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Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí - Rok se sešel 
s rokem a my, kamarádi, kteří při 
plkání u piva v naší kultovní hos-
půdce Papučárna na blanenském 
Severu, jako správní chlapi „va-
říme“, až se z nás kouří, jsme se 
začali připravovat na soutěž v pří-
pravě zvěřinových gulášů Rájecký 
kotlík. 

Po loňské premiéře, při níž jsme 
se ještě místy rozkoukávali a zís-
kávali zkušenosti, jsme tentokrát 
přípravu nepodceňovali. Rozdílení 

úkolů a jejich plnění se přísně kont-
rolovalo a my se již nemohli dočkat 
svátku svatého Václava, kdy se akce 
již tradičně třetí rok koná.

Ranní zdržení bylo již tradič-
ní, kamarád Pták se svým autem 
přijel „jen“ o půl hodiny pozdě-
ji. Málem nás to i naštvalo, když 
jsme na zámeckém nádvoří zjisti-
li, že naše místo pro kotel z loňska 
je již obsazeno. Podařilo se nám 
ale nakonec obsadit jiné, pravdě-
podobně i strategicky lepší poblíž 
pódia, kde si svoji aparaturu zrov-
na chystali pomocníci otce a dcery 
Kerndlových. 

Stánek postaven, vše připrave-
no. Alibaba s Posunovačem vyráží 
losovat maso. „Jen ne mufl on,“ 
přeju si jako šéfkuchař. Samozřej-

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Trofej si odvezli kuchaři z blanenské Papučárny

Policisté odkryli 
síť výrobců
pervi  nu

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Největší případ nedovolené vý-
roby omamných a psychotrop-
ních látek za posledních deset let 
v blanenském okrese, ale i v rám-
ci kraje, uzavírají v těchto dnech 
kriminalisté. 

V jejich síti uvízlo celkem de-
set lidí, šest již bylo obviněno 
z trestného činu nedovolená vý-
roba, držení a prodej omamných 
látek a jedů. Hrozí jim tak trest 
odnětí svobody v rozmezí dvou 
až desíti let. Tři hlavní aktéři této 
organizované trestné činnosti, 
dva z Blanenska a jeden z Vyso-
činy, již skončili ve vazbě. 

„Skupina čtyř mužů a dvou 
žen, kteří si již vyslechli obvině-
ní, měla výrobu drog velmi dobře 
promyšlenou a organizovanou. 
Pravidelně jezdili nakupovat léky 
do polských lékáren, nejčastěji 
do města Klodsko. Z léků pak 

na různých místech na Blanen-
sku, ale také v obcích nacháze-
jících se na Vysočině a v okrese 
Brno-venkov, vyráběli vysoce 
kvalitní pervitin. Bylo v něm asi 
 pětasedmdesát procent metamfe-
taminu. K výrobě totiž používali 
takzvanou destilu. V tomto zaří-
zení se vyrábí pervitin destilací, 
čímž se několikanásobně zvyšuje 
právě jeho kvalita. Při jednom 
varu byli tito výrobci schopni 
vyrobit až sto padesát gramů dro-
gy,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. 

Jak doplnila, pervitin si výrobci 
dělili podle množství vložených 
peněz do nákupu léků. Odběrateli 
pervitinu byli pouze dobře známí 
lidé a nový odběratel měl možnost 
od této skupiny zakoupit pervitin 
pouze na doporučení někoho z čle-
nů skupiny. 

Případ začali blanenští krimina-
listé rozplétat už v lednu letošního 
roku.  Pokračování na str. 4

Nádrž v Josefově 
se dočká 

revitalizace
Křtiny - Odbahnění nádrže, 

rekonstrukce hrází, úprava vý-
pustného objektu a řada dalších 
zásahů čeká malou vodní nádrž 
v Josefovském údolí v katastrálním 
území Adamova nedaleko křižo-
vatky Adamov, Křtiny, Olomuča-
ny. Projekt zpracoval Školní lesní 
podnik Křtiny a je podpořen dotací 
z Operačního programu životního 
prostředí. Výsledkem bude nejen 
ochrana živočišných a rostlinných 
druhů v této lokalitě, ale vzhledem 
k tomu, že se nádrž nachází v pří-
rodní rezervaci, podpoří i krajin-
ný ráz a atraktivitu tohoto místa. 
Všechny práce a zásahy budou rea-
lizovány v souladu se stanoviskem 
CHKO Moravský kras. V současné 
době probíhají povolovací a výbě-
rová řízení a práce budou zahájeny 
na podzim příštího roku.  (ama)

Podvodník
se vydával za 
zdravotníka

Blansko - V posledním roce 
„naletělo“ nejméně dvanáct lidí, 
převážně seniorů, jednačtyřiceti-
letému muži, který za nimi chodil 
se smyšlenými příběhy a využíval 
jejich důvěry. Vše měl velmi dob-
ře promyšlené. Aby vypadal ještě 
důvěryhodněji, navštěvoval je 
v červenobílém oblečení zdravot-
níka jezdícího v sanitním voze.

 Pokračování na str. 2

Černá Hora - Pivovar Černá 
Hora uvařil pro oslavu Dne čes-
ké státnosti 28. září 2012 Pšenič-
ný speciál knížete Václava. Bude 
ho čepovat až do vyprodání zá-
sob ve sto dvaceti hospodách 
v celém kraji. 

Pšeničný speciál knížete Vác-
lava je svrchně kvašené třinácti-
procentní pivo, při jehož výrobě 
byla použita více než polovina 
sladu vyrobeného z pšenice. 

Pivo je charakteristické osvě-
žující kořeněnou a ovocnou chu-

tí, světlou až slá-
movou barvou 
s neprůhledným 
zákalem, který 
způsobuje živá 
kultura rozptý-
lených pivovar-
ských kvasinek, 

a příjemnou kvas-
nicovou vůní. Má 
bohatou pěnu, sil-
ný říz a obsahuje 
pět objemových 
procent alkoholu. 

Svatý Václav je patronem ne-
jen země české, ale také všech 
pivovarníků. 

Pšeničný speciál knížete Vác-
lava uvařený právě k poctě toho-
to světce tak navazuje na dlou-
hou tradici vaření pšeničných 
piv na našem území. Čepovat jej 
budou mimo jiné také hospody 
zapojené do programu Cesta piv-
ních znalců, jejichž kompletní  
seznam je zveřejněn na interne-
tových stránkách www.cestapiv-
nichznalcu.cz.  (hrr)

Pivovar Černá Hora připravil 
Pšeničný speciál knížete Václava

Blansko vypráskalo Ivančice
Boskovičtí a ráječkovští 
fotbalisté si 
vedli se 
střídavými úspěchy.

 Více na straně 7

mě ho přinesli. „No co se dá dělat,“ 
začínáme s Peškomilem opraco-
vávat přinesený kus. Zas tak špat-
ný nebyl, masíčko pěkné. Nádvoří 
začíná vonět připravovanou cibulí 
ze všech šestnácti kotlů, soutěž je 
v plném proudu. V okamžiku, kdy 
začínáme dokončovat, je již před 
naším stanovištěm obrovská fron-
ta nedočkavců s miskami. Myslím, 
že se nám to povedlo a chceme 
odevzdávat vzorek porotě. „Letos 
to hodnotí jen diváci,“ říká nám 
jeden z hlavních organizátorů. Ale 
chyba lávky. Zachránil nás kole-
ga Šrámek. „Už vás posuzovali? 
Mají tam poslední misky,“ ptá se. 
Vyletí z nás několik sprostých slov 
a letíme s Karúzem k porotě. 

 Pokračování na str. 4

Kina nabídnou přímý přenos 
z Divadla Járy Cimrmana

Boskovice, Blansko - Boskovické a Blanenské kino připravily la-
hůdku pro milovníky Járy Cimrmana. Ve čtvrtek 4. října v 19 hodin 
se v nich totiž odehraje historicky první přímý satelitní přenos. Do 
kin se přenese slavnostní představení hry České nebe. K této přelo-
mové události dojde přesně pětačtyřicet let od založení Divadla Járy 
Cimrmana.

„Zcela logicky bude první satelitní vysílání uskutečněno v HD. Kro-
mě zhlédnutí nejnovější hry v pohodlí svého oblíbeného kina budou 
mít diváci možnost vybrat si také své nejoblíbenější přednášky pro se-
minář. Režie přenosu se ujal Jan Svěrák. O přestávce provede diváky 
zákulisím, až do herecké šatny reportér a nový člen souboru Vojta Ko-
tek,“ uvedl vedoucí boskovického kina Radek Pernica. 

Každému návštěvníku bude o přestávce nabídnuta sklenka chlazeného 
sektu, aby si diváci mohli alespoň na dálku s oslavenci v Praze přiťuk-
nout. Z tohoto důvodu se také doporučuje společenský oděv.  (hrr)

Vítězný tým.  Foto Pavel NovákVítězný tým.  Foto Pavel Novák

Olešnice ožila již čtvrtým ročníkem Václavského jarmarku

Jarmark. Olešnické náměs   zaplnil v pátek 28. září čtvrtý ročník Václavského jarmarku. Kromě historických stránků byl jeho součás   také 
bohatý program pro dě   i dospělé.  Foto Radim Hruška

Srážka si vyžádala těžké zranění
Pro mladou 
řidičku zaklíněnou 
v havarovaném autě 
musel přiletět 
vrtulník.

 Více na straně 4
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Jeho revitalizace završila období rekonstrukce celého areálu

Okolí zámku krášlí nový park

Ve Sloupu oslaví již třicáté výročí nové základní školy

K K
Hledají svědky 

nehody cyklisty
Lažánky - Policisté žádají 

svědky dopravní nehody, která se 
stala v pondělí 25. září ve tři čtvr-
tě na devět ráno na silnici II/379 
vedoucí od Lažánek do Blanska. 
V té době jel po silnici cyklista 
na jízdním kole značky Author, 
kterého začalo předjíždět náklad-
ní auto. Jeho řidič si však nene-
chal dostatečný odstup, zachytil 
o cyklistu a ten upadl vpravo 
mimo silnici. Řidič nákladní auta 
však z místa nehody ujel.

„Cyklistu s lehkým zraně-
ním do nemocnice převezli lidé 
z osobního auta, které místem 
projíždělo hned po nehodě. V té 
době mělo místem projíždět ještě 
nejméně jedno další osobní auto. 
Policisté proto žádají, zda by se 
jim mohli přihlásit jak lidé, kteří 
cyklistovi pomohli a převezli jej 
do nemocnice, tak další svěd-
ci nehody, kteří by byli schopni 
popsat situaci na místě. Ozvat se 
mohou buď přímo dopravní poli-
cii na telefon 974 631 251 nebo 
na tísňovou linku 158,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Vloupal se do 
obytného auta
Moravský kras - Do obytného 

automobilu značky Ford se v nedě-
li 23. září v odpoledních hodinách 
vloupal zloděj. Německý majitel 
auto zaparkoval v Moravském 
krasu v blízkosti propasti Maco-
cha. Když se k autu vrátil zjistil, 
že u auta je vypáčený zámek a ze-
vnitř že mu zmizel mobilní telefon 
značky HTC a notebook. Celkem 
tak vznikla škoda téměř osmadva-
cet tisíc korun.  (hrr)

Horolezec se 
těžce zranil

Adamov - Nešťastně skončil 
v neděli 23. září výstup šestadva-
cetiletého horolezce na skalní ma-
siv v Moravském krasu mezi Ada-
movem a Křtinami. Krátce před 
sedmou hodinou večerní se totiž 
podle prvotních zjištění uvolnilo 
lano, které ho zajišťovalo a muž 
spadl v blízkosti Býčí skály z asi 
patnácti metrů. Ve špatně dostup-
ném terénu pro něj museli dojít 
hasiči. Muž byl s těžkými zra-
něními převezen do nemocnice. 
Policisté nyní zjišťují, jak přesně 
k neštěstí došlo a případně kdo by 
za něj mohl být odpovědný.  (hrr)

Naftu bral 
z náklaďáků

Kozárov - Tři sta pětadvacet 
litrů nafty ukradl zloděj z náklad-
ních aut zaparkovaných v oploce-

ném areálu v Kozárově. Poté, co 
se dostal na pozemek určený ke 
stání aut, poškodil u dvou Tater 
815 zámky na nádržích a odčer-
pal palivo. Způsobil tak škodu za 
téměř jedenáct tisíc korun.  (hrr

Podvodník
se vydával za 
zdravotníka

Pokračování ze str. 1
V prosinci loňského roku tak 

například navštívil v Brně čtyři-
ašedesátiletou ženu, kterou znal 
právě z doby, kdy pracoval jako 
řidič sanitky. Namluvil jí, že se 
sanitkou způsobil dopravní ne-
hodu a musí nyní zaplatit škodu. 
Žena mu tedy půjčila pět tisíc ko-
run. O několik dní později se k ní 
však muž vrátil a tvrdil, že se ško-
da zvýšila. Dostal tak od důvěři-
vé ženy další čtyři tisíce. Přestože 
slíbil, že peníze do měsíce vrátí, 
půjčku nesplatil a na urgence ne-
reagoval. Vymlouval se na to, že 
má zdravotní problémy. Dalšími 
podvedenými pak byly například 
devětasedmdesátiletá žena z Ráj-
ce-Jestřebí nebo další, jednaosm-
desátiletá žena z Jedovnic. Muž 
ale navštěvoval svoje bývalé pa-
cienty, které převážel, i v dalších 
obcích a městech na Blanensku, 
například v Adamově, Sloupu či 
různých částech Brna.

„Se stejnou povídačkou o ne-
hodě sanitky, kterou údajně 
způsobil, navštívil také sedma-
sedmdesátiletou ženu z Blanska. 
Ta mu půjčila čtyři tisíce korun. 
K vrácení peněz se falešný sanitář 
neměl, žena se však nevzdala. Za-
čala mu vyhrožovat medializací 
celého případu a také oznámením 
všeho na policii. Muže tak dotla-
čila k tomu, že jí peníze nakonec 
vrátil. Byla však jedinou, kdo se 
dočkal peněz nazpět. Ostatním 
tak falešný saniťák způsobil ško-
du v celkové výši téměř šedesát 
tisíc korun. Muž, který si byl plně 
vědom svojí majetkové situace 
a který se obohacoval tím, že uvá-
děl jiné v omyl, je nyní podezřelý 
ze spáchání trestného činu podvo-
du,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Na celém případu je podle ní 
zarážející i to, že muž už v minu-
losti stanul před soudem. Za jiné 
podvody byl odsouzen k nepod-
míněnému trestu odnětí svobo-
dy na necelé dva roky. Přesto se 
k trestné činnosti vrátil. Krimi-
nalisté v současné době shromaž-
ďují potřebné důkazy. Vzhledem 
k tomu, že není možné vyloučit, 
že podvodník využil důvěry ještě 
více starších lidí, hledáme pří-
padné další oběti tohoto podvod-
níka. Lidé, které tedy s žádostí 
o fi nanční pomoc navštívil muž 
oblečený v pracovním oděvu ři-
diče sanitního vozu, se mohou 
přihlásit policistům na tísňovou 
linku 158.  (hrr)

Marta Antonínová

Křtiny - Opravy křtinského 
zámku završilo otevření revita-
lizovaného parku a jeho nejbliž-
šího okolí. Slavnostní otevření 
areálu se uskutečnilo v pondělí 
17. září za účasti více než sto pa-
desáti hostů, mezi nimiž byl i rek-
tor MENDELU Jaroslav Hlušek 
a ředitel ŠLP Křtiny Vladimír 
Dolejský.

Přípravné práce na obnovu 
parku, který má výměru téměř tři 
hektary, začaly v roce 2008. O rok 
později získal Školní lesní podnik 
Křtiny Mendelovy univerzity 
Brno na akci dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí. 
Představovala devadesát procent 
nákladů na biologickou část. Sou-
visející stavební práce fi nancoval 
ŠLP. 

„Vlastní biologická revitalizace 
začala v březnu minulého roku. 
Do areálu jsme vysadili tisíce 
vzrostlých stromů a keřů,“ upřes-
nil Jan Waidhofer ze ŠLP. V říjnu 
stejného roku byly zahájeny i sta-
vební práce. Ty zahrnovaly nové 
tvarování terénu, opravy a static-
ké zabezpečení opěrné zdi, osaze-
ní nového zábradlí a odstranění 
asfaltového chodníku. Vznikla síť 
vzájemně propojených chodníků 
a cest. Celý areál je nově oplocen, 
na části plochy po bývalé ubytov-
ny vzniklo parkoviště. 

„Revitalizace zámeckého par-
ku završila období rekonstrukce 
celého areálu, probíhající v lé-

tech 1994 až 2012. Zámek Křtiny 
i s parkem mohou tak plně sloužit 
výuce posluchačů, odborné čin-
nosti pedagogů všech fakult naší 
univerzity a také dalším vysokým 
školám a institucím, obyvatelům 
městyse Křtiny a návštěvníkům 
zdejšího regionu,“ řekl mimo jiné 

rektor MENDELU Jaroslav Hlu-
šek.

Připomenul také, že obnova 
 areálu je završena v roce, který 
je pro univerzitu mimořádné vý-
znamný, protože si připomíná 190. 
výročí narození svého patrona, 
Gregora Johanna Mendela, vel-

kého biologa, zakladatele nauky 
o dědičnosti, k jehož světovému 
odkazu se škola hrdě hlásí. Při této 
příležitosti byla v areálu vysazena 
Mendelova jabloň a pamětní des-
ka u ní připomíná nejen zmíněné 
výročí i datum ukončení obnovy 
zámku a jeho okolí.

Hotovo. Areál Kř  nského zámku a parku bude sloužit nejen studentům a pedagogům Mendelovy univerzity, 
ale také místním a turistům.  Foto Pavel Mauer

Bohumil Hlaváček

Sloup - Letos v září je tomu 
již třicet let od okamžiku, kdy se 
žákům a učitelům otevřela k uží-
vání zbrusu nová budova základní 
školy. 

„Defi nitivní rozhodnutí o za-
hájení stavby osmnáctitřídní ZŠ 
Sloup padlo v červnu 1979. Inves-
tor ONV Blansko svým příkazem 
určil generálním dodavatelem 
Okresní stavební podnik Blansko, 
který ale nebyl k provádění tak 
rozsáhlého díla vybaven, a tak se 
velmi improvizovalo,“ vzpomíná 
sloupský starosta Josef Mikulá-
šek, který měl tehdy jako začínají-
cí inženýr stavař celou akci, jak se 
říká, pod palcem. 

OSP dodal jen stavbyvedoucí-
ho a mistra a celou hrubou stavbu 
prováděli jako brigádníci občané 
Sloupu a okolí, kteří odpracova-
li přes 108 tisíc brigádnických 
hodin. „Náš podnik poté zajistil 
odborné řemeslnické práce. Stav-
ba tehdy za necelých 24 milionů 
korun byla zahájena v listopadu 
1979 a dokončena a zkolaudována 
26. srpna 1982. Slavnostní otevře-

ní nové školy za účasti tehdejšího 
předsedy vlády Josefa Korčáka 
a ministra školství Milana Von-
drušky proběhlo dne 28. srpna 
1982,“ uvedl.

Nová rozsáhlá škola sestávající 
z osmi na sebe navazujících pavi-
lonů poskytla svým více než 500 
žákům v té době dostatek místa 
a na tu dobu nebývalý komfort, 
kromě speciálních učeben a tělo-
cvičny dokonce bazén se zveda-
ným dnem. Letos si tedy sloupští 
občané připomínají třicáté výročí 
a rozhodli se, že je oslaví dvou-
denní akcí. 

Ta začne v pátek dopoledne 
srazem bývalých zaměstnanců ve 
škole, následovat bude jejich bese-
da se stávajícím ředitelem a hospi-
tace v hodinách. Odpoledne bude 
pokračovat vernisáží výstavy 
v kulturním domě, v kulturním 
programu vystoupí dětský pěvec-
ký sbor Krápníček. „Na ni už zve-
me veřejnost z řad rodičů a absol-
ventů školy, stejně jako na večerní 
taneční zábavu s cimbálovkou 
Majerán,“ láká jeden z hlavních 
organizátorů Vladimír Čípek. 
Předtím v podvečer je připravena 

podle počasí na hřišti nebo v bu-
dově dětská diskotéka se soutěže-
mi, v 17 hodin zazpívá v místním 
chrámu smíšený sbor Kantila. Po 
setmění se mohou všichni těšit na 
ohňostroj. V sobotu pak je pláno-
ván turnaj v nohejbalu pro týmy 
absolventů z obcí, ze kterých cho-
dí děti do sloupské školy. „Od 10 
hodin se na hřišti koná soutěž ve 
vaření kotlíkového guláše, veřej-
nost je na ochutnání vzorků zvá-
na,“ dodává Čípek. 

Starosta Mikulášek se na akci 
těší i kvůli tomu, že letos škola po 
zateplení dostala, jak se říká, nový 
kabát. „Jsme rádi, že ho škola ke 
svým třicetinám má. Ten, kromě 
toho, že jí sluší, přináší velkou 
úsporu nákladů na vytápění. Těší-
me se z toho, že tuto částku, což 
je asi 500 tisíc ročně, bude mož-
no používat na další modernizaci 
a vybavení,“ říká. Děkuje všem, 
kteří pomáhali školu stavět, kte-
ří o ni po léta pečovali, kteří v ní 
učili a pracovali, děkuje i okolním 
obcím, že ji společně se Sloupský-
mi považují za svoji. „A děkujeme 
všem jejím absolventům, kteří na 
ni s láskou vzpomínají,“ dodává.Foto z balónu. Současná podoba sloupské základní školy. Foto Josef Mikulášek

Boskovice hostily tradiční Husí slavnosti

Husy. Boskovič   uspořádali již devátý ročník Husích slavnos  . Přehlídku 
kuchařského umění a řemeslných výrobků doplnil bohatý dvoudenní kul-
turní program.  Foto Jaroslav Oldřich
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Vít Rajtšlégr
45  let, Ráječko, starosta

Váš kandidát
do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje

Podpořte prosím moji kandidaturu 
preferenční hlasem pro č.

K řešení problémů kraje selským rozumem a sportovním duchem

Jaroslav Oldřich

Blansko - Lídrem blanenského okre-
su za ČSSD v nadcházejících volbách 
do krajského zastupitelstva je Ivo Po-
lák. Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 
odpověděl na několik otázek týkají-
cích se mimo jiné našeho regionu. 

Podporujete výstavbu komu-
nikace R43?

Ano, jednoznačně 
podporuji. Zlep-
šení dopravní 
infrastruktury 
v kraji je ne-
zbytnou nut-
ností. Přede-
vším z důvodu 
bezpečnější-
ho provozu, 
ale i jako 
p ř e d p o -
klad pro 
z l e p -
š e n í 
a stabilizaci podnikatelského prostředí, 
pro které je kvalitní dopravní spojení 
důležité. Mezi komunikace, které by 
toto měly zajišťovat nepatří jen R43, 
ale i R52 a R55. Z hlediska podpory ne-
jde samozřejmě jen o deklaraci podpo-
ry jako takové, ale i o řešení problémů 
spojených s trasováním a financováním. 
Bohužel v době škrtů současné vlády 
nelze počítat s financováním ze strany 
Ministerstva dopravy či prostřednictvím 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Řešením by mohly být PPP projekty, 
tedy s pomocí soukromých investorů, 

které jsou např. 
úspěšné v Dol-

ním Rakousku 
při výstavbě 
r y c h l o s t n í 
komunikace 
z Vídně na 
Brno.

Jaký je váš názor na zachování ne-
mocnic v Blansku a Boskovicích v síti 
kraje?

Bohužel obě nemocnice jsou jedny 
z mála v Jihomoravském kraji, jejímž 
zřizovatelem není kraj, ale města.  Přesto 
jsem přesvědčen, že obě mají své opod-
statnění v poskytování dostupné zdra-
votnické péče pro občany blanenské-
ho okresu. Přitom si nemusí vzájemně 
konkurovat, ale vhodně v nabídce péče 
doplňovat. Obě nemocnice se přihlásily 
k procesu stanovení strategie poskytová-
ní zdravotní péče v síti Jihomoravského 

kraje. Výsledkem je nedávné podepsání 
Memoranda mezi vedením kraje a Mi-
nisterstvem zdravotnictví, které zaruču-
je zúčastněným nemocnicím  nasmlou-
vání výkonů a jejich plateb od zdravot-
ních pojišťoven.

Podporujete přijetí zákona o proká-
zání původu příjmů a majetku politi-
ků?

Mým dlouhodobým názorem je, že 
původ majetku i příjmů by měli politi-
ci prokazovat. Je jasné, že člověk, který 
se rozhodne účastnit politického, tedy 
veřejného života, je osobou veřejnou ni-

koliv soukromou. Z toho důvodu musí 
počítat i s tím, že bude pod veřej-

nou kontrolou, ať je mu to více či 
méně příjemné. Podpora tohoto 

zákona z pozice regionální-
ho či komunálního politika 

je však o mnoho těžší než 
z pozice poslance či se-

nátora.
Takže v mém pří-

padě je to opravdu 
v rovině mého názoru a apelu na naše 
poslance či senátory.

Jste náměstek hejtmana JMK, může-
te v krátkosti zhodnotit uplynulé čtyři 
roky ve vaší funkci?

V krátkosti hodnotit uplynulé čtyři 
roky je opravdu těžké, přesto se o to 
pokusím. Ve funkci náměstka hejtma-
na jsem měl na starost životní prostředí 
a rozvoj venkova. Jsem rád, že i přes 
ekonomickou krizi a tím pádem i každo-
roční deficity v příjmech rozpočtu JMK 
se podařilo zachovat dotační tituly v ob-

lasti infrastruktury 
vodního hospo-
dářství, kanaliza-
cí, výstavby ČOV, 
odpadového hos-
podářství a proti-
povodňové ochra-
ny. To umožnilo 
obcím a městům 

nejen na našem okrese využívat finanč-
ní podporu ze strany kraje při spolufi-
nancování svých projektů. Ty se týkaly 
realizace vodovodů, hlavně v oblastech 
s deficitem vody, kanalizací a čistíren 
odpadních vod i v obcích s počtem oby-
vatel pod 2000 ekvivalentních obyvatel, 
sběrných dvorů a jejich vybavenosti. 
Zvlášť je to významné v naší krásné 
krajině Moravského krasu a Drahanské 
vrchoviny. Samostatnou kapitolou je 
pomoc obcím při realizaci protipovod-
ňových opatření na ochranu majetku 
a životů lidí a to i přesto, že hlavním 
hráčem na tomto poli je Povodí Moravy 
s. p .jako správce toků.

V oblasti rozvoje venkova se poda-
řilo v dotačním titulu Program rozvoje 
venkova rozdělit za uplynulé čtyři roky 
obcím v JMK více jak 250 mil. Kč na 
rozvoj a zlepšení jejich infrastruktury. 

To je zatím největší částka od začátku 
vzniku kraje v roce 2000. Pomoc je také 
směrována obcím ve slabých regionech. 
Na okrese Blansko se to týká regionu 
Malá Haná.

Za úspěch v oblasti životního pro-
středí považuji dobré výsledky projektu 
Čistá Svratka - čištění Brněnské údolní 
nádrže. Kraj participoval na tomto pro-
jektu společně s Povodím Moravy s. p. 
a Magistrátem města Brno nejen organi-
začně, ale i finančně. Čistota vody v Br-
něnské nádrži je tou nejlepší vizitkou 
úspěchu tohoto projektu. Myslím, že 
návštěvníci a rekreanti přehrady to musí 
objektivně potvrdit. Krajští zastupitelé 
také na posledním zasedání, přestože 
projekt letos končí, schválili účast kraje 
na pokračování spolupráce v monito-
ringu a opatřeních vedoucích k čistotě 
vody až do roku 2017.

Mým dlouhodobým názorem je, že původ majetku i příjmů by měli politici prokazovat, říká

Ivo Polák: Jednoznačně podporuji stavbu R43

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

N E J Š I R Š Í  V Ý B Ě R  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y  !

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA 
ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

B R N OB R N O

Kompletní sada krbu Laponie
výkon až 15 kW, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním 
prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění 
s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, 
sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, rychlé a snadné sesta-
vení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, 
kouřovod  150 mm, hnědé provedení skladem, písková a 
zelená barva na objednávku do 3 týdnů

Krbová kamna Prity K1
výkon až 9 kW, 
výhřevnost až 135 m³, 
horní vývod kouřovodu 

 120 mm, rozměry: 
v 76 x š 45 x h 40 cm

Krbová kamna Meland
výkon až 9 kW, výhřevnost až 190 m3, terciální 
spalování, externí přívod vzduchu = nespotře-
bovává kyslík z místnosti, horní kouřovod 

 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm, 
hmotnost 119 kg, 5 let záruka, snadná výměna 
bočnic

KOMPLETNÍ SADA:
značková krbová vložka + rustikální 

obestavba + kryt kouřovodu

4.990,- 8.990,- 39.990,-

Speciálně jen pro vás

10 kg
EKOBRIKET
ZDARMA

v !

(platnost kupónu do 31. 10. 2012 včetně; 
1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

S TÍMTO KUPONÉM PŘI 
NÁKUPU NAD 500,- Kč 

Boskovice 137x209 CMYK.indd   1 18.09.12   9:22

Pivní pouť přilákala stovky návštěvníků

Zábava. Milovníci piva a zá-
bavy si dali uplynulou sobotu 
dostaveníčko v Černé Hoře. 
V tamním pivovaru se totiž 
uskutečnil další ročník tradič-
ní Pivní pouti. Kromě pěnivého 
moku a různého občerstvení 
byl připraven také bohatý kul-
turní program. Jeho hlavními 
„hvězdami“ byl například Petr 
Bende nebo skupiny No Name 
a Čechomor. Pořadatelé neza-
pomněli ani na děti, pro které 
vystoupil mimo jiné Michal 
Nesvadba. 
 Foto Magda Hrušková
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D    ... Pro mladou řidičku zaklíněnou v autě musel přiletět vrtulník

Srážka si vyžádala těžké zranění

Marta Antonínová

Adamov - Tradiční vítání prv-
ňáčků ve školních lavicích se 
konalo v pondělí 24. září v Ada-
mově. Letos do dvou prvních 
tříd tam nastoupilo devětadvacet 
nových školáků a většina z nich 
si akci pořádanou Městským 
kulturním střediskem nenechala 
ujít.

„Pozvali jsme nejen děti, ale 
i jejich rodiče, prarodiče a ka-
marády. Toto vítání pořádáme na 
začátku školního roku letos snad 
už podvanácté a vždy je to akce, 
která má mezi účastníky dobrý 
ohlas,“ řekla ředitelka MKS Jit-
ka Králíčková.

Děti se nejdříve sešly ven-
ku a učily se správně přecházet 
přes silnici za dohledu odborní-
ků - Aleny Kubínové z autoškoly 
Pernica a Aleše Lakoty z Akti-
vu BESIP při Městském úřadu 
Blansko. Za odměnu pak kluci 
a děvčata dostali poukázku na 
svačinu od Sboru pro občanské 
záležitosti.

Pak se všichni přemístili do 
velkého sálu klubu, kde na ně če-
kaly Tetiny. Také jejich program 
byl zaměřen na bezpečnost dětí 

V Adamově přivítali nové prvňáčky

v silničním provozu. A nejen to. 
Noví školáci soutěžili, malovali, 
hráli na hudební nástroje, zpívali 
i tancovali, do tance pak přilákali 

i rodiče a ostatní. Ani zde nechy-
běla malá odměna. 

„Moc se mi tu líbilo. Nejvíc 
tancování a pak focení. Přes sil-

nici už chodit umím. Tady jsem 
dostala obrázek, klíčenku a další 
věci,“ svěřila se adamovská prv-
ňačka Lenka Neumanová. 

Noví školáci. Pro letošní prvňáčky, jejich rodiče a kamarády připravilo městské kulturní středisko zajímavé 
odpoledne plně her a soutěží.  Foto Marta Antonínová

Radim Hruška

Boskovice - Vážná dopravní 
nehoda se stala ve středu 19. září 
kolem deváté hodiny dopoledne 
nedaleko Boskovic. Devatenác-
tiletá řidička s Opelem Astra jela 
ve směru od Vážan do Boskovic 
a na mokré vozovce dostala v za-
táčce smyk.

„Vyjela do protisměru, kde se 
čelně střetla s projíždějícím autem 
značky Renault Thalia, které řídi-
la pětatřicetiletá žena. Po nárazu 
zůstaly obě řidičky zaklíněné ve 
vozidlech. Na místě je museli vy-
prostit hasiči. Jedna řidička byla 
se středně těžkým zraněním pře-
vezena do nemocnice vrtulníkem, 
druhá utrpěla lehké zranění. De-
chové zkoušky vyloučily, že by 
ženy usedly za volant pod vlivem 
alkoholu,“ popsala blanenská po-
licejní mluvčí Iva Šebková.

Na místě zasahovali profesio-
nální hasiči z Boskovicích. Zajis-
tili místo nehody a z vozidla Opel 
Astra za asistence zdravotníků 
pomocí hydraulického nářadí 
vyprostili devatenáctiletou řidič-

 Foto HZS JmK PS Boskovice Foto HZS JmK PS Boskovice

ku. „Hydraulické nářadí museli 
použít také k vyproštění pětatři-
cetileté řidičky vozidla Renault 
Thalia. Hasiči pak zdravotníkům 

pomohli ženy naložit do vrtul-
níku a sanitky. Havarovaná auta 
hasiči zabezpečili proti případ-
nému  požáru a odpojili baterie. 

Pomocí sorbentu pak zlikvido-
vali vyteklé provozní kapaliny,“ 
doplnil mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid.

Blansko - V blanenské nemoc-
nici došlo k přesunu a funkčnímu 
propojení neurologických ambu-
lancí. Předchozí dvě pracovaly 
dříve odděleně v rámci polikliniky 
a nemocnice. 

Nově jsou obě ambulance ve 
čtvrtém patře lůžkové části společ-
ně s novou ambulancí pro infuzní 

terapii. Všechny se vzájemně za-
stupují a tím dochází mimo jiné ke 
zvýšení hospodárnosti provozu. 
Rekonstrukce prostorů tak zajisti-
la nové, větší a moderní prostředí 
pro poskytování neurologické am-
bulantní péče a pro infuzní terapii. 

„Na infuzní terapii se zvýšila 
kapacita z původních čtyř lůžek na 

současných šest. Jedná se o léčbu, 
kdy je léčivý přípravek aplikován 
formou infuze, a to ambulantně 
bez nutnosti hospitalizace. Je ur-
čena především pacientům, kte-
ré k této léčbě doporučí odborní 
lékaři (neurologové, ortopedo-
vé, internisti) a kteří nevyžadují 
ústavní péči na lůžkových oddě-

leních nemocnice. Po celou dobu 
aplikace infuze je klinický stav 
pacientů kontrolován zdravotní 
sestrou. Nejčastěji podávané infu-
ze jsou analgetické (bolesti páteře) 
a vazoaktivní (závratě, cévní one-
mocnění mozku, polyneuropathie 
aj.),“ upřesnila mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)

V nemocnici přesunuli neurologické ambulance

Policisté odkryli síť výrobců...
Pokračování ze str. 1
Tehdy se dozvěděli o tom, že se na Blanensku ve velkém množství 

„vaří“ pervitin právě z polských léků. Začalo tedy rozsáhlé prověřování, 
kdy se jim podařilo zjistit, že na výrobě pervitinu se podílí větší množství 
lidí. Také se zjistilo, že kromě pervitinu tato skupina osob ještě pěstuje 
indoorovým způsobem marihuanu. Používala k tomu v uzavřených míst-
nostech osvětlení z lamp a vzduchotechniky. 

Pervitin vyráběli dva muži ve věku třiceti a pětatřiceti let, jeden z Ráj-
ce-Jestřebí, druhý z Brna. Pro ně pak pracoval ještě další, devětadvaceti-
letý muž z Letovic, který se podílel především na dovozu léků a následné 
distribuci drog. Pervitin pak vyráběli ve dvou obcích v kraji Vysočina 
a okrese Brno-venkov, například v domě, který jim poskytl manželský 
pár ve věku přes padesát let závislý na drogách. Vypomáhala jim ještě 
třicetiletá přítelkyně jednoho z obviněných mužů.

„Hlavní aktéry kriminalisté zadrželi v polovině září přímo při výrobě 
pervitinu. Při domovních prohlídkách na několika místech okresu Blan-
sko, na Vysočině a v okrese Brno-venkov bylo nalezeno přes šedesát 
rostlin konopí, dvě laboratoře na výrobu pervitinu tzv. destilací, včetně 
skla a chemikálií a sto gramů efedrinu, další varny včetně chemikálií 
připravených k výrobě, ale také asi jeden a půl kilogramu marihuany. 
Kromě toho policisté zajistili i střelné zbraně,“ vyčíslila Šebková.

Protože je tento případ jedním z nejrozsáhlejších nejen na Blanensku, 
ale i v rámci kraje, dá se očekávat, že se ještě postupně rozkrýváním 
dalších skutečností bude rozrůstat. Je tedy pravděpodobné, že trestní stí-
hání již obviněných osob se bude rozšiřovat a může ještě přibýt také 
obviněných.

Kamion boural a zablokoval 
silnici směrem na Lipůvku

Blansko - Havárie nákladního auta zablokovala v sobotu 22. září 
kolem půl jedenácté dopoledne silnici II/379 vedoucí z Blanska přes 
Lipůvku na Brno. Kamion značky Scania jel ve směru od Šebrova do 
Blanska, na mokré vozovce dostal v pravotočivé zatáčce smyk a skon-
čil v příkopu v blízkosti řeky Svitavy. Při havárii byla zraněna sedm-
náctiletá spolujezdkyně, jednadvacetiletý řidiči vyvázl bez zranění. 
Policisté také nezjistili, že by řidiči byl pod vlivem alkoholu. Z náklad-
ního auta po havárii unikala nafta, na místo nehody byli tedy přiznáni 
také pracovníci odboru životního prostředí. Po dobu vyproštění kami-
onu zůstává silnice zcela neprůjezdná.  (hrr)

Trofej si odvezli kuchaři...
Pokračování ze str. 1
Stihli jsme to na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že si posuzovatelé 

pomlaskávali, usuzujeme, že to nemusí dopadnout špatně. „Kdyby tak 
byla bedna,“ přeje si soutěživý Karúzo.

Přichází okamžik vyhlašování výsledků. „V diváckém hodnocení je 
na třetím místě tým Papučárna,“ slyšíme. Hurá! „Odborná porota dává 
na první místo mufl oní guláš Papučárny,“ přichází další trumf. Došlo i na 
slzičky dojetí, na pódiu jsme i zapěli naši hymnu. Domů jedeme spokoje-
ní jako želvy. Tak přece jenom o tom jídle asi neumíme jenom plkat…

V letovické galerii Pex 
vystavuje Stanislav Sedláček

Výstava. V letovické galerii Pex představuje v těchto dnech svoji tvorbu 
Stanislav Sedláček. Jeho obrazy budou moci zájemci obdivovat až do ne-
děle 21. října.  Foto Magda Hrušková

Hasiči uspořádali turnaj složek IZS v nohejbalu
Boskovice - Navázat na tradici a upev-

nit vztahy mezi jednotlivými složkami 
integrovaného záchranného systému. 
S takovým cílem uspořádali boskovičtí 
profesionální hasiči turnaj trojic v no-
hejbalu. Uskutečnil se v polovině září ve 
sportovním areálu ve Vanovicích. 

„Chtěl jsem navázat na tradici, která 
tady v minulosti byla, abychom se ne-
potkávali jen u nehod nebo dalších zá-
sahů a oživit spolupráci všech složek, 
protože v nich došlo k poměrně velké 
generační obměně. Cílem je se seznámit 
a upevnit vztahy i mimo pracovní pro-
středí,“ uvedl velitel boskovické požár-
ní stanice Antonín Hanák. 

Turnaje se účastnilo celkem osm 
družstev. Z Boskovic Policie ČR i měst-
ská policie, záchranná služba a hasiči, 
Velké Opatovice reprezentovala zá-
chranná služba, Letovice městská poli-
cie a Blansko tým policejních psovodů. 
První místo získala boskovická požární 
stanice (hrr)Účastníci turnaje. Foto archivÚčastníci turnaje. Foto archiv

Pro dě  . Mateřské centrum Jablíčko Lysice uspořádalo tře   ročník cyklis-
 ckých závodů pro nejmenší. Na start se postavilo dvaaosmdesát účast-

níků v různých věkových kategoriích.  Foto Jaromír Fiala
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P rioritou 
k a n d i -
dátů do 

krajských vo-
leb za TOP 09 
a Starosty pro 
Jihomoravský 
kraj je hájit 
zájem malých obcí. Více prozra-
dila kandidátka z našeho regionu 
a starostka Lipůvky Alena Kristý-
nová.

Jaké jsou vaše priority? 
Hájit a prosazovat zájmy v ma-

lých obcích. Starosta dané lokality 
nejlépe ví, co daná oblast potřebu-
je, protože se denně setkává s rea-
litou. Často i malá podpora kraje 
(a to nejen fi nanční) je pro obec 
velice důležitá, zejména tam, kde 
je starosta bez politické přísluš-
nosti.

Podporujete výstavbu komuni-
kace R43?

Výstavbu komunikace R43 sa-
mozřejmě podporuji, stejně jako 

všichni starostové, jejichž obce 
leží podél silnice I/43. Za šestileté 
působení ve funkci starostky však 
ztrácím víru, že by tuto situaci 
stát, potažmo kraj, chtěl opravdu 
řešit. Zatím všichni námi volení 
poslanci a senátoři za náš region 
měli tuto problematiku ve svých 
volebních plánech, ale výsledek 
není žádný a situace občanů u pře-
tížené silnice I/43 se stále zhoršu-
je. Měla by se již konečně alespoň 
stanovit jasná trasa plánované 
R/43 bez dalších možných variant, 
aby obce mohly mít takové územ-
ní plány, které odpovídají jejich 
skutečným potřebám. Zatím je to 
tak, že na svých katastrech mají 
blokovaná území pro obchvaty, 
různé varianty dálnice a s ní sou-
visející křižovatky, nadjezdy... To 
samozřejmě brání v rozvoji obcí 
do budoucnosti.

Podporujete přije   zákona 
o prokázání původu příjmů a ma-
jetku?

Na prokázání příjmů a majet-
ku každého občana nevidím nic 
nezákonného a divného, zvláště 
v dnešní divoké době. Jistě větši-
na občanů může tuto skutečnost 
doložit a neměla by s přijetím 
zákona žádný problém. Spíše je 
podstatné, při jakých úkonech by 
se toto prokazování vyžadovalo, 
aby to často nebylo zbytečné a pro 
občana komplikované.

Jak se díváte na problema  -
ku dvou nemocnic v blanenském 
okrese a jejich zařazení do sítě 
zdravotnických zařízení Jihomo-
ravského kraje?

Zachování nemocnic v blanen-
ském okrese podporuji. Zvláště 
v dnešní době, kdy se snižuje 
počet lůžkových míst v nemocni-
cích v Brně, prodlužují se lhůty 
objednání u lékařů a klesá počet 
sanitních vozů . Když vidím u nás 
v obci, jak se pacienti za každé-
ho počasí a každého zdravotního 
stavu překládají na hranici okresu 

z jedné sanitky do druhé, tak už 
ani tato situace nepřispívá k péči 
o pacienta. Zrušením nemocnic 
v Blansku a Boskovicích by určitě 
utrpěla kvalita zdravotnické péče 
o občany v našem regionu. Do-
mnívám se, že úroveň těchto dvou 
okresních nemocnic v poslední 
době vzrůstá.

Budete prosazovat přímou vol-
bu starostů a hejtmanů?

S přímou volbou starosty 
v menších obcích bych souhlasi-
la. Lidé se navzájem znají a vědí, 
co jeden od druhého mohou oče-
kávat. 

Těžko však stanovit hranici 
počtu obyvatel (kde by se volilo 
přímo, a kde ne) a tím rozdělit ce-
lorepublikový volební systém. Ná-
vrh zákona již prodělal řadu úprav 
i díky podnětům z obcí po celé 
ČR a stále se nedošlo k výsledku, 
který by vyhovoval všem. Volbu 
hejtmana bych nechala na součas-
ném volebním systému.  (jo)

B líží se 
termín 
p o d -

zimních kraj-
ských voleb. 
Je třeba nejen 
bilancovat mi-
nulé volební 
období, ale především říct, co vše 
připravujeme pro nadcházející 
roky. 

Problémy, které trápí občany, je 
nutné řešit s výhledem do dalších 
let. Jihomoravský kraj je zřizova-
telem sedmi krajských nemocnic 
a významným způsobem se podí-
lí na zajištění kvalitní a dostup-
né zdravotní péče. Kromě toho 
organizuje kraj i zdravotnickou 
záchrannou službu a lékařskou 
pohotovost, takže je bezpodmí-
nečně nutné i nadále udržet síť 
nemocnic a všech služeb, které 
kraj dosud zabezpečuje v rámci 
zdravotní péče. 

Sociální oblast je druhým nej-

důležitějším bodem, kde budeme 
zásadně prosazovat, aby Jihomo-
ravský kraj dodržel své dlouhodo-
bé závazky. Důležitým je projekt 
dokončení 525 lůžek pro seniory 
v kraji s využitím půjčky od Ev-
ropské investiční banky. 

Mimoto je důležitá podpora 
programů sociální politiky na 
zvyšování zaměstnanosti, a to 
především v okolních okresech. 
V poslední době se jasně ukázal 
problém s nedostatkem řemesl-
níků a odborníků s technickým 
vzděláním. S výhledem do dal-
ších let je třeba podpořit reformu 
systému vzdělávání tak, aby se 
propojilo studium s praxí. Vzhle-
dem k tomu, že se osvědčuje tzv. 
duální vzdělávání s propojením 
škol s podnikovou prací a i české 
fi rmy toto doporučují, budeme se 
snažit prosadit taková opatření do 
praxe, která by umožnila, že čeští 
řemeslníci budou opět plně uzná-
váni. Podpora vědy, výzkumu 

a rozvoje zemědělství se zvyšo-
váním zaměstnanosti také velmi 
úzce souvisí. Rozvoj technologií 
a nových projektů a příprava bu-
doucích odborníků je základem 
fungování celé společnosti a ob-
novení tradičního zemědělství 
včetně zpracování produktů je 
aktuálním problémem nejen Ji-
homoravského kraje, ale i celé 
republiky. 

Pokud jde o důležité projekty 
našeho kraje, je velkým závaz-
kem dokončení projektu lázní 
Pasohlávky, čímž dojde k propo-
jení s lázněmi Hodonín a Lednice 
a k zatraktivnění celého regionu, 
včetně využití folkloru, všech kul-
turních tradic, jako jsou například 
archeologické nálezy v Mikulči-
cích nebo podpora vybudování 
Janáčkova centra v Brně. 

Pokud jde o dopravu, je nutné, 
aby měl kraj platné zásady územ-
ního rozvoje a byly dobudovány 
důležité dopravní tahy. Dobudová-

ní rychlostních komunikací R52, 
R43, městských obchvatů, rozvoj 
letiště, efektivní provozování vod-
ních cest, to vše zkvalitní dopravní 
infrastrukturu. 

V posledním období jsou nos-
nými tématy korupce a církevní 
restituce. Jihomoravský kraj má 
přijatou protikorupční strategii, 
která zahrnuje zásadní opatření. 
V příštím období bude tato proti-
korupční strategie aktualizována 
a nadále rozvíjena. Podle novely 
zákona o zadávání veřejných za-
kázek budou všechny informace 
dostupné na webu a pod veřejnou 
kontrolou. Pokud jde o církevní 
restituce, nejsme proti církvím 
nebo věřícím, jsme však zásad-
ně proti neoprávněnému vracení 
majetku. Pro Jihomoravský kraj 
to znamená problém s vydáváním 
majetku, což může výrazně zatížit 
jeho rozpočet. 

Stanislav Navrkal, 
předseda klubu KSČM

Výhled do budoucna

P ředseda 
K r a j -
s k é h o 

výboru Strany 
práv občanů 
Z e m a n o v c i 
Marian Kere-
midský pova-
žuje za největší problém našeho 
kraje vysokou nezaměstnanost.

Jaké jsou vaše priority?
Za největší problém Jihomo-

ravského kraje považujeme ne-
zaměstnanost, která dlouhodobě 
patří k nejhorším v rámci České 
republiky. Např. okres Hodonín 
s třinácti procenty je v tomto 
ukazateli sedmým nejhorším 
v České republice. Proto pro-
sazujeme v programu podporu 
investic do dopravní infrastruk-
tury a požadujeme, aby kraj ak-
tivněji vystupoval vůči státním 
orgánům v této záležitosti. Bez 

kvalitní dopravní infrastruktury 
bude obtížné přilákat investory 
do problémových částí kraje, aby 
vytvořili nová pracovní místa, 
která by napomohla snížení ne-
zaměstnanosti. Pro Boskovicko 
je proto důležitá rychlostní ko-
munikace R43.

Podporuje vaše strana její vý-
stavbu?

Samozřejmě. V SPOZ převlá-
dá názor, že Bystrcký koridor je 
z hlediska potřeb dopravy nej-
optimálnější, územně připravený 
a ochrana okolí je, domníváme se, 
řešitelná pomocí řady technických 
opatření. Samozřejmě nelze opo-
míjet podněty vzešlé z občanských 
sdružení, ale využití jiného korido-
ru než „bystrckého“ by znamenalo 
velký zásah do území, které nikdy 
nebylo připravováno pro takovou 
komunikaci, kterou R43 je.

Jaké je Vaše poli  cké zařaze-

ní, kam se ve spektru poli  ckých 
subjektů zařazujete?

Určitě levý střed.
Jaká je ve volební kampani role 

vašeho kandidáta na prezidenta 
Miloše Zemana a kolik již strana 
získala podpisů pod pe  ci na jeho 
podporu?

Role Miloše Zemana je dost 
podstatná, naší stranu podporuje 
dosti zásadně, jezdí po mítincích 
a úspěch v krajských volbách po-
může i Miloši Zemanovi ve vol-
bách prezidentských. V pondělí 
8. října bude Miloš Zeman v Brně 
na podporu našich kandidátů v Ji-
homoravském kraji. Zatím naše 
strana získala kolem osmdesáti 
tisíc podpisů, v Jihomoravském 
kraji je to necelých šest tisíc 
podpisů. Několik stovek jsme 
jich získali i na Boskovicku díky 
místním členům v čele s tamním 
kandidátem do krajských voleb 

Milošem Tomáškem, který je na 
krajské kandidátce Zemanovců 
na šestém místě. Samozřejmě 
z Boskovicka je na kandidátce 
ještě několik kvalitních kandidá-
tů. Děkuji každému z nich za od-
vedenou práci.

Podporujete přije   zákona 
o prokázání původu příjmů a ma-
jetku?

Ano Zemanovci mají tento zá-
kon ve svém volebním programu.

Budete prosazovat přímou vol-
bu starostů a hejtmanů?

Ano, tak jako jsme podporovali 
vznik zákona o přímé volbě pre-
zidenta, a to velikou petiční akcí 
v loňském roce, kdy jsme na pod-
poru tohoto zákona získali sto tisíc 
podpisů, tak stejně podporujeme 
i přímou volbu hejtmanů a sta-
rostů. Odpadnou stranické rošády, 
kdy neúspěšní nahrazují ty úspěš-
né.  (jo)

Keremidský: Problémem je nezaměstnanost

Kristýnová: Budeme hájit zájmy malých obcí

M ichal 
Sta-
něk, 

který do kraj-
ského zastupi-
telstva kandi-
duje za Stranu 
Zelených vidí 
jako hlavní úkol změnu politické 
atmosféry v zemi.

Jaké jsou vaše priority?
Chystáme se na krajské volby, 

čili přímo úzce o okresní priority 
nejde. Jsme součástí kraje a státu. 
Jde nám o změnu politické atmo-
sféry v zemi, která musí začít zdo-
la, jiná cesta není. To už vidíme po 
řadu let, které se odvinuly od roku 
1989. Prioritou je dostat do politiky 
lidi, kteří nebyli spjati s režimem 
před rokem 1989 a nebyli spjati se 
stranami, které nám každodenně 
předvádí divadlo v podobě zásluh, 
na kterých se ale podílí zejména 
střední vrstva obyvatelstva, která 

je nakonec nejvíce postižena všemi 
možnými úspornými opatřeními 
a reformami, které mají za cíl vy-
táhnout stále více peněz z obyvatel, 
kteří nemají velké rezervy. Pokud 
se podaří dostat nové lidi do kraje, 
pak je šance do budoucna i na změ-
nu v celostátní úrovni. 

Co se týče okresu, pak vidím 
nutnost zdokonalení dopravní 
infrastruktury, podporou výstav-
by dopravní komunikace R43 a 
podporou výstavby přímého vla-
kového spojení Boskovice - Brno. 
Dále by bylo dobré zařídit přímé 
dopravní spojení Boskovice - 
Praha.

Podporujete výstavbu komuni-
kace R43?

Podporuji výstavbu rychlost-
ní komunikace R43, a to bez 
osočování ostatních politických 
subjektů.. Faktem je, že je třeba 
respektovat ekologické aspekty 
a připomínky občanů, kteří bydlí 

v blízkosti plánované trasy. Dle 
mého názoru je jednou z příčin 
protahování realizace nedokonalý 
projekt, který je s úspěchem na-
padán. Potom se nelze divit, že 
nejsou vyčleněny peníze na tento 
projekt ve státním rozpočtu. Zde 
si myslím, že je velký dluh v práci 
úředníků, kteří se projektem této 
stavby zabývali a zabývají.

Podporujete přije   zákona 
o prokázání původu příjmů a ma-
jetku?

Vzhledem k faktu, že žijeme 
v zemi, která je zmítána korupč-
ními skandály, jsem pro přijetí zá-
kona o prokázání původu příjmů 
a majetku. Musí se ale jednat o zá-
kon kvalitní, který bude vycházet 
z norem ve vyspělých státech. Je 
tedy nutná důkladná příprava, 
konzultace s Advokátní komorou 
a Komorou daňových poradců.

Jak se díváte na problema  ku 
dvou nemocnic v našem okrese?

Nemocnice v Blansku a v Bo-
skovicích slouží kraji, ale forma 
vlastnictví je dosti nešikovná. Je to 
dědictví minulosti. Po období počá-
tečního nadšení v Boskovicích při-
šlo několikeré vystřízlivění. Na je-
denáctitisícové město je nemocnice 
velké sousto. Nemocnice v podsta-
tě vydělá na provoz, ale investice 
jdou k tíži městského rozpočtu. 
Na investice se využívá dotací ze 
státního rozpočtu, ale nepokryjí sto 
procent potřebných fi nancí. Mys-
lím, že je stále nutné jednat s kraj-
ským úřadem o možnosti převodu 
na kraj. Kromě potřebných fi nancí, 
které nakonec musí město ze svého 
rozpočtu darovat, je město zatíženo 
administrativou spojenou s říze-
ním, a to rovněž není malá zátěž. 
Obecně ekonomika prochází cykly 
a v období krizí a tím pádem men-
ší daňové výtěžnosti pro město, je 
vlastnictví nemocnice rizikovou 
záležitostí.  (jo)

Staněk: Chceme změnu politické atmosféry

Z  
Zkazí počasí zábavu?

Noví studenti rájeckého gymnázia se v polovině září vydali na tři dny 
do Jeseníků, aby na adaptačním pobytu dobře poznali jeden druhého 
a utvořili spolupracující kolektiv. Máme s takovými pobyty každoročně 
dobrou zkušenost. Studenti ztratí ostych, sblíží se s třídní učitelkou nebo 
učitelem, připraví se pomáhat jeden druhému a chovat se férově.

Jezdíme na krásnou chatu se saunou a bazénem, adrenalinové venkov-
ní zázemí je vynikající, profesionální instruktoři výborní, kuchyně chut-
ná. Což o to, zní to báječně, ale jaká bude nálada, když většinu pobytu 
hustě prší jako letos? 

1. ročník působí dojmem báječné party hned od začátku. Sotva do-
jde na rozdělování do pokojů, studenti odmítnou nabízené 2-4 lůžkové 
pokoje s tím, že chtějí být pohromadě. Tak mají kluci jednu společnou 
místnost s přistýlkou a holky si tahají matrace do mezonetového pokoje. 
V podvečer po programu mastí karty všichni společně.

Všichni včetně učitelek se hned zapojují do herních bloků, tempera-
mentní Darča strhává svým nadšením ostatní. Studenti se o sobě hodně 
dovídají podáváním informací podle počtu útržků toaletního papíru, vy-
měňováním pozic na pivních táccích, vše se dá využít pro hru. Nebojí se 
dotknout jeden druhého při seřazování na palisádě podle jmen či naroze-
ní, sedání jeden na druhého podle hozené kostky, rozplétání rukou nebo 
hře „Pepíčku pípni“. No kdy se zase Marcelovi dostane šance přikázat 
třídní učitelce pípnout?

Výjimečné zážitky přichází ve volném čase na pokoji, na lezecké stěně, 
nízkých i vysokých lanových překážkách, při lukostřelbě i bojovce, kde 
se střílí infračerveným paprskem. Když je Žaneta povzbuzena podávat 
nečekané výkony na bungee trampolíně a salta se podaří i jejich třídní 
profesorce, všichni mají obrovskou radost a nevnímají, že prší.

Vše ukazuje na fajn kolektiv. Kdybyste viděli spolupráci na úkolu jak 
obalit syrové vejce tak, aby přežilo pád z 12m vysoké věže, měli byste 
stejný dojem. Jsme rádi, že máme tyto mladé lidi u nás na gymnáziu 
v Rájci-Jestřebí. Už se těšíme, až Kamila sestříhá fi lmové záběry, které 
s chutí natáčela. Kateřina Pernicová, výchovná poradkyně

Nové hřiště v Mateřské škole 
Černá Hora

Po návratu z prázdnin, hned na začátku školního roku čekalo na děti 
překvapení v podobě nového dětského hřiště před budovou Mateřské 
školy v Černé Hoře. Za pomoci dotace od Lesů ČR jsme zbudovali prů-
lezky. Krásná sestava se skluzavkou a různými typy výstupů a lezeckých 
prvků podporuje pohybové dovednosti dětí, rozvíjí jejich obratnost 
i odvahu a je dalším zpestřením pobytu dětí venku. Dětské pískoviště, 
bez kterého by žádné hřiště nebylo úplné, nám uhradil Městys Černá 
Hora pod vedením pana starosty Ing. Ondřeje Měšťana. Děti mohou 
svou pohybovou obratnost rozvíjet také při ježdění na tříkolkách, ko-
loběžkách a odrážedlech v prostoru vydlážděného nádvoří, které bylo 
dříve využíváno spíše jako parkoviště, ale nyní slouží výhradně pro 
zdravý pohyb dětí. Naše nové hřiště mohou využívat také maminky 
s dětmi z mateřského centra Veselá Beruška, které sídlí v budově Ma-
teřské školy. Věříme , že naše hřiště bude dlouho dělat radost všem 
našim dětem.  Naděžda Blažková, ředitelka

Boskovická střední škola se 
hus rozhodně nebojí

I při letošních Husích slavnostech, které se konaly 22. – 23. září, se 
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ aktivně zapojila do konání této 
tradiční akce. Návštěvníci měli možnost získat informace o možnos-
tech studia na naší škole a případně si zakoupit občerstvení židovského 
charakteru jako např. jablečný moučník AHH – PULL nebo martinské 
rohlíčky na stánku školy přímo v areálu u Zámeckého skleníku, kde 
se po oba dny prezentovaly velice populární obory gastronomického 
průmyslu - maturitní hotelnictví a turismus, tak i učební kuchař-číšník/
servírka.

Žáci již tradičně zajišťovali kompletní catering u soutěže restaura-
cí – letos o nejlépe připravená husí játra, která proběhla v sobotu za 
účasti poroty v Muzeu Boskovicka.

 Nejbližší den otevřených dveří škola pořádá dne 9. listopadu -  
přijďte se sami přesvědčit, co může VASS nabídnout a to nejen Vašim 
dětem. Aktuální informace naleznete na www.vassboskovice.cz .

 Petr Šafránek, učitel odborných předmětů
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22. PaedDr. Zdeněk Peša
starosta Olešnice, vítězné obce soutěže Vesnice roku 
České republiky 1999

21. Ing. Stanislav Kamba
starosta obce Vísky, vítězné obce soutěže Vesnice 
roku Jihomoravského kraje 2008

1. Ing. Stanislav Juránek
kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje

Pro rozvoj venkova

Na Vašem kroužku nyní záleží

RNDr. Pavel Henek  

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje jsou 
vhodnou příležitostí k zamyšlení nad odpovědností 

každého z nás za budoucnost naší země i našeho kraje 
a k položení otázky, jaké kandidáty jsme vybírali při 

podobných příležitostech v minulosti a jaké to přineslo 
výsledky. Ať budete nyní volit kteroukoli politickou stranu, 

dáváte tím jasně najevo, že schvalujete způsob, jakým 
pracuje nebo se podílí na výkonu státní moci.

Považujete-li za příčinu většiny problémů kolem sebe ab-
senci vědomí zodpovědnosti za řízení společných záležitostí 
a správu společného majetku, vedoucí někdy až k nebezpeč-
nému experimentování, potom přemýšlíte velice podobně 
jako my, dá se říci konzervativně. Jsme přesvědčeni, že jed-
nou z příčin neschopnosti či nevůle kriticky zhodnotit nesmy-
slné návrhy, které se bohužel staly skutečností, je právě ne-

dostatek skutečně konzervativního přístupu. A to i u politických stran, které se k němu hlásí.
Tak došlo i k tomu, že v našem kraji bylo např. možné v důsledku ignorance utratit značné pro-
středky za takové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které ruší až Nejvyšší správ-
ní soud, bezhlavě a nekoncepčně likvidovat osmiletá gymnázia, atd., atp.

My, konzervativně smýšlející občané, kteří jsme se sdružili v Konzervativní straně, abychom 
dali jasně najevo, jakým způsobem hledíme na budoucnost našeho společenství, jsme pře-
svědčeni, že dosavadnímu vývoji nemůžeme ponechat volný průběh. Proto jsme se rozhodli 
věnovat svůj čas a prostředky k nápravě současného stavu a ucházíme se o Vaši podporu, 
kterou nám poskytnete tím, že ve volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje budete volit 
KONZERVATIVNÍ STRANU, č. 82.

Vaší volbou vyjádříte souhlas s naším programem odpovědnosti, střídmosti, še-
trnosti a důsledného odstraňování nedostatků. Dovolujeme si nabídnout výběr 
z tohoto programu – tedy výběr z hroznů:
• Trváme na přísném prosazování rovných šancí při výběrových řízeních na veřejné zakázky 
– kdo se o takovou zakázku uchází, musí souhlasit, že vše, včetně smluv, je opravdu veřejné 
a bude publikováno na webové stránce Krajského úřadu.
• Zasadíme se o zrušení drahých a nic nepřinášejících aktivit, jako např. zastoupení JmK při 
orgánech EU v Bruselu nebo fi nanční podporování regionů Srbské republiky.
• Vstoupíme do poctivého jednání s občanskými sdruženími a obcemi s cílem dosáhnout kompro-
misu v oblasti výstavby R 43, R 52 a R 55 a podpoříme urychlené dokončení jejich výstavby.
• Zasadíme se o revizi smluv mezi JmK a ČD stran zajišťování regionální dopravy.
• Podpoříme vzdělávání studentů osmiletých gymnázií s cílem nacházet a podporovat nadané 
žáky.
• Vytvoříme fi nanční prostor pro vybudování elitní střední školy pro nadané žáky z JmK.
• Podporujeme obnovitelné zdroje pouze tam, kde jsou podmínky využití místních energetických 
surovin a maximální využití energie v místě výroby; „business“ projekty obnovitelných zdrojů 
chceme vyloučit z dotační politiky.
• Zasadíme se, aby byli do odborných komisí krajských orgánů zapojeni také odborníci, kteří 
nejsou členy zastupitelstva, a ne jako doposud pouze politici vítězných stran.
Jak můžete sami zvážit, konzervatismus není prázdné lpění na minulosti, ale život z toho, co se 
osvědčilo. Stavíme na tradicích, které neplatí proto, že bychom si je vymysleli, ale proto, že jsou 
přirozené: rovnováha práv a povinností, úcta k soukromému vlastnictví a jeho důsledná ochrana, 
svoboda občana okleštěná jen nejnutnějším zdaněním, praktická vymahatelnost zákona. S opo-
rou v těchto principech lze pro náš kraj udělat v zastupitelstvu JmK mnoho dobrého. Chceme se 
o to pokusit a žádáme tímto o vaši důvěru – o váš hlas.

Vaši kandidáti za Konzervativní stranu:
Jiří Tomek, RNDr. Svatopluk Kalužík, Robert Nesvadba, 
Ing. Kristina Havlíková, RNDr. Pavel Henek, Mgr. Zuzana Caba-
lová, Mgr. Cyril Modra, MUDr. Miroslav Beňo,...

Nalejme 
si čistého 

vína!

Několik otázek pro kandidáta 
Konzervativní strany v krajských volbách 
Pavla Henka.

Jaké jsou vaše priority, co se týká blanenského 
okresu?

Musím říci, že se příliš neliší od těch krajských. 
Hlavní je školství, které je v této zemi dlouhodobě 
podhodnocováno. Zejména mně vadí nekoncepční 
omezování všeobecného vzdělávání a nesmyslná re-
dukce některých gymnázií.

Jak se díváte na stavbu rychlostní komunikace 
R43?

Rychlostní komunikace je velmi potřebná a měla 

by být realizována co nejrychleji. Je nutné vstoupit do 
poctivého jednání s občanskými sdruženími a obcemi 
s cílem dosáhnout kompromisu v oblasti její výstavby.

Podporujete přijetí zákona o prokázání původu 
příjmů a majetku politiků?

Ano, ale celý proces by neměl být administrativ-
ně náročný. Bylo by vhodné přijmout právní úpravu 
podobnou civilizovaným zemím (USA, GB, Francie, 
Německo apod.), ve kterých již mají tento problém 
dávno vyřešený.

Jaký máte názor na souběžnou existenci dvou 
nemocnic v našem okrese?

Jsem pro zachování obou nemocnic.

Pavel Henek: V okrese jsem pro 
zachování obou nemocnic
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NÁBOR VOLEJBALOVÉ MLÁDEŽE 
Volejbalový oddíl TJ ČKD Blansko provádí nábor žáků a žá-
kyň narozených v letech 1999 až 2002 do nových družstev. 
Pravidelná činnost byla zahájena v září, tréninky se konají ve 
sportovní hale TJ ČKD Blansko, Údolní 10, Blansko v pondělí 
a středu od 18 hod. 
Další informace lze získat na telefonních číslech 603 920 377 
(Mgr. Bc. Michal Souček) nebo 775 238 343 (Ing. Veronika Do-
biášková).

Boskovič   a ráječkovš   fotbalisté si vedli se střídavými úspěchy

Blansko vypráskalo Ivančice 
Svatá Kateřina - S přicházejícím podzimem utichl zvuk motorů na 

tratích autodromů, boje o tituly skončily, nastal čas bilancování. Platí 
to i pro Romanu Tomáškovou ze Sv. Kateřiny, členku týmu PaM servis 
Racing. Pro ni i celý tým to byla sezóna premiérová. 

Vše začalo v pátek 9. března v Brně, když v prostorách řečkovic-
ké prodejny Honda-autoelegance převzala z rukou hlavního sponzora 
a mecenáše O. Hilburgera nový stroj Honda NSF-250R, nové kategorie 
Moto3. S tímto motocyklem se 22.dubna poprvé postavila na start na 
Slovensku, kde se jel úvodní podnik Alpsko-Jadranského mistrovství, 
v jehož rámci se jezdily i závody M ČR. A hned první start přinesl Ro-
maně dosud největší úspěch, když v mezinárodní konkurenci AA skon-
čila druhá a v klasifi kaci MR dokonce první! To byl začátek z říše snů. 
V květnu, při druhém závodě v Brně, Memoriálu Fr. Šťastného, skončila 
znovu na stupních vítězů v obou klasifi kacích. V AA dojela třetí, v M ČR 
jí patřilo druhé místo. Že i motocyklový chlebíček je o dvou kůrkách, 
poznala Romča na vlastní kůži v Maďarsku. Na Pannoniaringu se poprvé 
seznámila s tvrdostí tamního asfaltu, když upadla ze třetí pozice a závod 
nedokončila. Následoval zmoklý Most, který byl pro ni první jízdou 
na vodě. Bojovala statečně, ale kvůli uniklému vzduchu ze zadní pne-
umatiky to na lepší, než 7. misto v AA a páté v rámci M ČR tentokrát 
nestačilo. Svoje páté vystoupení, opět za deště, absolvovala v polské 
Poznani, kde se od ní závodnické štěstí opět odvrátilo, když dvě kola 
před cílem po smyku upadla z vedoucí pozice. Náladu jí spravilo po-
zvání ČSMS na autogramiádu, konanou při příležitosti GP ČR v Brně, 
kdy v paddocku rozdala stovku fotografi í se svým podpisem fandům 
dvou kol. V pro ni závěrečném závodě Alpe-Adria, který se, po odřek-
nutí maďarských pořadatelů konal opět na Slovakiaringu, dojela s už 
notně opotřebovaným motorem své Hondy na 6. místě a na třetí pozici 
v M ČR. S přihlédnutím k tomu, že star- tovala pouze 
v šesti z vypsaných devíti podniků AA, neboť dva 
závody v Chorvatsku a jeden v Itálii vynechala 
z důvodu vysoké fi nanční nároč- nosti, je 
třeba vysoce hodnotit její celkové 6.místo, 
získané v konkurenci 28 jezdců z de-
víti zemí. V obou letos vypsaných 
seriálech Mistrovství ČR , po-
řádaných ČSMS i AČR, ob-
sadila shodně 2. místo a zís-
kala tak dvojnásobný titul 
Vicemistr ČR. Třešničkou 
na dortu jsou pak její dvě 
vítězství v závodech Tro-
liga bus CUPu, který se 
jel pod záštitou ČSMS 
jako Český pohár. 
Celkově se tedy 
dá Romčina prv-
ní sezóna mezi 
dospělými, do 
které nastu-
povala bez 
výkonost-
ních cílů, 
s úkolem 
sbírat zku-
š e n o s t i , 
hodnotit jako 
nad očekává-
ní úspěšná. 

AKTUÁLNĚ Nečekané, ale o to milejší prodloužení sezó-
ny čeká Romanu Tomáškovou, která odcestuje 8. října do Španěl-
ska, aby na okruhu Monteblanco, ležícím asi 60 km od města Sevilla 
absolvovala výběrový test pro nové účastníky šampionátu Red Bull 
Rookies, pro sezónu 2013. Romana prošla prvním kolem výběru, do 
kterého se každoročně hlásí cca 2000 adeptů motocyklového sportu, 
ve věku 12-15 let. V tomto druhém kole, kam pořadatelé vybrali ne-
celou stovku zájemců, čeká Romanu mj. i praktické předvedení svého 
jezdeckého umění, kde budou účastníci kroužit po okruhu na stejných 
motocyklech Metrakit 125, bedlivě sledováni komisí odborníků, pod 
vedením Rakušana Auingera, ex pilota GP, jeho krajana, konstruktéra 
H. Bartola, vedoucího projektu Red Bull, P. Clifforda a španělské-
ho instruktora D. Ribalty. Na jejich rozhodnutí bude, kterých zhruba 
deset nováčků nahradí jezdce letošního Red Bull Rookies Champi-
onship, jehož závody se jezdí v rámci programu Moto GP, při jeho 
evropských závodech. Tento seriál je vlastně mistrovstvím světa pro 
mladé jezdce a vstupní branou do světa GP. V roce 2009 se stal jeho 
vítězem Jakub Kornfeil a letos si v něm vede skvěle i Brňák Karel 
Hanika.  Vladimír Jirůšek

Tomášková se ohlíží
za úspěšnou sezonou

Setkání blanenských košíkářů. Mimořádně vydařená akce se uskutečnila minulou sobotu v hale ASK Blansko. V rámci turnaje veteránů se zde setkali matadoři blanenského basketbalu uplynulých let. Jak řekl hlavní organi-
zátor Jiří Kraváček, všichni odcházeli nadšeně s  m, že se příš   rok znovu na dalším srazu uvidí. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Se 
střídavými úspěchy si vedly týmy 
z našeho regionu v krajském pře-
boru. Stoprocentní bylo jen Blan-
sko. To minulý týden nasázelo 
Moravskému Krumlovu čtyři 
branky, Ivančicím tuto sobotu pět 
a v tabulce mu patří druhé místo. 
Boskovice doma sebraly bod fa-
vorizovaným Mutěnicím, aby pak 
neuspěly v Kuřimi. Ráječko zís-
kalo ze dvou utkání tři body. 

FC Ivančice – FK Blansko 
1:5 (0:1), Trtílek 2, Pokorný, 
Doležel, Šíp. Blansko: Němec - 
Bubeníček (85. Zouhar), Maška, 
Šplíchal, Šíp - Beneš, Mokrý, 
Pokorný, Šenk - Doležel, Trtílek 
(83. Pernica). 

Blansko obulo stejně jako 
před týdnem střelecké kopačky. 
Už v 5. minutě Doležel přiklepl 
Pokornému a ten zamířil přesně 
k tyči. A zápas pokračoval dále 
podle blanenských not. Dvě šance 
Trtílka a po jedné Doležela a Šípa 
ale v síti neskončily. Teprve po 
půlhodině se osmělili i domácí, 
Němce však postupně ze tří příle-
žitostí nepřekonali.

Po změně stran už Blansko 
koncertovalo. V 56. minutě se ra-
doval z gólu po Šenkově brejku 
Doležel. Ivančice pak ještě daly 
v 62. minutě kontaktní branku 
Ryškou, na víc se ale již nezmoh-
ly. V 72. minutě propadla do sítě 

jejich gólmana Šípova daleko-
nosná střela a bylo vymalováno. 
Výhru Blanska pak ještě dvěma 
trefami potvrdil agilní Trtílek.

Kuřim - Boskovice 1:0 (0:0). 
Boskovice: Kronek - Adamec, 
Šafařík, Vykoukal, Černý – Ho-
rák Jan, Stara (76. Blaha), Přikryl 
(76. Pijáček), Müller – Horák M., 
Janíček.

Kuřim vzhledem k postave-
ní v tabulce potřebovala vyhrát 
a nakonec se jí to podařilo. V prv-

ním poločase ale utkání příliš dí-
vatelné nebylo, více se faulovalo 
než tvořilo, akce končily většinou 
mimo dostřel branek. 

Po změně stran se již začalo 
něco dít. Hosté měli od 56. mi-
nutu po druhé žluté Peřinovi pře-
vahu jednoho hráče, nedokázali 

toho však využít. Do šanci se sice 
Janíček a Stara dostali, inkasoval 
však na druhé straně Kronek. Po 
zbytečném faulu Šafaříka se ko-
pala penalta a z ní dal Chlup, jak 
se později ukázalo, jedinou bran-
ku utkání. Kuřimští další šance 
nevyužili. Naopak v závěru mohl 
vyrovnat Janíček, domácí brankář 
ho ale vychytal. 

FK SK Bosonohy – SK Olym-
pia Ráječko 5:2 (3:0), Sehnal 
J., Sehnal M. Ráječko: Trubák 

- Koutný, Lajcman, Bartoš, Ko-
pecký - Neděla, Sehnal J. (88. 
Žůrek), Kupský, Badura - Tenora, 
Sehnal M. 

Zápas byl velkým představe-
ním velezkušeného domácího 
plejera Patrika Holomka. Roz-
hodnuto bylo vpodstatě po čtvrt-
hodině hry, kdy tento muž zkom-
pletoval čistý hattrick. Zkoprnělí 
hráči Olympie nedokázali do půle 
zareagovat. O snížení se postaral 
v 51. minutě Jan Sehnal, po chvíli 
ale přidal Holomek další direkt 
v podobě své čtvrté branky. V 80. 
minutě sice Martin Sehnal opět 
snížil, v samém závěru ale přišel 
ještě pátý gól domácích. 

Hrálo se minulý 
víkend

FK Blansko – FC Moravský 
Krumlov 4:0 (1:0). Blansko: Ně-
mec - Bubeníček, Maška, Šplíchal, 
Šíp - Jarůšek (86. Sedláček), Po-
korný (78. Mokrý), Beneš, Šenk - 
Doležel, Trtílek (81. Pernica). 

Blansko vlétlo do utkání směle. 
Pokusy Trtílka a Beneše ještě v síti 
neskončily, Šenkova dálková rána 
ve 13. minutě už ano. Za téměř vy-
trvalého deště již v první půli další 
branky nepadly. Těch se ale diváci 
po změně stran dočkali. 

Na 2:0 zvyšoval po kombinaci 
Trtílka a Šenka zkušenou trefou 
z hranice vápna Doležel v 69. 
minutě. Po chvíli již bylo defi -
nitivně rozhodnuto, když se do 
míče opřel ze třiceti metrů Šíp 
a parádně zvýšil skóre. O čtvrtou 
poslední branku se nepostarali 
ani Beneš ani Doležel, kteří své 
příležitosti nevyužili, ale až v 87. 

minutě parádní hlavičkou střída-
jící Pernica.

SK Olympia Ráječko – FC 
Kuřim 2:1 (0:1), Tenora 2. Rá-
ječko: Trubák – Neděla, Bartoš, 
Lajcman, Koutný - Sehnal J. (89. 
Žilka), Sehnal V., Kupský, Badu-
ra (87. Štrajt) - Tenora, Sehnal M. 
(90. Tajnai).

Úvod utkání Ráječku nevyšel. 
Běžela 17. minuta, v níž přišel 
brejk Kuřimských a z něho ve-
doucí branka Stehlíka. Olympia 
se ne a ne chytit, stav zůstal ne-
změněn až do poločasu. Do dru-
hého domácí vlétli jako vítr a hr-
dinou se stal Jakub Tenora, který 
ve 47. a 50. minutě překonal ku-
řimského gólmana. Zbytek utká-
ní se odehrál v nervózním duchu 
plném faulů a osobních soubojů. 
Oba týmy dohrávali v deseti, na 
straně Olympie musel předčasně 
do sprch po druhé žluté kartě Vít 
Sehnal. Všechny body nakonec 
zůstaly doma.

FC Boskovice – FK Mutěnice 
2:2 (1:0), Müller 2. Boskovice: 
Klimeš – Horák Jan, Šafařík, Vác-
lavek, Černý – Müller, Vykoukal 
– Adamec, Horák M., Stara (75. 
Blaha) – Janíček. 

Zápas začali lépe hosté, Bosko-
vičtí se ale osmělili a začali favo-
rita zlobit. Brankově se prosadili 
po půlhodině hry, když po faulu 
na Michala Horáka proměnil pe-
naltu s přehledem Müller. O ve-
dení domácí přišli krátce po půli, 
když Koštuřík nekompromisně 
potrestal jejich chybu, vrátil jim 
je ale znovu po sóle Müller. Vý-
hra ale Boskovicím nebyla přána. 
Opět chyba a a opět branka Koš-
tuříka. Na stavu 2:2 se pak již nic 
nezměnilo.  Tabulka na str. 8

Ráječko - Kuřim 2:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Kuřim 2:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - Moravský Krumlov 4:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Moravský Krumlov 4:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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K   
Úřední začátek muži v 15.30, dorost v 12.45, žáci v 10 hod. (pokud není uvedeno 
jinak)

pátek 5. října
OP dorost: Voděrady – Svitávka (16.30).

sobota 6. října
KP: Blansko – Bzenec. Boskovice – Bosonohy.
I.A třída: Slovan – Bořitov. Jevišovice – Rájec-Jestřebí. 
I.B třída: Lipovec – Blansko B. 
OP: Rudice – Drnovice.
IV. třída: Doubravice B – Jedovnice B. Svitávka B – Bořitov B. Ráječko B – Vilé-
movice B.
OP dorost: Kotvrdovice – Ráječko.
KP žáci: Blansko – St. Lískovec (10.00, 11.45). 
I. třída žáci: Boskovice – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Kunštát – Lysice (15.30).
OP ml. žáci: Boskovice – Drnovice (12.30). Knínice – Blansko B. Kunštát – Oleš-
nice (13.45).
Divize ženy: Kotvrdovice – M. Budějovice (16.00).  

neděle 7. října
KP: Ráječko – M. Krumlov.  
I.A třída: Hrušovany – Kunštát.
I.B třída: Černá Hora – Svratka. 
OP: Letovice – Jedovnice. Olomučany – Vilémovice. Doubravice – Vysočany. Li-
půvka – Olešnice. Kotvrdovice – Kořenec. Sloup – Šošůvka.
III. třída: Voděrady – V. Opatovice. Svitávka – Skalice. Adamov – Vavřinec. Lažany 
– Kunštát B. Ostrov – Vísky. Knínice – Vranová. Benešov – Lysice. 
Divize dorost: Boskovice – Vrchovina (10.00, 12.00). Líšeň – Blansko (10.15, 
12.30).
I. třída dorost: Lipovec – Šlapanice (13.15). 
OP dorost: Lipůvka – Adamov. Sloup/Ostrov – Jedovnice (12.30). Olomučany – 
Rájec. Letovice – Skalice. Cetkovice – Kunštát. V. Opatovice – Vísky. 
OP st. žáci: Lipovec – Sloup/Vysočany (ve Sloupu). Lipůvka – Kotvrdovice. ČH/
Bořitov – Doubravice. Svitávka – Ráječko. Vísky – V. Opatovice. Knínice – Oleš-
nice. 
OP ml. žáci: Olomučany – V. Opatovice. Benešov – Cetkovice (12.45).
OP ženy: Lažany – Drnovice (12.45). Kohoutovice – Ráječko (10.30). Kunštát – 
Kostelec B (10.00). 

Úřední začátek muži v 15.00, dorost v 12.15), žáci v 10 hod. (pokud není uvedeno 
jinak).

středa 10. října
OP ml. žáci: Rudice – Jedovnice (16.30).

pátek 12. října
OP ženy: Boskovice Lažany (19.00).

sobota 13. října
KP: M. Krumlov – Boskovice. Ivančice – Ráječko. Podivín – Blansko.
IV. třída: Vilémovice B – Boskovice B. Jedovnice B – Rozstání. Doubravice B – 
Svitávka B. 
Divize dorost: Blansko – Bohunice (9.00, 11.15). Pelhřimov – Boskovice (10.15, 
12.30). 
OP dorost: Ráječko – ČH/Bořitov (10.30).
KP žáci: Bohunice – Blansko (14.00, 15.45). 
OP st. žáci:Doubravice – Svitávka (12.30).
OP ml. žáci: Cetkovice – Boskovice B (13.00). V. Opatovice – Knínice (12.45). 
Drnovice – Rudice (12.45).
OP ženy: Drnovice – Kunštát (15.00). 

neděle 14. října
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Šaratice. Kunštát – Jevišovice. Bořitov – Tasovice B.
I.B třída: Blansko B – Svratka (10.30). Tišnov – Černá Hora. Lipovec – Podolí. 
OP: Jedovnice – Šošůvka. Drnovice – Sloup. Kořenec – Rudice. Olešnice – Kotvr-
dovice. Vysočany – Lipůvka. Vilémovice – Doubravice. Letovice – Olomučany. 
IV. třída: Kořenec B – Cetkovice (12.15). Bukovina – Lažánky (v Bukovince). Bo-
řitov B – Ráječko B (12.15).
I. třída dorost: Lipovec – Chrlice (12.45).
OP dorost: Rájec-Jestřebí – Lipůvka. Jedovnice – Olomučany. Adamov – Kotvr-
dovice.
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí - ČAFC 2011 (9.00, 10.45). Slavkov – Boskovice (9.00, 
10.45).
OP st. žáci: Sloup/Vysočany – Ráječko. Kotvrdovice – ČH/Bořitov (10.30). Lipovec – 
Lipůvka. Olešnice – Kunštát. V. Opatovice – Knínice. Letovice – Vísky. 
OP ml. žáci: Olešnice – Benešov (13.00). Blansko B – Kunštát (10.30). Jedovnice 
– Olomučany. 
Divize ženy: Ivančice – Kotvrdovice (14.00, v Oslavanech).

Bořitov nadále vede 
před Kunštátem

H    
I.A třída: Slovan – Kunštát 3:2 (1:1), Horák, Prudil. Bořitov – Šlapanice 4:1 (1:0), 

Bezděk 2, Málek, Richtr. Tasovice B – Rájec-Jestřebí 3:0 (1:0).
I.B třída: Bohdalice – Černá Hora 4:1 (1:0), Koupý. Rousínov B – Blansko B 

2:3 (1:0), Matuška 2, Majer. Lipovec – Švábenice 3:1 (1:0), Horáček R. Sedlák J., 
Sedlák M. 

OP: Vilémovice – Jedovnice 1:1 (0:0), Kučera – Gromský. Letovice – Vysočany 
2:3 (1:2), Bednář, vlastní, Širůček - Beneš 2. Olomučany – Olešnice 0:6 (0:2) - Ho-
řínek 2, Boček, Daniel, Kubíček, Tenora. Doubravice – Kořenec 2:2 (0:2), Hájek 
M., Vladík - Barák, Kuda. Lipůvka – Drnovice 6:0 (2:0), Rajchl 4, Jabůrek, Pospíšil 
Jacob. Kotvrdovice – Šošůvka 2:1 (0:1), Filip, Sehnal – Kuchař J., ČK Zouhar R. (Š). 
Rudice – Sloup 2:6 (1:3), Urbánek, Čechman - Mikulášek 3, Kleveta 2, Trefi l. 

III. třída: Skalice – V. Opatovice 0:0, ČK Černý (S), Šmeral (O). Voděrady – Vavři-
nec 1:2 (0:1), Mikulčický - Klimeš, Přikryl Roman. Svitávka – Kunštát B 2:3 (1:2), 
Dvořák L., Procházka - Banya, Boček, Zámek. Adamov – Vísky 2:3 (2:1), Krátký L., 
Malásek - Lokaj 2, Páral. Lažany – Vranová 0:6 (0:1) – Tenora L. 3, Bednář R., Štarha, 
Čípek, ČK Ondráček (L). Ostrov – Lysice 3:1 (3:0), Dáňa, Kostka, Streit – Jonáš. Kní-
nice – Benešov 1:4 (0:1), Servus - Ryšavý 2, Abrahám M., Dvořák. 

IV. třída: Bořitov B – Jedovnice B 2:6 (0:4), Halámek, Sýs - Marek 2, Pešička 2, 
Fiala, Milko. Doubravice B – Vilémovice B 5:2 (2:2), Schuch 5 - Sedlařík, Šebela. 
Svitávka B – Bukovina 4:0 (3:0), Chloupek J., Novák L., Záboj, Škrabal. Ráječko 
B – Kořenec B 3:1 (1:1), Žůrek 2, Štafa – Jelínek. Boskovice B - Rozstání 4:3 (4:1), 
Přikryl 2, Bayer, Chlup - Kraus 2, Voráč. Lažánky – Cetkovice 3:6 (1:4), Ševčík 3 - 
Jurka, Najer 2, Kubín, Letfus. 

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Ráječko 3:3 (2:2), Bohatec, Saňka, Strážnický - Di-
vácký, Horák, Kolář. Kotvrdovice – Jedovnice 1:0 (1:0), Keprt R. Č.Hora/Bořitov – 
Rájec-Jestřebí 0:2 (0:1) - Dvořák, Orel. Sloup/Ostrov – Olomučany 11:0 (8:0), Čípek 
3, Andrlík 2, Furch 2, Šindelka R. 2, Přikryl, Svoboda. 

OP dorost, sk.B: Voděrady – Skalice 5:1 (3:0), Holásek 2, Dvořák, Juřek, Kro-
páč – Burgr. Svitávka – Drnovice 0:2 (0:2) - Dvořáček, Kotlán. Letovice – Kunštát 
1:1 (1:1), Maresch – Krása. Cetkovice – V. Opatovice 3:3 (1:2), Kubín D., Sychra, 
Valoušek - Stárek 2, Ille. 

OP st. žáci, sk.A: Kotvrdovice – Sloup/Vysočany 0:3 (0:1) - Trtílek 2, Žáček. 
Lipovec – Doubravice 2:0 (1:0), Kučera - vlastní,ČK Kučera (L). Lipůvka – Ráječko 
2:8 (1:3), Fuksa 2 - Hájek 3, Hubner, Vomočil 2, Mosler. Č.Hora/Bořitov – Svitávka 
3:3 (1:0), Fojt 2, Vladík - Pinkava 2, Mašek. 

OP st. žáci, sk.B: Letovice – Olešnice 7:0 (5:0), Pokorný 3, Bezděk, Ducháček, 
Loukota, Macének. Vísky – Lysice 0:12 (0:7) - Konečný, Prudek 3, Kratochvíl, 
Schiller 2, Balac, Haška. Knínice – Kunštát 5:5 (2:2), Vondál 3, Lajšner M. 2 - Holík, 
Kleveta, Novotný, Staněk, Tenora. 

OP ml. žáci: Boskovice B – Jedovnice 0:5 (0:4) - Mlčoušek 4, Buchta. Drnovice 
– V. Opatovice 7:2 (3:0), Žáček 4, Beneš 2, Fiala – Pospíšil J., Šumbera. Rudice – 
Blansko B 3:8 (1:2), Magda 2, Kučera - Moravec, Němec 2, Nguyen, Nyamsuren, 
Rek, Souček. Olomučany – Olešnice 4:2 (1:1), Beránek, Fedra F. 2 - Petrželka, Šutera. 
Knínice – Cetkovice 11:0 (3:0), Mucha, Trmač 3, Oliva 2, Lajšner L., Přikryl, Sýkora. 

OP ženy: Lažany – Kohoutovice 3:2 (2:2), Strouhalová 2, Šimková - Srbová, 
Šiková. Boskovice – Kunštát 0:2 (0:0) - Čechová 2. Ráječko – Kostelec 0:0. 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Na 
čelo tabulky I.A třídy je stále pěk-
ný pohled, vede ji Bořitov před 
Kunštátem. Již tak moc se pořadí 
nelíbí Rájeckým, kteří se nachází 
stále až dole. V I.B třídě se hrálo 
okresní derby. Blanenské béčko 
v něm nečekaně odevzdalo body 
Černé Hoře. Lipovec neuspěl 
v Rousínově, kde ho porazilo tam-
ní béčko.

I.A třída
Bořitov – Zbýšov 1:0 (1:0), 

Richtr. Bořitov: Švancara – Šeliga, 
Mareček, Kolář, Herman – Fojt J., 
Fojt L. (72. Feifer), Janíček, Knies 
– Bezděk, Richtr (88. Jakubec).

Hosté favorizovaný Bořitov 
zaskočili dobrou hrou zejména 
obranné řady. Přesto jednou v prv-
ní půli inkasovali. Dlouhý aut pro-
dloužil na zadní tyč hlavou Bez-
děk. Lukáš Fojt nastřelil tyč, aby 
následnou dorážkou uklidil míč do 
sítě Richtr. Po změně stran již gól 
nepadl. Domácí byli za tři body po 
nejtěsnější výhře rádi.

Kunštát – Tasovice B 4:0 
(3:0), Adámek 2, Mihola, Kuda. 
Kunštát: Loukota – Kuda (80. 
Ducháček), Horák, Prudil, Zámek 
– Kurucz, Boček (70. Bednář), 
Preč (46. Šváb), Adámek – Crhák, 
Mihola.

Zápas se rozhodl už v prvním 
poločase v rozmezí mezi 25. a 33. 
minutou. První dvě branky zazna-
menal Adámek, třetí přidal Mihola 
po úniku Crháka, který mu naser-
víroval míč před prázdnou svatyni. 
Konečnou podobu dostal výsledek 
zápasu v 80. minutě po Kudově 
trefě po standardní situaci.

Rájec-Jestřebí – Hrušovany 
1:2 (0:0), Haničinec. Rájec: Kyz-
link – Vágner, Štrof, Palkaninec, 
Odehnal – Sedlák, Šmerda, Hepp, 
Tajnai – Haničinec, Macháček 
(71. Pavlíček). 

Domácí byli v první půli lepší. 
Branky se dočkali ale až v 57. mi-
nutě, v níž Haničinec po vysunutí 
Šmerdou do uličky přeloboval gól-
mana. Ani tentokrát ale Rájeckým 
nebyla souzena domácí výhra. 
V 67. a 78. minutě inkasovali a na 
odpověď se již nezmohli.

I.B třída
Blansko B – Černá Hora 0:2 

(0:2), Němec, Čepa. Blansko: 
Šmerda - Paděra, Rek, Klimeš, 
Kopecký (5. Juránek) - Sedláček 
(70. Rajtšlégr), Matuška, Nečas, 
Antal (62. Zavoral) - Freiwald, 
Majer. Černá Hora: Zouhar – Ta-
tíček, Čepa, Menoušek, Šebek – 
Koupý (76. Honsnejman), Flígl, 
Širůček, Čech – Němec, Mazal. 

Nečekaný výsledek se zrodil 
v Blansku. Domácí hned v úvodu 
chybovali. Na Šmerdu se vydal 
sám s míčem mazák Němec a po 
blafáku nebyl pro něho problém 
poslat svůj tým do vedení. Domácí 
se nepoučili a další branku přidal 
Ondřej Čepa. Ve druhé půli mělo 
Blansko více ze hry, nedokázalo se 
ale prosadit brankově a nečekaně 
odevzdalo všechny body.

Rousínov B – Lipovec 1:0 
(1:0). Lipovec: Sedlák O. – Ma-
rušák, Zouhar V., Sedlák J., Ma-
tuška – Horáček R., Školař, Ho-
ráček L., Pernica – Sedlák M., 
Zouhar M.

První půle přinesla vyrovnaný 
fotbal. Jak se později ukázalo, je-
diná branka zápasu padla ze spor-
né ofsajdové situace v 35. minutě. 
Po změně stran se obraz hry příliš 
nezměnil. Hosté mohli v závěru 
vyrovnat. Sedlákův přímý kop 
v 88. minutě ale orazítkoval tyč 
a v poslední minutě Školaře bra-
vurně vychytal domácí gólman.

Blansko B – Černá Hora 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Černá Hora 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
výhře v Kořenci a zaváhání Oleš-
nice a Sloupu se do čela okresní-
ho přeboru překvapivě posunula 
Lipůvka.

Vysočany – Olomučany 5:2 
(3:1), Beneš 2, Rudolf, Hejč, Tor-
da – Klíma, Štrajt, ČK Rychnov-
ský, Červený (oba O).

Domácí vedli Benešovým gólem 
již od 6. minuty. Na 2:0 zvyšoval 
po dorážce standardky Rudolf, třetí 
branku dal po Benešově uvolnění 
Hejč. Po zmatku ve vysočanské 
obraně přišlo snížení. Po změně 
stran nejprve vymetl domácí Torda 
šibenici, aby následně Beneš při-
dal další trefu. Hosté korigovali až 
v závěru trefou z trestného kopu. 

Jedovnice – Sloup 3:2 (1:0), 
Galita, Gromský, Janda - Kleveta, 
Bouda.

Domácí vedli po brance hlavou, 
po změně stran pak zvýšili. Kleve-
ta dal kontaktní gól, o vyrovnání 
se postaral důrazný Bouda. Roz-
hodnutí přišlo deset minut před 
koncem po hlavičkovém souboji, 
v němž byl úspěšnější jedovnický 
střelec.

Olešnice – Doubravice 1:1 
(1:0), Boček - Vladík.

Doubravičtí měli v první půli 
více ze hry, skórovat jim ale ne-
dovolil vynikající domácí brankář. 
Naopak jeho spoluhráči dokázali 
jednu ze svých tří šancí proměnit 
a do kabin šli s hubeným násko-
kem. Ten jim do konce nevydržel. 
Na odpovídající remízu srovnal po 
rohu hlavou Vladík.

Vilémovice – Letovice 2:2 
(0:1), Eliáš, Gross - Hlaváček, Ši-
růček.

Vilémovičtí své soupeře podce-
nili. Přestože měli v první pětačty-
řicetiminutovce více ze hry, byly 
to Letovice, které šly do kabin 
s jednogólovým náskokem. Pak 
se sice domácím podařilo skó-
re otočit, poslední slovo ale měli 
opět hosté, kteří tři minuty před 
koncem rozhodli o tom, že body 
se budou dělit.

Drnovice – Kotvrdovice 0:3 
(0:0), Sehnal, Nečas, Stehlík, ČK 
Fojt (D).

Domácí podali vlažný výkon 
a po zásluze zůstali bez bodů. 
Branky začaly padat až po změ-
ně stran, o všechny se zasloužili 
hráči Rakovce Kotvrdovice, kte-
ří si po zásluze připsali vítězství. 
Jejich první branku zaznamenal 
Sehnal, druhou Nečas a pečetil 
Stehlík.

Kořenec – Lipůvka 0:3 (0:2), 
Javůrek, Kotásek, Raichl.

Zápas byl překvapivě jedno-
značný ve prospěch ambiciozního 
týmu z Lipůvky, který měl celé 
utkání pod kontrolou. Výsledek 
mohl být ještě výraznější, hosté 
neproměnili pokutový kop.

Šošůvka – Rudice 0:1 (0:0), 
Lachman. Předehráno.  (bh)
  1.  Lipůvka  8  6  1  1  29:9  19
  2.  Olešnice  8  6  1  1  28:9  19
  3.  Sloup  8  6  0  2  25:11  18
  4.  Rudice  8  5  2  1  23:18  17
  5.  Vilémovice  8  4  2  2  16:14  14
  6.  Kořenec  8  4  1  3  19:15  13
  7.  Doubravice  8  3  3  2  20:13  12
  8.  Vysočany  8  4  0  4  14:14  12
  9.  Jedovnice  8  2  2  4  11:15  8
  10.  Kotvrdovice  8  2  1  5  13:19  7
  11.  Olomučany  8  2  1  5  13:29  7
  12.  Šošůvka  8  2  0  6  11:22  6
  13.  Letovice  8  1  1  6  10:20  4
  14.  Drnovice  8  1  1  6  5:29  4

Lipůvka je v čele tabulky okresního přeboru

Krajský přebor
 1. Rousínov 10 7 0 3 25:12 21
 2. Blansko  10 6 2 2 22:9 20
 3. Novosedly 10 6 2 2 21:16 20
 4. Bzenec  10 6 1 3 24:8 19
 5. Sparta 10 6 1 3 18:14 19
 6. Mutěnice 10 5 2 3 19:15 17
 7. M. Krumlov 10 5 1 4 12:12 16
 8. Ráječko  10 5 0 5 20:19 15
 9. Bosonohy 10 3 5 2 16:14 14
 10. Znojmo  10 4 1 5 14:17 13
 11. Kyjov 10 4 1 5 13:17 13
 12. Boskovice  10 3 3 4 16:21 12
 13. Ivančice  10 2 4 4 14:20 10
 14. Rajhrad  10 2 1 7 12:21 7
 15. Kuřim  10 2 1 7 12:23 7
 16. Podivín  10 0 3 7 10:30 3

I.A třída
 1. Bořitov  8 6 1 1 19:9 19
 2. Kunštát  8 6 0 2 32:9 18
 3. Dobšice 8 4 1 3 14:11 13
 4. Slovan 8 4 1 3 16:14 13
 5. Líšeň B 8 4 0 4 12:16 12
 6. Hrušovany  8 3 2 3 13:10 11
 7. Šlapanice 8 3 2 3 8:11 11
 8. Jevišovice 8 2 4 2 9:9 10
 9. Šaratice 8 2 4 2 7:8 10
 10. Vojkovice 8 3 1 4 11:13 10
 11. Zbýšov 8 2 3 3 8:19 9
 12. Miroslav 8 1 4 3 6:9 7
 13. Tasovice B 8 1 4 3 6:10 7
 14. Rájec 8 1 1 6 6:19 4

I.B třída
 1. Rousínov B 8 5 0 3 15:8 15
 2. Švábenice 8 5 0 3 13:8 15
 3. Blansko B 8 5 0 3 19:17 15
 4. Soběšice 8 4 2 2 14:11 14
 5. Podolí 8 4 2 2 15:14 14
 6. Tišnov 8 4 0 4 14:17 12
 7. Medlánky 8 4 0 4 16:20 12
 8. Bohdalice 8 3 2 3 19:12 11
 9. Svratka 8 3 2 3 10:11 11
 10. Lipovec 8 3 1 4 12:11 10
 11. Ivanovice 8 3 1 4 10:11 10
 12. Černá Hora 8 3 1 4 12:17 10
 13. Kohoutovice 8 2 1 5 9:12 7
 14. Čebín 8 2 0 6 7:16 6

Novinka: 
Veteránská liga 

malé kopané
Blanensko a Boskovicko - 

Jelikož soutěže blanenské malé 
kopané mají dlouholetou historii 
a tradici, a s ní stárnou i hráči, 
kteří se nechtějí rozloučit s mí-
čem a pohybem, rozhodlo se 
vedení MK Blansko od ročníku 
2013 uspořádat premiérový roč-
ník VETERÁNSKÉ LIGY malé 
kopané.

Soutěž bude určena pro hráče, 
kteří v daném roce dosáhli, nebo 
dosáhnou 40 let. Mohou hrát jak 
hráči neregistrovaní, tak i registro-
vaní v jakékoliv jiné soutěži velké, 
či malé kopané.

Hrací systém bude určen dle po-
čtu přihlášených družstev, hrát se 
bude dle platných pravidel BSMK 
upravených pro veteránskou ligu.

Veškeré informace o dění v bla-
nenské malé kopané, včetně přihlá-
šek do VETERÁNSKÉ ligy jsou 
uvedeny na stránkách MK Blan-
sko:  www.mkblansko.cz

Neváhejte a pojďte si od nového 
ročníku 2013 zahrát veteránskou 
malou kopanou.  (bh)

Jasní vítězové. Fotbalisté v malé kopané Sokol BK SADROS Boskovice se v předs  hu stali vítězi první ligy 
a  m i okresními přeborníky za rok 2012. V neděli porazili své boskovské rivaly z TJ Orel 8:3 (3:1) a již nemo-
hou být v posledních kolech předs  ženi.  Foto Jaroslav Oldřich

Tabulky krajských 
fotbalových 

soutěží 
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Rekonstrukce 
a intenzifi kace ČOV 

Velké Opatovice
Město Velké Opatovice dne 29. 6. 2012 ukončilo realizaci projektu 
„Rekonstrukce a intenzifi kace ČOV Velké Opatovice“, která probíhala 
od září 2010.

Projekt v Městě Velké Opatovice patří mezi projekty spolufi nancované 
Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP) v programovém období 2007-2013.

Projekt řešil rekonstrukci a intenzifi kaci stávající čistírny odpadních vod 
pro město Velké Opatovice pro kapacitu 5.266 EO tak, aby byly splněny 
požadavky odtoku v souladu s NV ČR č. 61/2003 Sb. 
Hlavním cílem projektu je snížení znečištění vodních toků naplněním 
požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 
Zhotovitelem projektu byla společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a. s., která 
vzešla z výběrového řízení. Stavbu projektovala společnost VEGAspol, v.o.s. 
a technický dozor po celou dobu výstavby zajišťovala společnost Allowance 
s.r.o. 
Celkové náklady projektu byly 113.457.969,00 Kč včetně DPH. Celková 
dotace z Operačního programu životní prostředí činila 55.113.022,00 Kč, 
přičemž z Fondu soudržnosti (zdroje z Evropské unie) město obdrželo částku 
51.956.743,00 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (zdroje z rozpočtu 
České republiky) částku 3.056.279,00 Kč. 
V současné době běží na nové čistírně odpadních vod roční zkušební 
provoz, který má prokázat naplnění stanovených cílů projektu především 
s ohledem na čištění odpadních vod ve stanovených ukazatelích.

O L Š O V E C  Jedovnice spol. s r. o.

si Vás dovoluje pozvat na

T R A D I Č N Í

VÝLOV RYBNÍKU
O L Š O V E C
SOBOTA  27. října 2012
NEDĚLE  28. října 2012 
hráz „U BAŠTY“

stánkový prodej živých ryb
(kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec)

 dvoudenní jarmark u bašty
(nabídka rozmanitého sortimentu zboží)

občerstvení - speciality z ryb
doprovodný program

(kolotoče pro děti, jízda na ponících)

 Zajištěna posilová doprava na výlov na linkách IDS – JMK 
č. 201 a 231

(ze zastávek Brno–Židenice autobusové nádraží a zpět,
a Blansko  autobusové nádraží a zpět)

NEBOJTE SE PODNIKAT

AUTOVRAKY
ODTAH zdarma, 

Eko doklad 

VÝKUP AUT 
i nebourané, prodej ND.

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

Koupím zemědělské 
pozemky. 

Tel.: 734 150 565.

Renovace dveří 
a zárubní.

Slezák Miroslav
Tel.: 604 150 378

Česká obec sokolská 
ve spolupráci s TJ Sokol  

Boskovice
pořádá

v sobotu dne 20. října 2012 od 13.30 hodin 
v sále boskovické sokolovny

Národní přehlídku 
sokolských 

pěveckých sborů,

na které vystoupí klasické a folklórní sbory: 

Brno-Židenice
Foerster Jihlava
Háj ve Slezsku 
Libuše Praha
Huntířov
Píseň Jedovnice
Gaudium Praha

Marijánky 
Vacenovice

Velká nad Veličkou
Hrubá Vrbka
Velehlas 

Velenice
Svatobořice

Společná píseň Hoj vzhůru pestr ý sokole

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

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

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

Prodám Luxfery - čiré, použité, výbor-
ný stav, rozměr 19x19x8 cm. 48 ks. Cena 
12Kč/ks. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel. 
724 362 712.

Koupím byt 2+1/2+kk v lokalitě Zbro-
rovce, Blansko. Družstevní i osobní vlast-
nictví, platba hotově. Tel.: 607 863 264.

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví 
v Kunštátě. Tel.: 736 162 018.

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

Prodám RD 6+2 + Garáž, okr. Blan-
sko, Bořitov, 2 950 000 Kč. Po rekon-
strukci z 90% novostavba, nové rozvody 
vody, elektřiny, topení (kondenzační kotel) 
a podlahové topení. Dispozice: dvě patra 
2x150m2, terasa 70m2, částečně podsklepe-
no. Tel.: 734 445 563.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pronajmu podkrovní byt 1+1 přímo 
v centru města Blanska, obytná plocha 54 
m2, celkově zařízený, připojení k bezdrát. 
internetu, v dosahu nákupní centrum, vla-
kové i autobusové spojení. Pronájem vč. 
inkasa 8 500 Kč. Požaduji kauci. Tel.: 721 
375 773.

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

Dlouhodobě pronajmu samostatný 
byt v rodinném domě v Blansku v Havlíč-
kově 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.

Rozvrh
cvičebních hodin žen

v sokolovně

po 9-10 hod. -

vede Jitka Slámková
po 17-18 hod.

vede Jana Paulíková
po 18-19 hod. vede Bohumila Musilová

 18-19 hod.
- vede Jitka Slámková

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

Pronajmu byt 3+1 v Boskovicích. Pří-
slušenství - 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 re-
konstrukci v klidné zóně, částečně zařízený. 
Cena 4 500 Kč + inkaso. Nástup možný od 
prosince 2012. Tel.: 739 406 972.

Pronajmu – prodám garáž, Blansko – 
Sloupečník (u pálenice). Tel.: 602 724 073.

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

Prodám zánovní manželské dvoulůžko 
170 x 200 cm s úložným prostorem, cena 
4 500 Kč. Tel.: 775 031 967.

Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 v Blan-
sku- střed města. Slušným lidem. Tel.: 606 
598 613.

Koupím starší motocykl JAWA, po-
jízdný i nepojízdný. Tel.: 604 150 378.

 Pokračování na str. 11
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 M. K  – B , KP 1 0 2

2 I  – R , KP 1 0 2

3 P  – B , KP 1 0 2

4 R -J  – Š , I.A 1 0 2

5 B  B – S , I.B 1 0 2

6 T  – Č  H , I.B 1 0 2

7 L  – P , I.B 1 0 2

8 J  – Š , OP 1 0 2

9 D  – S , OP 1 0 2

10 K  – R , OP 1 0 2

11 V  – D , OP 1 0 2

12 V. O  – L , III. . 1 0 2

13 V  – K , III. . 1 0 2

14 V  – L , OP 1 0 2

10. kolo

TIPOVAČKA

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

1 B  – B , KP 1 0 2

2 B  – B , KP 1 0 2

3 R  – M.K , KP 1 0 2

4 S  – B , I.A 1 0 2

5 J  – R -J , I.A 1 0 2

6 H  – K , I.A 1 0 2

7 Č  H  – S , I.B 1 0 2

8 L  – J , OP 1 0 2

9 O  – V , OP 1 0 2

10 L  – O , OP 1 0 2

11 K  – K , OP 1 0 2

12 S  – Š , OP 1 0 2

13 S  – S , III. . 1 0 2

14 L  – B  B, I.B 1 0 2

9. kolo

TIPOVAČKA

T
V šestém kole získal nejvíce bodů (18) Břetislav Strážnický z Blanska, 

v následujícím potvrdil svoje jasné vedení v celkovém pořadí Zdeněk 
Mynařík ze Sloupu (26), který vyhrál letos již potřetí. 

Tradiční Velká cena Znojma se konala v novém plaveckém areálu

Jan Vencel dohmátl druhý
Věra Vencelová

Znojmo - Ve zcela novém ka-
bátě přivítalo jihomoravské město 
Znojmo účastníky již 45. ročníku 
Velké ceny Znojma v plavání. 
Oproti minulým ročníkům se změ-
nilo nejen místo konání, ale i ter-
mín a program. Tentokrát se totiž 
plavalo pod širým nebem v krás-
ném areálu plovárny Louka, kte-
rý plavcům, trenérům a divákům 
nabídl vyhřívanou osmi dráhovou 
pětadvacítku a dostatek prostoru 
okolo bazénu.  

Jedinou vadou na kráse bylo 
počasí, které o tomto víkendu 
plavcům moc nepřálo. Hodně pr-
šelo a hlavně byla zima. Přesto 
mohli diváci obdivovat některé 

kvalitní výkony nejen českých re-
prezentantů, ale i ostatních plavců 
z patnácti klubů ČR i Rakouska, 
které neodradila ani tato nepřízeň 
počasí. 

I blanenský oddíl zde měl již 
potřetí své zástupce, kteří si chtěli 
hned na začátku sezóny zaplavat 
kvalitní časy ke kvalifi kaci na zim-
ní MČR. Veronika Zamazalová se 

Biketrialový rok: Václav Kolář 
je nadále zcela suverénní

Znojmo - Biketrialisté se tentokrát sjeli na republikovém mis-
trovství a zároveň finálovém závodě Evropského poháru ve Znojmě. 
V krásném prostředí Gránického údolí bojovali naši a několik desítek 
zahraničních jezdců ze sedmi evropských zemí o body do seriálu EP 
a mistrovství ČR.

Na promáčených tratích neměl v kategorii Elite opět konkuren-
ci Václav Kolář. Tentokrát mu společnost na stupních vítězů děla-
li Pavel Procházka z Přerova a blanenský Martin Kakáč. Vašek se 
předchozích dvou závodů EP ve Španělsku a Dánsku nezúčastnil, ale 
vítězství ve Znojmě mu zajistilo celkově třetí místo. Také Martin zís-
kal v letošním Evropském poháru bronz, který mu zajistilo vítězství 
v jediném závodě v Dánsku v kategorii Senior.

V kategorii Junior startují dva blanenští jezdci Václav Gryc a Ond-
řej Šenk. O zlato Vaška Gryce tentokrát připravil dánský jezdec Jonas 
Kristiansen, bronz patřil Ondřeji Šenkovi.

Blansko má tedy letos opět medailisty ze seriálu závodů Evropské-
ho poháru.

První říjnový víkend 6.-7.10. se seriál mistrovství ČR završí tradič-
ně na brněnském veletrhu Sportlife. Zveme příznivce našeho sportu 
na finálový závod, který bývá přehlídkou toho nejlepšího co můžete 
z biketrialu vidět. Blanenská hvězda Václav Kolář tam ukončí svo-
ji patrně nejlepší sezónu kariéry, v níž dosáhl mimo jiné na stříbro 
v elitní kategorii mistrovství světa.  (jak)

Kadeti Olympie třetí v ČR
Blansko - Mládežnický program blanenského baseballového klubu 

přinesl sladké bronzové plody. Kadetský tým, pod trenérskou taktovkou 
Jaroslava Krejčíře, zaskočil ve fi nálovém turnaji Mistrovství České re-
publiky v baseballu kadetů do 16 let řadu favoritů. V základní skupině si 
Blanenští počínali suveréně. Stopku fi nálovým ambicím vystavil v semi-
fi nále až tým Arrows Ostrava. Už po dvou směnách bylo jasné, že Olym-
pia po chybách v obraně už útokem nevydařený zápas neotočí. V zápase 
o třetí místo zdolalo Blansko Kotlářku Praha, která vypadla v semifi nále 
až po prodloužení s Draky Brno. V dramatické koncovce Olympia těsné 
vedení 10:9 udržela a získala po několika letech další cenný kov.  (bh)

Úspěch. Basketbaloví minižáci BBK Blansko získali stříbrné medaile 
ve 3. ročníku turnaje, který se odehrál v blanenské sportovní hale. Cen-
né bylo především vítězství nad bronzovým týmem BŠM Brno, naopak 
domácí celek nestačil na suverénního vítěze z Uherského Brodu. Čtvrté 
místo si domů odvezlo Podolí.  Foto Jaroslav Kříž

Turnaj. Na blanenské kuželně se uskutečnil již 5. ročník mezinárodního 
kuželkářského turnaje pro zrakově pos  žené. V soutěži 13 družstev zvítě-
zil Inter Bra  slava. Domácí Dolní Lhota obsadila 4. místo. V soutěži jed-
notlivců mezi 45 startujícími zvítězila Anna Paulusová z Ostravy. Domácí 
hráči Pařil a Maška obsadili 4. a 5. místo.  Foto archiv

fotbal
III.třída: V. Opatovice – Benešov 0:0. 

Lysice – Knínice 1:0 (1:0), Lepka. Vranová 
– Ostrov 3:2 (1:1), Krčil, Skořepa, Tenora 
L. - Dáňa, Hudec. Vísky – Lažany 4:0 (1:0), 
Přikryl 3, Martínek. Kunštát B – Adamov 
5:2 (3:1), Bednář 3, Havelka, Krása – Krát-
ký L., Smolík. Vavřinec – Svitávka 1:0 
(1:0), Přikryl Roman, ČK Dyčka (S). Ska-
lice – Voděrady 7:1 (5:0), Marek 3, Bílek 2, 
Fiala, Haluza - Koudelka. 
  1.  Vavřinec  8  7  0  1  29:10  21 
  2.  Kunštát B  8  6  0  2  27:20  18 
  3.  Knínice  8  5  0  3  17:15  15
  4.  Lysice  8  5  0  3  16:14  15
  5.  Skalice  8  4  1  3  21:16  13 
  6.  Svitávka  8  4  0  4  26:12  12 
  7.  Vranová  8  4  0  4  29:22  12 
  8.  Vísky  8  4  0  4  18:18  12
  9.  Benešov  8  3  1  4  14:14  10 
  10.  Ostrov  8  3  1  4  14:17  10 
  11.  V.Opatovice  8  2  2  4  10:26  8 
  12.  Lažany  8  2  1  5  8:18  7
  13.  Adamov  8  2  0  6  17:26  6 
  14.  Voděrady  8  2  0  6  12:30  6 

IV. třída: Jedovnice B – Cetkovice 4:3 
(2:2), Pešička 2, Marek, Nejezchleb M. - 
Jedlička, Jurka, Letfus. Rozstání - Lažánky 
2:0 (0:0), Bezděk, Hanák. Kořenec B – Bos-
kovice B 3:0 (1:0), Bašný, Schulze, Sedlák. 
Bukovina – Ráječko B 3:3 (2:2), Garaj T., 
Mudrla, Vojtěchovský - Horák, Rajšlégr, 
Štafa. Vilémovice B – Svitávka B 0:5 (0:2) 
- Alexa 2, Pleska 2, Andrlík. Bořitov B – 
Doubravice B 1:1 (1:1), Zouhar - Alexa. 
  1.  Doubravice B  8  6  2  0  37:10  20
  2.  Kořenec B  8  6  0  2  18:11  18
  3.  Svitávka B  8  5  0  3  18:11  15 
  4.  Ráječko B  8  4  2  2  27:16  14 
  5.  Cetkovice  8  4  1  3  29:29  13 
  6.  Jedovnice B  7  4  0  3  15:12  12 
  7.  Boskovice B  8  4  0  4  17:26  12 
  8.  Rozstání  8  2  4  2  11:9  10
  9.  Vilémovice B  8  3  1  4  13:20  10 
  10.  Bořitov B  8  2  3  3  18:18  9
  11.  Bukovina  7  0  1  6  7:26  1 
  12.  Lažánky  8  0  0  8  4:26  0 

Divize st. dorost: Blansko – Boskovice 
2:1 (2:0), Daněk, Trávníček – Žouželka.
 1. Sparta 7 7 0 0 27:5 21
 2. Otrokovice 8 6 0 2 30:11 18
 3. Žďár 8 4 2 2 14:11 14
 4. Blansko 8 4 1 3 18:11 13
 5. Humpolec 8 4 1 3 12:17 13
 6. H. Brod 7 4 0 3 15:10 12
 7. Bohunice 7 3 1 3 23:15 10
 8. Boskovice 7 3 1 3 14:14 10
 9. Líšeň B 7 2 1 4 15:19 7
 10. Třebíč B 8 2 0 6 9:25 6
 11. Vrchovina 7 1 3 3 8:24 6
 12. V. Meziříčí 7 1 1 5 6:16 4
 13. Pelhřimov 7 1 1 5 8:21 4

Divize ml. dorost: Blansko – Boskovice 
5:1 (4:1), Zmeko O., Souček 2, Semčuk – 
Doležel.
 1. H. Brod 7 6 1 0 18:6 19
 2. Bohunice 7 6 0 1 43:9 18
 3. Blansko 8 6 0 2 26:10 18
 4. Třebíč 8 5 0 3 17:17 15
 5. Humpolec 8 3 2 3 14:19 11
 6. Pelhřimov 7 3 1 3 11:14 10
 7. Otrokovice 8 3 1 4 14:23 10
 8. Vrchovina 7 2 1 4 13:14 7
 9. Líšeň 7 2 1 4 12:14 7
 10. Sparta 7 1 3 3 9:12 6
 11. V. Meziříčí 7 1 2 4 9:20 5
 12. Žďár 8 1 2 5 9:22 5
 13. Boskovice 7 1 2 4 11:26 5

I. třída dorost: Vev. Bítýška – Lipovec 
1:2 (1:1), Koutný, Musil. 

OP dorost, sk. A: Olomučany – Lipůvka 
1:7 (0:2), Azbayar - Sáňka 2, Albert, Hoch-
man, Strážnický, Světlík, Šlajch. Rájec-
Jestřebí - Sloup/Ostrov 13:0 (5:0), Janík, 
Orel 3, Dvořák, Sedláček 2, Hajný, Opatřil, 
Pokorný. Jedovnice – Č. Hora/Bořitov 2:0 
(1:0), Galita, Pešička. Ráječko – Adamov 
13:2 (8:0), Cihlář, Divácký, Jabůrek 3, Vo-
močil 2, Ševčík 2 - Didi, Svoboda. 
  1.  Rájec-Jestřebí  5  4  0  1  24:5  12 
  2.  Lipůvka  4  3  1  0  20:8  10
  3.  Ráječko  4  2  2  0  22:9  8 
  4.  Jedovnice  4  2  1  1  12:3  7 
  5.  Č.Hora/Bořitov  5  2  0  3  10:8  6 
  6.  Kotvrdovice  4  2  0  2  14:14  6
  7.  Sloup/Ostrov  5  2  0  3  20:24  6 
  8.  Adamov  4  1  0  3  13:25  3
  9.  Olomučany  5  0  0  5  5:44  0 

OP dorost, sk.B: V. Opatovice – Vodě-
rady 2:2 (0:1), Kříženecký, Stárek - Kropáč, 
Kudláček. Vísky – Cetkovice 4:2 (2:2), Ba-
čovský, Hladil 2 – Horák J., Lepka. Drno-
vice – Letovice 1:3 (0:2), Bělehrádek - No-
votný 2, Dvořák. Skalice – Svitávka 0:10 
(0:5) - Chloupek, Dvořáček, Kubín, Peterka 
D. 2, Maršálek, Tušla. 

  1.  Letovice  5  4  1  0  13:5  13 
  2.  Kunštát  4  3  1  0  13:5  10 
  3.  Vísky  4  3  0  1  10:4  9
  4.  Drnovice  5  2  1  2  10:9  7 
  5.  V.Opatovice  4  1  2  1  10:7  5 
  6.  Voděrady  4  1  2  1  7:4  5
  7.  Cetkovice  4  1  1  2  7:12  4 
  8.  Svitávka  5  1  0  4  11:11  3 
  9.  Skalice  5  0  0  5  5:29  0

KP st. žáci: Medlánky – Blansko 3:3 
(2:3), Zmeko 2, Ševčík.

KP ml. žáci: Medlánky – Blansko 6:3 
(1:1), Doležel, Souček, Ševčík.

I. třída st. žáci: Rájec-Jestřebí – Řečko-
vice 3:6, Kunc 2, Lipiello. Kuřim – Bosko-
vice 1:1, Tichý.

I. třída ml. žáci: Rájec-Jestřebí – Řeč-
kovice 0:4. Kuřim – Boskovice 4:3, Vorlic-
ký 2, Stejskal. 

OP starší žáci, sk..A: Sloup/Vysočany 
– Svitávka 3:0 (1:0), Andrlík, Kubinger, Tr-
tílek. Ráječko – Č. Hora/Bořitov 6:2 (2:1), 
Vomočil 3, Hubner 2, Hájek - Řehoř 2. 
Doubravice – Lipůvka 6:0 (3:0), Schuch 3, 
Faltinek, Kazda, Maňoušek D. Kotvrdovice 
– Lipovec 1:2 (0:2), Vančura - Škvařil 2. 
  1.  Lipovec  4  4  0  0  13:3  12
  2.  Sloup/Vysočany  4  4  0  0  12:3  12 
  3.  Doubravice  4  2  0  2  16:5  6
  4.  Ráječko  4  2  0  2  15:10  6
  5.  Lipůvka  4  2  0  2  18:15  6 
  6.  Kotvrdovice  4  1  0  3  4:14  3 
  7.  Č.Hora/Bořitov  4  0  1  3  7:18  1 
  8.  Svitávka  4  0  1  3  5:22  1

OP starší žáci, sk.B: Lysice – Knínice 
2:2 (1:2), Valenta 2 - Vondál 2. Olešnice – 
Vísky 13:0 (10:0), Sýs 4, Svoboda 3, Dostál 
L., Nedělová 2, Dostál V., Žíla. V. Opatovi-
ce – Letovice 0:5 (0:4) - Macének, Pokorný 
2, Stehlík. 
  1.  Letovice  4  4  0  0  25:2  12 
  2.  V.Opatovice  3  2  0  1  7:6  6 
  3.  Knínice  3  1  2  0  21:8  5
  4.  Lysice  4  1  1  2  15:11  4 
  5.  Olešnice  3  1  0  2  14:12  3 
  6.  Kunštát  2  0  1  1  6:11  1
  7.  Vísky  3  0  0  3  1:39  0 

OP mladší žáci: Benešov – Boskovice B 
1:20 (1:12), Šperka - Rottenberg 4, Janíček 
3, Štěrba D., Alexa, Kocůrek, Sychra F. 2, 
Kunc, Straka, Svoboda, Štěrba R. Cetkovi-
ce – Kunštát 1:3 (1:1), Schutz D. - Bláha, 
Staněk, Štěrba. Olešnice – Knínice 0:8 (0:4) 
- Mucha O., Mucha V. 3, Lajšner L. 2. Blan-
sko B – Olomučany 3:2 (2:1), Žáček D. 2, 
Rek - Beránek 2. V. Opatovice – Rudice 3:6 
(2:3), Hladil, Kouřil, Šumbera - Kučera 3, 
Štěpánek 2, Magda. Jedovnice – Drnovice 
0:6 (0:3). 
  1.  Rudice  6  5  0  1  58:16  15 
  2.  Knínice  5  5  0  0  41:4  15 
  3.  Drnovice  5  4  1  0  31:5  13 
  4.  Blansko B  5  4  1  0  30:13  13 
  5.  Olomučany  5  4  0  1  26:6  12 
  6.  Boskovice B  5  3  0  2  32:18  9 
  7.  Jedovnice  5  2  0  3  16:20  6
  8.  V.Opatovice  5  1  0  4  15:28  3 
  9.  Kunštát  5  1  0  4  7:21  3
  10.  Olešnice  5  0  0  5  8:31  0 
  11.  Cetkovice  5  0  0  5  1:42  0 
  12.  Benešov  4  0  0  4  1:62  0 

OP ženy: Drnovice – Kostelec 2:3 (2:2), 
Liznová, Pavelková - Haluzová, Horáková, 
Jarošová. Ráječko – Kunštát 0:4 (0:2) - 
Zoubková 2, Horáková, Sokolová. Bosko-
vice – Kohoutovice 2:1 (0:0), Braunšlege-
rová, Ferugová – Winklerová. 
  1.  Kunštát  7  7  0  0  32:2  21 
  2.  Boskovice  7  4  1  2  26:7  13 
  3.  Lažany  6  4  0  2  13:16  12
  4.  Kostelec  7  3  1  3  15:13  10 
  5.  Ráječko  7  2  3  2  5:8  9
  6.  Drnovice  7  0  2  5  6:22  2 
  7.  Kohoutovice  7  0  1  6  5:34  1 

kuželky
1. liga ženy: KK Zábřeh – TJ ČKD 

Blansko 2:6 (3104:3207), Musilová D. 
493, Nevřivová 523, Daňková 521, Še-
včíková 521, Musilová Z. 612, Kalová 
537. TJ ČKD Blansko – SKK Jičín 5:3 
(3207:3141), Ševčíková 520, Musilová D. 
552, Nevřivová 534, Kalová 550, Daňková 
542, Lahodová 509.
  1.  Slavia  3  3  0  0  19,0:5,0  6
  2.  Přerov  3  3  0  0  18,0:6,0  6
  3.  Blansko  3  3  0  0  18,0:6,0  6
  4.  Duchcov  3  2  0  1  15,0:9,0  4
  5.  Konstruktiva  3  2  0  1  13,0:11,0  4
  6.  Val. Meziříčí  3  1  0  2  12,0:12,0  2
  7.  Husovice  3  1  0  2  11,0:13,0  2
  8.  Č. Třebová  3  1  0  2  10,0:14,0  2
  9.  Jičín  3  1  0  2  9,0:15,0  2
  10.  Neratovice  3  1  0  2  9,0:15,0  2
  11.  Zábřeh  3  0  0  3  7,0:17,0  0
  12.  Náchod  3  0  0  3  3,0:21,0  0

Z  

představila v prsových disciplínách 
a na dvoustovce jsme ji dokonce vi-
děli i v odpoledním fi nálovém bloku 
snímaném kamerami ČT4. Na této 
trati nakonec dohmátla jako sedmá. 
Výkony dalšího blanenského plav-
ce Michala Vencela na 50 m motý-
lek a 100 m kraul na fi nále nestačily. 
Nejlépe si vedl poslední z trojlístku 
Jan Vencel, který se objevil ve fi -
nále po boku českých reprezentan-
tů ve všech disciplínách. Na trati 
200 m prsa dosáhl, po velkém boji 
v závěrečných metrech, nakonec na 
stříbrnou medaili, i když v cílovém 
fi niši nebyla ani ta zlatá daleko. Za 
reprezentantem ČR Martinem Zik-
mundem z Kladna zaostal pouze 
osm desetin sekundy.

2. liga muži: KK ROSTEX Vyškov – TJ 
ČKD Blansko 7:1 (3246:3125), Honc 499, 
Němec 533, Hlavinka 541, Flek J. 502, Flek 
R. 500, Havíř 550. TJ ČKD Blansko – KK 
Slovan Rosice 4:4 (3234:3248), Havíř 545, 
Hlavinka 564, Novotný 532, Flek J. 519, 
Honc 552, Flek R. 522. 

3. liga muži: TJ Sokol Mistřín – TJ ČKD 
Blansko B 8:0 (3258:3129), Musil 536, Kot-
lán 527, Procházka 525, Pliska 518, Kolařík 
509, Hédl 514. TJ ČKD Blansko B – CHJK 
Jihlava 6:2 (3246:3156), Kotlán 541, Musil 
571, Pliska 537, Kolařík 528, Procházka 
544, Šplíchal 525. 

Okresní podniková liga, extraliga: 
ITAB – VMS 1295:1162, Nesvadba 271, 
Maška 264 - Gruber 258, Kyzlink 235. 
Kadeřnictví ES – RI Okna 1272:1331, 
Král 284, Moll 265 - Kučera 276, Perni-
ca a Porubský oba 271. A je to – VVR B 
1308:1174, Šmerda a Souček 274 - Semrád 
J. 251, Semrád M. 247. KSK – Kuželkáři 
VB leasing 1299:1283, Kolář 297, Špičák 
259 - Zouhar 271, Malits A. 258. ČBE A 
– VVR A 1206:1235, Pola 286, Seďa 256 - 
Stloukal 263, Flek 260. VVR B – Kuželkáři 

VB leasing 1246:1309, Stojkovič T. 273, 
Semrád 268 - Zouhar 291, Nezval 275. A je 
to – ČBE A 1301:1184, Šmerda 294, Pařil 
268 - Šváb 249, Pola 244. RI Okna – KSK 
1407:1264, Pernica 308, Porubský 290 - 
Valášek F. 292, Kolář 262. VVR A – ITAB 
1252:1244, Stloukal 292, Urbánek 264 - 
Musil 265, Maška 253. 

1. liga: BODOS – Blanzek 1192:1178, 
Vybíhal 274, Závodník 259 - Grim 276, Lev 
235. AKK – Stavba krbů 1161:1246, Barša 
275, Zachar 230 - Mátl 265, Mokrý 257. 
Catering – Rapid 1280:1258, Kocourek 283, 
Kala 255 - Charvát 280, Hrazdíra 255. Hasiči 
– JEZAT, 1203:1190 Majer 278, Mynář 265 - 
Paul 277, Smejkal 267. ČKD Turbo Technics 
– Nemocnice 1241:1188, Bašný 254, Špaček 
249 - Navrátil 263, Zavadil 244.

2. liga: Koloniál – Relax Club 1172:1092 
Šlajch 248, Kuchař 243 - Polák 269, Staněk 
216. JMP – SPŠ 1144:1046, Ježek 241, Pod-
rabský 237 - Šíbl 251, Fejt 224. Eko system 
– Profi  Weld 1213:1115, Pšenčík 264, Zou-
har J. 261 - Musil 237, Petříček 222. Orel 
– Lachtani 1202:1029, Šoba 262, Dvořák 
250 - Doskočil 232, Bernard 214.  (bh)

Závod. V Boskovicích se o víkendu uskutečnilo mistrovství České republi-
ky ve vzpírání juniorů.  Foto Adam.s

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová
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Boskovice – Knihovna v 10 hod.: Týden knihoven – dopoledne pro ma-
minky s dětmi, ve 12 hod.: obal se svou knihu.
Boskovice – Mateřské centrum v 17 hod.: Zelené potraviny a zdravý ži-
votní styl - šťáva z mladého ječmene a řasa chlerella, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ve s  nu.
Boskovice v 19.30 hod. Je to jen vítr.

středa 3. říjnastředa 3. října
AKCEAKCE

Blansko – Poliklinika v 15 hod.: Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanen-
ska, Kunštátska a Boskovicka, prezentace knihy.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: Práce a rodičovství, přednáška.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna v 15 hod.: Den seniorů.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Beseda s hercem brněn-
ského divadla Janem Grygarem.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Slavnostní koncert u příležitos   60. 
výročí založení ZUŠ Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ve s  nu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Sousedská hlídka.

čtvrtek 4. říjnačtvrtek 4. října
AKCEAKCE

Letovice – Kostel sv. Václava v 18 hod.: Jurij Gorbunov, koncert.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 17 hod.: Podzim doma i v zahradě, před-
náška.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Beseda se staros-
tou města.

KINAKINA
Blansko v 18.45 hod. Přímý přenos z Divadla Járy Cimrmana.
Boskovice v 18.45 hod. Přímý přenos z Divadla Járy Cimrmana.
Doubravice v 18 hod. Muži v černém 3.

pátek 5. říjnapátek 5. října
AKCEAKCE

Blansko – Městská knihovna v 18 hod.: II. salon blanenských výtvarníků, 
vernisáž.
Boskovice – Knihovna v 15 hod.: Týden knihoven - Letem čajovým svě-
tem a výstava Čtení o Boskovicích.
Jedovnice – Kulturní dům v 19 hod.: Pozvání na večírek, hraje Divadlo 
Pavla Trávníčka.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Hana Stehlíková Babyrádová: 
Krajiny vnější a vnitřní obrazy, grafi cké listy, keramické objekty, vernisáž 
výstavy.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Eva Holubová a Bohumil Klepl.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Amerika na fotografi ích Karla Ko-
cůrka, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Země bez zákona.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Cesta do lesa.
Šebetov v 19.30 hod. Sněhurka a lovec.

sobota 6. říjnasobota 6. října
AKCEAKCE

Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Espuelas.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 16 hod.: Koncert pěveckých souborů dru-
žebního polského města Chelmno a letovického sboru Carpe Diem.
Olešnice – Ski-areál ve 14 hod.: Drakiáda.
Velké Opatovice – Kino v 18 hod.: Kroky víry, zpívaná bohoslužba.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Druhá šance.
Blansko ve 20 hod. Země bez zákona.

Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie.
Boskovice v 19.30 hod. Cesta do lesa.

neděle 7. říjnaneděle 7. října
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 10 hod.: Michal je pajdulák, dětský program Michala 
Nesvadby.
Olešnice – Evangelický kostel v 15 hod.: Varhanní koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. The Words.
Blansko ve 20 hod. Druhá šance.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie.
Boskovice v 19.30 hod. Cesta do lesa.

pondělí 8. říjnapondělí 8. října
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. The Words.
Boskovice v 19.30 hod. 96 hodin: Odplata.

úterý 9. říjnaúterý 9. října
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Cyklus kytarových koncertů Miloš 
Pernica a hosté.
Boskovice – Hos  nec u Rudyho v 19 hod.: Koncert v Hospůdce u Rudy-
ho, vystoupí Mira Kubín, Petr Meluzín a Mar  n Krajíček.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sousedská hlídka.
Boskovice v 19.30 hod. 96 hodin: Odplata.

středa 10. říjnastředa 10. října
AKCEAKCE

Blansko – Sál Kolárova 8 v 18 hod.: Zahájení divadelního fes  valu Kolo-
toč, v 19 hod.: ukázky improvizace.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Církev a majetek v historickém 
kontextu, přednáška.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Večer s kotlíkem - Radovan Kabeš - Fotografo-
vání zvířat v parcích Botswany.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Podzimní vaření – babič-
činy lívance s domácími zavařeninami.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sousedská hlídka.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Hasta la Vista.

čtvrtek 11. říjnačtvrtek 11. října
AKCEAKCE

Blansko – Sál Kolárova 8 v 18 hod.: Divadelní fes  val Kolotoč - koncert 
Leporelo - Kateřina Reichová a její hosté, ve 20 hod.: Dno: Fagi, divadelní 
představení, Její sen, koncert. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Queen - Hungarian Rhapsody Live In Budapest 
´86, záznam koncertu.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Ve s  nu.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.
Doubravic v 18 hod. Sněhurka a lovec.

pátek 12. říjnapátek 12. října
AKCEAKCE

Blansko – Sál Kolárova 8 v 15 hod.: Dílna improvizace, v 18 hod.: divadlo 
Kolárka, ve 20 hod.: divadlo Naboso.
Blansko – Galerie Jonáš v 19 hod.: Folklór a kroje j. Moravy, beseda.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Kamelot, koncert.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.
Šebetov v 19.30 hod. Útěk z MS-1.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Milování.

sobota 13. říjnasobota 13. října
AKCEAKCE

Blansko – Sál Kolárova 8 v 10 hod.: Dílna improvizace, v 18 hod.: 
Labyrint světa a ráj srdce, absolventské představení – druhý stupeň 
dramatického oboru Základní umělecké školy Blansko, ve 20 hod.: 
Něžná, loutkové představení – divadlo Kolárka. 
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Hudba pomáhá ukrajinským dě-
tem, charita  vní hudební večer.
Vísky – Mateřské centrum v 16 hod.: Jednoduché postavičky ze šus  , 
dílna.

KINAKINA
Blansko ve 17.30 hod. Hotel Transylvánie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Cesta do lesa.
Boskovice v 15 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Gaetano Doni-
ze   /Nápoj lásky.

neděle 14. říjnaneděle 14. října
AKCEAKCE

Blansko – Sál Kolárova 8 v 10 hod.: dílna improvizace, ve 13 hod. 
dílna improtance, v 16 hod.: výstupy dílen, představení pro širokou 
veřejnost.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: O kohoutkovi a slepičce, divadlo 
pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Hotel Transylvánie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Cesta do lesa.
Boskovice v 17 hod. Doba ledová 4: Země v pohybu.
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.

pondělí 15. říjnapondělí 15. října
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Cesta do lesa.
Boskovice v 19.30 hod. The Queen - Hungarian Rhapsody Live In Buda-
pest ´86, záznam koncertu.

Z  
Autorské čtení na Salmovce
Podle zaručených informací a očitých svědectví mnohých blanenských 

občanů byl v Blansku v zámeckém parku zaznamenán pohyb mimozem-
ských tvorů. Vy jste dosud o ničem neslyšeli???

Většina žáků z 8. A, ze ZŠ na Salmově ulici v Blansku, na vlastní oči 
viděla přistání vesmírného neznámého tělesa. Mnozí z nich dokonce mi-
mozemšťany spatřili a pozorovali je. A nejen to. Našli se i tací, kteří se 
nebáli navázat s nimi kontakt, podívat se k nim do létajícího talíře. Bohu-
žel ne vždy byla setkání s mimozemskou civilizací přátelská. (Dvě dívky 
byly dokonce pár dní nezvěstné. Naštěstí vše dopadlo dobře.)

Své zážitky osmáci (v hodině slohu) zapsali a vznikly opravdu pěkné 
příběhy plné dobrodružství a napětí. Škoda, nepochlubit se s nimi!!

A tak vznikl nápad, uspořádat autorské čtení. Žáci z osmičky svoje 
texty přišli přečíst žákům do 1.A a 1.B. (Nebyla to jejich první návštěva. 
V rámci projektu Spolužáci – kamarádi se tito žáci společně setkali již 
v září první školní den.) Navíc obdarovali malé spolužáky vlastnoručně 
vyrobenými létajícími talíři. A prvňáčci se pochlubili starším kamará-
dům nádhernými výkresy nejroztodivnějších ufounů.

 Vlasta Plchová, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Zahájení „UNIVERZITY“
Již potřetí připravila Městská knihovna Blansko pro zájemce z Blanska 

a blízkého okolí projekt „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“. 
Ve školním roce 2012/13 je tato pilotní akce blanenské knihovny vě-

nována výuce základů anglického jazyka, proto také dostala výstižné po-
jmenování KAMARÁDKA ANGLIČTINA.

Nábor frekventantů tohoto jazykového kurzu, jehož lektorování se uja-
la sympatická emeritní vyučující anglického jazyka Mgr. Hana Opatřilo-
vá, byl započat. v polovině května a díky obrovskému zájmu došlo během 
necelých třech týdnů k naplnění maximální kapacity kurzu.

 Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Škola letos překročila Rubikon 
Rubikon je akce pro žáky 6. tříd, kterou každoročně pořádá jedna ze 

škol Cirsia. Šest zástupců za každou školu přijede poměřit nejen svoje 
znalosti, dovednosti, zručnost a obratnost, ale i schopnost spolupráce 
a ochoty zapojit se do kolektivních aktivit.

Křtinský Rubikon jsme nazvali Šifra Mistra Santiniho. Využili jsme 
možnosti děti blíže seznámit s historií křtinského kostela i Křtin. Žáci 
plnili úkoly, které dostávali v šifrované podobě. Museli tedy nejprve roz-
luštit zadání úkolů a pak je plnit. Během necelých tří dnů, kdy ve škole 
pobývali, si vyzkoušeli řadu řemesel, naučili se novou písničku, zatančili 
si, naučili se péct trdelníky, vyzkoušeli si rybaření…

Křtinská škola obstála na výbornou především díky těsné spolupráci 
všech zaměstnanců.  Dagmar Tomková, za organizační vedoucí

Ř  
Pokračování ze str. 9

Nabízím intenzivní přípravu ke 
státní maturitní zkoušce z angličti-
ny. Dále nabízím přípravu k meziná-
rodním jazykovým zkouškám Cam-
bridge. Skupiny max. po 4 studentech, 
materiály zajištěny. Mám zkušenosti 
z praxe, zaručuji profesionalitu. Bližší 
informace na anglictinazkousky@se-
znam.cz nebo na tel.: 731 163 463.

Prodám OA Ford Mondeo kom-
bi, r. v. 1999, 1,8 TD, stříbrná metalí-
za. Cena dohodou. Tel.: 603 936 075

Prodám družstevní byt 2+1 
v Kunštátě. Tel.: 724 937 876.

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 sli-
vovici 54%. Cena 300 Kč/ litr. Po 
domluvě dovezu do Blanska a Bo-
skovic. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.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 šamotové tvarovky na stavbu 
krbu, komínu ap. Cena: 30 Kč/ks. 
Tel.: 723 967 473, e-mail: 123pava@
seznam.cz.

Prodám dva byty oba v 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 podobný, ale bez balkonu nachází 
se za ČSOB, parkování před domem. 
Tel.: 777 357621.

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

Pronajmu byt 2+1 v Kunštátě, 
ulice Nová. Tel.: 606 466 883.

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, čistítko 
na stěny, skalka, dekorace dřevo, teplo-
měr, termostat, síťka, odkalovací zvon, 
krmení a roztok proti řasám. Tel.: 775 
338 555, e-mail: paja.ray@seznam.cz.
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Šebrov - Zahradnictví u Kop-
řivů v Šebrově pořádá o víkendu 
20. a 21. října již šestý ročník Dý-
ňových slavnosti. 

Myšlenku organizovat Dýňové 
slavnosti převzali od Zahradnictví 
u Kopřivů i ostatní členové Sdru-
žení zahradnických center (www.
szc.cz). Toto sdružení vzniklo 
v 90.letech s cílem získat konku-
renceschopnost vůči zahraničním 
hobby marketům, sdružení vyvíjí 
mnoho aktivit, ta která je přímo 
vidět, je vydávání Zpravodaje pro 
zákazníky zahradnických center, 
který přináší pětkrát ročně více 

než dvacet stran informací a nápa-
dů pro váš dům či zahradu.

Dýňové slavnosti se budou ko-
nat ve všech centrech sdružení již 
druhým rokem a během této akce 
se po celé republice vyřeže na 
10 000 dýní. „Dovolujeme si vás 
pozvat na akci Dýňové slavnosti 
v Šebrově, která proběhne o víken-
du 20. a 21. října, vždy od 9 hodin 
v zahradnickém centru v Šebrově. 
Chystáme již šestý ročník popu-
lární akce. Na 2 ha polí v Lednic-
ko – valtickém areálu nám sice 
koncem května dýně namrzly, ale 
i přesto je připraveno přes 3 000 

kusů dýní. O dýňovém víkendu se 
zpracuje 1 500 kusů dýní, které si 
děti vydlabou a odnesou domů,“ 
popsal majitel zahradnictví Fran-
tišek Kopřiva.

V sobotu i neděli si můžou 
všichni vyřezat strašidlo z dýně, 
děti do patnácti let obdrží dýni za 
zvýhodněnou cenu. Nejen pro ro-
diče budou po celý víkend nachys-
tané k ochutnání dýňové speciality. 
„Nejvíce rozšířené použití dýní je 
kompotování. Našim návštěvní-
kům ale rádi představíme i další 
možnosti využití např. dýňový 
koláč, dýňový džus, dýňové karba-
nátky, pivo z dýní, které se pro nás 
vaří v pivovaru Jihlava, a k ochut-
nání bude i sušená dužina z dýní,“ 
doplnil František Kopřiva s tím, že 
kuchaři z hotelu Skalní mlýn navíc 
připraví dýňovou polévku.

V sobotu od 18.30 hodin přijde 
na řadu zpestření. Cesta od za-
hradnictví k místnímu hřišti bude 
vyzdobena osvětlenými strašidly 
z dýní a mezi návštěvníky budou 
poletovat i živá strašidla.Celý ve-
čer bude ukončen ohnivou show 
v podání skupiny Baštýři. (PR)

Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově zve 
na šestý ročník Dýňových slavnos  
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