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Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 30. října!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Marta Antonínová

Jedovnice - Desátý, jubilejní 
výlov rybníka Olšovce pod hlavič-
kou společnosti Olšovec s.r.o., je 
připraven na víkend 27. a 28. říj-
na. S vypouštěním 42 hektarové-
ho rybníka se začalo už v pondělí 
8. října tak, že 26. října už bude 
všechno připraveno, aby se rybník 
mohl začít „strojit“ k výlovu. 

„Začínáme v sobotu ráno po šes-
té hodině nástupem rybářů a jejich 
pomocníků. Kolem osmé, či půl de-
váté, by měly být první ryby zpra-
covány a předány na čtyři prodejní 
stánky. Budou se prodávat živé 

a na dalších dvou stáncích budou 
mít zájemci možnost nechat si ryby 
připravit ke kuchyňské úpravě,“ 
uvedl jeden z organizátorů Leoš 
Blažek a dodal. „Těm, co mají 
v plánu přijet k Olšovci v neděli, 
připomínám, že nás čeká změna 
z letního na zimní čas, tak ať tuto 
velkou podzimní akci nezaspíte.“

Na stáncích bude k mání pře-
devším tradiční Olšovecký kapr, 
který je nositelem značky Morav-
ský kras - regionální produkt. Dále 
budou rybáři nabízet tolstolobiky 
a amury, nebudou chybět drav-
ci, kteří budou k mání na kádišti. 
V omezeném množství bude ke 
koupi také lín a některé okrajové 
druhy. Ceny se budou pohybovat 
rozmezí těch loňských.

Vítaným doplňkem samotného 
výlovu je i možnost ochutnání nej-

Blanenská 
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Svobody č. 3

Jedovnič   rybáři zvou na tradiční výlov Olšovce

V zastupitelstvu zasednou společně se zástupci dalších čtyř stran. ODS na jihu Moravy propadla

V krajských volbách vyhráli sociální demokraté
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Sociální 
demokraté mohou po víkendových vol-
bách slavit. Stejně jako před čtyřmi lety 
na svou stranu získali největší počet hla-

sů v krajských volbách. A to na repub-
likové úrovni i v Jihomoravském kraji, 
potažmo blanenském okrese. 

V našem kraji získala druhý nejvyšší 
počet hlasů komunistická strana, násle-
dovaná lidovci, občanskými demokraty 

a TOP 09 se Starosty pro Jihomoravský 
kraj. 

V řeči čísel vypadají výsledky vo-
leb v našem kraji následovně – ČSSD 
27,01 %, KSČM 18,65 %, KDU-ČSL 
17,03 %, ODS 9,21 % a TOP 09 a Sta-
rostové pro Jihomoravský kraj 5,86 % 
hlasů. V praxi to znamená, že z pětaše-
desáti krajských zastupitelských křesel 
jich sociální demokraté obsadí třiadva-
cet, komunisté šestnáct, lidovci čtrnáct, 
občanští demokraté sedm a zástupci 
TOP 09 a starostů pět.

K volbám, z jejichž výsledků vyplývá, 
že Jihomoravský kraj ovládne na příští 
čtyři roky levice, dorazilo celkem 37,76 
procent voličů, kteří odevzdali 347 336 
platných hlasů. Lidé nejvíce „kroužkova-
li“ Stanislava Juránka (KDU-ČSL), který 
získal 21 510 preferenčních hlasů. S tímto 
počtem zvítězil i v celostátní statistice.

Při volbách se ale neztratili ani kan-
didáti z blanenského okresu. V něm vy-
padaly celkové výsledky podobně jako 
v kraji. Zvítězila sociální demokracie 
(29,78 %), následovaná lidovci (20,23 
%), komunisty (20,10 %), občanskými 
demokraty (9,34 %) a TOP 09 a staros-
ty (3,92). Celkem v našem okrese přišlo 
k urnám 42,16 % oprávněných voličů.

Z našeho regionu zasedne do krajské-
ho zastupitelstva šest úspěšných kandi-

dátů. Zájmy blanenského okresu a jeho 
obyvatel budou hájit Ivo Polák a Hana 
Nedomová (ČSSD), Zdeněk Peša (bez 
pol. příslušnosti na kandidátce KDU-
ČSL), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), 

Stanislav Navrkal (KSČM) a Jiří Crha 
(ODS). Rozhovory se zástupci naše-
ho regionu přineseme v příštím čísle 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka. 

 Více na str. 5

Balcarka bude 
patřit dětem

Ostrov u Macochy - Na neob-
vyklou návštěvu jeskyně Balcarka 
jsou zvány děti i jejich rodiče v so-
botu 20. října. Je pro ně připraven 
program s názvem Strašidelná jes-
kyně aneb Z pohádky do fi lmu. 

„Tentokrát jsme se zaměřili na 
děti. V jeskyni potkají nejrůzněj-
ší pohádkové postavy, ale bát se 
rozhodně nemusí. Dozvědí se od 
tajemných průvodců nejen zají-
mavosti o podzemí Moravského 
krasu, ale také o svých oblíbených 
pohádkových hrdinech,“ řekla pro-
vozní vedoucí jeskyně Eva Hebel-
ková a prozradila, že jeskyně bude 
i trochu pohádkově vyzdobena.

Netradiční prohlídky začnou 
v sobotu 20. října v 17 hodin 
a potrvají dvě hodiny. Pokud jste 
se rozhodli této příležitosti vy-
užít, nezapomeňte si rezervovat 
vstupenku na telefonním čísle 
516 444 330 nebo na: balcarka@
caves.cz  (ama)

V Újezdu
u Černé hory 

volili zastupitele
Újezd u Černé Hory - Obyva-

telé Újezdu u Černé Hory volili 
kromě krajských zastupitelů také 
vedení své obce. K urnám museli 
kvůli nízkému počtu zastupitelů, 
poté co jeden odstoupil a nebyl za 
něj náhradník. Zvítězilo sdružení 
nezávislých kandidátů Újezd ob-
čanům, které získalo tři zástupce 
v pětičlenném zastupitelstvu.  (hrr)

Boskovice - Onkologická am-
bulance v boskovické nemocnici 
bude muset do konce října letošní-
ho roku ukončit svůj provoz. 

Přitom zájem pacientů z regionu 
o její služby je velký. Důkazem je, 
že už ve druhé polovině září byly 
objednací termíny na ambulanci 
obsazeny až do poloviny prosince. 
Vedení nemocnice se opakovaně 
snažilo vyjednat se zdravotní po-
jišťovnou nasmlouvání onkologic-

kých výkonů, ale například VZP 
veškeré snahy odmítla, přitom 
právě pojištěnci VZP tvoří osmde-
sát procent pacientů.

„Je nám velmi líto, že se VZP 
zachovala tímto způsobem. Od 
listopadu budou muset všichni 
pacienti dojíždět do Brna. Ze stra-
ny nemocnice jsme udělali maxi-
mum,“ vyjádřil se k nastalé situ-
aci ředitel boskovické nemocnice 
Rostislav Verner. 

Onkologická ambulance spolu-
pracovala s Masarykovým onko-
logickým ústavem v Brně. „V naší 
nemocnici tak bylo detašované 
pracoviště ústavu. Vedoucí onko-
logické ambulance v Boskovicích, 
doktor Jiří Novák, měl také na sta-
rost činnost Národního onkologic-
kého registru na okrese Blansko,“ 
popsal náměstek pro léčebnou 
a preventivní péči Vladimír Zemá-
nek.  Pokračování na str. 2

V boskovické nemocnici končí 
onkologická ambulance

Začala hokejová sezóna
Boskovičtí hokejisté 
vyhráli derby 
v Blansku.

 Více na straně 7

různějších rybích specialit ve stán-
cích přímo na hrázi rybníka. Vedle 
rybí polévky a kapra na několik 
způsobů můžete ochutnat i další 
ryby, které se v Olšovci nechovají. 
Jedničkou ale bude tradiční kapr 
s jedovnického Olšovce.„I letos 
mají zájemci o výlov možnost 
dostat se do Jedovnic prostřednic-
tvím IDS JmK. Z Blanska pojedou 
autobusy každou druhou hodinu, 
z Brna pak v hodinovém inter-
valu. V případě velkého zájmu 
jsou připraveny i posilové spoje. 
Při využití hromadné dopravy se 
návštěvníci vyhnout problémům 
s parkováním nejen u rybníka, ale 
i v širokém okolí,“ připomenul 
Leoš Blažek. 

Výlov je tradičně doplněn pes-
trým „dušičkovým“ jarmarkem. 
Každý si přijde na své.

Řidič cisterny riskoval na 
železničním přejezdu

Rájec-Jestřebí - Blanenští policisté v současné době šetří případ ne-
uvěřitelně riskatního chování řidiče na železničním přejezdu v Rájci-
Jestřebí. Čtyřiadvacetiletý řidič nákladního auta s cisternou tam minulý 
týden v odpoledních hodinách najel na přejezd v době, kdy již svítila vý-
stražná červená světla. Nestihl se však dostat na druhou stranu kolejiště, 
protože jej tam uvěznily zavírající se závory. 

„Celou situaci se podařilo vyřešit doslova za pět minut dvanáct, pro-
tože k přejezdu přijel jiný řidič s osobním sutem, kterému se po více po-
kusech podařilo jedno rameno závor zvednout a nákladní auto tak mohlo 
železniční přejezd opustit. To však bylo jen pár sekund před projíždějí-
cím vlakem,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.
Řidič nákladního auta je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu 

obecné ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí až dva roky vězení.  (hrr)

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Loňský ročník.  Foto Marta AntonínováLoňský ročník.  Foto Marta Antonínová

Rozhovor s Anitou Langerovou
Mám v hlavě spoustu 
cílů a plánů, říká 
instruktorka itness 
forem.

 Více na straně 3



Marta Antonínová

Jedovnice - Na první listo-
padový víkend se v Jedovnicích 
chystá setkání cestovatelů pod 
názvem Alpinafest. Akce pro ty, 
které láká vůně dálek, objevování 
nových krajů a poznávání rozma-
nitých kultur. O podrobnostech 
jsem si povídali s Alenou Šamo-
nilovou, jednou z organizátorek. 

Jaký program jste pro zájemce 
připravili?

Stěžejním bodem festivalu jsou 
páteční a sobotní cestovatelská 
promítání fi lmů z různých koutů 
světa, prezentována samotnými 
cestovateli. Letos budou k vidění 
i snímky z Festivalu zimních spor-
tů. Přes den nás čekají výlety do 
okolí, sportovní aktivity a pro zá-
jemce je připraven pohodový zá-
vod Poznáváme Moravský kras. 

Proč se fes  val koná právě 
v Jedovnicích a komu je určen?

Jedovnice, kde festival pořá-
dáme již třetím rokem, jsme si 
oblíbili pro jejich příjemné pro-
středí, které poskytuje výborné 
zázemí pro outdoorově zaměřené 
lidi. Na své si tu přijdou bike-
ři, lezci i milovníci speleologie 
a pro „pohodáře“ je tu nesmírné 
množství zajímavých turistických 
výletů. Svou roli hraje i kvalitní 
zázemí jedovnického kulturního 
domu s profesionálním kinosá-
lem a není to daleko od našeho 
domovského Brna. 

Festival je určen těm, kteří se 
rádi pohybují v horském (outdo-
orovém) prostředí – ať již pěšky, 
na kole či na laně, ale i pro ty, 
jež by se do takovýchto podniků 
sami nikdy nepustili, ale rádi se 
nechávají unést dobrodružstvím 
jiných.

Jak a kdy vlastně vznikl Alpi-
nafest?

Historie Alpinafestu sahá do 
roku 2000. Původně byl svázaný 
s klienty brněnské cestovní kan-
celáře Alpina. V posledních třech 
letech se rozrostl o promítání fi l-
mů profesionálních cestovatelů, 

se kterými se dostáváme často 
i do extrémních koutů naší plane-
ty, kam se běžný cestovatel nemá 
šanci sám podívat. 

Co bylo hlavní náplní minulých 
ročníků fes  valu? Jaké taháky 
nejvíce chytly?

Vedle již zmíněných promítání, 
jsme loni do programu zařadili 
i vítězné fi lmy Expediční kamery, 

využili jsme kontaktů na místní 
speleology a umožnili návštěvní-
kům prohlídku jeskyně Býčí skála, 
poprvé se konal závod Poznáváme 
Moravský kras. 

Jedním z největších zážitků 
bylo promítání známého cesto-
vatele Oldy Bubáka, který nás na 
lyžích zavedl na Severní a Jižní 
pól, či výprava na Stolové hory 
Venezuely, kam jsme se podívali 
s jedovnickým cestovatelem Mar-
kem Audym. 

Co čeká návštěvníky fes  valu 
v letošním roce? 

Mohou se těšit na obrázky ze 
Súdánu pořízené cestovatelem 
a fotografem Pavlem Lisým a jeho 
ženou Lenkou, na africké horské 
gorily, mrazivé Grónsko, pro vy-
znavače zimních adrenalinových 
sportů je tu lyžování a skialp na 
Balkáně, pro bikery pak bikový 

přejezd bulharské Rily, Pirinu 
a Vitoši na těžko. A nesmím zapo-
menout na našeho dvorního pro-
mítače „kolo cestovatele“ Honzu 
Vlasáka, který nás letos zavede 
do českých vesnic v rumunském 
Banátu. 

Proč by si měli lidi udělat čas a 
přijet do Jedovnic?

Bude začátek listopadu, venku 
už bývá většinou sychravo, brzy 
se stmívá… Kdo chce na chvíli 
zapomenout na venkovní nečas, 
„procestovat“ během dvou dnů 
řadu zajímavých míst, načerpat 
energii a sluníčko z exotických 
zemí, nechat se třeba inspirovat 
na další cestovatelskou sezónu 
a strávit příjemně a aktivně víkend 
v nádherné přírodě Moravské-
ho krasu, ať přijede na Alpina-
fest. Více na stránkách festivalu 
www.alpinafest.cz.
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Bažant: Dochází k průběžné modernizaci technického zařízení

Silničáři jsou na zimu připraveni

Setkání cestovatelů Alpinafest zve do Jedovnic 
milovníky vůně dálek a objevování nových krajů

K K
Sprejer řádil 

ve velkém
Blansko - Fasády dvou byto-

vých domů v centru Blanska po-
škodil od pátku do soboty 6. října 
zatím neznámý sprejer. Na domy 
vytvořil různé barevné nápisy, 
některé i více než metr vysoké 
a čtyři metry dlouhé. 

Kromě fasád poškodil také vra-
ta garáže. Celkem tak způsobil 
škodu, která byla odhadnutá na 
jednom domě na sedmdesát tisíc 
korun, na druhém domě a vratech 
pak na dalších čtyřicet tisíc ko-
run. Vandal je nyní podezřelý ze 
spáchání trestného činu poškoze-
ní cizí věci.  (hrr)

Řidička srazila
ženu, z místa 
nehody ujela
Boskovice - O tom, že ani po-

hyb po parkovišti u nákupního 
centra s vozíkem, nemusí skončit 
dobře, se ve čtvrtek 4. října pře-
svědčila sedmačtyřicetiletá žena 
v Boskovicích. Když vezla ná-
kupní vozík ke vchodu obchodní-
ho centra Kaufl and, srazila ji do-
sud nezjištěná řidička osobního 
auta zřejmě světle modré barvy. 
Chodkyně byla po nárazu natla-
čená na madlo nákupního vozíku 
a utrpěla lehké zranění. Řidička 
však z místa nehody ujela. 

Policisté proto nyní po řidič-
ce pátrají. Zároveň žádají svěd-
ky nehody, aby se jim ozvali 
na linku 158 nebo přímo na te-
lefon dopravního inspektorátu 
974 631 251.  (hrr)

Policisté varují:
Pozor na 

zvěř na silnici
Blanensko a Boskovicko - 

V poslední době přibývá v bla-
nenském okrese dopravních ne-
hod, při nichž řidiči do jízdní drá-
hy nečekaně vběhne lesní zvěř. 

Například ve středu 26. září 
kolem jedné hodiny po půlnoci 
vběhlo do jízdní dráhy náklad-
ního auta značky Peugeot na 
hlavním tahu Brno-Svitavy mezi 
Sebranicemi a Černou Horou di-
voké prase. Po střetu byla poško-
zena dolní část nákladního auta 
a na silnici z něj vytekl motorový 
olej. Mrtvé zvíře bylo předáno 
místními mysliveckému sdružení. 
Na autě vznikla škoda ve výši asi 
šedesát tisíc korun. Další nehoda 
se stala hned další den, ve čtvrtek 
27. září, kdy řidič Citroënu srazil 
ve večerních hodinách u Bořitova 
srnu. Tam byla škoda na vozidle 
nižší – asi pětadvacet tisíc korun, 
zvíře opět bylo po střetu usmrce-
no.

„Nehod na Blanensku navíc 
v letošním roce přibylo. Jen v le-
tošním roce zde policisté šetřili 
47 nehod, při nichž došlo ke stře-

tu vozidla se zvěří. Je to téměř 
jednou tolik než za stejné období 
loňského roku. To jsme měli ohlá-
šeno pouze šestadvacet těchto ne-
hod. Na Vyškovsku k dnešnímu 
dni evidujeme sedmadvacet těch-
to nehod, vloni jich bylo jednatři-
cet,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Podle ní mají incidenty mnoho 
společného. Většinou k nim do-
chází v nočních hodinách. Jsou 
také úseky silnic, kde je tento 
problém velmi častý. 

„Je to například na hlavním 
tahu Brno-Svitavy v okolí Čer-
né Hory, na úseku silnice mezi 
Rájcem-Jestřebí a Bořitovem, na 
silnici druhé třídy číslo 150 mezi 
Boskovicemi a Mladkovem nebo 
ve směru od Šebrova na Lipůvku. 
Zejména v toto roční období by 
měli řidiči počítat s tím, že může 
zvěř na silnici být a přizpůsobit 
tomu rychlost jízdy,“ doplnila Iva 
Šebková.  (hrr)

Auto se střetlo 
s chodcem

Jedovnice - Šestapadesátiletý 
chodec, který přecházel na pře-
chodu pro chodce silnici vedoucí 
přes náměstí v Jedovnicích, se na 
druhou stranu už bohužel nedo-
stal. 

Ve středu 3. října kolem půl 
osmé ráno ho totiž srazilo auto, 
pravděpodobně šedomodrý 
Volkswagen Transportér. Řidič 
sice na místě nehody zastavil 
a vyčkal příjezdu sanitky, pak ale 
z místa nehody, přestože ji policie 
ještě nedošetřila, ujel. Chodec po 
střetu s dosud neidentifi kovaným 
autem utrpěl lehké zranění, s nímž 
byl převezen do nemocnice. 

Policisté proto žádají buď řidi-
če nebo i svědky nehody, kteří vše 
viděli a mohli by napomoci jak 
s identifi kací vozidla, tak i řidiče, 
aby se jim ozvali telefonicky na 
tísňovou linku 158 nebo přímo na 
dopravní inspektorát do Blanska 
na číslo 974 631 251.  (hrr)

Nehoda skončila
jedním těžkým 

zraněním
Bořitov - Nedání přednosti 

v jízdě bylo zřejmě příčinou váž-
né dopravní nehody, která se stala 
ve středu 3. října ve večerních ho-
dinách na křižovatce u Bořitova. 
Pětašedesátiletá řidička Škody 
120 vyjížděla na křižovatce ve 
tvaru T z vedlejší silnice od Boři-
tova směrem k Rájci-Jestřebí, pře-
hlédla však po hlavní silnici při-
jíždějící Peugeot 306, který řídila 
osmadvacetiletá žena směřující 
od Rájce k Černé Hoře. Obě auta 
do sebe narazila. Těžkým zraně-
ním pak dopravní nehodu odnesla 
řidička Škody 120, lehce zraněna 
byla její spolujezdkyně i řidička 
peugeotu. Dechová zkouška byla 
negativní, na vozidlech vznikla 
škoda ve výši pětatřicet tisíc ko-
run.  (hrr)

Slíbil stavbu,
ale neudělal nic

Blanensko - Už ve druhé polo-
vině června letošního roku slíbil 
dvaatřicetiletý muž ženě z Bla-
nenska, že nakoupí materiál a po-
staví jí zahradní altán. Od ženy 
si proto vzal peníze jako zálohu 
právě na tuto práci. Do 2. října 
však nepostavil slíbenou zahrad-
ní stavbu, ani jí po urgencích ne-
vrátil fi nanční hotovost ve výši 
přesahující sedmnáct tisíc korun. 
Případ tedy nyní prošetří policisté 
pro podezření ze spáchání trest-
ného činu podvodu.  (hrr)

Vandal poničil
rozvodnu

Blansko - Místo bílé čelní stě-
ny elektrorozvodny v Blansku má 
nyní její majitel nečitelný červe-
ný nápis o rozměrech 1,3 x 1,6 
metru. Nastříkal ho tam vandal a 
způsobil tak škodu za asi dva tisí-
ce korun. Pachatel je nyní pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Blí-
ží se zima, která se opět zeptá sil-
ničářů, jak jsou na ni připraveni. 

„Kvalitně, nezaspali jsme ani 
z hlediska modernizace,“ říká je-
jich blanenský šéf Miloš Bažant. 
Jak uvedl, z pohledu technické-
ho vybavení dochází k průběžné 
obměně a modernizaci podvozků 
včetně sypacích nástaveb, které 
jsou vybaveny systémem přesného 
dávkování posypových materiálů 
a zařízením pro zkrápění chemic-
kých materiálů. Každé vozidlo, 
zařazené do systému zimní údrž-
by, je vybaveno systémem GPS 
pro sledování polohy a prováděné 
činnosti při zimní údržbě. 

„Pro zlepšení organizace zimní 
údržby využíváme postupně bu-
dovanou síť meteostanic – hlásičů 
náledí, které nám poskytují infor-

mace o teplotě vozovky, teplotě 
atmosféry, stavu vozovky, směru 
a síle větru, nebezpečí vzniku ná-
ledí,“ pochlubil se. 

V současné době je v provozu 
na v blanenské oblasti šest těch-
to meteostanic, a sice u Doubské 
skály u Černé Hory, u Rozseče nad 
Kunštátem, u Hradského tunelu, 
v Lipovci, u Žďárné a u vodního 
díla Křetínka. Na úseky neudržo-
vaných silnic s malým významem, 
po nichž nejsou vedeny linky IDS 
JmK, je vydáno krajským úřadem 
zvláštní nařízení. Jedná se o lo-
kality Kotvrdovice – Senetářov, 
Ostrov u Macochy – Sloup, Hor-

ní Lhota obchvat, Závist – Malá 
Lhota, Chlébské – Hodonín, Sudi-
ce – Pamětice, u Velkých Opatovic 
a Sulíkov - Křetín 

„Ještě v minulém zimním ob-
dobí fi guroval v tomto seznamu 
i úsek na silnici II/373 Křtiny – 
Březina. Na základě požadavku 
okolních obcí je tento úsek zařa-
zen opět do udržovaných silnic 
a sice ve II. pořadí důležitosti. Na 
silnici bude osazeno dopravní zna-
čení, upozorňující na nebezpečný 
úsek v zimním období,“ pozname-
nal Bažant. 

Pro potřeby zimní údržby jsou 
silnice rozděleny do pořadí důle-

žitosti. V prvním pořadí jsou za-
řazeny silnice I. třídy a významné 
silnice II. třídy, kde zásah ke zmír-
nění následků povětrnostní situ-
ace je nutno provést do 3 hodin, 
ve druhém ostatní silnice II. třídy 
a dopravně významné silnice III. 
třídy s dobou pro provedení zása-
hu do 6 hodin a ve třetím ostatní 
silnice III. třídy, kde je provedení 
zásahu do 12 hodin. 

V letním období se silničáři 
předzásobili především posypo-
vou solí. V současné době je ve 
skladech oblasti Blansko připra-
veno zhruba 2200 tun soli. „Na 
dodavatele inertních posypových 
materiálů, jako jsou písek a drť, 
probíhá v rámci Jihomoravského 
kraje výběrové řízení, po jeho vy-
hodnocení bude provedeno dopl-
nění zásob inertních materiálů na 
jednotlivých skládkách,“ upřesnil 
Miloš Bažant. 

náš rozhovornáš rozhovor

V Černovicích uspořádali výlov rybníku Pilát

Výlov. Sobota šestého října patřila v Černovicích tradičnímu výlovu rybníku Pilát. Pro všechny příchozí byl připraven prodej ryb a nechybělo ani bo-
haté občerstvení. Foto Magda Hrušková

Nejpřesnější informace o stavu sjízdnos   silnic na oblas   Blan-
sko získáte na dispečinku zimní údržby Blansko: 516 481 173 
nebo 737 237 209. Pravidelně aktualizovanou informaci o sjízd-
nos   je možno získat rovněž na webu SÚS JmK www.susjmk.cz 

Pokračování ze str. 1

V červnu letošního roku však 
Masarykův onkologický ústav 
vypověděl boskovické nemocnici 
spolupráci. 

„Ihned jsem začal jednat s Ma-
sarykovým onkologickým ústa-
vem, protože zrušení onkologické 
ambulance totiž výrazně zkompli-
kuje péči o pacienty v našem regi-
onu,“ uvedl ředitel Verner a dodá-
vá, že Masarykův ústav však své 
stanovisko k výpovědi nezměnil, 
a tak začal jednat s pojišťovnou o 
nasmlouvání výkonů onkologické 
péče.

Nasmlouvání nových výko-
nů se zdravotní pojišťovnou je 
zdlouhavý proces, proto se vedení 
nemocnice rozhodlo, že onkolo-
gická ambulance bude pokračo-

vat dále od 1. července 2012 pod 
hlavičkou boskovické nemocnice 
a ve spolupráci s lékaři Masary-
kova onkologického ústavu. „Pro 
naši nemocnici to byl bez smlou-
vy s pojišťovnou nulový přínos 
a jenom náklady - mzdy lékařů, 
sestry, vlastní provoz ambulance,“ 
řekl náměstek Vladimír Zemánek 
a doplnil, že se snažili hlavně vyjít 
vstříc pacientům z regionu. 

„Nemocnice nadále nemůže 
nemalými náklady pouze doto-
vat provoz bez možnosti vyka-
zovat výkony. Pro pojišťovnu by 
se přitom nejednalo o žádný zá-
vratný fi nanční obnos, stejně tak 
naše nemocnice by negenerovala 
významné zisky. Spíše se jedná 
o vstřícnost k onkologickým paci-
entům, kteří nemusí sanitkou do-
jíždět do Brna,“ upozornil ředitel 

boskovické nemocnice Rostislav 
Verner.

Ambulance funguje zatím každé 
pondělí od 15 hodin. Boskovická 
nemocnice poskytuje zdravotní ses-

tru a hradí práci lékařům z Masary-
kova onkologického ústavu. V rámci 
činnosti této ambulance je zajištěna 
i konziliární činnost pro zdravotní 
provozy nemocnice.  (hrr)

V nemocnici končí onkologická ambulance

 Foto archiv Foto archiv



Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena k jednání 450 000 Kč/rok Cena k jednání 450 000 Kč/rok
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Popsat mě jen jednou větou prostě nejde, říká Anita Langerová

Mám v hlavě spoustu cílů a plánů

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁŘADÍ 
za bezkonkurenční ceny

� elektrické nářadí 
 pro profesionály a kutily 
 Bosch, Makita

� prodej brusiva Klingspor, Lukas

��ruční nářadí, gola sady, šroubováky, 
vrtáky

NOVATHERM spol. s r.o. 
prodejna: Nám. Svobody 8b, Blansko

tel./fax: +420 516 411 240, mobi: 777 086 708
e-mail: novatherm.sro@atlas.cz
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� Zelmer, Mora, Bravo, Sodastream, Sencor
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Prodejna Blansko, nám. Svobody 8b - 1. patro
www.ant-sat.net

prodejna@fantomas.cz

PRODEJNA KVĚTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Poříčí 5, Blansko

Aktuální nabídka: 
- dušičkové vazby  - macešky
- chryzantémy řezané   - chryzantémy hrnkové  
- doplňkový sor  ment

Vše za příznivé ceny!

Pracovní doba: 
PO – PÁ 8 - 18 hod. | SO 8 - 14 hod. | NE 8 - 12 hod.

Parkoviště přímo u prodejny! 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Blansko - Až dvacet tisíc chry-
zantém v jemných barevných od-
stínech od bílé po žlutou vypěstuje 
letos zahradnictví akciové společ-
nosti Zera Rájec ve sklenících na 
okraji Blanska. O chryzantémách 
a nejen o nich jsme si povídali 
s vedoucí zahradnictví Tamarou 
Kriklovou.

Málokterá řezaná kvě  na do-
vede tak dlouho potěšit ve váze 
jako právě chryzantéma. Vaše 
zahradnictví právě chryzantémy 
k řezu už léta pěstuje. Jak se vám 
daří v zahraniční konkurenci?

Zahradnictví Zera je jednou ze 
tří fi rem, které se v České republi-
ce pěstováním chryzantém k řezu, 
především ,,koulí“, zabývají. Dal-
ší se vozí ze zahraničí, především 
z Nizozemí nebo z Polska. 

Pěstování chryzantém k řezu 
má u nás dlouho tradici. Je třeba 
vysadit rostliny ve správnou dobu, 
musí se jim dát opěrné sítě, důleži-
té je hnojení, dávky je třeba upra-
vovat vzhledem k fázím růstu kvě-
tiny. V tomto nám velice pomáhají 
letité zkušenosti. Výsledkem jsou 
chryzantémy, velké bílé a žluté 
koule, tradiční, dušičkové. Právě 
teď začínají rozkvétat, čehož si jis-
tě všímají i ti, kteří kolem zahrad-
nictví na kraji Blanska projíždějí.

Ve sklenících ale dnes kvetou 
i hrnkové chryzantémy.

Právě teď začíná i jejich doba. 
Chryzantémy jsou tradiční květi-
nou, kterou si lidé spojují s památ-
kou zesnulých. Pěstujeme i jehli-
cové, kopretinové, nebo plnokvě-
té druhy. Hrnkové chryzantémy 
máme asi ve čtyřiceti barevných 
odstínech od bílé po skoro černou 
a v několika velikostech. Pěstová-
ní hrnkových chryzantém je jed-
nodušší než těch k řezu. 

Co nabízíte zákazníkům právě 

v tomto „předdušičkovém“ ob-
dobí?

Jednoduše řečeno - dušičkové 
vazby. Kytice, velké věnce a vě-
nečky, vypichované koše, deko-
race ve tvaru srdce či kříže, podle 
představy a požadavku zákazníků. 
Zájem je velký. Někteří zruční zá-
kazníci dokáží z komponentů udě-
lat věneček sami a těm nabízíme 
slaměné kruhy, vázací drát..

Jsou nějaké módní novinky 
v této oblas  ?

Oblíbené jsou věnečky z chvo-
jí. Upouští se od umělých prvků, 
což znamená návrat k přírodním 
materiálům, například sušeným 
květinám. Zaznamenáváme napří-
klad větší poptávku po dekoracích 
z chvojí stříbrného smrku. 

Zima je za dveřmi, znamená to, 
že se i zahradnictví chystá k zim-
nímu spánku?

My už se chystáme na jaro. Ve 
sklenících běží čas trošičku jinak. 

Už jsme vysadili primulky, jarní 
macešky, pomněnky, sedmikrás-
ky, pryskyřníky a další. Jsou to 
dvouletky. V létě či na podzim se 
vysází a na jaře příštího roku kve-
tou. Primulky začínají kvést prak-
ticky už po vánocích a dle odrůd 
je expedujeme až do dubna. V na-
šich sklenících je jich na příští rok 
vysazeno už na dvě stě třicet tisíc. 
Právě v těchto dnech sázíme při-
bližně dvě stě tisíc macešek. Přes 
zimu začínáme s množením bal-
konových květin okrasných listem 
jako například Nepeta, Plecran-
thus, Irezine, Rozmarinus…

Chystáte kvě  ny na příš   rok, 
ale už se delší dobu říká, že za-

hradnictví Zera Rájec v Blansku 
skončí. Jaká je situace v současné 
době?

Bohužel, nic není jisté. Běží 
nám výpovědní lhůta ze strany 
města Blanska z pozemků, kte-
ré nyní obhospodařujeme. Měla 
by vypršet na konci září příštího 
roku. Budovy jsou majetkem Zery 
Rájec. Její vedení se nyní snaží 
vyjednat s městem další dlouho-
dobý pronájem nebo případný od-
kup pozemků. 

Myslíme si, že by zahradnictví 
mělo být zachováno. Jeho histo-
rie se začala psát někdy v pová-
lečných letech. Zaměstnáváme 
odborníky, kteří své práci rozumí, 
což právě dokazuje i pěstová-
ní chryzantém. Zakládáme si na 
tom, že naším cílem je spokojený 
zákazník. Lidé si už zvykli chodit 
si k nám nejen nakupovat květiny, 
ale také pro rady jak a co pěsto-
vat. Proto máme v prodejně bo-
hatý sortiment všeho, co se týká 
zahradničení. Od substrátů, hno-
jiv a postřiků po konvičky a různé 
nářadí. V našich prostorách máme 
v pronájmu i společnost prodáva-
jící zahradní techniku. 

A v létě nabízíme i naši vlastní 
zeleninu. Papriky, okurky, rajčata 
– k jejich pěstování slouží napří-
klad foliovníky. Některé nejsou 
nyní potažené a mohou svádět 
k domněnce, že nejsou využívány. 
Tam nám ale například roste sta-
tice, sušená je častým doplňkem 
právě dušičkových vazeb. Na jaře 
je opět obsadí zelenina.  (ama)

Ve sklenících rozkvétají královny podzimu

Dlouhodobý pronájem rekreačního areálu v Jedovnicích. 
Součástí rozsáhlého areálu je několik zděných budov v dob-
rém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve 
zděných budovách a chatkách, společné umývárny, k vodě 10 m.

Útulný byt se zahrádkou 
v Králově Poli. 
OV 2+1 na Purkyňově ul. s no-
vou kuchyňskou linkou má 
okna jen do zahrady. Perfektně 
promyšlené úložné prostory.

Tel.: 774 408 399  Cena: 2 090 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 2 090 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pozemek k podnikání v prů-
myslové zóně v Kuřimi.
CP 2 740 m2, přístup z hlavní 
silnice. Velmi atraktivní investi-
ce!!!

Tel.: 774 408 399  Cena: 1 500 Kč/mTel.: 774 408 399  Cena: 1 500 Kč/m22

www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Atraktivní dům 4+kk ve Ve-
verské Bítýšce. 
Dům má velké nebytové pro-
story, terasu, zahradu a bazén. 
Stojí v krásné lokalitě plné ze-
leně.

Tel.: 774 408 399  Cena: 5 500 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 5 500 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Prostorný RD v Adamově. 
Dvě bytové jednotky 4+1 a 5+1 
a nová terasa 40 m2. Ve dvoře 
prostory pro podnikání, zahra-
da v mírném svahu. Bydlení 
uprostřed přírody.

Tel.: 774 408 399  Cena: 2 770 000 KčTel.: 774 408 399  Cena: 2 770 000 Kč
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Magda Hrušková

Lysice - Popsat mě jen jednou 
větou prostě nejde. Říká o sobě 
Anita Langerová. V roce 2009, 
kdy jsme o ní psali byla majitel-
kou studia Nadett a vedla aerobik 
pro děti. Od té doby se ale hodně 
změnilo. 

Kdy jste se začala zajímat o cvi-
čení a zdravý životní styl? 

Jako asi každý puberťák jsem 
nebyla spokojená se svou posta-
vou. Proto jsem zkoušela všechny 
možné i nemožné diety, měla jsem 
manýry extrémně hubnout, vím co 

je to jo-jo efekt, co je potřeba se po 
jídle vyzvracet. O to víc vnímám 
když někdo přijde s tím, že potře-
buje zhubnout. Po prvním poro-
du v roce 1999 jsem se rozhodla 
se sebou něco dělat. Začala jsem 
chodit ke své kamarádce na hodi-
ny aerobiku. Ta mi jednoho dne 
řekla že jsem šikovná, co kdybych 

ji někdy zastoupila. V tu dobu mě 
nenapadlo ani zdaleka, jaké kolo se 
tímto roztočí a co ve mně dřímá…

Takže jste začala „žít“ aerobi-
kem?

Udělala jsem si první kurz aero-
biku a začalo mě to hlavně bavit. 

Od té doby se pravidelně školím, 
jezdím po kongresech, snažím se 
držet krok s tím, co se děje ve svě-
tě a díky tomu jsem se dostala do 
stádia funkčního tréninku. Výhoda 
mé letité praxe je obrovská varia-
bilita lekcí. Ze zdánlivě jednodu-
ché hodiny odcházíte perfektně 
zničená. To je teď můj styl. 

Můžete být konkrétnější?
Od aerobiku jsem v podsta-

tě úplně odstoupila. Může za to 
boom se zumbou, kterému jsem 
nepodlehla, a jsem za to ráda. Lidé 
se tím ale více rozdělili na ty, co se 
chtějí pouze vyblbnou, a ty co mají 
v plánu si kvalitně zacvičit. Já jsem 
chtěla aby si lidi zacvičili, zapotili, 
aby tělo fungovalo, aby to nebylo 
jen o tom bezduše lítat po tělocvič-
ně. Prostě, aby cvičení mělo hlavu 
a patu. Nedokáži však říci že mám 
čistý styl, ani ho neumím cvičit. 
Baví mě progrese hodin, dynami-
ka, využití hudby, stylu, různých 
pomůcek atd. Vycházím ze stylů 
Power Yogy, Pilatesu, Kalanetiky, 
strečinku, ale i toho aerobiku či 
tance. Prolnutím všech těchto as-
pektů vzniká zajímavá lekce stylu 
Body&Mind- tělo a mysl.

A co práce s dětmi?
To už ne. Původně jsem neměla 

v plánu končit, velice mě to bavilo, 

ale…. Okolnosti, které se kolem 
mě děly zapříčinily ukončení této 
aktivity. Jsem člověk, který negaci 
nevidí jako špatnou. Je to jen sig-
nál k tomu se někam posunout.

Funguje nadále studio Nade  ?
To jsem zavřela v roce 2010. 

Zjistila jsem, že jsem člověk, který 
musí být neustále v akci, neumím 
sedět na zadku, mám na to moc 
energie. Jsem původní profesí 
zdravotní sestra a snaha pomáhat 
lidem ve mě stále je. Našla jsem 
cestu jak použít veškeré své zna-
losti a praxi v terénu. Pracuji s člo-
věkem jako osobností. Být krásný 
navenek nestačí, je třeba pracovat 
na sobě komplexně. Pokud člověk 
ví proč, pak mu poradím jak... Dá-
vám lidem nápady na rozvoj, po-
máhám jim k jejich cíli.

Jaké máte plány do budoucna?
Neustále mám v hlavě spoustu 

plánů, nápadů a cílů. Ty tajné si ale 
nechám pro sebe... Spolupracuji se 
spoustou zajímavých a schopných 
lidí, jako jsou lektoři fi tness, ma-
jitelé různých center, dietologové, 
vizážisti ale i lékaři. A tady vidím 
jednu z dalších cest, která už se 
nyní vyvíjí. Nehledám důvody 
proč něco nejde, ale způsoby jak 
k cíli dojít! Život je výzva, a pře-
kážky jsou ta cesta!

 Foto Magda Hrušková Foto Magda Hrušková



Dřevořezby ze 16. století
jsou k vidění v Adamově

Adamov - Unikátní výstava byla v neděli zahájena v adamovském 
společenském centru. Zájemci si na ní mohou prohlédnout originální 
dřevořezby z Bible vydané v roce 1549 v Netolicích. Byla vytištěna tis-
kařem a nakladatelem Bartolomějem Netolickým z Netolic, jehož part-
nerem byl Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina.

Název Bible Česká starého a nového zákona napovídá, že se jedná 
o český text. Je vysazen do dvou sloupců novogotickou kurzivou. První 
odstavce každého nového příběhu začínají zdobnou iniciálou, jež je pro-
vedena technikou dřevořezby. Je ornamentální a bohatě zdobená. Také 
v textu se nacházejí dobové dřevořezby ilustrující text. Tato bible patří 
typografi ckou výtvarnou kvalitou k nejvýznamnějším českým a rene-
sančním tiskům. 

Výstavu, kterou připravil adamovský Historicko-vlastivědný kroužek, 
si můžete prohlédnout denně od 13 do 17 hodin až do 23. října. (ama)
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D    ... Návštěvníkům nabídne expozici  Nejlepší ztvárnění vedlejší role

Muzeum představí Víta Ondráčka
Radim Hruška

Boskovice - Muzeum Bosko-
vicka připravilo pro milovníky 
výtvarného umění výstavu grafi k, 
obrazů, kreseb, ilustrací, bibliofi -
lií a tisků na plátně grafi ka, malíře 
a ilustrátora Víta Ondráčka: Nej-
lepší ztvárnění vedlejší role. Ver-
nisáž se koná ve čtvrtek 18. října 
v 18 hodin. 

„Výstava bude poměrně ob-
sáhlým výběrem mých dosud 
nevystavených prací různých 
tvůrčích období. Obrazy, kresby, 
tisky na plátně a papíře či bibli-
ofi lie spojuje ambivalentní název 
Nejlepší ztvárnění vedlejší role. 
Název, který hořce evokuje situa-
ci dnešního umělce v českém za-
vánějícím rybníce. V kultuře řádí 
diletanti, nefunguje umělecký trh, 
vše překřičí pop a pornografi e. 
Proto je nutno odložit sebevraždu 
a pokusit se důstojně a co nejlépe 
ztvárnit svoji vedlejší roli v tomto 
tržním slzavém údolí!,“ uvedl Vít 
Ondráček.

Brněnský rodák, který se usíd-
lil v Kunštátě, se věnuje kresbě, 
malbě, grafi ce a výtvarným expe-
rimentům. Vytvořil cykly černo-
bílých maleb (Černá duha), maleb 
prsty bez použití štětců (Daktylo-
gramy), maleb dechem na papíře 
(Vaporizace), maleb plamenem 
svíčky (Malby plamenem). K po-
sledním pracím patří soubor ele-
mentárních krajin – maleb na 
skle (Elementy) a grafi k v linoleu 

 Foto archiv Foto archiv

a korku (Soukromý vesmír). Ilu-
struje knihy, je autorem návrhů 
vitráží a výzdoby interiérů.

„Vít Ondráček již druhé de-
setiletí žije a tvoří v Kunštátě 
a nepochybně je jedním z nejvý-
znamnějších současných výtvar-
níků působících v našem regionu. 
V Boskovicích jistě není nezná-
mý, v minulosti zde již několikrát 

vystavoval, například u pana Ba-
řinky v Galerii Otakara Kubína. 
I proto jsme se s Vítkem domlu-
vili, že výstavu pojme poněkud 
šířeji oproti předchozím a neza-
měří se pouze na aktuální tvorbu, 
ale ohlédne se i dále do minulosti. 
A jsem moc rád, že s tím tak Vítek 
souhlasil,“ doplnil Petr Vitámvás 
z boskovického muzea.

Během vernisáže výstavy se 
odehraje speciální představení 
boskovického divadla NABOSO. 
Bude se jednat o koláž básnic-
kých textů Víta Ondráčka, vybra-
ných ze sbírky Pneuservis Halas, 
a textu spisovatele Petra Pazdery 
Payna, který napsal svébytné po-
jednání o malíři žijícím v kunštát-
ské šatlavě.

Manželé Pokojovi oslavili významné výročí

Besedovali s ilustrátorkou 
Vlastou Švejdovou

Povídání. Pozvání na posezení u kávy, které pořádá Městské kultur-
ní středisko v Adamově, přijala tentokrát známá ilustrátorka dětských 
knih, malířka a spisovatelka Vlasta Švejdová. Pozorným divákům mimo 
jiné prozradila, že do nakladatelství právě předala ilustrace své sto tři-
nácté knihy.  Foto Marta Antonínová

Marta Antonínová

Křtiny - Součástí dnů otevře-
ných dveří v Arboretu Křtiny byla 
v neděli 7. října i pietní vzpo-
mínka. Mendelova univerzita v 
Brně, jejíž součástí arboretum 
je, si připomenula roční výročí 
tragického úmrtí třech členů své 
akademické obce - Libora Severy, 
Zdeňka Hrubého, Tomáše Kotr-
by. Tito perspektivní pedagogičtí 
a vědečtí pracovníci zahynuli při 
autohavárii v Nikaragui v rámci 
plnění mise univerzity 28. září 
loňského roku. 

Na Palouku se srubem, byla za 
přítomnosti asi sedmdesáti hostů 
odhalena pamětní deska a účast-
níci pietního aktu k ní zasadili tři 
jedle bělokoré. Na tomto místě 

Vzpomínka. Pamětní deska v Arbo-
retu Kř  ny připomínající tragickou 
událost z loňského roku, se stane 
součás   Lesnického Slavína ŠLP 
Kř  ny.  Foto Roman Havlíček

V arboretu Kř  ny se konal pietní akt
vznikne památník Radka Bárty, 
který se stane nedílnou součástí 
Lesnického Slavína na Školním 
lesním podniku Masarykův les 
Křtiny.

Tato smuteční akce se konala 
v rámci tradičních podzimních 
dnů otevřených dveří arboreta. 
Toho využila zejména v sobotu 
řada návštěvníků, které po are-
álu provázeli odborní průvodci, 
pedagogové z Ústavu lesnické 
botaniky, dendrologie a geobio-
cenologie Lesnické a dřevařské 
fakulty MENDELU.

Otevření. Za účas   hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška 
byla minulý týden v Blansku otevřena nová přístavba tamního SENIOR 
centra. (bh)  Foto Jiří Šrámek

K dyž se Josef Pokoj ženil 
s Mirkou Jasoňovou (24. 
10. 1942), byla válka 

a v Protektorátu Čechy a Morava 
bylo po druhém stanném právu… 
byla to krutá doba, ale lásce ne-
poručíš! 

Již v roce 1938 se tehdy ani ne 
dvacetiletý Josef nesmířil s Mni-
chovským diktátem a už 10. pro-
since se zapojil do ilegální práce 
a pak zakrátko do odboje proti 
německé okupační moci – jak 
píše Petr Kopečný ve své knize 
nazvané Žijeme jejich odkazem. 
V Adastu Blansko pracoval od 
roku 1936 vlastně až do odcho-
du do důchodu. Pocházel z jede-
nácti dětí a život se s ním vůbec 

nemazlil. Musel pracovat na poli, 
aby si rodina bez rodičů vydřela 
skrovnou obživu na malém hos-
podářství. 

Dodnes je skromný stejně tak 
jako jeho žena a velmi si váží 
společného života. Nejraději by 
stále pracoval i ve svém pokroči-
lém věku. Práce mu byla vším ať 
už vychovával nový dělnický do-
rost či pracoval jako frézař nebo 
soustružník. Z válečné doby, ač-
koliv měl zásluhy, nikdy netěžil. 
Pomáhal kde se dalo, zejména při 
podpoře rodin v nichž byl třeba 
táta za odboj zavřený gestapem, 
vybíral peníze a tak jim pomáhal 
v těžkém údělu sehnat živobytí. 
Odbojová práce však měla i jiné 

podoby, avšak o těch dnes již ne-
hovoří. „Už je to dávno pryč“, 
skromně řekl.

V manželství spolu s chotí vy-
chovali čtyři děti Josefa, Jirku, 
Ilonu a Mirku, s jejíž rodinou stále 
manželé žijí ve společném domku. 
Také se radují z dalších potomků 
i pravnoučat, která jim nepochyb-
ně dělají radost. Radost, kterou se 
dá žít i ve vysokém a úctyhodném 
věku. Za práci si vysloužil řadu 
vysokých uznání, která ocenila 
jeho cílevědomou a obětavou čin-
nost pro fi rmu, pro fi rmu živitelku 
jeho rodiny. Není bez zajímavosti, 
že byl i rekordmanem v atletice, 
konkrétně ve skoku o tyči, když 
působil ve Spešově. Kus poctivé 

práce odvedla i jeho manželka. 
Ostatně kdo ví, kolik dají staros-
tí malé či i větší děti, pochopí, že 
měla nezastupitelnou roli v do-
mácnosti i při stavbě rodinného 
domku v Dolní Lhotě, kde dodnes 
žijí. Spolu se stále zajímají o to, 
co se kolem nich děje, jak se daří 
vnoučatům i pravnoučatům, jak se 
zejména jejich generace „dere“ do 
života i do světa.

A nám nezbývá než manželům 
Pokojovým k sedmdesáti letům spo-
lečné cesty životem, popřát do dal-
ších let to, co potřebují oba nejvíce, 
pevnější zdraví, trpělivost při sledo-
vání televizních pořadů a nechť jim 
dále vydrží ona pohoda, která v ro-
dině stále vládne.  (jax)

Nemocnice Blansko zřídila 
funkci klinického farmaceuta 

Blansko - V rámci zvyšování bezpečnostních standardů zdravotní 
péče zřídila blanenská nemocnice od prvního října novou funkci kli-
nického farmaceuta. Jeho hlavní úlohou je zajištění bezpečnosti farma-
koterapie. Tato bezpečnost je v nemocnici jištěna na několika úrovních 
(lékař, zdravotní sestra, nemocniční lékárna) a právě klinický farmaceut 
se stane dalším článkem k bezpečné medikaci. Jedná se o odborníka, 
který zlepšuje bezpečné používání farmakoterapie, přináší poznatky pro 
lékaře v podmínkách přílivu velkého množství informací a v neposlední 
řadě přináší i ekonomicky pozitivní efekt.

„Klinický farmaceut posuzuje pacienta a jeho medikaci z několika 
hledisek (indikace, kontraindikace a zvolená dávka léčiva, rizika léko-
vých a potravinových interakcí a posouzení jejich významnosti na stav 
pacienta, vhodnost podávaného léčiva s ohledem na ostatní onemocnění 
pacienta aj.), posuzuje příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu one-
mocnění a současnou medikací, sleduje a monitoruje nežádoucí účinky 
léčiv, navrhuje úpravy dávkování léků aj.,“ uvedla mluvčí blanenské ne-
mocnice Kateřina Ostrá s tím, že klinický farmaceut denně úzce spolupra-
cuje s lékaři a sestrami, ošetřujícími hospitalizované pacienty, u pacienta 
za hospitalizace provádí optimalizaci individuálních lékových režimů, 
a to zejména z hlediska lékových interakcí, nežádoucích účinků léčiv, 
úpravy dávek při snížené funkci vylučovacích orgánů, apod.  (hrr)

Čas Bohumila Kociny
Brno, Letovice - Foyer sálu Břetislava Bakaly v Brně zdobí od 16. říj-

na tři desítky fotografi ckých děl známého letovického fotografa Bohumi-
la Kociny. Soubor fotografi í nazval Čas v životě ženy a název je to vskut-
ku oprávněný – charismatický fotograf věnoval většinu svého tvůrčího 
potenciálu uměleckému zobrazení ženského těla.

Kocina svou výtvarnou osobitostí ovlivnil evropskou fotografi ckou 
tvorbu a setkání s ním zanechalo v každém člověku hluboké stopy. Pro 
rozvíjející se fotografy byl a stále je ochotným rádcem, chápajícím peda-
gogem a vzorem skromného fotografa.

Autorovi učarovaly křivky ženského těla, vzdává jim hold a prokazuje 
úctu v každé ze stovek skvostných fotografi í, ať už jsou tvořeny jakými-
koliv, často obtížně napodobitelnými technikami, při hranicích klasické 
fotografi e, ale i malířských dovedností.  (hrr, zpr)

Právní poradenství pro 
seniory zdarma

Blansko - Blanenský Senior Point nabízí zajímavou službu. Každé 
první pondělí v měsíci v něm totiž bude probíhat právní poradenství pro 
seniory. Objednávat se mohou senioři v provozní době Senior Pointu, 
a to v pondělí a středu od 12 do 14 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin osob-
ně v Komenského ulici číslo 14 v Blansku (budova bývalé fary) nebo 
na telefonu 732 747 952. Letos je možno využít právního poradenství 
5. listopadu a 3. prosince a dále se bude pokračovat dle zájmu seniorů. 
Obracet se můžete ve věcech svých práv a povinností, reklamací, dědic-
tví, závětí a jiných.  (hrr, zpr)

Dílna. Klien   letovického domu s pečovatelskou službou připravovali vý-
robky na výstavu, která probíhá v prostorách domu do 19. října. 
 Foto Magda Hrušková
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Po důkladné logistické přípra-
vě, která zahrnovala seznámení 
s historií, geografi í, přírodou, ale 
i kulturou a jazykem, se skupina 
čtyřiadvaceti studentů kvart, kvint, 
sext a třetího ročníku blanenského 
gymnázia vydala na samotnou,-
tolik očekávanou, expedici na 
Zakarpatskou Ukrajinu. Cesta do 
Zakarpatí, které má pro našince 
stále ještě přídech trochu tajemné-
ho a trochu „ divokého “ Východu, 
se uskutečnila v rámci dotačního 
programu Jihomoravského kraje 
Do světa 2012. Hlavním cílem 
byla návštěva vesnice Nižní Seliš-
tě a v ní přesná lokalizace místa, 
kde až do roku 1936 stával dře-
věný kostelík sv. Paraskivy, který 
dnes zdobí Blansko.

Na rozdíl od řady prvorepubli-
kových úředníků, učitelů, lékařů 
a četníků, kteří před devadesáti 
lety do Zakarpatí, tehdy coby sou-
část Československé republiky na-
zývaného Podkarpatská Rus, ces-
tovali vlakem, EXPEDICE KOS-
TELÍK jela autobusem. Po dese-
tihodinovém nočním přejezdu, 
který si výzkumníci stylově krátili 
sledováním fi lmového zpracování 
Olbrachtova románu Nikola Šuhaj 
loupežník odehrávajícího se prá-
vě na Podkarpatské Rusi,všichni 
účastníci výpravy prošli důklad-
nou pasovou a celní prohlídkou na 
přísně střežené ukrajinsko – slo-
venské hranici. 

Přes Užhorod, s řadou vyso-
kých škol i romantickou nejdelší 
lipovou alejí v Evropě a Mukače-
vo s majestátným hradem Palanok 
i rozvernou sochou kominíka, do-
razili členové expedice do vesnič-
ky Nižní Seliště. Už samotná cesta 
ukázala, že na Zakarpatí se prostě 
žije jinak, člověk musí spoléhat 
jen na sebe a to platí dvojnásob bě-

Za dřevěným kostelíkem do Zakarpa  

hem drsných zim, cesty i vesnice 
lemují malá políčka, kde se kromě 
tradičních plodin ve velkém pěstu-
jí dýně, které slouží jako krmivo 
pro všudypřítomná hospodářská 
zvířata,která se naprosto samozřej-
mě a dokonce s jistou grácii volně 
pohybují po silnicích a vesnicích. 
Místní chlapi jsou zdatní dřevo-
rubci, vždyť jeden z nich vyhrál 
světovou dřevorubeckou soutěž 
v Kanadě, ženy a děti přispívají do 
rodinného rozpočtu sběrem a ná-
sledným prodejem rozmanitých 
lesních plodů a léčivých, a mnoh-
dy snad i lehce kouzelných, by-
linek. Možná právě těžký život, 
v krásné, ale drsné přírodě, způ-
sobil, že místní obyvatelé, Rusíni, 
jsou velice zbožní, víra se naprosto 

samozřejmě odráží v jejich každo-
denním životě. V každé vesničce, 
byť by byla sebechudší ,se najde 
nazdobený kostel.

Pátrání ve vesnici Nižní Seliště 
zahájila expedice na prostranství 
před mohutným, nově opraveným, 
kamenným kostelem. Rozhovo-
rem s místními občany, během 
kterého se znamenitě hodila na-
učená ukrajinská slovíčka, cesto-
vatelé zjistili, že kamenný kostel 
byl postaven právě před sto lety 
a také lokalizovali místo, kde pů-
vodně stával dřevěný kostelík sv. 
Paraskivy . Cesta k tomuto místu 
na louce nad vesnicí vede kolem 
několika oborohů – seníků s cha-
rakteristickou posuvnou střechou. 
Z časů před převozem dřevěného 

kostelíka do Blanska zůstal na 
místě zachovaný kamenný kříž. 
Vrcholem pátrání po původní de-
stinaci kostelíka sv. Paraskivy byl 
rozhovor s pamětnicí, velice pří-
jemnou a srdečnou babičkou, jež 
vyprávěla jak o své mamince, kte-
rá ještě chodila na bohoslužby do 
dřevěného kostelíku, tak o svých 
sourozencích a dětech, z nichž 
někteří žijí a pracují v České re-
publice. Kromě Nižního Seliště 
výzkumníci navštívili i Koločavu 
s hroby legendárního zbojníka 
Nikoly Šuhaje, jeho milé Eržiky 
i jeho obětí – českých četníků. 
Členové výpravy obdivovali také 
překrásné jezero Siněvir, medvědí 
rezervaci a vodopády Šipot.

 Stanislav Hrnčíř

Původní místo kostelíku v Seliš  .  Foto archivPůvodní místo kostelíku v Seliš  .  Foto archiv

Arboretum zve na výstavu 
ovoce a okrasných rostlin

Boskovice - Arboretum Šmelcovna v Boskovicích pořádá ve dnech 
20. až 22. října IV. Regionální výstavu ovoce a okrasných rostlin. Vý-
stavy se zúčastní svými výpěstky společně se členy ČZS jednotlivých 
mikroregionů MAS Boskovicko PLUS a Arboreta Šmelcovna, ÚKZÚZ 
Lysice, ZEAS a.s. Lysice a Agrospol, a.s. Knínice. 

Součástí zahájení výstavy bude vyhlášení výsledků soutěže „Malu-
jeme v Arboretu“, do které se zapojilo 63 dětí. Komise hodnotila kate-
gorii do 6 let: 1. místo Radovan Kintr, Kunštát, 2. místo Prokop Palme, 
Kunštát, 3. místo Magdalena Králová, Okrouhlá a kategorii nad 6 let: 
1. místo Michaela Jílková, Svitávka, 2. místo Josef Čípek, Trpín, 3. mís-
to Nikola Dostálová, Brumov a Romana Bihari, Svitávka.

V programu výstavy nebude chybět prohlídka Arboreta s naučnou 
stezkou ovocných dřevin a možností nákupu ovocných a okrasných 
rostlin v prodejním centru arboreta. Otevřena bude i stálá expozice víl 
a skřítku z říše rostlin. K dispozici bude i odborná poradna.

Výstava bude zahájena v sobotu 20. října ve 14 hod. a potrvá do pon-
dělí 22. října do 14 hod. (mh)

Adamov 34,17 12,25 23,55 6,38 4,08
Bedřichov 26,66 27,61 8,57 11,42 7,61
Benešov 23,16 30,14 21,32 5,88 1,47
Blansko 32,38 12,06 22,40 15,81 2,91
Borotín 21,42 7,73 17,26 4,76 2,97
Bořitov 26,41 28,16 18,12 7,20 1,74
Boskovice 33,79 19,13 17,22 8,78 3,52
Brťov-Jeneč 31,74 15,07 31,74 3,96 2,38
Bukovina  30,43 18,26 16,52 9,56 0,00
Bukovinka 20,78 19,66 16,29 9,55 1,68
Býkovice 24,28 12,85 12,85 2,85 32,85
Cetkovice 17,27 34,54 19,09 5,45 2,27
Crhov 26,66 30,00 25,00 3,33 0,00
Černá Hora 32,56 15,20 17,35 9,58 7,27
Černovice 37,58 31,91 14,18 1,41 2,12
Deštná 53,33 9,33 20,00 4,00 0,00
Dlouhá Lhota 46,80 23,40 6,38 10,63 2,12
Doubravice 31,62 17,29 21,08 10,27 2,16
Drnovice 27,98 15,52 16,53 6,87 18,06
Habrůvka 10,68 12,97 16,79 14,50 6,10
Hodonín 17,24 53,44 12,06 6,89 3,44
Holštejn 17,74 12,90 29,03 16,12 1,61
Horní Poříčí 27,27 24,24 8,08 6,06 4,04
Horní Smržov 8,92 12,50 12,50 3,57 28,57
Chrudichromy 20,96 16,12 32,23 4,83 9,67
Jabloňany 37,31 23,88 14,92 7,46 0,74
Jedovnice 25,92 24,02 20,84 8,25 2,53
Kněževes 19,69 57,57 6,06 1,51 0,00
Knínice 30,73 25,29 15,95 10,11 1,16
Kořenec 38,00 26,00 15,00 4,00 1,00
Kotvrdovice 22,55 32,93 27,29 2,37 2,37
Kozárov 20,96 53,22 0,00 12,90 0,00
Krasová 32,03 13,28 25,78 16,40 0,78
Krhov 33,33 9,80 43,13 3,92 3,92
Křetín 23,49 27,86 20,76 1,63 2,73
Křtěnov 14,66 58,66 13,33 1,33 2,66
Křtiny 22,47 16,01 20,22 6,17 4,61
Kulířov 25,88 23,52 22,35 10,58 0,00
Kunčina Ves 34,48 31,03 13,79 10,34 0,00
Kunice 38,33 35,00 5,00 1,66 5,00
Kuničky 34,95 4,85 33,98 3,88 0,97
Kunštát 27,74 31,07 13,87 9,43 4,21
Lazinov 17,94 5,12 23,07 23,07 15,38
Lažany 38,51 9,62 15,55 2,96 9,62
Letovice 27,59 15,94 20,75 10,54 11,60
Lhota Rapotina 30,12 15,66 18,67 7,22 4,81
Lhota u Lysic 29,16 33,33 26,38 1,38 0,00
Lhota u Olešnice 9,52 80,95 0,00 0,00 0,00
Lipovec 28,84 31,41 19,87 6,08 0,64
Lipůvka 27,72 12,08 17,29 11,84 17,06
Louka 25,92 40,74 7,40 3,70 7,40
Lubě 22,44 44,89 4,08 6,12 8,16
Ludíkov 20,32 36,58 21,13 0,00 4,87
Lysice 30,75 22,88 12,97 11,80 5,39
Makov 0,00 52,63 36,84 5,26 0,00
Malá Lhota 35,84 9,43 15,09 3,77 11,32
Malá Roudka 23,43 32,81 25,00 0,00 1,56
Míchov 26,66 26,66 18,33 13,33 1,66
Milonice 27,86 3,27 31,14 11,47 4,91

Němčice 26,01 18,49 38,72 5,20 0,71
Nýrov 26,02 27,39 19,17 1,36 9,58
Obora 22,22 21,29 13,88 9,25 0,00
Okrouhlá 42,92 31,05 11,41 0,91 0,91
Olešnice 16,21 57,55 14,14 2,86 1,11
Olomučany 29,33 13,00 19,33 8,66 2,00
Ostrov 29,63 23,45 23,19 11,34 0,51
Pamětice 30,26 39,47 6,57 2,63 10,52
Petrov 18,00 26,00 22,00 0,00 10,00
Petrovice 31,63 10,71 20,91 16,83 1,53
Prostřední Poříčí 20,38 35,92 25,24 0,97 0,97
Rájec-Jestřebí 32,21 18,22 18,83 11,98 1,23
Ráječko 36,34 10,73 21,95 7,80 3,65
Roubanina 18,36 57,14 8,16 6,12 0,00
Rozseč 20,75 52,20 11,94 2,51 2,51
Rozsíčka 31,94 51,38 8,33 0,00 0,00
Rudice 32,20 16,27 24,40 5,76 3,72
Sebranice 25,74 22,75 22,15 11,37 2,99
Senetářov 25,90 47,66 19,68 2,07 0,00
Skalice 27,71 27,71 22,82 4,89 0,54
Skrchov 12,82 41,02 15,38 2,56 15,38
Sloup 25,29 25,29 22,61 8,33 2,08
Spešov 38,19 11,55 18,59 12,06 2,51
Stvolová 35,93 4,56 31,25 18,75 1,56
Sudice 37,87 11,36 15,90 8,33 0,75
Suchý 22,13 23,66 23,66 4,58 6,10
Sulíkov 17,20 52,68 4,30 3,22 2,15
Světlá 31,03 21,83 11,49 10,34 2,29
Svinošice 28,57 28,57 9,52 9,52 12,69
Svitávka 34,65 12,68 20,83 14,20 1,70
Šebetov 38,09 22,51 19,91 4,32 1,29
Šebrov-Kateřina 25,50 20,13 22,81 7,04 4,36
Šošůvka 25,57 38,93 13,74 4,58 1,14
Štěchov 14,28 46,03 19,04 7,93 1,58
Tasovice 41,93 19,35 25,80 3,22 0,00
Uhřice 31,30 19,13 14,78 6,95 1,73
Újezd u Boskovic 33,33 7,40 22,96 5,18 0,74
Újezd u Č. Hory 29,03 16,93 20,16 8,87 7,25
Úsobrno 43,87 20,64 23,22 0,64 0,64
Ústup 10,52 57,89 10,52 0,00 0,00
Valchov 21,95 19,51 9,26 2,43 0,48
Vanovice 33,14 14,85 26,85 5,14 1,71
Vavřinec 32,24 24,27 16,66 9,05 1,44
Vážany 26,59 35,10 15,95 5,31 2,12
Velenov 24,70 29,41 15,29 9,41 0,00
Velké Opatovice 29,55 17,87 28,24 6,36 1,22
Vilémovice 21,42 25,97 33,11 4,54 0,00
Vísky 21,10 33,02 23,85 9,17 1,83
Voděrady 37,66 18,18 20,77 7,14 2,59
Vranová 22,37 32,16 18,18 9,79 5,59
Vysočany 18,00 38,26 28,61 0,64 2,57
Závist 42,10 2,63 26,31 2,63 5,26
Zbraslavec 32,96 34,06 12,08 2,19 7,69
Žďár 41,66 10,00 25,00 4,16 2,50
Žďárná 29,71 20,75 29,24 5,18 3,30
Žernovník 25,92 13,58 27,16 8,64 8,64
Žerůtky 57,14 8,57 17,14 8,57 0,00
OKRES BLANSKO 29,78 20,23 20,10 9,34 3,92
JM KRAJ 27,01 17,03 18,65 9,21 5,86

OBEC        ČSSD      KDU-ČSL   KSČM      ODS      TOP09

 Platné hlasy v procentech

OBEC        ČSSD      KDU-ČSL   KSČM      ODS      TOP09

Zapojte se do přírodovědné 
soutěže „Na šťopkách“ 

Brno - V průběhu školního roku se mohou žáci osmých a devátých 
ročníku základních škol a především středoškoláci zapojit do korespon-
denční přírodovědné soutěže Na šťopkách. 

Soutěžit mohou jako jednotlivci nebo týmy. Každý účastník obdrží po-
stupně pět zadání přírodovědných úkolů spolu s náměty, jak je zpracovat. 
Vypracovaný úkol pak odesílá zpět pořadatelům, kteří každé soutěžní 
kolo zvlášť vyhodnocují. Před letními prázdninami jsou pak vyhlášeni 
celkoví vítězové i nejlépe splněné úkoly jednotlivých kol. Všichni účast-
níci získají zajímavé přírodovědné či tábornické pomůcky, knihy a pře-
devším cenné zkušenosti nabyté na exkurzích a víkendovkách, kterých 
se mohou díky projektu Vzdělávaní k udržitelnému rozvoji pro střední 
školy bezplatně zúčastnit.

Podrobněji informace a přihlášky: na Martina Čížková, LIPKA – pra-
coviště Rychta Krásensko, tel.: 517 385 429, e-mail: martina.cizkova@
lipka.cz, www.nastopkach.wz.cz.  (hrr)

Nemocnice pořádá školení 
první pomoci pro veřejnost

Blansko - Nejste si jisti tím, zda dokážete pomoci druhým, když to 
budou opravdu potřebovat? Jste řidič a obáváte se za volantem možnos-
ti být účastníkem dopravní nehody a vaší případné reakce? Máte akční 
děti a jako rodič jen trnete hrůzou, co si kde udělají? Chcete být tím, 
kdo v takové situaci neváhá, nepochybuje, neztrácí půdu pod nohama 
a přesně ví, co má udělat? Nemocnice Blansko možná právě pro vás 
nabízí řešení.

V pondělí 29. října od 14.30 do 15.30 hodin pořádá Nemocnice Blan-
sko Školení první pomoci pro veřejnost. Bude probíhat v prostorách Ob-
chodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko (aula, 4. poscho-
dí), Nad Čertovkou 18. Přednášejícími jsou MUDr. Robert Czakó a Bc. 
Jitka Brázdová. Akce je určena široké veřejnosti, předchozí rezervace 
místa není nutná – vstup je volný a zdarma pro všechny zájemce.  (hrr)

Geopark v Rájci-Jestřebí se 
rázem proměnil v závodiště
Rájec-Jestřebí - Na jedno dopoledne se ve čtvrtek 4. října proměnil 

geopark v Rájci-Jestřebí na závodiště. Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestře-
bí, o. p. s. tam totiž pořádala již čtvrtý ročník Přeboru města Rájce-Jes-
třebí v cross-country horských kol. 

Pro kategorii starších žáků a žákyň vyhlásil pořadatel závod jako 
„Otevřený přebor města Rájce-Jestřebí “, nad kterým převzal záštitu 
starosta města ing. Pavel Perout, závod pro kategorii kadetů, kadetek, 
juniorů a juniorek byl přeborem města a školy. Trasa závodu vedla nejen 
po hrubě upraveném terénu, který vznikl v souvislosti s opravou kana-
lizace, ale i nově budovaným geoparkem a po veřejných komunikacích. 
Bezpečnost závodníků a ostatních účastníků na trase jsme zajišťovali 
v součinnosti s městskou policií i pracovníky města. 

Všem patří naše poděkování za precizně a zodpovědně odvedenou prá-
ci. Atraktivnost a náročnost závodu, byla umocněna rozdílným počtem 
kol v jednotlivých kategoriích, kdy nejmenší měřili síly na trati dlouhé 
2.400 m a ti nejstarší zdolávali trať v délce 6.000 metrů. Jsme rádi, že se 
závodu i tentokrát zúčastnili žáci ze ZŠ Černá Hora i žáci ze ZŠ Salmova 
Blansko. Opékání párků po závodě se stalo již vítanou a oblíbenou tra-
dicí a vhodně vyplnilo čekání na vyhlášení výsledků. Diplomy, medaile, 
poháry a drobné ceny předal nejúspěšnějším ředitel Gymnázia v Rájci-
Jestřebí ing. Stanislav Laštůvka. Celou akci provázelo krásné počasí, 
sportovní nálada a právě to mohou být důvody pro zopakování akce 
v příštím roce, který je zároveň rok dvacátého výročí založení školy. 

 Dušan Dvořáček, učitel Tv
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kalendář akcíkalendář akcí
úterý 16. říjnaúterý 16. října

AKCEAKCE
Blansko – Galerie města Blanska v 16 hod.: Setkání se známou léčitelkou 
Evou Cihelníkovou.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Dílna plstění.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Členská schůze svazu tělesně pos  -
žených a přednáška H. Pančíkové o stomatologii. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Váňa.
Boskovice v 19.30 hod. The Words.

středa 17. říjnastředa 17. října
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Tango Milonguero - To nejlepší 
z argen  nského tanga.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Kocourek Modroočko, představení 
pro dě  .
Velké Opatovice – Zámecký sál v 17 hod.: Mount Everest, cestopisná 
přednáška Z. Bombery.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Doors – Live at the Bowl ´68, záznam koncertu.
Boskovice v 19.30 hod. The Looper.

čtvrtek 18. říjnačtvrtek 18. října
AKCEAKCE

Blansko – Městská knihovna v 18 hod.: Drahanská vrchovina, život a dílo 
pro  vanovského rodáka Msgr. Aloise Kolíska, přednáška Josefa Julínka.
Boskovice – Základní umělecká škola v 16.30 hod.: Žákovský koncert.
Boskovice – Muzeum Boskovicka v 18 hod.: Vít Ondráček: Nejlepší ztvár-
nění vedlejší role, vernisáž výstavy.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Koncert tónů a barev, klavírní im-
provizátor Jiří Pazour a výtvarnice Olga Volfová.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň MěÚ v 19.30 hod.: Violoncellový koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. 
(3D)
Blansko ve 20 hod. Kletba z temnot.
Boskovice v 17 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 4.
Doubravice v 18 hod. Tady hlídám já.

pátek 19. říjnapátek 19. října
AKCEAKCE

Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štěd-
roněm a hudbou.
Černovice – Kulturní dům ve 21 hod.: Předhodová zábava.
Kunštát – Informační centrum v 19 hod.: Vernisáž výstavy Halasův Kun-
štát a literární soutěž.
Olešnice – Kulturní dům v 9 hod.: Zpíváme si pro radost, přehlídka dět-
ských pěveckých sborů.

Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 17 hod.: O pračlovíčkovi, 
divadelní představení pro dě  , hraje soubor Tramtárie Olomouc.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal Ac  vity 4.
Šebetov v 19.30 hod. Diktátor.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Bastardi 3.

sobota 20. říjnasobota 20. října
AKCEAKCE

Boskovice – Arboretum Šmelcovna „Dva Dvory“ od 14 do 17 hod.: 
IV. regionální výstava ovoce a okrasných rostlin.
Boskovice – Westernové městečko ve 13 hod.: Závody Agility, cross.
Boskovice – Kopec na Vinohrádkách ve 14 hod.: Drakiáda.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
The Beavers.
Kunštát – Hřbitov v 16 hod.: Halasův Kunštát – pietní akt u hrobu Fran-
 ška Halase, Kulturní dům v 19 hod.: Literární večer s názvem Naše paní 

Božena Němcová a vyhodnocení 40. ročníku literární soutěže Fran  ška 
Halase.

Olešnice – Mateřské centrum Hastrmánek v 16 hod.: Beseda s předse-
dou Sdružení pěstounských rodin.
Šebrov - Zhradnictví u Kopřivů v 9 hod.: Dýňové slavnos  . 
Vanovice – Kulturní dům v 17 hod.: Posezení se seniory, kulturní pro-
gram, k tanci a poslechu hraje Jiří Rosenberg.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. 
(3D)
Blansko ve 20 hod. Kletba z temnot.
Boskovice v 17 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva.
Boskovice v 19.30 hod. Expendables: Postradatelní 2.

neděle 21. říjnaneděle 21. října
AKCEAKCE

Blansko – Pole na Zborovcích: Drakiáda, soutěž v pouštění draků.
Blansko – Kino v 18 hod.: Diashow Čile po Chile.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna „Dva Dvory“ od 9 do 17 hod.: 
IV. regionální výstava ovoce a okrasných rostlin.
Cetkovice – Kulturní dům v 15 hod.: Beseda s důchodci.
Černovice – Černovské císařské hody.: 8 hod.: Stavění máje, 13 hod.: 
Sraz stárků pod májí, obcházení dědiny a zvaní, 15 hod.: Ortel hudba: 
Bystřická kapela, 16.30 hod.: Hodová veselice Veselá trojka Pavla Kršky.
Šebrov - Zhradnictví u Kopřivů v 9 hod.: Dýňové slavnos  . 
Vanovice – Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert barokní hudby.

KINAKINA
Blansko ve 13 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. (3D)
Blansko ve 20 hod. 96 hodin: Odplata.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Královna koloběžka.
Boskovice v 17 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva.
Boskovice v 19.30 hod. Expendables: Postradatelní 2.

pondělí 22. říjnapondělí 22. října
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Turné čtyř můstků: Zdeněk Izer 
a host Šárka Vaňková.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna „Dva Dvory“ od 9 do 14 hod.: 
IV. regionální výstava ovoce a okrasných rostlin.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 96 hodin: Odplata.
Boskovice v 17 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva.
Boskovice v 19.30 hod. Led Zeppelin – Live in London 2007.

úterý 23. říjnaúterý 23. října
AKCEAKCE

Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Arnošt Vašíček: Fantas  cké zahrady, 
beseda s autorem televizních seriálů a řady knih o tajemnu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Looper.
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Do Říma s láskou.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Bastardi 3.

středa 24. říjnastředa 24. října
AKCEAKCE

Blansko – Ulita v 19 hod.: Jiří Vymětalík: Dálková silnice Žďár-Boskovice-
Prostějov, beseda.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Zaniklé vyspělé civilizace u nás, před-
náška Hany Blochové.
Boskovice – Synagoga v 19 hod.: Hana Blochová, Lubomír Holzer: Opus 
Universum, koncert.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Jen tak v klubu při čaji 
a ka  čku.
Letovice – Kulturní dům ve 14.15 hod.: Výroční setkání členů u příležitos-
  10. výročí činnos   Nového sdružení zdravotně pos  žených Letovice.

Olešnice – Radnice v 18 hod.: Lampionový průvod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Looper.
Boskovice v 19.30 hod. Svatá čtveřice.

čtvrtek 25. říjnačtvrtek 25. října
AKCEAKCE

Boskovice – Kino Panorama v 19 hod.: Drahomíra Otoupalová – Intro, 
vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. (3D)
Blansko ve 20 hod. Led Zeppelin – Live in London 2007.
Boskovice v 19.30 hod. Cesta na Měsíc, Podivuhodná cesta.
Doubravice v 18 hod. Love.

pátek 26. říjnapátek 26. října
AKCEAKCE

Boskovice – U sochy T. G. M. v 15 hod.: Slavnostní setkání k 94. výročí 
založení samostatného československého státu.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva. (3D)
Blansko ve 20 hod. Skyfall.
Boskovice v 17 hod. Kozí příběh se sýrem. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.
Šebetov v 19.30 hod. Iron Sky.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Love.

sobota 27. říjnasobota 27. října
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Sami sobě IV: Mul  kulturní akce 
zaměřená na místní talentované umělce.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál.
Cetkovice – Obecní úřad v 19 hod.: Lampionový průvod.
Jedovnice – Rybník Olšovec v 9 hod.: Tradiční výlov, stánkový prodej ryb 
a rybí speciality.
Letovice – Zámek v 19 hod.: Zakončení návštěvní sezony – večerní pro-
hlídka zámku, ve 20 hod.: celovečerní program Traves   show Sinoueens 
a půlnoční ohňostroj.
Pamě  ce – Obecní rybník v 10 hod.: Tradiční výlov.
Šebetov – Obecní úřad v 17 hod.: Lampionový průvod.
Úsobrno – Sál Kopalovo v 19 hod.: Tradiční vinobraní, k tanci a poslechu 
hrají Radmil a Eva Štěpánovi, bohatá tombola.
Vísky – Mateřské centrum v 16 hod.: Keramická dílna.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Kozí příběh se sýrem. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Skyfall.
Boskovice v 15 hod. Kozí příběh se sýrem. (3D)
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Giuseppe Verdi/
Othello.

neděle 28. říjnaneděle 28. října
AKCEAKCE

Boskovice – Muzeum ve 14 hod.: Setkání a beseda s Dr. Mar  nů z Amici 
di Velehrad a s autory fotografi í výstavy Inspirace krásy pro kardinála 
Tomáše Špidlíka.
Boskovice – Školička u městský lázní v 15 hod.: Z pohádky do pohádky 
za Večerníčkem, pochod podzimní přírodou.
Jedovnice – Rybník Olšovec v 9 hod.: Tradiční výlov, stánkový prodej ryb 
a rybí speciality.

Světlá – Zastávka ČSAD v 18 hod.: Lampionový průvod a sázení lípy pad-
lému vojákovi.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Kozí příběh se sýrem. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Skyfall.
Boskovice v 17 hod. Kozí příběh se sýrem. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.

pondělí 29. říjnapondělí 29. října
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Skyfall.
Boskovice v 17 hod. Kozí příběh se sýrem. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Skyfall.
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POZVÁNKA NA BLANENSKOU TURBÍNU 
Ve středu 24. října se ve sportovní hale TJ ČKD Blansko, 
Údolní 10 uskuteční 1. ročník volejbalové turnaje mlá-
deže BLANENSKÁ TURBÍNA.
Prezentace proběhne v 16 hodin, zahájení v 16.30 hodin. Zůčast-
nit se mohou tříčlenná družstva - ročník 1999 a mladší. Herní sys-
tém turnaje bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.
Kontakt pro přihlášky:  tel.: 603 920 377 
   e-mail: mikisoucek@post.cz

Boskovice ani Ráječko nedokázaly dát na hřištích soupeřů gól a skončily o víkendu bez bodu

Blansko zvítězilo v Podivíně a vede tabulku
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Spa-
nilá jízda blanenských fotbalistů 
pokračuje. Po výhře nad silným 
Bzencem minulý týden doma do-
kázali přivézt v sobotu všechny 
body z Podivína. Sázka Karla 
Jarůška na mladičkého Trtílka na 
hrotu vychází, z pěti branek dal 
hned tři. Ráječkovští i Boskovičtí 
minulý týden na svém hřišti neza-
váhali, méně se jim dařilo venku, 
kde obojí padli. 

Slavoj Podivín – FK Blan-
sko 0:3 (0:1), Trtílek 2, Dole-
žel. Blansko: Juran - Bubeníček, 
Maška, Marák, Šíp - Beneš (74. 
Jarůšek), Šplíchal, Pokorný (74. 
Zouhar), Šenk - Doležel, Trtílek 
(84. Mokrý).

Kouč Karel Jarůšek měl po-
prvé k dispozici zcela kompletní 
tým. A bylo to znát. Hosté byli 
od začátku lepší a bylo jen otáz-
kou času, kdy se prosadí gólově. 
Doležel nejprve orazítkoval po 
přihrávkách Šípa v 9., resp. 21. 
minutě levou a pak pravou tyč. 
Podivín zahrozil až ve 33. minutě, 
uzdravený Juran, ale byl pozorný. 
Skóre se změnilo až ve 39. minutě. 
Standardku kopal Pokorný, odra-
žený míč se dostal k Trtílkovi a ten 
nezaváhal. V závěru půle ještě jed-
nou Juran hasil šanci domácích. 

Po změně stran již Blansko 
opanovalo hru. Benešova a Dole-
želova šance ještě za Létalovými 
zády neskončily, v 60. minutě se 
ale radoval znovu Trtílek, který 
po Šípově nahrávce zamířil přesně 
k tyči. Pečetil o deset minut poz-
ději po brejku Doležel. 

FC Moravský Krumlov – FC 
Boskovice 2:0 (0:0). Boskovi-
ce: Kronek – Horák Jan, Šafařík, 
Václavek, Horák Jakub (78. Vy-

koukal) - Černý, Adamec, Pijáček, 
Živný (69. Janíček), Müller – Ho-
rák Mich. 

Trenér hostí Peša se musel 
obejít od začátku bez zkušených 
borců Janíčka a Vykoukala, kteří 
naskočili až v průběhu. Obrana 
Boskovic ale fungovala po celou 
první půli bezchybně, šance do-
mácích likvidoval dobře chytající 
Kronek. Až do 72. minuty byl stav 

bezbrankový. Pak se však trefi l 
hlavou Řezáč a bylo to 1:0. Zvý-
šit vedení odmítl domácí Pelikán, 
který z penalty orazítkoval břev-
no, Macháček se po chvíli trefi l do 
tyče. Boskovice ale přece jenom 
inkasovaly ještě jednou, krátce 
před koncem rozhodl Řezáč.

FC Ivančice - SK Olympia 
Ráječko 3:0 (3:0). Ráječko: Ret-
tegy - Bartoš, Kupský, Lajcman, 
Koutný – Neděla, Sehnal V., Štrajt, 
Badura - Tenora, Sehnal J. 

Martin Sehnal pro zranění ne-
mohl nastoupit na hrot a tento 
fakt zapůsobil na hosty nepříjem-
ně psychologicky. Domácí začali 
zhurta a již v 10. minutě šli do ve-
dení Štěpanovským. Povzbuzení 
gólem pak pokračovali v ataku na 
Rettegyho branku. Ve 25. minutě 
se ujala dálková Černého střela 
a bylo to 2:0. A aby toho nebylo 
málo, ve 28. minutě přibyl další 
zápis do brankového účtu, když si 
po Bombiczově trestňáku do tyče 
srazil Tenora míč nešťastně do 
vlastní sítě.

Ve druhém poločase Olympia 
vyrovnala hru. Šance ale měli do-
mácí. Retegy se však chytil a žád-
nou další střelu již za svoje záda 
nepustil. Velkou příležitost měl 

i Vít Sehnal v 81. minutě, branku 
ale těsně minul. V samém závěru 
ještě Ivančičtí nastřelili tyč.

Hrálo se minulý víkend
Všechna domácí utkání týmů 

z našeho regionu skončila jejich 
vítězstvím.

FK Blansko – Slovan Bzenec 
2:0 (0:0), Trtílek, Šenk. Blansko: 
Němec - Beneš, Maška, Šplíchal, 
Šíp - Jarůšek, Zouhar (74. Mokrý), 
Pokorný (86. Marák), Šenk - Do-
ležel, Trtílek (89. Pernica). 

První půle nevyzněla pro domá-
cí dobře. Sympaticky hrající Bze-
nec byl lepším týmem, nedokázal 
se ale prosadit brankově. V zaha-
zování šancí byl králem jedno-
značně hostující Kasala, kterého 
několikrát vychytal výborný Ně-
mec. Jedinou příležitost Blanska 
zahodil Trtílek. 

Karel Jarůšek v půli promluvil 
svým svěřencům do duše a bylo to 
hned poznat. Hned třikrát zahro-
zili na Pelíškovu branku. Dvakrát 
Jarůšek a jednou Beneš se ale do 
listiny střelců nezapsali. To se po-
vedlo až Trtílkovi, který proměnil 
Šenkův přesný centr ve vedoucí 
gól v 54. minutě. O osm minut 
později bylo rozhodnuto. Nejlepší 

hráč zápasu Šenk se zleva vřítil do 
vápna a místo přihrávky tentokrát 
volil přesnou střelu podél gólma-
na. Třetí gól mohl přidat Trtílek, 
jeho střela ale byla zblokována. 
Bzenečtí se pak částečně ze sprchy 
vzpamatovali, Němec ale už udr-
žel bez problémů čisté konto. 

FC Boskovice – FK SK Boso-
nohy 3:2 (3:1). Horák M., Mül-
ler, Adamec. Boskovice: Kronek 
– Horák Jan, Šafařík, Václavek, 
Černý – Müller, Vykoukal – Ada-
mec, M.Horák, Přikryl – Janíček. 

Domácí začali solidně a měli 
více ze hry. Byli to však hosté, 
kteří ve 30. minutě šli Lidmilou 
do vedení. Boskovickým se ale 

Blansko - Bzenec 2:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Bzenec 2:0.  Foto Bohumil Hlaváček

záhy povedl dokonalý obrat. Ve 
39. minutě se trefi l Michal Horák, 
po chvíli ho napodobil šikovný 
Müller. Třetí úder pak Bosonohám 
zasadil Adamec.

Do druhé půle nastoupili do-
mácí se zabezpečenou obranou 
a pozorným Kronkem v brance. 
Ten ale přece jenom kapituloval 
v samém závěru. Naštěstí ale jen 
jednou a tři body zůstaly doma.

SK Olympia Ráječko - FC 
Moravský Krumlov 3:1 (1:0), 
Tenora 2, Sehnal V. Ráječko: Ret-
tegy - Neděla, Bartoš, Lajcman, 
Koutný - Sehnal J., Sehnal V. (82. 
Žilka), Kupský, Badura - Tenora, 
Sehnal M. (87. Tajnai).

Za nepříznivho počasí domácí 
vybojovali všechny body. Měli od 
začátku více ze hry. Do šancí se 
postupně dostávali Tenora, Badu-
ra či Jan Sehnal. Ten se nakonec 
postaral o vedoucí branku, když 
při rohovém kopu posadil ideálně 
míč na Tenorovu hlavu a ten ne-
zaváhal.

Druhý gól padl ve druhé půli 
znovu po kombinaci těchto hráčů. 
Sehnal našel zpětnou přuhrávkou 
Tenoru na vápně a ten se exluzivně 
trefi l z voleje. Ráječkovský střelec 
byl pak v 60. minutě po vzájem-
né potyčce vyloučen, ven šel ale 
i hráč Krumlova. V 67. minutě 
sice hosté po propálení Rettegy-
ho snížili, poslední slovo ale měli 
Sehnalové. Martin našel Víta a ten 
pečetil výsledek utkání. V závěru 
sice ještě Krumlov zatlačili, bylo 
to však bez efektu.
 1. Blansko 12 8 2 2 27:9 26
 2. Novosedly 12 8 2 2 28:18 26
 3. Bzenec 12 7 1 4 25:10 22
 4. Rousínov 11 7 1 3 25:12 22
 5. Sparta  12 7 1 4 22:16 22
 6. Mutěnice 11 6 2 3 23:17 20
 7. M. Krumlov 12 6 1 5 15:15 19
 8. Ráječko 12 6 0 6 23:23 18
 9. Bosonohy 12 4 5 3 19:17 17
 10. Boskovice 12 4 3 5 19:25 15
 11. Ivančice 12 3 5 4 17:20 14
 12. Kyjov  12 4 2 6 13:18 14
 13. Znojmo 12 4 1 7 17:23 13
 14. Rajhrad 12 3 1 8 16:27 10
 15. Kuřim 12 2 2 8 13:27 8
 16. Podivín 12 0 3 9 11:36 3

Pozvánka na KP
sobota 20. října v 15 hod.

BLANSKO - NOVOSEDLYBLANSKO - NOVOSEDLY
BOSKOVICE - IVANČICEBOSKOVICE - IVANČICE

neděle 21. října v 15 hod.

RÁJEČKO - BZENECRÁJEČKO - BZENECMoravský Krumlov - Boskovice 2:0.  Foto adam.sMoravský Krumlov - Boskovice 2:0.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Hokejo-
vá sezóna začala i v krajské lize. 
Hned v druhém kole se střetli 
rivalové z Blanska a Boskovic. 
Šťastnější byli tentokrát hosté. 

Dynamiters Blansko HK - SK 
Minerva Boskovice 2:3 (2:2, 0:0, 
0:1), Bílý D. 2 – Karný, Světlík, 
Maksa. 220 diváků. 

Mnozí diváci ještě ani neused-
li na svá sedadla a již se měnilo 
skóre. Na ukazateli svítila třinác-
tá vteřina a Boskovice vedly po 
blafáku Karného 0:1. Druhý gól 
na sebe nenechal dlouho čekat. 
V 8. minutě pálil od modré bo-
skovický Světlík a bylo to 0:2. 
Domácí odpověděli záhy, když 
střílel Pazdera a do odkryté bran-
ky dorážel blanenský Bílý. Stej-
ný hráč se postaral o vyrovnání 
v 16. minutě. Tentokrát zakončo-
val Antoňů a Bílý opět zkušeně 
dorážel. 

Druhá třetina vyšla brankově 
naprázdno. Zato se začalo, jak se 
trochu u derby dalo očekávat, jis-
křit. Trestná lavice se plnila, ně-
kdy na ní byl i přetlak a došlo i na 
osobní tresty. V poslední části hry 
měli více ze hry hosté a dokázali 
to v 49. minutě potvrdit, jak se 
později potvrdilo, vítěznou bran-
kou z hole Maksy. V nervózním 
závěru se již na skóre nic nezmě-
nilo. 

Před uzávěrkou: Boskovice – 
Kroměříž 4:5. Šternberk – Blan-
sko 5:1.
  1.  Kroměříž  3  3  0  0  0  24:7  9 
  2.  Šternberk  3  2  0  1  0  17:10  7 
  3.  Warrior Brno  3  2  0  0  1  16:9  6 
  4.  Uh. Brod  3  2  0  0  1  10:16  6 
  5.  Uh. Ostroh  2  1  1  0  0  8:3  5 
  6.  Boskovice  3  1  1  0  1  12:11  5 
  7.  V. Meziříčí  3  1  0  1  1  9:14  4 
  8.  Plumlov  2  1  0  0  1  16:9  3 
  9.  Velká Bíteš  2  1  0  0  1  9:6  3 
  10.  Brumov  3  1  0  0  2  13:22  3 
  11.  Uh. Hradiště  3  0  1  0  2  4:18  2 
  12.  Blansko  3  0  0  1  2  5:11  1 
  13.  Břeclav B  3  0  0  0  3  10:17  0

Boskovič   hokejisté vyhráli derby v Blansku

Blansko - Boskovice 2:3.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Boskovice 2:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Václav Kolář je opět mistrem 
České republiky v biketrialu v ka-
tegorii Elite. O jeho výhře v seriálu 
bylo již rozhodnuto před posled-
ním závodem na veletrhu Sportlife 
v Brně. Na něm si Blaneský bo-
rec bohužel pokazil svoji letošní 
bilanci, když až do něho vyhrál 
vše. V Brně ale našel přemožitele, 
na druhou příčku ho odsunul re-
prezentační kolega David Herka. 
Martin Kakáč letos nedosáhl na 
stupně vítězů a i když měl stejný 
počet bodů s přerovským Pavlem 
Procházkou, prohrál nakonec na 
počty druhých míst. Martin si pak 
trochu spravil chuť vítězstvím 
v exhibičním závodě O Pohár Pre-
fa Brno, ve kterém zvítězil a pora-
zil i týmového kolegu Koláře.

V Juniorech zvítězil s náskokem 
blanenský Václav Gryc a potvrdil 
svoje prvenství i v celkovém seriá-
lu závodů a tím také zisk titulu mi-
str České republiky za rok 2012. 
Vítězstvím v tzv. Scratch si pak 
vybojoval i on pro příští sezónu 
start v kategorii Elite.  (bh)

A
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K   Dos  hy v čele soutěže stále pokračují. Nováček z Lipůvky jede

Okresní přebor vede Sloup

H    
I.A třída: Slovan Brno – Bořitov 6:0 (4:0). Jevišovice – Rájec-Jestřebí 7:1 (2:1), 

Haničinec. Hrušovany – Kunštát 4:4 (4:3), Crhák, Kuda, Prudil, Španěl.
I.B třída: Lipovec – Blansko B 1:0 (1:0), Zouhar M. Černá Hora – Svratka Brno 

3:0 (1:0), Němec 2, Honsnejman.
OP: Letovice – Jedovnice 1:5 (0:2), Širůček - Janda 3, Pernica, Rybář. Olomuča-

ny – Vilémovice 0:5 (0:2), Gross, Vorlický 2, Mikšovský P. Doubravice – Vysočany 
2:0 (1:0), Vladík J. 2. Lipůvka – Olešnice 1:1 (1:1), Hájek – vlastní. Kotvrdovice 
– Kořenec 1:5 (0:2), Nevřela - Meluzín 3, Kejík, Pukl. Rudice – Drnovice 5:1 (2:0), 
Gromský, Konečný, Nejezchleb, Opluštil, Sehnal L. – Páral. Sloup – Šošůvka 6:0 
(4:0), Mikulášek 3, Kleveta, Sekanina, Trefi l. 

III. třída: Voděrady – V. Opatovice 3:3 (1:2), Boček, Bureš, Opluštil - Ostřížek, 
Reich, Říha. Svitávka – Skalice 4:1 (2:1), Dvořák 2, Kamenický, Záboj – Černo-
hlávek. Adamov – Vavřinec 1:3 (0:0), Knapek - Klimeš 2, Přikryl Radim. Lažany – 
Kunštát B 8:1 (2:1), Raichl 3, Fišer, Motyčka 2, Raichl – Šmerda. Ostrov – Vísky 3:3 
(2:0), Dáňa, Randula, Zouhar - Přikryl 3. Knínice – Vranová odl. Benešov – Lysice 
3:3 (2:0), Ryšavý 2, Osuch - Janeček, Jonáš, Lepka. 

IV. třída: Doubravice B – Jedovnice B 2:4 (1:1), Musil, Sáňka J.st. - Pešička J. 3, 
Formánek. Svitávka B – Bořitov B 1:5 (1:3), vlastní – Fojt J., Málek, Petrák, Zouhar, 
vlastní. Ráječko B – Vilémovice B 7:1 (3:0), Štaffa 4, Plch, Slavíček, Žůrek – Šindel-
ka. Boskovice B – Bukovina 2:1 (2:0), Přibyl, Živný – Mudrla. Lažánky – Kořenec 
B odl.Cetkovice – Rozstání 0:2 (0:1) - Piták, Tihelka. 

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Adamov 12:0 (5:0), Hochman 4, Bohatec, Nešetřil 3, 
Müller, Šlajch. Kotvrdovice – Ráječko 2:3 (1:1), Keprt R. 2, - Cihlář, Žůrek, vlastní. 
Sloup/Ostrov – Jedovnice 0:5 ve 20. minutě ukončeno pro malý počet hráčů do-
mácích - Vymazal 4, Ondráček. Olomučany – Rájec-Jestřebí 1:8 (0:3), Radiměřský 
- Orel 3, Dvořák, Janík 2, Sedláček. 

OP dorost, sk.B: Voděrady – Svitávka 2:2 (1:0), Budiš, Kropáč - Dvořáček, Ha-
nák. Letovice – Skalice 4:0 (1:0), Matuška 2, Maresch, Zemánek. Cetkovice – Kun-
štát 3:1 (1:1), Horák, Kubín M., Šmíd – Šmerda. V. Opatovice –Vísky 4:0 (2:0), Ille 
3, Vybral H. 

OP starší žáci, sk.A: Lipovec – Sloup/Vysočany 1:0 (0:0), Sedlák. Lipůvka – 
Kotvrdovice 4:1 (1:1), Fuksa, Říčánek 2 – Kocman. Č.Hora/Bořitov – Doubravice 
3:7 (3:5), Bawi Silen 2, Vladík - Sáňka 4, Alexa, Maňoušek, Schuch. Svitávka – Rá-
ječko 1:9 (1:1), Pinkava - Hájek 4, Vomočil 3, Hübner 2. 

OP starší žáci, sk.B: Vísky – V. Opatovice 0:18 (0:8) - Kubík 5, Korec 4, Ille, 
Trefi l 3, Šumbera 2, Kouřil. Knínice – Olešnice 4:3 (2:3), Korčák, Letfus, Mucha 
O, Vondál - Báča, Dostál, Svoboda. Kunštát – Lysice 2:1 (0:0), Janků R., Tenora 
M. - Kratochvíl. 

OP mladší žáci: Boskovice B – Drnovice 0:4 (0:2), Žáček L. 3, Beneš. Rudice – 
Jedovnice odl. Olomučany – V. Opatovice 3:0 (2:0), Beránek 3. Knínice – Blansko B 
12:3 (7:1), Mucha V. 6, Mucha O. 3, Trmač P. 2, Oliva - Kopřiva, Tselmeg, Vybostok. 
Kunštát – Olešnice 4:2 (2:0), Banya David 2, Banya Dominik, Štěrba - Petrželka 2. 

OP starší přípravka, sk. A: Jedovnice – Blansko 1:16 (0:8), Králík – Crhonek 4, 
Lůdl, Bartoš 3, Farník T., Ťoupek 2, Koňařík, Kupka. Rudice – Ráječko 15:3 (12:0), 
Štěpánek, Stupinský 4, Martinásek 3, Svobodová, Chajda Š., Toncer, Netík – Souček 
3. Rájec – Boskovice 4:4 (3:3), Hruška 2, Dovrtěl, Nezval – Alexa, Boček, Klimeš, 
Lokaj. Adamov – ČH/Bořitov 7:5 (4:2), Bavlnka 4, Pilař M. 2, Prudík – Dankovský, 
Karásek 2, Fojt. Lipůvka – Lipovec 4:6 (1:2), nehl. 

OP starší přípravka, sk. B: Drnovice – Knínice 14:6 (9:1), Toman 5, Sedláček 3, 
Ryzí, Valenčík, Okáč, Vlach, Alexa, Pavlíček – Žáček 5, Lexman. Letovice – Bosko-
vice B 0:14 (0:6), Nesvadba, Učeň 3, Kunc, Janíček, Ondroušek 2, Černý, Straka,

OP mladší přípravka: Adamov – Voděrady 4:10 (2:6), Rimpler, Skoumal, Ko-
nečný, Klepárník – Opluštil 4, Havelka, Novotný, Plevač 2. Boskovice B – Bos-
kovice A 10:12 (5:7), Marek 5, Hasoň 3, Ježek 2 – Čejka 6, Bohatec 3, Svoboda 2, 
Novotný. Jedovnice – Blansko A 0:2 (0:1), Farník T., Dujka. Kunštát – Lipovec 6:3 
(3:1), Motyčka 2, Krása, Olšan, Banya J., Kopecký – Jargalsaikhan 3. Blansko B – 
Knínice 6:6, Jančiar 3, Muller, Liška, Geier – David 3, Lexman 2, Odehnal.

OP ženy: Lažany – Drnovice 0:0. Kohoutovice – Ráječko 1:1 (0:0), Winklerová 
– Vítková. Kunštát – Kostelec 11:0 (7:0), Čechová 4, Bláhová, Sokolová, Zoubková 
2, Horáková. 

Úřední začátek muži v 15.00, dorost v 12.15, žáci v 10 hod. (pokud není uvedeno jinak).
pátek 19. října

OP ženy: Boskovice – Drnovice (19.00).
sobota 20. října

KP: Blansko – Novosedly. Boskovice – Ivančice.
I.A třída: Hrušovany – Bořitov. Šaratice – Kunštát. 
I.B třída: Podolí – Blansko B. 
OP: Rudice – Olešnice.
IV. třída: Ráječko B – Doubravice B.
Divize dorost: Humpolec – Blansko (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Letonice – Lipovec (15.00).
OP dorost: Rájec – Jedovnice (14.00).
KP žáci: Blansko – Svratka (9.30, 11.00). 
I. třída žáci: Boskovice – Rousínov (9.00, 10.45).
OP starší žáci: Ráječko – Doubravice (12.30).
OP ml. žáci: Boskovice B – Rudice (12.30). Knínice – Jedovnice. Cetkovice – Olešnice (13.00).
Divize ženy: Tasovice – Kotvrdovice (15.00). 

neděle 21. října
KP: Ráječko – Bzenec.
I.A třída: Miroslav – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Ivanovice – Lipovec. Černá Hora – Kohoutovice.
OP: Olomučany – Jedovnice. Doubravice – Letovice. Lipůvka – Vilémovice. Kotvrdovice – Vy-
sočany. Sloup – Kořenec. Šošůvka – Drnovice.
III. třída: Svitávka – V. Opatovice. Adamov – Voděrady. Lažany – Skalice. Ostrov – Vavřinec. 
Knínice – Kunštát B. Benešov – Vísky. Lysice – Vranová.
IV. třída: Svitávka B – Jedovnice B (12.15). Boskovice B – Bořitov B. Lažánky – Vilémovice B. 
Cetkovice – Bukovina. Rozstání – Kořenec B.
Divize dorost: Boskovice – Sparta (10.00, 12.00).
OP dorost: Lipůvka – Kotvrdovice. ČH/Bořitov – Adamov. Sloup/Ostrov – Ráječko (12.00). 
Voděrady – Letovice. Cetkovice – Skalice. V. Opatovice – Drnovice. Vísky – Kunštát.
I. třída žáci: Tuřany – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP starší žáci: Lipůvka – Sloup/Vysočany (10.30). ČH/Bořitov – Lipovec. Svitávka – Kotvrdo-
vice. Knínice – Letovice. Kunštát – Opatovice (10.45). Lysice – Olešnice.
OP ml. žáci: Olomučany – Drnovice (12.30). Kunštát – V. Opatovice. Benešov – Blansko (12.45).
OP ženy: Lažany – Ráječko (12.15). Kohoutovice – Kunštát (13.00).

Úřední začátek muži v 14.30, dorost v 11.45, žáci v 10 hod. (pokud není uvedeno jinak).
sobota 27. října

KP: Bzenec – Boskovice. Podivín – Ráječko. Rajhrad – Blansko.
I.B třída: Medlánky – Černá Hora.
III. třída: Kunštát B – Benešov.
Divize dorost: Havl. Brod – Boskovice (10.15, 12.30).
OP dorost: Ráječko – Olomučany (10.00). Kotvrdovice – ČH/Bořitov (14.00). Kunštát – Vo-
děrady (12.15).
KP žáci: Veselí – Blansko (9.00, 10.30).
I. třída žáci: Slatina – Boskovice (9.30, 11.15). 
OP mladší žáci: V. Opatovice – Benešov (12.15). Drnovice – Knínice (12.15).
OP ženy: Drnovice – Kohoutovice (14.30). Kostelec B – Lažany (12.30). Ráječko – Bosko-
vice (14.00). 

neděle 28. října
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Vojkovice. Kunštát – Miroslav. Bořitov – Jevišovice. 
I.B třída: Blansko B – Tišnov (10.30). Lipovec – Čebín.
OP: Jedovnice – Drnovice. Kořenec – Šošůvka. Olešnice – Sloup. Vysočany – Rudice. Vilémo-
vice – Kotvrdovice. Letovice – Lipůvka. Olomučany – Doubravice. 
III. třída: V. Opatovice – Vranová. Vísky – Lysice. Vavřinec – Knínice. Skalice – Ostrov. Vodě-
rady – Lažany. Svitávka – Adamov. 
IV. třída: Bukovina – Jedovnice B.
I. třída dorost: Lipovec – Čebín (12.15). 
OP dorost: Jedovnice – Lipůvka. Adamov – Sloup/Ostrov. Drnovice – Vísky. Skalice – V. Opa-
tovice. Svitávka – Cetkovice.
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Chrlice (9.00, 10.45).
OP mladší žáci: Olešnice – Boskovice B. Blansko B – Cetkovice (10.30). Jedovnice – Kunštát. 
Rudice – Olomučany.
Divize ženy: Kotvrdovice – Vrchovina (10.30).

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Okresní přebor má druhý týden 
nového lídra. Zkušený celek 
Sloupu nezaváhal na hřišti sla-
bých Drnovic a naplno bodoval. 
Týmy Lipůvky i Rudice venku 
také uspěly. V dolních patrech 
tabulky se trhá pětičlenná sku-
pinka.

Jedovnice – Šošůvka 3:3 (2:0), 
Janda 2, Galita - Kuchař, Odehnal, 
Sehnal. 

Domácí po první půli v klidu 
vedli a nic nenasvědčovalo tomu, 
že by nebodovali za tři. Po změ-
ně stran se však Šošůvští vzcho-
pili a srovnali. Jedovničtí se ještě 
znovu o gól utrhli, ve třetí minutě 
nastavení však po dlouhém náko-
pu brankáře a následném závaru 
přišlo vyrovnání. 

Drnovice – Sloup 0:3 (0:1), 
Trefi l 2, Mikulášek. 

Zápas až tak nevypadal jako 
utkání prvního s posledním. Fa-
vorizovaní hosté domácí trochu 
podcenili, když některé své opory 
zpočátku šetřili. Vedení se ujali 
ve 25. minutě Trefi lem. Po změně 
stran se rozhodlo, slabé Drnovice 
se zmohly jen k nastřelení tyče 
v poslední minutě. 

Kořenec – Rudice 0:1 (0:0), 
Maňásek. 

Zápas měl vyrovnaný průběh, 
kterému by slušela remíza. Šance 
byly na obou stranách. Nicméně 
se body nakonec nedělily. Roz-
hodlo se v 60. minutě, kdy se ze 
standardní situace trefi l hostující 
Maňásek. 

Olešnice – Kotvrdovice 1:1 
(1:0), Peterka – Sehnal.

Favorizovaní domácí byli v zá-
věru, kdy Rakovec tlačil, nakonec 
trochu rádi za remízu. Plichta však 

utkání slušela. Domácí se dostali 
do vedení po úniku rychlíka Peter-
ky. Vyrovnání přišlo čtvrthodinu 
před koncem, o bod pro Kotvrdo-
vice se postaral Sehnal. 

Vysočany – Lipůvka 0:4 (0:1), 
Hájek 2, Kristýn M., Raichl D, 
ČK: Ševčík J. (V). 

Vysočany doma trochu překva-
pivě utrpěly debakl, výhra hostí 
ale byla zcela zasloužená. Ti se 
za stavu 0:1 pro ně strachovali při 
nařízené penaltě proti nim. Nebyla 
však využita a tento moment zápas 

zlomil. Po obdržené druhé brance 
se Vysočany složily a Lipůvka dal-
šími góly výhru potvrdila. 

Vilémovice – Doubravice 1:1 
(1:0), Gross – Hájek M. 

Vyrovnané utkání skončilo od-
povídající remízou. Domácí vedli 
do poločasu, krátce po změně stran 
bylo srovnáno, když Hájek promě-
nil penaltu. Ve zbytku zápasu již 
nenašel ani jeden celek sílu na to 
rozhodnout duel ve svůj prospěch.

Letovice – Olomučany 2:1 (1:0), 
Heller, Novotný – Štěpánek J. 

Zápas měl velmi slabou úroveň. 
Ve 12. minutě vedli domácí díky 
Hellerovi. V 70. minutě se jim 
povedlo šťastné střídání, čerstvý 
Novotný zvýšil. Přestože trefou do 
šibenice z přímého kopu Štěpánek 
v 79. minutě snížil, hosté se již na 
zvrat nezmohli.
  1.  Sloup  10  8  0  2  34:11  24 
  2.  Lipůvka  10  7  2  1  34:10  23 
  3.  Rudice  10  7  2  1  29:19  23 
  4.  Olešnice  10  6  3  1  30:11  21 
  5.  Vilémovice  10  5  3  2  22:15  18 
  6.  Doubravice  10  4  4  2  23:14  16 
  7.  Kořenec  10  5  1  4  24:17  16
  8.  Jedovnice  10  3  3  4  19:19  12 
  9.  Vysočany  10  4  0  6  14:20  12 
  10.  Kotvrdovice  10  2  2  6  15:25  8 
  11.  Letovice  10  2  1  7  13:26  7
  12.  Šošůvka  10  2  1  7  14:31  7 
  13.  Olomučany  10  2  1  7  14:36  7 
  14.  Drnovice  10  1  1  8  6:37  4

Sloup - Šošůvka 6:0.  Foto Pavel NovákSloup - Šošůvka 6:0.  Foto Pavel Novák

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po-
kračovala I.B třída. Blanenské 
béčko se probralo. Po porážkách 
se vzchopilo a dokázalo otočit ne-
příznivý průběh zápasu se Svrat-
kou Brno. Lipovec doma remizo-

val s Podolím, Černá Hora padla 
v Tišnově.

Blansko B – Svratka Brno 2:1 
(0:1), Zouhar, Freiwald. Blansko: 
Šmerda - Zavoral (30. Jarůšek), 
Pernica, Paděra, Rajtšlégr (60. Be-
neš) - Klimeš - Sedláček, Zouhar, 
Nečas, Antal (70. Rek) – Freiwald.

Blansko B otočilo zápas se Svratkou
Domácí nastoupili výjimeč-

ně i s posilami z prvního týmu. 
Na hře to bylo znát, bohužel 
však vázla koncovka. Poté, co 
zahodili několik tutových šancí, 
přišel zákonitý trest v podobě 
gólu Brňanů z kopačky Pelikána 
z náhodné akce. Z této situace 
se otřepali teprve v 74. minutě. 
Zouhar se již nemohl dívat na 
zmar svého týmu a jeho bomba 
z dálky znamenala vyrovnání. 
Vítěznou branku zaznamenal 
Freiwald, když zachoval klid 
v tutové šanci. 

Lipovec – Podolí 2:2 (1:2), 
Školař, Horáček L. Lipovec: Ma-
rušák – Matuška, Zouhar V., Sed-
lák J., Kunc – Pernica (46. Lahod-
ný), Sedlák M., Školař, Horáček 
L. – Horáček R., Zouhar M.

V domácí brance nastoupil hráč 
z pole Marušák, který po dvou ro-
hových kopech musel tahat míč ze 
své sítě. Lipovečtí však nehodili 
fl intu do žita a do půle ještě dál-
kovou Školařovou trefou snížili. 
Prohru si nezasloužili, pět minut 

před koncem jim spravedlivou 
dělbu bodů zajistil pěknou střelou 
Horáček.

Tišnov – Černá Hora 4:0 (2:0). 
Černá Hora: Zouhar – Tatíček, 
Čepa, Stejskal Petr, Šebek (66. 
Kapoun) – Koupý (72. Jonášek), 
Flígl, Širůček, Čech – Němec, 
Honsnejman (46. Jelínek). 

Jak napovídá výsledek, zápas 
měl jednoznačný průběh. Domácí 
o své výhře rozhodli již v prvním 
poločase a ve druhém si je již bez 
problémů dohlídali a potvrdili ješ-
tě dalšími dvěma trefami do čer-
nohorské sítě.
  1.  Švábenice  10  7  0  3  18:8  21
  2.  Rousínov B  10  6  0  4  20:9  18 
  3.  Blansko B  10  6  0  4  21:19  18 
  4.  Podolí  10  5  3  2  18:16  18 
  5.  Soběšice  10  5  2  3  21:15  17
  6.  Tišnov  10  5  0  5  18:20  15 
  7.  Medlánky  10  5  0  5  20:27  15
  8.  Bohdalice  10  4  2  4  24:15  14
  9.  Lipovec  10  4  2  4  15:13  14
  10.  Kohoutovice  10  4  1  5  13:14  13
  11.  Černá Hora  10  4  1  5  15:21  13
  12.  Svratka  10  3  2  5  11:16  11
  13.  Ivanovice  10  3  1  6  10:19  10
  14.  Čebín  10  2  0  8  7:19  6

Blansko B - Svratka 2:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B - Svratka 2:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Tro-
chu zklamaní odcházeli bořitovští 
fanoušci, jejich tým doma nedal 
gól a jen remizoval. Naopak Kun-
štát tři body vybojoval, stejně jako 
Ráječtí, pro které mají cenu zlata 
v jejich neutěšené situaci u dna ta-
bulky I.A třídy.

Bořitov – Tasovice B 0:0. Bo-
řitov: Švancara – Herman, Kolář, 
Mareček, Šeliga (46. Jakubec) 
– Fojt J., Janíček (64. Jelínek), 
Knies, Fojt L. – Bezděk (70. Ko-
láček), Richtr.

Hosté si přijeli pro bod a svůj cíl 
splnili. Utkání se odehrávalo vět-

šinou mezi šestnáctkami. Domácí 
zklamali. Ne, že by se jim měla 
upřít snaha, ale, jak se říká, neměli 
svůj den a nedokázali rozhodnout 
utkání ve svůj prospěch. 

Kunštát – Jevišovice 2:1 (0:0), 
Mihola, Španěl. Kunštát: Loukota 
I. – Kuda, Horák, Prudil, Boček – 
Adámek (89. Loukota O.), Preč, 
Španěl, Kurucz (75. Záboj) – Mi-
hola (85. Řehoř), Crhák. 

Hosté svoji hru opírali o dva ne-
bezpečné útočníky, kteří Kunštát 
v první půli zlobili. Jejich dvě vy-
ložené šance ale zlikvidoval Lou-
kota a po změně stran rozradostnil 

publikum v 54. minutě Mihola. 
Jevišovice dokázaly záhy srovnat, 
na odpověď Španěla, který nadva-
krát prostřelil soupeřova gólmana 
v 81. minutě již ale nedokázaly 
zareagovat.

Rájec-Jestřebí – Šaratice 2:0 
(1:0), Macháček, Haničinec. Rá-
jec: Klíma – Sedlák, Hejč, Ode-
hnal, Kučera – Palkaninec, Ha-
ničinec, Hepp, Tajnai (87. Orel) 
– Macháček, Pavlíček.

Domácí byli od začátku mírně 
lepší a projevili to vedoucí bran-
kou Macháčka ve 13. minutě, 
kdy dorazil hlavou střelu Pavlíč-

ka. Výhru Rájce pečetil až v 89. 
minutě Haničinec, který byl fau-
lován a sám nařízenou penaltu 
proměnil.  (bh)
  1.  Kunštát  10  7  1  2  38:14  22 
  2.  Bořitov  10  6  2  2  19:15  20 
  3.  Slovan  10  6  1  3  27:17  19
  4.  Vojkovice  10  5  1  4  15:13  16
  5.  Dobšice  10  5  1  4  17:17  16
  6.  Jevišovice  10  3  4  3  17:12  13 
  7.  Hrušovany  10  3  4  3  18:15  13
  8.  Líšeň B  10  4  1  5  14:22  13 
  9.  Šaratice  10  3  4  3  13:29  13
  10.  Tasovice B  10  2  5  3  11:11  11
  11.  Šlapanice  9  3  2  4  8:12  11 
  12.  Zbýšov  9  2  3  4  11:24  9 
  13.  Rájec  10  2  1  7  27:26  7
  14.  Miroslav  10  1  4  5  6:14  7

Kunštát a Bořitov i nadále kralují v I.A třídě

Bronz. Fotografií bronzového týmu se vracíme k vynikajícímu úspěchu baseballistů Olympie Blansko, kteří obsadili třetí místo na mistrov-
ství republiky kadetů. Foto Petr Prudil * Vítězky. Děvčata z Gymnázia Blansko vyhrála v Brně přebor kraje v přespolním běhu v kategorii 
mladších žákyň.  Foto archiv GB
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

AUTOVRAKY
ODTAH zdarma, 

Eko doklad 
VÝKUP AUT 

i nebourané, prodej ND.
www.koauto.cz,

tel.: 608 03 03 04

Koupím zemědělské pozemky. 
Tel.: 734 150 565.

Renovace dveří a zárubní.
Slezák Miroslav

Tel.: 604 150 378

  REKLAMNÍ 
  PŘEDMĚTY
VELKÝ VÝBĚR  VÁNOČNÍCH 

DÁRKŮ, REKLAMNÍHO TEXTILU,
KALENDÁŘŮ A NOVOROČENEK

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

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

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

Z-MODEL, spol. s r.o.
Svitavská 500, 678 01 BLANSKO
Tel.: +420 516 411 488, +420 516 411 490
Fax: +420 516 443 571

Modelárna Z-MODEL Blansko, spol. s r.o. 
hledá pro svoji provozovnu v Blansku 

následující profesi:

�  

Adresa provozovny: 
Svitavská 500, 678 01 Blansko 
areál bývalého podniku 
ADAST BLANSKO

Ing. Milan Král, p. František Zouhar
Tel.: 516 411488, 604 208 883, 731 469630

Zveme 
všechny milovníky ryb 
a rybích pochoutek na 

tradiční výlov rybníka, 
který se uskuteční 
27. října 2012 od 8 hodin
v Býkovicích  
NA OHRAZDĚ  

Kontakt:
e-mail: personal-1@otto-junker.de

www.junker-ie.cz

�
�  (elektro)
� montéry

PRODÁM
Prodám velmi pěkný byt 4+1 

v OV v Blansku, 92 m2. Cena do-
hodou. Tel.: 733 627 507.

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

Prodám Porsche Boxster, rok 
1998, motor 2.5 i, 205 koní, Top 
Stav, limitovaný lak wimbledon 
green, nadstandartní výbava. Cena 
209 000 Kč. Email: Martin911Tur-
bo@seznam.cz, tel.: 606 570 180.

Prodám motorovou pilu 
STIHL MS 310, koupená v roce 
2010, jako nová, minimálně po-
užívaná, pravidelně servisovaná, 
pořizovací cena 16 000 Kč nyní 
prodám za 9 990 Kč spěchá. Tel.: 
776 165 016.

Prodám zámečnický svěrák 
YORK 125 mm, 100% stav. Cena 
dohodou. Tel.: 732 676 139.

Prodám Multirock, zabalený, 
na zateplení střechy. tl. 140 x š. 
600 x d. 1000 mm - v balení 4,2 
m2 = 22 balíků tj. 92,4 m2, tl. 180 
x š. 600 x d. 1 000 mm - v balení 
3 m2 = 5 balíků tj. 15 m2. Mobil: 
723 238 868.

Prodám krbová kamna - v. 92 
cm, š. 62 cm, hl. 50 cm v proskle-
né části - pod ní je místo na dřevo, 
nad ní je taky prostor, hřeje i horní 
deska. Mobil: 723 238 868.

Prodám motor + převodovku 
ze ŠKODA FAVORIT. Cena do-
hodou. Kontakt: 728 175 070.

Prodám vlašské ořechy - letoš-
ní, cena 70,--/1 kg, tel.: 606 920 
940 - Kunštátsko.

Prodám byt 2+KK v Letovi-

cích v pěkném, klidném místě, ne-
daleko školy, obchodu. Cena bytu 
1 180 000 Kč. Vyřídím fi nancová-
ní, protože spolupracuji s bankou, 
kde je hypoteční úvěr s úrokovou 
sazbou 2,99 %. Jsem přímo maji-
tel a chci nabídnout přímému zá-
jemci. Tedy bez provize pro RK 
a také RK prosím nevolat!! Tel.: 
602 547 755.

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

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

Prodej bytu 1+1 na sídlišti Sever, 
ulice Salmova. Rozloha bytu 39,8 m 
+ komora 2,9 m + zasklená lodžie + 
sklep. Jedná se o slunný byt v 2. pod-
laží (včetně výtahu). Byt je v osob-
ním vlastnictví, dům je po rekon-
strukci. Cena: 980 000 Kč. Kontakt: 
605 511 210 nebo 734 845 311.

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

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

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

Prodám nový krovinořez 
a kamna Petry. Tel.: 723 560 580. 
(volat po 19. hod.)

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

KOUPÍM
Koupím kvalitní seno, tel.: 

720 522 446.
Koupím starší motocykl 

JAWA, pojízdný i nepojízdný. 
Tel.: 604 150 378.

Koupím zdravá, chemic-
ky neošetřená jablka. Mobil: 
737 452 965.

Koupím RD se zahradou 
v Boskovicích nebo v okolí do 
20 km.Tel.: 773 962 105, e-mail: 
if.kovarova@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

PRONÁJEM
Pronajmu 2+1 ve Svitávce. 

Ihned volný. Informace na čísle: 
724 032 636.

Pronajmu dlouhodobě 
byt 2+kk v Jedovnicích, tel.: 
723 830 686.

Dlouhodobě pronajmu čás-
tečně zařízený renovovaný byt 
(vestavěné skříně, kuchyně, obý-
vací stěna) 3+1 v Blansku, ulice 
Dvorská nad přehradou. Od ledna 
2013, nájem 11.000 Kč + inkaso. 
Internet, kabelová televize. Tele-
fon 777 737 946.

Pronajmu byt 3+1 v Boskovi-
cích, nutné opravy. Vhodné pro do-
mácího kutila. Tel.: 777 763 200.

Hledám pronájem 1+1 v Blan-
sku. Tel.: 773 453 628.

Pronajmu byt 3+1 v Boskovi-
cích. 2 sklepy, malá garáž, zahrád-
ka, samostatné topení – vl. kotel 
na tuhá paliva. Tel.: 721 019 546.

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

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

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

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

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.

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 

na Sídlišti Písečná. Cena 7 500 
Kč/měsíc. Tel.: 721 187 004.

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

Pronajmu podkrovní byt 1+1 
přímo v centru města Blanska, 
obytná plocha 54 m2, celkově za-
řízený, připojení k bezdrát. inter-
netu, v dosahu nákupní centrum, 
vlakové i autobusové spojení. Pro-
nájem vč. inkasa 8 500 Kč. Poža-
duji kauci. Tel.: 721 375 773.

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

SEZNÁMENÍ
Rozvedená, obyčejná 43/180 

štíhlá se ráda seznámí s hodným 
mužem do 60 let, který má smysl 
pro rodinný život a má k němu od-
povědný přístup. Přivítám abstinen-
ta a nekuřáka s ŘP, který by byl vzo-
rem mému dospívajícímu synovi. 
Nepiš a nevolej, pokud znáš věznici 
zevnitř. Bydlíme v RD se zahradou 
na Brněnsku, patří k nám psí voří-
šek Andy. Tel.: 732 542 768 (nejlépe 
SMS), nebo adesson@seznam.cz.

Muž 35 let hledá 30 až 34-ti-
letou štíhlou ženu, nekuřačku 
na vážný vztah plný lásky, něhy, 
důvěry a tolerance, hodnou ženu 
s dobrým srdíčkem, žít jeden pro 
druhého, ženu pro život. Tel.: 
605 303 918.

RŮZNÉ
Naléhavě hledám domov pro 

opravdu krásného celobílého ko-
coura. Důvodem je alergie majite-
le. Mobil: 604 187 150.

Daruji kotě. Kontakt: 
724 222 786.

Daruji do dobrých rukou 
2 měsíční koťátka, černá a černo-
bílá. Jsou čistotná a velmi hravá. 
Tel.: 728 863 013, 602 578 852, 
777 651 826 nebo e-mail animo-
ja@seznam.cz.

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net
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III. třída: V. Opatovice – Lysice 1:2 (0:1), 

Kouřil – Jonáš P., Lepka. Vranová – Benešov 
5:1 (2:1), Krčil 4, Tenora L. - Dvořák, ČK: 
Ryšavý (B). Vísky – Knínice 0:2 (0:0) - Jurka, 
Tesař P. Kunštát B – Ostrov 3:2 (1:0), Duchá-
ček, Havelka, Janča - Dáňa, Kostka. Vavřinec 
– Lažany 7:0 (3:0), Přikryl Radim 3, Klimeš 
2, Fabiánek, Vybíhal. Skalice – Adamov 2:1 
(2:0), Bílek, Marek – Suk. Voděrady – Svitáv-
ka 1:7 (0:3), Koudelka, - Dvořák 2, Kamenic-
ký 2, Cetkovský, Macek, vl. 
  1.  Vavřinec  10  9  0  1  39:11  27
  2.  Kunštát B  10  7  0  3  31:30  21 
  3.  Lysice  10  6  1  3  21:18  19
  4.  Svitávka  10  6  0  4  37:14  18 
  5.  Knínice  9  6  0  3  19:15  18
  6.  Skalice  10  5  1  4  24:21  16 
  7.  Vranová  9  5  0  4  34:23  15 
  8.  Vísky  10  4  1  5  21:23  13 
  9.  Ostrov  10  3  2  5  19:23  11 
  10.  Benešov  10  3  2  5  18:22  11 
  11.  Lažany  10  3  1  6  16:26  10 
  12.  V.Opatovice  10  2  3  5  14:31  9 
  13.  Voděrady  10  2  1  7  16:40  7
  14.  Adamov  10  2  0  8  19:31  6 

IV. třída: Jedovnice B – Rozstání 3:0 
(2:0), Borek 3. Kořenec B – Cetkovice 1:6 
(0:3), Novotný - Letfus 4, Jurka 2. Bukovina 
– Lažánky 4:3 (0:2), Mudrla, Slouka J., Slou-
ka K., Štrof - Švéda 2, vlastní. Vilémovice 
B – Boskovice B 2:3 (1:2), Krejčí, Šindel-
ka - Grenar, Oujezský, Štefaňák. Bořitov B 
– Ráječko B 2:3 (1:2), Polák, Zouhar - Štafa 
2, Plch. Doubravice B – Svitávka B 4:0 (3:0), 
Alexa, Schuch, Sáňka J. st., Tenora. 
  1.  Doubravice B  10  7  2  1  43:14  23 
  2.  Ráječko B  10  6  2  2  37:19  20
  3.  Jedovnice B  9  6  0  3  22:14  18 
  4.  Kořenec B  9  6  0  3  19:17  18 
  5.  Boskovice B  10  6  0  4  22:29  18 
  6.  Cetkovice  10  5  1  4  35:32  16
  7.  Svitávka B  10  5  0  5  19:20  15 
  8.  Rozstání  10  3  4  3  13:12  13 
  9.  Bořitov B  10  3  3  4  25:22  12 
  10.  Vilémovice B  10  3  1  6  16:30  10 
  11.  Bukovina  9  1  1  7  12:31  4
  12.  Lažánky  9  0  0  9  7:30  0

Divize starší dorost: Blansko – Bohu-
nice 2:2 (2:1), Keprt, Horáček. Pelhřimov 
– Boskovice 4:2 (1:1), Blaha 2.
  1.  Sparta  9  9  0  0  37:6  27 
  2.  Otrokovice  9  6  1  2  32:13  19
  3.  Havl. Brod  9  6  0  3  21:12  18 
  4.  Humpolec  9  5  1  3  14:18  16 
  5.  Blansko  10  4  3  3  22:15  15
  6.  Žďár  10  4  3  3  17:16  15
  7.  Vrchovina  9  3  3  3  14:27  12
  8.  Bohunice  9  3  2  4  26:19  11 
  9.  Boskovice  9  3  1  5  17:20  10
  10.  Líšeň B  9  2  2  5  19:25  8
  11.  Pelhřimov  8  2  1  5  12:23  7 
  12.  Třebíč B  10  2  0  8  11:35  6
  13.  V. Meziříčí  8  1  1  6  6:19  4

Divize mladší dorost: Blansko – Bohu-
nice 1:4 (1:1), Blažek. Pelhřimov – Bosko-
vice 1:4 (1:2), Doležel 3, Strya.
  1.  Bohunice  9  8  0  1  51:12  24 
  2.  Havl. Brod  9  7  1  1  22:10  22 
  3.  Blansko  10  6  1  3  29:16  19 
  4.  Třebíč  10  5  0  5  21:23  15 
  5.  Otrokovice  9  4  1  4  17:25  13 
  6.  Humpolec  9  3  2  4  16:23  11 
  7.  Pelhřimov  8  3  1  4  12:18  10 
  8.  Vrchovina  9  2  3  4  21:22  9 
  9.  Líšeň  9  2  3  4  17:19  9 
  10.  Sparta  9  2  3  4  14:17  9 
  11.  Boskovice  9  2  3  4  20:32  9 
  12.  V. Meziříčí  8  2  2  4  12:22  8 
  13.  Žďár  10  2  2  6  13:26  8

I. třída dorost: Lipovec – Chrlice 3:0 
(3:0), Musil 2, Sedlák.
  1.  Šlapanice  10  8  1  1  35:11  25 
  2.  Medlánky  10  7  2  1  36:14  23
  3.  Lipovec  10  7  1  2  31:11  22 
  4.  Tišnov  9  6  1  2  25:13  19 
  5.  Otnice  10  6  1  3  24:22  19 
  6.  Rousínov  9  6  0  3  31:20  18 
  7.  Letonice  10  4  3  3  26:17  15
  8.  Bučovice  10  5  0  5  32:34  15 
  9.  Čebín  10  3  2  5  17:35  11 

  10.  Soběšice  10  3  1  6  33:36  10 
  11.  Slavkov  10  1  3  6  9:34  6 
  12.  V. Bítýška  10  1  2  7  17:32  5
  13.  MCV Brno  10  1  2  7  15:35  5 
  14.  Chrlice  10  1  1  8  20:37  4

OP dorost, sk. A: Rájec-Jestřebí – Li-
půvka 1:1 (0:1), Orel – Freiberg. Jedovnice 
– Olomučany 8:0 (3:0), Pernica 2, Galita, 
Klimeš, Magda, Nezval, Ondráček, Vyma-
zal. Ráječko – Č.Hora/Bořitov 11:1 (7:0), 
Horák, Ševčík 4, Cihlář 3 – Kolář. Adamov – 
Kotvrdovice 3:13 (1:6), Didi, Melich, Češka 
- Keprt R. 7, Šenk 3, Keprt D. 2, Hořava. 
  1.  Rájec-Jestřebí  7  5  1  1  33:7  16
  2.  Ráječko  6  4  2  0  36:12  14 
  3.  Lipůvka  6  4  2  0  33:9  14 
  4.  Jedovnice  6  4  1  1  25:3  13 
  5.  Kotvrdovice  6  3  0  3  29:20  9 
  6.  Č.Hora/Bořitov  6  2  0  4  11:19  6 
  7.  Sloup/Ostrov  6  2  0  4  20:29  6 
  8.  Adamov  6  1  0  5  16:50  3 
  9.  Olomučany  7  0  0  7  6:60  0 

OP dorost, sk.B: Vísky – Voděrady 2:3 
(1:1), Abrahám 2 - Dobiáš, Dvořák, Kropáč. 
Kunštát – V. Opatovice 2:3 (0:1), Tenora R., 
vlastní - Lysoňek 2, Ille. Drnovice – Cetko-
vice 3:5 (2:1), Havránek, Jančík, Kotlán - 
Horák 3, Pospíšil, Šmíd. Svitávka – Letovi-
ce 0:3 (0:2) - Novotný, Slechan, Zemánek. 
  1.  Letovice  7  6  1  0  20:5  19 
  2.  V.Opatovice  6  3  2  1  17:9  11 
  3.  Kunštát  6  3  1  2  16:11  10
  4.  Cetkovice  6  3  1  2  15:16  10 
  5.  Voděrady  6  2  3  1  12:8  9
  6.  Vísky  6  3  0  3  12:11  9
  7.  Drnovice  6  2  1  3  13:14  7 
  8.  Svitávka  7  1  1  5  13:16  4 
  9.  Skalice  6  0  0  6  5:33  0

KP st. žáci: Bohunice – Blansko 3:0 (0:0). 
KP mladší žáci: Bohunice – Blansko 

0:10 (0:8), Ševčík 3, Poutník, Rek 2, Ně-
mec, Prudil, Souček.

I. třída starší žáci: Slavkov – Boskovi-
ce 1:1 (0:1), Grenar. Rájec-Jestřebí – ČAFC 
2:6 (1:4), Kunc 2.

I. třída mladší žáci: Slavkov – Bosko-
vice 1:16, Vorlický 4, Papoušek, Skácel, 
Štěrba 3, Havelka, Odehnal, Stejskal. Rá-
jec-Jestřebí – ČAFC 1:5, Burgr.

OP starší žáci, sk.A: Sloup/Vysočany – 
Ráječko 5:1 (3:1), Andrlík, Hudec, Trtílek, 
Žáček M., Žáček R. – Vomočil. Doubravice 
– Svitávka 2:0 (1:0), Maňoušek, Schuch. 
Kotvrdovice – Č.Hora/Bořitov 1:8 (1:4), 
Kocman - Bawi Silen, Řehoř 4. Lipovec – 
Lipůvka 0:2 (0:1), Fuksa 2. 
  1.  Sloup/Vysočany  6  5  0  1  17:5  15 
  2.  Lipovec  6  5  0  1  14:5  15
  3.  Doubravice  6  4  0  2  25:8  12 
  4.  Lipůvka  6  4  0  2  24:16  12
  5.  Ráječko  6  3  0  3  25:16  9 
  6.  Č.Hora/Bořitov  6  1  1  4  18:26  4 
  7.  Kotvrdovice  6  1  0  5  6:26  3
  8.  Svitávka  6  0  1  5  6:33  1

OP starší žáci, sk.B: Olešnice – Kunštát 
3:4 (0:2), Dostál L., Houdek, Sýs - Tenora 
M. 3, Staněk. V. Opatovice – Knínice 2:1 
(1:1), Křenek, Šich – Klapuš. Letovice – 
Vísky 17:0 (9:0), Ducháček 4, Bezděk, Ma-
cének, Stehlík 3, Jančík, Prudil 2. 
  1.  Letovice  5  5  0  0  42:2  15
  2.  V.Opatovice  5  4  0  1  27:7  12 
  3.  Knínice  5  2  2  1  26:13  8
  4.  Kunštát  4  2  1  1  12:15  7 
  5.  Lysice  5  1  1  3  16:13  4 
  6.  Olešnice  5  1  0  4  20:20  3 
  7.  Vísky  5  0  0  5  1:74  0

OP mladší žáci: Cetkovice – Boskovice 
B 0:6 (0:2), Stejskal, Zouhar 2, Kostík, Lo-
kaj. Olešnice – Benešov 14:0 (7:0), Petržel-
ka, Vítek 5, Chmelíček, Konečný, Konopáč, 
Kříž. Blansko B – Kunštát 5:2 (3:1), Ševčík 
4, Kopřiva - Bláha, Motyčka. V. Opatovice 
– Knínice 1:2 (1:1), Šumbera – Mucha O., 
Mucha V. Jedovnice – Olomučany 2:4 (2:2), 
Mlčoušek M., Pernica V. - Beránek, Fedra 
F., Fedra V., vlastní. Drnovice – Rudice 4:0 
(4:0), Beneš, Fiala, Vinkler, Žáček. 
  1.  Knínice  7  7  0  0  55:8  21
  2.  Drnovice  7  6  1  0  39:5  19 
  3.  Rudice  8  6  0  2  63:20  18 

  4.  Olomučany  7  6  0  1  33:8  18 
  5.  Blansko B  7  5  1  1  38:27  16 
  6.  Boskovice B  7  4  0  3  38:22  12 
  7.  Kunštát  8  3  0  5  29:28  9
  8.  Jedovnice  7  2  0  5  18:29  6 
  9.  Olešnice  7  1  0  6  24:35  3 
  10.  V.Opatovice  7  1  0  6  16:33  3 
  11.  Cetkovice  7  1  0  6  7:49  3
  12.  Benešov  7  0  0  7  2:98  0 

OP st. přípravka, sk. A: ČH/Bořitov – Li-
půvka 4:12 (1:7). Blansko – Adamov 8:7 (4:5). 
Boskovice – Jedovnice 20:2 (10:1), Alexa, Brük-
ner 5, Boček, Lokaj, Gryc 3, Peša 2 – Vymazal, 
Pernica V. Rudice – Rájec 13:1 (6:0), Martinásek 
6, Stupinský 4, Štěpánek 2, Netík – Kala.
  1.  Rudice  6  5  1  0  68:18  16
  2.  Boskovice  6  4  2  0  87:16  14 
  3.  Blansko  6  4  0  2  57:37  12
  4.  Lipůvka  6  4  0  2  41:22  12 
  5.  Rájec-Jestřebí  6  2  1  3  27:36  7 
  6.  Adamov  3  2  0  1  19:14  6
  7.  Jedovnice  5  2  0  3  15:51  6 
  8.  Lipovec  4  1  0  3  14:25  3
  9.  Č.Hora/Bořitov  6  0  0  6  22:65  0 
  10.  Ráječko  4  0  0  4  11:77  0

OP starší přípravka, sk. B: V. Opatovi-
ce – Kunštát 3:13 (1:3). Boskovice B – Svi-
távka 21:0 (10:0), Janíček, Nesvadba, Učeň 
4, Ondroušek, Černý 3, Sychra L. 2, Zrůs-
tek. Drnovice – Letovice 9:3 (4:0), Pavlíček 
3, Toman 2, Stejskal, Sedláček Ryzí, Valen-
čík – Pospíšil, Čapka, Špidlík. 
  1.  Boskovice B  5  5  0  0  93:3  15
  2.  Kunštát  4  4  0  0  62:7  12
  3.  Drnovice  4  3  0  1  38:31  9 
  4.  Letovice  4  1  0  3  9:42  3
  5.  Svitávka  3  1  0  2  5:41  3 
  6.  Knínice  3  0  0  3  11:40  0 
  7.  V.Opatovice  5  0  0  5  8:62  0 

OP mladší přípravka: Knínice – Lipo-
vec 5:8 (3:3). Voděrady – Kunštát 7:4 (4:1), 
Opluštil 4, Novotný, Plevač, Havelka – Olšan 
3, Motyčka. Blansko – Adamov 13:1 (7:1). 
Boskovice – Jedovnice 10:3 (6:0), Čejka 5, 
Bohatec 3, Svoboda 2 – Hloušek, Dvořák, 
Hrivik. Blansko B –Boskovice B 10:8 (6:4). 
  1.  Blansko  6  6  0  0  84:3  18 
  2.  Voděrady  6  6  0  0  53:27  18 
  3.  Boskovice  6  4  0  2  64:38  12 
  4.  Kunštát  6  3  0  3  41:31  9
  5.  Jedovnice  6  3  0  3  26:23  9 
  6.  Lipovec  5  2  1  2  34:25  7
  7.  Blansko B  6  1  1  4  30:76  4 
  8.  Adamov  4  1  0  3  13:28  3
  9.  Boskovice B  6  0  1  5  23:62  1 
  10.  Knínice  5  0  1  4  14:69  1

OP ženy: Drnovice – Kunštát 0:9 (0:5), 
Ráčková, Řehořová 2, Blahová, Rotroeke-
lová, Sokolová, Zoubková, vlastní. Kos-
telec – Kohoutovice 1:0 (1:0), Jelínková. 
Boskovice – Lažany 4:5 (1:4), Braunšlegro-
vá 2, Hlaváčková, Pazderová - Šimková 2, 
Kocmanová, Kocmanová, Vincentová. 
  1.  Kunštát  9  9  0  0  52:2  27 
  2.  Lažany  8  5  1  2  18:20  16 
  3.  Boskovice  8  4  1  3  30:12  13 
  4.  Kostelec  9  4  1  4  16:24  13
  5.  Ráječko  8  2  4  2  6:9  10
  6.  Drnovice  9  0  3  6  6:31  3 
  7.  Kohoutovice  9  0  2  7  6:36  2 

kuželky
1. liga ženy: TJ Valašské Meziříčí – TJ 

ČKD Blansko 2:6 (3137:3206), Nevřivová 
573, Musilová Z. 529, Ševčíková 501, Daň-
ková 550, Lahodová 509, Kalová 544.
  1.  Přerov  4  4  0  0  25,0:7,0  8
  2.  Slavia  4  4  0  0  24,0:8,0  8
  3.  Blansko  4  4  0  0  24,0:8,0  8
  4.  Konstruktiva  4  3  0  1  20,0:12,0  6
  5.  Husovice  4  2  0  2  17,0:15,0  4
  6.  Duchcov  4  2  0  2  16,0:16,0  4
  7.  Val. Meziříčí  4  1  0  3  14,0:18,0  2
  8.  Jičín  4  1  0  3  12,0:20,0  2
  9.  Č. Třebová  4  1  0  3  11,0:21,0  2
  10.  Neratovice  4  1  0  3  11,0:21,0  2
  11.  Náchod  4  1  0  3  9,0:23,0  2
  12.  Zábřeh  4  0  0  4  9,0:23,0  0

2. liga muži: KK Šumperk – TJ ČKD 
Blansko 3:5 (3159:3160), Němec 570, Flek 
J. 516, Flek R. 485, Hlavinka 520, Havíř 
547, Honc 522.
  1.  Opava  4  4  0  0  24,0:8,0  8
  2.  MS Brno B  4  3  1  0  25,5:6,5  7

  3.  Zábřeh  4  3  1  0  23,0:9,0  7
  4.  Vyškov  4  2  1  1  19,0:13,0  5
  5.  Blansko  4  2  1  1  16,5:15,5  5
  6.  Rosice  4  1  2  1  16,0:16,0  4
  7.  Olomouc  4  1  1  2  13,0:19,0  3
  8.  Hořice  4  1  1  2  13,0:19,0  3
  9.  Prostějov  4  1  0  3  13,5:18,5  2
  10.  Č. Třebová  4  1  0  3  10,0:22,0  2
  11.  MS Brno A  4  1  0  3  8,5:23,5  2
  12.  Šumperk  4  0  0  4  10,0:22,0  0

3. liga muži: TJ BOPO Třebíč – TJ 
ČKD Blansko B 1:7 (3265:3125), Kotlán 
503, Musil 519, Novotný 528, Pliska 524, 
Kolařík 514, Procházka 537. 

Okresní podniková liga, extraliga: 
VMS – Kadeřnictví ES 1228:1281, Starý 
K. 269, Nejezchleb 244 - Žitník 296, Král 
256. Kuželkáři VB Leasing – RI Okna 
1247:1301, Brychta 269, Nezval 265 - 
Petlach 279, Pernica 260. ITAB - A je to 
1233:1261, Odehnal 258, Pazdera 252 - 
Šmerdová 273, Pařil 253. KSK – VMS 
1254:1211, Kolář 296, Valášek 277 - Gruber 
280, Starý K. 268. Kadeřnictví ES – VVR A 
1158:1268, Král 243, Moll a Žitník oba 233 
- Stloukal 263, Flek 261.

1. liga: Rapid – ČKD Turbo Technics 
1236:1254, Růžička ml. 272, Růžička st. 271 
- Bašný 279, Špaček 274. AKK – BODOS 
1179:1207, Barša 260, Kunc 252 - Rychta-
řík 259, Vybíhal 252. Nemocnice - Hasiči 
1222:1181, Zavadil 263, Tichý 260 - Ma-
jer 267, Opluštil 246. Blanzek – Catering 
1212:1279, Uhlíř 255, Grim 253 - Volf D. 269, 
Hladík 266. Stavba krbů – JEZAT 1213:1158, 
Klimeš 253, Zouhar 251 - Jalový 257, Beneš 
240. Catering – AKK 1226:1231, Skoupý 
261, Kala 251 - Barša 278, Daněk 272. Ha-
siči – Rapid 1207:1207, Opluštil 293, Majer 
279 - Růžička ml. 287, Charvát 251. BODOS 
– Stavba krbů 1222:1207 Vybíhal 261, Učeň 
255 - Gross 255, Kratochvíl 246.

2. liga: Relax Club – Orel 1205:1152, 
Černý 271, Polák R. 268 - Dvořák 253, 
Šoba 235. ČBE B – Eko system 1170:1124, 
Troubil 249, Štegner 246 - Zouhar 265, 
Pšenčík 254. Profi  Weld – JMP 1122:1130, 
Petříček 232, Králová 232 - Ježek 242, Pod-
rabský 242. SPŠ – Koloniál 1109:1159, Šíbl 
272, Nečas 220 - Bouda 247, Pytela 238.

stolní tenis
RP I: Šošůvka – Křetín 12:6, Rohozec 

– Kunštát 15:3, Žďárná – Rájec 10:8, Vodě-
rady – Svitávka 16:2, Boskovice B – Vyso-
čany 16:2, Zbraslavec B – Křetín B 14:4. 

RP II: Blansko D – Zbraslavec C 8:10, Ru-
dice – Boskovice C 5:13, Žďárná B – Voděra-
dy B 4:14, Adamov – Olešnice 10:8, Jestřebí 
– Bořitov 14:4, Veselice – Šošůvka B 14:4.

RP III: Vanovice – Rájec B 11:7, Petro-
vice – Vysočany B 11:7, Křetín C – Svitávka 
B 16:2, Němčice – Brumov 14:4, Borotín – 
Kunštát B 5:13, Letovice – Rohozec B 11:7.

RP IV: Šošůvka C – Vysočany C 11:7, 
Veselice B – Kuničky 10:8, Okrouhlá – 
Němčice B 8:10, Rájec C – Křetín D 7:11, 
Vanovice B – Petrovice B 1:17, Rohozec C 
– Zbraslavec D 3:15.

RS I: Letovice B – Zbraslavec E 14:4, 
Velenov – Kunštát C 12:6, Žďárná C – Bo-
řitov B12:6, Lhota Rapotina – Olešnice B 
6:12, Voděrady C – Rájec D 12:6, Petrovice 
C – Vysočany D 13:5.

RS II: Petrovice D – Orel Blansko 7:11, 
Bořitov C – Kunice 17:1, Okrouhlá B – Ja-
sinov 14:4, Vísky – Lhota Rapotina B odl. 
Kunštát D – Boskovice D 5:13, Šošůvka D – 
Olešnice C 13:5, Velenov B – Křetín E 17:1.

šachy
KP II: Lipovec B – Lipovec C 2,5:5,5, Ne-

čas M., Ševčík Milan, Longhin, Šíbl, Krejčí 
F. 0,5 – Flašar R., Ševčík D., Ševčík Jos. 1, 
Machek, Flašar J., Krejčí P. Ševčík Lub., Dra-
hovzal 0,5. Boskovice – Adamov B 6,5:1,5, 
Ševčík L., Petr, Boháček, Hubený, Schůrek 1, 
Veselý, Dvořáček, Walletzký 0,5 – Koukolík, 
Ležák, Masáková 0,5. Vyškov C – Blansko 
4:4, Moc M., Kovář, Dufek 1, Saida, Slouka 
0,5. Rudice – Tišnov 4:4, Polách, Matuška 1, 
Rada M., Nečas A., Hnilička, Nejezchleb 0,5. 
Kuřim B – Sloup 5,5:2,5, Špičák 1, Pokladník, 
Drochytka, Baláž 0,5.  (bh)
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , KP 1 0 2

2 P  – R , KP 1 0 2

3 R  – B , KP 1 0 2

4 R -J  – V , I.A 1 0 2

5 M  – Č  H , I.B 1 0 2

6 B  B – T , I.B 1 0 2

7 J  – D , OP 1 0 2

8 K  – Š , OP 1 0 2

9 V  – R , OP 1 0 2

10 L  – L , OP 1 0 2

11 O  – D , OP 1 0 2

12 V  – L , III. . 1 0 2

13 V  – L , III. . 1 0 2

14 O  – S , OP 1 0 2

12. kolo

TIPOVAČKA

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

1 B  – N , KP 1 0 2

2 B  – I , KP 1 0 2

3 H  – B , I.A 1 0 2

4 Š  – K , I.A 1 0 2

5 P  – B  B, I.B 1 0 2

6 I  – L , I.B 1 0 2

7 Č. H  – K , I.B 1 0 2

8 O  – J , OP 1 0 2

9 L  – V , OP 1 0 2

10 K  – V , OP 1 0 2

11 R  – O , OP 1 0 2

12 Š  – D , OP 1 0 2

13 O  – V , III. . 1 0 2

14 R  – B , KP 1 0 2

11. kolo

TIPOVAČKA

T
Vítězství v osmém kole si odnesl Zdeněk Mynařík ze Sloupu se 24 

body, který vede i celkovou klasifi kaci před Emilem Zuzákem z Blanska. 
V devátém kole měla nejvíce bodů (21) Lucie Škaroupková z Ráječka. 
Více na www.zrcadlo.net.

Memoriál Jaroslava Starého v plavání se konal v Blansku již poosmé

Dva poháry ze šes   zůstaly doma

Z  

Vlas  mil Šafařík mistrem světa 
v powerli  ingu

Ve dnech 17 – 22. září proběhlo ve sloven-
ském Bardějově mistrovství světa v silovém troj-
boji (powerliftingu) federace GPC. Soutěže se 
účastnilo celkem 515 závodníků všech věkových 
a váhových kategorií z 26 zemí světa. Na tomto 
šampionátu dosáhl významného úspěchu teprve 
čtrnáctiletý reprezentant ČR Vlastimil Šafařík 
z Letovic, když zvítězil v kategorii dorostu (13-
15 let) při tělesné váze 62,5 kg a získal tak titul 
mistra světa. Současně vytvořil výkonem 275 kg 
v trojboji nový světový rekord, kterým překonal 
dosavadní rekord Kanaďana J. Kalyana o 5 kilogramů.. Nebýt neuznaných 
třetích pokusů v benchpressu a pozvedu, mohl být celkový trojboj ještě vý-
razně vyšší.

 Výkony v jednotlivých disciplínách byly: dřep 107,5 kg, tlak (benchpress) 
60 kg, pozved 107,5 kg. Vlastík soutěžil v kategorii „RAW“ tzn. bez použití 
speciálních superdresů a bandáží a byl věkově vůbec nejmladším účastní-
kem celého mistrovství (dva dny před závody oslavil svoje čtrnácté naroze-
niny). Jeho výkon je o to cennější, že celý závod absolvoval silně nachlazený, 
s nastupující virózou a horečkou.

Ziskem titulu mistra světa, kterému předcházelo ještě vítězství na MČR 
a ME, završil tak svoji letošní stoprocentně úspěšnou soutěžní sezónu. Vlas-
timil se powerliftingu věnuje teprve druhým rokem, trénuje převážně v do-
mácí posilovně pod vedením svého otce, reprezentanta ČR, trojnásobného 
mistra ČR a mistra Evropy v powerliftingu a pak také v boskovické činkárně 
u trenéra vzpěračů pana Čestmíra Sekaniny, který mladé závodníky maxi-
málně podporuje.

Vlastík, vzhledem ke svému věku, může v nejnižší věkové skupině startovat 
ještě i příští rok. Proto můžeme očekávat další zlepšení a případně i posunutí 
hodnot dosavadních rekordů. Vzhledem k tomu, že powerlifting není olym-
pijský sport, musí si prakticky všichni závodníci hradit veškeré výdaje spjaté 
se soutěžením z vlastní kapsy. Ale tak už v dnešní době v tomto a podobných 
„malých“ sportech chodí. Michal Šafařík

Z  

Věra Vencelová

Blansko - V sobotu uspořádal 
plavecký oddíl ASK již osmý roč-
ník Memoriálu Jaroslava Starého. 
Rodina významného funkcionáře 
a zakladatele blanenského plavání 
věnovala poháry pro nejrychlejší 
plavce hlavního závodu. 

Více než stovka závodníků 
z dvanácti českých a moravských 
oddílů od jedenáctiletých až po 
dospělé bojovala v blanenském 
bazénu také za podpory VZP, kte-
rá měla stánek ve vestibulu lázní 
a předávala zúčastněným kromě 
cenných informací i drobné dárky. 
Hlavním závodem byl stejně jako 
v minulých ročnících kraulový 
trojboj. Absolutním vítězem se stal 
plavec, který dosáhl v disciplínách 
50, 100 a 200 m nejvíce bodů. Pro 
letošní rok se těmito vítězi stali 
Filip Maleňák z University Brno 
a domácí Veronika Zamazalová. 
V dalších kategoriích si odvezli 
poháry Ondřej Krňávek a Eliška 
Štichauerová do České Třebové, 
Jakub David do Boskovic a po-
slední zůstal doma zásluhou Hany 
Kopřivové.

Program blanenských závodů 
neumožňoval start desetiletých 

a mladších plavců. Ani ti však 
o víkendu nezaháleli. Na Vyškov-
ském hrošíkovi reprezentovalo 
blanenské plavání tucet nejmen-
ších plaváčků. Medaile přivezla 
pouze desetiletá talentovaná plav-
kyně Barbora Sedláková, zlatou za 
vítězství v disciplíně 100 m znak 
a bronzovou za stovku kraul. Ani 
ostatní nejmenší blanenské naděje 
nebyly v konkurenci sto padesáti 
plavců ze čtrnácti oddílů daleko 
od medailí. Marek Švarc, Kateřina 
Demová, Štěpán Pokorný, Milan 

Musil, Michal Špaček a Radim 
Švarc skončili ve výsledkové lis-
tině v první desítce.

Plavci nezaháleli ani o týden 
dříve. Na tradičním plaveckém 
derby Boskovice versus Blansko 
se sešli všichni plavci těchto dvou 
klubů v pátek odpoledne v bosko-
vické pětadvacítce. Na programu 
byly jako každý rok středně dlou-
hé tratě 200 a 400 m kraul. Dese-
tiletí a mladší plavali dvoustovku 
a pro starší byla určena dvoj-
násobná trať. Vítězství v těchto 

disciplínách vybojovali pro bla-
nenské barvy Barbora Sedláková 
v kategorii desetiletých, Hana 
Kopřivová a Tomáš Chemčuk 
v kategorii staršího žactva. V nej-
starší kategorii bral zlato Jan Ven-
cel. Boskovicím vyplavali zlaté 
medaile v nejmladší kategorii 
Filip Tlamka, v mladším žactvu 
Andrea Husovská a Jakub David. 
Za ženy bodovala Anna Tlamko-
vá. Z uvedených výsledků tedy 
vyplývá, že výsledné skóre tento-
krát skončilo nerozhodně 4:4. 

Na víkendové Velké ceně Trut-
nova zastupovali blanenské plavá-
ní Veronika Zamazalová, Petra Po-
korná za ASK Blansko a Dominik 
Špaček, který od září reprezentuje 
Kometu Brno. Ve velké konku-
renci plavců z šestatřiceti českých 
i zahraničních klubů se blanenští 
neztratili. Dominik Špaček pora-
zil všechny soupeře na trati 100 m 
prsa a hned na začátku sezóny si 
na této trati zaplaval solidní osobní 
rekord. Další, tentokrát stříbrnou 
medaili, vybojoval na dvoustovce 
polohově. Veronika Zamazalová 
dohmátla pátá na stovce prsa a Pe-
tra Pokorná si osobním rekordem 
na znakové stovce zajistila místo 
osmé.

Sestava ASK Blansko.  Foto Věra VencelováSestava ASK Blansko.  Foto Věra Vencelová
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Sportem k vědění

Jako každý rok i letos se nově 
nastupující studenti rájeckého 
gymnázia zúčastnili adaptačního 
kurzu, na kterém se utváří nově 
vzniklý kolektiv. Trochu netradič-
ně však strávili první dny nového 
školního roku i studenti o rok star-
ší. Třída druhý ročník se vydala na 
dvoudenní pobyt do rekreačního 
střediska na Suchém, jehož cílem 
však nebyl odpočinek po dlou-
hých letních prázdninách. Spíše 
naopak. Třídní kolektiv vyrazil na 
cestu vybaven cyklistickými dresy 
a přilbami a zmíněného cíle v kop-
cích Drahanské vrchoviny dosáhl 
vlastními silami.

Během tohoto terénního cvičení 
čekaly na studenty dvě technicky 
zaměřené exkurze, jejichž absolvo-
vání bylo také vázáno na dopravu 
pomocí bicyklu. Prvním cílem byla 
větrná elektrárna Drahany, jedna 
z mnoha v této kopcovité krajině. 
Jde o elektrárnu dánské výroby 
typu VESTAS V90 s nominálním výkonem 2 MW, která dodává elektric-
kou energii pro více než 3000 obyvatel v okolí. Během naší návštěvy 
byl ale vítr slabý – pro cyklisty ideální počasí – a elektrárna dosahova-
la jen kolem 10 % uvedeného maxima. Kromě technických parametrů 
elektrárny se studenti dozvěděli podrobnosti o její výstavbě, dopadu na 
okolní zvěř, podívali se do řídící části v tubusu elektrárny a na vlast-
ní oči viděli zastavení rotoru, které nastává v případě poruchy či příliš 
prudkého větru. Díky mnoha detailům a zajímavým faktům si mohl každý 
udělat představu, jak kvalitní zdroj ekologické energie větrná elektrárna 
představuje.

Druhým cílem cyklistického výjezdu se stal meteoradar na nejvyšším 
vrcholu Drahanské vrchoviny – Skalky, kousek od obce Benešov. Kdo 
by neznal snímky srážek a bouřkové oblačnosti z televizních předpovědí 
počasí, ale málokdo již na vlastní oči viděl, kde takové snímky vznikají 
a jak. V České republice sbírají tyto informace meteoradary dva. Jeden 
stojí na vrchu Praha v Brdech – kvůli umístění ve vojenském prostoru je 
však trvale veřejnosti nepřístupný – druhý nalezneme na Skalkách a ten 
již ve speciálních případech navštívit lze. Po zdolání výstupu do nad-
mořské výšky 735 m n. m. tak zhlédli studenti útroby radarové stanice 
včetně kopule s anténou. Nechyběl ani zajímavý výklad o základech me-
teorologie a provozních aspektech radaru. Činnost zařízení je dnes již 
plně automatizovaná a nevyžaduje žádnou obsluhu. Radar sbírá údaje 
o bouřkové oblačnosti do vzdálenosti kolem 260 km a ty po zpracování 
odesílá do střediska ČHMÚ v Praze. Průběžná měření lze sledovat i na 
několika internetových stránkách, které tak přinášejí aktuální informace 
o srážkách víceméně v reálném čase. Největší zájem vyvolaly informa-
ce o rušení a zkreslení radiového signálu, kterých není opravdu málo, 
a proto je správné zpracování naměřených údajů nelehkým úkolem.

Počasí nám přálo, a tak absolvování tras o celkové délce sto kilometrů 
bylo příjemným sportovním zážitkem, který navíc vedl k rozšíření obzorů 
v dnes tak důležité technické oblasti vzdělání. Miroslav Tesař, 

vyučující matematiky a fyziky, Gymnázium Rájec-Jestřebí

Zapojte se i vy…! A získejte 
nejen práci…

Většina lidí se shodne na tom, že najít zaměstnání není nic jednodu-
chého. Dvakrát by to podepsali především lidé  se zdravotním postiže-
ním. Liga vozíčkářů přináší do Blanska pracovní příležitost jak pro lidi 
s handicapem, tak i pro zaměstnavatele. „Zapojte se spolu s námi!“ vy-
zívají pracovníci pobočky v Sukově ulici. 

„Podporujeme osoby se zdravotním postižením tělesným nebo men-
tálním, s duševním onemocněním a osoby trpící civilizačními nemoce-
mi - např. cukrovka, obezita, alergie, vysoký krevní tlak aj.“ vypočítala 
konzultantka Petra Butorová. 

Sepsat životopis a motivační dopis, naučit se pracovat s počítačem 
a vyhledávat pracovní nabídky na internetu, dozvědět se o svých právech 

Lacerta viridis
Je jen málo vinařů a vinařských aktivit, které udržují krok s moderními 

vinařstvími v Evropě. Nepochybně k těm, které trendy ve zpracování vína 
ctí patří i Znovín a.s. Znojmo. Lacerta viridis – Ještěrka zelená, pokud 
její kresbu najdete na vinětě láhve, potvrzuje, že víno je vyrobeno z eko-
logicky čisté krajiny. Samolepka mj. potvrzuje, že zde tato smaragdově 
zabarvená ještěrka žije. Na Znojemsku je to především v bývalém hranič-
ním pásmu v němž dominuje známá vinice Šobes. Národní park Podyjí 
tuto jedinečnost přírody ještě umocňuje a pomohla k tomuto jedinečné-
mu přírodnímu útvaru i proslulá železná opona. Pestrá mozaika vinoro-
dého kamenitého rulového podloží, je pro Ještěrku zelenou jedinečným 
územím k jejímu, všude jinde již ohroženému, životu. Aby tomu tak bylo 
stále, i to je úkol zdejších vinařů, kteří vinnou révu ošetřují šetrněji, a to 
nejen kvůli ještěrce, ale zejména proto, aby jejich produkt ve své kvalitě 
mohl tuto nepochybně pyšnou nálepku, získat. Výsledný bioprodukt musí 
projít analýzou, která zkoumá přítomnost postřiků atp.Všechny vinice, ze 
kterých jsou tato vína produkována, jsou zařazeny v systému intergované 
produkce, jinak řečeno k přírodě šetrnějšímu způsobu obhospodařování 
vinic.

Zatím je však třeba říci, že bio víno není ani v české ani v evropské 
legislativě defi nováno, takže takto by nemělo být označováno. Ještěřička 
je však jasná i bez komentářů. jax

a povinnostech na pracovišti, které ukládá zákoník práce – to vše naučí 
Liga vozíčkářů v bezplatných kurzech „Základy obsluhy osobního počí-
tače“ a „Znám pracovně právní minimum“. 

Stěžejní je ale pro mnohé podpora konzultantky, která poskytuje asi-
stenci a podporu při hledání zaměstnání. Během pravidelných indivi-
duálních konzultací si zájemci vyzkouší pracovní pohovor „nanečisto“, 
naučí se správně a účelně telefonovat a dozví se, jak je možné se u poho-
voru co nejlépe sebeprezentovat. „Všem klientům bude navíc propláceno 
cestovného na kurzy i individuální konzultace,“ dodala Petra Butorová.

Projekt „Zapojte se…!“ je ale určen i potenciálním zaměstnavatelům, 
kteří by rádi zaměstnali osobu zdravotně znevýhodněnou. Liga vozíčkářů 
nabízí bezplatné poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a možnost získat na nového zaměstnance mzdovou dotaci. 

Bližší informace poskytne: Mgr. Petra Butorová, tel: 725 020 779, 
e-mail: petra.butorova@ligavozic.cz, Liga vozíčkářů, Sukova 6, 678 01 
Blansko. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách 
www.ligavozic.cz.

Víno na zdraví
Je název knihy M. Šamánka a Z. Urbanové, která vyšla v květnu 2010 

a je k dostání na knižních pultech. Známý lékař ji napsal pro ty, kteří 
jsou milovníky vína. Říká, že „Střídmé pití alkoholu u žen znamená pít 
méně než muži.“ Střídmé pití alkoholu chrání všechny ženy proti vzniku 
onemocnění srdce a cév bez ohledu na jejich věk! Dnešní způsob života 
vyvolaný nejen starostí o práci, rodinu atd., kdy stoupá hladina stresu je 
rizikovým faktorem srdečního infarktu pochopitelně i u mužů. Vydání této 
knihy podpořil i Znovín či Vinařský fond. A pokud by kniha na pultech 
vašeho knihkupectví nebyla, nepochybně ji získáte v Louckém klášteře ve 
Znojmě, kde ji autoři pokřtili pochopitelně, že jak jinak než bílým medai-
lovým vínem. A její cena ve v populární výši do 199.- Kč. I v naší obci je 
řada vinařů, které může inspirovat, ale i řadu konzumentů, kterým může 
pomoci v ujasnění různých úskalí či otázek.  jax

Překonáváme jazykové bariéry
Ve středu 19. září 2012 proběhla na naší škola výjimečná hodina ruš-

tiny a němčiny, v osmém a devátém ročníku. Navštívila nás totiž milá 
návštěva z Německa a Švýcarska – slečny Stefanie a Marie z osvětové 
organizace „World of Life“.

Celou hodinu měli žáci možnost slyšet nejen rodilou mluvčí z Ně-
mecka, ale i „švýcarskou němčinu“ a pro srovnání slovanských jazyků 
– ruštiny-češtiny a slovenštiny, i krásnou, pro některé žáky již bohužel 
neznámou slovenštinu.

Tématem hodiny bylo Švýcarsko. V překrásně zpracované prezentaci 
se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí nejen z historie, kultury, zeměpisu 
a současnosti Švýcarska, ale slyšeli i tradiční „Alpské rohy a jódlování“. 
Velmi vtipné bylo i srovnání „Hochdeutsch“ – spisovné němčiny, vyu-
čované na školách, se švýcarským dialektem- žáci mohli říkat jakákoliv 
německá slovíčka nebo věty a Stefanie jim je překládala do švýcarského 
dialektu.

Velmi motivující byla pro žáky informace o možnostech práce ve Švý-
carsku –Švýcarsko je multikulturní země, která je otevřená lidem, ovlá-
dajícím němčinu nebo angličtinu. Průměrný měsíční výdělek zde činí 
4000 Euro.

Na závěr celé hodiny byl pro žáky připraven kviz – samozřejmě v něm-
čině, ve kterém žáci ve skupinách soutěžili o to, co a jak si z informací 
o Švýcarsku zapamatovali. Hodina němčiny a ruštiny utekla velmi rychle 
a všichni se těšíme na další spolupráci, kterou jsme si s touto osvětovou 
organizací dohodli. Mgr. Světlana Štěpánková

Nový sekt – zajímavost nejen 
pro vinaře

Stříbrnou medaili na mezinárodní soutěži vín VINOVITA 2010 v Za-
grebu v Chorvatsku, získal sekt Charles Sealsfi eld Claret Brut 2008. Je 
to bílý sekt vyrobený z modrých hroznů odrůdy Pinot noir (Rulandské 
modré). Vyrábí se jemným odlisováním hroznů, a rychlým oddělením 
moštu, tak aby narůžovělý odstín v budoucím víně byl co nejmenší. 
Vzniklý Claret je velmi vhodný pro výrobu sektů tradiční metodou kva-
šením v láhvích. Název sektu a jeho vznik je více než jen zajímavý. Je 
doslova dobrodružný! Život rodáka z Popovic u Znojma, po kterém se 
jmenuje byl velmi pestrý a je spojen s Karlem Mayem, Vinnetouem či 
hrabětem Monte Christem, když jeho vynálezce kněz a sektář řádu Kři-
žovníků s červenou hvězdou, zmizel nejdříve do Karlových Varů a pak 
až do Ameriky, kde toto víno kdysi dávno spolu šířil. Jeho život pak však 
skončil v nedalekém Švýcarsku. Kousek té stříbrné medaile nepochybně 
patří i jemu.  jax

Týden s projektem Comenius
Nabídka výjezdu do Německa pro mě byla šok. Ze dne na den jsem se 

musela rozhodnout, jestli nahradím studentku, která nemohla z vážných 
důvodů jet. Dlouho jsem přemýšlela. Všichni mi říkali, že mám jet, že 
to bude super. Ještě nikdy jsem nebyla sama v cizí rodině, a tak sem si 
řekla... proč ne? Může to byt zábava, stačí se hezky usmívat a všechno 
bude fajn!

Když jsem přijela, rodina mě srdečně a s nadšením uvítala. Měli čty-
ři dcery a já věděla jen o jedné, takže to byl pro mě další šok. Ale byl 
příjemný. Měli krásný dům a hezkou kočku, která mě samozřejmě hned 
první den podrápala, protože si nechtěla hrát.

První den jsem se dozvěděla, co všechno se bude odehrávat celý týden. 
Byla jsem štěstím bez sebe do okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, že se 
bude chodit do školy na matematiku. Matematika není zrovna moje silná 
stránka. Ale i pro takové lidi je prý projekt určený - vzbudit zájem a spojit 

matematiku s reálným životem. Paní profesorka, pan profesor a ostatní 
nás povzbuzovali, dodávali odvahu a vždy, když jsme něco potřebovali, 
byli u nás.

Ve škole jsme byli skoro každý den. Jazykem projektu byla samozřej-
mě angličtina. Měli jsme v ní nejen matematiku, ale i projektové hodiny 

sportu a kreslení. Odpoledne jsme měli úkoly ve městě, abychom poznali 
německé město Hannover. Nakonec i ta školní práce byla fakt parádní. 
Matematika může být zábavná, podívejte se na fotky.

V polovině týdne měli v Německu státní svátek. Pro nás studenty to 
byl den v rodinách a my jsme byli v Hiede parku na obřích horských 
dráhách. Bylo to neuvěřitelné, mám vážně skvělé zážitky, videa a fotky. 
A jejich pohostinnost mě stále udivovala. Tolik jsem nečekala.

Při projektových aktivitách jsme pracovali v mezinárodních skupi-
nách. Comenius je spolupráce škol a s námi byli v Německu ještě Fran-
couzi, Švédi, Finové a Nizozemci. Dorozumívala jsem se sice nohama 
a rukama, ale všichni byli velice ohleduplní a nestalo se, že bychom se 
na něčem nedohodli. Vždycky je nějaké řešení. 

Rodina Gelszinnu byla moc milá a jejich způsob života se dost podobá 
našemu. Vypadalo to, že se maminka s tatínkem mají i po dvaceti letech 
velice rádi, pořád se škádlí a smějí, jako kdyby se teprve seznámili. Jsem 
moc ráda, že jsem měla tu příležitost vyrazit do světa. Nejen, že vůbec 
nelituji rozhodnutí jet, ale upřímně doufám, že se mi naskytne ještě někdy 
taková příležitost. Darina Zbořilová, gymnázium Rájec-Jestřebí

Proč ten náhlý „zájem“?
Dočetl jsem se o zásadních změnách provozu boskovické sauny. Jsem 

překvapen, jako většina návštěvníků. Ti v současné době organizují pod-
pisovou akci za zachování současného způsobu provozování.

Sauna byla vybudována před 25 lety v akci „Z“. Je jedna z posledních. 
Více než dvacet let jsem navštěvoval sauny v Brně. Většina z nich ale již 
zanikla. V okolí Boskovic to není jiné. Privatizovaná sauna v Blansku již 
veřejnosti neslouží, stejně jako v boskovické Modré věži, či při hotelu La-
sák. Zanikly také sauny v Lysicích, Kunštátě, Tišnově, Letovicích... V sou-
časné době budované dřevěné budky nejsou to pravé. Nemají venkovní 
ochlazovací bazén, odpovídající odpočívárnu, specifi cké občerstvení - 
prostě atmosféru boskovické sauny. Neznám v republice saunu, která by 
byla provozována bez dotací. V Boskovicích ano. Za 25 let boskovická 
radnice neinvestovala do provozu sauny ani korunu. Současný provozo-
vatel, v rozsahu nájemného, provádí každoročně opravy a modernizaci 
celého provozu. Po odpojení provozně od lázní, byla vybudována vlastní 
kotelna. Provedena rekonstrukce potírny, pořízena nová saunová kamna, 
provedena rekonstrukce ochl. bazénu, zřízena fi ltrace vody, vyměněno 
téměř 20 oken na celé budově, vyměněny vchodové dveře. Dále současný 
provozovatel počítá s rekonstrukcí sprch, soc. zařízení a dalších prostor, 
výměnou bojleru na ohřev teplé vody pro sprchy atd. Myslím, že radnice 
nemá mnoho takových nájemníků.

Nejdůležitější je však samotná atmosféra provozu sauny v Boskovi-
cích. Navštěvujeme ji posledních několik let. V současné době navštěvuje 
provoz již třetí generace návštěvníků. Malé děti od dvou let potkává-
me v prostorách sauny běžně, s rodiči celé rodinky. Příjemné posezení, 
možnost přečtení novin, časopisu, podívat se na sportovní pořady, pro 
děti pohádky, fi lmy... je příjemné, když vám při vstupu popřejí k svátku, 
k narozeninám, ženy k přání dostávají růži, děti drobné sladkosti. Je to 
zajímavé i pro nás, návštěvníky z jiných měst, a je nás dost. Z Brna, Kun-
štátu, Tišnova, Letovic, Lipůvky, Blanska, Sloupu, Lysic, Velkých Opato-
vic, Městečka Trnávky... 

Proto se ptám boskovických radních. Proč zasahujete do služeb, které 
občanům maximálně vyhovují. Nemáte jiné problémy k řešení? Co za 
tímto náhlým zájmem je? Snad to, že jeden z radních buduje nedaleko 
v centru wellness centrum? Nebo jiný zájem s budovou sauny? Až zkra-
chuje... Výměna skříněk v šatně a lavic v odpočívárně neobhájí případné 
zvýšené vstupné, změna obsluhy nepopiratelně sníží úroveň služeb, zhorší 
atmosféru provozu a v konečném efektu sníží návštěvnost... Všichni víme, 
jak to dnes končívá. V současné době se rozšiřuje provoz na sobotu. 

Ptám se znovu páni radní, proč? Můžete nabídnout víc, lepší služby? 
Řešte věci, které občany tíží ne věci, které lidem slouží dobře a znají je 
lidé ze širokého okolí.  Petr Janík

Pozor na samolepky 
Znovínských vín

Jedná se o vína označená samolepící pečetí VOC Znovín a naproti 
tomu Terroir levure, nálepky označující různá vína jsou však barevně 
i tvarově pro nepozorného kupujícího lehce zaměnitelné. Obě jsou umís-
těny nad nálepkou označující druh atd. vína. A co se stane když se při 
nákupu přehmátnete? Čím se vlastně vzájemně tato vína liší?

Označení VOC Znovín označuje víno originální certifi kace. Tedy je to 
víno výjimečně aromatické z odrůdy ryzlik rýnský, veltlínské zelené nebo 
sauvignon, když v odrůdě upřednostníme originalitu a původ vína, tedy 
terroir. Hrozny pro výrobu vína musí mít při sklizni nejméně 19° NM 
a byly určeny pro výrobu přívlastkových vín. Na hektaru se nesmí sklidit 
víc než 7 tun hroznů a sklízí se jen ručně. Láhve s vínem musí být uzavře-
ny korkovou zátkou. Další zvláštností je, že se nesmí barikovat a nesmí 
dlouho zrát na kvasinkových kalech. Zbytkový cukr je povolen do 25 g/l 
v souladu s nařízením EU a obsah alkoholu musí být do hranice 13,9 % . 
Navíc hrozny musí pocházet pouze z již  vybraných a uznaných tratí.

Ve vínech s označením terroir levure Znovín Znojmo jako první v Čes-
ké republice zvýraznil originalitu, původ, terroir vín i původními kvasin-
kami z příslušné viniční tratě ! Tzn., že si Znovín po řadě experimentů 
vytvořil v rámci vybraných viničních tratí svou „ kvasinkovou banku“. 
Podařilo se z viničních tratí vybrat a dát do této banky kvasinky z Hnanic 
dvě odrůdy, ze Stošíkovic rovněž dvě, z Podmolí (Šobes) a z Havraníků. 
Třikrát jde o odrůdu sauvignon a dvakrát ryzlink rýnský. Kvasinky vy-
užívají od roku 2006. No a pak je již na konzumentovi, aby si vychutnal 
v čem je jejich originalita, když se stejné odrůdy liší různou samolepkou, 
pečetí či jen vinětou - protože nic nespojuje člověka tak s krajem, jako 
požitek z vína, které má původ v jeho zemi a které je prosluněno jeho 
sluncem!  jax
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V ÝSTAVA
OVOCE
 a OKRASNÝCH
       ROSTLIN

„Dva Dvory“

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy
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