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Festival pro židovskou čtvrť
Více na str. 7 a www.zrcadlo.net

ČTĚTE KAŽDÝ
DEN ČERSTVÉ
ZPRÁVY NA

zrcadlo.net
Zhrzenou ženu,
která škodila,
odhalila
fotopast
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LETOVICKO - Rozchod s dlouholetým partnerem velmi těžko nesla
jedenašedesátiletá žena z Letovicka.
Její rozpoložení navíc dostalo ostrý
náboj, když bývalý, o dva roky starší,
muž začal žít s jinou stejně starou
paní. Zhrzenou ženu nenapadlo nic
jiného, než se novému páru mstít.
Když začaly na chatě bývalého partnera na Letovicku, kde spolu trávívali příjemné chvíle, podezřele usychat rostliny a někdo nově vysazené
ničil, muž pojal podezření, že je to
dílo bývalé přítelkyně. Proto na místě umístil fotopast.
„O několik dní později zachytil
objektiv ženu, která leze přes plot
a rozprašuje na rostliny neznámou
látku. V ženě jednoznačně poznal
svou bývalou přítelkyni,“ popsal
policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Svérázná pachatelka musí počítat
se stíháním za porušování domovní
svobody, případně poškození cizí
věci.
(hrr)

ZRCADLO JE
NOVĚ ZDARMA

Foto Radim Sobotka

Vážení čtenáři,
Zrcadlo je pro
vás nyní zcela
zdarma na našich
odběrných místech.
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Zloděj si odnesl
archivní vína

RÁJEC-JESTŘEBÍ - V příjemný
zážitek může proměnit získaný lup
zatím neznámý pachatel, který se
vypravil do Rájce-Jestřebí. Zloděj se
pohodlně dostal na neoplocený pozemek vedle rodinného domku. Do
příbytku už musel za použití násilí.
Po poničení dřevěných dveří dům
prohledal a v lednici odcizil čtyři
lahve archivního vína. Celkem tak
způsobil třiašedesátiletému majiteli škodu za skoro deset tisíc korun.
Pravděpodobně stejný pachatel
se vloupal po poškození dveří do
nedalekého rodinného domku devětapadesátiletého majitele. Dům
prohledal, ale nic neodcizil. V přilehlé garáži sebral pět lahví piva a z
papírové krabice odcizil odloženou
finanční hotovost. Škoda je asi deset tisíc korun.
(hrr)

Nadýchal skoro
dvě promile

SVITÁVKA - Zatočení pod železniční most na silnici I/43 poblíž
Svitávky bylo před půlnocí nad síly
šestapadesátiletého řidiče osobního automobilu Fiat. Šofér tak zamířil přímo a jeho vozidlo skončilo po
nárazu do sloupu na železničním
náspu. O tom, proč řidič tak nepochopitelně reagoval, měli přivolaní
dopravní policisté okamžitě jasno.
Viditelně podnapilý řidič, který se
při havárii lehce zranil, nadýchal
skoro dvě promile. Hlídka navíc
zjistila, že šofér má platnou blokaci řidičského oprávnění. Nyní musí
vedle stíhání za ohrožení pod vlivem návykové látky počítat také s
postihem za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. (hrr)

V zatáčce
nezvládl řízení

SULÍKOV - Bez zranění skončila
havárie osobního automobilu VW
Passat nedaleko Sulíkova. Osmadvacetiletý řidič vozidla tam při
průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl pravděpodobně ve vysoké
rychlosti řízení a vjel mimo komunikaci, kde narazil do dvou keřů. Řidič ani o šest let mladší spolujezdec
nebyli zraněni.
Příčinu dopravní nehody nemuseli přivolaní dopravní policisté
dlouho zjišťovat. Šofér sice nebyl
pod vlivem alkoholu, ale test na
drogy byl pozitivní. Navíc policisté
zjistili, že nikdy nevlastnil řidičský
průkaz a má pro dřívější prohřešky
vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel.
(hrr)

ZPRAVODAJSTVÍ, DOPISY
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V boskovické nemocnici
mají nové moderní CT
BOSKOVICE - Nemocnice Boskovice obměnila původní CT. Jedenáctiletý přístroj byl už morálně
zastaralý. Nahradilo ho moderní CT
s 64-mi řadami detektorů.
Nový přístroj GE Revolution EVO
patří ve své třídě k nejmodernějším
scannerům počítačové tomografie
na trhu. Umožňuje rychlejší průběh vyšetření, zásadním způsobem
snižuje radiační dávku u pacienta a
taktéž snižuje zátěž pacienta podáním menšího množství kontrastní
látky u diagnostických výkonů s podáním kontrastní látky.
Nové CT nabízí širší spektrum
vyšetření včetně vaskulárních, virtuální kolonoskopie a dokonalejší
zobrazení dosud prováděných vyšetření. Součásti dodávky přístroje je rovněž nový tlakový injektor
pro podání kontrastní látky a tři
diagnostické stanice pro analýzu a

zpracování dat získaných CT vyšetření.
Zprovoznění nového přístroje na-

výšilo kvalitu diagnostiky a přispělo
ke stále se zvyšující úrovni péče o pacienta. Text a foto Radim Hruška

BOSKOVICE - V neděli 17. června
2018 o svátku sv. Řehoře a v 11. neděli v mezidobí uspořádala diecézní
Jednota Musica Sacra v chrámu sv.
Jakuba staršího v Boskovicích jubilejní dvacátou nesoutěžní přehlídku
chrámových sborů brněnské diecéze.
V 15 hodin ji zahájil předseda Dr.
Türk a přivítal milé hosty – biskupa
brněnské diecéze Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, jeho bratra P. Karla
Cikrleho, prof. dr. Sehnala, senátorku ing. Vítkovou, místostarostku
města Boskovice Mgr. Hamalovou a
další hosty. Biskup poté uvítal děkana hostitelské farnosti P. Šudomu a
poblahopřál Jednotě Musica Sacra k

20. výročí jejího trvání, všem, kteří ji
založili, všem sbormistrům v diecézi,
všem varhaníkům a hlavně všem zpěvákům, bez nichž by jednota Musica
Sacra nemohla existovat. Otec biskup
pak všem požehnal a pro neodkladné
další úkoly se omluvil a odjel.
Vystoupení jednotlivých sborů zahájil sbor Collegium musicale bonum
ze Slavkova u Brna řízený Karolem
Frydrychem. Dalším účinkujícím byl
Boskovický smíšený chrámový sbor
od sv. Jakuba staršího, který vystoupil společně se Svatojánským chrámovým sborem ze Svitávky, řídil Jiří
Pohl. Následoval sbor AMEA chorus
z Třebíče Jejkova pod vedením Kar-

la Tomka. Čtvrtým vystupujícím byl
Magni�icat z Lelekovic vedený Inkou
Pospíšilovou. Poté zpívala Schola
Ducha Svatého z Brna Židenic řízená
Cecilií Martinou Marií Lavičkovou.
Tu vystřídal smíšený sbor chrámu
sv. Augustina z Brna řízený Pavlem
Kynclem. V pořadí sedmý zazpíval
Pozořický chrámový sbor pod vedením Marty Kročové. Jako osmý se
představil chrámový sbor z Černé
Hory řízený Ondřejem Musilem.
Dalším účinkujícím byl Ekumenický smíšený sbor Jimramov - Sněžné
řízený Antonínem Bradáčem. Na pódiu u oltáře jej vystřídal Troubský
chrámový sbor a orchestr řízený
Patrickem Bártou. Předposledním
vystupujícím byl sbor nesoucí název
Kúrnice z Brna-Žebětína (část Kohoutovice), který řídila Petra Doffková. A zcela na závěr v nedělním
podvečeru vystoupil chrámový sbor
Březolupy řízený Mílou Provazníkovou. Po skončení přehlídky všech 12
sborů byly zpívány Nešpory zakončené požehnáním a poděkováním dr.
Türka všem vystupujícím sborům a
pozváním na svatocecilské setkání
sborů na brněnský Petrov. A pak už
zbývalo jen pozvání k občerstvení na
farním dvoře, které bylo doplněno
cennou výměnou zkušeností všech
zúčastněných.
Miroslav Holík
Foto Jaroslav Parma

Jubilejní setkání chrámových
sborů v Boskovicích
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Silnice I/43 je mezi Kuřimí
a Lipůvkou zavřená pro osobáky
REGION - Důležitá dopravní tepna našeho regionu, silnice I/43, je
od začátku prázdnin uzavřená pro
osobní auta. A to v úseku mezi Kuřimí a Lipůvkou. Uzavřeným úsekem
silnice mohou projíždět pouze nákladní automobily a autobusy. Pro
osobní automobily bude tento úsek
silnice úplně uzavřen až do 29. července.
Objízdné trasy vedou po silnicích

druhých a třetích tříd. Směr Brno-Svitavy je odkloněn přes Lelekovice, Vranov do obce Šebrov-Kateřina
a zpět do Lipůvky. Délka objížďky je
asi dvanáct kilometrů.
Směr Svitavy-Brno je odkloněn
v Lipůvce do Malhostovic, dále do
Čebína, kde je v křižovatce se silnicí
vedoucí od Tišnova doprava řízena
světelným signalizačním zařízením
a pro zajištění bezpečnosti chodců

musí být přeložena i autobusová stání zastávek, a přes město Kuřim zpět
před obcí Česká na silnici I/43. Délka této trasy je asi čtrnáct kilometrů.
„Silnice I/43 je dlouhodobě kapacitně absolutně nevyhovující a
nemá technické parametry na současné dopravní intenzity. Dopravní
problémy vznikají v tomto úseku
téměř denně i za běžného dopravního režimu, lze očekávat kom-

plikace a zahlcení objízdných tras
zejména ve špičkových hodinách,“
uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.
Policisté žádají řidiče i ostatní
účastníky silničního provozu, aby
se chovali ohleduplně, dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost
přechodnému dopravnímu značení
a pokynům dopravních policistů.
Radim Hruška

BLANSKO - Princezny, rytíři, draci i královny se sešli v sobotním

větrném odpoledni na Zahradní
slavnosti v Centrum PRO v Blan-

sku. Společně s matkami a dětmi z
azylového domu, mládeží ze Zlaté
zastávky, klienty charity a dalšími
příchozími jsme tam oslavili dvacátý ročník slavnosti.
Malí i velcí návštěvníci akce si

užili šermířské vystoupení, střílení
z luku, bubenickou školu, skákací
hrad, malování na obličej a další zábavu. Děkujeme všem, kteří se Zahradní slavnosti podíleli.
Vladěna Jarůšková

Na Zahradní slavnosti v Blansku lítaly šípy
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Začala stavba polytechnického
centra v Boskovicích
BOSKOVICE
V Boskovicích začala
stavba Centra polytechnické výchovy a
vzdělávání pro volbu
budoucího povolání
na nevyužívaném pozemku u ZŠ Slovákova, kde měla původně
vyrůst sportovní hala.
„Oplocený areál s
jednopodlažním objektem
specializovaných učeben bude
sloužit pro výchovu a
vzdělávání a bude doplněn venkovním auditoriem. Počítá se i s parkovými
úpravami, dětským hřištěm a parkovištěm pro návštěvníky,“ uvedl mluvčí
boskovické radnice Jaroslav Parma.
Stavba by měla být dokončena nejpozději do 340 kalendářních dnů od
předání staveniště. Po celou dobu stavby bude platit změna dopravního
značení, týkající se zejména změny parkování v okolí stavby.
(hrr), foto Jaroslav Parma
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Vladimíra Danihelková proměnila
blanenskou nemocnici od základu
BLANSKO - Letos v červnu uplynulo devět let, kdy do funkce ředitelky Nemocnice Blansko, nastoupila MUDr. Vladimíra Danihelková,
MBA. Během jejího působení se
nemocnice posunula o velký krok
dopředu, a to jak v rozsahu poskytované zdravotní péče, tak i komfortu, který nemocnice poskytuje
pacientům. Jak vidí své dosavadní
působení v nemocnici, popsala Vladimíra Danihelková v následujícím
rozhovoru.

Do nemocnice jste nastoupila
před devíti lety. Co v té době fungovalo a jak se rozsah zdravotní
péče posunul?
Pokrok je výrazný. Je tady celá
řada nových zdravotnických provozů, například obrovský projekt
jednodenní péče. Ta je trendem
posledních let, protože přináší časovou i finanční úsporu jak pacientům, tak i zdravotnickým zařízením. Pacienti se podrobí operačnímu zákroku a většinou ještě týž den
odchází domů.
Další zásadní věcí je, že se nám
podařilo povýšit neurologii do statutu iktového centra, čili zařazení
do sítě specializovaných pracovišť
v ČR, které poskytují odbornou péči
a léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami. Podařilo se nám
znovu obnovit fungování mamografického screeningu, což je pravidelné vyšetřování prsou žen s cílem
včasné diagnostiky rakoviny prsu.
Jsme v tomto směru jedním ze 70
center v ČR, a nejen to - pravidelně
obsazujeme první místa mezi všemi
těmito centry po stránce kvality.
V Nemocnici Blansko vzniklo také
screeningové centrum kolonoskopie, což je program zaměřený na
vyšetření a prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Naše nemocnice se velice výrazně orientuje na preventivní programy a na prevenci jako takovou.
Chceme lidi naučit se převzít aktivní zodpovědnost za své zdraví.
Chceme docílit toho, aby se lidé o
sebe starali a nechali se vyšetřit v
rámci různých preventivních akcí
a programů, tedy v době, kdy jsou
ještě relativně zdraví. To, že každý
dřív či později onemocníme, je velmi pravděpodobné, ale čím dříve
se jakékoliv onemocnění zachytí,
tím snazší a samozřejmě i méně
nákladná a hlavně účinnější pak poskytnutá péče je.
Rozjeli jsme v tomto duchu různé
preventivní programy a pořádáme

komerční sálové programy. Podobné zařízení je v tuzemsku naprosto
unikátní. Radost mi dělá, že se tento projekt nejen rozjel a již více jak
rok úspěšně funguje, ale stal se i
nedílnou součástí sportovního dění
ve městě.
Celkově jsem pyšná na věci a
projekty, které jsou možná lehce
nestandardní pro nemocniční prostředí, ovšem přináší pacientům
vyšší komford a vlastně i něco navíc. Jako jedna z mála nemocnic
jsme rozjeli canisterapii, při které
se pejsci podílí na léčbě zejména
starších pacientů. Funguje u nás
mobilní knihovna nebo nutriční poradenství prostřednictvím Skype.
Disponujeme tabletem pro neslyšící a mnohým dalším.

řadu preventivních akcí pro veřejnost: Den ledvin, Den melanomu,
Den srdce, Den seniorů... Chceme,
aby lidé nemocnici více vnímali v
pozitivním světle. Veřejnosti jsme
se otevřeli i díky naší obrovské akci
Den pro děti. Letos chystáme již devátý ročník a každoročně tuto akci
navštíví v tento jeden den přes dva
tisíce lidí. Zdravých lidí.
Dále jsme z boskovické nemocnice převzali onkologii jako obor,
a to včetně onkologického registru.
Také jsme zavedli preventivní onkologický program po vzoru Masarykova onkologického ústavu, který
nad tím naším dozoruje. Máme také
nové logopedické centrum včetně
komerčních programů pro děti i
dospělé.
Mluvíte-li o poskytované péči,

blanenská nemocnice je v tomto ohledu vnímána jako jedna z
nejlepších v kraji. Jak náročné je
tuto laťku udržet?
Nemocnice je od roku 2011 akreditovaná podle SAK, to znamená,
že splňujeme nejvyšší podmínky
poskytované péče a bezpečí pro
pacienty i zaměstnance. Jsme jedna
z prvních nemocnic v Jihomoravském kraji, která tuto akreditaci
získala a pravidelnou reakreditací
dokazujeme, že proces kvality je v
naší nemocnici nastaven na vysoké
úrovni.

Který z dokončených projektů
vám dělá největší radost?
Jedním z posledních velkých
projektů je Nemocvična – centrum
zdravého pohybu, kde dopoledne
probíhá rehabilitace a odpoledne

V nemocnici se také hodně investovalo…
V poslední době se nám podařilo uskutečnit velké investiční akce.
Pořídili jsme nový CT přístroj vyšší
generace, také moderní dermatoskop a finišuje stavba magnetické
rezonance, o kterou jsme usilovali
od té doby, co jsem nastoupila. Ke
zdárnému konci se blíží obrovská
rekonstrukce rehabilitace, včetně
vodoléčby. Vznikly i nové ambulance: dětská neurologie, revmatologie
aj. Kompletně jsme zrekonstruovali
prostory u soukromých pediatrů, a
to s přispěním nadace Archy Chantal.
Nezapomínáme ani na modernizaci vzhledu nemocnice. V několika fázích jsme renovovali celý
vestibul, zrekonstruovali kantýnu
a lékárnu, zřídili jsme recepci, zavedli půjčovnu knih a pořídili nový
navigační systém. Zaměřili jsme se
také na veřejnost, kterou pravidelně informujeme o dění v nemocnici
v nemocničním časopise. S veřejností komunikujeme také na sociálních sítích, zejména na Facebooku,
a v současné době připravujeme
nové, věřím, že vstřícné, moderní
a přehledné, internetové stránky.
V postupně probíhajících etapách
rozšiřujeme wifi pokrytí ve všech
prostorách nemocnice.
Pokud se nepletu, změnou prošlo také samotné logo nemocnice...
Ano. Může to působit jako zdánlivá banalita, ale pro nás to má velký symbolický význam. Srdíčkové
logo, které jsme zvolili, je přesně to,
co charakterizuje tuto nemocnici.
Vstřícnost, lidskost.
Pokračování na str. 5
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Ve sklepení zámku představují
unikátní metody kriminalistů
BLANSKO - V blanenském muzeum je k vidění unikátní interaktivní výstava STOPA: Vyřeš zločin!,
kterou zapůjčilo Mendelovo muzeum v Brně a na přípravě se podílel
i Ústav soudního lékařství v Brně a
Police ČR. Expozici je možné navštívit v otvírací době Muzea Blanenska až do 16. září.
Návštěvníci se ocitnou v kůži detektiva a budou mít za úkol vyřešit
fiktivní zločin.
K dispozici mají navíc spoustu
zajímavých informací o současných
metodách vyšetřování jako je třeba
daktyloskopie, která pracuje s otisky prstů, nebo trasologie zkoumající stopy třeba podrážek.

Díky nim si mohou návštěvníci
lépe představit kriminalistiku jako
obsáhlou vědní disciplínu, existující už více než sto let.
„Výstavu jsme měli zamluvenou
téměř dva roky a jsme rádi, že se ji
podařilo zapůjčit a umístit do nově
zrekonstruovaného
zámeckého
sklepení. Návštěvníci se tak setkají v Blansku s výstavou, která byla
naposledy k vidění na zámku v Děčíně,“ uvedla ředitelka blanenského
muzea Pavlína Komínková.
Navštívit výstavu je možné v běžné otevírací době Muzea Blanenska,
tedy od úterka do neděle od 9 do 17
hodin.
Radim Hruška
Foto Policie ČR

Slavnostní předání certifikátů CISCO Academy

BOSKOVICE - Žáci čtvrtého ročníku
oboru Informační technologie Vyšší
odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice
převzali certi�ikáty CISCO Academy:
Cisco IT Essentials (správa a údržba
PC) a CCNA 1 (první z řady certi�ikátů
pro specialisty na síťové technologie).
„Pro žáky je tento certifikát důležitým dokladem odbornosti na trhu
práce. Naše škola tak vychovala již
šestou generaci IT odborníků, kteří
jsou, jak věříme, připraveni pro náročný a dynamický obor, jakým trh

IT bezesporu je.“, říká jejich učitel a
Cisco lektor Ing. David Marek.
Předání certifikátů proběhlo opět
netradičně – před školním včelínem. Pak žáci prošli labyrintem,
aby si pamatovali, že jsou teprve na
začátku své životní cesty, a že cesta
k úspěchu není snadná.
Na rozloučenou jim pan učitel popřál: „Ať už se v životě budete snažit o cokoli, pamatujte, že největší
slabost spočívá ve vzdávání se.“
Zpracoval David Marek,
učitel IT a Cisco lektor

Vladimíra Danihelková proměnila blanenskou
nemocnici od základu
Pokračování ze str. 4
Jak se staráte o zaměstnance?
Kromě standardních věcí pro ně
pořádáme různé sportovní i kulturní akce. Každoročně se koná
Zdravotnický ples, pro všechny zaměstnance připravujeme vánoční
večírek. K dispozici mají také odborné přednášky, výuku angličtiny,
příspěvek z fondu FKSP na vitamíny, zdravotní doplňky nebo třeba
tábory svých dětí a podobně… V
tomto směru je vždy co zlepšovat,
ale myslím si, že ve srovnání s obdobnými pracovišti jsme na tom
velice dobře.
Máte nějaké dlouhodobější
plány a cíle? Pokud ano, daří se
vám je dodržovat a plnit?

Během devíti let, kdy jsem ve
funkci, se změnil pohled na medicínu jako takovou. Snažíme se vždy
přizpůsobovat těm nejmodernějším
trendům, které teď ve světě jsou. To
znamená například přechod z lůžek do ambulantní péče, sdružování lůžkových fondů, optimalizace a
efektivní využívání prostoru. Máme
svoji strategii, kterou dlouhodobě
naplňujeme. Nemocnice má štěstí,
že se nemění management, který
tak má šanci dlouhodobou strategii realizovat. To většinou vede k
úspěchu. Velkou výhodou je i to, že
máme plnou podporu zřizovatele,
kterým je město Blansko. Přízeň
máme i u našich pacientů, což dokazuje loňský úspěch v celorepublikové soutěži Nemocnice ČR. Zde jsme
byli ohodnoceni přímo pacienty

jako jedna z nejlepších nemocnic
v kraji. Nebráníme se ale ani kritice, otevíráme se v rámci dotazníkových šetření a chceme po lidech
zpětnou vazbu. Není pro nás vždy
příjemná, ale vede nás k zamyšlení,
jestli popsané problémy nejsou nějak řešitelné.
Blansko je v těsné blízkosti
Brna a jeho fakultních nemocnic.
Vnímáte to jako výhodu nebo nevýhodu?
Spíš to vnímám jako výhodu. Jednak z Brna čerpáme do řad našich
zaměstnanců a také máme velmi
těsnou a dobře fungující návaznost
na některá pracoviště; uvedu například Masarykův onkologický ústav,
Vojenská nemocnice i obě fakultní
nemocnice v Brně.

Do Blanska jste nastoupila z
Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Brně. Byl to pro vás velký skok?
Pokud to mohu srovnat, tak práce
v Brně byla pro mě svým způsobem
frustrující, protože jsem nemohla
chod organizace zase až tolik ovlivnit. Do přímého vedení tam vstupuje
celá řada dalších subjektů a do provozu se dostanete velmi málo. Naopak v Blansku mám k lidem blízko,
znám osobně hodně zaměstnanců a
mám neustálou zpětnou vazbu, což
se v Brně nedělo. Práce u sv. Anny
mi sice otevřela cestu do tamních
nemocnic, ale v Blansku jsem výrazně spokojenější. Našla jsem tady to,
co jsem hledala - možnost realizace.
Mám kolem sebe tým profesionálů
a myslím si, že se tady odvádí velmi
dobrá práce.
Radim Hruška
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OBRAZEM: Festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích

Foto Radim Sobotka

Všesokolského sletu v Praze se zúčastnili
i zástupci našeho regionu
REGION - Živé televizní přenosy v pražském Edenu z vystoupení
cvičenců přikovaly k obrazovkám
diváky napříč republikou. Radost z
pohybu, nadšení cvičenců bylo znát.
Měnící se obrazce, náročné sportovní prvky, orientace v prostoru,
sehranost, to vše si vyžadovalo náročnou přípravu.
Takovou regionální generálkou na
Prahu, byly tělovýchovné slavnosti konané 17.6.2018 ve Vanovicích.
Sokol se v této obci těší nebývalé
popularitě. Na hřiště za sokolovnou
dorazily kromě cvičenců také davy
diváků. Už samotný úvodní ceremoniál byl po doznění státní hymny
odměněn hřmotným potleskem. Při
této příležitosti byl naprosto zaslouženě oceněn nestor sokola pan František Kubín.

Sletové skladby byly předvedeny
cvičenci z Vanovic, Drválovic, Pamětic, Svitávky, Jevíčka, Městečka
Trnávky, Benešova, Boskovic, Jedovnic a Tišnova. Všech dvanáct skladeb
bylo často doprovázeno spontáním
potleskem. Ta ochota cvičenců a jejich píle byla tedy nakonec završena
v Praze. Na šestnáctém všesokolském sletu. V roce stoletého výročí
vzniku Československa. Pokud vám z
televizní obrazovky mávala povědomá tvář, tak to byla jistě, po skladbě
Ženobraní některá z cvičenek z obce
Benešova. Nebo třeba právě cvičenci
z Vanovic, Drválovic a Pamětic, kteří
v Edenu divákům předvedli sletovou skladbu Cirkus, nabitou energií.
Vladimír Ševčík
Fotoreportáž ze sletu na webu
zrcadlo.net. Více v příštím čísle.

SERVIS
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KINA

Blansko ve 20 hod. Manžel na
zkoušku.
Boskovice v 19.30 hod. Muž, který
zabil Dona Quijota.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Bajkeři.

středa 11. července
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna v 18
hod.: Taneční zábava, hraje Druhý dech.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19
hod.: Muzika pro Karolínku: Karabina.

KINA

Blansko ve 20 hod. Manžel na
zkoušku.
Boskovice v 19.30 hod. Než přišla
bouře.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Maxinožka.

čtvrtek 12. července
AKCE

Blansko – Dopravní hřiště ve 12
hod.: Den otevřených dveří.
Boskovice – Muzeum v 10 hod.: Ve
znamení tří deklarací..., zahájení výstavy, potrvá do 5. srpna.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14
až 16 hod.: Prohlídky farního kostela.

KINA

Blansko ve 20 hod. Muž, který zabil
Dona Quijota.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: Tísňové volání.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Planeta Česko.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Ladíme 3.

pátek 13. července

AKCE

Boskovice – Arboretum Šmelcovna:
Hudební odpoledne – Seňorita – Rock.

KINA

Blansko ve 20 hod. Muž, který zabil
Dona Quijota.
Boskovice v 17 hod. Ant-Man a
Wasp. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ant-Man a
Wasp. (s titulky)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Tátova volha.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Zoufalé
ženy dělají zoufalé věci.
Velké Opatovice – letní (koupaliště) ve 21 hod. Pepa.

sobota 14. července
AKCE

Cetkovice – Zahrada u kulturního
domu: Hasičský výlet.
Letovice – Letiště: Letovické polítání
2018.

Vanovice – Kulturní dům: Posezení
za kulturním domem.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.
Blansko – letní (nám. Republiky)
ve 21.30 hod. Bajkeři.
Boskovice v 17 hod. Ant-Man a
Wasp. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. První očista.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.

neděle 15. července
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10
hod.: Promenádní koncert – Dechová
hudba Lipovanka.
Blansko – Divišova 45 ve 14 hod.:
Ježdění na LGB železnici.
Blansko – Náměstí Republiky v 15
hod.: Letní Dukla Festival – Rockfór.
Blansko – Pivnice Velvet v 17 hod.:
Čaj o páté s kapelou Pohoda.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Promenádní sezóna –
Boskovická kapela.
Cetkovice – Zahrada kulturního
domu: Koncert dechovek.
Letovice – Koupaliště v 16 hod.: Promenádní koncert.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 15 hod.:
4x Kulina, vernisáž výstavy, součástí
bude houslový recitál Natalie Kuliny.
Velké Opatovice – Hřiště v zámeckém
parku v 11 hod.: Soutěž o pohár starosty SDH, soutěž v požárním útoku.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.
Blansko ve 20 hod. Mrakodrap. (3D
s titulky)
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat znovu
v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: Mama Brasil.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.

pondělí 16. července
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska
v 10 až 17 hod.: Letní výtvarná dílna.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená. (3D)
Blansko ve 20 hod. Mrakodrap. (s
titulky)
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Ant-Man a Wasp.

úterý 17. července

AKCE

Blansko – Galerie města Blanska
v 10 až 17 hod.: Letní výtvarná dílna.
Boskovice – Nádraží od 8 do 18 hod.:
Legiovlak.

KINA

Blansko ve 20 hod. Úsměvy smutných mužů.
Boskovice v 19.30 hod. Mrakodrap.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Než
přišla bouře.
Lysice – letní ve 21 hod. Paddington 2.

středa 18. července
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska
v 10 až 17 hod.: Letní výtvarná dílna.
Blansko – Restaurace Myslivna v 18
hod.: Taneční zábava s kapelou Tom
Sawyer Band.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19
hod.: Muzika pro Karolínku: Koňaboj.
Boskovice – Nádraží od 8 do 18 hod.:
Legiovlak.

KINA

Blansko ve 20 hod. Úsměvy smutných mužů.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy
smutných mužů.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
První očista.
Lysice – letní ve 21 hod. Věčně tvá
nevěrná.

čtvrtek 19. července
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Galerie města Blanska
v 10 až 17 hod.: Letní výtvarná dílna.
Boskovice – Nádraží od 8 do 18 hod.:
Legiovlak.
Boskovice – Kino Panorama v 16
hod.: T. G. Masaryk a železnice, zahájení výstavy, potrvá do 31. července.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídka historické
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14
až 16 hod.: Prohlídky farního kostela.

KINA

Blansko ve 20 hod. Mamma Mia!
Here We Go Again.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: Studená válka.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Mamma Mia! Here We Go Again.
Lysice – letní ve 21 hod. Ferdinand.

pátek 20. července

AKCE

Blansko – Galerie města Blanska
v 10 až 17 hod.: Letní výtvarná dílna.
Boskovice – Nádraží od 8 do 18 hod.:
Legiovlak.
Boskovice – Nádvoří zámku v 17
hod.: Divadlo mrak: Pirátská pohádka.
Šebetov – Zámecký park ve 21 hod.:
Předpouťová zábava, hraje Prorock.

KINA

Blansko ve 20 hod. Mamma Mia!
Here We Go Again.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf:
Gauguin.

úterý 10. července 2018
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 3: Příšerozní dovolená.
Boskovice v 19.30 hod. Děsivé dědictví.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Mamma Mia! Here We Go Again.
Lysice – letní ve 21 hod. Vražda
v Orient expresu.
Šebetov v 19.30 hod. Tátova volha.
Velké Opatovice – letní (koupaliště) ve 21 hod. Dvě nevěsty a jedna
svatba.

sobota 21. července
AKCE

Boskovice – Nádraží od 9 do 19 hod.:
Legiovlak.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice
v 18 hod.: 8. ročník Rockšpíl, představí se skupiny Bazztaarklan, Kopjam,
Iron Maiden revival, Aldabra, B-Niccol, Fanky Plane Band.
Šebetov – Hřiště u koupaliště ve 13
hod.: Tradiční pouťový turnaj v malé
kopané.
Šebetov – Zámecký park ve 21 hod.:
Pouťová zábava, hraje Krounex.

KINA

Blansko v 17.30 a 20 hod. Mamma
Mia! Here We Go Again.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 3: Příšerozní dovolená. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mamma
Mia! Here We Go Again.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Čertoviny.

neděle 22. července
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10
hod.: Promenádní koncert – Holóbkova mozeka z Protivanova.
Blansko – Náměstí Svobody v 16
hod.: Bohoslužba pod nebem.
Boskovice – Nádraží od 9 do 19 hod.:
Legiovlak.
Boskovice – Letní kino ve 13 hod.:
Retropárty 2 – koncert československých legend.
Šebetov – Zámecký park ve 14 hod.:
Holóbkova Mozeka.

KINA

Blansko v 17.30 a 20 hod. Mamma
Mia! Here We Go Again.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 3: Příšerozní dovolená. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mamma
Mia! Here We Go Again.

pondělí 23. července
AKCE

Boskovice – Farní sál v 16 hod.: TV
Noe – televize dobrých zpráv pro
všechny, beseda.

KINA

Blansko ve 20 hod. Než přišla bouře.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Jurský svět: Zánik říše.

SPORT
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Los kopané, podzimní část 2018/2019
Jelikož všechna mužstva zatím neodeslala hlášenky, mohou se začátky zápasů ještě změnit.

DIVIZE

V loňském ročníku sestoupily celky Tišnova
a Třebíče, postup do MSFL vybojoval celek Vrchoviny. Na jejich místa přišly týmy Lanžhota,
Nových Sadů a Bystrce.
1. kolo, 4. 8., 17 h Blansko - Humpolec, Nové
Sady - Lanžhot. 5. 8., 17 h Havlíčkův Brod - Stará
Říše, Žďár n. S. - Velká Bíteš, Strání - Rosice, Ždírec
n. D. - Bystrc-Kníničky, Břeclav - Tasovice, Polná Bzenec.
2. kolo, 11. 8., 17, Rosice - Nové Sady. 12. 8., 17
h Stará Říše - Strání, Bystrc - Polná, Bzenec - Břeclav, Lanžhot - Blansko, Žďár n. S. - Ždírec n. D., Tasovice - Havlíčkův Brod, Velká Bíteš - Humpolec.
3. kolo, 17. 8., 17:30 h Blansko - Rosice. 18. 8.,
16:30 h Nové Sady - Stará Říše. 19. 8., 16:30 h
Havlíčkův Brod - Bzenec, Ždírec n. D. - Velká Bíteš, Strání - Tasovice, Břeclav - Bystrc, Humpolec
- Lanžhot, Polná - Žďár n. S.
4. kolo, 25. 8., 16:30 h Rosice - Humpolec. 26.
8., 16:30 h Stará Říše - Blansko, Ždírec n. D. - Polná, Bystrc - Havlíčkův Brod, Bzenec - Strání, Velká
Bíteš - Lanžhot, Tasovice - Nové Sady, Žďár n. S.
- Břeclav.
5. kolo, 1. 9., 16 h Nové Sady - Bzenec, Blansko
- Tasovice. 2. 9., 16 h Strání - Bystrc, Lanžhot - Rosice, Břeclav - Ždírec n. D., Humpolec - Stará Říše,
Polná - Velká Bíteš, Havlíčkův Brod - Žďár n. S.
6. kolo, 9. 9., 16 h Žďár n. S. - Strání, Tasovice
- Humpolec, Velká Bíteš - Rosice, Polná - Břeclav,
Bystrc - Nové Sady, Bzenec - Blansko, Ždírec n. D.
- Havlíčkův Brod, Stará Říše - Lanžhot.
7. kolo, 15. 9., 15:30 h Rosice - Stará Říše, Blansko - Bystrc, Nové Sady - Žďár n. S. 16. 9., 15:30
h Havlíčkův Brod - Polná, Strání - Ždírec n. D.,
Lanžhot - Tasovice, Břeclav - Velká Bíteš, Humpolec - Bzenec.
8. kolo, 23. 9., 15:30 h Bystrc - Humpolec, Polná - Strání, Břeclav - Havlíčkův Brod, Bzenec
- Lanžhot, Ždírec n. D. - Nové Sady, Velká Bíteš Stará Říše, Tasovice - Rosice, Žďár n. S. - Blansko.
9. kolo, 28. 9., 15:30 h Blansko - Ždírec n. D. 29.
9., 15:30 h Rosice - Bzenec, Nové Sady - Polná. 30.
9., 15:30 h Havlíčkův Brod - Velká Bíteš, Stará Říše
- Tasovice, Strání - Břeclav, Lanžhot - Bystrc, Humpolec - Žďár n. S.
10. kolo, 7. 10., 15 h Bystrc - Rosice, Polná Blansko, Bzenec - Stará Říše, Břeclav - Nové Sady,
Ždírec n. D. - Humpolec, Havlíčkův Brod - Strání,
Žďár n. S. - Lanžhot, Velká Bíteš - Tasovice.

11. kolo, 13. 10., 15 h Nové Sady - Havlíčkův
Brod, Rosice - Žďár n. S., Blansko - Břeclav. 14.
10., 15 h Stará Říše - Bystrc, Strání - Velká Bíteš,
Lanžhot - Ždírec n. D., Humpolec - Polná, Tasovice
- Bzenec.
12. kolo, 21. 10., 14:30 h Velká Bíteš - Bzenec,
Žďár n. S. - Stará Říše, Havlíčkův Brod - Blansko,
Bystrc - Tasovice, Polná - Lanžhot, Břeclav - Humpolec, Strání - Nové Sady, Ždírec n. D. - Rosice.
13. kolo, 27. 10., 14:30 h Rosice - Polná, Blansko - Strání, Nové Sady - Velká Bíteš. 28. 10., 14:30
h Tasovice - Žďár n. S., Stará Říše - Ždírec n. D.,
Lanžhot - Břeclav, Bzenec - Bystrc, Humpolec Havlíčkův Brod.
14. kolo, 3. 11., 14 h Nové Sady - Blansko. 4. 11.,
14 h Havlíčkův Brod - Lanžhot, Velká Bíteš - Bystrc, Žďár n. S. - Bzenec, Polná - Stará Říše, Břeclav
- Rosice, Ždírec n. D. - Tasovice, Strání - Humpolec.
15. kolo, 10. 11., 14 h Rosice - Havlíčkův Brod,
Blansko - Velká Bíteš, Tasovice - Polná. 11. 11. h
Stará Říše - Břeclav, Bzenec - Ždírec n. D., Lanžhot
- Strání, Humpolec - Nové Sady, Bystrc - Žďár n. S.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Z Jihomoravského krajského přeboru v minulé sezóně sestoupily týmy Bučovic a Veselí
nad Moravou, postup do divize vybojoval celek Lanžhotu, mimořádný postup potěšil tým
Bystrce. Nováčky v nadcházející sezóně budou celky Tišnova, Krumvíře, Kuřimi a Startu
Brno.
2. kolo, 10. 8., 17:30 h Moravský Krumlov Svratka Brno. 11. 8., 10:30 h Vojkovice - Tišnov,
17 h Kuřim - Ráječko. 12. 8., 16:30 h Ivančice Moravská Slavia, Krumvíř - Boskovice, Sparta
Brno - Bosonohy, Start Brno - Rousínov, Mutěnice
- Bohunice.
3. kolo, 18. 8., 10:30 h Bohunice - Ivančice. 19.
8., 16:30 h Rousínov - Krumvíř, Boskovice - Moravský Krumlov, Bosonohy - Start Brno, Tišnov Kuřim, Svratka Brno - Vojkovice, Moravská Slavia
- Sparta Brno, 17 h Ráječko - Mutěnice.
14. kolo, 22. 8., 17 h Ráječko - Krumvíř, Kuřim
- Moravský Krumlov, Mutěnice - Vojkovice, Boskovice - Ivančice, Bosonohy - Moravská Slavia,
Tišnov - Start Brno, Rousínov - Bohunice, Svratka
Brno - Sparta Brno.
4. kolo, 24. 8., 17 h Vojkovice - Boskovice. 25. 8.,
17 h Kuřim - Svratka Brno. 26. 8., 16:30 h Krumvíř - Bosonohy, Sparta Brno - Bohunice, Mutěnice
- Ivančice, Start Brno - Moravská Slavia, Moravský
Krumlov - Rousínov, 17 h Ráječko - Tišnov.
5. kolo, 1. 9., 10:30 h Bohunice - Start Brno. 2. 9.,

Mladí boskovičtí plavci
přivezli medaile z poháru
v Novém Jičíně

BOSKOVICE - Pět plavců z boskovického oddílu se zúčastnilo v Novém
Jičíně Letního poháru České republiky desetiletého žactva, tedy plavců
ročníku narození 2008.
Barvy SVČ Boskovice hájili tři žáci a dvě žačky a bojovali s ostatními
sportovci ze 44 oddílů celé Moravy.
Boskovickým želízkem v ohni byl Ondra Ščudla, který potvrdil svou vynikající výkonnost. Startoval v šesti disciplinách: 50 metrů motýl, 50 metrů
znak, 100 metrů znak, 50 a 100 metrů volný způsob a 100 metrů polohový

16:30 h Rousínov - Vojkovice, Boskovice - Kuřim,
Bosonohy - Moravský Krumlov, Ivančice - Sparta
Brno, Tišnov - Mutěnice, Svratka Brno - Ráječko,
Moravská Slavia - Krumvíř.
6. kolo, 8. 9., 16:30 h Vojkovice - Bosonohy, Kuřim - Rousínov, Moravský Krumlov - Moravská
Slavia. 9. 9., 16:30 h Start Brno - Ivančice, Mutěnice - Sparta Brno, Ráječko - Boskovice, Krumvíř
- Bohunice, Tišnov - Svratka Brno.
15. kolo, 12. 9., 16:30 h Moravská Slavia - Mutěnice, Vojkovice - Kuřim, Ivančice - Rousínov,
Krumvíř - Tišnov, Sparta Brno - Boskovice, Moravský Krumlov - Ráječko, Start Brno - Svratka
Brno, 17 h Bohunice - Bosonohy.
7. kolo, 15. 9., 10:30 h Bohunice - Moravský
Krumlov. 16. 9., 16 h Rousínov - Ráječko, Bosonohy - Kuřim, Boskovice - Tišnov, Sparta Brno - Start
Brno, Ivančice - Krumvíř, Moravská Slavia - Vojkovice, Svratka Brno - Mutěnice.
8. kolo, 22. 9., 15:30 h Vojkovice - Bohunice, Kuřim - Moravská Slavia, Moravský Krumlov - Ivančice. 23. 9., 15:30 h Mutěnice - Start Brno, Ráječko
- Bosonohy, Krumvíř - Sparta Brno, Tišnov - Rousínov, Svratka Brno - Boskovice.
9. kolo, 29. 9., 10:30 h Bohunice - Kuřim. 30. 9.,
15 h Rousínov - Svratka Brno, Start Brno - Krumvíř, Ivančice - Vojkovice, Sparta Brno - Moravský
Krumlov, Boskovice - Mutěnice, Bosonohy - Tišnov, Moravská Slavia - Ráječko.
10. kolo, 6. 10., 15 h Vojkovice - Sparta Brno,
Kuřim - Ivančice, Moravský Krumlov - Start Brno.
7. 10., 15 h Mutěnice - Krumvíř, Ráječko - Bohunice, Boskovice - Rousínov, Tišnov - Moravská Slavia, Svratka Brno - Bosonohy.
11. kolo, 13. 10., 10:30 h Bohunice - Tišnov. 14.
10., 15 h Rousínov - Mutěnice, Start Brno - Vojkovice, Sparta Brno - Kuřim, Bosonohy - Boskovice,
Ivančice - Ráječko, Krumvíř - Moravský Krumlov,
Moravská Slavia - Svratka Brno.
12. kolo, 20. 10., 14:30 h Vojkovice - Krumvíř,
Kuřim - Start Brno. 21. 10., 14:30 h Boskovice Moravská Slavia, Mutěnice - Moravský Krumlov,
Rousínov - Bosonohy, Ráječko - Sparta Brno, Tišnov - Ivančice, Svratka Brno - Bohunice.
13. kolo, 27. 10., 10:30 h Bohunice - Boskovice, 14 h Moravský Krumlov - Vojkovice. 28. 10.,
14 h Start Brno - Ráječko, Sparta Brno - Tišnov,
Bosonohy - Mutěnice, Krumvíř - Kuřim, Ivančice Svratka Brno, Moravská Slavia - Rousínov.
1. kolo, 3. 11., 14 h Kuřim - Mutěnice. 4. 11., 14 h
Bosonohy - Ivančice, Ráječko - Vojkovice, Rousínov
- Sparta Brno, Moravská Slavia - Bohunice, Tišnov Moravský Krumlov, Svratka Brno - Krumvíř.

závod. Na padesátce motýlem zvítězil a získal zlatou medaili, k ní přidal
ještě dvě bronzové na 50 VZ a 100 PZ.
Také jeho kamarád Patrick Müller bojoval a obsadil desáté místo na 50
metrů prsa. Ani děvčata Radka Uchytilová a Anna Ryšavá nezklamala. Společně s Ondřejem Ščudlou a Dominikem Barrym obsadila ve smíšené štafetě 4x50 PZ páté místo a 4x50 VZ šesté místo.
Dva boskovičtí plavci Jáchym Ryšávka a Filip Skřička se ve stejném termínu zúčastnili v Prostějově Letního poháru České republiky jedenáctiletého žactva, tedy plavců ročníku narození 2007. Bojovali s ostatními sportovci ze 41 oddílů z celé Moravy, konkurence byla tedy velmi silná.
Skvělé výkony předvedl Jáchym Ryšávka, který startoval v šesti disciplinách: 50 M, 100 M, 50 VZ, 100 VZ, 100 PZ a 200 PZ a vybojoval zlaté medaile v prvních dvou disciplínách, ve zbývajících obsadil těsně druhá místa.
Filip Skřička startoval v šesti disciplinách 100 a 200 Z, 100 M, 100 VZ,
100 a 200 PZ a umístil se čtyřikrát mezi nejlepší desítkou.
(les)
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Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 19

hledá uchazeče na pozici:

kuchař/ka
Po zaučení možnost zařazení na pozici směnového kuchaře.

Pracovní doba: nerovnoměrně rozvržená pracovní doba včetně víkendů a svátků
Úvazek: plný

Vzdělání: vyučen v oboru
Požadavky:
seniorům

praxe výhodou, samostatnost, odpovědnost, flexibilita, kladný vztah k

 

Plat: od 20.000 Kč
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody.
Žádosti s životopisem zasílejte na adresu: MSSS Boskovice, příspěvková organizace,
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice nebo e-mail níže uvedený.

Případné dotazy:

na e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz, telefon: 731 660 812
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo zrušit tento inzerát kdykoliv v jeho průběhu.

Soukromá řádková inzerce je
ZDARMA.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail
radkovainzerce@zrcadlo.net.
Nabízím přivýdělek například
pro maminku na mateřské nebo vitální důchodkyni. Jedná se o dohled
nad braním léků a jednoduchou výpomoc v domácnosti. Ideálně osoba
žijící v Rájci-Jestřebí. Plat po domluvě. Kontakt: email: missyriana@
seznam.cz nebo tel.: 777 263 861
Koupím lištovou / bubnovou se-

kačku MF 70, VARI s příslušenstvím,
to není podmínkou. Mám zájem i o
koupi zahradního traktoru se sečením. Koupím i poškozené nebo nekompletní.
Tel.: 731 487 850
Koupím tovární malotraktor
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i
poškozený.
Tel.: 731 487 850

Petr Švancara

)272*5$),&.e6/8å%<
tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

 

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399
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Moravský Ultramaraton vyhrál
Daniel Orálek už pojedenácté
REGION - Jedenácté vítězství,
z toho sedmé v řadě, oslavil v cíli
závěrečné sedmé etapy Moravského Ultramaratonu 2018 Daniel Orálek (Behejbrno.com).
První Lomnická etapa, která byla
i úvodní etapou závodu MiniMUM,
přivítala na startu 131 běžců, v cíli
byl první Dan Orálek v čase 3:13:19
s necelým dvouminutovým náskokem před Vojtěchem Grünem, třetí
Tomáš Hrdina měl čas 3:26:04.
Ve druhé Boskovické etapě nestartovali běžci MiniMUM a startovní pole tvořilo stejně jako v roce
2017 75 účastníků. Také tuto etapu
vyhrál Daniel Orálek v čase 3:17:06,
druhý Martin Kopecký (Liberec)
měl ztrátu minutu a dvacet vteřin.
Třetí Bronislav Hlaváč (CZE) si připsal čas těsně nad tři a půl hodiny.
Třetí etapou byla tradičně etapa
Blanenská, mezi 82 běžci a běžkyněmi si nejlépe počínal domácí reprezentant Aleš Klopec, který proťal cílovou pásku v čase 3:08:53.
Druhý Dan Orálek doběhl do cíle
za 3:23:08 a třetí Martin Kopecký
v čase 3:27:32.
Čtvrtá Tišnovská etapa registrovala
111 startujících, v cíli byl první opět
Dan Orálek tentokrát časem 3:31:35,
Martin Kopecký za ním zaostal jen o
25 vteřin. Třetí Jiří Partl si zapsal čas
3:47:43. O zvýšený počet startujících
se postarali běžci závodu MiniMUM,
pro které to byla druhá etapa.
V páté Olešnické etapě se neměnilo pořadí na prvních dvou
místech, odstartovalo 74 běžců a
běžkyň, vítězný Daniel Orálek měl
čas 3:13:44, druhý Martin Kopecký 3:16:01. Na třetím místě doběhl
Martin Šerák v čase 3:24:25.

(Okrouhlá), 10:14:30, 2. Tomáš
Hrdina
(Moravský
Krumlov),
10:33:44, 3. Rudy Krajča (CZ),
10:51:23.
Dvacátého šestého ročníku se zúčastnilo dvě stě jedna běžců, všech
sedm etap dokončilo jednapadesát
sportovců, mezi nimi například
také jedna z běžeckých legend
Sigrid Eichner (Německo - ročník
1940), která se stala také nejstarší
účastnicí tohoto klání.
Lubomír Slezák
Foto archiv MUM

Na startu šesté, Bystřické etapy,
se sešlo celkem 66 startujících a na
prvních třech místech se zopakovalo pořadí ze čtvrté etapy. Jen rozdíl
mezi prvními dvěma běžci byl čtyři
minuty, třetímu v cíli chybělo na vítěze minut patnáct.
V závěrečné sedmé etapě, kterou
byla Cimrmanova, a která byla také
závěrečnou etapou Mini MUM zvítězil Vojtěch Grün před Martinem
Kopeckým a Tomášem Hrdinou.
Konečné pořadí: 1. Daniel Orálek (BehejBrno.com), 23:21:17,

2. Martin Kopecký (Liberec),
23:48:01, 3. Martin Šerák (Sokol Bílovice nad Svitavou), 25:00:18.
Nejlepší ženou byla stejně jako
v loňském roce boskovická rodačka Ivana Hrdličková, která časem
27:32:40 obsadila celkově neuvěřitelné 7. místo. Druhá Zdeňka Komárková měla čas 31:03:31 a byla
v konečném pořadí 17., mezi ženami třetí a celkově 23. místo brala
v čase 33:17:22 Lenka Horáková
(Brno).
MiniMUM: 1. Vojtěch Grün

ČESKÉ BUDĚJOVICE, BOSKOVICE Letní mistrovství České republiky
staršího žactva v plavání se konalo
30. 6. a 1. 7. v Českých Budějovicích.
Barvy plaveckého oddílu SVČ Boskovice hájil Martin Kopáček a nevedl si
vůbec špatně. V závodě 400 metrů
polohový závod obsadil 21. místo a
na 100 metrů motýl 24. místo vždy
v osobním rekordu. Pro Martina
bylo úspěchem především to, že se
na LMČR žactva kvali�ikoval a mezi
plavci z 93. oddílů získal zkušenosti
z velkých závodů. (les), foto archiv

BLANSKO - Blanenští plavci žákovských kategorií se v uplynulém víkendu
představili na třech republikových šampionátech. Dvanáctileté hostil pětadvacetimetrový bazén v Kopřivnici, třináctiletí se rozjeli na dlouhý bazén
do Plzně a nejstarší čtrnáctileté žactvo přivítala padesátimetrová aréna
v Českých Budějovicích. Blanenské barvy hájili v Kopřivnici Jan Reka a Tomáš Jašek, v Plzni Anna Kučerová a Štěpán Bezděk a v Českých Budějovicích
nastoupil na start Jáchym Jirků. V konkurenci nejlepších plavců z devadesáti
klubů ČR se blanenští většinou drželi v polovině závodního pole. Nejlepší
výsledky přivezli z Kopřivnice dvanáctiletí borci Tomáš Jašek a Jan Reka. Na
patnáctistovce kraul se zařadil Tomáš Jašek s osobním rekordem na vynikající desátou příčku. Osobáky zaplaval i Honza Reka. Výkony na dvoustovce
kraul a stovce motýlek mu vynesly umístění hned za nejlepší českou desítkou. Poslední nejvyšší republiková soutěž dorostu a dospělých v této letní
sezóně čeká plavce v polovině července tradičně v Praze Podolí.
(vv)

Martin Kopáček Pět plavců reprezentovalo
na mistrovství
Blansko na žákovských
nezklamal
republikových šampionátech
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úterý 10. července 2018

Pohár Drahanské vrchoviny
pokračoval o víkendu ve Valchově
VALCHOV - Pohár Drahanské vrchoviny 2018 má za sebou čtvrtý závod, který se jel v sobotu 7. července
ve Valchově.
Na jeho startu se objevilo 215
bikerů, tedy o sedm více než v loňském roce. Jako v každém závodě
byly obsazeny nejvíce kategorie těch
nejmladších, v krásném, pro cyklisty
až někdy nepříjemném slunečném
počasí, se většina z nich vydala až na
dno sil.

lář Roman (Moravec Team), 19:43.
15 - 18 let: 1. Šindelář Jan (Moravec
Team), 39:55, 2. Konečný Filip (Batt
Nové Město), 41:18, 3. Neradil Vojtěch (Tufo CZ Otrokovice), 42:26.
19 - 39 let: 1. Sklenárik Filip (Pro
Efekt košice), 59:18, 2. Ošťádal Jiří
(Enjoy riding team Brno) 59:26,
3. Holec Pavel (CGB Racing Team),
59:28. 40 - 49 let: 1. Ševčík Martin (Superior Rubena Team), 52:25,
2. Gottwald Martin (Moravec Team),
52:43, 3. Hyneček Roman (Amenity
Extrem Sport Team), 53:30. 50 let a
více: 1. Kovařík Ivo (SK Jiří Team),
56:01, 2. Sedláček Jiří (SK Jiří Team),
57:27, 3. Kaprál Milan (Ricardo
Racing Team), 59:53.
Pátým závodem Poháru Drahanské vrchoviny je klání ve Žďárné,
které se jede v sobotu 14. července.
Lubomír Slezák
Foto archiv Moravec Team

Valchovští medailisté:

Dívky a ženy - Odrážedla:
1. Eclerová Leona (Moravec Team),
00:59, 2. Dvořáčková Valerie (Boskovice), 01:04, 3. Poláčková Pavlína (ACT leraK Blansko), 01:05. Do
6 let: 1. Fousková Veronika (BATT
Nové Město), 02:49, 2. Přikrylová
Tereza (Valchov), 02:53, 3. Eclerová
Leona (Moravec Team), 02:55. 7 - 8
let: 1. Gottwaldová Lucie (Moravec
Team), 04:13, 2. Škubalová Sára
(Tufo Cyklozákladna Otrokovice),
04:15, 3. Šafářová Veronika (Nutrend Specialized Racing), 04:35. 9 10 let: 1. Koudelková Lucie (Moravec Team), 09:24, 2. Janovská Barbora (Moravec Team), 09:40, 3. Zvejšková Karolína (Favorit Brno), 09:48.
11 - 12 let: 1. Tlamková Barbora
(Moravec Team), 18:44, 2. Hanáková
Anna (Moravec Team), 18:45, 3. Bradáčová Nikola (ACT leraK Blansko),
18:52. 13 - 14 let: 1. Srnská Patricie (Cyklo-ski klub Polička), 20:55,
2. Šimoňuková Natálie (Cykloteam
MXM Hulín), 22:22, 3. Malošíková
Julie (Cykloteam MXM Hulín), 24:13.
15 - 18 let: 1. Odehnalová Klára
(Moravec Team), 40:13, 2. Malošíková Sophie (Cykloteam MXM Hulín),
43:40, 3. Konečná Monika (Moravec
Team), 49:56. Od 19 let: 1. Knapková Denisa (Bike Pro Racing Team),
01:01:58, 2. Stunová Alžběta (BB
Cyklosport superior), - 1 kolo.

Chlapci a muži - Odrážedla:
1. Hruda Martin (Drahanský sport
team), 01:02, 2. Burget Matyáš (Suchý), 1:04, 3. Sáňka Jakub (Olomučany), 01:07. Do 6 let: 1. Kalina Matěj
(Letovice), 02:33, 2. Pozorský Martin (Skalice nad Svitavou), 02:39,
3. Chlubna Šimon (Rouchovany),
02:40. 7 - 8 let: 1. Mucha Samuel (SK
Jiří Team), 03:48, 2. Ecler Filip (Moravec Team), 03:50, 3. Kučera Vojtěch (Laguna cycles team Přerov),
04:02. 9 - 10 let: 1. Lipenský Matouš
(Moravec Team), 09:13, 2. Raška Tomáš (Short Bike Academy Opletal
Olomouc), 09:20, 3. Grošek Matěj
(Brno), 09:51. 11 - 12 let: 1. Mušálek Jakub (Head Bike Háj ve Slezsku),
16:48, 2. Kočvara Jakub (Drahanský
sport team), 16:49, 3. Jelínek Tomáš
(Drahanský sport team), 16:57. 13 14 let: 1. Venc Adam (GT Oportunity
Brno), 18:55, 2. Kupský Michal (Drahanský sport team), 19:19, 3. Šinde-

Kam za sportem

ATLETIKA
14. 7., 2 h Transmoravský masochistický terénní běh 161 km z Lomnice
do Lulče a zpět.
HORSKÁ KOLA
14. 7., 9 h Žďárná. Pohár Drahanské vrchoviny.
TENIS
14. 7. - 16. 7., 10 h Kunštát. Turnaj mužů.
TRIATLON
21. 7., 11 a 13:30 h Vysočanský triatlon.

P-D Refractories CZ a.s. > Nádražní 218 > 679 63 Velké Opatovice > Czech Republic

přijme:
x pracovníky do výroby
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, schopnost výkonu manuální práce

výhodou průkazy-obsluha motorových vozíků, vazačský, jeřábnický (možnost zaškolení)

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice

x pracovníky do dílenských profesí
Požadavky: pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost

výuční list nebo praxe v oboru
výhodou průkazy-obsluha motorových vozíků, svářečský atd.

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice
Pro výše uvedené pozice nabízíme:

náborové příspěvky (viz www.pd-refractories.cz, www.mslz.cz)
výhodné platové podmínky
firemní benefity – např. týden dovolené navíc, rozsáhlý sociální program
práce ve stabilní nadnárodní společnosti

Nástup:

dle dohody

Dále nabízíme:

x studentům brigádu ve výrobě ve Velkých Opatovicích
x hodinová sazba od 90,- Kč/hod.
x možnost stravování

Požadujeme:

x
x

věk 18 let
pracovitost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost

Zájemci, hlaste se:
pro Velké Opatovice: Dana Krejčířová, vedoucí personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

pro Svitavy: Miloslava Stráníková, personalistka

tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com

