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Blansko, Boskovice - Krajští 
zastupitelé na svém posledním 
zasedání schválili záměr převodu 
muzeí v Blansku a Boskovicích 
pod kraj. Stát se tak má od prv-
ního ledna příštího roku. Vedení 
obou měst a kraje nyní čekají 
jednání, na kterých se budou ladit 
podmínky převodu.

„Záměr byl v tomto týdnu 
schválen jak zastupitelstvem měs-
ta Blanska, tak zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje,“ uvedl 
blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD). V září pak bude na obou 
zasedáních schvalována dohoda o 
spolupráci mezi městem Blansko 
a Jihomoravským krajem, která 
bude obsahovat základní podmín-
ky převodu.

Podmínek je celkem deset. 
„První podmínkou je to, že 
budova muzea i ostatní budovy, 
jež organizace pro svoji činnost 
využívá, zůstanou v majetku měs-
ta a nově vzniklému Muzeu Jiho-
moravského kraje budou dány do 

bezplatné výpůjčky na dobu čty-
řiceti let,“ přiblížil znění budoucí 
dohody Polák. Další podmínkou 
je například to, že muzeum bude 
prostory využívat výhradně pro 
muzejní činnost.

Město Blansko se v dohodě 
zaváže ročně investovat minimál-
ně dvě stě tisíc korun do budov 
na případné opravy havarijního 
stavu a podobně, což je podstat-
ně nižší částka, než muselo město 
platit doposud. V Jihomoravském 
kraji je pouze muzeum v Blansku 
a v Boskovicích od roku 1993 zři-
zováno městem. Ve všech ostat-
ních okresních městech muzea 
spadají pod kraj.

„Doposud jsme investovali 
minimálně čtyři miliony korun 
ročně na provoz muzea, což je za 
těch dvaadvacet let zhruba deva-
desát milionů korun z městského 
rozpočtu,“ upozornil blanenský 
místostarosta Jiří Crha (ODS) 
s tím, že se srovnají podmínky 
s ostatními městy.

Pro občany Blanska a jeho oko-
lí se vůbec nic nezmění. „Zjed-
nodušeně řečeno – muzeum bude 

i nadále fungovat, pouze je bude 
někdo jiný platit,“ řekl Crha. Všem 
zaměstnancům muzea, včetně stá-
vající ředitelky, bude umožněno 
uzavřít nový pracovní poměr.

Muzeum bude pokračovat 
v pořádání tradičních akcí kona-
jících se v prostorách zámku, 
jako je Muzejní noc, Blanenské 
zámecké dny, Hudba na blanen-
ském zámku. I nadále se bude 
konat také Historický jarmark 
a Den dětí, Vítání svatého Mar-
tina a tradiční vánoční koncert. 
Pořadatelé ostatních akcí budou 
nové organizaci hradit provozní 
náklady.

Převod pod kraj vítají i v Bos-
kovicích, kde zastupitelé schválili 
záměr minulý týden. Město by tím 
ušetřilo asi tři miliony korun ročně. 
„Částky, kterými kraj může přispět 
na muzeum, jsou několikanásobně 
vyšší, než může dát město. Svým 
způsobem by tak město mohlo 
rozvoj muzea omezovat. Peníze 
jako kraj do něj město nikdy nedá,“ 
uvedla boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).
 Pokračování na str. 2
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Desítky kytaristů hrály ve westernovém 
městečku tři stejné písně

Boskovice - Pokus o rekord 
nevyšel, ale přesto se v bosko-
vickém westernovém městečku 
sešla zhruba šedesátka kytaristů, 
aby zahráli tři stejné písně. 

Příchozí zažili i vystoupení 
známého slovenského country 
zpěváka Allana Mikuška.

Cílem nadšenců ve westerno-
vém městečku bylo překonat Por-
tu, na které v roce 1997 zahrálo 
současně tři písničky dohromady 

Muzea přejdou pod 
Jihomoravský kraj 

od příštího roku

Ukončení stavby haly
Zastupitelé 
ukončili stavbu 
nové sportovní 
haly v boskovické 
Slovákově ulici.

Více na straně 2

Festival Boskovice 2015
Tipy na zajímavé 
akce, které se 
uskuteční během 
letošního ročníku 
festivalu.

Více na straně 3

Rozhovor s primářem
Jan Machač 
z boskovické 
nemocnice 
přibližuje otázku 
domácích porodů.

Více na straně 4

Koncert. Obrovský úspěch sklidil minulý čtvrtek koncert Michala Davida v boskovickém letním kině. 
Vystoupení české popové stálice sledoval vyprodaný amfiteátr. 
Více na str. 4 a www.zrcadlo.net. Foto Vladimír Friš
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Blansko - Již dvacet let přiná-
ší blanenský klub Ulita hudební 
festival s názvem Muzika pro 
Karolínku. Každou prázdninovou 
středu se tedy zájemci mohou 
těšit na koncert, který se ode-
hraje vždy od devatenácti hodin 
na zámeckém nádvoří, v případě 
nevlídného počasí v audiovizu-
álním sále Muzea. Vstupenky 
budou k dostání vždy na místě. 

Dvacet let je slušné číslo v sou-

vislosti s pořádáním hudebního 
festivalu. „Festival nemá žádné-
ho velkého sponzora, fi nančně jej 
zčásti podporuje město Blansko a 
Jihomoravský kraj, většinu hradí 
Ulita z vlastních zdrojů, napří-
klad z provozu čajovny, a pře-
sto dokáže dlouhodobě nabízet 
zajímavé skupiny a interprety,“ 
přiblížila zákulisí festivalu pořa-
datelka Martina Nejezchlebová. 
Muziku pro Karolínku po celou 

dobu zajišťují dobrovolníci – od 
dramaturgie přes návrhy plakátů, 
propagaci, výrobu a prodej vstu-
penek, chystání aparatury, židli-
ček až po závěrečný úklid.

Letos festival zahájí hned 1. čer-
vence tuzemská folková stálice 
Nezmaři. O týden později to roz-
pálí brněnský turbošanson kapely 
Poletíme? a následovat bude Klíč 
kvartet s renesančním folkem, fol-
ková formace Marien z Pardubic 

a bluegrassový Sakrapes. V srp-
nu se na scéně objeví například 
brněnská vokální skupina Mošny 
a zajímavě upravené lidové pís-
ničky z Moravy představí Martin 
Krajíček, Jitka Šuranská a Marián 
Friedl. Festival ukončí první záři-
jovou středu folkoví písničkáři z 
Blanenska. Zazpívají Petr Mel-
da Meluzín z Boskovic, Michal 
Juříček z Adamova a Filip Drlík z 
Bílovic.  Více na str. 2

Muzika pro Karolínku slaví dvacetiny, 
festival letos zahájí Nezmaři

Michal David v Boskovicích: 
Zpěvák vyprodal letní kino

tři sta sedmdesát jedna kytaris-
tů. Ve westernovém městečku 
v sobotu písničky Montgome-
ry, Rodné údolí a Okoř zahrálo 
naráz devětapadesát kytaristů.

„Pokus o překonání tohoto 
rekordu se nám v červnu 2014 
nepovedl. V našem městečku 
hrálo nakonec jen 146 kytaristů. 
Zahráli si tady nejenom chlapi, 
ale i jejich manželky, přítelky-
ně, či děti. Stejně jako minule se 
letos rekord překonat nepodaři-
lo, za rok se o něj ale pokusíme 
znovu,“ popsal majitel bosko-
vického zábavného westernové-
ho parku Luboš Jerry Procházka. 
 Radim HruškaPokus o překonání rekordu. Foto Radim HruškaPokus o překonání rekordu. Foto Radim Hruška

Soutěž o volné vstupy na 
festival Boskovice 2015

Týdeník Zrcadlo přináší soutěž o dvakrát dva vstupy na 
letošní ročník fes  valu Boskovice 2015, který se v Boskovi-
cích odehraje od 9. do 12. července.
Soutěžní otázka: Odkud pochází psychedelická divočina 
Meridian Brothers, která v pátek přile   na Boskovice přes 
velkou louži?  a/ Brazílie   b/ Kolumbie c/ Venezuela

Správnou odpověď posílejte do středy 8. července 
na e-mail: redakce@zrcadlo.net. Výherce budeme 
kontaktovat.

Letovická 
kultura 

má novou 
ředitelku

Letovice - Od prvního čer-
vence nastoupí na post ředitelky 
Městského kulturního střediska 
Letovice Jana Trubáková. Ve 
funkci po dvou letech nahradí 
Jiřího Palána, kterého v současné 
době vyšetřuje policie pro pode-
zření ze zpronevěry. 

Trubáková se výběrové komisi 
líbila nejvíce z celkem osmnácti 
uchazečů. Podle letovického sta-
rosty Vladimíra Stejskala (ODS) 
vybrala komise šest fi nalistů 
z nichž Jana Trubáková nejlépe 
splňovala všechny požadavky. 
Nová ředitelka dříve působila 
v blanenské a moravské zemské 
knihovně.  (hrr)
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Zastupitelé stopli stavbu 
haly ve Slovákově ulici
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Boskovice - Boskovičtí zastupi-
telé na svém posledním zasedání s 
konečnou platností ukončili stavbu 
nové sportovní haly ve Slovákově 
ulici. Vedení města zároveň pově-
řili hledáním nových vhodných 
prostor pro sportovní zařízení a 
prověřením možnosti získat na 
stavbu dotaci. 

Ve fi nále z pětadvaceti přítom-
ných zastupitelů hlasovalo pro 
zastavení stavby sedmnáct, šest 
jich bylo proti a dva se zdrželi 
hlasování. Zastupitelé tak respek-
tovali rozhodnutí radních, kteří 
o ukončení výstavby rozhodli na 
mimořádném zasedání rady v pon-
dělí 15. června.

Vedení boskovické radnice také 
musí podle rozhodnutí zastupitelů 
nejpozději do 8. prosince přijít s 
návrhem konkrétní lokality, kde 
by se mohla hala postavit. Samot-
ná stavba by pak měla začít ještě v 
aktuálním volebním období.

Podle boskovické starostky 
Hany Nedomové (ČSSD) je stav-
ba nové haly potřebná, ne však 
za každou cenu. Upozornila tak 
na fakt, že pokračování stavby ve 
Slovákově ulici by mohlo investici 
prodražit o třicet i více procent.

O novém místě, kde by mohlo 
městské sportoviště stát, se už jed-
ná, starostka však zatím nechtěla 
vyjednávání blíže komentovat. Ve 
hře je například lokalita v Červe-
né zahradě, za střední pedagogic-
kou školou nebo za zemědělskou 
střední školou v Hybešově ulici.

Podle opozice však znamená 
zastavení stavby ve Slovákově 
ulici to, že sportovní hala v Bos-
kovicích nevznikne minimálně 
dalších deset let. „Pro mladé lidi, 

RÁJEC-JESTŘEBÍ – Zloděj kradl na hřbitově. Na hřbitov v Ráj-
ci-Jestřebí se vydal krást zatím neznámý sběrač kovů. Ze tří hrobů 
tam doslova odstrojil vše, co bylo kovové. Krádeží několika umělecky 
vyvedených litinových sloupků a masivního ocelového řetězu napáchal 
na majetku druhých nejméně dvacetitisícovou škodu. Pachateli hrozí 
až dvouletý trest odnětí svobody.

JEDOVNICE – Vandal poničil mobilní toaletu. Blanenští policisté 
aktuálně řeší v jistém slova smyslu kuriózní případ poškozené přenos-
né toalety, kterou zatím neznámý pachatel poničil v Jedovnicích. „Pod-
le svědků incidentu k mobilnímu záchodu přistoupila zjevně podnapi-
lá osoba, která se vší silou snažila plastový box úmyslně převrhnout. 
Demonstrace svalů byla nakonec úspěšná a kabinka se s praskotem 
konstrukčního materiálu položila na bok,“ uvedl blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek. 

Firmě zajišťující sanitární servis, které toaleta patřila, vznikla při-
bližně patnáctitisícová škoda. Pachateli trestného činu poškození cizí 
věci po odhalení hrozí až rok ve vězení.

BLANSKO – Taxikář zpronevěřil peníze. Bezmála sedmnáct tisíc 
korun údajně zpronevěřil šofér blanenské taxislužby svému zaměstna-
vateli. Od počátku roku totiž neodvedl všechny tržby. Pokud se pode-
zření potvrdí, hrozí jednadvacetiletému mladíkovi až dvouleté vězení. 

SVITÁVKA, ADAMOV – Bourali pod vlivem alkoholu a drog. 
Nepřizpůsobení rychlosti jízdy svým schopnostem a ovlivnění mysli 
alkoholem či drogou stojí v pozadí dvou dopravních kolizí, které se 
odehrály v regionu. První výtečník boural nedaleko Svitávky. Audi A4 
pod jeho taktovkou vyjelo mimo vozovku v místě, kde cestu lemo-
val plot fotovoltaické elektrárny. Nekvalifi kované odhady hovoří o 
padesátitisícové škodě na vozidle a zhruba o deset tisíc menší škodě 
na poničeném oplocení. Ještě než byl šofér z místa nehody s lehkým 
zraněním přivolanými záchranáři odvezen do boskovické nemocnice, 
podrobil se dechové zkoušce. Její výsledek byl pozitivní. Třiadvace-
tiletý muž policistům přiznal, že za hodnotou 1,05 promile se skrývá 
vypití dvou dvanáctistupňových piv a jedné odlivky rumu před jízdou. 
Aby toho nebylo málo, opilý mladík nebyl nikdy držitelem řidičského 
oprávnění.

Druhá nehoda se stala v Adamově. Pětatřicetiletý řidič tam nezvládl 
průjezd ulicí Pod Horkou, přejel do protisměru a doslovně se se svou 
škodovkou otřel o dvě u krajnice zaparkovaná auta. 

„Tímto neobratným manévrem způsobil škodu předběžně odhado-
vanou na šestačtyřicet tisíc korun. Horší však bylo následné zjištění 
nehodové hlídky, že zřejmý viník před usednutím za volant s největší 
pravděpodobností požil syntetickou drogu. Orientační test ve vzorku 
mužových slin totiž odhalil substance obsažené v pervitinu. Přesnou 
míru ovlivnění návykovou látkou stanoví až další odborné zkoušky 
toxikologů,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

V obou případech se hlavní protagonisté nehod budou muset v souvis-
losti se svým jednáním zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Ve vězení by tak oba mohli strávit až tři roky.  (hrr)
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kteří chtějí sportovat, je to jasný 
vzkaz, že hala nejbližších deset let 
nebude,“ řekl boskovický opozič-
ní zastupitel za sdružení Sportovci 
pro Boskovice Jiří Pevný.

Důvodů pro konec projektu je 
podle vedení boskovické radnice 
hned několik. Argumenty vychá-
zejí ze zpracovaných posudků i z 
jednání s lidmi, kteří stavbu haly 
chtějí blokovat.

„Podle nás je to tak ohrožená 
stavba a takové riziko, že je lepší 
ji zastavit, lokalitu využít jiným 
způsobem a hledat pro halu jiné 
místo,“ uvedla již dříve starostka 
Hana Nedomová.

Velký problémem pro halu ve 
Slovákově ulici je podle starostky 
třeba to, že by bylo nutné změnit 
projekt. Stavba by se tím prodražila 
o zhruba třicet procent a podle 
zákona by bylo nutné vypisovat 
další výběrové řízení. Na investici 
by se tak mohly podílet dvě různé 
fi rmy. To by mohlo do budoucna 
zkomplikovat případné reklamace.

Proti zrušení stavby haly ve Slo-
vákově ulici se naopak postavily 
opoziční strany v boskovickém 
zastupitelstvu. Nedávno kvůli 
tomu sepsali společné prohlášení. 
V něm požadovali, aby stavba na 
původním místě pokračovala. 

„Napadá mne pouze, že je to 
(zastavení stavby) politické hle-
disko. Některá politická uskupení 
si to vzala jako téma pro komu-
nální volby. Domníváme se, že 
neexistuje žádný vážný argument 
pro to, aby byla stavba zastave-
na,“ uvedl Radek Mazáč (Spor-
tovci pro Boskovice).

Stavba sportovní haly ve Slo-
vákově ulici začala v polovině 
roku 2013. 

Loni v únoru byla ale přeruše-
na kvůli problémům s podložím a 
spodní vodou na staveništi. Stav-
ba haly měla přijít na asi 52 mili-
onů korun.

Staveniště ve Slovákově ulici.  Foto Jaroslav OldřichStaveniště ve Slovákově ulici.  Foto Jaroslav Oldřich

Na Kolárce zazpívala muzikálová 
zpěvačka Hana Holišová

Pokračování ze str. 1
„Muzika pro Karolínku je 

nevšední i tím, že se koná v prů-
běhu celého léta, a ne během 
několika málo dnů, jak tomu u 
jiných festivalů bývá,“ upozorni-
la Nejezchlebová. 

Akce už je několik let součás-

tí Blanenského kulturního léta. 
V minulosti vystoupily výrazné 
kapely a osobnosti české hudeb-
ní scény, jako Fleret, Kamelot, 
Neřež, František Nedvěd, Karel 
Plíhal a další. 

Ale prostor dostávají i mladí 
začínající interpreti a také místní 

muzikanti, například Šnek a spol. 
či Trní.

V počátcích festivalu, jehož 
původní název byl Blanenské fol-
kové léto, se nejprve konalo čtyři 
až pět koncertů a postupem času 
se jejich počet rozšířil na součas-
ných deset, přičemž občas kon-

cert vystřídá ochotnické divadlo 
nebo recitace. V rámci Muziky 
pro Karolínku se tedy odehrálo 
více než sto padesát představe-
ní. Název festivalu je inspirován 
historickou postavou Caroliny 
Meineke, která pobývala na bla-
nenském zámku.  (mha)

Pokračování ze str. 1
Jak popsala, od boskovických 

zastupitelů dostala úkol jednat 
o možném převodu už v roce 
2003. V té době se ale nepodařila 
najít shoda, protože kraj odmí-
tl další příspěvkové organiza-
ce. Znovu na stůl se věc dostala 
v loňském roce.

„Od té doby se udála řada věcí. 
Proběhlo několik jednání. Po 

schválení boskovickým i kraj-
ským zastupitelstvem budou jed-
nání pokračovat. Při nich dola-
díme další podrobnosti, které se 
týkají například budovy muzea 
nebo ošetření stávajících smluv,“ 
vysvětlila Vítková.

Podle ní by návštěvník muzea 
ani občan Boskovic neměl převod 
nijak pocítit. „Nepředpokládám, 
že by se něco změnilo. Bude zde 

probíhat činnost, na kterou jsme 
zvyklí, výstavy, besedy a různé 
další akce. Podstatné je, že jsme 
přesvědčeni o tom, že muzeum 
bude mít lepší možnosti fi nanco-
vání, které město nebylo schop-
né vytvořit,“ dodala boskovická 
místostarostka.

Blansko i Boskovice muzea 
získala z bývalého okresního 
úřadu na začátku devadesátých 

let minulého století. Blanensko 
je tak jediným regionem na již-
ní Moravě, kde někdejší okres-
ní muzea fi nancují města. Jinde 
spadají pod Jihomoravský kraj. 
Iniciativa k převodu muzeí pod 
hejtmanství vzešla před časem 
od starosty Blanska Ivo Poláka. 
Zatím Jihomoravský kraj přispívá 
na provoz obou zařízení částkou 
několik set tisíc korun ročně.

Muzea přejdou pod Jihomoravský kraj...

Muzika pro Karolínku slaví dvacetiny, 
festival letos zahájí Nezmaři

Blansko - Na závěrečném kon-
certě dětí z pěveckého oboru ZUŠ 
Blansko vystoupila také členka 
souboru Městského divadla v 
Brně a nositelka ceny Thálie za 
rok 2013 Hana Holišová. Zazpí-
vala muzikálové melodie z před-
stavení Mamma Mia. 

Hana Holišová se dostala do 
povědomí široké veřejnosti pře-
devším ztvárněním role Anny 
Peškové v televizním seriálu 
Velmi křehké vztahy. Nyní ji 
můžeme vidět na obrazovce v 
seriálu Ulice.

„Při natáčení je skvělá parta. 
Zní to jako fráze, ale není to tak. 
Jinak by to ani nešlo, protože je to 
náročná práce, točí se často. Moje 
seriálová rodinka je úžasná,“ říká 
Hana Holišová s tím, že pravděpo-

dobně ještě nějakou dobu v seriálu 
zůstane.

„Tam člověk neví dne ani hodi-
ny. Záleží i na oblíbenosti u divá-
ků, takže to vypadá, že si nás tam 
zatím nechají,“ naznačuje herečka 
další průběh seriálu.

V létě bude možno Hanu Holi-
šovou vidět na Biskupském dvoře 
v Brně, kde vystoupí ve hře Noc 
na Karlštejně. „Potom máme i 
nějaké zájezdy, ale ty se mě netý-
kají, takže budu mít volno,“ těší se 
Holišová.

Zpěvačka pozvala diváky napří-
klad na dobrodužný muzikál Ost-
rov pokladů do Městského diva-
dla. Hostuje též v muzikálu Mam-
ma Mia, který se hraje v pražském 
Kongresovém centru. 

 Marie HasoňováHana Holišová na Kolárce.  Foto Marie HasoňováHana Holišová na Kolárce.  Foto Marie Hasoňová

Studentská konference na 
Gymnáziu Boskovice

Boskovice - Ve 
středu 24. června 
se uskutečnila stu-
dentská konference 
Naděje – svědec-
tvím a dialogem 
k porozumění. V 
aule Gymnázia Bos-
kovice promluvila 
místostarostka měs-
ta Jaromíra Vítko-
vá i ředitelka školy 
Alena Svanovská. 
Velice zajímavé byly vzpomínky pana Jaroslava Petra, stejně jako 
výstava projektu Naděje. Program pokračoval v boskovické židovské 
čtvrti, kde byli s komentovanou prohlídkou připraveni studenti SPgŠ 
Boskovice.

V následujícím textu studentka septimy Kateřina Látalová vyjádří 
své pocity z konference.

Naše minulost je pro nás důležitá. Historie naše vlastní, naší rodiny, 
našeho národa, ale i celého světa – ten je také náš. Myslím, že tohle 
se s časem nemění a i v dnešní době platí, možná víc jak kdy dřív, že 
bychom se měli o událostech již proběhlých stále dozvídat a mít tak 
možnost se z nich i poučit. Spousta lidí si ale myslí, že televize a noviny 
a internet zvlášť nám začínají podávat čím dál tím zkreslenější infor-
mace. Jak se tedy dostat k naší historii takové, jaká opravdu byla?

Ve středu se na naší škole uskutečnila beseda s pamětníkem druhé 
světové války. Vyprávění pana Petra by se dalo srovnat leda s výborně, 
poutavě napsanou knihou. Během pár chvil se stáváme součástí jeho 
světa vzpomínek, které nám postupně odhaluje jako jednotlivé obrázky 
fi lmu. Nevím, jestli se nás, dnešní mladou a již vůbec neznalou gene-
raci, snaží zaujmout a úmyslně tak svoje svědectví lehce dramatizuje... 
ale nemyslím si to. A možná i to je důvodem, proč je to všechno tak 
poutavé – všemu můžeme věřit, jakkoli je to neuvěřitelné.

Přestože všichni na vlastní oči vidíme důkaz toho, že tento starý pán 
všechno překonal a válku přežil, prožíváme jeho strasti s ním. Obrazy, 
které se nám v hlavě mimoděk utvářejí, nás mnohdy vybízejí k otázkám. 
Jak se mohli lidé cítit, když žili v takové době?

 Kateřina Látalová, Gymnázium Boskovice

Kunštát disponuje s volnou 
kapacitou v mateřské škole
Mateřská škola v Kunštátě, ve spolupráci s městem Kunštát 

informují občany, že pro školní rok 2015-2016 disponují pěti vol-
nými místy ve státní mateřské škole Kunštát. 

Město Kunštát by rádo tento benefi t nabídlo i rodičům, kteří byd-
lí i mimo region města Kunštát. 

Zájemci o volná místa se mohou informovat u ředitele ZŠ, MŠ 
Mgr. Vratislava Sedláka, tel. 775 667 608.



Slavnostní zahájení s Dina 
Trio Band

Maďarská kapela oživuje starobylé sefardské me-
lodie prostřednictvím křišťálově čistého hlasu zpě-
vačky Diny, citlivé a emocionální kytarové hry Dávi-
da Lamma a archaizujícího tónu fl étny Balázse Don-
ga Szokolaye. Dina Band vystupuje po celém světě 
a oslovuje posluchače každého věku, různých zemí 
i nejrůznějších kultur. Na festivalu vystoupí v rámci 
slavnostního zahájení ve čtvrtek od 17 hodin v zá-
meckém skleníku.
ČTVRTEK 9. 7., ZÁMECKÝ SKLENÍK

Vernisáž výstavy Petra 
Nikla

Petr Nikl, jeden z nejvýraznějších umělců součas-
nosti, není festivalovému publiku v Boskovicích ne-
známý – vystoupil zde několikrát, mj. jako hudebník. 
Ač vystudovaný malíř, Nikl plynule přechází mezi 
malováním, hudbou, instalacemi, ilustracemi, foto-
grafi emi, divadlem – všechny činnosti se navzájem 
prostupují do nezapomenutelného magického světa. 
V Boskovicích se poprvé představí jako výtvarník. 
Nikl-malíř je vysoce oceňovaný pro křehkou, jem-
nou, kultivovanou malířskou techniku i pro témata, 
která se průběžně v jeho malbách objevují – zvláštní 
imaginativní svět vystupující z nekonkrétního pro-
storu. Dlouhodobým tématem, nebo spíše pojítkem 
jeho různých cyklů je zachycení plynutí času (a i jisté 
nostalgie), které ho provází. Posledních několik let 
Petr Nikl částečně žije v New Yorku, kde vzniká po-
zoruhodná série reagující na vizuální bohatost tohoto 
fenomenálního města: „Njújorští divňáci“ představu-
jí galerii jeho obyčejných i extravagantních obyvatel, 
a někteří z nich zavítají i do Boskovic.

ČTVRTEK 9. 7., MUZEUM

Vítězný fi lm Ceny Pavla 
Kouteckého v Panoramě

Dokument Opři žebřík o nebe natočila Jana Ševčí-
ková v roce 2014. Otázka, zda může být víra odpově-
dí na utrpení sociálně vyloučených, rezonuje v por-
trétu kněze Mariana Kuffy. Ten u vesnice Žakovce 
v Tatrách vede faru, poskytující azyl propuštěným 
vězňům, alkoholikům, narkomanům a dalším potřeb-
ným. Autorce se podařilo zachytit vývoj vztahů kně-
ze a obyvatel jeho fary, které o sobě nechává volně 
vyprávět a jež poctivě sleduje v jejich individuálních 
osudech. Snímek zachycuje heroismus Kuffovy víry, 
zároveň nechává zaznít svědectví o zmaru z úst jeho 
svěřenců.

ČTVRTEK 9. 7., KINO PANORAMA

Meridian Brothers 
přivezou kolumbijskou 
divočinu

Meridian Brothers jsou tropicko-psychedelická 
skupina z Kolumbie. Kapela vznikla v Bogotě v roce 
1998 a z počátku se projekt, pod vlivem autora hud-
by Eblise Alvareza, zaměřoval výhradně na nahrávky 
kazet, experimentování s alternativními způsoby po-
užití nástrojů a elektronická média. Od koncepčního 
projektu, kde hrál Alvarez na všechny nástroje, se 
Meridian Brothers postupně vyvinuli v živou kapelu.

PÁTEK 10. 7., LETNÍ KINO

Scénické čtení z deníků 
Antonína Huvara

Scénické čtení „Pověsíme jenom faráře“ z deníků 
pátera Huvara, kněze, který strávil deset let v třinácti 
různých vězeních a lágrech. Antonín Huvar byl čes-
kým katolickým knězem, členem Orla a Skautu, vy-
sokoškolským pedagogem a spisovatelem. Text čtení 
vychází především z knihy pamětí Antonína Huvara 
Střepy, začíná jeho zatčením a prvním výslechem, 
končí propuštěním. Sleduje nejen zápas o fyzické, du-
ševní a duchovní přežití, ale i cesty k tomu, jak roky 
nesvobody a permanentního ohrožení prožít v plnosti 
a důstojnosti. Zcela bez sentimentu, s oporou drsného 
humoru nabízí Huvar nejen zprávu o detailech totalit-
ní zvůle, ale také velké povzbuzení k žití vnitřní svo-
body, je-li svoboda zvenčí omezena. Účinkují herci 
Slováckého divadla Pavel Hromádka a Jan Horák, 
režie Zuzana Malá.

PÁTEK 10. 7., KLÁŠTERNÍ SKLEP

Shoegazoví Manon meurt 
na palouku

Předskakování My Bloody Valentine raketově 
odstartovalo kariéru tomuto genderově vyvážené-
mu uskupení. Irské legendy si dokonce při zvukové 
zkoušce stěžovaly, že jsou Manon meurt moc nahlas. 
Existuje snad větší kompliment? Toho povyku ohled-
ně Manon meurt bylo a je opravdu hodně, ale všem 
pochybovačům vytřeli zrak svým eponymním debu-
tem. Hluboká basa, nádherný zasněný zpěv devate-
náctileté kytaristky Katky a o malinko postrockovější 
aranžmá než škatulka shoegaze naznačuje.

PÁTEK 10. 7., PALOUK POTRVÁ

Taneční triptych Kabalat 
šabat v synagoze

Tři tanečně - pohybová sóla. Tři pohledy na cestu 
lidské existence.

BeGanEden/BeGardenEden 
– Tanečnice Tereza Indráková 
za doprovodu izraelské hudeb-
nice Elyy Cohenové. Výrazový 
pohled do světa hebrejské lin-
gvistiky s výletem ke stínu stro-
mů v Zahradě.

DeRbrouk / DeRbeetle – Ta-
nec pro jednoho muže, jeden 
stůl, jednu židli, jedno světlo a 
jeden zvuk. V druhé části tripty-
chu se představí tanečník Honza 
Malík.

Tranzmutace (fragment) – 
„Vzlétnout jako nezadržitelné 
přání. Metafora veškerých tu-
žeb vnitřních i vnějších světů. 
Pokusy, které končí pády. Ná-
razy proměňující jádro i hmotu 
do draze hodnocené zkušenosti. 

Taková je Tranzmutace,“ popsala Zuzana Smugalová 
vystoupení tanečnice Andrea Miltnerové.

Všechny tři části taneční performance spojuje režie 
a design Jana Komárka.

PÁTEK 10. 7., SYNAGOGA

Jazzová improvizace 
uzavře 
Sommerův 
festival uvnitř 
festivalu

Günter Baby Sommer je jed-
ním z vrcholných mistrů mo-
derního evropského jazzu. Vý-
jimečný improvizující bubeník 
si vypiloval vysoce individuální 
styl hudebního projevu. Som-
merova diskografi e čítá na sto 
nahrávek. Jako profesor Hochs-
chule für Musik v Drážďanech 
své jazzové umění předává dal-
ším generacím. Tímto koncer-
tem se uzavře malý festival na 
počest tohoto legendárního hrá-
če na bicí nástroje. Na pódiu se sejdou hudebníci ně-
kolika generací, odchovanci Sommerovy školy a po-
kračovatelé tradice moderního jazzu a improvizované 
hudby v Německu. Uslyšíte tak jakousi fúzi celého 
programu obou dnů ve velkolepé improvizaci.

SOBOTA 11. 7., ZÁMECKÝ SKLENÍK

Opera z židovského 
ghetta připomene výročí 
osvobození

Dětskou operu Brundibár napsali hudební skla-
datel Hans Krása a spisovatel Adolf Hoffmeister v 
roce 1938 a v Terezíně se podle dostupných údajů 
Brundibár dočkal celkem 55 představení. Známá dět-
ská opera tentokrát ožila v režii Lindy Keprtové pod 
taktovkou Pavla Šnajdra a jeho Brno contemporary 
orchestra, v podání dětí ze ZŠ Merhautova, ZŠ ná-
městí 28. října a oblíbeného operního zpěváka Josefa 
Škarky. U příležitosti 70 let od osvobození Terezína 
je cílem projektu mj. poukázat i na existenci součas-
ných ghett.

SOBOTA 11. 7., HRAD

Polští Slutocasters 
rozvibrují Panský dvůr

Polská erupce elektronické dekadence. Nová vlna, 
elecroclash, synth & punk. Nyní katowické trio se 
zformovalo v roce 2009 ve Varšavě, za šest let své 
existence stihlo odehrát koncerty napříč Evropou 
od Rumunska po Berlín nebo 
vytvořit soundtrack k fi lmu 
Hardkor Disko. Nahrávky jim 
vydává německý label Tekken 
SoundHead. Basa, bicí, elektro-
nika a zpěv polského projektu 
posluchače nenechá klidnými.

SOBOTA 11. 7., 
PANSKÝ DVŮR

Strašnické 
divadlo: 
Ukradený čas

Skutečně nasloucháme srd-
cem. A k tomu je třeba čas. Čas 
je největším bohatstvím, které 
Momo má, protože ví, že čas 
přebývá v srdci. Ale jsou tu Šedí 

muži a vše se mění. Kdo jsou? A co chtějí? A proč na-
jednou celý svět šedne? Jen děti můžou zachránit svět 
před smrtelnou šedou nákazou, bez nich to nepůjde… 
Pohádka vznikla na motivy knihy Děvčátko Momo 
a ukradený čas od Michaela Endeho. Strašnické diva-
dlo ji odehraje v neděli od 14:30 ve farské zahradě.

NEDĚLE 12. 7., 
FARSKÁ ZAHRADA

Workshop Tamary Moyzes 
v boskovických ulicích

Městský veřejný prostor nabízí mnoho příležitostí 
k refl exi politických a společensky kontroverzních 
témat. Nabízí inspirativní prostor pro umělce, kteří 
jsou odhodláni klást veřejnosti nepříjemné otázky a 
relativizovat zaběhnuté pořádky. Toto politické umě-
ní se dostává do středu zájmu postupně také v České 
republice. Jednou z nejvýraznějších postav umělec-
kého aktivismu je slovensko-izraelská umělkyně Ta-
mara Moyzes. Spojení jejího občanského aktivismu 
s uměleckým působením sama označuje originálním 
žánrem ARTIVISMUS. Dílnu artivismu ve veřejném 
prostoru Tamary Moyzes můžete exkluzivně zažít 
také v rámci letošního festivalu Boskovice. Work-
shop proběhne ve třech blocích: v sobotu od 10:00 do 
13:00 začne přednáška Tamary Moyzes o artivismu a 
přípravou tématu pro veřejný prostor, druhá část pří-
pravy projektu pro veřejný prostor naváže od 15:00 
do 19:00. Závěrečná realizace artivistického projektu 
v ulicích Boskovic se uskuteční v neděli od 10 do 15 
hodin. Kapacita dílny je omezená pro třicet lidí, při-
hlásit se můžou nejpozději půl hodiny před zahájením 
na infostánku.

SOBOTA A NEDĚLE, 11.-12. 7., 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Celý program a podrobnosti 
najdete na 

www.boskovice-festival.cz.
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Ukradený čas

Boskovice - O druhém prázdninovém víkendu od 9. do 12. 
července se v Boskovicích odehraje již 23. ročník festivalu s 
podtitulem „pro židovskou čtvrť“. Už přes dvacet let se město 
na začátku léta mění v kulturní oázu, do které se sjíždějí tisíce 
lidí. Právě místo konání má zásadní podíl na neopakovatelné 
atmosféře festivalu. Koncerty, představení, promítání i čtení 
proplétají celé město. Na čtyři dny tak ožívají všechny jeho 
unikátní památky: židovská čtvrť a synagoga, hrad, zámek, 
zámecký skleník, farská zahrada, amfiteátr letního kina nebo 
panský dvůr.

I letos festival představí desítky hudebních projektů z Čes-
ka i zahraničí. Jednou z hlavních hvězd festivalu bude napří-
klad německá jazzová legenda, bubeník Günter „Baby“ Som-
mer. „Přivézt zakladatele německého moderního jazzu jsem 
se snažil několik let, je skvělé, že se to konečně povedlo. 
Sommer má za sebou spolupráci s Peterem Brötzmannem, 
Cecilem Taylorem nebo také českým kytaristou Rudolfem 
Daškem. Do Boskovic přijede nejen se třemi dlouhodobými 

jazzovými projekty, ale i se sestavou freellusion složenou z 
Günterových žáků speciálně pro tuto příležitost,“ uvedl Viktor 
Slezák, jeden z dramaturgů česko-německé jazzové scény.

Hudební přehlídka u Sommera nekončí. Z Polska přijedou 
elektroničtí Slutocasters nebo Los Agentos, kteří volně pře-
vzali skladby Toma Waitse a místo nakřáplého mužského 
basu se přiklonili k ženskému zpěvu. Z Maďarska se do Bosko-
vic chystá experimentální Bujdosó Trio. Psychedelická kapela 
Meridian Brothers přiletí až z Kolumbie. Pestrý bude i výběr z 
českých projektů. Legendární Iva Bittová na festival přijede s 
obnovenými Čikori, skupina Už jsme doma koncertem oslaví 
třicáté narozeniny. Představí se i projekty začínající a méně 
známé – například Kalle či Archívny Chlapec. 

Svébytnou součást festivalu tvoří také divadelní představe-
ní, autorská čtení předních tuzemských autorů a filmové pro-
jekce. Návštěvníci se mohou těšit například na dětskou operu 
Hanse Krásy z terezínského ghetta Brundibár, scénické čtení ze 
vzpomínek kněze Antonína Huvara na deset let v komunistic-

kých vězni-
cích nebo 
na tradič-
ní filmový 
blok letos 
v ě n o v a -
ný profilu 
scenáristy 
Jiřího Kři-
žana.

„Právě neutěšený stav židovské čtvrti Boskovic zavdal na 
počátku devadesátých let příčinu ke konání festivalu. Její 
existence jako urbanistického celku, byla vážně ohrožena,“ 
popsal zrod festivalu předseda Unijazzu Čestmír Huňát. Fes-
tival Boskovice pro zachování a obnovu židovské čtvrti se po-
prvé konal v roce 1993 a také díky každoroční přítomnosti 
návštěvníků z celé republiky i odborné veřejnosti a novinářů 
se postupně podařilo její osud zvrátit.

Bittová, Sommer, Longital. 
Festival Boskovice 2015 
opět otevře léto

Tipy z programu...Tipy z programu...

Günter Baby Sommer

Kabalat šabat
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Machač: Cílem není porod 
doma, ale domov v porodnici

R  H

Boskovice - V současné době 
se hojně diskutuje o problema-
tice domácích porodů. Zrcadlo 
k této otázce přináší názor primá-
ře Gynekologicko porodnického 
oddělení boskovické nemocnice 
Jana Machače, který je ve svém 
oboru uznávaným odborníkem.

Jaký je tedy váš názor na 
domácí porody?

Situace v porodnictví je v sou-
časné době poněkud nabourá-
vána teorií domácích porodů. 
Ta vychází mimo jiné z toho, že 
porod v domácnosti je stejně bez-
pečný jako v porodnici a žena 
rodí v domácím prostředí ve vět-
ší psychické pohodě. To ale není 
zase až tak pravda. 

V současné době probíhá 
v tuzemsku operačním způsobem 
skoro jedna čtvrtina porodů. Pro-
cento císařských řezů se pohybu-
je kolem dvaceti procent a další 
operační porody tvoří další zhru-
ba čtyři procenta. Z toho samo-
zřejmě plyne, že pětadvacet pro-
cent porodů nemůže být vedeno 
v domácnosti. Teorie, že porod je 
zcela přirozená věc, je sice prav-
divá, ale je nutné dodat, že porod 
v domácnosti je velmi riskantní 
záležitost, a to jak pro dítě, tak 
pro matku.

Zastánci domácích porodů 
tvrdí, že dříve se doma rodívalo 
běžně...

To je sice pravda, ale dříve rodí-
valy doma ženy, které si nemohly 
dovolit nemocnici. Všechno se 
vyvíjí, a jestliže jsme se nyní 
dostali na perinatální úmrtnost, 
která je v tuzemsku kolem tří 
promile, tak proč se vracet zpět. 
Je nutné si uvědomit, že u nás 
zemřou pouze tři narozené děti 
z tisíce. Dostali jsme se na světo-
vou úroveň, která v ostatních stá-
tech nemá obdoby. V této oblasti 
patříme mezi nejvyspělejší státy. 
Domácí porody jsou podle statis-
tik šest až jedenáctkrát nebezpeč-
nější. Pokud by tedy ženy začaly 
rodit doma, tak se nám také záko-

C  ?
V psí záchytné stanici Bosko-

vice se v současné době nachází 
pět pejsků:

MIKY je v útulku nejdéle 
a velmi dobře by ohlídala zahra-
du, je kamarádská a přátelská, ale 
nesnáší se s druhými zvířátky. Je 
to lovec..., i když na pejska dob-
rovolnice si zvykla. Nový domov 
by si ale zasloužila.

LEXA se velice změnila, už si 
na novou situaci zvykla a je mírná 
a přátelská, má ráda lidi i ostatní 
zvířata. Také již chodí na pro-
cházky a může jít do nové rodiny. 
Více na našich stránkách.

JACK se potuloval v Doubra-
vách, jedná se asi pejska vyhoze-
ného z auta. Je mladý a skotači-
vý, prostě odrostlé štěně, které si 
rádo hraje. 16. května jsme Jacka 
nechali ostříhat a je z něj krásný 
knírač, který nádherně aportuje 
a učíme jej základním povelům, 
což mu jde velice dobře.

BADY je nový pejsek v útul-
ku od 9. června. Mladý, zdatný 
a poslouchá na povely. Nevíte 
komu patří?

CINDY nová fenečka, v útul-
ku je od 17.června. Mladá, dobře 
vedená, poslušná, kamarádská 
a čistotná. Snad se jí najde majitel.

V případě zájmu o pejska 
volejte tel. 516 453 335 - Městská 
policie Boskovice, která má pej-
sky na starosti. Více na www.psi-
boskovice.cz a nebo Facebooku.

Michal David překvapil školáky, 
zazpíval a rozdal autogramy

Boskovice - Základní škola v 
Boskovicích připravila pro děti 
v závěru školního roku velké 
překvapení. V rámci celostátní 
kampaně Celé Česko čte dětem, 
připravily děti a učitelky školní 

družiny ve Slovákově ulici Velké 
čtení, jehož hlavním hostem byl 
Michal David.

Čtení předcházelo velké 
několikaměsíční pátrání malých 
detektivů i rodinných týmů, aby 

zjistili vše o Míchalu Davidovi. 
Ten také všechny osobně odmě-
nil a přečetl přítomným pohádku 
od brněnské spisovatelky Mile-
ny Buřilové, která se akce také 
účastnila.

Michal David zazpíval dětem 
několik známých písniček, vzpo-
menul si na své vlastní školské 
roky a na závěr neodmítnul niko-
mu svůj podpis.  (hrr)

 Foto Jaroslav Oldřich

nitě zvýší počet mrtvých dětí. 
Z tohoto důvodu Česká gyneko-
logická společnost včetně České 
lékařské komory a odborníků, 
kteří se porody zabývají, porod 
v domácnosti odsuzují jako příliš 
velké riziko.

Žena má ale právo se roz-
hodnout, kde bude porod pro-
bíhat...

Zastánkyně argumentují, že 
žena má právo se rozhodnout. 
Ale podle mého názoru má pře-
devším povinnost udělat všechno 
proto, aby se jí narodilo zdravé 
dítě. Jestliže se rozhodne, že zvý-
ší riziko při porodu, tak sice na 
to má právo, ale nejedná zodpo-
vědně. Zapomíná se také na dítě, 
které má právo na ochranu svého 
života od samého počátku. Argu-
menty, že prostředí v porodnicích 
je neosobní a stresující, platily 
před třiceti lety. Dnes jsou porod-
nice vybudovány tak, že platí slo-
gan, že nikoliv porod doma, ale 
domov v porodnici.

Jaké je v našem regionu pro-
cento domácích porodů? 

Statistiky nejsou k dispozici. 
Ale podle mého názoru ve spá-

dové oblasti našeho oddělení je to 
procento mizivé, neblíží se podle 
mě ani čtyřem procentům. Samo-
zřejmě něco jiného je plánovaný 
porod v domácnosti a případ, kdy 
žena nestihne dojet do porodnice.

Jak se na domácí porod díva-
jí současné zákony?

Z pohledu legislativy není 
porod doma nelegální záležitost. 
Nicméně, já bych ho považoval 
téměř za ohrožení z nedbalosti 
nebo neposkytnutí povinné péče. 

Je u porodu v nemocnici vždy 
přítomen lékař?

Většina porodů v boskovické 
nemocnici je vedena bez lékaře. 
Ten zasahuje jen v případě potře-
by. To znamená, že porodní asis-
tentky jsou dostatečně vyškolené 
na to, aby porod při normálním 
průběhu odvedly od začátku až 
do konce. 

Co všechno jste schopni 
budoucím maminkám nabíd-
nout?

Na porodním sále je k dispo-
zici mimo jiné nadstandardní 
porodní box s vlastním sociál-
ním zařízením a dalším záze-

mím pro doprovod. Dále pokoj 
s vanou a dalšími alternativními 
pomůckami a standardní poko-
je. Stavební uspořádání zajišťuje 
soukromí po celou dobu porodu. 
V naší porodnici nevyžadujeme 
holení, nálevy, umožňujeme při-
jímat tekutiny v průběhu první 
doby porodní a respektujeme dal-
ší přání maminky. Doporučujeme 
pohyb, změny poloh, relaxaci ve 
sprše nebo ve vaně, použití reha-
bilitačního míče, vaku, žíněnky, 
stoličky, aromaterapie (s použi-
tím vlastních olejíčků), masáže, 
poslech hudby. Při fyziologickém 
průběhu porodu si maminka může 
zvolit polohu ve II. době porodní, 
včetně porodu do vody. Nabízí-
me i možnost využití přípravku 
ENTONOX, který pomáhá zvlá-
dat bolestivé kontrakce a nepří-
jemné pocity při šití hráze. Posky-
tujeme epidurální analgesii.

Miminko je ihned po porodu 
položeno na bříško maminky, 
poté je ošetřeno ve vyhřívaném 
dětském boxu, který je kompletně 
vybaven. Miminko je přiloženo 
k prsu hned na porodním sále a 
podle přání rodičů zde může zůstat 
do doby, než je maminka přelože-
na na oddělení šestinedělí.

Primář Jan Machač.  Foto Radim HruškaPrimář Jan Machač.  Foto Radim Hruška

Ve Křtinách otevírají stezku šneka Krasíka
Křtiny - První prázdninový 

den zahajují na křtinském zámku 
provoz turistické stezky pro rodi-
ny s dětmi v rámci Pohádkového 
království šneka Krasíka a jeho 
sedmi dní v pohádce. Pohádkové 
království je projekt pro rodiny 
s dětmi, který představuje méně 
známá, avšak stále krásná místa 
Moravského krasu.

Jednotlivé pohádkové kancelá-
ře, které jsou rozmístěny na růz-
ných místech Moravského krasu, 
dávají svým hostům razítko do 
speciálního cestovního pasu, který 
je k dispozici v každé pohádkové 
kanceláři. Po navštívení všech míst 

a posbírání všech razítek může 
cestovatel dostat knihu pohádek o 
šneku Krasíkovi, kde si může pře-
číst o všech dobrodružstvích, kte-
rá Krasík při cestování po Morav-
ském krasu zažívá.

„Křtinská stezka šneka Krasíka 
provede návštěvníky nejzajíma-
vějšími místy Křtin. Celá trasa 
je dlouhá zhruba pět kilometrů a 
vede převážně terénem. Je vhod-
ná pro pěší, cyklisty, ale třeba i 
terénní kočárky. Cílem je přivést 
hosty nejen na zajímavé místo - do 
Křtin, nýbrž také ukázat ve Křti-
nách nejen světoznámý chrám, ale 
i okolí Křtin se zajímavými místy 

a krásnými vyhlídkami,“ popsala 
Šárka Veselá ze Křtinského zám-
ku.

Začátek trasy je na křtinském 
náměstí, odkud se návštěvníci 
dostanou na zámek. Vyzvednou si 
pracovní list a vydají se dle poky-
nů na stezku. Cestou plní jedno-
duché úkoly a po návratu zpět za 
správné vyplnění získají na zám-
ku ve Křtinách drobnou odměnu. 
Stezka je vytvořena pro rodiny s 
dětmi a úkoly jsou přizpůsobeny 
právě dětem.

Stezku šneka Krasíka ve Křti-
nách provozují pod záštitou Míst-
ní akční skupiny Moravský kras a 

za přispění městyse Křtiny pen-
zion Starý pivovar ve Křtinách a 
Zámek Křtiny, účelové zařízení 
Mendelovy univerzity v Brně 
spravované Školním lesním pod-
nikem Masarykův les Křtiny.

Stezka šneka Krasíka není jedi-
ným zážitkem v rámci sedmi dní 
v pohádce. Dalších šest zážitků a 
tras čeká na své návštěvníky, kte-
ří si tak mohou užít svůj týden v 
Moravském krasu např. v mydlár-
ně a svíčkárně nebo na blanenském 
zámku nebo třeba na koloběžkách. 
Další informace a plný výčet výle-
tů je možné najít na webu www.
krasik.cz.  Radim Hruška

Blanenská desítka: Soutěžte 
o auto s plnou nádrží

Blansko - Vyfotit a nahrát fotografi i na facebook. Do 8. července je 
možno tímto způsobem soutěžit s Blanenskou desítkou. Vyfoťte se u 
auta stojícího na náměstí Republiky v Blansku a vyhrajte auto Škoda 
Superb na víkend. S plnou nádrží. 

Čím dříve fotku na facebook vložíte, tím lépe. Principem soutěže 
je totiž získat co nejvíc „like“ od fanoušků. Tři fotografi e s největším 
počtem „to se mi líbí“ postoupí do fi nále a porota následně vybere 
výherce nejoriginálnějšího snímku. 

Blanenská desítka startuje 12. září a nabídne hned několik možností, jak 
se zúčastnit. Běh od dvousetmetrové tratě pro děti až po desetikilometrový 
okruh pro dospělé. Kdo si netroufá běžet, může stejné trasy zdolat i na in-
line bruslích nebo na koloběžkách, případně odrážedlech. Již nyní organi-
zátoři zaznamenali přes pět set přihlášených závodníků. Na této celodenní 
akci nebude chybět ani bohatý doprovodný program.  (mha)

Z  
Gymnázium Blansko 
přispělo k ochraně 
životního prostředí

Blansko - V loňském roce naši žáci odevzdali k recyklaci osm televi-
zí, čtyři monitory a 346 kilogramů drobného elektra. V rámci programu 
Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyk-
lace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček 
a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního pro-
středí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifi kát 
environmentálního vyúčtování. Ten přesně vyčísluje, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o kolik se podařilo snížit objem nebezpeč-
ného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že žáci gymnázia v loňském roce vytřídili osm televizí, čtyři 
monitory a 346 kilogramů drobných spotřebičů. Tím uspořili 10,04 MWh 
elektřiny, 628,47 litrů ropy, 40,63 m3 vody a 0,27 tun primárních surovin. 
Navíc snížili emise skleníkových plynů o 1,98 tun CO2 ekv a produkci 
nebezpečných odpadů o 8,29 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 
deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých pět let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásad-
ně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

 Gymnázium Blansko
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Soutěží v Ostrově začala 
druhá třetina velké ceny

B  Z

Ostrov u Macochy - V neděli 
28. června uspořádali již páté kolo 
blanenské hasičské ligy hasiči 
a hasičky z Ostrova u Macochy. 
Soutěž se konala v prostorném 
sportovním areálu u kulturního 
domu, kde se běhalo na rovné 
a široké travnaté dráze s bohatým 
okolním zázemím jak pro závod-
níky, tak pro ostatní návštěvníky.

Do soutěže se přihlásilo třia-
třicet mužských a sedmnáct žen-
ských družstev, kdy se na start 
jako první začala chystat družstva 
mužská. Ve velké konkurenci 
kvalitních týmů rozhodovaly 
desetiny vteřiny, ostatně tak jak 
je v letošní sezóně v mužské části 
Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku již zvykem.

Plný počet bodů do celkové 
tabulky a první místo si z Ostrova 
u Macochy nakonec odvážel Žer-
novník za čas 17,14 s, druhé mís-
to vybojovalo Stanoviště z okre-
su Brno-venkov s časem 17,48 s 
a třetí místo pak Hluboké z okre-
su Třebíč s časem 17,74 s.

Po krátké přestávce nutné ke 
zkrácení dráhy o dvacet metrů pro 
ženskou kategorii a k občerstvení 

rozhodčích se soutěž v Ostrově 
opět rozběhla naplno.

Nejrychlejší požární útok dne 
předvedly ženy ze Sychotína, 
které časomíru zastavily v čase 

16,31 s, na druhou příčku se zařa-
dil Žernovník s časem 18,43 s a 
třetí vybojoval mladý tým holek 
ze Senetářova A za čas 18,55 s.

O příštím víkendu se žádná 

soutěž zařazená do bodování Vel-
ké ceny Blanenska nekoná, šesté 
kolo proběhne opět v neděli 12. 
července ve Žďáře na trati pod 
obecním úřadem.

Na tra   v Ostrově u Macochy.  Foto Pavel KuchařNa tra   v Ostrově u Macochy.  Foto Pavel Kuchař

Ve Sloupě se sešly dětské 
pěvecké sbory z okolí

Světelský oltář se vrátil do 
adamovského kostela sv. Barbory

Adamov - Konečně je všechno 
na svém místě! I otevřená kniha 
s tajemným nápisem, který se 
dodnes nepodařilo nikomu roz-
luštit. Světelský oltář v celé své 
kráse je opět připraven v ada-
movském kostele svaté Barbory 
okouzlit další návštěvníky.

Své místo na oltáři opustila 
skupina apoštolů (tak zvaná zóna 
pozemská) v listopadu loňského 
roku. Stala se součástí výstavy 
Fantastické světy, která se konala 
od listopadu do letošního února ve 
Frankfurtu nad Mohanem a poté 
od února do června ve Vídni.

Podle smluv bylo stanoveno, 
že oltář se do Adamova vrátí do 
konce června. Kamion z Víd-
ně dorazil ve středu 24. června 
kolem poledne a práce se hned 
ujali restaurátoři, kteří oltář znají 
do posledního detailu. Během asi 

tří hodin se jim podařilo uvést vše 
opět do původního stavu.

„Část oltáře s apoštoly se sklá-

dá ze tří velkých celků. V kom-
plexu celé oltářní desky je ale jen 
minimální prostor na manipulaci s 
nimi. Přesto se musí i s ohledem na 
jejich váhu usadit vše s maximální 
přesností. To byla asi nejtěžší část 
instalace,“ řekl restaurátor Václav 
Veřtát z Tábora. Pak se společ-
ně s kolegy Jáchymem Krejčou a 
Jakubem Hamsíkem z Prahy pus-
tili do práce s detaily. Zásilku z 
Vídně totiž doplňovaly ještě dvě 
krabice obsahující patnáct pečlivě 
zabalených a očíslovaných rukou. 
Restaurátoři je doplňovali do 
základu, jejich polohu kontrolova-
li podle podrobné fotodokumenta-
ce. Nic nebylo ponecháno náhodě. 
Ke slovu přišly štětce na ometání 
prachu a opravy i těch nejmenších 
detailů.

 „Jsem rád, že je oltář zase 
kompletní a že se vrátil „z puto-
vání po světě“ v pořádku, pro-
tože tento poklad k adamov-
skému kostelu neodmyslitelně 
patří. Navíc mám radost z toho, 
že alespoň jeho část mohli vidět 
zájemci v zahraničí, a že tato 
skutečnost do Adamova naláká 
další návštěvníky,“ konstatoval 
adamovský farář Jiří Kaňa.

„Světelský oltář, to je něco 
úžasného. Je to evropský unikát,“ 
řekl Václav Veřtát, jeden ze tří 
restaurátorů pracujících ve středu 
v Adamově a bylo zřejmé, že je 
tímto řezbářským mistrovským 
dílem skutečně nadšen. Společně 
s kolegy připomenul: „Na oltáři s 
námi pracovala i Zlatica Dobošo-
vá, na tu nesmíme zapomenout.“

Světelský oltář je částí bývalé-
ho hlavního oltáře zasvěceného 
Nanebevzetí Panny Marie, kte-
rý byl vytvořen pro cisterciácký 
klášter ve Zwettlu (Světlá) v Dol-
ním Rakousku. Nyní je součásti 
výzdoby adamovského kostela 
Svaté Barbory. Tvarově bohatá 
kompozice zachycuje 59 postav 
a představuje Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Korpus o rozměrech 
650×270 cm je z lipového dřeva 
a jedná se o unikátní dílo pozdně 
gotického řezbářství. V roce 2010 
byl oltář vyhlášen národní kultur-
ní památkou. Stálá průvodcovská 
služba funguje v červenci a srp-
nu denně mimo neděle a pondělí 
vždy od 9 do 16 hodin. Přijďte se 
podívat.  Marta Antonínová

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Sloup - Již tradiční přehlídka školních pěveckých sborů s názvem 
Sloupský slavík se uskutečnila v úterý v kulturním domě ve Sloupě. Na 
jevišti zazpívaly sbory ze základních škol v Lipovci, v Blansku, ve Slou-
pě a ze Základní umělecké školy v Jedovnicích. 

„Zazněly různé písničky, nikdo se nesoustřeďuje jen na sborové písně, 
většinou přidají nějakou populární písničku nebo cizojazyčné, rytmické 
skladby,“ popsala hudební program organizátorka akce a vedoucí sloup-
ského pěveckého sboru Krápníček Oldřiška Hloušková.  (mha)

V deš  . Studánky, pomníčky a další zajímavos   v okolí Adamova pozná-
vají na svých výletech díky zasvěcenému výkladu Jiřího Truhláře přede-
vším senioři. Tentokrát se vydali až k jedovnickým rybníkům. Počasí jim 
sice nepřálo, ale dozvěděli se mnoho nového a zajímavého. Nakonec 
zbyla i chvilka na opečení špekáčků.  Foto Marta Antonínová

P  
Dobrý den vážení čtenáři,
opět je tu pár informací z Poslanecké sněmovny. V současnosti probíhají dvě 

schůze. Od 16. června řádná 29. schůze a od 18. června 30. mimořádná schůze, 
jejímž jediným tématem je řešení nelegální imigrace na území EU. Na řádné 29. 
schůzi se projednávaly mimo jiné tyto návrhy zákonů. 

V prvním čtení byla projednána novela zákona o evidenci obyvatel a rodných 
čísel. Cílem této novely je sladit stávající právní předpisy s novým občanským 
zákoníkem. Novela například zavádí stanovení neplatnosti občanského průkazu 
ze zákona v případě ukončení trvalého pobytu na území ČR. Některé změny se 
dotknou i cestovních dokladů. Návrh zákona byl přikázán k projednání výbo-
rům. V tomto případě se jedná o Ústavně právní výbor, Výbor pro bezpečnost a 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Ve třetím čtení byla schválena novela zákona o regulaci reklamy. V případě 
tohoto zákona se jedná o implementaci práva EU do našeho právního řádu. Jistě 
všichni známe reklamy na všechno možné, slibující nemožné. Cílem novely 
zákona je zamezit nekalým obchodním praktikám vůči spotřebitelům na vnitř-
ním trhu EU. Návrhem také dochází k přechodu dozorových kompetencí z kraj-
ských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Na aktuální schůzi byl projednáván a přijat i zákon, u kterého jsem si více 
než jindy uvědomil rozdíl mezi konkrétnější prací regionálního politika a prací 
poslance, která někdy zahrnuje projednávání zákonů na první pohled takříkajíc 
„vzdálených“. I takové zákony jsou však důležité a musí se projednat. Jednalo 
se o novelu zákona o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna. Novela reaguje 
na sjednocení bezpečnostních předpisů členských států EU v oblasti činností v 
odvětví ropy a zemního plynu v moři po havárii těžební plošiny Deep Horizon 
společnosti Brittish Pertol v Mexickém zálivu v roce 2010. Zakotvuje se povin-
nost společnosti provádějící činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři 
mimo státy EU, u kterých dojde při její činnosti k závažné havárii, poskytnout 
informace o této havárii prostřednictvím státu, ve kterém je registrována.

Aktuální schůzi poznamenal vnitrokoaliční konfl ikt mezi ministrem Babišen 
(ANO 2011) a mým stranickým kolegou poslancem Šinclem. Ministr Babiš obvi-
nil poslance Šincla z korupce a z lobování ve prospěch pojišťoven. Podle očitých 
svědků měl přitom na stole složku se jménem poslance. Ministr se brání s tím, že 
to bylo jen pár listů z veřejně dostupných zdrojů. ČSSD i mnoho politiků z jiných 
stran se postavilo za poslance Šincla, který již podal podnět k Mandátovému a 
imunitnímu výboru.  Krásné léto přeje Lubomír Toufar (ČSSD)

Dopravní soutěž. Prosluněné páteční ráno 26. června patřilo na bene-
šovské škole malým cyklistům. Žáci devátého ročníku pod vedením paní 
učitelky Mgr. Leony Koledové připravili pro své nejmenší spolužáky 
dopravní soutěž zaměřenou na jízdu zručnos   na kole. Dě   se po absol-
vování teore  cké čás   soutěže – písemného testu zaměřeného na zna-
los   z oblas   dopravní výchovy, vydaly na předem připravenou trasu, 
kde na ně čekaly nelehké překážky (např. osmička, přenášení pohárku 
s vodou, jízda po nakloněné rovině či slalom). Přestože pro některé byla 
takováto jízda první v životě, předvedli žáci úžasné výkony a dopoledne 
si užili.  Mgr. Jana Nováková, Mgr. Leona Koledová

Na letovickém náměstí se usadila obří kachna
Letovice - Rozproudit debatu 

o stavu letovického Masarykova 
náměstí a oživení veřejného pro-
storu. S takovým cílem se minu-
lý týden uskutečnil v Letovicích 
happening, během něhož byl na 
náměstí odhalen dvoumetrový 
pozlacený model sochy s názvem 
Biskup, který byl vyroben podle 
návrhu studentky architektury Ivy 
Tomkové.

„Celkově se v Letovicích mnoho 
výtvarných objektů nenachází. Jde 
většinou o boží muka. Na náměstí 
je pouze malá socha T. G. Masary-
ka, po kterém je náměstí pojmeno-
váno, a jeden z výše zmiňovaných 
křížů. Proto si myslím, že když už 
má naše náměstí dostat nový kabát, 
tak oživení moderní sochou není od 
věci. Klidová zóna u řeky je ohrani-

čena dvěma mosty, na kterých čas-
to stojí lidé a krmí kachny, o které 
zde není nouze. Proto jsem se jimi 
nechala inspirovat a jako doplnění 
tohoto prostoru jsem zvolila sochu 
kachny,“ uvedla autorka.

Socha dostala jméno Biskup, 
protože se jedná o zobrazení potá-
pějící se kachny, tedy pouze o 
její zadní část trčící nad hladinu. 
Z tohoto důvodu není umístěna 
na žádném podstavci, ale vyrůs-
tá přímo z chodníku. „Tak, aby 
nepůsobila jako půlka kachny, ale 
aby si pozorovatel z druhého břehu 
mohl představit, že kachna „pokra-
čuje“ pod terénem. Zároveň se tak 
nejbližší okolí objektu stává jeho 
součástí a v představivosti pozo-
rovatele se chodník mění ve vodní 
hladinu,“ doplnila Tomková.  (hrr)

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

 Foto Radka Kšicová Foto Radka Kšicová
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CO BUDE
ZA VAŠIMI

DVEŘMI

ZÁLEŽÍ
NA VÁS 
Třiďte odpad,
chráníte tím přírodu
i ve vašem okolí

www.jaktridit.cz

Třídit je zase snadnější. 
I na Boskovicku!

Každý rok mají lidé v České republice o něco blíže ke kontejnerům na tříděný odpad. 
Průměrná vzdálenost je nyní 99 metrů.

Od letoška mohou pohodlněji třídit 
i obyvatelé na Boskovicku. Autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, a.s., zde 
umís   93 nových barevných kontejnerů. 
Téměř polovina z nich připadne na Bos-
kovice, dvacet se objeví v Olešnici, třináct 
v Drnovicích a osm ve Křtěnově. Celkem 
se rozšíření sběrné sítě v regionu týká de-
se   obcí.

Zahušťování sběrné sítě nádobami na 
tříděný odpad má svůj význam. Třídění je 
díky němu pro občany pohodlnější. „Tato 
skutečnost to  ž významně napomáhá ne-
jen růstu množství, ale i zvyšování kvality 
vytříděných odpadů. Ke konci loňského 
roku se na území Jihomoravského kraje 
nacházelo 30 082 barevných kontejnerů,“ 
sdělil Ing. Milan Hroudný ze společnos   
EKO-KOM, a.s.

Kontejnery na tříděný sběr jsou občanům 
v kraji opět výrazně blíž, neboť jedno prů-
měrné kontejnerové hnízdo slouží přibližně 
pro 130 obyvatel. V roce 2005 to bylo 327.

Třídění odpadů se stále více stává při-
rozenou součás   životního stylu obyva-
tel kraje. „Jak vyplývá ze sta  s  k naší 
společnos  , na jednoho obyvatele Jiho-
moravského kraje připadalo v uplynulém 

roce 19,4 kilogramu papíru, 7,8 kilogramu 
plastu, 9,8 kilogramu skla a 0,3 kilogramu 
nápojových kartonů. Opro   roku 2013 se 
průměrná výtěžnost uvedených druhů od-
padů zvýšila o více než kilogram. To je růst 
vyšší, než je průměr v ČR. Ještě lépe to do-
padlo u plastů, kde je meziroční nárůst vý-
těžnos   dvojnásobný opro   průměru ČR,“ 

popsal výsledky třídění v kraji Ing. Milan 
Hroudný.

„Každým rokem jsme v České republice 
lepší a lepší. Už 72 % z nás pravidelně tří-
dí své odpady a je to znát. Tři čtvr  ny veš-
kerých použitých obalů uvedených v roce 
2014 na trh byly vytříděny a recyklovány. 
Je prokázáno, že třídění a recyklace odpa-

dů má bezesporu pozi  vní vliv na životní 
prostředí. Dokazují to také odborné studie 
LCA, které zkoumají životní cyklus a dopad 
obalů z různých materiálů na naše prostře-
dí. Tříděním a recyklací obalových materi-
álů se podařilo v roce 2014 snížit produkci 
skleníkových plynů o zhruba jeden milion 
tun CO2 a uspořit tolik energie, kolik v prů-
měru spotřebují všechny domácnos   jed-
noho kraje v ČR. 

Ročně se například díky třídění a recykla-
ci papíru podaří ušetřit více než 1 800 000 
stromů. Tříděním odpadů se také podařilo 
zachránit přes 25 km2 přírody. Pozi  vních 
vlivů je skutečně mnoho, proto má smysl 
odpady třídit. Je to také sociální odpověd-
nost každého z nás.

Právě k tomu by kromě nových sběrných 
míst měla přispět i kampaň Jihomoravského 
kraje a společnos   EKO-KOM, a.s. Ta se sna-
ží lidem vysvětlit, že odpovědné nakládání 
s odpadem přináší užitek každému. Tomu 
odpovídá také mo  o kampaně: „Záleží na 
vás.“ Každý svým chováním může ovlivnit, 
jestli ho přede dveřmi domova bude čekat 
příroda, nebo haldy odpadků. Přitom stačí 
málo: Třídit a ujít čas od času necelých sto 
metrů k nejbližším kontejnerům.
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středa 1. červencestředa 1. července

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Tréninko-
vé pohybové ak  vity a šikulky.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika 
pro Karolínku – Nezmaři (folk), koncert.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20.30 hod.: 
Puntal – Flamenco de Sevilla, vystoupení 
v rámci fes  valu Ibérica.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta. 
(s  tulky)

čtvrtek 2. červencečtvrtek 2. července
AKCEAKCE

Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Moderované 
modlitby za město Blansko a jeho obyvatele.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Zákla-
dy hry na akus  ckou kytaru.
Olešnice – Kulturní dům ve 14 hod.: Start 
Moravského ultramaratonu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Méďa 2.

pátek 3. červencepátek 3. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Nevi-
ditelné překážky v uzdravení a jak je zbořit 2. 
část.
Boskovice – Zámecké nádvoří v 17 hod.: Diva-
dlo ŠUS – Červená karkulka, představení pro 
dě   v rámci Boskovického pohádkového hře-
bínku 2015.
Letovice – Zahrádka hotelu Dermot v 19 hod.: 
MC Louise de Fumes, koncert hip hop.
Velké Opatovice – Zámecký park v 19 hod.: XV. 
Hasičské slavnos   piva – skupina MOP Rock, 
Petr Bende.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jurský svět. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mimoni.
Boskovice v 19.30 hod. Méďa 2.

sobota 4. červencesobota 4. července
AKCEAKCE

Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: 
Country bál s výukou country tanců.
Letovice – Výletiště za hasičárnou ve 20 
hod.: Předpouťová zábava, hraje skupina 
ABC Rock.
Olešnice – Zahrada kulturního domu v 15 hod.: 
Městské pivní slavnos  .
Újezd u Boskovice – Pastvisko za koupalištěm 
ve 14 hod.: Zábavné odpoledne spojené s osla-
vou začátku prázdnin.
Velké Opatovice – Smolenská přehrada v 10 
hod.: Smolenský Titanic.
Velké Opatovice – Zámecký park v 19 hod.: 
XV. Hasičské slavnos   piva – skupina Krounex, 
Metalica revival.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mimoni. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Mimoni.
Blansko ve 20 hod. Jurský svět. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mimoni.
Boskovice v 19.30 hod. Život je život.

neděle 5. červenceneděle 5. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Prome-
nádní koncert – Dechová hudba Blansko.
Boskovice – Park u Zámeckého skleníku v 15 
hod.: Boskovická kapela, koncert v rámci pro-
menádní sezóny.
Boskovice – Letní kino v 18.30 hod.: Tři sestry 
Radegast tour 2015, koncert. Jako host vystou-
pí skupina Horkýže Slíže (SK).
Lažánky – Kaple v 10.30 hod.: Hody v Lažán-
kách.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mimoni.
Blansko v 17.30 hod. Mimoni. (3D)
Blansko ve 20 hod. Jurský svět.
Boskovice v 17 hod. Mimoni. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Život je život.

pondělí 6. červencepondělí 6. července
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Var-
hanní koncert Jaroslava Nepilého.
Boskovice – Letní kino ve 14 hod.: Taneční 
odpoledne s hvězdami TV Šlágr.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Mimoni. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Stále spolu.

úterý 7. červenceúterý 7. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Dramaťá-
ček.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Srdce 
muže a Dívčí válka 1.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Neob-
vyklé pohledy na Letovice, přednáška spojená 
s promítáním.

středa 8. červencestředa 8. července
AKCEAKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika 
pro Karolínku – Pole  me? (turbošanson), kon-
cert.
Boskovice – Klubovna zahrádkářů ve 14.30 
hod.: Odborná zahrádkářská poradna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Temné kouty.
Boskovice v 19.30 hod. Malá z rybárny.

čtvrtek 9. červencečtvrtek 9. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmář-
ské trhy.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2015.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Temné kouty.

pátek 10. červencepátek 10. července
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 15 hod.: Dopro-
vodný program k výstavě Myšlenky SPAtřené.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2015.
Boskovice – Nádvoří zámku v 17 hod.: Amálka 
K. Třebícká – Nešišlej!, koncertní představení 
pro dě   v rámci Boskovického pohádkového 
hřebínku 2015.
Letovice – Zahrádka hotelu Dermot v 19 hod.: 
Šnek a spol, koncert – folk.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa 2.

sobota 11. červencesobota 11. července
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 9 hod.: Blanenské 
zámecké gulášobraní.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2015.
Boskovice – Westernové městečko v 19 hod.: 
Banjo Band Ivana Mládka.
Letovice – Le  ště v 10 hod.: Letovické polítání 
2015.

KINAKINA
Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Tři 
bratři.

neděle 12. červenceneděle 12. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Prome-
nádní koncert – Filmové a muzikálové hity v 
podání Soukromé ZUŠ Blansko.
Boskovice – Fes  val Boskovice 2015.

KINAKINA
Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Hodi-
nový manžel.

pondělí 13. červencepondělí 13. července
KINAKINA

Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Vejška.

úterý 14. červenceúterý 14. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: Jak se 
připravit na odstavení.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Tou-
hy v srdci každého muže a Dívčí válka 2.

KINAKINA
Blansko – nám. Republiky ve 21.21 hod. Foto-
graf.
Boskovice v 19.30 hod. Daleko od hlučícího 
davu.

pozvánkapozvánka
WESTERN PARK BOSKOVICE uvádí každou 
sobotu od 20:00 v Saloonu 1870 COUNTRY 
BÁLY. V letních měsících červenec – srpen 2015 
s výukou COUNTRY TANCŮ. Doporučené oble-
čení – country styl, vstupné dobrovolné.
MIMOŘÁDNĚ: 11. 7. od 19:00 - Banjo Band 
Ivana Mládka, cena vstupenky 240,-Kč.

kalendář akcíkalendář akcí

Dětský duatlon v Boskovicích

Boskovice - Běžecké aktivity 
spolku Sportuj s námi jsou díky 
Boskovickým běhům dobře zná-
mé. Mimo jednorázové akce běží 
i projekt v místních školách Děti 
sportují s námi a i díky jemu se 
zrodila nová myšlenka dětských 
duatlonů a triatlonů pro první 
stupeň základní školy s pětiletým 
cyklem, kdy se v následujícím 
roce přibírají opět prvňáčci.

I když budou všechny triat-
lonové disciplíny absolvovat 
letošní premianti až za dva roky, 

nabízí se pro zázemí a tratě závo-
du areál Červená zahrada, kde je 
možnost provozovat právě pla-
vání, cyklistiku i běh.

V letošním prvním ročníku 
se tak jeho účastníci sice sešli u 
plaveckého bazénu, ale plavky si 
obléknout nemusely a absolvo-
valy „pouze“ duatlon, tedy jízdu 
na kole kolem celého areálu o 
délce 690 metrů a běžeckou část 
na vzdálenost 380 metrů.

I přesto, že se teprve základy 
sportu učí, všichni účastníci ve 

zdraví dorazili do cíle a nouze 
nebyla ani o dramatické oka-
mžiky. 

Mezi patnácti dívkami se po 
cyklistice ujala vedení Doro-
ta Smutná z Lysic, ale dýchací 
potíže v prvních metrech běhu ji 
připravili o rozhodující náskok, 
čehož využila nejen druhá Kate-
řina Ondráčková, ale především 
vítězka Anna Ryšavá.

Startovní pole šestnácti chlap-
ců ovládl Martin Fiala, které-
mu spadlo vítězství do klína po 

začátečnické chybě Jana Hartla, 
který se při doběhu zastavil těsně 
před cílem a cílovým obloukem 
tak proběhl až druhý. Na stupně 
je doprovodil Michal Kassai.

Až na pár kapek ze zatažené-
ho nebe byla premiéra zdařilá a 
druhý duatlonový ročník už se 
připravuje opět na konec školní-
ho roku 2016, kdy budou závodit 
děti 1. a 2. školního ročníku.

Aktuality najdete na webu 
www.detskyduatlon.cz. 

 Erik Řezník

 Foto Erik Řezník Foto Erik Řezník

K   T
1. Stehlík David (Kotvrdovice) 136, 2. Nečas Michal (Lipovec) 

133, 3. Stehlík Jiří st. (Kotvrdovice) 131, 4. Stará Daniela (Jedov-
nice) 124, 5. Stehlík Jiří ml. (Kotvrdovice) 123, 6. Dobiašová Dana 
(Kotvrdovice) 117, 7. Králíková Růžena (Blansko) 107, 8. Galuška 
Vladimír (Kotvrdovice) 106, 9. Strážnický Břetislav (Blansko) 94, 
10. Adamcová Lucie (Kotvrdovice) 93, 11. Hrdlička Daneš (Blansko) 
90, 12. Viška Roman (Letovice) 83, 13. Zuzák Emil (Blansko) 81, 
14. -15. Radiměřský Jan (Lysice) 79, 14. – 15. Šenk Antonín (Dol-
ní Lhota) 79, 16. Škaroupka Martin (Olomučany) 77, 17. Červenka 
Štefan (Blansko) 72, 18. Sekanina Zdeněk (Skalice) 71, 19. Ška-
roupka Jiří (Ráječko) 70, 20. Růžička Jiří (Blansko) 62, 21. Ťoupek 
Karel (Blansko) 61, 22. Navrkal Josef (Blansko) 60, 23. Mažňák Petr 
(Blansko) 49, 24. Šváb Josef (Blansko) 41, 25. Vondra Jan (Blansko) 
40, 26. Jašík Radim (Blansko) 28, 27. Štrof Miroslav (Blansko) 6, 
28. Hamerský Jiří (Březina) 4, 29. Rychtařík Luboš (Blansko) 0, 30. 
Pernica Zdeněk (Blansko) -29.

Š
Na poslední moravský turnaj Českého poháru kategorie ČP 12 před 

prázdninovou přestávkou se do Břeclavi sjelo 41 hráčů a hráček. Nechy-
běli mezi nimi ani zástupci boskovického šprtce. A hned čtyři z nich 
bojovali do posledního kola o stupně vítězů. Nakonec se ve velice vyrov-
nané špičce turnaje štěstí přiklonilo k Josefu Procházkovi, který po měsí-
ci slavil další vítězství. O pořadí mezi prvními čtyřmi hráči totiž rozho-
dovali až pomocné body a ty měl nejlepší právě boskovický Procházka. 
Naopak toto kriterium v Břeclavi nepřálo Jakubu Davidovi, který skončil 
pod stupni vítězů. Druhý skončil brněnský Martin Kučera a třetí Jaromír 
Foltýn z Peček u Prahy. Na pěkné 6. příčce skončil Dominik Fiala, hned 
za ním Bohumil Feruga a 15. místo obsadil David Grénar. Nezbývá než 
doufat, že hráči boskovického Orla naváží na tyto pěkné výsledky i po 
prázdninové přestávce.  (fer)

Zajímavosti jižní Moravy
poznávali členové Nového sdružení ZP Letovice na zájezdu za zdra-

vím v okolí Vranova nad Dyjí v posledním jarním týdnu. Městys Vra-
nov je centrum vyhlášené rekreační oblasti Vranovska. Leží v maleb-
ném údolí řeky Dyje a je znám především díky Vranovské přehradě. Do 
povědomí se dostává jako jedna ze vstupních bran do NP Podyjí, který 
se pyšní celou škálou přírodních krás. 

K vidění jsou historické památky v samotném městečku, ale i v jeho 
okolí. Jako první zajímavost jsme navštívili vranovský zámek. Patří k nej-
pozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Na místě 
původního strážního hradu začínají Althannové koncem 17. století se 
zásadní přestavbou sídla na barokní zámek. Další etapa přestavby zámku 
byla po roce 1723 a koncem 18. století byly zámecké interiéry zařízeny 
v klasicistním stylu. Druhá zajímavost, našeho zájezdu byla Vranovská 
přehrada zvaná Moravský Jadran. Zde nám byla příjemným zpestřením 
vyhlídková plavba lodí po přehradě, která je po obou stranách lemovaná 
rozlehlými lesy. Plavba výletní lodí nás zavedla až pod hrad Bítov, který 
se následně stal naší poslední zastávkou za poznáním zajímavostí Jižní 
Moravy. Bítov je jedním z nejstarších hradů naší země. Zrcadlí se ve 
vodách Vranovské přehrady, jejíž vody v roce 1935 zatopily obec Bítov 
v podhradí. Původně dřevěný hrad byl přestavěn na kamenný. Patřil do 
obrané linie jižní hranice země a v 19. století byl postupně přestavěn do 
dnešní podoby. Prohlídka hradu Bítov naplnila program našeho putování 
po zajímavostech Jižní Moravy za podpory JMK. 

Zájezd nám nepochybně přinesl celou řadu pěkných zážitků, poznání 
mnoha zajímavých historických míst a krásné přírody Jižní Moravy, což 
zaručeně přispělo k pohodě a upevnění psychického zdraví účastníků 
zájezdu.  Borek

Z  

Ultramaraton. V pondělí 29. června odstartovala místostarostka Bosko-
vic Jaromíra Vítková druhou etapu třiadvacátého ročníku Moravského 
ultramaratonu. Boskovická etapa v délce 43 km vedla do Lomnice u Tiš-
nova. Na startu již tradičního závodu se letos prezentovalo rekordních 
125 účastníků, z toho 19 žen.  Foto Jaroslav Oldřich



NABÍDKA PRÁCE VYŠKOVSKO A KUŘIMSKO
pro naše klienty aktuálně hledáme

- CNC operátory
- brusiče
- soustružníky
- zámečníky
- svářeče
- pomocné dělníky do výroby

V případě zájmu volejte 724 000 616 nebo pište: recru  mentjobseu.cz
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Pohár Drahanské vrchoviny 
pokračoval ve Žďárné

E  Ř

Žďárná - Šestým pokračová-
ním Poháru Drahanské vrchoviny 
byl v sobotu 27. června závod hor-
ských kol ve Žďárné. 

Dopolední program pro nejmen-
ší na odrážedlech a dětských 
kolech přilákal necelou stovku 
mladých cyklistů. U některých 
kategorií překvapoval poměr dí-
vek vůči chlapcům 3 ku 1, který 
se obracel až u starších kategorií 
od 11 let. 

Perfektní zázemí poskytuje 
závodu sportovní hala uprostřed 
obce, což mělo v minulosti vliv 
na tratě, pro které místní pořada-
telé využili především asfaltových 
a polních cest s malou odbočkou 
do travnatého svahu na konci 
obce. Pevný povrch nutí jezdce 
k maximálnímu tempu, jízda po 
trávě zase sebere spousty sil při 
rozjíždění kola. Aby se závodní 
okruh zpestřil i po terénní stránce, 
přidali místní pro letošní ročník 
jeden krátký ale poměrně prudký 
sjezd a dvě umělé překážky.

Zatímco přeskakování dvou klád 
napříč tratě nepůsobí ani mladším 
zkušeným bikerům potíže, větší 
zádrhel byl více něž půlmetro-
vý skokánek, umístěný ve svahu. 
Mezi muži to tvrdě pocítil David 
Malý, který právě tam zlomil řídít-
ka i vidlici svého kola. 

Uvedené nástrahy muselo 
absolvovat i starší žactvo, kde 
byli úspěšní jezdci Moravec týmu 

Radim Kovář na tra  .  Foto Erik ŘezníkRadim Kovář na tra  .  Foto Erik Řezník

G O L D E N  D E L I C I O U S ,  PAV E L  H E L Á N
J I Ř Í  I I .  Z B O Ž Í N E K ,  M O D E R Á T O R  T O N D A  K A L A

18. 7. 2015 - KEMP SUCHÝ
START 12:00 - KONEC 22:00 - VSTUPNÉ ZDARMA

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ NA VODĚ, PREZENTACE A PRODEJ SPECIALIT MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PIVOVARŮ. PROGRAM PRO DĚTI. SKÁKACÍ HRAD.  AKCE SE POŘÁDÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A ,  V Í C E  I N F O R M A C Í  N A  S T R Á N K Á C H  W W W.V E S U F. C Z

MŇÁGA A ŽĎORP
MEDICIMBAL ROMAN VEVERKA

P I V O VA R Y: M E D I Á L N Í  PA R T N Ě Ř I :

A K C E  S E  K O N Á  P O D  Z Á Š T I T O U  H E J T M A N A  M I C H A L A  H A Š K A

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy
P  

Nabízím brigádu – 
trhání třešní na Lysicku.
Vhodné pro studenty a 

dospělé. 
Od 6. července.

Tel.: 777 826 118

Tomáš Tlamka a Tereza Oboři-
lová. Oba mají za sebou náročný 
program dvou závodů Českého 
poháru a Olympiády mládeže, na 
kterých právě Tereza získala ze 
sedmi závodů jednu zlatou, tři stří-
brné a jednu bronzovou medaili na 
horském i silničním kole.

Vítězná kadetka Jana Tesařová 
(Moravec team) potvrdila svou 
formu z pohárového Bedřichova, 
kde v olympijském cross country 
dojela na stříbrné příčce a mezi 
chlapci nedal soupeřům šanci Ště-
pán Stloukal z ACT leraK Blan-
sko.

Starších 18 let se sešla sice nepo-
četná, ale za to kvalitou velmi sil-
ná konkurence. Necelou dvacítku 
mužů navíc doplnil junior Daniel 
Mayer (CK Hlinsko) a veterán 
Pavel Balák (Moravec team), mis-
tr republiky v cyklokrosu. Radim 
Kovář, který v kategorii do 23 let 
při Českém poháru v Bedřicho-
vě obsadil sedmou příčku a byl 
tak v cíli jediný zástupce mužů 
na stupních. Souboj generací měl 
zajímavou koncovku, kdy nej-
mladší Daniel přijel do cíle první 
před padesátníkem Pavlem a tak 

se elitní muž Radim musel spoko-
jit s bronzem.

Mezi ženami se prosadila zku-
šená brněnská závodnice Lucie 
Veselá (GT Bikeplac), její týmo-
vý kolega Dušan Olejníček pak 
vyhrál závod veteránů nad 50 let 
a Martin Gottwald, nová akvizice 

Moravec teamu dominoval skupi-
ně mužů nad 40 let.

Kompletní výsledky jsou zve-
řejněny na www.pohardrahan-
skevrchoviny.cz. Celkem ve Žďár-
né startovalo 121 jezdců. Další díl 
poháru se koná 6. července ve 
Spešově.

Tradiční závod. Čtyřiatřicátý ročník silničního běhu Sloupská lesní pat-
náctka byl letos spíše „jedenác  půlkou“. O to více se přihlásilo běžců 
a byl překonán účastnický rekord třiasedmdesát závodníků. Celkovým 
vítězem se stal největší favorit závodu Jan Kohut z Blanska, ale vysokou 
kvalitu potvrdili i další běžci z našeho regionu, kteří obsadili následující 
místa s nevelkým odstupem za vítězem. Nová kratší trať přilákala více 
běžců ve všech kategoriích a pořadatelé tak jako tradičně připravili 
velice zdařilé závody. (jo), foto archiv


	zrc01B
	zrc02
	zrc03B
	zrc04
	zrc05
	zrc06B
	zrc07
	zrc08B

