl. Boskovice – Ráječko 0:0.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Le-
tošní krajský přebor začíná být 
napínavou detektivkou. Jedním 
z jejich nevyzpytatelných hrdinů 
je Olympia Ráječko. Po úvodních 
třech kolech bez bodu poslední. 
Pak se chytila, aby minulou ne-
děli doma nečekaně padla s Rou-
sínovem. A v anglickém týdnu 
nejprve doma porazila jednoho 
z favoritů soutěže z Blanska a ná-
sledně dokonce přivezla všechny 
body z vedoucích Mutěnic. Klo-
bouk dolů. Pohled na tabulku 
po osmi odehraných zápasech je 
zajímavý, vše je otevřené, třeba 
zmiňované Ráječko má z osmého 
místa jen čtyři bodíky na první 
místo!

Víkendová utkání
Mutěnice – Ráječko 1:2 (0:0), 

Sehnal M. 2. Ráječko: Trubák – 
Neděla, Bartoš, Lajcman, Koutný 
– Sehnal J., Kupský, Štrajt, Badura 
(86. Tajnai) – Tenora, Sehnal M.

Trenér Ráječka Lubomír Zaple-
tal se ukázal opět jako výborný 
stratég. Hra zezadu na nečekané 
protiútoky mu dokonale vyšla. 
Mutěnice tlačily, ale gól i díky 
znovu výbornému Trubákovi ne-
dokázaly dát. Po změně stran se 
pak dvakrát téměř identicky pro-
sadil kanonýr Martin Sehnal. Pro-
kázal svůj důraz v tahu na branku 
a v 53., resp. 77. minutě prostřelil 
gólmana domácích. Na druhou 
branku sice Mutěničtí rychle od-
pověděli, ale ani vyrovnat se jim 
však nepodařilo.

Bosonohy – Blansko 1:1 (1:0), 
Jarůšek. Blansko: Němec - Bube-
níček, Maška, Marák, Šíp - Jarů-
šek (89. Mokrý), Šplíchal, Pokor-
ný (72. Beneš), Šenk - Doležel, 
Trtílek (86. Pernica). 

Bosonohy začaly zhurta a hned 
třikrát nepříjemně Němcovi zato-

pily. Blansko se pak trochu zmá-
tořilo, nicméně první branka padla 
přece jenom do jeho sítě, když ve 
36. minutě se o ni postaral zkušený 
Patrik Holomek. O pět minut poz-
ději bylo srovnáno, po typickém 
úniku Šenka zakončoval Jarůšek. 
Ve druhé půli se hra srovnala, více 
šancí měli již hosté. O branku si 
říkaly zejména dvě Doleželovy, 
ani v jednom případě se však bla-
nenský koncový hráč netrefi l mezi 
tyče.

Rousínov – Boskovice 4:1 
(4:0), Janíček. Boskovice: Kronek 
– Adamec (46. Václavek), Šafařík, 
Vykoukal, Müller – Horák Jan, 
Černý, Stara, Přikryl (46. Horák 
Jak.) – Janíček (63. Pijáček), Ho-
rák M.

Rozhodnuto bylo záhy. V 16. 
minutě již domácí vedli 3:0, do 
půle přidali ještě jeden zásah. Do 
druhé půle nastoupili evident-
ně uspokojeni stavem, ale Bo-
skovice dokázaly jen kontrovat 
Janíčkem předtím než se zranil 
a musel střídat. Hosté ještě na-
střelili břevno. Přes obdržené 
čtyři branky zachytal výborně 
Kronek. 

Hrálo se minulý víkend
V zápasech minulého víkendu 

na body dosáhlo doma jen Blan-
sko, které přetlačilo Kuřim. Bo-
skovice nestačily na Spartu Brno 
a Ráječko nečekaně padlo s Rou-
sínovem.

Blansko – Kuřim 2:1 (1:0), 
Šplíchal, Pokorný. Blansko: Němec 
- Bubeníček (C), Maška, Marák, 
Šíp - Jarůšek (89. Zavoral), Šplí-
chal, Pokorný (76. Kolář), Šenk - 
Doležel, Trtílek (81. Mokrý).

Domácí mohli jit rychle do vede-
ní, když po faulu na Trtílka ukázal 
rozhodčí na značku pokutového 
kopu. Bubeníčkovu střelu ale bran-
kář vyrazil a z dorážky Doležel jen 
orazítkoval břevno. Do poločasu 
ale lepší Blansko přece jen šlo do 
zaslouženého vedení. Na Pokorné-
ho krásnou standardku naběhl ve 
43. minutě Šplíchal a hlavou ne-
kompromisně zavěsil. Uklidňující 
druhý gól dal krátce po změně stran 
Pokorný. Zápas se ale ještě zdra-
matizoval v 80. minutě po Bílého 
snížení. Snad všichni si vzpomněli 
na jarní domácí remízu s Kuřimí, 
která nakonec stála Blansko postup 
do divize. Tentokrát ale domácí 

nezpanikařili a výsledek v klidu 
uhájili, když naopak Šíp, Doležel 
a Šenk ještě mohli zvýšit. 

Boskovice – Sparta 1:3 (0:1), 
Müller. Boskovice: Klimeš – Ada-
mec, Šafařík, Vykoukal, Müller 
– Horák M. (Pijáček), Horák Jan, 
Přikryl (Horák Jak.), Václavek, 
Černý (Stara) – Janíček.

Už ve 2. minutě Boskovice po 
rohu inkasovaly. Sparta pak chytře 
pozičně držela hru, domácí se pro-
ti ní nedokázali prosadit. Dostali 
i druhý gól, nebyl však pro ofsajd 
uznán. Ten zaznamenala Sparta 
až po změně stran. Dvacet minut 
před koncem sice z penalty snížil 
Müller, jiskřička naděje ale vzápě-
tí zhasla po třetí brněnské trefě. 

Ráječko – Rousínov 1:2 (1:1), 
Tenora. Ráječko: Rettegy – Ko-
pecký, Lajcman, Zich (26. Bar-
toš), Koutný – Sehnal J., Sehnal 
V. (74. Žilka), Štrajt (52. Neděla), 
Badura - Sehnal M., Tenora.

Když již v 6. minutě zaznamenal 
Tenora vedoucí gól domácích, má-
lokoho napadlo, že budou hřiště po 
zápase opouštět se svěšenými hla-
vami. Hned po třech minutách ale 
Rettegy zbytečně fauloval ve váp-
ně a Bušík z penalty vyrovnal. Ve 
zbytku druhé půle se hrál vyrovna-
ný duel bez větších šancí. O výhře 
Rousínova rozhodla tečovaná střela 
Kupčíka z 59. minuty, Olympia se 
pak již nezmohla na zvrat. 
 1. Bzenec 8 5 1 2 18:4 16
 2. Mutěnice 8 5 1 2 17:11 16 
 3. Sparta 8 5 1 2 15:11 16
 4. Rousínov 8 5 0 3 18:11 15 
 5. Blansko 8 4 2 2 13:8 14 
 6. Novosedly 8 4 2 2 14:12 14 
 7. M. Krumlov 8 4 1 3 10:8 13
 8. Ráječko 8 4 0 4 16:13 12
 9. Bosonohy 8 2 5 1 10:9 11
 10. Boskovice 8 3 2 3 14:18 11
 11. Znojmo 8 3 1 4 9:11 10 
 12. Kyjov 8 3 1 4 10:14 10 
 13. Ivančice 8 2 3 3 11:13 9 
 14. Rajhrad 8 2 0 6 10:16 6 
 15. Kuřim 8 1 1 6 10:21 4 
 16. Podivín 8 0 3 5 7:22 3

Blansko – Kuřim 1:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Kuřim 1:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
suverénním začátku, který je vy-
kopl do čela tabulky I.B třídy, bla-
nenské béčko dvakrát po sobě klo-
pýtlo. Černá Hora ztratila vyhraný 
zápas proti Soběšicím.

Blansko B – Bohdalice 1:6 
(1:4), Sedláček. Blansko B: Suchý 
- Paděra, Klimeš, Kopecký, Jurá-
nek - Antal, Matuška, Nečas, Sed-
láček - Freiwald, Majer.

Hosté šli do vedení již ve 3. mi-
nutě nechytatelnou bombou do 
šibenice. Podobným způsobem po 
krátké chvilce vyrovnal Sedláček. 
To ale bylo překvapivě ze strany 
domácích vše, další góly již padaly 
jen do jejich sítě. Už v 10. minu-

tě to bylo 1:2, o pět minut později 
po Suchého chybě při rohu 1:3. Do 
půle pak hosté svoje vedení ještě 
navýšili. Krátce před odchodem do 
šaten mohl vrátit svůj tým do hry 
kapitán Nečas, penaltu však nepro-
měnil. Po změně stran přidali Boh-
daličtí ještě dvě branky a dokonali 
tvrdý debakl. 

Medlánky – Lipovec 3:1 (2:0), 
Pernica. Lipovec: Sedlák O. – Ma-
rušák, Zouhar V., Školař, Kunc 
– Horáček R. (60. Sedlák R.), Ho-
ráček L., Sedlák M., Pernica – Zou-
har M., Matuška.

Zápas měl vyrovnaný průběh. 
Domácí šli do vedení ve 30. minu-
tě po chybě obrany Lipovce. Hned 

minutu na to přišla druhá sprcha, 
když se střílený centr odrazil od 
Marušáka za Sedlákova záda. Na 
3:0 zvýšili v 75. minutě. Lipovečtí 
dokázali odpovědět deset minut 
před koncem Pernicou, ze závěreč-
ného tlaku ale nic nevytěžili. 
Černá Hora – Soběšice 3:3 

(3:1), Němec 2, Mazal. Černá 
Hora: Zouhar – Tatíček, Čepa, 
Steskal Petr, Šebek – Koutný, Flígl 
(68. Kapoun), Širůček, Jonášek – 
Mazal, Němec. 

Domácí se ujali Němcem vede-
ní ve 13. minutě. Hosté kontrovali, 
Němec ale v 33. minutě potvrdil, 
že je stále obávaným exekutorem 
přímých kopů. O vedení na 3:1 se 

postaral před půlí Mazal. Ve druhé 
půli domácí sklidili pomyslné trpké 
ovoce za to, že neproměnili v jejím 
úvodu několik šancí. Veterán Ma-
roši z penalty snížil a tři minuty 
před koncem hosté srovnali.  (bh)
  1.  Podolí  6  4  2  0  13:7  14
  2.  Rousínov B  6  4  0  2  12:5  12
  3.  Blansko B  6  4  0  2  16:13  12
  4.  Švábenice  6  4  0  2  8:5  12
  5.  Svratka  6  3  1  2  8:7  10
  6.  Tišnov  6  3  0  3  12:15  9 
  7.  Soběšice  6  2  2  2  10:10  8
  8.  Bohdalice  6  2  1  3  14:10  7
  9.  Lipovec  6  2  1  3  9:9  7
  10.  Kohoutovice  6  2  1  3  9:10  7
  11.  Ivanovice  6  2  1  3  8:9  7
  12.  Černá Hora  6  2  1  3  9:13  7
  13.  Medlánky  6  2  0  4  11:17  6 
  14.  Čebín  6  1  0  5  5:14  3

Blanenské béčko dvakrát po sobě prohrálo

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Kunštátský hrnčířský jarmark 
získal letos novou dimenzi díky 
tamním fotbalistům. Ti se nene-
chali frustrovat jasnou porážkou 
z derby v Bořitově z minulého 

týdne a v utkání se Zbýšovem si 
otevřeli pravou pouťovou střelnici 
přímo na svém hřišti. Jedenáct bra-
nek do sítě Zbýšova hovoří za vše 
a to první padla až ve 29. minutě! 
Úspěšný víkend pro okresní týmy 
potvrdil i Bořitov cennou výhrou 
v Líšni a chytili se i Ráječtí.

Kunštát nasázel nevídanou jedenáctku
Kunštát – Zbýšov 11:0 (4:0), 

Crhák 4, Španěl 3, Mihola, Šváb, 
Kurucz, Loukota O. Kunštát: 
Loukota I. – Kuda (60. Zámek), 
Prudil, Horák (80. Tenora), Lou-
kota O. – Adámek, Španěl, Baš-
ný, Kurucz – Crhák, Mihola (70. 
Šváb). 

Domácí se ze začátku chvilku 
trápili. V 15. minutě dostal po 
faulu na Miholu hostující hráč 
červenou kartu a zápas se zlomil. 
První gól na sebe sice nechal če-
kal téměř půlhodinu, pak se ale 
dočkal ještě neuvěřitelných deseti 
bratříčků. Po páté brance Zbýšov 
zcela rezignoval a na výsledku to 
bylo krutě znát. 

Líšeň B – Bořitov 0:2 (0:0), 
Bezděk, Richtr. Bořitov: Švan-
cara: Herman, Kolář, Mareček, 
Šeliga (72. Málek) – Fojt L. (89. 
Včelař), Janíček, Knies, Fojt J. – 
Bezděk, Richtr (76. Feifer). 

Domácí měli v první půli tlak, 
který ale nedokázali brankově vy-
užít. Trpce litovali. Hned v úvodu 
druhé se dostal po centru Richtra 
míč k Bezděkovi a ten potvrdil 
svoji roli bořitovského kanonýra. 
Výhru hostí pojistil Richtr, který 
se dostal v 66. minutě k nakopnu-

tému balonu a nadvakrát ho do-
stal za záda líšeňského strážce 
svatyně. 

Rájec-Jestřebí – Slovan Brno 
2:1 (1:0), Sedlák, Macháček. 
Rájec: Sova – Skácel, Štrof (80. 
Kučera), Hejč, Odehnal – Sedlák, 
Tajnai (50. Pavlíček), Haničinec 
(10. Palkaninec), Hepp – Navrá-
til, Macháček.

Domácí vyhráli, přestože pa-
radoxně nepodali nijak oslnivý 
výkon. Štěstěna jim však přála. 
Vedli od 15. minuty, když po akci 
Tajnaie zprava skóroval z hranice 
penalty Sedlák. Hosté vyrovnali 
krátce po půli. Rozhodnutí při-
šlo v 70. minutě. Macháček unikl 
a z téměř nulového úhlu zasunul 
do brněnské sítě.
  1.  Kunštát  6  5  0  1  26:6  15
  2.  Bořitov  6  4  1  1  14:8  13
  3.  Dobšice  6  3  1  2  11:7  10
  4.  Slovan  6  3  1  2  11:9  10
  5.  Líšeň B  6  3  0  3  8:9  9 
  6.  Hrušovany  6  2  2  2  10:6  8
  7.  Šlapanice  6  2  2  2  6:7  8 
  8.  Vojkovice  6  2  1  3  9:9  7 
  9.  Miroslav  6  1  4  1  6:6  7 
  10.  Šaratice  6  1  4  1  5:6  7
  11.  Zbýšov  6  1  3  2  3:17  6 
  12.  Tasovice B  6  0  4  2  3:6  4
  13.  Jevišovice  6  0  4  2  2:9  4
  14.  Rájec  6  1  1  4  5:14  4 

Kunštát – Zbýšov 11:0.  Foto Radim HruškaKunštát – Zbýšov 11:0.  Foto Radim Hruška



úterý 18. září 2012 INZERCE11
 

-

-

po roce 1989...
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

Z HISTORIE

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

 

 ��
 ��
 ��
 ��
 ��

 ��
 ��

 ��
 ��
 ��



fotbal
III. třída: V. Opatovice – Knínice 2:8 

(0:4), nehl. Benešov – Ostrov 0:1 (0:0), 
Nezval, ČK Mucha (B). Lysice – Lažany 
3:0 (1:0), Měcháček 2, Máslo P. Vranová – 
Adamov 4:5 (2:3), Krčil 2, Šamšula, Čípek - 
Krátký L. 2, Hrazdíra, Krátký O., Pilát, ČK 
Tenora J. (V), Martinek (A). Vísky – Svi-
távka 1:5 (0:2), Přikryl - Cetkovský, Novák, 
Procházka, Zoubek, Záboj. Kunštát B – Vo-
děrady 2:0 (1:0), Vodák, Zámek. Vavřinec 
– Skalice 6:2 (3:1), Přikryl Radim 3, Přikryl 
Roman 2, Klimeš - Bílek, Sekanina. 
  1.  Vavřinec  6  5  0  1  26:9  15 
  2.  Svitávka  6  4  0  2  24:8  12 
  3.  Knínice  5  4  0  1  14:8  12 
  4.  Kunštát B  6  4  0  2  19:16  12 
  5.  Lysice  6  4  0  2  14:11  12
  6.  Skalice  6  3  0  3  14:15  9 
  7.  Lažany  6  2  1  3  8:8  7
  8.  Ostrov  6  2  1  3  9:13  7 
  9.  Vranová  6  2  0  4  20:20  6 
  10.  Benešov  6  2  0  4  10:13  6 
  11.  Adamov  5  2  0  3  11:15  6 
  12.  Vísky  6  2  0  4  11:16  6
  13.  Voděrady  6  2  0  4  10:21  6 
  14.  V.Opatovice  6  2  0  4  10:27  6 

IV. třída: Jedovnice B – Lažánky 1:0 
(0:0), Pešička J. Cetkovice – Boskovice B 
5:3 (2:1), Letfus 2, Dokoupil, Jurka, Najer 
- Bayer, Grenar, Rauš. Rozstání – Ráječko 
B 0:0. Kořenec B – Svitávka B 3:1 (2:0), 
Schulze 3 – Alexa. Bukovina – Doubravi-
ce B 2:6 (1:3), Mudrla 2 - Schuch 4, Alexa, 
Tenora. Vilémovice B – Bořitov B 3:1 (2:1), 
Krejčí, Šebela, Šindelář - Sýs. 
  1.  Doubravice B  6  5  1  0  31:7  16
  2.  Kořenec B  6  5  0  1  14:8  15
  3.  Ráječko B  6  3  1  2  21:12  10 
  4.  Vilémovice B  6  3  1  2  11:10  10 
  5.  Cetkovice  6  3  1  2  20:22  10
  6.  Svitávka B  6  3  0  3  9:11  9 
  7.  Boskovice B  6  3  0  3  13:20  9 
  8.  Bořitov B  6  2  2  2  15:11  8
  9.  Rozstání  6  1  4  1  6:5  7 
  10.  Jedovnice B  5  2  0  3  5:7  6 
  11.  Bukovina  5  0  0  5  4:19  0 
  12.  Lažánky  6  0  0  6  1:18  0 

Divize st. dorost: Blansko – Třebíč B 5:1 
(2:0), Keprt 2, Trávníček, Šafařík, Zouhar. 
Bohunice – Boskovice 3:1 (1:0), Blaha.
  1.  Sparta  5  5  0  0  23:4  15
  2.  Otrokovice  5  4  0  1  23:8  12
  3.  Havl. Brod  6  4  0  2  14:8  12
  4.  Humpolec  6  4  0  2  7:9  12
  5.  Žďár  6  3  2  1  11:8  11 
  6.  Blansko  6  3  1  2  15:8  10
  7.  Bohunice  6  3  0  3  22:14  9 
  8.  Boskovice  5  3  0  2  10:9  9
  9.  Třebíč B  6  2  0  4  8:20  6 
  10.  Líšeň B  5  1  0  4  9:16  3 
  11.  Vrchovina  4  0  2  2  5:19  2 
  12.  Pelhřimov  5  0  1  4  5:18  1 
  13.  V. Meziříčí  5  0  0  5  4:15  0

Divize ml. dorost: Blansko – Třebíč 
B 5:1 (1:1), Skoupý 3, Zmeko, Beránek. 
Bohunice – Boskovice 14:2 (3:2), Tenora, 
Vaverka.

I. třída dorost: Medlánky – Lipovec 1:1 
(0:0), Koutný.

OP dorost, sk. A: Sloup/Ostrov – Lipův-
ka 2:6 (0:1), Furch, Šindelka - Nešetřil 3, 
Hochman 2, Slach. Olomučany – Č.Hora/
Bořitov 0:7 (0:4) - Bílek 3, Kolář 2, Páral, 
Svoboda. Rájec-Jestřebí – Kotvrdovice 5:0 
(3:0), Dvořák, Janík, Opatřil, Orel, Sedlá-
ček. Jedovnice – Adamov 8:0 (3:0), Nezval, 
Ondráček, Pešička 2, Magda, Pernica. 

  1.  Č.Hora/Bořitov  3  2  0  1  10:4  6 
  2.  Lipůvka  2  2  0  0  10:4  6
  3.  Rájec-Jestřebí  3  2  0  1  9:5  6 
  4.  Jedovnice  2  1  1  0  10:2  4
  5.  Ráječko  2  1  1  0  6:4  4
  6.  Kotvrdovice  3  1  0  2  13:14  3 
  7.  Adamov  3  1  0  2  11:12  3
  8.  Sloup/Ostrov  3  1  0  2  9:11  3 
  9.  Olomučany  3  0  0  3  4:26  0

OP dorost, sk.B: Cetkovice – Voděrady 
1:0 (1:0), Šmíd. Vísky – Letovice 1:2 (0:0), 
Štark M. - Maresch, Matuška. Kunštát – 
Svitávka 3:1 (2:1), Boček, Krása, Tenora D. 
– Chloupek F. Drnovice – Skalice 5:3 (3:1), 
Blahoňovský 2, Koudelka, Valenčík, Žáček 
- Burgr 2, Ševčík ČK Havránek (D). 
  1.  Kunštát  3  3  0  0  12:4  9 
  2.  Letovice  3  3  0  0  9:3  9 
  3.  Vísky  3  2  0  1  6:2  6
  4.  Drnovice  3  1  1  1  7:6  4 
  5.  V.Opatovice  2  1  0  1  5:2  3 
  6.  Cetkovice  2  1  0  1  2:5  3
  7.  Voděrady  2  0  1  1  0:1  1 
  8.  Svitávka  3  0  0  3  1:9  0 
  9.  Skalice  3  0  0  3  4:14  0 

KP st. žáci: Tišnov – Blansko 0:4 (0:1), 
Zmeko 2, Borek, Študent.

KP ml. žáci: Tišnov – Blansko 1:12 
(0:5), Ševčík 5, Moravec, Souček 2, Dole-
žal, Mlčoušek, Prudil.

I. třída st. žáci: Tuřany – Boskovice 
2:10 (0:4), Minx, Tichý 3, Havlík, Koudel-
ka, Vorlický J., Vorlický L. Rájec-Jestřebí – 
Slatina 1:7 (0:3), Kunc.

I. třída ml. žáci: Tuřany – Boskovice 
2:3 (2:0), Vorlický L. 2, Štěrba. Rájec-Jes-
třebí – Slatina 2:2, Cerhák, Sekanina.

OP st. žáci, sk.A: Sloup/Vysočany – 
Č.Hora/Bořitov 3:2 (2:0), Andrlík, vlastní, 
Škrabal - Vladík, Werner. Svitávka – Lipův-
ka 1:10 (1:5), Pinkava - Fuksa 5, Němec 
3, Mitvalský, Řičánek. Ráječko – Lipovec 
1:3 (1:3), Vomočil – Kučera M., Matuška 
J., Sedlák. Doubravice – Kotvrdovice 9:0 
(5:0), Maňoušek D. 3, Schuch A. 3, Ode-
hnal 2, Kazda. 
  1.  Lipůvka  2  2  0  0  16:1  6
  2.  Lipovec  2  2  0  0  9:2  6 
  3.  Sloup/Vysočany  2  2  0  0  6:3  6 
  4.  Doubravice  2  1  0  1  10:3  3
  5.  Ráječko  1  0  0  1  1:3  0
  6.  Č.Hora/Bořitov  2  0  0  2  2:9  0 
  7.  Kotvrdovice  1  0  0  1  0:9  0
  8.  Svitávka  2  0  0  2  2:16  0

OP st. žáci, sk.B: Kunštát – Vísky nehr. 
Lysice – Letovice 1:7 (1:4), Kratochvíl, 
vlastní - Pokorný M. 2, Bezděk, Macének, 
Skoták, Stehlík. Olešnice – V. Opatovice 
1:5 (0:2), Procházka - Křenek 2, Kouřil, 
Kubík, Oliva. 
  1.  Letovice  2  2  0  0  13:2  6 
  2.  V.Opatovice  2  2  0  0  7:1  6 
  3.  Knínice  1  1  0  0  14:1  3 
  4.  Boskovice B  0  0  0  0  0:0  0 
  5.  Olešnice  1  0  0  1  1:5  0
  6.  Kunštát  1  0  0  1  1:6  0 
  7.  Lysice  2  0  0  2  1:9  0 
  8.  Vísky  1  0  0  1  1:14  0 

OP ml. žáci: Kunštát – Boskovice B 1:4 
(0:2), Dočekal - Boček, Janíček, Sychra L., 
Černý. Benešov – Knínice 0:6 (0:1) - Lajš-
ner, Olivka 2, Mucha, Sýkora. Cetkovice 
– Olomučany 0:1 (0:0) – Fedra V. Olešnice 
– Rudice 4:5 (2:3), Petrželka 3, Chmelíček 
- Kučera, Matuška 2, Štěpánek. Blansko B 
– Drnovice 3:3 (3:2), Buchta, Husnaj, Rek 
- Žáček 3. V. Opatovice – Jedovnice 5:1 
(3:0), Halász 3, Hladil, Kubát - Otýpka. 

  1.  Rudice  3  3  0  0  44:4  9 
  2.  Olomučany  3  3  0  0  20:1  9 
  3.  Knínice  3  3  0  0  22:4  9
  4.  Drnovice  3  2  1  0  18:3  7 
  5.  Blansko B  3  2  1  0  19:8  7 
  6.  Boskovice B  3  2  0  1  12:12  6 
  7.  Jedovnice  3  1  0  2  11:14  3
  8.  V.Opatovice  3  1  0  2  10:15  3 
  9.  Kunštát  3  0  0  3  3:15  0
  10.  Olešnice  3  0  0  3  6:19  0 
  11.  Cetkovice  3  0  0  3  0:28  0 
  12.  Benešov  3  0  0  3  0:42  0 

OP ženy: Drnovice – Ráječko 1:1 (0:1), 
Liznová - Musilová, Kostelec-Boskovice 
nehl., Kunštát-Lažany 9:1 (3:1), Sokolová 
4, Zoubková 3, Čechová 2 - Šimková, 
  1.  Kunštát  5  5  0  0  26:2  15
  2.  Ráječko  5  2  2  1  5:4  8
  3.  Boskovice  4  2  1  1  20:3  7 
  4.  Kostelec  3  2  0  1  10:3  6
  5.  Lažany  4  2  0  2  6:13  6 
  6.  Drnovice  6  0  2  4  4:19  2 
  7.  Kohoutovice  5  0  1  4  2:29  1 

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – TJ Ner-

atovice 7:1 (3306:3117), Ševčíková 584, 
Daňková 544, Nevřivová 582, Kalová 602, 
Lahodová 475, Musilová Z. 519.

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – TJ 
Prostějov 6,5:1,5 (3363:3175), Němec 603, 
Hlavinka 576, Flek J. 541, Havíř 539, Honc 
558, Flek R. 546. 

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Sparta Kutná Hora 4:4 (3203:3182), Kotlán 
524, Musil 509, Novotný 543, Kolařík 562, 
Procházka 557, Henzl (Pliska) 508.

šachy
Turnaje v Boskovicích

O putovní pohár Makkabi (otevřený 

přebor JmŠS v bleskovém šachu): 1. Ser-
geev (Turnov), 2. Plát (Třinec) oba 12, 3. 
Velička (Ostrava) 11,…, 31. Boháček (Bo-
skovice) 7,5. 

O putovní pohár TOPNET: 1. Sekani-
na (Lipovec), 2. Handl (Adamov) oba 7, 3. 
Vykydal (Lokomotiva Brno) 6,5.

O pohárek TOPNET: 1. Osouch (Bos-
kovice) 8,5, 2. Svoboda (Kuřim) 7, 3. Dudar 
(Kuřim) 6,5.  (bh)
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 K  – B , KP 1 0 2

2 B  – R , KP 1 0 2

3 I  – B , KP 1 0 2

4 R -J  – H , I.A 1 0 2

5 B  – Z , I.A 1 0 2

6 R  B – L , I.B 1 0 2

7 J  – S , OP 1 0 2

8 D  – K , OP 1 0 2

9 K  – L , OP 1 0 2

10 V  – O , OP 1 0 2

11 V. O  – B , III. . 1 0 2

12 V  – L , III. . 1 0 2

13 L  – K , III. . 1 0 2

14 B  – B , . . . 1 0 2

8. kolo

TIPOVAČKA

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

1 B  – M. K , KP 1 0 2

2 R  – K , KP 1 0 2

3 B  – M , KP 1 0 2

4 B  – Š , I.A 1 0 2

5 S  – K , I.A 1 0 2

6 T  B – R -J , I.A 1 0 2

7 R  B – B  B, I.B 1 0 2

8 L  – Š , I.B 1 0 2

9 B  – Č  H , I.B 1 0 2

10 V  – J , OP 1 0 2

11 L  – V , OP 1 0 2

12 O  – O , OP 1 0 2

13 K  – Š , OP 1 0 2

14 R  – S , OP 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

T
Známe vítěze dalších dvou kol tipovací soutěže. Ve čtvrtém se jím stal 

znovu Zdeněk Mynařík ze Sloup s 18 body, v pátém pak získal vítězný 
Jiří Růžička 21 bodů. Celkově vede Zdeněk Mynařík před blanenským 
Emilem Zuzákem. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

Rudice uhrála remízu v derby v Jedovnicích a nadále vede přebor

Lipůvka rozstřílela Šošůvku
A
Blansko, Piombino - Blanenská dálková plavkyně v barvách Komety 

Brno Silvie Rybářová završila v neděli svoji skvělou sezonu vynikajícím 
čtvrtým místem v závodě na 25 km na ME v italském Piombinu. V závo-
dě na 10 km v týdnu skončila čtrnáctá, když její oddílová kolegyně Jana 
Pechanová dosáhla na bronz.  (bh)

Běh Moravským krasem: 
Kučera porazil Kohuta

Sloup - Na osmačtyřicátém ročníku Běhu Moravským krasem ze 
Sloupu na Macochu a zpátky padl rekord. Nikoliv traťový, ale v počtu 
účastníků, na start se totiž postavilo pětasedmdesát závodníků. Stejně 
jako loni se vítěz jmenoval Kučera, jen svého bratra Lukáše nahradil 
Martin. Ten dvakrát na trati téměř zabloudil, přesto udolal favorizova-
ného Jana Kohuta z Blanska, který závod pojal trochu tréninkově. Na 
třetím místě skončil vyškovský Milan Adamec.  (bh)

Start.  Foto Pavel NovákStart.  Foto Pavel Novák

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Derby mezi rivaly z Jedovnic 
a Rudice skončilo smírně. Sloup 
nakonec získal již téměř ztracené 
body. Šošůvka vinou tristní druhé 
půle rozesmutnila Krmelec Arenu. 
Vilémovice zaskočily domácí Vy-
sočany. I to bylo další kolo okres-
ního fotbalového přeboru.

Jedovnice – Rudice 1:1 (1:0), 
Vintr – Nejezchleb. 

Domácí byli v první půli lepší 
a po zásluze vedli od 35. minuty 
po gólu z hlavy Vintra po stan-
dardce. Vyrovnání přišlo po záslu-
ze díky Nejezchlebovi po centru 
Lachmana v 75. minutě. Zápas 
dospěl k odpovídající remíze.

Sloup – Kotvrdovice 2:1 (0:1), 
Mikulášek, Kleveta – Hansl.

Nic nenasvědčovalo tomu, že 
hraje celek z čela s posledním. 
Hosté ztratili výhru, které šli 

po celé utkání vstříc. Vedli od 
29. minuty po brance Hansla. 
Dalších několik tutových šancí 
však nevyužili a přišel zákonitě 
trest. V závěru Mikulášek vy-
rovnal a tři minuty před koncem 
zaznamenal vítězný gól Sloupu 
mazák Kleveta. 

Šošůvka – Lipůvka 0:6 (0:0), 
Jabůrek 3, Raichl 2, Kristýn M. 

Po prvním poločase nenasvěd-
čovalo nic tomu, co se strhne 
v druhém. V něm po pěti minutách 
Šošůvka inkasovala z pokutového 
kopu, krátce nato dostal druhou 
branku a její hráči se absolutně 
položili. Výše domácí porážky je 
děsivá.

Drnovice – Doubravice 0:2 
(0:1), Hájek M., vlastní. 

Hosté měli po celé utkání jedno-
značnou převahu, výsledek mohl 
být pro ně daleko výraznější. Skó-
re otevřel Hájek přízemní střelou 
k tyči, druhý gól pak byl vlastní, 

když si domácí hráč srazil do sítě 
střílený centr.

Kořenec – Olomučany 5:0 
(3:0), Barák 2, Kejík, Kuda, Me-
luzín. 

Hosté v zdecimované improvi-
zované sestavě nebyli Kořenec-
kým důstojným soupeřem. Zápas 
měl jednoznačný průběh, rozhod-
nuto bylo již po úvodní pětačyřice-
timinutovce. Olomučany se dosta-
ly do hry jen krátce v úvodu a pak 
až před samým koncem utkání.

Olešnice – Letovice 3:2 (1:1), 
Kubíček, Daniel, Plíhal M.- Řez-
ník, Kaderka.

Letovice byly ze začátku lep-
ší a po zásluze Řezníkem vedly. 
Kubíček srovnal ve 23. minutě. 
Zápas se otočil po šibenici Da-
niel ze standardky v 65. minutě. 
Když se po vyrovnání Kaderkou 
pět minut před koncem zdálo, že 
plichta je jasná, přišel závar před 
letovickou brankou a po kombi-

naci bratří Plíhalů padl vítězný 
gól Olešnice. 

Vysočany – Vilémovice 0:1 (0:0), 
Mikšovský P., ČK Zukal (Vys.). 

Zápasu by slušela remíza. Nic-
méně ho rozhodla krásně zahraná 
standardní situace ze 65. minuty, 
v níž Mikšovský přes zeď dal, jak 
se později ukázalo, jedinou branku 
utkání. Vyrovnání nepřinesla ani 
pěkná Benešova střela šest minut 
před koncem, kterou ukázkově kryl 
vilémovický gólman Urbánek. 
  1.  Rudice  7  5  2  0  21:12  17 
  2.  Olešnice  6  5  0  1  21:8  15 
  3.  Sloup  6  5  0  1  17:6  15
  4.  Lipůvka  6  4  1  1  20:9  13 
  5.  Kořenec  6  4  0  2  17:10  12 
  6.  Vilémovice  6  4  0  2  13:11  12 
  7.  Doubravice  6  3  1  2  17:10  10 
  8.  Olomučany  6  2  1  3  11:18  7 
  9.  Vysočany  6  2  0  4  6:10  6
  10.  Šošůvka  7  2  0  5  10:20  6 
  11.  Jedovnice  6  1  1  4  7:12  4 
  12.  Drnovice  6  1  1  4  5:20  4 
  13.  Letovice  6  1  0  5  6:15  3 
  14.  Kotvrdovice  6  0  1  5  8:18  1

Kyjov, Hamry, Nové Veselí - 
Prázdninové dny utekly jako voda 
a blanenským biketrialistům třítý-
denní putování po závodech mis-
trovství světa ještě rychleji. Školní 
rok pořádně nezačal a biketrialisté 
mají za sebou již třetí závod Vema 
MČR.

Ten první proběhl již 1. září 
v Novém Veselí na místním tri-
alparku a o týden později zavíta-
li jezdci do Hamrů nad Sázavou. 
Nejlépe se v těchto závodech ved-
lo Vaškovi Kolářovi, který v obou 

závodech zvítězil. Martin Kakáč 
se rozjíždí nějak pomalu a v obou 
případech skončil pod stupni ví-
tězů. Vašek Gryc je pravidelně na 
bedně a to potvrdil i na těchto zá-
vodech. Ondra Šenk se postavil na 
stupně v jednom závodě a ve dru-
hém bral bramborovou medaili.

Tento víkend zavítali bikeři do 
Kyjova, kde sedmým závodem 
pokračoval seriál republikových 
závodů skokanů na kole. Kyjovští 
pořadatelé připravili umělé sekce 
vsazené do náročného terénu a vý-

sledkem byl velmi pěkný a nároč-
ný závod.

Elitě opět dominoval Václav 
Kolář před Davidem Herkou. Mar-
tin Kakáč prohrál souboj se svým 
evropským přemožitelem Pavlem 
Procházkou a skončil čtvrtý. Ma-
tador českého biketrialu je Mar-
tinovým soupeřem i v letošním 
seriálu, a proto bude muset oželet 
umístění v Evropském poháru. 
Příští závod ve Znojmě totiž bude 
fi nálovým závodem Evropského 
poháru a zároveň závodem mis-

trovství republiky. A na Martinovi 
je rozhodnutí čemu dát přednost, 
neboť na evropském i světo-
vém poli jezdí v kategorii Senior 
a doma Elite. Tak jako tak mu ne-
účast v jedné z kategorií bude chy-
bět do celkového součtu.

V Juniorech s velkým násko-
kem vyhrál Václav Gryc a na třetí 
příčku se postavil Ondřej Šenk.

V Hobby si stříbro odváží Milo-
slav Gryc, na 8. místě skončil Mi-
chal Stloukal. Jakub Audy v be-
gginer cupu zajel 5.místo.  (jak)

Václav Kolář znovu dvakrát první v seriálu MČR

Z  

N
Blanenský basketbalový oddíl 

hledá chlapce ve věku 6 – 10 let 
(r. 2006 – 2002) do 

PŘÍPRAVKY BASKETBALU.

Pokud se vám líbí basketbal, 
máte zájem si ho vyzkoušet a hrát, 
tak neváhejte a přijďte mezi nás. 

Scházíme se každé pondělí 
a čtvrtek od 15.30 do 17.00 

v hale ASK Blansko 
(napro   lázním).

Kontakt: 
Antonín Zezula, 
tel: 776 227 070

email: antonin@zezula.cz
ing. Michaela Tužilová, 

tel: 777 803 805
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úterý 18. záříúterý 18. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak přistupovat k chybám, kterých se 
dopus  m při výchově dítěte, beseda s Vendulou Zachovalovou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Total Recall.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Steven Severin – Vampyr.

středa 19. zářístředa 19. září
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9.30 hod.: Podzimní zpěvánky pro dě   a mamin-
ky.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: První pomoc pro kojence 
a batolata.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Bezpečné bydlení, beseda o po-
žární bezpečnos   v domácnos  .
Blansko – Kino v 19.30 hod.: Hoff mannovy povídky/Jacques Off enbach 
– živě z Pařížské opery.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 19.30 hod.: Kurz efek  vního rodi-
čovství.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Podzimní tvoření ve zna-
mení levandule.
Valchov – Knihovna v 17 hod.: Beseda s profesionálním hasičem.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Druhá šance.

čtvrtek 20. záříčtvrtek 20. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Kurz baby-masáží.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Druhá šance.
Boskovice v 19.30 hod. Druhá šance.
Doubravice v 18 hod. Bitevní loď.

pátek 21. zářípátek 21. září
AKCEAKCE

Blansko – Centrum sv. Mar  na v 16.30 hod.: Malovánky se Šárkou.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Ferdinand L. A. von Saar aneb Pan Frido-
lín a jeho štěs  , přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)
Boskovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Vrtě   ženou.

KONCERTKONCERT
Blansko – Ulita v 19 hod.: Švédova trojka, koncert.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Stanislav Sedláček – obrazy, vernisáž 
výstavy.

sobota 22. zářísobota 22. září
AKCEAKCE

Boskovice – Husí slavnos   – 10 hod.: dechová hudba Boskověnka, 11 
hod.: slavnostní zahájení, folklorní soubor Velen, 11.45 hod.: šáša Vik-
tor, show pro dě  , 13 hod.: Vlčnovjanka, 15.30 hod.: Pavel Bobek a sku-
pina Malinaband, 17 hod.: Milan Schelinger a band (revival), 18.30 hod.: 
Papaja band Rawa Mazowiecka.

Velké Opatovice – Tenisové kurty v 8.30 hod.: Perníkový turnaj smíše-
ných amatérských dvojic.
Veselice – Sběrný dvůr odpadů ve 14 hod.: Slavnostní otevření a den 
otevřených dveří.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. The Amazing Spider-Man. (3D)
Blansko ve 20 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)
Boskovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 19.30 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Boins.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava.

neděle 23. záříneděle 23. září
AKCEAKCE

Boskovice – Husí slavnos   – 10 hod.: Papaja band Rawa Mazowiecka, 10 
hod.: Kaštánci, 11.30 hod.: Borověnka, 12.30 hod.: Boskovická kapela, 
14.30 hod.: Jakub Smolík, 16 hod.: Brouci (revival), poté vyhlášení vý-
sledků soutěže restaurací O nejlépe připravené husí játra.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. The Amazing Spider-Man. (3D)
Blansko ve 20 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)
Boskovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 19.30 hod. Resident Evil: Odveta. (3D)

KONCERTKONCERT
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Kratochvíl & Ackerman, 
koncert.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko – Galerie Ve Věži v 17 hod.: Ota Blažek – Fotografi e, vernisáž 
výstavy.

pondělí 24. zářípondělí 24. září
AKCEAKCE

Adamov – Kulturní dům v 16.30 hod.: Vítáme ve školních lavicích nové 
prvňáčky, zábavné odpoledne.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kouzlíme s barvami.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bastardi 3.

úterý 25. záříúterý 25. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Bankovní poplatky, beseda.

DIVADLODIVADLO
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Ferda mravenec, představení pro 
dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bastardi 3.
Boskovice v 19.30 hod. Země bez zákona.
Šebetov v 19.30 hod. Doba ledová 3.

KONCERTKONCERT
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Zahajovací koncert KPH, Gabriela Deme-
terová – housle, Zdeněk Kotouček – housle, Karina Pavlů – mandolína, 
Extrémní smyčce diriguje Tomáš Pléha.

středa 26. zářístředa 26. září
AKCEAKCE

Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: První pomoc pro kojence 
a batolata.
Boskovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Beseda s Janem Dusem, ře-
ditelem Střediska humanitární a rozvojové pomoci při Diakonii Česko-
bratrské církve evangelické o projektu Diakonie v E  opii Stavíme lidi na 
nohy – podpora e  opských žen pečujících o sirotky a obě   AIDS.
Olomučany – Hřiště TJ Sokol v 16 hod.: Stavění máje.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Superclásico.
Boskovice v 19.30 hod. Země bez zákona.

čtvrtek 27. záříčtvrtek 27. září
DIVADLODIVADLO

Adamov – Kulturní dům v 9.45 hod.: Dopoledne s pohádkou – Zvířátka 
a loupežníci, hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Medvěd a Námluvy, hraje divadelní 
spolek Nahoď Vranová.
Velké Opatovice – Kino v 9 hod.: Jak víla Modrovláska splnila tři přání, 
divadelní představení pro ZŠ v podání Divadla HP Praha.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Divoši.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Hoří, má panenko.
Doubravice v 18 hod. Železná 
Lady.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň MěÚ 
v 19.30 hod.: Atlan  s Collegium, 
zahajovací koncert koncertní se-
zóny komorní hudby.

ZÁBAVAZÁBAVA
Olomučany – Hřiště TJ Sokol ve 21 
hod.: Hodová zábava, hraje Pro-
rock.

pátek 28. zářípátek 28. září
AKCEAKCE

Olešnice – Náměs   ve 13 hod.: 
Václavský jarmark, trh, divadelní 
a šermířská vystoupení, lidové 
písně, ry  ři, výstava krajinných 
fotografi í z Olešnicka, burčák, do-
mácí zabíjačka.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 9 hod.: 
Soutěž ve vaření zvěřinových gu-
lášů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Divoši.
Boskovice v 17 hod. Rebelka.
Boskovice v 19.30 hod. Bastar-
di 3.
Šebetov v 19.30 hod. Tady hlídám 
já.

sobota 29. zářísobota 29. září
AKCEAKCE

Olomučany – Svatováclavské 
hody - 13.45 hod.: příchod stár-
ků k hasičské zbrojnici, 14 hod.: 
průvod od hasičské zbrojnice 
na hřiště TJ Sokol, slavnostní 
přivítání svatého Václava a pře-
dání hodového práva stárkům, 
vystoupení stárků a vystoupení 
dě   ze Základní a mateřské školy 
Olomučany za doprovodu cimbá-
lové muziky Koliba pod vedením 
primáše Jiřího Daniela mladšího, 
18.30 hod.: hodová zábava se 
skupinou Živel.
Petrovice – Kulturní dům v 17 
hod.: Pochod pohádkovým le-
sem.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Let’s Dance: Revolu  ons. (3D)
Blansko ve 20 hod. Divoši.
Boskovice v 17 hod. Rebelka.
Boskovice v 19.30 hod. Bastardi 3.

KONCERTKONCERT
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Jaroslav Hutka, koncert.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice – Zámek v 16 hod.: Vladimír Svoboda, vernisáž.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál, hrají Čtyři psi.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Krounex.

neděle 30. záříneděle 30. září
AKCEAKCE

Olomučany – Svatováclavské hody – 10.30 hod.: mše svatá v kostele 
Božského Srdce Páně v Olomučanech, 11.30 hod.: průvod od kostela ke 
zvoničce a její slavnostní požehnání po rekonstrukci.
Velké Opatovice – Dům zahrádkářů v 8.30 hod.: Výstava ovoce, zeleniny 
a kvě  n.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Rebelka. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Let’s Dance: Revolu  ons. (3D)
Blansko ve 20 hod. Divoši.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Cirkus Hurvínek.
Boskovice v 17 hod. Rebelka. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Bastardi 3.

KONCERTKONCERT
Lysice – Farní zahrada v 15 hod.: Koncert písničkářky Evy Henychové, 
v případě nepříznivého počasí se koná v kostele sv. Petra a Pavla.

pondělí 1. říjnapondělí 1. října
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Záblesk věčnos  , dokumen-
tární fi lm a diskuze.
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

AUTOVRAKY
ODTAH zdarma, 

Eko doklad 

VÝKUP AUT 
i nebourané, prodej ND.

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

Prodám tříměsíční kozičku bez 
rohů, béžovo-černá. Tel.: 732 839 093 
(volat po 19. hodině).

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

Prodám byt v Letovicích v OV 
1+kk po kompletní rekonstrukci, a to i 
zvenku. Odhadní cena 580 000, prodej-
ní 545 000 Kč. Tel.: 773 079 474. Pou-
ze přímému zájemci RK nevolat!!!

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Dům dětí a mládeže 
Blansko nabízí:

Tak jako již každý rok jsme pro vás všechny i v letošním 
školním roce 2012/2013 připravili nabídku zájmových kroužků 
v Blansku i blízkém okolí. Nabídka je široká a mimo tradiční 
kroužky můžete navštěvovat i kroužky nové či méně tradiční 
a známé, jejichž nabídku si můžete prohlédnout zde:

Dámská jízda; Futsal; Konzolová herna; Divadelní kroužek; Horská 
kola; Myslivost a ochrana přírody; Plastikový modelář; Střelecký 
kroužek; Pohybová přípravka; Fotografi cko-grafi cký kroužek; tvořivá 
dílna; Hudební kroužek; Angličtina pro děti; Pohybovky; Kuželky; 
Trampolínky; Němčina; Street dance začátečníci; Dance; Zamba 
pohybovka; Capoeira; Judo I.; Judo I. Adamov; Mladý hasič; Irské tance; 
Badminton Ráječko; Orientální tanec II. Rájec; Aikido; Kung fu; Pánská 
jízda; Thajský box; Rocková kytara; Mladý zálesák; Go a deskové hry; 
Florbal Rájec; O češtině trochu jinak a Němčina doučování.

Toto je stručná ukázka portfolia našich zájmových kroužků. 
Jejich úplnou nabídku naleznete na webových stránkách 

www.ddmblansko.cz nebo přímo u nás 
v Domě dětí a mládeže Blansko.

A kde nás najdete: 
Dům dětí a mládeže Blansko

Údolní 2, 678 01 Blansko
Tel: 516 412 790; Mob: 605 455 765

Věříme, že si z široké nabídky kroužků vyberete, na vaši návštěvu 
se těší tým profesionálních pedagogů a zaměstnanců Domu dětí 
a mládeže.

  REKLAMNÍ 
  PŘEDMĚTY
VELKÝ VÝBĚR  VÁNOČNÍCH 

DÁRKŮ, REKLAMNÍHO TEXTILU,
KALENDÁŘŮ A NOVOROČENEK

Na požádání pošleme katalog zdarma
- email: rustika@rustika.cz

R E K L A M A  J E  T V Á Ř  V A Š Í  F I R M Y

www.rustika.cz    tel.: 461 326698
E-shop Svitavská 166, Jevíčko

Turnaj. Boskovičí tenisté uspořádali v sobotu již tradiční turnaj veteránů ve čtyřhře. Podmínkou účas   byl celkový věk párů nad 100 let. Soutěže 
se zúčastnilo celkem osmnáct hráčů a suverenním vítězem se stali otec a syn Miloš a Michal Gebelovi. Legenda boskovického tenisu Miloš Gebel 
současně vítězstvím oslavil krásné životní jubileum 70 let.  Foto Jaroslav Oldřich

Výstava obrazů
STANISLAVA SEDLÁČKA

Vernisáž v pátek 21. 9. 2012 v 18 hodin v galerii Pex,
Pražská 70, Letovice. Výstava potrvá do 21. 10. 2012.

Výstava obrazů
VLADIMÍRA SVOBODY

Vernisáž v sobotu 29. 9. 2012 v 16 hodin na zámku Letovice,
výstava potrvá do 31. 10. 2012. Otevřeno denně 9-18 hodin.

GALERIE PEX Letovice
Helena Kalasová, Pražská 70, Letovice
www.galeriepex.cz, tel.: 739 687 300
út-pá 11-18, so 9-13, ne 14-18

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

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

Nabízím kvalitní loňskou slivovici 
54%. Cena 300 Kč/ litr. Po domluvě 
dovezu do Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473, e-mail: 123pava@se-
znam.cz.

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

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

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

Prodám akvarijní set 120 l včet-
ně osvětlovacího krytu se zářivkami a 

stolečkem za 3 000 Kč. Dále je v ceně 
oboustranná fototapeta, magnetické 
čistítko, vzduchovací hadička, čistít-
ko na stěny, skalka, dekorace dřevo, 
teploměr, termostat a další. Tel.: 775 
338 555, e-mail: paja.ray@seznam.cz.

Prodám Luxfery - čiré, použité, vý-
borný stav, rozměr 19x19x8 cm. 48 ks. 
Cena 12Kč/ks. Odvoz vlastní (Bosko-
vice). Tel. 724 362 712.

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

Prodám RD 6+2 + Garáž, okr. 
Blansko, Bořitov, 2 950 000 Kč. Po 
rekonstrukci z 90% novostavba, nové 
rozvody vody, elektřiny, topení (kon-
denzační kotel) a podlahové topení. 
Dispozice: dvě patra 2x150m2, terasa 
70m2, částečně podsklepeno. Tel.: 734 
445 563.

Prodám byt 3+1 v Blansku ve 
Dvorské ulici. Cihlový, lodžie, nízké 
náklady. Tel.: 777 686 651.

Prodám plynový kotel THERM 
20LX stáří 7 let ve 100% stavu. Poři-
zovací cena 18 500 Kč, nyní 4 000 Kč. 
Tel.: 737 565 661.

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

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

Koupím garáž s přívodem elektřiny 
v Blansku. Tel.: 775 333 309.

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

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

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

Hledám ke koupi byt v Boskovicích 
nebo ve Svitávce. Tel.: 606 321 101.

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

Koupím starý motocykl Jawa, ČZ, 
Skútr ČZ, OSA a přívěsný vozík za 
motocykl PAV, Motex. Nabídky prosím 
na tel.: 608 503 954.

Koupím garáž s přívodem elektřiny 
v Blansku. Tel.: 775 333 309.

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

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

Pronajmu rod. dům v Blansku po-
blíž polikliniky. Dům je částečně pod-
sklepen a nachází se v něm dvě bytové 
jednotky. V 1. N.P. byt 2+1 se šatnou, 
v 2. N. P. a podkroví byt 4+1. K domu 
přináleží dvorek s posezením, zahrad-
ním krbem, dílnou a malou zahrádkou. 
Možno též využít studnu na zahradě. 
Parkovat možno bez problémů před 
domem. Dům je částečně zařízený. 
Nejlépe jedinému zájemci, nevyluču-
ji však i zájemců více. Volný od října 
2012. Cena dohodou. Pozdější prodej 
nevylučuji. Tel.: 725 688 348.

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

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

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

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

Pronajmu podkrovní byt 1+1 pří-

mo v centru města Blanska, obytná 
plocha 54 m2, celkově zařízený, připo-
jení k bezdrát. internetu. Pronájem vč. 
inkasa 8 500 Kč. Požaduji kauci. Tel.: 
721 375 773.

Dlouhodobě pronajmu samostat-
ný byt v rodinném domě v Blansku v 
Havlíčkově ul. Dispozice – 2 + předsíň 
+ jídelna + kuchyň/zařízená s myčkou/ 
+ koupelna s WC + malá zahrádka. 
Cena 8 500 + 3 250 Kč inkaso. Tel.: 
773 639 616.

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

Pronajmu byt 3+1 v Boskovicích. 
Příslušenství - 2 sklepy, malá garáž, 
zahrádka, samostatné topení – vlastní 
kotel na tuhá paliva. Tel.: 721 019 546.

Pronajmu byt 2+1 ve Svitávce. 
Tel.: 724 032 636.

Pronajmu byt v Blansku 1+kk po 
rekonstrukci v klidné zóně, částečně za-
řízený. Cena 4 500 Kč + inkaso. Nástup 
od prosince 2012. Tel.: 739 406 972.

Pronajmu – prodám garáž, Blan-
sko – Sloupečník. Tel.: 602 724 073.

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

Nabízím intenzivní přípravu ke 
státní maturitní zkoušce z angličtiny. 
Dále přípravu ke zkouškám Cambridge. 
Skupiny max. po 4 studentech, materiály 
zajištěny. Mám zkušenosti z praxe. Bliž-
ší informace na anglictinazkousky@se-
znam.cz nebo na tel.: 731 163 463.
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VADA 
ČOČEK

ČÁST 
STŘECHY

PŘÍLIŠNÁ 
ZDVOŘI-

LOST

ČESKÝ 
SOCHAŘ

OLGA 
(DOM.) TAJENKA OČIŠŤOVAT 

VODOU TRPĚT HLÍNA NA 
KOŘENECH HLÁSKA SAMEC 

KACHNY

60 KUSŮ PALIVO STRANA

PÁDOVÁ 
OTÁZKA

OBRUBY
ZKR. VÝK. 

TŘÍDY

PAPOUŠEK
NEBO 

(ANGL.)

PEČIVO 
SYPANÉ 
MÁKEM

POVEL 
PSOVI

NÁJEZDNÍK
NÁDOBA

U STUDNY

FRANC. 
URČ. ČLEN

ROVINA

RYBA
ZKR. REG. 

TUNY
NEVELKÉ

HLAVA 
KLÁŠTERA
PĚVECKÉ 
TĚLESO

KŘÍŽENEC 
VELBLOUDA

DOMÁCÍ 
ZVÍŘE

SPZ OKR. 
KROMĚŘÍŽ

KARETNÍ 
HRA
OSEL 

(SLOV.)

SPZ OKR. 
KARVINÁ
ČESKÉ 
MĚSTO

AROM. 
SLOUČE-

NINA
PLEMENO

SPISOVÁ 
ZKRATKA

ODVĚTVÍ
SICILSKÁ 
SOPKA

VÝROBEK
ZNAČKA 

AUT

OBDOBÍ 
BÁLŮ

ŘEČNÍK

VRSTVA 
BUNĚK

PŮVODCI 
DĚL

ZNAČKA 
OSMIA
BĚŽET 

CVALEM

SLEVA
MPZ HO-

LANDSKA
ZAKRÝVATI

INDIÁN
KAREL 
(SLOV.)

HRANIČNÍ 
POPLATKY

PALMA

SPZ. OKR. 
RYCHNOV 
NAD KN.

UCTÍVÁNÍ
SPZ OKR. 
V. KRTÍŠ

ZKRATKA 
AKAD. VĚD
SPZ OKR. 
KLATOVY

RUSKÉ 
VESNICE

TROPICKÉ 
ŠÍLENSTVÍ

PLOŠNÁ 
MÍRA

OBVAZOVÁ 
POTŘEBA

TÍMTO ZPŮ-
SOBEM

PŮVAB
JMÉNO 

HUDEBNÍKA 
KREJČÍHO

KROTIT 
ZVÍŘATA

ČÍSTÍCÍ 
PRÁŠEK CHOROŠ

ÚBYTEK 
VÁHY KA-

PALINY

NEVOVÝ 
ZÁŠKUB

PERUÁN-
SKÁ MET-
ROPOLE

ÚTOK

„Naše rodina je taková malá republika. Žena je ministr financí, dcera ministr  zahraničních „Naše rodina je taková malá republika. Žena je ministr financí, dcera ministr  zahraničních 

věcí, syn ministr dopravy a tchýně má ministerstvo války.“ „A ty  jsi určitě ministerský věcí, syn ministr dopravy a tchýně má ministerstvo války.“ „A ty  jsi určitě ministerský 

předseda.předseda.““  „Ale kdepak, já jsem lid a (tajenka).“„Ale kdepak, já jsem lid a (tajenka).“

O jahůdce, která nemohla zčervenatDen byl jako vymalovaný. Po tyrkysovém nebi se proháněli bě-loskvoucí beránci. Hráli si s letním sluníčkem na schovávanou. Travička pod nimi se zelenala a byla celá poseta kvítky všech možných barev. Motýlci se nad nimi proletovali a hbitě mihotali svými pestrobarevnými křídly. Zdálky doléhalo veselé klokotání potůčku. Všichni obyvatelé palouku i blízkého lesa byli ten den v dobré náladě a šťastní.Najednou nad nimi proletěl jemný vánek a přinesl na svých kří-dlech tichý pláč.Beruška, která právě přilétla a dosedla na květ sedmikrásky, se na chvíli zaposlouchala.„Co je to?“ divil se cvrček.„Kdo taky pláče?“ ptal se střevlíček.Ale nikdo nevěděl. Pláč neustával, zněl stále smutněji. I naši maličcí obyvatelé Voňavé paseky zesmutněli.Tu se objevil slavíček a zazpíval:„Na pasece u lesamalá holka brečí,bledá je, stydí se,ve křoví se krčí.Na pasece u lesajahůdka je zelená,pláče tam a bojí se,že se nezačervená.“

„Tak to naše malá jahůdka se tolik trápí,“ povídá beruška. „Musím za ní zaletět a trochu ji rozveselit.“„Půjdeme ji navštívit všich-ni,“ rozhodl ko-vaříček.„Ano, ano,“ přisvědčil cvr-ček. „Já jí zahra-ji tu nejkrásnější a nejveselejší písničku, kterou znám,“ dodal ještě a už se chystal k prvnímu skoku. Během cesty se k nim přidal také hrobaříček, mandelinka, několik motýlků. Každý brouček chtěl jít nebo letět s nimi potěšit jahůdku. Kvítky se dívaly jejím směrem a vítr k ní nesl jejich omamnou vůni.Připlazila se i malá žížalka. Také ona chtěla svoji kamarádku rozveselit a povědět jí jak ji má ráda.Když dorazili k jahůdce, jako první promluvil tesaříček:„Jahůdko, pročpak pláčeš? Copak se ti stalo?“ otázal se starost-livě.„Když já se bojím, že už letos nezčervenám a žádná holčička si mne neutrhne do pusinky.“„Pročpak bys neměla zčervenat?“ zajímali se motýlci.„Hned nade mnou roste maliník a jeho listy brání sluníčku, aby mě hřálo svými paprsky,“ odpověděla plačtivým hláskem jahůd-ka.„Poprosila jsi ho už, aby své listy pootočil?“ zkoumala beruška.„Ano, ale sám na to nestačí. Potřebuje pomoc.“„Tak mu pomůžeme my,“ zvolal opět tesaříček a hned začal ob-cházet maliník, aby zjisti, jak by bylo možné jeho listy pootočit tak, aby již jahůdce nestínily.„Už to mám!“ zvolal po chvíli.„Nepomůže natočit listy jiným směrem, musí se natočit všechny pruty. Kdo má křídla a umí létat, vezme keříček seshora. Kdo létat neumí, chytí jej odspodu. Všichni budeme tahat a tlačit doleva tak dlouho, dokud se nám ho nepodaří pootočit.“Nikdo nemeškal. Snažili se provést rychle to, co jim tesaříček nařídil.„Tak, až řeknu tři, všichni zabereme,“ zavelel.„Ráz, dva, tři!“Broučci napnuli své síly, motýlci se mohli křídly utřepetat. I malá žížalka pomáhala, co jí síly stačily. Nakonec se jim dílo pře-ce jen podařilo. Listy maliníku už jahůdce nestínily.Sluníčko si toho hned všimlo a honem začalo hřát o trochu sil-něji. To proto, aby jahůdka všechno dohnala.„Hurá! Hurá! Hurá!“ křičeli broučci. Beruška samým štěstím po-letovala dokola a cvrček jí k tomu hrál.„Děkuji vám, kamarádi,“ řekla jahůdka a přitom se začervenala. Romana Holasová
 Ilustrace Marie Furchová

P  Z  
Škodovky na Suchém

Letní sraz milovníků značky Škoda uspořádal v sobotu 11. srpna ŠKO-
DA TEAM SUCHÝ. V blízkosti informačního centra v prostoru za ví-
ceúčelovým hřištěm se mohli návštěvníci obdivovat nejnovějším vozům 
stejně jako veteránům této značky. 

Skvěle zorganizovaná akce se konala tentokrát na travnaté ploše. 
Vzhledem k prázdninovému provozu se dbalo především na bezpečnost 
a tak k množství návštěvníků se nekonala jízda zručnosti. Bylo ovšem 
připraveno mnoho dalších soutěží jako výměna kola na čas, slalom s re-
zervou. Disciplína hod pneumatikou do dálky byla inspirována právě 
probíhající olympiádou. Tradičně se pak hodnotil vzhled a úprava aut, 
čistota interiérů, audio, osvětlení a přísné porotě neunikly ani různé vy-
chytávky nebo péče o motor. Porota měla zastoupení z Kutné Hory, Vyš-
kova nechyběl zástupce obce nebo člen závodního automobilového týmu. 
Díky sponzorům jako si vítězové odnášeli hodnotné ceny. 

Diváci a všichni kdo přišli okukovat si přišli na své. Kategorie veterá-
nů vzbuzovala obdiv a pozornost přitahovala spanilá jízda. Po vyhláše-
ní výsledků a ofi ciálním ukončení srazu byla bezpečně odstavena auta, 
teprve potom mohla začít volná zábava. Sraz se tedy vydařil tak šťastnou 
cestu do příštího ročníku.  Vladimír Ševčík

„Šprechtíme“ během školního 
roku, ale i o prázdninách

Ve dnech 19. až 26. srpna strávilo osmnáct žáků základní školy Je-
dovnice a čtyři vyučující velmi příjemný, poučný a zábavný týden v naší 
družební obci Aschheim. Stalo se již pravidlem, že předposlední týden 
prázdnin trávíme v Německu, kde nejen opakujeme a zdokonalujeme 
němčinu, ale také poznáváme Aschheim a jeho okolí.

Letos byl náš program velmi rozmanitý a časově náročný. Absolvovali 
jsme dopolední výuku němčiny, nejen pod vedením p. učitelky Štěpánko-
vé, ale také pod vedením p. učitelky německé aschheimské základní školy 
- Ireny Chiby, která s námi nacvičovala správnou německou výslovnost 
číslovek a především nás hravou formou naučila slovní zásobu, zaměře-
nou na části lidského těla.

Velmi se nám líbila zábavná odpoledne a večery s celou řadou aktivit 
- v pondělí jsme hráli ve sportovním aschheimském centru beach-vol-
leyball a plavali jsme na Roberto-beach pláži, v úterý jsme s průvod-
kyní navštívili aschheimské historicko- kulturní muzeum, aschheimské 
vykopávky a další zajímavá místa v Ascheimu, ve středu jsme absolvo-
vali celodenní výlet do Legolandu, který se nachází asi sto kilometrů 
od Mnichova a je velikou atrakcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nás 
uchvátila část Miniland, která ukazuje svět v měřítku 1:20. Z lega jsou 
zde postavena například města Berlím, Benátky, mnichovské letiště, Alli-
anz Arena a další. Nachází se zde také největší pojízdná atrakce – vodní 
dráha: osm až dvanáct pasažérů se vydá na kanoi do deštného pralesa 
– uvidí obrovského LEGO pavouka, masožravé rostliny a dinosaury. Je 
tu také dvanáct metrů vysoká skluzavka – vodopád. Někteří z nás navští-
vili i hernu, kde bylo k dispozici mnoho komponentů z lega a tak jsme si 
mohli postavit, co jsme zrovna chtěli.

Ve čtvrtek nás nadchla návštěva střediska Therme Erding – největšího 
saunového světa v Evropě, s aquaparkem s venkovní a vnitřní částí, se 
sekcí Galaxy, ve které je více než 20 různě dlouhých tobogánů.

 V pátek jsme navštívili Olympijský park u Mnichova, vyjeli jsme si 
i na 291 merů vysokou věž s vyhlídkovým ochozem , ze kterého jsme měli 
celý Mnichov, jako na dlani. Zvláště pro chlapce pak byla velkým pře-
kvapením návštěva BMW – světa – ve kterém byly vystaveny nejnovější 
typy BMW vozů.

Velkým zážitkem pro nás všechny byla návštěva největšího bowlingo-
vého centra ve střední Evropě, kde jsme si zahráli bowling na čtyřech 
ze 42 bowlingových drah, večeře v řecko-italské restauraci, kde jsme si 
mohli vybrat z mnoha pizz a jiných specialit i sobotní bavorský večer, 
při kterém se podávala bavorská pečeně s knedlíkem a zelím a bavorský 
krém.

Týden v Německu utekl mnohem rychleji než všechny ostatní týdny 
a nám nezbývalo, než v jednu hodinu ranní, v neděli, nastoupit do linko-
vého autobusu Mnichov-Praha a vydat se na cestu do Česka.

Náš dík patří našim hostitelům za krásně připravený program a za 
veškerou péči, kterou nám věnovali , městysi Jedovnice a Fondu Čes-
ko-německé budoucnosti patří dík za fi nanční pomoc, díky které se náš 
výměnný program během celého školního roku může uskutečňovat.

 Světlana Štěpánková, koordinátorka projektu
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SLEVOVÝ KUPON na 10 % na nápisovou desku - platnost do konce září!
�

�

� Široká nabídka pomníků a urnových hrobů – 200 ks skladem
� Levné i exlusivní hroby – řešení na míru
� Hřbitovní žulové doplňky – vázy, lucerny, mísy, urny
� Rekonstrukce hrobů, krycí desky
� Urnový hrob již od 12.000,- Kč 

NOVINKA – 3D návrhy, vizualizace, kombinace materiálů  

� Kuchyňské pracovní desky
� Parapety, obklady krbů

KAMENICTVÍ  
METAL GRANIT spol. s r.o.

Pražská 562/49, 67961 Letovice 
Tel. 516 474 808, 739 277 122

e-mail: mg@metalgranit.cz
www.metalgranit.cz  

MAS Moravský kras vytváří příležitosti 
k čerpání Evropských fondů na venkověMístní akční skupiny (MAS) se zabývají dlouhodobou podporou rozvoje venkovského regi-onu. MAS pracují metodou LEADER, která je založena na spolupráci neziskových organizací s podnikatelskými subjekty, školskými zařízeními a samosprávami jednotlivých obcí v da-ném regionu. Tato metoda je považována za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Ob-čanské sdružení MAS Moravský kras o.s. pokrývá území 5 mikroregionů v Jihomoravském a Olomouckém kraji (Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Časnýř, Protivanovsko, Dra-hanská vrchovina a Černohorsko). Jednou z činností MAS Moravský kras o.s. je realizace dal-ších národních i mezinárodních projektů.Na území MAS Moravský kras (občanské sdružení) v současné době probíhají aktivity spo-jené se zjišťováním aktuálního stavu, potenciálu a mapováním obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jedná se o zapojení MAS Moravský kras o.s. v evropském projektu ENERGYREGION. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie v konkrétních regionech Střední Evropy. Vzhledem k neustále rostoucím cenám za energie, důrazu na ochranu životního prostředí a zpřísňování ekologických předpisů se obnovitelné zdroje energie stávají stále konkurenceschopnějšími. Samotný projekt je realizován na úze-mí 11 projektových partnerů ze zemí o různé úrovni využívání OZE. Partnerství v projektu je založeno na spolupráci zemí, které udávají hlavní tempo v rozvoji OZE, jako je Německo, a zemí s nižší úrovní jejich využívání, kam patří Česká republika a Polsko. Učení od pokroči-lých je nejlepším způsobem, jak se vyvarovat chyb a zvýšit energetickou účinnost.Projekt ENERGYREGION je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárod-ní spolupráce Střední Evropa a spolu inancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Jedná se o tříletý projekt, který byl zahájen v říjnu 2011. Projekt usiluje o zvýšení společen-ského povědomí o obnovitelných zdrojích energie a odhalení potenciálu pro úspory energie v regionech jednotlivých projektových partnerů. V rámci projektu vznikne online databáze OZE, jsou pořádána setkání se zástupci místní samosprávy a semináře pro zainteresovanou veřejností, v roce 2013 bude pořádána konference na české straně, dále budou sesbírány a publikovány příklady nejlepší praxe v realizaci OZE a úspor energie, vyhodnocena proble-matika připojení energie z obnovitelných zdrojů do sítě a mnoho dalších aktivit spojených s podporou a osvětou na toto aktuální téma. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje a záštitu nad projektem „ENERGY-REGION – efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií“ převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro životní prostředí, zemědělství a ven-kov Mgr. Ivo Polák.

Kontakt na bližší informace:
www.energy-region.eu

www.mas-moravsky-kras.cz

Společně 
       to dokážeme

Církevní restituce. 

Více na www.kscm-jmkraj.cz

STANISLAV NAVRKAL
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