
Objevené prostory zakončuje 
prostorný dóm o rozměrech sedm 
krát dvacet metrů. „Místy se nachá-
zí bohatá sintrová výzdoba. V celé 
délce chodby jsou dvě propasti 
a několik komínů, kde je viditelné 
další volné pokračování,“ uvedli 
jeskyňáři ze speleologické skupi-

ny Býčí skála na svých webových 
stránkách.

Novou chodbu se ve čtvrtek 
2. října speleologům podařilo 
nalézt při průzkumu jednoho ze 
zavalených  jeskynních komínů. 

Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - Stra-
ny, sdružení a hnutí ve městech 
zahájily vyjednávání o složení 
nových koalic. V Blansku 
a v Letovicích se rýsují staronová 
obsazení. V Boskovicích se rad-
niční koalice nejspíš změní. 

V Blansku vítězná sociální 
demokracie v zastupitelstvu obsa-
dila sedm křesel. Oproti roku 2010 
si pohoršila o jeden mandát. Její 
dosavadní koaliční partneři ODS, 
KDU-ČSL a VPM počty zastu-
pitelů obhájily a v zastupitelstvu 
drží společně většinu sedmnácti 
křesel.

Lídr vítěze voleb ale zatím 
nechtěl pokračování koalice potvr-
dit. „Budeme jednat postupně se 
všemi subjekty, které se dostaly do 
zastupitelstva. Myslím, že ke kon-
ci týdne bychom mohli mít jasno,“ 
uvedl lídr ČSSD a dosavadní sta-
rosta Ivo Polák.

Lídr ODS a místostarosta Jiří 

Crha se vyslovil pro pokračování 
koalice. „Je logické, že když jsme 
skončili na druhém místě, tak by-
chom se chtěli podílet na vedení 
města. Voliči dali současné koalici 
zelenou,“ prohlásil Jiří Crha. 

Do zastupitelstva v Blansku 
se dostalo ještě hnutí ANO 2011 
(4 mandáty) a KSČM (4). Naopak 
strana TOP 09 své dva mandáty 
neobhájila a do zastupitelstva se 
vůbec nedostala.

V Boskovicích vítězná sociální 
demokracie získala osm zastupite-
lů, což je o dva více než před čtyřmi 
roky. Strany a sdružení dosavadní 
koalice svou většinu ztratily. Jedná-
ní o vedení radnice už se rozběhla. 

„Vyjednávání začalo už v sobotu 
ve večerních hodinách a pokračuje 
i nadále. Jsme vítězem voleb, bude-
me dělat všechno proto, abychom 
získali post starosty,“ uvedla lídry-
ně vítězné ČSSD Hana Nedomová.

Do boskovického zastupitel-
stva voliči poslali ještě KDU-
ČSL (4 mandáty), ODS (3), ANO 

2011(3), TOP 09 (3), Sportovci (3), 
KSČM (3). Zajímavostí je, že se do 
zastupitelstva vůbec nedostali lídři 
ODS František Sivera a ANO 2011 
Luděk Řehoř.

Komunální volby v Letovicích 
byly ve znamení vítězství ODS, 
která si o jeden polepšila na pět 
mandátů. Dosavadní koalici ODS, 
ČSSD a KDU-ČSL schází jeden 
hlas k většině.  Pokud by chtělo 
vedení města pokračovat, bude 
muset sehnat dalšího partnera. 

„Jednání budou složitá. Kdyby 
záleželo na mně, tak já bych v koa-
lici pokračoval,“ zdůraznil lídr ODS 
a dosavadní starosta Vladimír Stejs-
kal. V Letovicích se do zastupitel-
stva dostala ještě Občanská iniciati-
va (4 mandáty), TOP 09 (3), ČSSD 
(3), KDU-ČSL (2) a KSČM (4).

Volební účast v okrese  Blansko 
činila skoro 55 procent. V celém 
Jihomoravském kraji přišlo hlaso-
vat málo přes 47 procent voličů. 

Aktuální výsledky vyjednávání 
sledujte na www.zrcadlo.net.
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Jeskyňáři objevili novou 
chodbu v Býčí skále

Michal Záboj

Adamov - Jeskyňářům se 
v Moravském krasu podařil mimo-
řádný objev. V Býčí skále v Jose-
fovském údolí našli dosud nezná-
mou asi stometrovou chodbu. 
Dostala název Kočárová chodba. 

V Blansku vyhrála 
koalice, v Boskovicích 

propadli dva lídři

Kočárová chodba. Foto ZO ČSS Býčí skálaKočárová chodba. Foto ZO ČSS Býčí skála
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Referenda v regionu
V Blansku se 
bude bourat hotel 
Dukla. Černá 
Hora vystoupí ze 
svazku.

Více na straně 2

Boskovický poklad
Moravské 
zemské muzeum 
vystavuje 
mince nalezené 
u Boskovic.

Více na straně 6

Dýňové slavnosti. Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově patřilo uplynulý víkend tradičním Dýňovým slav-
nostem s pirátskou tematikou. Příchozí si mohou vyzkoušet vyřezávání dýní nebo si pochutnat na 
různých specialitách z této rostliny. Více fotografií a video na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška

Vlak na přejezdu 
málem smetl auto

Rájec-Jestřebí - Obrovské štěs-
tí měl řidič auta na železničním 
přejezdu v Rájci-Jestřebí. Muž 
i přes výstražné znamení vjel do 
kolejiště. Srážce s projíždějícím 
vlakem na poslední chvíli zabrá-
nila duchapřítomná kolemjdoucí. 
Vše zachytila kamera.

Událost se odehrála v úterý 9. 
září. Pětadvacetiletý řidič nere-
spektoval výstražná červená světla 
a vjel na železniční přejezd. Krát-
ce na to se za ním zavřely závory.

„Když si uvědomil, že zůstal 
uvězněný mezi závorami, snažil 
se vycouvat. Závora za ním se 
však již zcela zavřela. Naštěstí mu 

pomohla kolemjdoucí žena, která 
závoru zvedla, aby mohl z nebez-
pečného prostoru vycouvat,“ 
popsala policejní mluvčí Alice 
Musilová.

Napjaté okamžiky zaznamenala 
průmyslová kamera u přejezdu. Na 
záběrech je vidět, jak řidič vycou-
vá a krátce na to se po koleji, kde 
stál, prožene vlak.

„Řidič se dopustil přestupku, 
protože vjel na železniční přejezd 
v době, kdy je to zakázáno. Muž 
zaplatil blokovou pokutu dva tisí-
ce korun,“ upřesnila mluvčí s tím, 
že řidiči navíc hrozí ztráta sedmi 
bodů.  Pokračování na str. 2

Ebola v regionu: 
nemocnice už 

mají připravené 
krizové scénáře

Blanensko a Boskovicko - Zdra-
votnická zařízení v našem regionu 
se připravují na výskyt krvácivé 
horečky ebola. Mají k dispozici 
pokyny ministerstva zdravotnictví 
i hlavního hygienika. O nákupu 
speciálních ochranných pomůcek v 
blanenské ani boskovické nemoc-
nici neuvažují.

V případě podezření na ebolu by 
obě zdravotnická zařízení postu-
povala podle krizového scénáře. 
„S pokyny byli seznámeni primáři 
jednotlivých zdravotních provozů. 
Ti měli za úkol seznámit s danou 
problematikou všechny svoje pod-
řízené pracovníky. V uvedených 
pokynech jsou podklady k sjedno-
cení hlášení případu onemocnění 
horečkou ebola a dále algoritmus 
související laboratorní diagnosti-
ky,“ uvedl náměstek pro léčebnou 
a preventivní péči boskovické 
nemocnice Vladimír Zemánek.

V blanenské nemocnici by postu-
povali podle aktuálního pandemic-
kého plánu. „Princip je stejný jako 
při jakékoliv jiné závažné epidemii. 
Krajský úřad navíc vydal směrnici, 
se kterou byli zaměstnanci nemoc-
nice seznámeni a v případě nutnosti 
podle ní budou postupovat,“ popsa-
la mluvčí nemocnice Kateřina Ost-
rá.  Pokračování na str. 2

Název dostala po Kočárové cestě, 
která vede na povrchu nad jeskyní. 
Dostat se na místo ale vůbec neby-
lo jednoduché. 

„Z přední části Býčí skály je to 
několik set metrů. Existují dvě ces-
ty - buď se plazit skoro dvě stě met-
rů velmi úzkými chodbami, nebo 
druhá varianta, jít přímo aktivním 
tokem Jedovnického potoka, což 
znamená brodit se zhruba po pás 
poměrně studenou vodou. Na kon-
ci je dóm a ve stropě komíny, do 
kterých vedou lana, po kterých se 
musí šplhat asi šedesát metrů naho-
ru,“ popsal Jiří Svozil, předseda 
speleologické skupiny Býčí skála. 

Objevy podobného rozsahu 
přitom nejen v Moravském krasu 
nejsou běžné. „Výzkum podzemí 
v krasu je sice intenzivní, přesto 
se nové chodby o délce do dvaceti 
metrů daří nacházet jen ojediněle. 
Objev stometrové chodby, to už je 
mimořádná událost,“ konstatoval 
Antonín Tůma ze správy Chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras.

Býčí skála leží v Josefovském 
údolí nedaleko Adamova. Badatel 
Jindřich Wankel v ní objevil bron-
zovou sošku býčka a obětiště ze 
starší doby železné. Nálezy z Býčí 
skály vystavuje Přírodovědné 
muzeum ve Vídni. Auto za závorami. Repro ZrcadloAuto za závorami. Repro Zrcadlo

Skončilo provizorium
U Holštejna jezdí 
auta od konce 
září po novém 
ocelovém mostě.

Více na straně 3
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Hotel Dukla půjde k zemi, 
rozhodli voliči v referendu

K K
Zloději stačilo

pár minut
Blansko - Jen pár minut stači-

lo zatím neznámému nenechavci, 
aby se ve čtvrtek 2. října kolem 
poledne vloupal do zaparkova-
ného nákladního automobilu 
v Blansku. Zloděj rozbil okén-
ko u vozu a vzal peněženku, ve 
které byla fi nanční hotovost více 
než šestnáct tisíc korun. Celkově 
tak svou bleskovou akcí způsobil 
zloděj více než dvacetitisícovou 
škodu. Případ šetří policisté pro 
podezření z trestného činu krá-
dež.  (hrr)

U koupaliště
našli munici

Kunštát - Hned dva pozůstat-
ky střeliva z druhé světové války 
oznámili lidé letovickým policis-
tům ve středu 1. října. Nejprve 
volal na tísňovou linku policie 
muž, který nalezl munici poblíž 
koupaliště v Kunštátě. Když při-
volaná policejní hlídka přijela na 
místo a vyrozuměla pyrotechni-
ka, přihlásil se k nim další nález-
ce. Poblíž silnice v katastru obce 
Újezd u Kunštátu ležel fragment 
německého dělostřeleckého gra-
nátu. Přivolaný specialista si tzv. 
kumulativní puškový granát ráže 
30 mm nalezený v Kunštátě i dru-
hý nález převzal k odborné likvi-
daci.  (hrr)

Kola mizí
ze sklepů

Letovice, Boskovice - Navzdo-
ry končící cyklistické sezoně 
zloději v krádežích jízdních kol 
pokračují. Jejich zájem se však 
přesouvá z venkovních prostran-
ství do chodeb a sklepů domů. 
Své o tom ví i manželský pár 
z Letovic. Neznámý lapka se jim 
počátkem tohoto týdne vloupal do 
sklepa bytového domu a ukradl 
jízdní kolo za třináct tisíc korun. 
V Boskovicích zase zmizelo maji-
telce horské jízdní kolo podob-
né hodnoty z chodby během pár 
minut. Žena neměla bicykl nijak 
zabezpečený a nechala jej v pří-
zemí bytového domu. Letos jde 
již o čtrnáctou nahlášenou krádež 
kola v blanenském okrese.  (hrr)

Zloděj ukradl 
fotopast

Senetářov - Z lesa poblíž Sene-
tářova zmizela fotopast, která 
zaznamenávala místo, kde se těží 
dřevo. Dosud neznámému zloději 
zřejmě vadila, protože ji z místa 
odstranil, a to i s kovovým oba-
lem s petlicí, visacím zámkem, 
bateriemi a paměťovou kartou. 
Pachatel tak způsobil více než 
sedmitisícovou škodu. Hrozí mu 
až dva roky za mřížemi.  (hrr)

Jízda mladíka
skončila ve zdi
Kotvrdovice - V neděli 28. září 

večer vyjížděly záchranné složky 
do Kotvrdovic k dopravní neho-
dě. Mladý řidič nezvládl řízení 
BMW, dostal smyk a narazil do 
betonové zdi u fotbalového hřiště. 
Šofér vyvázl s lehkým zraněním. 
Dechová zkouška ukázala hodno-
tu přes jedno promile, což mladík 
tvrdošíjně popíral. Škoda dosáhla 
zhruba čtyři sta tisíc korun. Mla-
dík je podezřelý z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Jak k vozidlu, které mu 
nepatřilo, mladý muž přišel, pro-
věřují policisté.  (hrr)

Agresivní opilec
nadával obsluze

Velké Opatovice - Vypitý 
alkohol zřejmě dodal kuráž jed-
nomu z návštěvníků podniku ve 
Velkých Opatovicích. Sedmatři-
cetiletý muž v noci ze soboty na 
neděli 28. září vulgárně nadával 
mladé ženě, která tam obsluho-
vala. Vše vyvrcholilo jednu hodi-
nu po půlnoci, kdy vulgarismy 
doprovodil i tím, že do ženy začal 

velmi hrubě strkat a poté fyzicky 
napadl i jednoho z hostů. Muž je 
podezřelý z trestného činu výtrž-
nictví. Letovičtí policisté navíc 
zjistili, že již byl za uvedený 
trestný čin v minulosti odsouzen, 
za což mu hrozí až tříletý trest ve 
vězení.  (hrr)

Nestačil zastavit
a boural

Ráječko - K dopravní neho-
dě v Ráječku vyjížděli v pondělí 
29. září blanenští dopravní poli-
cisté. Znovu se ukázalo, jak je 
důležité dodržovat bezpečnou 
vzdálenost mezi vozidly. Dvaa-
čtyřicetiletý řidič nissanu zasta-
vil před přechodem pro chodce. 
Třiašedesátiletý muž za volantem 
seatu však nedodržel bezpeč-
nou vzdálenost a narazil do něj. 
Nehoda se naštěstí obešla bez 
zranění. Dechové zkoušky vylou-
čily u obou šoférů požití alkoholu 
před jízdou. Škoda na vozidlech 
činí asi padesát tisíc korun.  (hrr)

Muže zachytil 
projíždějící vlak

Adamov - V neděli 28. září po 
sedmé hodině večer došlo v blíz-
kosti železniční zastávky v Ada-
mově k závažné události. Muže, 
který šel dle strojvedoucího podél 
kolejí, a poté zavrávoral, zachy-
tila projíždějící vlaková soupra-
va. Z kolize vyvázl pětatřiceti-
letý muž se zraněními a skončil 
v brněnské bohunické nemocnici. 
U strojvedoucího byla dechová 
zkouška negativní. Bližší okol-
nosti srážky muže vlakem jsou 
předmětem dalšího šetření.  (hrr)

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA 
zrcadlo.net
“Víme, co se 
u nás děje”

Amatérská 
jeskyně otevře 

dveře
Moravský kras - Turistům 

se mimořádně otevře Amatérská 
jeskyně v Moravském krasu. Do 
nejdelšího jeskynního systému 
v České republice se se návštěvníci 
podívají po dva listopadové víken-
dy. Pro vstup je nutná rezervace.

„Je potřeba zkontaktovat správu 
CHKO Moravský kras a přihlásit 
se na konkrétní den. Do jeskyně 
může vstoupit jen omezený počet 
lidí. Každý víkend to bude denně 
patnáct skupin po deseti lidech,“ 
upozornil Antonín Tůma ze Správy 
Chráněné krajinné oblasti Morav-
ský kras.

Prohlídka je určena pro fyzicky 
zdatnější turisty, kteří si musí vzít 
holínky, s vlastní přilbou (může být 
cyklistická) a baterkou. V jeskyni 
projdou po tzv. Ministerské trase. 
Zájemci si mohu prohlídku zamlu-
vit na tel. čísle správy Moravského 
krasu 516 428 880.  (moj)

Zámek zve na 
koncert

Blansko - Cyklus Hudba na bla-
nenském zámku zahájí ve čtvrtek 
23. října svůj 19. ročník koncer-
tem českoněmeckého Lenz-Tria 
hrajícího. Hudbu jihoamerických 
autorů doplní původní trio Andrew 
Yorka (USA), skladba britské-
ho skladatele Toma Eastwooda 
a Romantické trio, které soubo-
ru věnoval český skladatel Jan 
Truhlář. Začátek koncertu je v 19 
hodin. Vstupenky je možné zakou-
pit v předprodeji v Informačním 
středisku Blanka a na pokladně 
Muzea Blansko.  (ama)

Michal Záboj

Blansko - Obyvatelé Blanska 
rozhodli o zbourání hotelu Dukla 
na náměstí Republiky. Pro demoli-
ci zchátralé budovy se v referendu 
vyslovily tři čtvrtiny hlasujících. 
Výsledek je proto pro vedení města 
závazný.

Referenda se zúčastnilo málo 
přes sedm tisíc voličů. Asi pět tisíc 
tři sta z nich hlasovalo pro zbourá-
ní hotelu. Lidové hlasování splnilo 
všechny zákonné podmínky, aby 
bylo závazné.

„Občané města Blansko tedy 
většinou hlasů v místním referendu 
rozhodli, že stavba hotelu Dukla na 
náměstí Republiky bude na nákla-
dy města odstraněna a vzniklé pro-

stranství revitalizováno,“ potvrdil 
Jiří Kučera z blanenské radnice.

Demolice hotelu se odhaduje na 
deset milionů korun. Vedení města 
už tuto částku zařadilo do návrhu 
rozpočtu pro příští rok. Hotel Duk-
la by tak z náměstí Republiky zmi-
zel už příští rok.

Budovu město získalo v září 
roku 2011 v dražbě za třicet a půl 
miliónu korun. Argumentem pro 
nákup tehdy bylo to, že by se jinak 
do budovy nastěhovali problémo-
ví nájemníci. V současnosti Dukla 
slouží jako levná ubytovna. Je v ní 
i bar, diskotéka a prodejna textilu. 
Od října hotel znovu provozuje 
radnice. Město hotel Dukla a při-
lehlé pozemky už třikrát nabízelo 
investorům. Nikdo se ale nenašel.Hotel Dukla. Foto archiv ZrcadlaHotel Dukla. Foto archiv Zrcadla

Černá Hora - Černá Hora 
vystoupí z okresního Svazku 
vodovodů a kanalizací. V míst-
ním referendu o tom rozhodli 
tamní obyvatelé. Pro vystoupení 
hlasovala nadpoloviční většina 
zúčastněných voličů.

Lidé v referendu odpovídali 
na otázku: Souhlasíte s tím, aby 
Městys Černá Hora vystoupil ze 
„Svazku vodovodů a kanalizací“ 
měst a obcí se sídlem 17. listopa-
du 138/14, 680 01 Boskovice?

Hlasování se zúčastnilo 57,57 
procent voličů. Odpověď Ano 
zaškrtlo 52,54 procent z nich. 
Referendum je platné a závazné, 
protože pro jednu z možností se 

vyslovila nadpoloviční většina 
zúčastněných a zároveň více než 
čtvrtina všech voličů v Černé 
Hoře.

Lidové hlasování navrhla ini-
ciativa Naše voda. Jejím členům 
se nelíbí cena, kterou musejí oby-
vatelé platit za vodné a stočné. 
Městys podle nich občanům po 
vystoupení ze svazku zajistí lev-
nější vodu. 

Odpůrci osamostatnění Čer-
né Hory ale namítali, že snížení 
ceny není tak jisté. Městys totiž 
podle nich bude muset po vystou-
pení ze svazku vodu od vodáren 
nakupovat. Zdroje pitné vody na 
jeho území sice jsou, ale zatím 

Lidé v Černé Hoře hlasovali pro vystoupení 
městyse ze Svazku vodovodů a kanalizací

Pokračování ze str. 1
Podle manuálu pro zdravot-

nické pracovníky je při podezře-
ní na krvácivou horečku nutné 
použít osobní ochranné pomůc-
ky, izolovat pacienta, nasadit mu 
obličejovou masku a neprovádět 
odběry biologického materiálu. 
Lékař by měl také přestat přijímat 
další pacienty, zjistit co možná 
nejvíce informací o postiženém, 
kontaktovat krajského epidemio-
loga a požádat o převoz do speci-
alizovaného zařízení, tedy pražské 
Nemocnice na Bulovce.

V ani v jednom zdravotnickém 
zařízení zatím neuvažují o nákupu 

speciálních ochranných pomů-
cek. „V doporučení od Ústavního 
hygienika ČR zatím nebyl pokyn 
k nákupu nějakých speciálních 
pomůcek, proto zatím ke každé-
mu infekčnímu pacientovi přistu-
pujeme v souladu s hygienicko-
epidemiologickým režimem naší 
nemocnice a využíváme standard-
ní ochranné pomůcky,“ vysvětlil 
Vladimír Zemánek.

Krvácivá horečka ebola má 
inkubační dobu od dvou dnů do 
čtyř týdnů, nejčastěji však jen dva 
až tři dny. Počátek onemocnění 
je obvykle náhlý, začne vysoká 
horečka, celková slabost, bolest 

hlavy, svalů a kloubů, zánět spo-
jivek. Bývají bolesti břicha, zvra-
cení a průjem. Postupně se rozvíjí 
krvácení, nejdříve do trávicího 
traktu, a proto může být někdy 
onemocnění zaměněno za úplavici 
či tyfus.

„Jenže postupně začne nemocný 
krvácet ze všech tělesných otvo-
rů, zvracet krev, na kůži mohou 
vznikat krevní podlitiny a dochá-
zí zároveň k těžkému poškození 
všech vnitřních orgánů, zejména 
jater. Zároveň se rozvíjí porucha 
srážení krve, vznikající sraženiny 
narušují krevní oběh a tak dále 
přispívají k odumírání orgánů. 

Pacient tak trpí velkými bolestmi, 
v konečných fázích může krvácet 
z očí a trpět epileptickými záchva-
ty. Zda pacient přežije, záleží na 
jeho fyzické kondici a kmenu 
viru,“ doplnil Zemánek.

První pacient v České republice 
s podezřením na ebolu byl v září 
v Pardubicích. Nákaza se u něho 
neprokázala, stejně tak jako minu-
lý týden u muže hospitalizovaného 
v pražské Nemocnici na Bulovce. 
Ebola ze začala šířit loni v prosin-
ci v západní Africe. Nejpostiženěj-
ší jsou západoafrické státy Sierra 
Leone, Guinea a Libérie.

 Radim Hruška

Ebola v regionu: nemocnice už mají krizové...

Pokračování ze str. 2
Podobné incidenty jsou na přejez-

du v Rájci-Jestřebí časté. Například 
letos na začátku dubna tam rychlík 
málem srazil staršího muže, který 

přecházel kolejiště. Hrozivě vypa-
dající situaci také zaznamenala 
kamera. Záběry pak obletěly celý 
svět. Jen na kanálu Zrcadla na You-
tube je vidělo skoro 850 tisíc lidí.

Minulý rok zase na rájecký želez-
niční přejezd i přes blikající červe-
ná světla vjel řidič kamionu. Stejně 
jako tentokrát mu pomohl jiný řidič 
nadzvednutím závory. Na přejezdu 

se ale staly i tragické nehody. Napří-
klad před čtyřmi lety tam policisté 
řešili nehodu, kdy při přecházení 
přejezdu na červenou vlak srazil 
a usmrtil muže.  Michal Záboj

Vlak na přejezdu málem smetl auto

nepatří radnici. Po vystoupení se 
bude muset navíc Černá Hora se 

svazkem fi nančně vypořádat. Pů-
jde o miliony korun.  (moj)

Referendum v Černé Hoře. Foto Michal ZábojReferendum v Černé Hoře. Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Černá Hora - Nedaleko Černé Hory se uskutečnily 
Barvářské zkoušky honičů o Pohár K. Schwippelové. 
Odborným rozhodčím se představilo osmnáct lovec-
kých psů.

Porotcům se psi předvedli v pěti různých disciplí-
nách. Museli například ukázat, jak zvládají vodění 
a odložení, anebo jak by dohledali ulovený kus.

„Barvářské zkoušky honičů jsou speciální zkoušky 
pro psy, kteří jsou určeni k vyhledání postřelené nebo 
zastřelené černé zvěře anebo vysoké. Musí být cvičení, 
aby po stopě dohledali kus,“ vysvětlil vrchní rozhodčí 
zkoušek Ivo Klouda.

Se svým psem se prověrek zúčastnil například Ondřej 
Springer. S výsledkem byl spokojen. Jeho pes uspěl.

„Pro mě znamená, že pes je teď lovecky upotřebitel-
ný, tudíž ho můžu brát na společné naháňky, kam jsem 
zatím nemohl,“ uvedl Springer.

Každý pes, který ve zkouškách uspěl, dostal potvrze-
ní. Majitel odzkoušeného zvířete s ním už může na lov.

„Když má pes tyto zkoušky, tak získává loveckou 
upotřebitelnost na vyhledání a dosled spárkaté a černé 
zvěře. Bez těchto zkoušek by vůbec neměl jít do reví-
ru,“ dodal vrchní rozhodčí Ivo Klouda.

Lovečtí psi ukázali své schopnosti

Barvářské zkoušky honičů. Foto Michal ZábojBarvářské zkoušky honičů. Foto Michal Záboj
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U Holštejna už stojí nový 

most, skončilo provizorium

Zákaznická karta 
Wellness Kuřim

výhodné wellness do vaší kapsy 
Aquapark Wellness Kuřim díky nově pořízenému so  waru přináší svým návštěvníkům zcela novou službu 
- zákaznickou kartu a tedy určitou formu VIP členství. Základní myšlenkou je podporovat návštěvníky 
v pravidelných ak  vitách za výhodnější ceny a  m tedy šetřit jejich peněženky a přispívat k vytváření 
kvalitního a zdravého životního stylu. Karta je zcela zdarma a přináší řadu výhod. 

Výhody pro držitele zákaznické karty:
jedna zákaznická karta pro celou rodinu – kartu může používat více osob na různé služby • 
zároveň až do vyčerpání složeného kreditu

extra fi nanční bonusy navíc až 20 % ke složenému kreditu na veškeré služby a nákup zboží na • 
pokladně Wellness Kuřim i v e-shopu na www.wellnesskurim.cz

hrazení veškerých služeb aquaparku, fi tness a relax centra efek  vní formou elektronické • 
peněženky

speciální, limitované nabídky po celý rok na e-mail nebo prostřednictvím SMS• 

Minimální částka pro první nabi   karty je 1.000 Kč a maximální fi nanční bonus 20 % je možné získat 
při nabi   částky 20.000 Kč. Zákaznickou kartu mohou využívat nejen jednotlivci, ale například i fi rmy, 
sportovní kolek  vy a další organizace.
Podrobnější podmínky a informace naleznete na www.wellnesskurim.cz nebo na pokladně wellness 
centra, Blanenská 1082, Kuřim.

Michal Záboj

Holštejn - Silničáři dokončili 
opravy vozovky mezi Lipov-
cem a Holštejnem v Moravském 
krasu. Součástí byla i stavba 
nového mostu nad propadáním 
potoka Bílá voda u jeskyně Nová 
Rasovna.

Skončilo tak asi dvacetileté 
provizorium. Dočasné přemos-
tění nad srázem teď nahradil 
sedmdesát metrů dlouhý ocelový 
most.

Jeho konstrukce už je pevně 
zapuštěna do skály. „Betonové 
základy mostu jsou založené na 
mikropilotách navrtaných do 
skalního podloží,“ popsal vedou-
cí blanenské správy a údržby sil-
nic Miloš Bažant.

Opravy silnice z Lipovce až po 
křižovatku U kaštanu i vybudo-
vání nového mostu skončily pod-
le plánu se zářím. Práce, které 
přišly na více než čtyřicet milio-
nů korun, trvaly půl roku. Během 
stavby museli řidiči do Holštejna 
objížďkami. Nový most. Foto Michal ZábojNový most. Foto Michal Záboj

Ostrov u Macochy - Ostrov u Maco-
chy nechá zateplit další dvě budovy. Po 
základní škole a radnici se městys zaměří 
na kulturní dům a také objekt staré školy. 
Práce začnou příští rok.

Na obou budovách se počítá se zatep-
lením fasády. Úpravy přinesou úspory na 
vytápění.

„Jedná se o budovy, které jsou ve špat-
ném technickém stavu a vykazují vysoké 
tepelné ztráty,“ podotkl starosta Ostrova 
u Macochy Ondřej Hudec (ČSSD).

Kulturní dům městys a tamní spolky 
využívají k pořádání kulturních a spole-
čenských akcí a konají se tam také cviče-

ní a tréninky sportovních klubů. Ve staré 
škole sídlí několik firem.

Kromě zateplení obou budov Ostrovští 
příští rok vymění také systém vytápění 
v základní škole. To vše přijde na asi tři-
náct milionů korun, ze kterých deset mili-
onů činí dotace.

Do úspor při vytápění svých budov 
investoval Ostrov u Macochy už v letoš-
ním roce. Nových oken a fasády se dočka-
ly budovy základní školy a zateplení pak 
radnice. Úpravy školních budov přišly 
na asi čtrnáct milionů korun a radnice 
na milion a půl. Většinu potřebných pro-
středků pokryly dotace.  (moj)

Kulturní dům a stará škola v Ostrově dostanou novou fasádu

Kulturní dům v Ostrově u Macochy. Foto Michal ZábojKulturní dům v Ostrově u Macochy. Foto Michal Záboj

Nezaměstnanost 
se snížila

Blanensko a Boskovicko - 
V okrese Blansko v září ubylo 
lidí bez práce. Nezaměstnanost 
ke konci měsíce klesla o desetinu 
procentního bodu na 6,5 procen-
ta. Úřad práce v regionu evidoval 
4 739 uchazečů o zaměstnání. 

Podíl nezaměstnaných v celém 
Jihomoravském kraji v září klesl 
o desetinu procentního bodu na 
7,9 procenta. V celé republice 
nezaměstnanost činila 7,3 pro-
centa. Bez práce tak bylo bezmá-
la 530 tisíc lidí. (moj)

Boskovičtí vybudují památník
Boskovice - Památník věnovaný obětem totalitního režimu bude 

v listopadu instalovaný na opěrnou zeď u boskovického kostela 
sv. Jakuba. Návrh jeho podoby je dílem výtvarnice a boskovické 
rodačky Magdaleny Staňkové. Památník nazvaný Studnice je kruho-
vý objekt o průměru 80 centimetrů. Vnější strana je tvořena nerez 
ocelovým plechem s vyplotrovaným textem s otvory, vnitřní plocha 
je leštěná černá žula.  (hrr)

Festival. Průvodem divadelníků centrem Blanska začal minulý týden 
festival Kolotoč 2014. Multižánrová akce nabídla divákům divadelní 
představení, film, výstavy a koncerty.  Foto Michal Záboj

Blansko - Minulou středu se 
otevřelo nové parkoviště u želez-
ničního nádraží v Blansku. Plo-
cha vznikla s cílem zlepšit kritic-
kou situaci s parkováním v těchto 
místech. 

Stavba nového parkoviště 
začala v červenci letošního roku. 
Vejdou se na něj přes dvě stovky 
osobních aut, nechybějí ani stání 
pro autobusy a vozidla taxisluž-
by. Součástí bylo také vybudová-
ní kruhového objezdu.

Úpravy město přišly na více než 
šestnáct milionů korun. Nedávno 
blanenští zastupitelé přejmenova-
li ulici, kde parkoviště stojí, na 
ulici Edvarda Beneše.  (moj)

Řidiči v Blansku si oddychli, u nádraží 
se otevřelo nové parkoviště

Jiří Crha a Ivo Polák odstraňují zábrany u parkoviště. Foto M. ZábojJiří Crha a Ivo Polák odstraňují zábrany u parkoviště. Foto M. Záboj

Nové školní víceúčelové hřiště 
má i horolezeckou stěnu

Boskovice - Boskovická 
základní škola v Sušilově ulici se 
může pochlubit novým dětským 
víceúčelovým hřištěm. To vznik-
lo v rámci projektu Pravěko-
hraní – čas na hru i odpočinek. 
Na financování přispěla dotace 
z MAS Boskovicko Plus.

„Hřiště obsahuje několik hra-
cích prvků s pravěkým námětem 
a také horolezeckou stěnu. Bude 
sloužit především potřebám 
školní družiny, v odpoledních 
hodinách pak bude veřejně pří-
stupné. Plocha bude využívána 
také k tvořivým dílnám, kultur-

ním a sportovním akcím či ven-
kovní výuce,“ popsal ředitel bos-
kovické základní školy Vladimír 
Ochmanský.

Celkové náklady na stavbu 
činily asi šest set tisíc korun. 
Dotace dosáhla výše 241 tisíc 
korun. Významnou měrou při-
spělo také Sdružení rodičů při 
pracovišti Sušilova a řada spon-
zorů.

„Poděkování patří zejména 
autorce projektu a organizátor-
ce projektových aktivit Marti-
ně Lukešové a dalším rodičům, 
kteří pomohli při dokončovacích 
pracích,“ doplnil Vladimír Och-
manský.

Projekt Pravěkohraní – čas na 
hru i odpočinek je zaměřen na 
vytvoření podmínek pro volno-
časové aktivity a školní družinu 
v nevyužívané části areálu ško-
ly. V rámci něj byly instalovány 
herní prvky, osazena zeleň a dal-
ší vybavení. Všechny prvky spo-
juje námět - a sice pravěk.  (hrr)Nové hřiště. Foto Jaroslav OldřichNové hřiště. Foto Jaroslav Oldřich
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RIHO CZRIHO CZ, a.s., a.s.

Výrobce akrylátových van - firma 
RIHO CZ, a.s. – slaví v letošním roce dva-
cet let od svého vzniku. Výrobní závod 
vznikl na Suchém v říjnu 1994 a je dnes 
členem skupiny Whirlpool Holding, do 
které kromě něj patří i závod na výro-
bu koupelnového nábytku DIBO v bel-
gickém Diestu a dalších pět obchodních 
organizací – RIHO Belgium, RIHO Inter-
national v Nizozemsku, RIHO Sanitaer 
v Německu, RIHO Polska a RIHO Magya-
rorszag. 

Více o dvacetileté historii i současnos-
ti firmy prozradil její generální ředitel 
RNDr. Zdenek Krejčíř. 

Pojďme na úplný začátek. Jak vlast-
ně RIHO na Suchém vzniklo?

Již před rokem 1994 – rokem vzniku naší 
společnosti - fungovala na Suchém v budově 
bývalého JZD irma na výrobu akrylátových 
van. Zakladatelem a majitelem společnosti 
byl JUDr. Vojtěch Popelka, a z jeho jména 
byl odvozen i název společnosti JVP. Společ-
nost čítající desítku zaměstnanců dodávala 
na trh první akrylátové výrobky – v tehdej-
ší době se jednalo o úplnou novinku. První 
vanou, která opustila brány podniku, byla 
rohová vana Jitka, která se pod názvem 
Cantara vyrábí dodnes.

Za kvalitu prvních akryláto-
vých van tuzemské produkce 
získal podnik v roce 1994 
ocenění na 25. ročníku 
mezinárodního ve-
letrhu spotřeb-
ního zboží 
v Brně.

Pro nás významným datem byl 25. říjen 
1994, kdy do podniku kapitálově vstoupil 
náš stávající majitel, rodina Jansen z ho-
landského Tilburgu. Byla založena akciová 
společnost JVP, a.s., která se stala přímým 
předchůdce našeho závodu RIHO CZ, a.s. 
Ke změně názvu na RIHO CZ, a.s. a stopro-
centnímu ovládnutí vlastnictví firmy rodi-
nou Jansen došlo v prosinci roku 2000. 

Poté došlo k významnému rozvoji 
společnosti...

Ano. Postupným převodem výrobních ak-
tivit z Nizozemska se rozšiřoval sortiment 
zde vyráběného zboží, navyšoval počet 

zaměstnanců a společnost také zvětšovala 
své výrobní a skladovací prostory.

Na úplném počátku byla výroba van a spr-
chových vaniček. Ta se rozšířila o montáž 
masážních systémů, které byly nejžádaněj-
ší v letech 2006 až 2007. Tehdy jsme dodá-
vali na trh bezmála deset tisíc masážních 
van ročně. Základní obchodní sortiment 
se rozšířil také o italské a holandské par-
ní kabiny a sprchové panely. Tyto byly po-
měrně rychle nahrazeny parními kabinami 
z vlastní výroby u nás na Suchém. V roce 
2005 byla z Holandska převedena i výroba 
sprchových koutů a vanových zástěn. Ob-
jem vyráběných zástěn v následných letech 
významně vzrostl a pro svoji praktičnost se 
sprchový program stává vysoce perspek-
tivním artiklem.

Současně s rozšířením výrobního portfo-
lia se  zvyšoval i počet zaměstnanců. Z pů-
vodních dvanácti zaměstnanců společnost 
dosáhla vrcholu před šesti lety, kdy jsme 

měli 145 zaměstnanců. V současné době 
máme asi 90 zaměstnanců, z nichž 

velká většina k nám dochází nebo 
dojíždí z okolních obcí a máme 

tedy nezanedbatelný vliv na 
zaměstnanost v našem 

mikroregionu. 
Rozšíření výro-

by si vyžádalo 
i potřebu 

nových 

pro-
stor – až 

do roku 2010 
se parní kabiny a 

zástěny vyráběly na Kořenci a 
v Boskovicích. Rozhodnutí o výstavbě lo-
gistického centra pro střední a východní 
Evropu padlo v roce 2007. Nová skladovací 
a montážní hala byla nákladem 54 mil Kč 
postavena a uvedena do plného provozu 
na podzim roku 2010. Možná se najdou 
pamětníci, kteří si vzpomenou, že v břez-
nu roku 2008 průběh její výstavby vážně 
zkomplikovala vichřice Emma, která zcela 
zničila polovinu již postaveného ocelového 
skeletu.

Během uplynulých dvaceti let se 
jistě zmodernizovala i technologie 
výroby. Kam se posunula?

Výroba akrylátových produktů (van, spr-
chových vaniček a krycích panelů) prošla 
zásadní modernizací. Od roku 2009 lisu-
jeme laminátové výrobky na novém ver-
tikálním lisu od firmy ARMOUR se čtyřmi 
pozicemi pro vanové formy. Původní robot 
na nástřik van byl nahrazen novým poloau-
tomatickým stříkacím zařízením s integro-
vaným dopravníkem a až dvojnásobným 
výkonem. Kompletní přestavba výrobní 
linky pak byla ukončena novým zařízením 
ořezu van.

V nedávné době provedla spo-
lečnost významný krok směrem 
k ochraně životního prostředí. Změ-
nila systém likvidace styrenu, čímž 
významně snížila emise vypouštěné 
do ovzduší. Můžete tuto otázku více 
přiblížit?

V minulosti jsme vždy plnili zákonné nor-
my na vypouštění styrenu do ovzduší, v tom 
problém nebyl. Na konci roku 2010 ale 
vyšla nová vyhláška MŽP č. 337/2010Sb., 
která stanovila poměrně přísnou emis-
ní normu pro obsah TOC (styren). Stáva-
jící systém likvidace (biofiltr) ji byl sice 
schopný plnit, ale už to byla jeho hraniční 
hodnota. Biofiltr by nám také neumožňo-
val zvyšovat výkon výroby – takže by byl 
omezen případný další rozvoj společnosti. 
Za nemalého finančního nákladu – zhruba 
šest a půl milionu korun, z nichž část byla 
hrazena z dotačního programu - jsme tedy 
přistoupili k přebudování stávající filtrační 
jednotky. 

Z nabízených možností jsme se rozhodli 
pro regenerační termický oxidizér (RTO), 
který funguje na bázi spalování odpadního 
plynu odsávaného z laminovny a vykazuje 
jak vyšší účinnost, tak i stabilitu než bio-
filtrace. Styren se tak při vysokých teplo-

tách (nad 750 st, C) 
spaluje. Cílem bylo 
projekt realizovat do 
léta 2013, což se nám 
povedlo. Od 16. dub-
na loňského roku je 
již zařízení v provozu. 
Výsledkem je výrazné 
(zhruba pětinásobné) 
snížení emisí vypouš-
těných do ovzduší 
a následně i snížení 
pachové stopy, která 
byla předmětem stíž-
ností některých míst-
ních občanů. V dubnu 
2013 jsme za přítom-
nosti ČIŽP provedli 



na RTO první autorizované měření, které 
ukázalo očekávané (hluboce podlimitní) 
hodnoty. Letošní měření tuto skutečnost 
jen potvrdilo. Příznivý efekt na životní pro-
středí toto opatření tedy prokazatelně má. 

Samozřejmě nedbáme jen o plnění norem 
platných pro venkovní prostředí, soustavně 
se snažíme zlepšovat i pracovní podmínky 
zaměstnanců, zejména pak těch, kteří pra-
cují v laminovně. Upravili jsme odsávání 
z prostoru válečkování van, v letošním roce 
investujeme do účinnějšího odsávání pra-
chu z pracoviště ořezu.

Vraťme se k zpět vaší hlavní čin-
nosti. Jaké výrobky v současné době 
dodáváte na trh? 

K hlavním našim produktům stále patří 
akrylátové výrobky, to znamená vany, krycí 
panely k vanám a sprchové vaničky. Kromě 
toho provádíme montáž masážních systémů 
a parních kabin. Vedle toho ještě kompletuje-
me skleněné vanové zástěny a sprchové kouty. 
Naše výrobky jsou k dostání kromě tuzemska 
i v dalších zemích. Obchodní aktivity máme 
v zemích BENELUXu, Bělorusku, Bulharsku, 
Litvě, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakous-
ku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, 
Švýcarsku, Ukrajině, výrobek RIHO si můžete 
koupit i v Arménii, Kazachstánu nebo v Mol-
dávii. V loňském roce jsme vyrobili padesát 
tisíc van, asi patnáct tisíc sprchových vaniček 
a více než deset tisíc krycích panelů k vanám. 
Na českém trhu, kam míří jen asi jedna šesti-
na z naší produkce, lze výrobky zakoupit na 
zhruba 400 prodejních místech. Přímo v are-
álu podniku v Suchém je pak vzorková síň 
s možností maloobchodního prodeje.

Aktuální otázkou jsou sankce vůči 
Rusku. Dotýkají se vás nějak?

Dnes se nás dotýká jen oslabení směn-
ného kurzu rublu vůči euru, které zdražu-
je importy na ruském trhu. Ale to je stejné 
pro všechny dovozce Méně komfortní je 
také přístup našich východních odběrate-
lů ke směně místní měny za euro. O něco 
horší je tato situace na Ukrajině, nicméně 
obchodní vztahy budujeme dál a usilujeme 
o udržení a rozvoj tamního trhu. Nutno do-
dat, že ze známých důvodů pouze v západ-
ní části země.

V současné době je na trhu pest-
rá škála výrobků. Jaké výhody mají 
akrylátové vany?

Akrylátové vany především neodebírají 
teplo z vody a nepotřebují izolaci. Při po-
škození se dají opravit, což je u litinových 
van problematické. Další výhodou je velmi 
dobrá tvarovatelnost – akrylát se lisuje za 
tepla a umožňuje větší tvarovou variabili-
tu. Portfolio našich výrobků se postupně 
rozšířilo – z původních asi dvaceti druhů 
dnes nabízíme stovku modelů.

Jaké jsou současné trendy, co se 
týče například barevnosti?

V podstatě se dá říci, že do roku 2000 se 
prodávala široká škála barev. Po roce 2001 
tento trend ustoupil a zákazníci se téměř 
výhradně zaměřovali na bílou barvu. V zá-
padní Evropě už ale zaznamenáváme ná-
vrat k rozmanitějším barvám, včetně čer-
né. Ta se spolu s šedou objevuje zejména u 
sprchových vaniček

My jsme samozřejmě schopni vyrobit 
vanu téměř v jakékoliv barvě. S tím souvisí 
také to, že jako jediní v tuzemsku vyrábíme 
malované vany. Na našem programu FUN-
NY VANY pracujeme od roku 2000. Výsled-
kem je široká škála vzorů, ale nemusíme 

se omezovat jen na ně. V podstatě jsme na 
vanu schopni umístit jakoukoliv grafiku, 
kterou si zákazník přeje.

Pořádáte pro zákazníky nějaké 
speciální akce? 

Ano. Pravidelně pořádáme prodejní akce. 
Na našich internetových stránkách jsou k 
dispozici minimálně třikrát ročně. Jedná se 
o výrobky s výraznou slevou - nedávno to 
byly vany MODENA / GETA s integrovaným 
madlem. V rámci akcí nabízíme také nové 
produkty - aktuálně zástěny.

Jak vypadá eko-
nomická situace 
společnosti?

Ekonomika podniku 
je dobrá a společnost 
dosahuje pravidel-
ně zisku i přes obtížné 
konkurenční prostředí, 
které v sanitární tech-
nice existuje (jen v ČR 
je šest výrobců akrylá-
tových van). Máme sta-
bilní tým zaměstnanců, 
kterým především pat-
ří poděkování za odve-

denou práci. V letošním roce se od prvního 
září zvýšily mzdy o pět procent a další navý-
šení by mělo následovat od února 2015.

Připomněli jste si nějak dvacetile-
té výročí společnosti?

K tomuto výročí jsme naplánovali několik 
akcí. Jednou z nich je, že jsme vydali speci-
ální sérii poštovních známek s našim vlast-
ním přítiskem, které běžně používáme ke 
korespondenci. Vzhledem k tomu, že mají 
úspěch, plánujeme i vydání vánoční série.

Navíc jsme si naše kulaté výročí připo-
mněli také se všemi zaměstnanci (i býva-
lými) v boskovickém westernovém měs-
tečku, kam jsme pozvali i bývalé ředitele 
společnosti – prvního ředitele JVP, a.s. 
JUDr. Vladimíra Uhra a prvního generální-
ho ředitele RIHO CZ, a.s. pana Ing. Jana Cís-
ka. Hostem z nejvzácnějších pak byl JUDr. 
Vojtěch Popelka, bez jehož přičinění by 
závod na výrobu akrylátových van na Su-
chém nikdy nevznikl. S českými zákazníky 
i významnými odběrateli ze zahraničí (ze-
jména z Ruské federace) se pak setkáme 7. 
listopadu v Praze v hotelu Admirál. 

Co říci na závěr? 

Byl bych rád, kdyby nám stávající odbě-
ratelé zachovali svoji přízeň. Přízeň značce 
RIHO, která se vyznačuje kvalitou svých vý-
robků, založenou na používání nejlepších 
vstupních materiálů a surovin, na strikt-
ním dodržování technologických předpisů 
a procesů. Dnes snad můžeme říci, že zalo-
ženou i na dlouholeté tradici.
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Michal Záboj

Brno, Boskovice - Moravské 
zemské muzeum v Brně vystavu-
je část stříbrného pokladu, který 
se před lety našel nedaleko Bos-
kovic. Mince z různých historic-
kých období budou k vidění až do 
ledna příštího roku. Pak se s nimi 
seznámí i lidé v Boskovicích.

Na výstavě se návštěvníci 
mohou seznámit s celou docho-
vanou částí takzvaného Bosko-
vického pokladu. V roce 2010 
jej nalezl hledač historických 
předmětů s detektorem kovů na 
kopci Zlatník mezi Boskovicemi 
a Újezdem u Boskovic.

„Poklad byl ukryt do země ve 
čtyřicátých letech sedmnáctého 
století v souvislosti s válečnými 
událostmi třicetileté války, kdy 
byla země drancována vojsky 
mnoha armád. Zřejmě ho ukryl 
bohatý měšťan, možná zámož-
ný židovský obchodník,“ dodala 
numismatička Moravského zem-
ského muzea Dagmar Grossman-
nová.

Část mincí nálezce rozprodal. 

Unikátní Boskovický poklad je 
teď k vidění na výstavě v Brně

Mince z Boskovického pokladu.  Foto Moravské zemské muzeumMince z Boskovického pokladu.  Foto Moravské zemské muzeum

Policii se podařilo zajistit jen zlo-
mek pokladu. Do numismatické 
sbírky Moravského zemského 
muzea se tak dostalo 2 267 mincí.

„Dochovaná část pokladu je 
složena z různých typů stříbrných 
mincí velmi pestré provenience 
zahrnující množství evropských 
zemí,“ upřesnila numismatička.

Boskovický poklad obsahuje 

především drobné a střední min-
covní nominály od doby Karla 
IV. ve druhé polovině čtrnáctého 
století až po mince Ferdinanda 
III. ze čtyřicátých let sedmnáctého 
století.

„V největším počtu jsou v depo-
tu dochovány mince salcburských 
arcibiskupů. Významnou část tvoří 
mince z českých zemí a z rakous-

kých zemí. Pestrá je i směsice 
drobných a středních nominálů 
z německých zemí,“ dodala Gro-
ssmanová s tím, že nález obsahuje 
i mince nizozemské, polské, uher-
ské, švýcarské nebo papežské

Výstava v Moravském zem-
ském muzeu potrvá do 19. ledna 
2015. Boskovický poklad budou 
moci vidět lidé také přímo v Bos-
kovicích. Soubor historických 
mincí vystaví Muzeum Boskovic-
ka a pak také další muzea v Jiho-
moravském kraji.

Poklad v roce 2010 našel muž 
pomocí detektoru kovů. Jeho zná-
mý pak většinu mincí rozprodal. 
Policie oba muže zatkla a poklad 
zabavila. Mince pak získal Jiho-
moravský kraj, který je prodal 
Moravskému zemskému muzeu 
v Brně. Za kolik muzeum ani 
hejtmanství neuvedlo.

Mužům hrozilo až pět let věze-
ní. Nakonec ale vyvázli bez trestu, 
protože věc se vyřešila takzvaným 
odklonem. K činu se totiž při-
znali, litovali ho, uhradili škody 
a fi nančně přispěli na oběti trest-
ných činů.

Radim Hruška

Letovice - Letovičtí budoucí 
zedníci uspěli na mezinárodní 
Soutěžní přehlídce stavebních 
řemesel SUSO 2014, která se 
konala v Praze. V konkurenci 
českých i slovenských týmů zís-
kali Roman Krištof a Miroslav 
Havel z Masarykovy střední ško-
ly Letovice druhé místo. 

Během čtyřdenního zápolení 
museli budoucí mistři řemesla 
kromě teoretického testu proká-

zat svoji řemeslnou zručnost na 
pěti stavbách. Pro obvodové zdi-
vo používali bloky Phorotherm 
a Ytong, plot vyzdili z K-B blo-
ku, dokonce stavěli komín znač-
ky Schiedel a omítku zhotovili 
z materiálu značky Cemix.

„Konají se čtyři regionál-
ní kola v tuzemsku a jedno na 
Slovensku, z každého postupují 
dva nejlepší týmy do celostátní-
ho kola. My jsme byli v Hradci 
Králové, odkud jsme postoupili 
z prvního místa a zařadili se tak 

mezi deset nejlepších týmů,“ 
uvedl učitel odborného výcviku 
Stanislav Škrabal.

Kromě staveb museli učni 
absolvovat také test a odborná 
porota hodnotila i bezpečnost při 
práci. 

„V praxi to vypadá tak, že 
daný výrobce donese plánky, 
řekne čas, dodá materiál a sou-
těžící musí postavit danou stav-
bu. Času na práci bylo málo, 
takže chlapci byli neustále pod 
tlakem,“ vysvětlil Škrabal.

Čtyřdenní soutěž dokonale 
prověřila dovednosti letovic-
kých učňů, rada od učitele totiž 
nepřícházela v úvahu a mohla by 
skončit vyloučením ze soutěže.

„Náročné byly například obkla-
dové pásky, které jsme používali 
vůbec poprvé. Těžké bylo i vyře-
zat válec z Ytongu. Na to jsme si 
museli vyrobit šablonu z tvrdého 
papíru. Na některé stavby bylo 
málo času, takže jsme nestíha-
li,“ popsal jeden člen stříbrného 
týmu Roman Krištof.

Letovič   učni jsou druzí nejlepší v „Česko – Slovensku“

Úspěšní učni.  Foto archiv školyÚspěšní učni.  Foto archiv školy

Ve Lhotě Rapotině dokončili 
modernizaci knihovny

Lhota Rapotina - Čtenáři ze Lhoty Rapotiny si chodí půjčovat kni-
hy a další čtivo do nově opravené knihovny. Obec v ní přes prázdniny 
vyměnila nábytek a provedla drobné stavební úpravy. 

„Dělali jsme úplně všechno, z původního interiéru nezůstalo vůbec 
nic,“ konstatoval starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák (ODS).

V knihovně, která sídlí v budově obecního úřadu, tak jsou nové pod-
lahy, výmalba a veškerý nábytek. Novinkou je pak dětský koutek. To 
vše přišlo na asi sto padesát tisíc korun.

Kromě knihovny se obec pustila také do úprav budovy samotného 
obecního úřadu. Po výměně oken a dveří, nové střeše a opravách inte-
riérů v minulých letech přišla na řadu fasáda.

„Fasáda už byla za ta léta v poměrně tristním stavu. Do měsíce by 
měla být na budově úřadu a objektu ve dvoře natažená nová,“ dodal 
lhotský starosta s tím, že opravy fasády přijdou na skoro jeden milion 
korun.  (moj)

Tradice. Boskovice hos  ly tradiční Husí slavnos  . Na již jedenáctý ročník  
dorazily  síce lidí. Více na www.zrcadlo.net.  Foto Michal Záboj



Žáci a studenti soutěžili 
v přespolním běhu

SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Pozvánka
Setkání blanenských basketbalistů * 3. ročník
MEMORIÁL ING. JIŘÍHO BEDÁŇĚ

sobota 18. října 2014 od 9.00 hod.
Blansko * Sportovní hala na Mlýnské ulici

Občerstvení zajištěno* srdečně zvou pořadatelé

Fotbalisté Blanska mají za sebou dva zápasy na hřiš  ch soupeřů

Jeden bod a propad v tabulce

Středa 15. října v 15.30 hod.

Blansko – Žďár n/S.
Sobota 18. října v 15.00 hod.

Blansko - Rosice

Pozvánka na fotbal
Okresní a krajské přebory. Poslední zářijový den byl ve znamení 
okresního přeboru základních škol v přespolním běhu základních 
škol. Pořádající školou byla již tradičně ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích. 
Nejúspěšnějšími se stala družstva mladších žákyň ZŠ Dvorská, ze 
stejné školy byli i vítězní starší žáci. Ve starších žákyních triumfovaly 
dívky z Gymnázia Blansko a v mladších žácích byli nejlepší domácí 
chlapci z Lysic. Středoškoláci měli tři dny nato přebory v Blansku, 
kde akci pořádala tamní OA SzDŠ. Jak v chlapcích, tak v dívkách 
dominovalo Gymnázium Boskovice. Vítězná družstva ze všech šes   
kategorií odcestovala tento pátek společným autobusem na krajské 
kolo do Hodonína. Na stupně vítězů dosáhli mladší žáci z Lysic, kteří 
skončili druzí.  (bh)

Běh v Lysicích. Foto Bohumil HlaváčekBěh v Lysicích. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Protože poslední 
domácí zápas se Žďárem, kte-
rý se bude dohrávat tuto středu, 
byl odložen, fanoušci divizního 
Blanska svůj tým na Kolben-
ce již notnou dobu neviděli. Na 
dvě utkání totiž zajížděli k sou-
peřům. Z jejich hřišť vydolovali 
jeho hráči jen bod z Uherské-
ho Brodu, z Otrokovic odjeli 
s prázdnou. 

FC Viktoria Otrokovice – 
FK Blansko 2:1 (1:0). Branky: 
2. Juráň, 68. Silný - 79. Krej-
číř. Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Šíp, Čoupek - Buchta 
(49. Müller), Nečas, Zouhar T. 
(74. Jarůšek), Krejčíř - Trtílek 
(Zouhar M.), Ullmann. Trenér: 
Ludevít Grmela.

A zase zpackaný úvod utkání. 
Už ve 2. minutě se kopal roh, po 
něm se k dorážce dostal nekrytý 
Juráň a neomylně skóroval – 1:0. 
Blansko se nadechlo k ofenzivě 
a převzalo otěže zápasu. Během 
půlhodiny hry se ale ukázala 
jako neplodná a začali hrozit 
i Otrokovičtí, kteří se dostali do 
několika šancí.

Blansko začalo druhou půli 
lépe, když však jejich ataky kon-
čily většinou před šestnáctkou, 
uhodilo opět na druhé straně. 
Běžela 67. minuta, v níž našel 
okénko v hostující obraně Silný 
a překonal Jurana – 2:0. Zápas 
rozhodnut nebyl, Blanenští 

se s porážkou nechtěli smířit. 
V útoku byl vidět střídající Jarů-
šek, jehož výkony na bořitov-
ské farmě zaujali kouče Grmelu 
a poslal ho do hry. Brankově 
se ale neprosadil, to se povedlo 
v 79. minutě po utěšené dálkové 
trefě Krejčířovi. V závěru ještě 
prováhal šanci Ullmann.

V nejbližší době čekají Blansko 
hned dva domácí zápasy v krátké 
době za sebou (viz pozvánka), po 
nichž by se mohlo jejich postave-
ní v tabulce, v níž se momentálně 
oproti nadějnému úvodu sezóny 
trochu propadli, vylepšit. 

Další výsledky: Rosice –Uher-
ský Brod 1:1 (1:1). Napajedla 
– Hodonín 1:0 (0:0), Bystřice – 
Tasovice 3:0 (1:0), Velké Mezi-
říčí – Žďár 2:1 (2:1). Havlíčkův 
Brod – Stará Říše 2:1 (0:1). 
Vrchovina – Pelhřimov 3:4 (0:3). 
Polná – Mutěnice 1:2 (0:0).

Hrálo se minulý 
víkend

ČSK Uherský Brod – FK 
Blansko 1:1 (1:0). Branky: 4. 
David - 53. Ullmann. Blansko: 
Juran - Gromský, Šplíchal, Šíp, 
Müller - Krejčíř, Jukl, Nečas (72. 
Buchta), Levai - Trtílek, Ull-
mann. Trenér Ludevít Grmela.

Začátky utkání se Blanenským 
nedaří. I tentokrát sice Juran 
v samotném úvodu tým před 
pohromou zachránil, ve 4. minu-

tě ale již kapituloval po střele 
Davida z hranice šestnáctky – 
1:0. Blanenští odpověděli tlakem 
se snahou o vyrovnání. Šance 
Nečase skončila nad, nedařilo 
se ani ze závarů po rohových 
kopech. V závěru poločasu 
zahrozili i domácí, Jurana ale 
nezaskočili.

Svěřenci trenéra Grmely si již 
dali pozor na útlum po návra-
tu z kabin a pokračovali ihned 
v tlaku. Ten skončil konečně 
vyrovnáním v 53. minutě, kdy 
Ullmann zúročil přesnou střelou 
k tyči vysunutí od Levaie – 1:1. 
Domácí inkasovaný gól probudil 
k aktivitě. 

Ve zbytku zápasu musel David 
Juran znovu předvést několikrát 
svoje kvality a plně dokázal, že 
momentálně patří mezi třemi 
tyčemi k tomu nejlepšímu, co 
je ve fotbale na jižní Moravě 

k vidění. Zápas tak skončil remí-
zou. 

Další výsledky: Bystřice – 
Otrokovice 2:2 (0:2). Hodonín 
– Polná 0:3 (0:1). Tasovice – 
Napajedla 1:0 (1:0). Mutěnice – 
Vrchovina 3:2 (2:2). Pelhřimov – 
Havlíčkův Brod 1:3 (0:2). Stará 
Říše – Velké Meziříčí 0:1 (0:0). 
Žďár – Rosice 0:1 (0:1). 
1.  V. Meziříčí  11  9  2  0  35:7  29
  2.  Havl. Brod  11  7  2  2  23:20  23 
  3.  Bystřice  11  6  3  2  22:16  21 
  4.  Otrokovice  10  5  4  1  20:10  19
  5.  Stará Říše  11  6  1  4  12:10  19 
  6.  Mutěnice  11  6  0  5  20:25  18
  7.  Vrchovina  11  5  1  5  16:15  16 
  8.  Hodonín  11  4  2  5  17:15  14 
  9.  Polná  11  3  4  4  21:16  13
  10.  Rosice  11  3  4  4  15:14  13
  11.  Blansko  10  3  4  3  11:16  13 
  12.  Pelhřimov  11  3  2  6  12:18  11 
  13.  Uh. Brod  11  2  4  5  13:20  10 
  14.  Žďár  9  3  0  6  13:12  9 
  15.  Tasovice  11  2  2  7  6:22  8 
  16.  Napajedla  11  1  1  9  7:27  4

Ráječko – MS Brno 1:4.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – MS Brno 1:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Ráječko, Vojkovice - Výsled-
ková krize. Tak lze nazvat 
momentální situaci v Olympii 
Ráječko. Minulou neděli totálně 
zklamala svoje příznivce, když 
doma padlo s ambiciozní Morav-
skou Slavií Brno, přestože tato 
hrála více než polovinu utkání 
o deseti hráčích. A tuto sobotu si 
svoje renomé nevylepšila, když 
dovolila nepříliš výrazným Voj-
kovicím, aby si poprvé v sezóně 
připsaly doma plný bodový zisk.

SK Vojkovice – SK Olympia 
Ráječko 3:2 (2:2). Branky: 33. 
a 51. Poláček R., 31. Poláček P. - 
9. Vavřík, 45. Sehnal M. Ráječko: 
Bednář – Bartoš, Daněk, Koutný 
– Štrajt, Vavřík, Kuldan, Mičko, 
Neděla – Sehnal M., Tenora. Tre-
nér Petr Vašíček.

Až deset minut před začátkem 
dorazil k zápasu Martin Sehnal. 
Tentokrát však měl ke zpoždě-
ní pádný důvod, ten den se mu 
totiž narodila dcera, k čemuž 
mu srdečně gratulujeme. A jeho 
výkon nebyl určitě špatný, patřil 
k nejlepším na hřišti. Ani on ale 
nezabránil porážce svého celku 
od týmu, který by měl přehrát.

Tak to vypadalo od začátku. Už 

Ráječko dvakrát prohrálo a ztra  lo kontakt s čelem tabulky
v 9. minutě zápasu přesně cílil 
z trestného kopu Vavřík, jehož 
ve zdi tečovaná střela skončila 
ve vojkovické síti. A mohlo toho 
být více. Drtivý tlak Olympie 
v prvních dvaceti minutách již 
další gólovou radost nepřinesl 
a přišel trest. A hned dvojnásob-
ný. Po identických situacích, při 
nichž brankář domácích nakopl 
míč daleko dopředu a po brejcích 

se skóre otočilo na 2:1. Až ve 
43. minutě uplatnil svůj typický 
důraz Martin Sehnal, přehrál ve 
vzduchu brankáře a do prázdné 
branky vyrovnal.

Po důrazném pohovoru ze 
strany trenéra Vašíčka přišli na 
hřiště Ráječkovští jako zprás-
kaní psi. Bohužel si však přesto 
ze své hry ve druhé části polo-
času nevzali ponaučení a v 51. 

minutě po navazujících chy-
bách Daňka a Bartoše inkasovali 
potřetí. Domácí vycítili šanci na 
body. Zbytek zápasu, jak se říká, 
odjezdili a výhru uhájili. Olym-
pia doplatila na svoji střeleckou 
impotenci, přičemž kvalita kádru 
byla jednoznačně na její straně.

Další výsledky: Znojmo – 
Dubňany 5:0 (3:0). Bohunice 
– Bosonohy 3:0 (2:0). Kuřim 

– Bzenec 3:3 (1:2). MS Brno – 
Ivančice 6:0 (1:0). Rousínov – 
Novosedly 1:0 (0:0). M. Krum-
lov – Jevišovice 1:0 (0:0). Bystrc 
– Sparta 1:1 (0:1).

Hrálo se minulý 
víkend

SK Olympia Ráječko – SK 
Moravská Slavia Brno 1:4 
(0:2). Branky: 86. Mičko - 23. a 
70. Záruba, 45. Cenek, 59. Vese-
lovský. ČK: 39. Veselý (MS). 
Diváků: 250. Ráječko: Bednář - 
Bartoš, Maška, Koutný (57. Da-
něk) - Neděla, Vavřík, Kuldan, 
Sehnal J. (67. Líznar), Mičko - 
Tenora, Sehnal M.

Ráječko začalo aktivně, přesto 
ale jako první inkasovalo, když 
Bednáře překonal Záruba. Vyrov-
nání nepřicházelo přes několik 
nadějných situací. Ve 39. minu-
tě přišel patrně klíčový moment 
utkání. Bartoš obehrál ve středu 
hřiště soupeře, ten ho na oplátku 
zezadu nekompromisně skosil. 
Sudí vytáhl žlutou kartu, tu ale 
po bouřlivých protestech i kon-
zultaci s asistentem proměnil 
v červenou. Všichni očekávali 
proti oslabeným hostím obrat ve 
skóre. Opak byl pravdou. Ještě do 

půle ale trma vrma před Bedná-
řem skončila za jeho zády a bylo 
to 0:2. Ani ve druhém poločase 
nebylo znát, že Morenda hraje 
jen v deseti naopak v 59. minu-
tě to bylo 0:3 a rozčarovaným 
domácím zasadila ještě čtvrtý 
úder po dalších jedenácti minu-
tách. Snížil Mičko. Mohlo přijít 
ještě páté potupení Bednáře, ale 
nestalo se tak, protože Buršokovi 
penaltu chytil. 

Další výsledky: Bystrc – 
Znojmo 4:1 (1:0). Jevišovice 
– Kuřim 2:0 (1:0). Sparta Brno 
– Vojkovice 8:1 (5:0). Ivančice 
– M. Krumlov 2:1 (1:0). Bzenec 
– Rousínov 4:1 (2:1). Novosed-
ly – Bohunice 0:7. Bosonohy – 
Dubňany 5:1 (1:1). 
  1.  Bohunice  11  10  1  0  34:4  31
  2.  Sparta  12  9  1  2  38:11  28 
  3.  MS Brno  11  8  2  1  33:10  26
  4.  Bystrc  12  6  3  3  24:19  21
  5.  Bzenec  10  6  2  2  29:16  20
  6.  Ráječko  11  6  2  3  27:17  20 
  7.  Ivančice  12  6  1  5  24:19  19 
  8.  Znojmo  11  4  2  5  14:20  14 
  9.  Novosedly  11  4  2  5  14:26  14
  10.  M. Krumlov  12  4  1  7  13:17  13 
  11.  Rousínov  10  4  0  6  19:24  12
  12.  Vojkovice  11  2  4  5  11:24  10 
  13.  Kuřim  12  2  2  8  15:34  8 
  14.  Jevišovice  11  2  1  8  10:24  7 
  15.  Bosonohy  11  2  1  8  12:30  7 
  16.  Dubňany  12  2  1  9  11:33  7

Blansko - Rok co rok stoupá zájem o domácí plavec-
ké závody Memoriál Jaroslava Starého, které pořádá 
vždy na podzim blanenský oddíl ASK na počest jed-
noho ze zakladatelů a funkcionářů blanenského pla-
vání. Na letošní jubilejní desátý ročník, který se konal 
v sobotu v blanenských lázních, se přihlásilo celkem tři 
sta dvacet plavců ze sedmnácti klubů České republiky. 
Pořadatelé tentokrát bohužel nemohli všechny zájemce 
přijmout z kapacitních, ale i časových důvodů. Aby se 
mohly závody konat, musela se vyškrtnout téměř stovka 
závodníků. I tak nebylo na bazénu k hnutí. O to větší 
však byla bouřlivá závodní atmosféra při rozplavbách 
jednotlivých disciplín. 

Závody vyvrcholily vyhlášením nejlepších plavců 
v hlavním závodě, kterým je tradičně kraulový trojboj. 
Ten se skládá z padesátky, stovky a dvoustovky kraul. 
Vítězem se stává plavec bez rozdílu kategorií s nejvyš-
ším bodovým součtem ze všech tří disciplín, což prověří 

jeho všestrannost, co se týká plavecké distance. Bývá 
totiž pravidlem, že plavec, který ovládá kratší tratě, neu-
mí tak dobře ty delší a obráceně. Toto pravidlo se potvr-
dilo i v letošních bojích o absolutního vítěze v mužské 
kategorii, kde si to rozdali se soupeři z ostatních oddílů 
blanenští borci bratři Vencelovi. A byl to boj doslova bra-
trovražedný. Na padesátce zvítězil s přehledem Michal 

Vencel, na stovce dohmátli 
současně a dvoustovka pat-
řila jednoznačně Janu Ven-
celovi. Jeho bodový součet 
byl nakonec o pouhých sedm 
bodů vyšší, což představuje 
například u padesátky jednu 
desetinu vteřiny. 

Sčítání bodů u vítězky 
ženské kategorie tak napína-
vé nebylo, neboť blanenská 

Veronika Zamazalová zvítězila s osobními rekordy ve 
všech třech kraulových disciplínách, přestože její domé-
nou jsou prsové tratě. Její náskok na druhou v pořadí 
byl téměř sto bodů. Třetí pohár pro Blansko vybojoval v 
kraulovém trojboji blanenský talent Milan Kučera, který 
porazil své o rok starší soupeře o padesát bodů.

Medaile se rozdávaly i v ostatních disciplínách, které 

doplňovali kraulový trojboj. Dvě prvenství si připsala 
Petra Pokorná na padesátce znak a stovce polohově. 
Jedno zlato patřilo Tomáši Chemčukovi za stovku polo-
hově. Na medailové porci pro blanenské družstvo měli 
také podíl Barbora Sedláková, Hana Kopřivová, Milan 
Musil a Michal Špaček. Štafetu na 4x50 m kraul ovládla 
v ženách blanenská čtveřice ve složení Pokorná, Kop-
řivová, Bachratá a Zamazalová. Čtyřka mužů v sestavě 
Chemčuk, Přikryl a bratři Vencelové podlehla těsně šta-
fetě z Krokodýlu Brno. 

Velkým zážitkem pro plavce a diváky byl závěrečný 
medailový ceremoniál na sto metrů polohový závod, 
kde vítězům ceny předával bývalý nejlepší český pla-
vec, mistr Evropy a doposud jediný fi nalista z olympi-
ády v Sydney z roku 2000 Daniel Málek, který přijel 
do Blanska se svými svěřenci ze Zlína. Ceny pro vítě-
ze sponzorovala rodina Jaroslava Starého a Všeobecná 
zdravotní pojišťovna Blansko. (vv)

Všechny poháry pro absolutní vítěze kraulového trojboje zůstaly doma

Vítězové trojboje.  Foto Věra VencelováVítězové trojboje.  Foto Věra Vencelová
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Boskovice druhé, Kunštát tře  
K   

Úřední začátek muži 15.00, dorost 12.15, žáci 10.00.

středa 15. října
Divize: Blansko – Žďár (15.30).

čtvrtek 16. října 
OP mladší žáci 7+1: Knínice – Benešov/Kořenec (16.00). 

sobota 18. října
Divize: Blansko – Rosice.
I.A třída: Žebětín – Boskovice. Slovan – Lipovec. 
III. třída: Ráječko B – Knínice.
IV. třída: Benešov – Lomnice.
KP žáci: Blansko – Bohunice (9.00, 10.30). 
OP mladší žáci 7+1: Jedovnice/Rudice - Boskovice B (10.30). Cetkovi-
ce – Letovice (12.15).
Divize ženy: Vlkoš – Kotvrdovice (10.00).
OP ženy: Ráječko – Drnovice (12.15).

neděle 19. října
KP: Ráječko – Bystrc.
I.A třída: Bořitov – Kunštát. 
I.B třída: Čebín – Rájec-Jestřebí. Vyškov B – Černá Hora. 
Sportika OP: Doubravice – Sloup. Vavřinec – Vysočany. Letovice – 
Kořenec. Lipůvka – Olešnice. Jedovnice – Rudice. Vilémovice – Kunštát 
B. Šošůvka – Olomučany.
III. třída: Velké Opatovice – Ostrov. Lažany – Boskovice B. Adamov 
– Skalice. Drnovice – Kotvrdovice. Vísky – Vranová. Bořitov B – Svi-
távka. 
IV. třída: Lipůvka B – Skalice B (12.00). Jedovnice B – Lažánky 
(12.15). Cetkovice – Voděrady.
Divize dorost: Blansko – Břeclav B (10.15, 12.30). Havl. Brod B – Bos-
kovice (12.45, 15.00). 
I. třída dorost: Ráječko – Letonice (12.00). Bučovice – Lipovec (12.30). 
Cetkovice – Slavkov (12.45). 
OP dorost: Doubravice – Lipůvka. Drnovice/Voděrady – Kotvrdovice. 
Sloup/Vavřinec - Rájec-Jestřebí (12.00). Č.Hora/Bořitov/Boskovice B – 
Olomučany. Letovice – Knínice (12.45). Velké Opatovice – Vísky. Oleš-
nice – Lysice/Kunštát. 
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Řečkovice (9.00, 10.45). Medlánky – 
Boskovice (9.30, 11.15). Žijeme hrou – Bučovice (9.30, 11.15). 
OP starší žáci 7+1: Ráječko – Kuřim. Adamov – Kotvrdovice (12.30). 
Rudice/Jedovnice (Rudice) – Lipovec. Velké Opatovice – Knínice. Svi-
távka – Dolní Loučky. Č.Hora/Bořitov – Drnovice/Žijeme hrou.
OP mladší žáci 7+1: Olomučany – Sloup/Vysočany. Šošůvka – Žijeme 
hrou B. 

Úřední začátek muži 14.30, dorost 11.45, žáci 10.00.

sobota 25. října
KP: Sparta – Ráječko.
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Bohunice B.
Divize dorost: Boskovice – Velké Meziříčí (10.15, 12.30). Blansko – 
Otrokovice (12.30, 14.45).
Sportika OP: Sloup – Olomučany (14.30). Kunštát B – Šošůvka.
KP žáci: Svratka – Blansko (9.00, 10.45). 
I. třída žáci: Boskovice – Žijeme hrou (9.00, 10.45). Rájec-Jestřebí – 
Rousínov (9.00, 10.45).
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Kuřim (13.00). 
OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec – Jedovnice/Rudice (15.00).
Divize ženy: Podivín – Kotvrdovice (15.00).

neděle 26. října
Divize: Velké Meziříčí – Blansko (10.15). 
I.A třída: Kunštát – Dobšice. Lipovec – Bořitov. Boskovice – Miroslav. 
I.B třída: Černá Hora – Podolí. 
Sportika OP: Rudice – Vilémovice. Olešnice – Jedovnice. Kořenec – 
Lipůvka. Vysočany – Letovice. Doubravice – Vavřinec. 
III. třída: Ostrov – Svitávka. Vranová – Bořitov B. Kotvrdovice – Vís-
ky. Skalice – Drnovice. Boskovice B – Adamov (16.45). Knínice – Laža-
ny. V. Opatovice – Ráječko B. 
IV. třída: Voděrady – Vilémovice B. Lažánky – Cetkovice. Skalice B – 
Jedovnice B. Lomnice – Lipůvka B. Doubravice B – Svitávka B.
OP dorost: Č.Hora/Bořitov/Boskovice B – Doubravice. Olomučany – 
Sloup/Vavřinec (10.00). Rájec-Jestřebí – Drnovice/Voděrady. Kotvrdo-
vice – Lipůvka (13.45). Olešnice – Letovice. Lysice/Kunštát – Svitávka 
(10.15). Vísky – Knínice.
I. třída dorost: Lipovec – Cetkovice (12.15). Šlapanice – Ráječko 
(12.15).
OP starší žáci 7+1: Rudice/Jedovnice – Ráječko (Jedovnice). Lipovec 
– Sloup/Vysočany (9.30). Č.Hora/Bořitov – Velké Opatovice. Drnovice/
Žijeme hrou – Svitávka. Vísky – Knínice. 
OP mladší žáci 7+1: Sloup/Vysočany – Šošůvka. Letovice – Olomuča-
ny. Boskovice B – Cetkovice. 
OP ženy: Kohoutovice – Drnovice (15.00).

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Střelnice pod boskovickým hra-
dem, cenná výhra Kunštátu nad 
silným soupeřem, oboje za tři 
body, k tomu remízy Bořitova 
venku a Lipovce doma. To je 
bilance týmů z okresu ve víken-
dovém kole I.A třídy. 

Boskovice – Rajhrad 6:3 
(3:0), Müller 2, Fadrný, Stara, 
Langr, Fojt. Boskovice: Čech 
- Vykoukal, Pupík (59. Preč), 
Kolář, Václavek (65. Přikryl) - 
Müller, Langer, Šteigl (69. Živ-
ný), Miksan - Fadrný (61. Fojt), 
Stara (67. Žouželka).

Hned v úvodu rozvlnil sou-
peřovu síť Müller, který dorazil 
odraženou střelu Fadrného do 
břevna. Nahrávač se zapsal mezi 
střelce ve 36. minutě, tři minu-
ty před odchodem do šaten ještě 
zvýšil Stara. Krátce po návratu 
z nich sice hosté snížili, z hrušky 

dolů je ale poslal parádní trefou 
na 4:1 Langer, kterého krátce nato 
podpořil dalším zásahem hlavou 
Müller. Přestřelka ještě pokračo-
vala. Po snížení hostí dal Müller 
na 5:2. Hosté ještě kontrovali, 
aby skóre uzavřel tři minuty před 
koncem rajhradský Ulrich.

Kunštát – Slovan 3:1 (0:0), 
Preč 2, Chloupek. Kunštát: Lou-
kota I. – Šafařík, Prudil, Loukota 
O., Blaha – Hruška – Adámek, 
Preč – Boček (75. Stehlík), Chlou-
pek (85. Doležel) – Haničinec.

V úvodu měli Kunštátští něko-
lik šancí, hosté pak hru srovnali. 
Branky začaly padat až po pře-
stávce. O první se postaral v 50. 
minutě Preč, zvýšil po individu-
ální akci v 61. minutě Chloupek. 
Čtvrthodinu před koncem defi -
nitivně rozhodl o zisku tří bodů 
opět Preč. Brňané již jen krátce 
před koncem kosmeticky upravili 
skóre. Zasloužená výhra Kunštá-
tu nad silným soupeřem.

Tasovice B – Bořitov 1:1 
(0:1), Jarůšek. Bořitov: Němec 
– Beneš P., Kopecký, Jelínek, 
Málek – Machorek (80. Beneš 
M.), Knies , Vašák, Mokrý – 
Jarůšek, Bezděk. 

Ač měl zápas vcelku vyrovnaný 
průběh, hosté nakonec rádi bra-
li bod. Vedli sice od 19. minuty, 
kdy Jarůšek přeloboval tasovic-
kého gólmana, vyrovnání ale na 
sebe nenechalo dlouho čekat. Po 
změně stran se sice hrálo nahoru 
dolů, nic podstatného se však již 
nestalo.

Lipovec – Miroslav 1:1 (0:1), 
Zouhar M.. Lipovec: Sedlák O. 
– Zouhar V., Sedlák J., Školař, 
Horáček R. – Doležel, Keprt, 
Horáček L., Horáček J. – Sedlák 
M. (75. Musil), Zouhar M. 

Domácí inkasovali velmi záhy 
po hrubce obránce Zouhara. Pak 
sice přišel jejich tlak, šance však 
končily u výborného brankáře 
Miroslavi. Ten ale přece jenom 

inkasoval deset minut před kon-
cem a body se dělily.

Další výsledky: Slatina – Šla-
panice 0:4 (0:3). Hrušovany 
– Dobšice 2:1 (2:0). Líšeň B – 
Žebětín 1:1 (1:0).

Hrálo se minulý víkend: Žebě-
tín – Lipovec 3:2 (1:1). Miroslav – 
Kunštát 2:1 (2:0). Šlapanice – Bos-
kovice 2:2 (1:2). Bořitov – Dobšice 
4:1 (1:1). Slatina – Hrušovany 2:0 
(0:0). RAFK – Líšeň B 0:2 (0:0). 
Slovan – Tasovice B 0:1 (0:1).
 1. Líšeň B 10 6 4 0 24:6 22
 2. Boskovice 10 6 3 1 25:11 21 
 3. Kunštát 10 5 1 4 18:20 16
 4. Slovan 9 5 0 4 20:13 15 
 5. Dobšice 10 4 3 3 23:17 15 
 6. Žebětín 10 4 2 4 16:22 14 
 7. Tasovice B 10 4 2 4 9:15 14 
 8. Hrušovany 9 4 1 4 12:16 13
 9. Bořitov 10 4 1 5 16:21 13
 10. Miroslav 10 3 3 4 10:13 12
 11. Šlapanice 10 2 5 3 20:19 11
 12. Slatina 9 3 1 5 13:19 10 
 13. Lipovec 9 1 5 3 14:17 8
 14. Rajhrad 10 0 3 7 13:24 3

Boskovice mají dva mistry 
a rekordmana ve vzpírání

Boskovice - Nad očekávání úspěšnou sobotu prožil oddíl vzpírání 
TJ SOUZ Boskovice. Pořádal Mistrovství ČR ve vzpírání v kategoriích 
junioři do 17 let a juniorky do 17 a do 20 let. Celkem se do Boskovic 
sjelo 19 juniorek a 51 juniorů ze 13 oddílů. Domácí oddíl nasadil do 
bojů pět borců a jejich výsledky jsou vynikající.

V kategorii do 62 kg obsadil Tomáš Procházka 6. místo a Jan Dvo-
řák 2. místo. Oběma je teprve patnáct let, takže v této kategorii budou 
soutěžit ještě dva roky.

V kategorii do 69 kg si svůj závod vychutnal boskovická vzpěrač-
ský klenot Petr Mareček. Vytvořil dva nové české rekordy – při vlastní 
váze 67,2 kg trhnul 114 kg (nejdříve zlepšil rekord na 110 a vzápětí 
na 114 kg) a nadhodil 130 kg. Naprosto přesvědčivě se stal Mistrem 
České republiky. Rekordní tabulky se po sobotě ještě měnily v katego-
rii dvojboj, kde nový rekord je na 244 kilogramech! Petr Mareček se 
v současné době jako reprezentant připravuje na Mistrovství Evropy, 
které se koná na Kypru.

V kategorii do 85 kg si Ondřej Hovjacký výkony 99 kg trh a 115 kg 
nadhoz zajistil bronzovou medaili. Miroslava Parolek trhnul 107 kg, 
nadhodil 130 kg a stal se Mistrem České republiky pro rok 2014. Domácí 
oddíl obstál i v hodnocení týmů podle olympijského systému: 1. Vzpě-
račská škola Oty Zaremby, 2. TJ SOUZ Boskovice, 3. TJ TŽ Třinec. 

Domácí borce čeká letos ještě jeden vrchol – v sobotu 29. listopadu 
domácí Mistrovství ČR juniorů družstev. Pravidelně se umísťují na bed-
ně, ale titul ještě nikdy nezískali. Letos je k němu hodně blízko a trenér 
Čestmír Sekanina věří, že se to letos již podaří.  Jaroslav Parma

Blanensko a Boskovicko - Jak 
Ráječtí, tak Černohorští doma 
nezaváhali. V zápasech I.B třídy 
doma v neděli shodně brali po 
třech bodech. 

Rájec-Jestřebí – Tišnov 4:3 
(0:2), Čepa 3, Farník. Rájec-
Jestřebí: Polák – Štrof, Klimeš, 
Fiala (46. Skácel), Navrátil – 
Lesovský (63 Hanskut), Sedlák, 
Farník, Žilka – Čepa, Formánek. 

Že bude zbrojovácký fluktuant 
Mohamed Troaré nebezpečný, 
se vědělo. Že ale hned v první 
minutě překoná Poláka, aby ho 
pak po dalších několika minu-
tách lobem přehodil a dal na 0:2, 
čekal málokdo. Čepa sice snížil 
krásně z přímého kopu, tišnovská 
černá perla ale vzápětí předvedla 
nejlepším kousek ze svého reper-
toáru, když se nadechla k nevída-
nému sólu, při němž nejprve jako 
nůž máslem pronikla rájeckou 
obranou, aby pak obešla Poláka, 
dalšího obránce a míč zavezla až 
za brankovou čáru – 1:3. 

Zdálo se, že je zápas rozhod-
nut. Klíčový moment v utká-
ní přišel krátce po čtvrthodině 
hry ve druhém poločase. Troaré 
nedal svůj téměř tutový čtvrtý 

Rájec doma vyhrál, Čepa vystřihl hattrick

Rájec-Jestřebí – Tišnov 4:3.  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí – Tišnov 4:3.  Foto Bohumil Hlaváček

gól. Při protiútoku Rájce přišel 
faul a penaltu proměnil Čepa. 
Hned minutu poté se exluzivně 
zdálky trefil Farník a bylo srov-
náno. Své spoluhráče následně 
vytočil Hanskut, který se po pěti 
minutách pobytu na hřišti nechal 
zbytečně vyloučit. Zápas spěl 
k remíze. V infarktovém závěru 
šel nejprve ven hostující brankář 
po hloupém faulu. Hrdina utkání 
Čepa v nastavení proměnil sólo 
a body zůstaly doma.

Černá Hora – Řečkovice 2:1 
(2:1), Čech, Širůček. Černá Hora: 
Trávníček – Tatíček, Širůček, 
Menoušek, Peša (46. Stejskal) – 
Čech, Jonáš, Šebek, Honsnejman, 
Sedláček (76. Vaníček) – Trávní-
ček. 

Skóre otevřel po osmnácti minu-
tách hry Čech po závaru ve vápně 
hostí. Ve zbytku poločasu byli 
diváci svědky šancí na obou stra-
nách, zápisem do brankového účtu 
ale skončila jen jedna řečkovická 

ve 41. minutě. Odpovědět ještě 
dokázal trefou z trestného kopu 
Širůček. Po změně stran se více 
bojovalo než hrál fotbal a snad 
i proto se již skóre nezměnilo.

Další výsledky: Bohdali-
ce – Podolí 2:1 (0:1). Medlánky 
– Vyškov B 0:2 (0:1). Svratka – 
Rousínov B 8:0 (3:0). Bohunice 
B – Soběšice 2:0 (1:0). Letonice 
– Čebín 0:0.

Hrálo se minulý víkend: Rou-
sínov B – Černá Hora 0:2 (0:0). 
Letonice – Rájec  0:4 (0:3). 
Řečkovice – Medlánky 1:0 (0:0). 
Podolí – Bohunice B 6:1 (1:0). 
Soběšice – Tišnov 1:2 (0:2). 0:2 
(0:0). Čebín – Svratka 2:3 (2:2). 
Vyškov B – Bohdalice 8:1 (5:0).

 (bh)
  1.  Vyškov B  10  9  0  1  39:17  27
  2.  Svratka  10  8  1  1  32:15  25
  3.  Tišnov  10  6  0  4  22:16  18 
  4.  Černá Hora  10  5  3  2  19:17  18
  5.  Rájec-Jestřebí  10  5  2  3  26:19  17
  6.  Čebín  9  5  1  3  17:13  16
  7.  Soběšice  10  3  2  5  25:24  11  
  8.  Letonice  9  3  2  4  9:13  11 
  9.  Bohdalice  9  3  2  4  13:18  11  
  10.  Bohunice B  9  3  1  5  16:25  10 
  11.  Rousínov B  10  3  0  7  11:29  9 
  12.  Podolí  10  2  2  6  19:26  8 
  13.  Medlánky  9  1  2  6  13:18  5
  14.  Řečkovice  9  1  2  6  8:19  5

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko 
- Čelo tabulky okresního pře-
boru se krystalizuje. Vilémovi-
ce a Lipůvka nadále potvrzují 
nejvyšší ambice. Na první body 
dosáhl překvapivě v Kořenci 
Vavřinec.

Sloup – Šošůvka 1:4 (0:2), 
Bezděk - Kuchař 2, Krátký, 
Sehnal. 

Zasloužená výhra hostí. Ved-
li od 8. minuty do půlky přidali 
ještě branku, přičemž jich moh-
lo být ještě víc. Obraz hry se 
nezměnil ani po změně stran. Šo-
šůvský rival nemilosrdně zasadil 
protivníkovi ještě dva údery, 
aby domácí dokázali dát čestný 
úspěch až v nastaveném čase.

Olomučany – Vilémovice 
2:4 (1:0), Klíma Pavel, vlastní - 
Pernica, Vašák, Vorlický Jiří st., 
vlastní. 

Jak je již zvykem, v Olomu-
čanech se hrál velmi dívatelný 
fotbal. Snaživým domácím ale 
tentokrát stála v cestě nepřeko-
natelná překážka jménem Jiří 
Vorlický. Nestárnoucí šutér byl 
hlavním iniciátorem výhry hostí. 
Po první půli v režii domácích 
se především díky němu otočilo 
skóre ve prospěch Vilémovic.

Rudice – Lipůvka 1:5 (1:3), 
Stehlík - Macko 2, Hájek, Pospí-
šil Ondřej, Sedláček.

Jasná výhra hostí. Ti velmi 
snadno využívali chyb obrany 
Rudice, které nemilosrdně tresta-
li. Domácí sice vedli po brance 
ze 4. minuty, vyrovnání však při-

Vilémovice dál vedou okresní přebor

šlo velice záhy a pak již na hřišti 
kralovalo jen jedno mužstvo.

Vysočany – Doubravice 2:1 
(2:0), Beneš, Hejč J.- Trubák.

Domácí vyhráli zaslouženě. 
Vedli od 10. minuty po trefě 
Beneše, zvyšoval ve 28. minutě 
Hejč. Doubravice sice srovna-
la relativně brzy po návratu ze 
šaten, Vysočany si však ale již 
výhru uhájily.

Další výsledky: Kunštát B – 
Jedovnice 4:5 (1:1), Boček, Steh-
lík 2 - Gryc, Pernica 2, Borek. 

Olešnice – Letovice 5:0 (3:0), 
Bílek 3, Kubíček, Vrzal. Kořenec 

– Vavřinec 1:3 (0:3), Meluzín - 
Přikryl 2, Kovařík, ČK: Fabiánek 
Jan (V). 

Hrálo se minulý víkend. 
Vysočany – Sloup 3:1 (1:1), 
Beneš, Hejč T., Nečas – Zou-
har. Doubravice – Kořenec 2:2 
(1:2), Hubený, Kuběna - Melu-
zín, Ševčík. Vavřinec – Olešnice 
1:7 (0:5), Rybář - Vrzal 3, Bílek, 
Kubíček 2. Letovice – Rudice 3:3 
(1:1), Bednář, Hlaváček, Stria 
- Sehnal 2, Konečný. Lipůvka – 
Kunštát B 9:0 (3:0), Pospíšil O. 3, 
Raichl, Sedláček 2, Bohatec, Kir-
schner, ČK: Blažek (K). Jedovni-

ce – Olomučany 2:1 (2:1), Borek, 
Gromský – Šafařík. Vilémovi-
ce – Šošůvka 3:1 (2:0), Korytář, 
Maroši, Vašák - Krátký.
  1.  Vilémovice  10  8  0  2  37:21  24 
  2.  Lipůvka  9  7  1  1  36:11  22
  3.  Jedovnice  10  7  1  2  35:22  22 
  4.  Olešnice  10  6  2  2  28:13  20 
  5.  Vysočany  10  6  1  3  27:23  19 
  6.  Šošůvka  9  5  1  3  25:19  16
  7.  Olomučany  10  4  3  3  18:17  15 
  8.  Rudice  10  3  4  3  30:26  13
  9.  Kunštát B  10  3  2  5  19:31  11 
  10.  Letovice  9  2  2  5  13:30  8
  11.  Kořenec  10  1  4  5  21:27  7 
  12.  Sloup  9  2  0  7  15:31  6
  13.  Doubravice  10  0  5  5  12:21  5 
  14.  Vavřinec  10  1  0  9  13:37  3

Sloup – Šošůvka 1:4.  Foto Pavel NovákSloup – Šošůvka 1:4.  Foto Pavel Novák
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Peníze 

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Koupím byt na inves  ci.  
Tel.: 739 967 371.

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Hledáme pronájem 
zařízeného  bytu 2+1 nebo 

2+kk v Blansku.
K nastěhování od října. 

Tel.: 724 794 917.

ŘÁDKOVÁ inzerce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
kovovýroba KOCMAN-NEČAS, s.r.o. 

Spešov č. p. 46 
tel. 516 432 207 

www.kocman-necas.cz 
obchod@kocman-necas.cz 

přijme pracovníky do výroby, jenosměnný provoz, nástup ihned 
- svařeč TIG, CO s praxí 

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 31. 10. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

37 cm

ELEKTROSTART

Zametací stroj
HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 
3,5 kW/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru 
62 cm,  kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do 
3 různých směrů, hmotnost 64 kg

Elektrický vysavač listí
HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového 
proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše 
35 l, hmotnost 3 kg

Benzinový vysavač listí
GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost 
vzduchového proudu 210 km/ hod., objem 
záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg

Elektrický drtič  
zahradního odpadu
LH 260 A, výkon 2600 W, 
max.  větví 4 cm, systém 
drcení frézovacím válcem, 
hlučnost 86 dB (A), hmot-
nost 28 kg

849,- ! 2.990,- ! 3.990,- !

3.590,- !

17.990,- !

Elektrohydraulický 
štípač dřeva
4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz, 
2950 ot./ min., pro výrobu 
polen bez fyzické námahy, 
ochrana IP 54, max.  

 kmenů 5 – 25 cm, max. 
délka kmenů 37 cm, hmot-
nost 42 kg

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

PODZIM V ARBORETU
ve výstavní hale Arboreta Šmelcovna „Dva Dvory“

    

Doprovodný program výstavy:

 PRO D A ARBORETA  AU OU TEZ OU OVO  D EVI  
      – s mo nost  n p  ovo ný  a o rasný  rost n v prod n m ntr  r or ta

  Ze zahrádky do pohádky – pro d a st  po    rost n  v  a s t

 pro d  zá a  pro ra
 ODBORNÁ PORADNA – pro p stov n  d v n

po e   Ar ore e  e o a 
a e y Z  ed o h krore o  
MA  Bo ko ko P U  
e a y z a   p ky 

Z Z y e  ZEA  a   y e 
a A ro po  a  d  e a da

ýstava d  pro v nost ot v na: pá  a   hod  o  a   hod  e  a   hod  
ro o y d  výstava ot v na: po  a    hod  e  pro ko y

ve dnech  a   í na 

ARBORETUM ME OVNA BO OVI E za podpory M  ak  k p y Bo ko ko P U  a a  ZO Z  Bo ko e

po ádá  rá  ak e

VI. regionální výstavu
OVOCE, OVOCNÝCH

 O NÝCH EVIN

OLŠOVEC  Jedovnice spol. s r. o.

si Vás dovoluje pozvat na

T R A D I Č N Í

VÝLOV RYBNÍKU
O L Š O V E C
SOBOTA  25. října 2014
NEDĚLE  26. října 2014 
hráz „U BAŠTY“

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

 dvoudenní jarmark u bašty
(nabídka rozmanitého sortimentu zboží)

občerstvení - speciality z ryb
doprovodný program

(kolotoče pro děti, jízda na ponících)

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

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

(kapr, amur, tolstolobik, lín, candát)

PRODEJ
Prodám použité zachovalé 

dveře - interiérové prosklené 80 
cm levé i pravé, interiérové pro-
sklené 60 cm pravé, interiérové 
plné 60 cm pravé, vchodové 
dveře obložené modřínové plné 
90 cm levé + boční a horní svět-
lík, vchodové dveře obložené 
plné 80 cm pravé. Cena 200Kč/
ks. Odvoz vlastní (Boskovice). 
Tel. 724 362 712.

Prodám unimo buňku, ve-
likost 2,50 x 5,10 m, zamřížo-
vané okno, vhodná pro staveb-
níky, sklad. Umístěná v Bos-
kovicích. Cena 6 000,-Kč. Tel 
777 570 213.

Prodám obleky do taneč-
ních a pod. Vel. 50, na výšku 
173 cm, téměř nenošeno, jako 
nové. Cena 300-500 Kč. Tel.: 
737 622 786.

Prodej belgický ovčák-ter-
vueren, stříbrná/rezavá štěňata, 
vyrovnaná povaha, vhodná pro 
výcvik, psí sporty, další chov, do 
rodiny k dětem, odběr: 10/2014, 
návštěvy po domluvě vítány, cena 
dohodou. Kontakt: www.zhenri-

saru.cz, zhenrisaru@seznam.cz, 
603 306 020, Blansko-Klepačov.

Prodám nové nepoužité 
sklepní plastové okno bílé 
jednoduché, zasklení 5 mm, do 
stavebního otvoru 80x50 cm, 
výrobce Ronn Drain complet. 
Cena 900 Kč. Odvoz vlastní 
(Boskovice). Tel. 724 362 712.

KOUPĚ
Koupím min. 100 kg pada-

ných jablek k moštování. Pouze 
vyzrálá, kvalitní. Boskovicko. 
Tel.: 728 121 373.

Koupím pšenici, ječmen, tri-
tikále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. 
Tel.: 723 830 686.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zaří-

zené garsonce v přízemí RD ve 
Spešově pro dvě osoby. Tel.: 
724 362 438,   sbedanova@se-
znam.cz.

Pronajmu k rekreaci ro-
dinnou chatu v Jedovnicích u 
rybníka s krásným výhledem. 
Možno i dlouhodobě, výhodná 

cena. Volejte na mobilní telefon 
603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Rád se seznámím se ženou 

cca do 46 let. Bydlím na vesnici, 
zájmy nic moc, zahrada, výlety 
po okolí. Jsem rozvedený, dva 
syny. Těším se na odpověď. Tel.: 
607 651 544.

Muž 33 let, 174, 73, hledá 
vážný vztah. Rád bych v budouc-
nu založil rodinu. Hledám obyč. 
holku, nejlépe okres Blansko, 
Brno venkov. Mám rád turistiku, 
přírodu. Tel.: 732 166 858.

Jsi-li sám, tak, jako já, zkus 
změnu a zavolej. Marie 67 let. 
Tel.: 606 719 945.

RŮZNÉ
Daruji plynový bojler 120 l. 

Tel.: 739 905 450, 732 877 538.
Hledáme seriózní paní/ná-

hradní babičku pro občasné 
hlídání dcery (3 roky) a pravi-
delnou výpomoc v domácnosti. 
Ivančice. Volejte prosím po 20. 
hodině. Tel.: 777 003 321.

Kontakt na 
inzerci:

774 408 399
oldrich@zrcadlo.net

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 

s výjimkou 
inzerátů realitního 

charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.



fotbal
III. třída: Ostrov – Bořitov B 2:1 (1:1), 

Flek, Gross - Včelař, Svitávka – Vísky 5:3 
(4:1), Novák, Zoubek 2, David - Ziman 2, 
Šmeral. Vranová – Drnovice 1:0 (0:0), Štar-
ha. Kotvrdovice – Adamov 1:2 (1:1), Daněk 
- Malásek, Vach. Skalice – Lažany 2:1 (1:1), 
Janíček, Sekanina – Hochman. Boskovice B 
– Ráječko B 1:5 (0:2), nehl. Knínice – Vel-
ké Opatovice 4:2 (2:1), Minařík 2, Kočár, 
Tesař - Klicpera, Sedláček. 
  1.  Adamov  9  7  0  2  34:13  21 
  2.  Skalice  9  7  0  2  22:8  21 
  3.  V. Opatovice  9  6  2  1  34:14  20 
  4.  Ráječko  9  5  1  3  24:23  16
  5.  Drnovice  9  5  0  4  24:17  15 
  6.  Svitávka  9  5  0  4  22:19  15 
  7.  Knínice  8  4  2  2  29:14  14 
  8.  Boskovice B  9  4  2  3  27:27  14 
  9.  Vranová  9  4  1  4  22:30  13
  10.  Vísky  9  3  3  3  20:21  12 
  11.  Ostrov  10  3  1  6  12:30  10 
  12.  Bořitov B  10  3  0  7  14:34  9 
  13.  Lažany  10  1  1  8  10:20  4
  14.  Kotvrdovice  9  0  1  8  10:34  1 

IV. třída: Voděrady – Jedovnice B 3:2 
(2:0), Bednář, Boček, Páral - Mikluš, Pešička. 
Lažánky – Lipůvka B 6:2 (5:0), Kvasnovský 
2, Korčák, Kratochvíl, Tomek, Zukal - Boha-
tec, Ráček. Skalice B – Benešov 0:4 (0:0), 
vlastní - Andrlík 2, Osuch. Lomnice – Svitáv-

ka B 8:0 (3:0), Němec 4, Feifer 3, Borkovec. 
  1.  Benešov  7  6  1  0  32:12  19 
  2.  Lomnice  7  5  2  0  27:6  17 
  3.  Lažánky  8  4  3  1  29:15  15 
  4.  Doubravice B  7  4  1  2  23:18  13 
  5.  Skalice B  7  3  2  2  15:14  11 
  6.  Lipůvka B  8  3  1  4  28:27  10
  7.  Jedovnice B  7  2  1  4  17:24  7 
  8.  Cetkovice  7  2  1  4  17:28  7
  9.  Svitávka B  9  1  3  5  12:28  6 
  10.  Vilémovice B  8  1  2  5  14:25  5 
  11.  Voděrady  7  1  1  5  13:30  4

Divize dorost: Boskovice – Otrokovice 
1:1 (0:0) st. a 4:1(1:0)  ml. Třebíč – Blansko 
3:2 (2:1) st. a 3:0 (1:0) ml. 

I. třída dorost: Vojkovice – Ráječko 3:2 
(2:1). Lipovec – Brankovice 2:3 (1:1). FKD 
– Cetkovice 0:1.

OP dorost, sk. A: Olomučany – Doubra-
vice 5:3 (3:0), Kohút 2, Buš, Fedra - Schuch 
2, Hrdina, vlastní. Č.Hora/Bořitov/Bosko-
vice B – Rájec-Jestřebí 2:4 (0:2), Bawi Van 
2 - Klimeš, Opatřil, Pycun, Zřídkaveselý. 
Sloup/Vavřinec – Kotvrdovice 2:1 (0:0), 
Trtílek, Vymazal – Res. Drnovice/Voděra-
dy – Lipůvka 0:3 (0:2), vlastní - Freiberg, 
Hloušek, ČK: Koudelka (D). 

OP dorost, sk.B: Lysice/Kunštát – Leto-
vice 1:4 (1:1), Staněk, vlastní - Ducháček, 
Fidler, Stehlík. Svitávka – Vísky 4:2 (2:0), 
Blaha, Peterka 2 - Ševčík, Štark. 

KP žáci: Kuřim – Blansko 2:2 st. a 2:2 ml.
I. třída žáci:  Boskovice – Rousínov 2:1 

st. Bystrc – Rájec 1:0 st. Slavkov – Žijeme 
hrou 0:8 st. a 1:5 ml.

OP starší žáci 7+1, sk. A: Lipovec 
– Ráječko 1:4 (0:2), Zouhar - Souček 2, 
Maška, Sekanina. Sloup/Vysočany – Kot-
vrdovice 8:2 (5:1), nehl. Adamov – Kuřim 
0:9 (0:3), Antoňů 4, Al Dury 2, Kulibaba, 
Olexa, Vašíček. 

OP starší žáci 7+1, sk. B: Drnovice/
Žijeme hrou – Velké Opatovice 8:0 (4:0), 
Beneš 6, Dvořáček, Fiala. Č.Hora/Bořitov 
– Dolní Loučky 2:4 (2:2), Frýdek, Hury 
- Haman 2, Konečný 2. Svitávka – Vísky 
16:0 (10:0), Pinkava 11, Loubal 2, Bureš, 
Holas - vlastní. 

OP mladší žáci 7+1: Sloup/Vysočany – 
Cetkovice 1:0 (1:0), Meluzín. Boskovice B 
– Knínice odl. 

Starší přípravka 5+1: Letovice – Kunš-
tát/Olešnice A 1:5 (1:3), Šamšula - Motyčka 
3, Baňa, Votřel. Svitávka – Kunštát/Oleš-
nice B 16:3 (9:0), Valoušek 7, Šebesta 6, 
Bárta 2, Dvořáček - Beneš 2, Žíla. Letovi-
ce – Kunštát/Olešnice B 18:1 (9:0), Jež 7, 
Šamšula 6, Soyma 3, Kalasová 2 – Beneš. 
Svitávka – Kunštát/Olešnice A 2:11 (1:7), 
Valoušek, Šebesta - Chytrý 4, Motyčka 4, 
Baňa, Hoch, Koláček. Drnovice – Adamov/
Rudice 1:16 (0:5), Setnička - Volgemut 5, 
Konečný, Skoumal 3, Zouhar 2, Kos, Unčík, 
Čáp. Lysice – Jedovnice 2:23 (2:11), Kazda 
2 - Hloušek 9, Hrivík 8, Tetur 4, Dvořák 2. 
Drnovice – Jedovnice 3:7 (1:4), Houdek, 

Setnička, Setničková - Hrivík 4, Hloušek 
2, Dvořák. Lysice – Adamov/Rudice 2:30 
(1:10), Kazda, Znor - Zouhar 8, Polzer 7, 
Skoumal 4, Hloušek 3, Kos, Sedláček, 
Unčík 2, Konečný, Čáp. Benešov/Kořenec 
– Boskovice A 4:10 (4:7), Šmída 2, Grepl, 
Kuda - Opluštil 6, Bohatec, Fojt, Marek, 
Petrů. Lipovec – Boskovice B 3:18 (0:9), 
Průchová 3 - Čejka 9, Hrabec 3, Všianský, 
Šíp 2, Novotný, Šmerda. Benešov/Kořenec 
– Boskovice B 4:10 (1:6), Dokoupil, Grepl 
2 - Čejka 6, Hrubec 2, Všianský, Šíp. Lipo-
vec – Boskovice A 3:21 (2:10), Průchová 2, 
Pernica - Fojt, Marek 5, Svoboda 3, Boha-
tec, Opluštil, Petrů 2, Machač, Novotný. 
 1. Boskovice A 14 14 0 0 291:38 42
 2. Blansko A 12 12 0 0 171:17 36
 3. Kunštát/Olešnice A 14 12 0 2 158:49 36 
 4. Rájec-Jestřebí 12 10 0 2 163:52 30
 5. Velké Opatovice 13 10 0 3 98:56 30 
 6. Adamov/Rudice 13 9 0 4 138:52 27 
 7. Jedovnice 13 8 0 5 121:106 24
 8. Ráječko 12 7 1 4 98:65 22
 9. Blansko B 12 7 0 5 116:94 21 
 10. Boskovice B 14 7 0 7 94:90 21 
 11. Knínice 13 6 0 7 101:74 18
 12. Lipůvka 13 5 2 6 83:92 17
 13. Lipovec 13 5 1 7 47:109 16 
 14. Letovice 14 5 0 9 71:91 15 
 15. Benešov/Kořenec 13 3 1 9 90:108 10 
 16. Svitávka 14 3 1 10 71:135 10
 17. Drnovice 14 3 0 11 57:136 9 
 18. Lysice 14 2 0 12 58:240 6
 19. Kunštát/Olešnice B 14 1 0 13 54:245 3 
 20. Lažany 13 0 0 13 12:243 0
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Doprava v Americe - klidně jeďte na červenou

Je neděle 11. května a my v 5.00 odjíždíme z hotelu na le  ště bez 
snídaně. Naši průvodci se snažili předchozí den s managementem 
hotelu zařídit alespoň balíčky na cestu, ale americký hotelový systém 
to nedokáže. To by to  ž musel někdo přijít dřív do práce, než je obvyk-
lé (v 6.00), a to nastavený systém neumí (nebo nechce?). A připravit 
balíčky den předem a rozdat nám je na pokoje také nejde. Ač tedy 
máme snídani v ceně ubytování (i zájezdu), odjíždíme na le  ště Ronal-
da Reagana ve Washingtonu hladoví. Odlétáme v 7.00, v Orlandu na 
Floridě bychom měli přistát v 9.16.

Máme tedy čas si na chvíli odpočinout od popisu toho, co jsme viděli 
a v dnešním díle bych vás chtěl seznámit se svými postřehy z americké 
dopravy. 

Jsme na le  š  , začněme tedy tou leteckou. Kromě dvou hlavních 
letů, které nás z Paříže dostaly do New Yorku a na závěr pobytu z Los 
Angeles do Říma, jsme absolvovali i dva vnitrostátní lety. Musím říci, 
že přísnost prohlídek na vnitrostátních linkách byla vyšší, než kterou 
jsme absolvovali při odletu do USA. Již předem jsme byli v pokynech 
upozorněni, že budeme pla  t 25 USD za zavazadlo. Skutečnost byla 
trochu jiná. Na krátkém letu z Washingtonu do Orlanda (Florida) jsme 
poplatek nepla  li a v letadle jsme kromě nápojů dostali alespoň sáček 
crackerů.

Při druhém letu z Fort Lauderdale (Miami, Florida) do Los Angeles, 
který trval pět hodin a posunuli jsme se s časem o další tři hodiny do 
mínusu, jsme poplatek zapla  li a během cesty jsme dostali jen jednou 
pi  . Jídlo dostal jen ten, kdo si ho předem objednal a zapla  l na inter-
netu. A to jsme neletěli s žádnou nízkonákladovou společnos  .

Pryč je také doba, kdy jste v letadle nesměli používat žádná elektro-
nická zařízení. V současné době jste o to požádání pouze při startu a při-
stání, ale během letu samotné aerolinky nabízejí wifi  signál na palubě 
letadla. Některé zdarma, jiné za poplatek. Také jsem si to vyzkoušel při 
letu na Floridu, kdy to bylo zdarma. Chvíli to fungovalo, později už ne 
a rychlost také nebyla nijak závratná. Ale je také pravda, že na wifi  signál 
bylo připojeno mnoho cestujících se svými telefony, tablety, noteboo-
ky. Kromě těchto dvou letů jsme absolvovali ještě jeden, ale ten již byl 
součás   našeho návratu. Putování jsme to  ž skončili v San Franciscu 
a odlet do Říma jsme měli z Los Angeles. Tento ani ne hodinový přelet 
mě jen přesvědčil o tom, že létání je v Americe bráno jako u nás cesta 
autobusem. Do letadla se nahrnuli rodiny s dětmi, které potom v kabině 
pobíhaly zcela volně, případně se pošťuchovaly na sedadlech, hrály hry 
apod. Čas letu také odpovídal cestě autobusem z Boskovic do Brna. Pře-
ce jen si je potřeba v Americe zvyknout na to, že vzdálenos   mezi osíd-
lenými územími jsou mnohem delší, než u nás. My jsme během našeho 
putování najezdili kolem 6 000 km. Průměrný denní přejezd byl 500 km, 
nejdelší pak 780 a 920 kilometrů. A to byl v tom dnu samozřejmě ještě 
program nebo zastávky po cestě.

A jsme u dopravy pozemní. Jezdili jsme převážně po „dálnicích“. Uvo-
zovky jsem použil proto, že u nás se úzkostně dbá na to, jak široké jsou 
pruhy na dálnici, musí tam být odstavný pruh, střední dělící pruh a kraje 
dálnice musí lemovat svodidla. Na amerických dálnicích máte ve svém 
směru k dispozici dva pruhy (ve městech samozřejmě více), svodidla 
občas jsou, ale není to pravidlem. Zejména ve velkých městech, kde je 
více pruhů, se používá velice zajímavá věc. Kromě standardních dvou až 

čtyř pruhů jsou vlevo ještě jeden až dva pruhy (expres line), které můžete 
používat buď v případě, že zapla  te zvláštní poplatek nebo když jede 
v autě dvě a více osob. My jsme toho například využili pří výjezdu z Los 
Angeles v odpolední špičce. Za  mco auta s jedním pasažérem – řidičem, 
se pomalu sunula ve čtyřech pruzích, my jsme frčeli v expres line, pro-
tože nás bylo v autě osm. Určitě jsme ušetřili 1-1,5 hodiny času.

Další zajímavos   pro naše řidiče je to, že v Americe se ve městech 
běžně odbočuje doprava na červenou. Zpočátku to byl pro mě šok, 
ale brzy jsem si zvykl. Nelze to pouze tehdy, pokud to zakazuje zvláštní 
značka. Rovněž pro nás nezvykle působí křižovatky, kde není upravena 
přednost v jízdě. Prostě pokud na křižovatku přijedou ze všech směrů 
auta, vjíždějí do křižovatky podle určitého klíče. Osobně jsme to nezažili, 
ale podle pana průvodce to může být tak, že řidiči projíždí křižovatku 
v pořadí, v jakém k ní přijeli nebo místní pouš   hosty. Američ   adep   
na získání řidičáku se tedy v autoškole neučí, že první pojede modré 
auto, zelené najede do křižovatky, kde počká, až projede červené a žluté 
a z křižovatky odjede jako poslední. Samozřejmě, že tento způsob řešení 
průjezdu křižovatkou se používá jen mimo obce na odlehlejších místech. 
Ve velkoměstech by to určitě nešlo. Bývá také pravidlem, že většina ulic 
ve velkoměstech je pouze jednosměrná. 

Pokud u nás za  m převažují auta s ručním řazením, tak v Americe jsou 
všechna auta vybavena automa  ckou převodovkou. Většina aut také 
používá benzínové motory, protože cena benzínu není vysoká. A jaká je? 
To si do příště spočítejte za domácí úkol, pokud víte, že 1 galon (= 3,787 l) 
stál v průměru kolem 4 USD (1 USD = 20 Kč). Text a foto Jaroslav Parma

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

1 B  – R , 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 S  – L , I.A 1 0 2

4 Ž  – B , I.A 1 0 2

5 Č  – R -J , I.B 1 0 2

6 D  – S , OP 1 0 2

7 V  – V , OP 1 0 2

8 L  – K , OP 1 0 2

9 L  – O , OP 1 0 2

10 J  – R , OP 1 0 2

11 Š  – O , OP 1 0 2

12 A  – S , III. . 1 0 2

13 V  – V , III. . 1 0 2

14 B  – K , I.A 1 0 2

11. kolo

TIPOVAČKA

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

1 V  M  – B , 1 0 2

2 S  – R , KP 1 0 2

3 K  – D , I.A 1 0 2

4 B  – M , I.A 1 0 2

5 R -J  – B  B, I.B 1 0 2

6 Č  H  – P , I.B 1 0 2

7 S  – O , OP 1 0 2

8 K  B – Š , OP 1 0 2

9 R  – V , OP 1 0 2

10 O  – J , OP 1 0 2

11 K  – L , OP 1 0 2

12 V  – L , OP 1 0 2

13 S  – D , III. . 1 0 2

14 L  – B , I.A 1 0 2

12. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem 8. kola se stal s 16 body František Němec z Ráječka, který zaznamenal 16 bodů. O bod více měl nejlepší v kole následujícím Jiří Růžička z Blanska. V celkovém pořadí si vedení 
nadále drží Jiří Stehlík z Kotvrdovic. Více na www.zrcadlo.net.

Mladší přípravka: Adamov – Lysice 14:6 
(7:4), Bavlnka 5, Janoušek, Krátký, Malásek 
2, Brandýský, Polzer, Šmíd - Šulc 6. Jedov-
nice – Kunštát/Olešnice 28:0 (13:0), Zouhar 
10, Hégr, Vágner 4, Hanák 3, Holub, Lízal, 
Přibyl 2, Kosorin. Adamov – Kunštát/Oleš-
nice 11:3 (4:1), Bavlnka 5, Malásek, Polzer 
2, Brandýský, Janoušek - Šmerda 3. Jedov-
nice – Lysice 22:0 (8:0), Zouhar 6, Kosorin 
5, Hégr, Lízal 3, Holub, Přibyl 2, Vágner. 
Knínice A – Boskovice 7:6 (4:0), Kaderka 3, 
Buryška, Dračka 2 - Fiala, Kassai 2, Kopec-
ký, Černý. Knínice B – Benešov/Kořenec 
10:2 (7:2), Mucha 5, Ambroz 3, Měkota 2 - 
Vondál 2. Knínice A – Benešov/Kořenec 8:3 
(4:1), Kaderka 4, Buryška, Dračka 2 - Vondál 
3. Knínice B – Boskovice 11:4 (5:0), Přikryl 
3, Ambroz, Krejčíř, Mucha, Měkota 2 - Fia-
la, Kassai 2. Blansko – Letovice 14:5 (7:2), 
Souček 8, Nejezchleb 3, Nippert 2, Čermák - 
Majdl 2, Jokeš, Němeček, Sič. Rájec-Jestře-
bí – Svitávka 7:0 (5:0), Dvorský, Hruška 2, 
Bílek, Krempaský, Vrána. Blansko – Svitáv-
ka 21:1 (12:0), Souček 6, Nejezchleb, Sla-
nina 5, Nippert 3, Doležel, Vlasák – Fiala. 
Rájec-Jestřebí – Letovice 4:5 (0:2), Hruška 
3, Dvorský - Němeček 2, Kobelka, Lepka, 
Sič. Lipůvka – Lažany 13:0 (7:0), Ševčík 8, 
Jurášek 2, Hurry, Kollár, Kovářová.
 1. Blansko 13 13 0 0 204:37 39 
 2. Rájec-Jestřebí 13 11 0 2 128:42 33 
 3. Letovice 11 9 1 1 147:57 28
 4. Lipůvka 10 9 1 0 130:41 28
 5. Jedovnice 11 8 0 3 123:42 24 
 6. Ostrov B 10 6 0 4 80:55 18
 7. Ostrov A 10 4 1 5 72:53 13 
 8. Knínice B 10 4 0 6 66:67 12 
 9. Knínice A 10 3 1 6 54:78 10 
 10. Svitávka 9 3 1 5 46:107 10 
 11. Boskovice 11 3 0 8 79:95 9 
 12. Adamov 11 3 0 8 70:119 9 
 13. Benešov/Kořenec 11 2 1 8 39:120 7 
 14. Lysice 8 1 0 7 48:125 3
 15. Kunštát/Olešnice 8 1 0 7 37:127 3 
 16. Lažany 10 0 0 10 9:167 0 

OP ženy: Mostkovice – Ráječko 0:0. 
Drnovice – Kostelec 0:12 (0:5), Hájková, 
Pitáková 3, Látalová 2, Knapková, Urbano-
vá, Vykopalová, Zahradníčková.

hokej
Krajská liga: SK Minerva Boskovice 

– HC Uničov 3:5 (2:2, 0:1, 1:2), Veselý, 
Holub, Karný. Blansko volno.
 1. Boskovice 3 2 0 0 1 19:8 6
 2. Blansko 2 2 0 0 0 8:4 6
 3. Uničov 3 2 0 0 1 13:11 6
 4. Uh. Brod 3 2 0 0 1 12:11 6
 5. Kroměříž 3 1 1 0 1 18:13 5
 6. Uh. Ostroh 2 1 1 0 0 14:11 5
 7. Rosice 3 1 0 1 1 12:13 4
 8. V. Meziříčí 3 1 0 1 1 13:16 4
 9. Uh. Hradiště 2 1 0 0 1 9:9 3
 10. Šumperk 3 1 0 0 2 12:13 3
 11. Šternberk 3 1 0 0 2 13:16 3
 12. V. Bíteš 2 0 0 0 2 5:9 0
 13. Uh. Brod B 2 0 0 0 2 5:19 0

kuželky
1. liga ženy: SKK Náchod – KK Blansko 

7:1 (3241:3181), Ševčíková 523, Lahodová 
535, Nevřivová 518, Petrů 512, Kalová 524, 
Musilová Z. 569.
  1.  Slavia  4  4  0  0  28,0:4,0  8
  2.  Zábřeh  4  3  0  1  22,0:10,0  6
  3.  Zlín  4  3  0  1  22,0:10,0  6
  4.  Přerov  4  3  0  1  19,5:12,5  6
  5.  Konstruktiva  3  2  0  1  14,0:10,0  4
  6.  Náchod  4  2  0  2  19,0:13,0  4
  7.  Val. Meziříčí  4  2  0  2  9,0:13,0  4
  8.  Blansko  3  1  0  2  8,0:16,0  2
  9.  Duchcov  4  1  0  3  11,0:21,0  2
  10.  Husovice  4  1  0  3  8,5:23,5  2

  11.  Jičín  4  1  0  3  7,0:25,0  2
  12.  Č. Třebová  4  0  0  4  6,0:26,0  0

2. liga muži: KK Vyškov – KK Blansko 
2:6 (3258:3353), Michálek 539, Flek J. 550, 
Honc 548, Flek R. 575, Havíř 573, Procház-
ka 568.
  1.  Jihlava  4  4  0  0  28,0:4,0  8
  2.  Rosice  4  3  1  0  24,0:8,0  7
  3.  Vyškov  4  2  1  1  20,0:12,0  5
  4.  Blansko  3  2  0  1  15,0:9,0  4
  5.  Třebíč  4  2  0  2  18,0:14,0  4
  6.  Husovice B  4  2  0  2  15,0:17,0  4
  7.  Přemyslovice  4  2  0  2  14,0:18,0  4
  8.  Přerov  4  1  1  2  15,0:17,0  3
  9.  H. Benešov  4  1  1  2  13,0:19,0  3
  10.  Zábřeh  4  1  0  3  9,0:23,0  2
  11.  Vracov  4  1  0  3  9,0:23,0  2
  12.  Opava  3  0  0  3  4,0:20,0  0

3. liga muži. TJ Sokol Mistřín – KK 
Blansko B 5:3 (3279:3202), Kotlán 558, 
Šplíchal 521, Pliska 531, Novotný 534, 
Kolařík 538, Musil 520.
  1.  Prostějov  4  3  0  1  22,0:10,0  6
  2.  Ratíškovice  4  3  0  1  20,0:12,0  6
  3.  Mistřín  4  3  0  1  18,0:14,0  6
  4.  Dubňany  4  3  0  1  17,0:15,0  6
  5.  Prušánky  3  2  0  1  13,0:11,0  4
  6.  Kamenice  4  2  0  2  16,0:16,0  4
  7.  Přerov B  4  2  0  2  13,0:19,0  4
  8.  Třebíč  4  1  1  2  14,0:18,0  3
  9.  Blansko B  3  1  0  2  11,0:13,0  2
  10.  Valtice  4  1  0  3  14,0:18,0  2
  11.  MS Brno B  4  1  0  3  14,0:18,0  2
  12.  Dačice  4  0  1  3  12,0:20,0  1

Okresní podniková liga, extraliga: 
Kadeřnictví ES – BATI 1251:1237, Smola 
266, Moll 255 - Odehnal 267, Musil 251. 
VVR A – ČKD Holding 1300:1388, Stloukal 
279, Ševčík 268 - Gruber 321, Pernica 278.

1. liga:Eko System – RWE 1235:1215, 
Ďugoš 268, Zouhar J. 259 - Přikryl 263, 
Kozák 251. BLANZEK – JEZAT 1252:1255 
Lev 264, Kratochvíl 258 - Beneš 310, Šlajch a 
Smejkal oba 240. BODOS – Turbo 923:1206 
Učeň 245, Závodník 234 - Zatloukal 259, 
Kovář 247. AKK – RAPID 1236:1321 Bar-
ša 283, Lavický 248 - Brázda 306, Hrazdíra 
276. KSK – OREL 1226:1249 Kolář 283, 
Ševčík 245 - Hének 272, Dvořák 269.

2. liga: KD 5 – Nemocnice 981:1115, 
Holcner 219, Pokorný 215 - Zavadil 242, 
Srba 236. Hasiči - ČBE B 1192:1129, Majer 
269, Smíšek 249 - Skoták 257, Troubil 237.

stolní tenis
1. liga ženy: TTC Ústí nad Orlicí – KST 

GMC Blansko 0:10, Pavlicová, Ševčíko-
vá 3,5, Chajda 3. SVS Hradec Králové B 
– KST GMC Blansko 2:8, Pavlicová 3,5 
Chajda 3, Ševčíková 1,5.

2. liga muži: Tatran KRPA Hostinné – 
KST Blansko 10:1, Kvíčala D. 1.Steinerová 
Choceň B – KST Blansko 2:10, Přikryl 3,5, 
Dudík, Čák 2,5, Svoboda 1,5.

3. liga muži: KST Blansko B – TJ Sokol 
Šarovy 3:10, Bako 2, Polívka M. 1. KST 
Blansko B – TJ Jiskra Strážnice 9:9, Kvíčala 
D. 3,5 Mikula 2,5, Kvíčala J. 2 Polívka M. 1.

KS I: Vracov B – Zbraslavec A 6:10, 
Křepela R. 4, Těžký 2,5, Kutil 2, Bezděk 
1,5. Hodonín A – Zbraslavec A 10:8, Kutil 
3, Křepela R. 2,5, Krása ml. 1,5, Bezděk 1.

KS II: TJ Sokol Hlubočany B – KST 
Blansko C 10:8, Voráč, Procházka 2,5, Kell-
ner 2, Zukal 1. TJ Sokol Drnovice – KST 
Blansko C 10:5, Voráč, Zukal 2 Procházka 
1. Žďárná A – Zbraslavec B 6:10, Polívka 
M. 3, Richter 2, Polívka R. 1 - Krása ml. 
3,5, Křepela L., Krása st. 2,5, Cetkovský 
1,5. Boskovice A – Zbraslavec B 9:9, Paří-
zek 3, Henek 2,5, Horváth 2, Suchý 1,5 - 
Křepela L. 4, Krása st. 2,5, Cetkovský 1,5, 
Křepela Z. 1. 
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 14. říjnaúterý 14. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 17 hod.: Taiči, v 18.30 hod.: Klub spontánního 
tance. 
Boskovice – Klub seniorů v 15.30 hod.: Od A do Ž, vyprávění o knihách a 
jejich osudech, které vydalo nakladatelství Albert Boskovice se zaměře-
ním na Boskovicko a jižní Moravu.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: DS Frída: Kolega Mela Gibsona, 
divadlo.
Letovice – Klub důchodců v 12.50 hod.: Pěší vycházka po cyklostezce 
do Svitávky.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Členská schůze Svazu tělesně 
pos  žených Letovice.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň MěÚ v 19.30 hod.: Královská harfa s něž-
ným hobojem, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Hvězdy nám nepřály.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hvězdy nám nepřály.
Šebetov v 19.30 hod. Zvonilka a pirá  .

středa 15. říjnastředa 15. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Prachy v prachu, dokumentární fi lm.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Ivan Herák s cikánskou kapelou, 
koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Equalizer.
Boskovice v 19.30 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil.

čtvrtek 16. říjnačtvrtek 16. října
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Nadregionální vzdělávací program 
„Zvládání komunikace v rodině i mimo ni“ - Hodnoty a dovednos   ovliv-
ňující náš rodinný i profesní život.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Equalizer.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Nick Cave: 20 000 dní na Zemi.
Doubravice v 18 hod. 10 pravidel jak sbalit holku.

pátek 17. říjnapátek 17. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Nadregionální vzdělávací program 
„Zvládání komunikace v rodině i mimo ni“ - Sladění profesního a rodin-
ného života, v 15 hod.: Time management rodiny.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Hudba mého srdce – s Evou Nečasovou, 
beseda.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Antonín Bárta / Dřevořezby, vernisáž.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Traves   Revue Techtle Mechtle.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Výchozí bod.
Boskovice v 17 hod. Dům kouzel.
Boskovice v 19.30 hod. Annabelle.
Velké Opatovice v 17 hod. Khumba.

sobota 18. říjnasobota 18. října
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Pavel Korbička & Lucie Vítko-
vá – INTERFERENCE, vernisáž výstavy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Výstava obrazů Jarosla-
va Jeřábka a řezeb Zdeňka Matyáše, vernisáž.
Knínice – Kulturní dům ve 20 hod.: Vinobraní.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: Fest Mazec, soutěž pro mladé začí-
nající umělce.
Petrovice – Kulturní dům v 16.30 hod.: Pochod Pohádkovým lesem.
Vanovice – Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert k Roku české hudby.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. 7 trpaslíků. (3D)
Blansko ve 20 hod. Výchozí bod.
Boskovice v 17 hod. Dům kouzel.
Boskovice v 19.30 hod. Annabelle.

neděle 19. říjnaneděle 19. října
AKCEAKCE

Blansko – Pivnice Sever v 18 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Radovanovy radovánky, divadel-
ní představení pro dě  .
Olešnice – Kostel sv. Vavřince v 9 hod.: Misijní jarmark.
Rájec-Jestřebí – Kino K-áčko v 17 hod.: Východní Slovensko pohledem 
studenta, Alžběta Faltová o školní praxi na Slovensku.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. 7 trpaslíků. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zmizelá.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Pohádky z hor.
Boskovice v 17 hod. Dům kouzel. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Divoké historky.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.

pondělí 20. říjnapondělí 20. října
AKCEAKCE

Boskovice – Kino v 18 hod.: Tomáš Kubeš: E  opie a Somaliland, cesto-
vatelská beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zmizelá.

úterý 21. říjnaúterý 21. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Klub Go, v 18.30 hod.: Výtvarná dílna – 
drátkování.

Boskovice – Klub seniorů v 15.30 hod.: Východní Čechy, přednáška PhDr. 
Josefa Prose.
Obora – Spolková místnost v 17 hod.: Hrady, hrádky, tvrze i městečka, 
přednáška badatele Jiřího Vymětalíka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nick Cave: 20 000 dní na Zemi.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Fakjů pane učiteli.

středa 22. říjnastředa 22. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Sourozenecké vztahy, beseda.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční kurz – I. prodloužená kurzu A.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Žáha, koncert.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Beseda s ing Pavlem Šaršonem o 
tom Co je to MAS Partnerství venkova.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Fran  šek Kopp Quartet, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nick Cave: 20 000 dní na Zemi.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Labyrint: Útěk.

čtvrtek 23. říjnačtvrtek 23. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jídla nejen pro dě   na posílení imu-
nity, přednáška.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Taneční kurz – I. prodloužená kurzu B.
Blansko – Vinotéka U Myšky v 19 hod.: Řízená dekustace.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Českoněmecké Lenz-Trio v blanenském 
zámku, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Drákula: Neznámá legenda.
Boskovice v 19.30 hod. Björk: Biophilia Live.
Doubravice v 18 hod. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.

pátek 24. říjnapátek 24. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 8.30 hod.: Tipy a rady jak hledat práci a jak si 
o ni říci, beseda.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Nedokončená dálnice Vra  slav – Brno – 
Vídeň, vernisáž výstavy.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Transcendentní matema  ka, přednáška.
Olešnice – Kulturní dům v 8 hod.: Zpíváme si pro radost, přehlídka dět-
ských pěveckých sborů.
Olešnice – Náměs   v 18 hod.: Lampionový průvod k výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky v roce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Drákula: Neznámá legenda.
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Drákula: Neznámá legenda.
Šebetov v 19.30 hod. Místa.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 300: Vzestup říše.

sobota 25. říjnasobota 25. října
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 9.45 hod.: Speciální výstava Dalma  n klubu ČR.
Jedovnice - Rybník Olšovec: Tradiční výlov, více na str. 9.
Kunštát – Halasův Kunštát: 16 h: vzpomínkové setkání na kunštátském hřbi-
tově u hrobu Fran  ška Halase; 17 h: veřejnos   otevřené literární setkání s 
fi nalisty 42. ročníku Literární soutěže Fran  ška Halase v kulturním domě, 
hostem básník Mar  n Stöhr; 19 h: Společenstvo poezie, literární večer v 
kulturním domě, vyhodnocení 42. ročníku Literární soutěže Fran  ška Hala-
se.
Pamě  ce – Obecní rybník v 10 hod.: Výlov rybníka v Pazderni.
Šebetov – Kulturní dům v 19 hod.: Ze života hmyzu, divadelní komedie 
v podání ochotnického souboru LMD Kunštát.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Dům kouzel. (3D)
Blansko ve 20 hod. Drákula: Neznámá legenda.
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Drákula: Neznámá legenda.

neděle 26. říjnaneděle 26. října
AKCEAKCE

Blansko – Hřiště u klubu Ulita ve 13.30 hod.: Naučte se pétanque!
Blansko – Fotbalová hospůdka v 19 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou, 
hraje Tom Sawyer Band.
Jedovnice - Rybník Olšovec: Tradiční výlov, více na str. 9.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Dům kouzel. (3D)
Blansko ve 20 hod. Drákula: Neznámá legenda.
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Co jsme komu udělali?

pondělí 27. říjnapondělí 27. října
AKCEAKCE

Cetkovice – Obecní úřad v 18.30 hod.: Lampionový průvod.
Šebetov – ZŠ v 17 hod.: Lampionový průvod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Co jsme komu udělali?
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Soudce.

úterý 28. říjnaúterý 28. října
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 9.30 hod.: Vzpomínkový akt k 96. výročí 
Dne vzniku samostatného československého státu.
Blansko – Za Rulíškem ve 13 hod.: Drakiáda.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Klub spontánního tance.
Boskovice – U sochy T.G.M. v 15.30 hod.: Vzpomínkové setkání.
Boskovice – Školička u lázní v 15.30 hod.: Cesta za pokladem, procházku 
podzimní přírodou.
Světlá – Zastávka ČSAD v 16.30 hod.: Sázení lípy padlému vojákovi, začátek v 
16:30, lampionový průvod obcí - průvod vychází od zastávky ČSAD v 18 h.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Co jsme komu udělali?
Boskovice v 17 a 19.30 hod. In  mity.

MAS nabízí seminář
o energetických úsporách

Sloup - Dosahování energe  ckých úspor a podpora obnovitelných 
zdrojů energie, to je téma semináře, který připravila Místní akční sku-
pina Moravský kras na čtvrtek 30. října. Uskuteční se v Blansku v pro-
storách Fotbalové hospůdky v Údolní ulici od 8.30 do 15 hodin.

K probíraným tématům budou patřit například úspory ve veřej-
ném osvětlení obcí nebo jak na černé skládky, dozvíte se o zkušenos   
s metodou EPC (energe  cké úspory se zárukou) ve městě Písek nebo 
o první energe  cky pasivní mateřská škola v České republice. Jistě vás 
zaujme přednáška o pasivních panelových domech, o termovizním 
snímkování budov a také informace o akci Nová Zelená úsporám a další 
témata. Seminář, který se uskuteční v rámci projektu ENERGYREGION, 
je bezplatný.

Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 23. října. Přihlášky posí-
lejte poštou na MAS Moravský kras o.s., Sloup 221, 679 13, e-mailem 
na adresu: pokorna.masmk@centrum.cz, nebo telefonicky na číslo 
511 141 728, Pokorná. Podrobnos   naleznete na webových stránkách 
místní akční skupiny.  (ama)

Z  
Ředitelka Mgr. Nečasová byla 

u soudu úspěšnější
Ke zprávám o osobnostním sporu potomků rájeckého knížete s ředitel-

kou Muzea Blansko Mgr.Nečasovou o knihu CUI BONO RESTITUCE 
je nutno připomenout několik skutečností. První fakt je ten, že Nečaso-
vá vyhrála celkem třináct výroků z patnácti žalovaných.  Oproti soudu 
první instance si polepšila o další vyhraný výrok. Druhou skutečností je 
fakt,že náklady soudních řízení připadnou žalující straně v mnohem větší 
míře,než žalované paní ředitelce. Platí tedy výrok pana soudce Krajské-
ho soudu, který varoval novináře,“aby se opovážili napsat,že Mgr.Neča-
sová prohrála soud! Byla mnohem úspěšnější“.

Dva prohrané výroky budou muset zřejmě zkoumat ještě znovu vyš-
ší instance, včetně Ústavního soudu. Nelze předjímat,jak soudy roz-
hodnou. Ovšem jedno je jisté - doposud nebyl komplexně řešen výnos 
Ústavního soudu z roku 2012 o platnosti říšské přihlášky rájeckého pána. 
Teprve budoucnost ukáže,jaká rozhodnutí padnou o občanství rájecké-
ho knížete, o kterém vyšetřovatelé ministerstva vnitra ČSR v roce 1946 
(vyšetřování Salmových podniků šamotky a elektrárny) konstatovali, 
že kníže jako majitel těchto podniků „věren ČSR nezůstal“... Zdali se 
toto vše potvrdí,budou rozhodovat nové řízení, která představují již dru-
hý právní reparát restitučního sporu restituentu se státem. Kuriozitou 
těchto řízení je celková délka,která v regionu již po více jak dvacetiletí 
vyvolává různé kontroverze, a snad i právní nejistotu interesentů. Jest si 
přát, aby stát,zastoupený Ministerstvem vnitra rozhodoval co nejrychle-
ji a celá vleklá kauza aby konečně dostala rychlejší spád,než doposud. 
Nutno podmínkou přitom zůstává,neprolomit v žádném případě dekrety 
prezidenta dr.Beneše a Národního shromáždění z let 1945-1946.

 JUDr. Jan Kux, Československá obec legionářská Brno II

Svaz zdravotně pos  žených 
v Černé Hoře a Bořitově v Tatrách 

Začátkem září se senioři z Černé Hory a Bořitova rozhodli „zdolat“ 
slovenské Tatry. Každý podle svých možností plánoval denní program. 
Ubytováni jsme byli v hotelu Morava v Tatranské Lomnici. Vlakem 
jsme cestovali do Starého Smokovce, na Štrbské Pleso, do Popradu. Po 
skupinkách jsme se vydávali na túry, jezdili lanovkou, zubačkou i pěš-
ky. V úterý jsme se zúčastnili přednášky o Vysokých Tatrách. Současný 
stav Tater, jejich historie a další zajímavosti byly doprovázeny fi lmový-
mi záběry. Nejvíce se nám líbila plavba v délce 9 kilometrů na vorech 
po Dunajci z Červeného Klášterce do Lesnice. Řeka Dunajec protéká 
skalnatým kaňonem v Národním parku Pieniny. Splav trvá asi 90 minut. 
Součástí pobytu v Tatrách byla i návštěva termálních lázní v obci Vrbov. 
Počasí nám přálo, ubytování i jídlo bylo dobré. Na závěr děkujeme naše-
mu vedení, že nám umožnilo a zajistilo pěknou rekreaci.  K. M.

Literární putování do Kunštátu
V úterním odpoledni 16. září se v rámci projektu T.A.L.E.N.T. bos-

kovického gymnázia uskutečnila další exkurze Semináře tvůrčího psaní 
a kritického myšlení.

Do krajiny vstupujeme smyslovou zahradou a rozhlednou na Rudce, 
tam vzniká náš první text. S Františkem Halasem máme stejný směr, 
on poprvé přicházel do Kunštátu blízkou nýrovskou cestou od Zboňku, 
připomínáme ten příběh i Halasovo Já se tam vrátím. Cesta je příležitost 
pro vyprávění. Krajinou procházíme s ‚očima otevřenýma‘, aby mohly 
vzniknout i naše texty. Další zastavení je v Kunštátu na lipeckém hřbi-
tově. Vzdáme hold památce Františka Halase a jeho ženy, připomeneme 
Ludvíka Kunderu i Jana Maria Tomeše. Pod smuteční vrbou píšeme další 
text na téma ‚slova a ticho‘, průvodcem jsou nám Halasovy verše. Na 
kunštátském rynku u kašny plné světla připojujeme vyprávění o dalších 
literárních osobnostech. Hledáme stopy domu Klementa Bochořáka, 
vyhlížíme, zda nezahlédneme za rohem Víta Ondráčka. Pak jdeme tiše 
kolem skleněné plastiky v okně Kunderova domu. U Březinů nahlížíme 
do zahrady – ty stromy by si mohly ještě pamatovat, jak rád tu Halas 
sedával. Cesta vede k poslednímu textu. S tužkou v ruce stojíme před 
krásným starým domem básníka, refl exe vede k vlastní básni, verše Jana 
Maria Tomeše rezonují za chvíli. V minutovém scénáři našeho putování 
zbývá ještě chvíle – na kamenné kostelní zídce je čas na sdílení textů 
s přáteli. Do listování Kunštátskými akordy v busu zní hromové tympá-
ny a dešťové staccato. Kunštát se s námi loučí velkolepě krásnou bouř-
kou. Vrátíme se rádi, cesty jsou naznačeny. Michaela Jančíková



Milí čtenáři,
v naší nemocnici se neustále sna-

žíme zlepšovat komfort pacientů 
a rozšiřovat nabídku služeb. Nezahá-
leli jsme ani o prázdninách. Připravili 
jsme hned několik novinek. Jednou 
z nejzajímavějších je CANISTERAPIE, 
tedy léčebný kontakt psa a člověka. 
Pes už svou přítomností dokáže vyvo-
lat dobrou náladu všude tam, kde je 

jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. 
Mezi další novinky patří například zavedení nutričního 

poradenství prostřednictví programu SKYPE.
Připravili jsme i akce pro veřejnost. Téměř dva tisíce 

lidí navštívily již pátý ročník Dne pro děti v Nemocnici 
Blansko, který pořádáme tradičně na začátku září, aby-
chom dětem zpříjemnili vstup do nového školního roku. 
Uspořádali jsme i preventivní akci ke Světovému dni 
srdce. Ke zlepšení poskytované péče jistě přispěje i nový 
moderní ultrazvukový přístroj, který bude sloužit pacien-
tům iktového centra. Více o novinkách se dozvíte v násle-
dujících článcích.  Přeji příjemné podzimní dny,

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

Od prázdninových měsíců ve „zkušebním 
provozu“ a od září již v zaběhlém režimu 
pomáhají v blanenské nemocnici pejsci. 
Snahou Nemocnice Blansko je zavádět nové 
metody a postupy, které pacientům pomohou 
čas strávený v nemocnici co nejvíce usnadnit 
a zpříjemnit.

V tomto trendu pokračujeme i letos a zejména 
dlouhodobě nemocným pacientům nabízíme no-
vou službu - CANISTERAPII, tedy léčebný kontakt 
psa a člověka. 

Jak canisterapie působí? Rozvíjí hrubou a jem-
nou motoriku, podněcuje verbální i neverbální 
komunikaci, pomáhá při nácviku koncentrace 
a pamě  , rozvíjí orientaci v prostoru a čase, rozvíjí 
sociální cítění, poznávání a složku citovou, má vel-
ký vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze 
a mo  vaci.

Pes je při canisterapii součás   rehabilitace a fy-
zioterapie, napomáhá procvičování různých čás   
těla, prohřívá tělo a velmi významnou a úspěšnou 
metodou je polohování pomocí psů. Už svou pří-
tomnos   dokáže pes vyvolat dobrou náladu všude 
tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, 
není pochyb.

Canisterapie probíhá v Nemocnici Blansko for-
mou individuální na lůžku pacienta, ale i skupi-
novou - v tělocvičně. Pozi  vní ohlasy a viditelné 
zlepšení u pacientů v režimu canisterapie rozhod-
ly zařadit defi ni  vně tuto novinku mezi nabízené 
služby. Služba je pro pacienty zcela zdarma.

„Za  m je canisterapie nejvíce využívána pacien-
ty následné péče interního oddělení. Jsou to lidé, 
kteří jsou hospitalizovaní dlouhodobě, a zejména u 
nich je kontakt se psem a canisterapeutem vítaným 
zpestřením a obrovskou mo  vací. V praxi funguje 
terapie tak, že lékaři vy  pují vhodné pacienty na 
základě jejich zdravotního stavu, možnos   pozi  v-
ního působení při rehabilitaci a hlavně ty lidi, kteří 
mají pejsky rádi. Hlavně pro starší lidi, kteří měli 

doma pejska celý život, je pravidelná docházka psů 
obrovským impulzem. Těší se, při setkání se psy 
mají takovou mo  vaci, že i ztuhlé prsty dokáží hbi-
tě pročesávat psí srst a tváře bez úsměvu se rozzá-
ří. Pacientům, kterým je služba nabídnuta a vyjádří 
souhlas, se sestaví individuální plán ak  vit, které 
se u něj se psem provádí. Tento plán sestavuje 
indikující lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut a ca-
nisterapeut. Aby byla procedura úspěšná, nestačí 
jen kontakt se psem, ale současně musí probíhat 
také účinná fyzioterapie. Veškeré cvičení je v režii 
fyzioterapeutky a pes v podstatě pomáhá pacienta 
mo  vovat k prováděné rehabilitaci,“ uvedla mluvčí 
nemocnice Kateřina Ostrá. 

Canisterapii v blanenské nemocnici poskytuje 
zkušená terapeutka se sedmnác  letou praxí, paní 
Marika Zouharová, a jejími pomocníky jsou dvě 
fenky Flat coated retrievera - černá Ambra a hně-
dá Garia, pejsci s průkazem původu, zdravotní způ-
sobilos   a hlavně - speciálně vedení a vycvičení 
pro přikládání k pacientovi do lůžka, ale i k cvičení 
v různých polohách.

  „PŘÁTELSKÁ     
        nemocnice“

Žijeme prevencí

Světový den srdce
Nemocnice Blansko se také v letošním roce připojila ke Světovému dni 

srdce. V rámci této kampaně pomyslně otevřela dveře v prostorách cent-
rálního příjmu a kardiologie. Na zájemce čekala řada ak  vit včetně Školení 
první pomoci pro veřejnost, o které byl velký zájem.

Příchozí mohli také konzultovat své zdravotní problémy s lékaři interní od-
bornos   pod vedením primářky MUDr. Naděždy Formánkové. Bylo připrave-
no i velké množství edukačních materiálů k problema  ce nemocí srdce. 

Na místě byli lékaři, kteří poskytovali odborné poradenství nejen k one-
mocněním srdce, ale i k prevenci těchto chorob. V prostorách centrálního 
příjmu a ambulance kardiologie se navíc veřejnost mohla seznámit se zdra-
votnickou technikou k vyšetření srdce i k samotné léčbě akutního selhání 
srdce. Zájemci absolvovali i bezplatné vyšetření základních srdečních para-
metrů s lékařskou konzultací.

Areál blanenské nemocnice ožil 
v sobotu 6. září již pátým ročníkem 
Dne pro děti. Tak, jako každý rok, 
i letos byl program opět rozdělen 
mezi vystoupení na pódiu a atrakce 
a stanoviště v celém areálu 
nemocnice. 

Dě   procházely Stezkou rych-
lých šípů a plnily úkoly na stano-
viš  ch Mirka Dušína, Jarka Me-
telky, Jindra Hojera, Červenáčka, 
Rychlonožky, Dlouhého Bidla, 
Ště  náče a Bohouše. Po splnění 
úkolů a nasbírání všech osmi razí-
tek dostaly dě   cer  fi kát a slad-
kou odměnu.

Na pódiu se vystřídala pohád-
ka divadla Koráb, ukázky činnos   
Domu dě   a mládeže a Oblastní 
charity Blansko, zahrály zde ob-
líbené kapely Kaštánci a Velvet 
a závěr programu korunovalo vy-
stoupení kouzelníka a následně fi nalistek Dívky 
ČR 2014.

Tradičně nechyběli blanenš   hasiči, kteří si 

pro dě   krom sta  cké ukázky techniky nachysta-
li i dynamickou ukázku, při níž hasili hořící vůz. 
Propojeni se zdravotnickou záchrannou službou 

ukázali malým i velkým návštěv-
níkům jak ve skutečnos   spolu-
práce těchto složek záchranného 
systému funguje. Nechyběla ani 
Městská policie Blansko a Policie 
ČR se svou technikou.

Poprvé se v areálu představil 
Klub Matýsek, Městská knihov-
na Blansko, Klub stolního tenisu 
Blansko, Olympia Blansko, base-
ballový tým a Kynologický klub 
Blansko se čtyřnohými kamarády. 
Velký úspěch sklidila úplně nová 
atrakce, a to aquazorbing! Zú-
častnila se také OA a SZdŠ Blan-
sko, jejíž žáci maskovali dětem 
různá zranění, která pak učili 
ošetřovat.

Účast charita  vního spolku Pe-
čení pro dě  , který na naší akci 
nasbíral téměř pět  síc korun, 
nás teprve těší! Výtěžek letošní 
sbírky poputuje Lindě, sedmile-
té holčičce s diagnózou au  smus 

s psychomotorickou retardací. Za Lindu i dámy 
z Pečení pro dě   velice děkujeme všem, kdo si 
pečivo zakoupili a podpořili  m dobrou věc.

Od poloviny měsíce září nabízí blanenská nemocnice 
zajímavou novinku. Je jí možnost poradit se on-line s nu-
triční terapeutkou. Ta zájemcům prostřednictví progra-
mu SKYPE poradí s problematikou dietní výživy, nutrič-
ních opatření, apod.

„Dojednání termínu SKYPE komunikace s nutriční tera-
peutkou je možné v pracovní dny v době od 9 do 13 hodin 
telefonicky na tel.: 516 838 140 nebo e-mailem na adrese: 
nutrice@nemobk.cz. Nutriční terapeutka zájemcům sdělí 
SKYPE adresu a podrobné pokyny pro spojení,“ popsala 
mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá. 

A jaké jsou výhody on-line konzultace? Tato služba je 
vhodná zejména pro pacienty a jejich blízké, kteří nema-
jí možnost se v běžnou pracovní dobu dostavit do Ne-
mocnice Blansko osobně. 

„Pokud lidem z jakéhokoli důvodu (pracovní vytížení, 
zdravotní problémy aj.) nevyhovuje osobní návštěva, je 
právě pro ně SKYPE konzultace řešením. Služba je navíc 
zcela zdarma. Veškeré osobní informace, které budete 
chtít sdílet, jsou samozřejmě zcela důvěrné,“ doplnila 
Kateřina Ostrá.

V nemocnici začne ordinovat nový prak  cký lékař 
MUDr. Michal Grünwald. Ambulance prak  ckého lékaře 
pro dospělé bude v provozu v průběhu října ve 2. patře po-
likliniky. Tel. číslo na sestru (Andrea Kaňová) 516 838 400, 
na lékaře 516 838 399, e-mail: prak  k@nemobk.cz.

Nemocnice Blansko v rámci dovybavení iktového 
centra zakoupila nový ultrazvukový přístroj, k pořízení 
moderního vybavení jí pomohla dotace od Města Blan-
ska ve výši 1,8 milionu korun.

Nemocnice Blansko vydala v pořadí již tře   publikaci, 
tentokrát s názvem DISSERTATIO DE PESTE - POJEDNÁNÍ 
O MORU. Kniha je dílem autorské dvojice Ing. Bohumila Grun-
dy, Csc., a paní Jitky Ševčíkové, v současné době knihovnice 
blanenské nemocnice. K dostání je na pokladně Nemocnice 
Blansko (přízemí krčku nemocnice) nebo v prostorách Lékař-
ské knihovny (3. patro polikliniky, po - út: 7 až 14 hod.).

Nemocnice Blansko již delší dobu spolupracuje se 
skupinou Anonymních alkoholiků (AA) v Blansku. Tato 
pomoc není jen pro samotné alkoholiky, ale i pro narko-
many, gamblery, lidi s poruchou příjmu potravy, ale i pro 
rodiny a přátele těchto lidí. V naší nemocnici předáme 
všem, kteří v některé z těchto oblas   potřebují a chtě-
jí pomoc, kontakt. Je samozřejmě možnost i přímého 
oslovení členů AA: Jana 776 010 822, Jirka 603 170 835, 
Tomáš 603 781 471, e-mail: aa.blansko@gmail.com.

Součás   zrekonstruovaného ves  bulu Nemocnice Blan-
sko je také mobilní knihovna. Možnost vypůjčit si knihu je 
pro širokou veřejnost neomezená. Využít ji může opravdu 
každý – kolemjdoucí, návštěva nebo i hospitalizovaný pa-
cient. Pravidla půjčování jsou jednoduchá -  VEZMI SI KNI-
HU…, ZASE JI VRAŤ…, NEBO PŘINES JINOU!

Také v letošním roce se kolek  v blanenské nemocnice zapojil 
do závodů dračích lodí na letovické přehradě Kře  nce. Bojo-
val v závodech na 200 metrů a jeden kilometr s otáčkami.

úvodní slovo Nemocnice připravila novou službu 
pro pacienty - CANISTERAPII

krátce z nemocnice

zajímavá novinka

ohlédnutí za prázdninami

Na Den pro děti zavítaly téměř 
dvě tisícovky návštěvníků
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