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Pasování nových prvňáčků

 Foto Jaroslav Oldřich

Policisté 
pomohli při 
záchraně 
lidského života 
ve Vranové

VRANOVÁ - Policisté svou po-
hotovostí zachránili život ženě ve 
Vranové.

„Na tísňovou linku zdravotnic-
ké záchranné služby volal muž z 
Vranové, jehož manželka náhle 
ztratila vědomí a přestala dýchat. 
Volající začal podle instrukcí ope-
rátorky na tísňové lince svoji ženu 
resuscitovat,“ popsal policejní 
mluvčí David Chaloupka. 

Na místo byla ke spolupráci při-
zvána i hlídka policie z Letovic, 
neboť se v tom okamžiku nachá-
zela nejblíže ze všech složek za-
řazených v systému „First respon-
der s AED“. 

Na místo policisté dorazili do 
pěti minut a ihned po příjezdu 
převzali resuscitaci za pomoci 
automatizovaného externího de-
fibrilátoru. Tento doporučil po-
dání výboje. Na místo přispěchali 
i místní dobrovolní hasiči a po-
máhali při resuscitaci podáváním 
kyslíku až do příjezdu zdravot-
nické záchranné služby. Nakonec 
se ve spolupráci se záchranáři 
podařilo u ženy obnovit základní 
životní funkce.

„Tento zásah opět potvrdil vý-
znam a funkčnost systému „First 
responder s AED“. Díky profe-
sionální spolupráci složek inte-
grovaného záchranného systému 
dostala zachráněná žena šanci na 
návrat zpět do běžného života,“ 
doplnil David Chaloupka.  (hrr)
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Fotbalisté Blanska jsou zatím bez 
porážky, stejně Boskovice

REGION - Po dlouhém období 
sucha přišly deště, které narušily 
hladký průběh moravských fotbalo-
vých soutěží.

V krajském přeboru se 24. srpna 
nedohrálo utkání Vojkovice - Bo-
skovice, které bylo ve 29. minutě 
přerušeno pro bouřku a následně 
ukončeno pro nezpůsobilý terén 
(zápas bude odehrán znovu ve stře-
du 5. září), o týden později, tedy 
v sobotu 1. září, byl odložen zápas 
Bohunice - Start Brno, utkání Boso-
nohy - Moravský Krumlov bylo pro 
bouřku předčasně ukončeno. Stejně 
jako zápas Svratka Brno - Ráječko. 
Ten byl ukončen po prvním poloča-
se za stavu 0:1. Utkání bude dohrá-
no 3. října.

5. kolo: Boskovice - Kuřim 3:1 
(3:0), Stara 2, Müller.

Boskovice: Bednář - Černý, Drač-
ka, Tenora, Daněk, Müller (87. Cich-
ra), Kolář, Preč, Novák (65. Vorlic-
ký), Havlíček (79. Živný), Stara.

Do dvanácté minuty viděli diváci 
skvělý výkon domácích okořeněný 
třemi brankami a poté osmdesáti-
minutovou nudu, kterou několikrát 
dokázali narušit jen hosté.

Boskovice měly neuvěřitelný 
úvod zápasu. Už v páté minutě se po 
kombinační akci střelecky prosadil 
Müller, za necelé tři minuty přidal 
druhou branku Stara a stejný hráč 
v 11. minutě rozvlnil hostující síť 
potřetí. V sedmnácté minutě nepro-
měnil velkou šanci Novák, když tre-
fil jen kuřimského brankáře a tím 
aktivita domácích skončila.

Byli to naopak hosté, kteří měli 
míč častěji na kopačkách, ale přes 
pevnou domácí obranu přejít nedo-
kázali. Až dvě minuty před koncem 
první půle musel brankář Bednář 
proti střelám hostů vytáhnout dva 
jedinečné zákroky, kterými udržel 
svoje konto čisté.

Ve druhé půli se obraz hry ne-
změnil. Boskovický celek se pod vli-
vem náskoku nikam nehnal, zdálo 
se, že šetří síly na porci následují-
cích čtyř utkání ve dvanácti dnech a 
hosté se při veškeré snaze prosadit 
nedokázali. V 58. minutě ale vykře-
sal Kuřimi jiskřičku naděje Janda a 
hosté se ještě pokusili o nemožné. 
Sedm minut před koncem se znovu 
vytáhl brankář Bednář, když Jando-
vu dobře mířenou střelu z pokuto-
vého kopu vytáhl na roh a tři body 
tak zůstaly v Boskovicích.

Další výsledky: 4. kolo: Vojko-
vice - Boskovice odloženo, Krum-
víř - Bosonohy 2:0, Kuřim - Svrat-

ka Brno 1:2, Sparta Brno - Bohu-
nice 3:3, Mutěnice - Ivančice 4:0, 
Start Brno - Moravská Slavia 2:1, 
Moravský Krumlov - Rousínov 3:0, 
Ráječko - Tišnov 0:0.

5. kolo: Svratka Brno - Ráječko 
odloženo, Bohunice - Start Brno 
odloženo, Bosonohy - Moravský 
Krumlov odloženo, Rousínov - Voj-
kovice 1:1, Moravská Slavia - Krum-
víř 3:1, Ivančice - Sparta Brno 3:0, 
Tišnov - Mutěnice 0:4.
 1.  Mutěnice 5 5 0 0 17:4 15
 2.  Boskovice 4 4 0 0 8:2 12
 3.  Svratka Brno 4 2 2 0 12:9 8
 4.  Ráječko 4 2 1 1 7:5 7
 5.  Bohunice 4 2 1 1 10:9 7
 6.  Bosonohy 4 2 1 1 5:5 7
 7.  Tišnov 5 2 1 2 4:8 7
 8.  Start Brno 4 2 0 2 7:4 6
 9.  Krumvíř 5 2 0 3 5:7 6
 10.  Mor. Slavia 5 2 0 3 8:11 6
 11.  Vojkovice 4 1 2 1 9:8 5
 12.  Mor. Krumlov 4 1 2 1 7:6 5
 13.  Sparta Brno 5 1 2 2 10:11 5
 14.  Ivančice 5 1 0 4 7:12 3
 15.  Kuřim 5 0 1 4 5:11 1
 16.  Rousínov 5 0 1 4 3:12 1

V pátém kole divize přivítalo 
Blansko tým Tasovic a opět vybojo-
valo tři body.

Blansko - Tasovice 3:2 (2:0), 
Urbančok, Minx, Traore.

Blansko: Doležal - Mezlík, Huš-
ka, Urbančok, Paděra, Minx (74. 
Dvořák), Chloupek (80. Šplíchal), 
Sedlo, Tulaydan (46. Traore), Bed-
nář, Buchta.

V běžící páté minutě se domácí 
fanoušci poprvé radovali, když po 
nepovedené střele Tulaydana do-
rážel míč do odkryté části hostující 
branky Urbančok. Už za devět mi-
nut nepohlídala hostující obrana 
Minxe a ten po přízemním centru 
z pravé strany zvýšil na rozdíl dvou 
branek pro domácí. 

I v následujících minutách prv-
ní půle měl domácí celek převahu, 
brankově ji však už vyjádřit ne-
dokázal. V 57. minutě se nejprve 
skvělým zákrokem blýskl domácí 
brankář Doležal, který vyrazil stře-
lu unikajícího Rapoucha, odražený 
míč však nádherně vrátil do domácí 
branky z 20 metrů Rygl. 

Hostující radost však už za sedm 
minut zmrazil Traore, který po 
pěkné kombinační akci překonal 
z malého vápna tasovského strážce 
brány. Jedenáct minut před koncem 
utkání se z hranice velkého váp-
na trefil přesně k levé tyči Lapeš a 
snížil na rozdíl jedné branky. V dra-
matickém závěru Blansko vedení 
uhájilo.

Další výsledky: 4. kolo: Rosi-

ce - Humpolec 4:0, Bzenec - Strání 
0:0, Tasovice - Nové Sady 8:1, Žďár 
nad Sázavou - Břeclav 1:0, Velká Bí-
teš - Lanžhot 1:0, Bystrc-Kníničky 
- Havlíčkův Brod 1:2, Stará Říše - 
Blansko 0:3, Ždírec nad Doubravou 
- Polná 2:0.

5. kolo: Břeclav - Ždírec nad 
Doubravou 2:2, Nové Sady - Bze-
nec 0:0, Havlíčkův Brod - Žďár nad 
Sázavou 3:5, Lanžhot - Rosice 1:5, 
Bystrc-Kníničky - Strání 2:3, Polná 
- Velká Bíteš 1:3, Humpolec - Stará 
Říše 0:5.
 1.  Blansko 5 5 0 0 16:3 15
 2.  Rosice 5 4 0 1 18:5 12
 3.  Žďár n. S. 5 4 0 1 14:5 12
 4.  Velká Bíteš 5 3 1 1 10:7 10
 5.  Stará Říše 5 3 0 2 11:5 9
 6.  Polná 5 3 0 2 8:8 9
 7.  Tasovice 5 2 2 1 18:10 8
 8.  Strání 5 2 2 1 8:7 8
 9.  Ždírec n. D. 5 2 2 1 7:9 8
 10.  Lanžhot 5 2 0 3 5:7 6
 11.  Bzenec 5 1 2 2 6:8 5
 12.  Břeclav 5 1 2 2 6:8 5
 13.  Havl. Brod 5 1 1 3 9:13 4
 14.  Bystrc 5 0 1 4 5:9 1
 15.  Nové Sady 5 0 1 4 1:21 1
 16.  Humpolec 5 0 0 5 2:19 0

V příštím kole hraje Blansko v so-
botu 8. září ve Bzenci, o týden poz-
ději hostí Bystrc-Kníničky. 

 Text a foto Lubomír Slezák
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Požár haly v Blansku 
způsobil vysokou škodu

BLANSKO - Ve středu 29. srpna 
krátce po půl čtvrté ráno vyjížděli 
hasiči v Blansku k požáru haly. Udá-
lost se obešla bez zranění. 

Podle prvotních průzkumů se 
škoda na poškozené hale odhaduje 
na třicet milionů korun. Jednalo by 
se tak o požár s nejvyšší škodou le-
tošního roku. 

„Požár konstrukce haly v Blansku 
vyjelo hasit celkem deset hasič-
ských jednotek a vyhlášen byl dru-
hý stupeň požárního poplachu. Na 
místě bylo zřízeno mobilní operač-
ní pracoviště a k požáru vyjela také 
jednotka Školního a výcvikového 
zařízení z Brna vybavená speciál-
ním hasicím zařízením Cobra,“ po-

psal situaci mluvčí hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Požár se podařilo dostat pod kon-
trolu před šestou hodinou. Hasi-
či museli odřezávat oplechování 
haly, aby se dostali k požáru uvnitř 
sendvičové konstrukce. Likvidaci 
požáru ohlásil velitel v 6.42 hodin. 
 Radim Hruška, foto HZS JmK

Posilnili se 
alkoholem

BLANSKO - Večerní kontrola 
osobního automobilu značky Fiat 
přinesla v blanenské ulici Edvar-
da Beneše zajímavý výsledek. De-
větadvacetiletý šofér byl na první 
pohled opilý a dechová zkouška to 
jen potvrdila. Muž nadýchal 2,33 
promile. Policistům sdělil, že před 
tím, než usedl za volant, vypil nej-
méně devět dvanáctek. Navíc hlídka 
zjistila, že nikdy nevlastnil řidičský 
průkaz. Krátce před půlnocí kontro-
lovali policisté ve Vodní ulici osob-
ní automobil audi. I jeho řidič jevil 
známky požití alkoholu, což decho-
vá zkouška potvrdila. Dvaatřicetile-
tý muž nadýchal 1,68 promile. Oba 
šoféři musí počítat se stíháním za 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky.  (hrr)

REGION - Aktuální ročník Poháru 
Drahanské vrchoviny horských kol 
čekají po zastávce v Boskovicích po-
slední čtyři závody, které jsou naplá-
novány na měsíc září.

V celkovém pořadí poháru je nej-
blíže celkovému prvenství po bos-
kovickém závodě neporažená v ka-
tegorii děvčat 9 - 10 let Lucie Kou-
delková (Moravec Team), které stačí 
vyhrát jeden ze zbývajících závodů. 
V ostatních kategoriích je situace 
mnohem, mnohem vyrovnanější. 

Celkové pořadí po sedmi 
závodech

Chlapci a muži
Odrážedla: 1. Hruda Martin (Dra-

hanský sport team), 475 b, 2. Sáňka 
Jakub (Olomučany), 440 b, 3. Hanák 
Antonín (Moravec Team), 415 b. Do 
6 let: 1. Kalina Matěj (Letovice), 470 
b, 2. Pozorský Martin (Drahanský 
sport team), 331 b, 3. Zítka Samuel 
(Batt Nové Město na Moravě), 330 
b. 7 - 8 let: 1. Ecler Filip (Moravec 
Team), 485 b, 2. Mucha Samuel (SK 
Jiří Team Ostrava), 365 b, 3. Kučera 
Vojtěch (Laguna cycles team Pře-
rov), 360 b. 9 - 10 let: 1. Raška To-
máš (Short Bike Academy Opletal), 
435 b, 2. Tesařík Jakub (Cykloteam 
Kolarna), 375 b, 3. Kuchař Josef 
(ACT leraK Blansko), 375 b. 11 - 12 
let: 1. Matula Ondřej (Tufo CZ Ot-
rokovice), 430 b, 2. Kočvara Jakub 
(Drahanský sport team), 425 b, 3. 
Halás Václav (Cyklo Team Kolarna), 
350 b. 13 - 14 let: 1. Venc Adam (GT 
Oportunity Brno), 440 b, 2. Kupský 
Michal (Drahanský sport team), 345 
b, 3. Lipenský Vít (Moravec Team), 
316 b. 15 - 18 let: 1. Neradil Vojtěch 
(Tufo CZ Otrokovice), 380 b, 2. Šin-
delář Jan (Moravec Team), 270 b, 3. 
Balcárek Vít (Cykloteam MXM Hulín), 
267 b. 19 - 39 let: 1. Ošťádal Jiří (En-
joy riding team), 385 b, 2. Zatloukal 
Aleš (Kola Koblížek), 371 b, 3. Kozel 
Michal (Superior MTB Team), 215 b. 

40 - 49 let: 1. Gottwald Martin (Mora-
vec Team), 395 b, 2. Šindelář Jan (Mo-
ravec Team), 335 b, 3. Červený Sta-
nislav (TÜV SÜD Rusava Bike Team), 
310 b. 50 let a více: 1. Kovařík Ivo (SK 
Jiří Team), 450 b, 2. Sedláček Jiří (SK 
Jiří Team), 310 b, 3. Kaprál Milan (Ri-
cardo Racing Team), 215 b.

Dívky a ženy
Odrážedla: 1. Eclerová Leona 

(Moravec Team), 440 b, 2. Poláčková 
Pavlína (ACT leraK Blansko), 420 b, 
3. Knechtová Sára (Adamov), 411 b. 
Do 6 let: 1. Fousková Veronika (Batt 
Nové Město), 480 b, 2. Eclerová Leo-
na (Moravec Team), 425 b, 3. Poláč-
ková Pavlína (ACT leraK Blansko), 
351 b. 7 - 8 let: 1. Škubalová Sára 
(Tufo Cyklozákladna Otrokovice), 

425 b, 2. Žerníčková Zita (Moravec 
Team), 405 b, 3. Gottwaldová Lucie 
(Moravec Team), 400 b. 

9 - 10 let: 1. Koudelková Lucie 
(Moravec Team), 525 b, 2. Janovská 
Barbora (Moravec Team), 410 b, 3. 
Novotná Justýna (Moravec Team), 
350. 11 - 12 let: 1. Hanáková Anna 
(Moravec Team), 395 b, 2. Gottwal-
dová Amálie (Moravec Team), 375 
b, 3. Tlamková Barbora (Moravec 
Team), 370 b. 13 - 14 let: 1. Haná-
ková Eliška (Moravec Team), 440 b, 
2. Šimoňuková Natálie (Cykloteam 
MXM Hulín), 375 b, 3. Mikulíková 
Karolína (Cykloteam MXM Hulín), 
365 b. 15 - 18 let: 1. Odehnalová 
Klára (Moravec Team), 385 b, 2. Ma-
lošíková Sophie (Cykloteam MXM 

Hulín), 265 b, 3. Konečná Monika 
(Moravec Team), 255 b. Od 19 let: 1. 
Koscová Kristina (TS Bohemia Kross 
Racing), 280 b, 2. Maráčková Pavlí-
na (SK Jiří Team Ostrava), 125 b, 3. 
Kukulová Martina (Cyklo Team Ko-
larna), Krupová Lucie (Scott Team 
Kolín), Veselá Lucie (GT Oportunity 
Brno), Chmurová Šárka (Max Cursor 
Ostrava) a Knapková Denisa (Bike 
Pro Racing Team), všechny 75 b.

Program Poháru Drahanské vr-
choviny začíná v sobotu 8. září ve 
Velenově, o týden později se jede 
v Knínicích. V sobotu 22. září hostí 
bikery Okrouhlá a �inále Poháru se 
jede v pátek 28. září v Novém Městě 
na Moravě. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Pohár Drahanské vrchoviny 
horských kol začíná finišovat

Poničil všechna 
okna

ADAMOV - Cukrárnou v Adamo-
vě nabízené služby se možná ne-
zamlouvají zatím neznámému pa-
chateli. Ten zvolil svéráznou formu 
protestu. V noci totiž vhodil do kaž-
dého z oken kámen. Tím poškodil 
nejen skleněnou výplň, ale násled-
ně i vnitřní vybavení podniku. Maji-
tel vyčíslil škodu na více než dvacet 
tisíc korun.  (hrr)

Sprejeři 
nastříkali další 
„výtvory“

REGION - Během pouhého jed-
noho dne nasprejovali na dvou 
místech v Blansku a na odstavené 
vlakové soupravě ve Skalicích nad 
Svitavou, zatím neznámí pachatelé 
nová graffiti. V Blansku svými vý-
tvory způsobili jedenačtyřicetileté-
mu majiteli zahrady na ulici Vodní, 
škodu převyšující částku deset tisíc 
korun, když mu přes noc posprejo-
vali zeď, jež tvoří oplocení pozem-
ku. Na této mu sprejem vytvořili 
několik velkých různobarevných 
nápisů, největší byl dlouhý více než 
dva a půl metru. Druhý výtvor vzni-
kl na zadní stěně budovy jedné z 
firem v Masarykově ulici, kde spre-
jeři vytvořili několik barevných ná-
pisů. I zde se bude škoda pohybovat 
v částce okolo deseti tisíců korun. 
Ve Skalicí nad Svitavou sprejeři na-
stříkali na dvou vozech elektrické 
vlakové soupravy obří nápisy. Delší 
z nich byl více jak osm metrů dlou-
hý. Železničnímu dopravci tak způ-
sobili škodu minimálně deset tisíc 
korun. (hrr)

RUDICE - V neděli 19. srpna 2018 
pokračovala svým devátým kolem 
Velká cena Blanenska v požárním 
útoku. O body do celkové tabulky a o 
neméně cenný pohár starosty obce se 
tentokráte bojovalo v Rudici v Morav-
ském krasu. Zdejší travnatá rovná trať 
se na Velké ceně řadí k těm novějším, 

rudičtí zde svoji soutěž pořádají zhru-
ba pět roků. V okolí závodní dráhy je 
dostatek prostoru pro parkování i 
volný čas závodníků, pohodlně se do 
sportovního areálu vešlo i celé pořa-
datelské zázemí a prodejní stánky.

Krátce po dvanácté hodině a po 
minutě ticha za náhle zemřelého sta-

rostu Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Ing. Karla Richtera odstar-
tovala soutěžní odpoledne mužská 
kategorie. V ní je celkové pořadí na 
prvních deseti místech bodově ve-
lice těsné, proto se počítá doslova 
každá setina vteřiny. Zvítězil Míchov, 
stejně jako na předchozím kole Vel-
ké ceny Blanenska, tentokráte s ča-
sem 16,56 s, druhou příčku obsadil 
Chrastavec z okresu Svitavy s časem 
16,86 s a třetí místo bralo Stražisko 
z okresu Prostějov za čas 17,01 s.

V ženské kategorii také nejlépe bo-
doval vítěz minulého kola, a to ženy 
z Němčic, které si do výsledkové ta-
bulky zapsaly čas 17,04 s. Za dosa-
vadních 9 kol Velké ceny si Němčice 
utvořily takový náskok, že už nyní je 
jejich celkové vítězství téměř jisté.

Trojici nejlepších ženských druž-
stev na rudické soutěži doplnily ještě 
Malá Lhota s časem 17,05 s a Černo-
vice A s časem 17,33 s.

 Broňa Zhořová, foto Pavel Kuchař

Pohár starosty obce Rudice 
vybojoval Míchov a Němčice

Kam na okresní kopanou
Okresní přebor
6. kolo: 8. 9., 16:30 h Rudice - Bořitov, 18:30 h Boskovice B - Letovice. 
9. 9., 13:30 h Ráječko B - Vysočany/Šošůvka B, 16:30 h Sloup - Olomu-

čany, Adamov - Skalice, Olešnice - Jedovnice, Drnovice - Doubravice.
7. kolo: 15. 9., 13:45 h Letovice - Rudice, 16 h Jedovnice - Sloup. 
16. 9., 16 h Bořitov - Drnovice (Blansko, Mlýnská), Doubravice - Ráječko 

B, Skalice - Boskovice B, Vysočany/Šošůvka B - Olešnice, Olomučany - Ada-
mov.

III. třída
6. kolo: 8. 9., 16:30 h Ostrov - Vranová. 
9. 9., 16:30 h Svitávka - Lažany, Velké Opatovice - Kunštát B, Lipůvka 

- Kotvrdovice, Cetkovice - Vavřinec, Knínice - Vísky, Kořenec - Benešov u 
Boskovic.

7. kolo: 15. 9., 16 h Vavřinec - Svitávka. 
16. 9., 13:30 h Kunštát B - Cetkovice, 16 h Kotvrdovice - V. Opatovice, 

Lažany - Ostrov, Benešov - Lipůvka, Vísky - Kořenec, Vranová - Knínice.

IV. třída
3. kolo: 8. 9., 16:30 h Drnovice B - V. Opatovice B, Vavřinec B - Doubravice B. 
9. 9., 14:15 h Vísky B - Letovice B, 16:30 h Voděrady - Skalice B, Lažán-

ky - Jedovnice B.
4. kolo: 15. 9., 13 h Jedovnice B - Drnovice B, 16 h Letovice B - V. Opa-

tovice B. 
16. 9., 13:15 h Vísky B - Vavřinec B, 13:30 h Skalice B - Lažánky, Doubra-

vice B - Voděrady.
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Charitní poradna v Boskovicích 
pomůže s oddlužením

REGION - Návrh na oddlužení 
sepíší dlužníkům bezplatně pra-
covníci Charitní poradny, kterou 
provozuje Oblastní charita Blansko 
v Boskovicích. Od srpna letošního 
roku získala poradna akreditaci 
na sepsání a podání insolvenčních 
návrhů s návrhem na povolení od-
dlužení. Charitní poradna má pra-
coviště v Boskovicích, Blansku a Le-
tovicích a ke konzultaci se zájemci 
můžou objednat na telefonním čísle 
516 411 583.

„Návrh na oddlužení totiž od 
července 2017 nemůže podat sám 
dlužník, pokud nemá právnické 
nebo ekonomické vzdělání. K po-

dání návrhu jsou tak oprávněny 
pouze osoby uvedené v zákoně, což 
jsou advokáti, notáři, insolvenční 
správci a exekutoři, kterým však 
musí dlužník za sepsání návrhu 
uhradit čtyři tisíce korun. Kromě 
nich se dlužníci můžou obrátit na 
toho, kdo získal akreditaci minis-
terstva spravedlnosti,“ vysvětluje 
charitní právnička Marta Šosová.
Akreditaci dostávají nejčastěji bez-
platné poradny, mezi které patří 
spolu s ostatními poradnami zříze-
nými Diecézní charitou Brno také 
Charitní poradna Boskovice. Lidé, 
kteří se dostali do dluhů, tak nemu-
sí dávat zbytečně peníze za sepis 

návrhu, který pak často má i takové 
nedostatky, že soud oddlužení ne-
může povolit.

„Návrh na oddlužení může být 
východiskem ze zdánlivě neřešitel-
né situace dluhové pasti. Oddlužení 
je možné dosáhnout nejčastěji pl-
něním měsíčních splátek, přičemž 
dlužníkovi zůstává nepostižitelná 
část příjmu,“ říká Marta Šosová. 
Takto tedy člověk, který má více 
dluhů a má příjem, který mu během 
pěti let umožní splatit alespoň 30% 
těchto dluhů, může po těchto pěti 
letech dosáhnout osvobození od 
zbytku nezaplacených dluhů. 

 „Velmi zjednodušeně se dá říci, 

že jednotlivci zůstává z jeho příjmu 
minimálně 6200 korun. Tato část-
ka se pak zvyšuje o přibližně 1400 
korun na každou vyživovanou oso-
bu žijící ve společné domácnosti, 
kterou se myslí manžel, manželka 
nebo dítě. Není tedy pravdou často 
rozšířená domněnka, že dlužníkovi 
nezůstane ani životní minimum,“ 
zdůrazňuje právnička Charitní po-
radny.

Jak velké budou srážky a co z pří-
jmu si bude moct dlužník ponechat, 
si může každý orientačně spočítat 
na kalkulačce dostupné stránkách 
ministerstva spravedlnosti.

 Vladěna Jarůšková

Sportovní hala Kuřim je před otevřením
KUŘIM - Ve středu 12. září se slav-

nostně otevře městská Sportovní 
hala Kuřim. Prohlídka pro návštěvní-
ky bude od 16 hodin a od 17 hodin 
začne Extraligová exhibice nejprve 
zápasem extraligového volejbalu žen 
KP Brno a VK Prostějov, po kterém 
bude následovat zápas extraligové 
házené mužů TJ Sokol Nové Veselí a 
SK Kuřim Handball.

Práce na městské sportovní víceú-
čelové hale začaly počátkem prosin-
ce roku 2016, v lednu následujícího 
roku zastupitelstvo města schválilo 
navýšení světlé výšky haly z 8 na 10 
metrů a úpravu osvětlení. Projekt se 
tedy ještě upravoval za pochodu. 

Hlavním a jediným investorem 
haly je Město Kuřim, které se do 
haly pustilo i přes odmítnutí dotace 
z MŠMT ČR z vlastních našetřených 
peněz. Sportovní hala Kuřim bude 

stát přibližně 103 milionů korun. 
Sloužit bude pro většinu sportovních 
oddílů, které v Kuřimi působí. Jak 
říká starosta Kuřimi Drago Sukalov-
ský: „Kuřim byla a je městem sportu 
a sportovních aktivit, mnoho oddí-
lů pracuje už s nejmenšími dětmi a 
počet jejich členů rok od roku roste. 
Kryté sportoviště zatím suplovaly tě-
locvičny základních škol a nafukovací 
hala, ale ty jsou například pro pořá-
dání zápasů nevhodné, protože se do 
nich nevejdou prakticky žádní diváci 
a nemají odpovídající zázemí.“ A jak 
dále dodává: „Sportovní hala Kuřim 
má hned pět šaten, jednu šatnu pro 
rozhodčí a hlediště má kapacitu 400 
diváků.“

Halu spravuje městská společnost 
Wellness Kuřim, pod kterou spadá 
i blízký aquapark s �itness a relax 
centrem. Podle Jana Sojky, manažera 

Wellness Kuřim, by halu primárně 
měly využívat sportovní oddíly z Ku-
řimi: „Jsou to především házenkáři, 
fotbalisté, �lorbalisté, futsalisté, ale 
také plavci, judisté a další oddíly a 
kroužky. Samozřejmě je zde prostor 
i pro školní výuku a soutěžní zápasy 
i v jiných sportech, zájem projevily 
některé oddíly z Brna, a také jsme 
otevřeni letním soustředěním. Díky 
svým rozměrům a vybavení je spor-
tovní hala skutečně víceúčelová a je 
vhodná pro všechny halové spor-
ty. Halu můžeme rozdělit sítěmi na 
třetiny a zájemci tak mohou využít 
pouze její část, pochopitelně za niž-
ší nájem.“ A hned přidává konkrétní 
příklady: „V běžné pracovní dny tak 
pronájem celé haly v exponovaných 
hodinách od 17 do 22 hodin vyjde 
například na 900 Kč na hodinu, mno-
hem nižší cena je dopoledne, kdy od 

8 do 15 hodin vyjde pronájem celé 
haly na pouhých 500 Kč na hodinu. 
V letních měsících pak navíc nabízí-
me výrazné slevy.“

Blízké Wellness Kuřim k tomu na-
bízí skvělé zázemí všem sportovcům 
i návštěvníkům. Je zde aquapark, 
který vedle rekreačního a školního 
bazénu disponuje i plaveckým bazé-
nem s dráhami pro kondiční plavání, 
je zde vybavené �itness centrum se 
sály pro kolektivní cvičení nebo tré-
ninky, relax centrum se sportovními 
a zdravotními masážemi a také bistro 
a restaurace.

Výstavba Sportovní haly Kuřim 
přilákala další investory, jeden ze 
soukromých investorů aktuálně vyři-
zuje stavební povolení pro hokejovou 
halu a ve fázi územního rozhodnutí je 
výstavba hotelu jiného soukromého 
investora.  (zpr)

Víkend od 10. do 12. srpna patřil ve Žďárné oslavám 600 let od první písemné zmínky o obci. Pěkné počasí, dobré občerstvení a zajímavý program přilákal 
spoustu hostů všech věkových kategorií. Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli tyto slavnosti zorganizovat a připravit.  Za pořadatele Jan Hanák

Přemýšlel jsem, jestli mám 
přebukovat letenky, říká Jiří Paděra

BOSKOVICE - V Kyjevě na Ukra-
jině se od 12. do 18. srpna 2018 
konalo 9. Mistrovství Evropy v ma-
lém fotbalu, mezi 20 zúčastněnými 
týmy byla i Česká republika, která 
nakonec vybojovala premiérový ti-
tul.

Všechna utkání naší reprezenta-
ce přenášela Česká televize. Jedním 
z fanoušků, které jsme na tribuně 
mohli v celém průběhu šampionátu 
vidět, byl také Jiří Paděra, otec nej-
lepšího střelce Ondřeje Paděry.

Rozhodnutí jet do Kyjeva asi 
nebylo úplně jednoduché, že?

Ukrajinu mám přece jen v hlavě 
spojenou s ozbrojeným konfliktem, 
a tak jsem tuto cestu dlouho zvažo-
val. Ale nakonec jsme s Ondrovou 
přítelkyní a mojí neteří vyrazili. A 
rozhodně nelituji.

Pojďme si tedy celé mistrovství 
krátce zrekapitulovat. Začněme 
prvním zápasem s Tureckem, 
které jsme vyhráli 7:3.

První utkání je takové rozehrá-
vací, o moc v něm nejde, takže i na 
tribuně byl v podstatě klid. Koneč-
ná vysoká výhra byla dobrým vstu-
pem.

Ve druhém utkání jsme Ázer-
bajdžán porazili 2:1 brankou 
v nastaveném čase.

Z mého pohledu to nebylo vůbec 
jednoduché utkání, soupeř proka-
zoval svoji kvalitu a kluci měli plné 
ruce a nohy práce, aby zápas doved-
li k vítězství.

Ve třetím utkání přišla remíza 
1:1 se Srbskem.

Na naši rychlou branku ze druhé 
minuty dokázal soupeř z protiú-
toku odpovědět a poté šlo spíše o 
šachovou partii, která skončila ne-
rozhodně.

Čtvrté utkání ve skupině a zno-
vu remíza, tentokrát s Maďar-
skem 2:2.

Šlo asi o nejtěžší utkání na turna-
ji, ve kterém jsme ještě v poslední 
minutě prohrávali, a mně se hlavou 
honily myšlenky na to, jestli mám 
přebukovat zpáteční letenky nebo 
zůstat až do konce turnaje. Naštěs-
tí se v poslední minutě trefil Robin 

Demeter a naši uhráli tolik potřeb-
nou remízu a postoupili do závěreč-
ných bojů.

Krátká odbočka - jak se ti líbilo 
v Kyjevě?

Kyjev je krásné město se spous-
tou památek, které jsme ve vol-
ných chvílích viděli, ale v podstatě 
tam nenajdete jediného turistu. Je 
to určitě škoda, vždyť tamní ceny 
například potravin jsou srovnatel-
né s našimi. Nádherné je koupání 
v Dněpru, moc se nám líbila i plavba 
lodí. Snad jen v metru jsme se při 
pohledu na jezdící soupravy vrátili 
o několik desetiletí zpět, ale na dru-
hou stranu, všude bylo čisto a bez-
pečno. Prostě nečekaně hezké měs-
to se spoustou lákavých nabídek.

Vraťme se zpět na tribunu. Ve 
čtvrtfinále čekal českou repre-
zentaci tým Bosny a Hercegoviny.

To je tradičně velice nepříjemný 
soupeř, ze kterého jsme měli velké 
obavy nejen my na tribuně, ale také 
hráči, se kterými jsme měli mož-
nost se denně vidět. Naštěstí jsme 
vyhráli první poločas 3:1 a ve dru-
hém jsme výsledek o postup udr-
želi. Měli jsme trošku strach z vý-
konu rozhodčích, ale musím říct, že 
ve všech zápasech, které jsem měl 
možnost vidět, podávali velice dob-
ré výkony.

Semifinálové měření sil bylo 
zdánlivě jednoduchou záležitos-
tí.

Ve čtvrtfinále celkem nečekaně 
porazila Anglie Ukrajinu na poku-
tové kopy a tak byla našim dalším 
soupeřem. A myslím si, že podstat-
ně přijatelnějším, než by byl domá-
cí celek, který hnalo v každém zápa-
se do útoku zaplněné hlediště. Na-
víc se Anglii vykartovali dva hráči, 
a tak konečná výhra našeho týmu 
5:0, byla naprosto zasloužená.

Ve stejný den se hrála i závě-
rečná utkání o medaile.

Ano, to byla pro všechny velká 
změna, vlastně poprvé se semifi-
nále a finále hrálo v rozpětí něko-
lika hodin. Čekal nás mimořádně 
silný tým Rumunska, který jsem 
měl možnost na turnaji už dvakrát 
vidět. Velký strach šel především 
z úžasné rychlosti jednotlivých 
hráčů, a tím pádem bleskurychlého 
přechodu do útoku. Snad naštěs-
tí pro nás se první poločas hrál za 
velkého deště a na mokrém terénu 
byli rumunští hráči kouzla zbaveni. 
Navíc jsme už v sedmé minutě ved-
li 2:0 a to se pak hraje úplně jinak. 
Ve druhé půli jsme přidali další dvě 
branky a po výsledku 4:1 mohly vy-
puknout oslavy titulu.

Tvůj syn Ondřej se stal se šes-

ti brankami nejlepším střelcem 
šampionátu a po loňském titulu 
mistra světa je i čerstvým mis-
trem Evropy. Asi z něj máš ra-
dost, že?

Samozřejmě. Já jsem mu ještě 
před sedmi lety malý fotbal za-
kazoval, protože jsem chtěl, aby 
se soustředil výhradně na velkou 
kopanou, ale to mě nemohlo ani 
napadnout, že jednou bude takhle 
úspěšný (s úsměvem).

V posledních čtyřech letech 
chyběls jako divák jen na ME 
v Černé Hoře a na MS v Tunisku. 
Můžeš tedy srovnávat. Kam bys 
zařadil šampionát v Kyjevě?

Z fotbalového hlediska vyrůstá 
stále víc kvalitních mužstev a je čím 
dál těžší se prosadit. Z organizač-
ního hlediska kraluje jednoznačně 
Brno (ME v roce 2017 - pozn. re-
dakce), tam byla také nejlepší at-
mosféra. Ostatní šampionáty jsou 
z mého pohledu zhruba na stejné 
úrovni.

Příští rok se hraje mistrovství 
světa v Austrálii (Perth). Chystáš 
se tam?

Určitě ne. Teda asi ne (s úsmě-
vem). Je to ještě moc daleko.

Děkuji za rozhovor. 
Lubomír Slezák, foto archiv 

malého fotbalu Blanensko
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Výsledky
KOPANÁ
I. A třída, sk. A
4. kolo: Rajhrad - Zbraslav 0:0, 

Přímětice - Šlapanice 1:1, Novosed-
ly - Slatina 3:2, Zastávka - Kunštát 
0:3, Rajhradice - Slovan Brno 4:2, 
Miroslav - Žebětín 3:5, Dobšice - Lí-
šeň B 3:1.

5. kolo: Zbraslav - Dobšice 1:1, 
Žebětín - Přímětice odloženo, Slo-
van Brno - Novosedly 2:1, Slatina 
- Zastávka 0:2, Líšeň B - Rajhradice 
3:1, Kunštát - Miroslav 6:1, Šlapa-
nice - Rajhrad 1:2.
 1.  Kunštát 4 3 0 1 11:4 9
 2.  Líšeň B 4 3 0 1 11:6 9
 3.  Zastávka 4 3 0 1 8:4 9
 4.  Rajhradice 4 3 0 1 12:9 9
 5.  Dobšice 4 2 1 1 10:6 7
 6.  Slovan Brno 4 2 1 1 7:7 7
 7.  Novosedly 4 2 0 2 5:5 6
 8.  Zbraslav 4 1 2 1 8:7 5
 9.  Rajhrad 4 1 2 1 4:7 5
 10.  Přímětice 3 1 1 1 8:8 4
 11.  Žebětín 3 1 0 2 5:7 3
 12.  Miroslav 4 1 0 3 8:15 3
 13.  Šlapanice 4 0 1 3 3:8 1
 14.  Slatina 4 0 0 4 7:14 0

I. B třída, sk. A
4. kolo: Kohoutovice - Čebín 2:2, 

Medlánky - Vysočany-Šošůvka 
0:4, Drnovice - Svratka Brno B 2:1, 
Vilémovice - Dražovice 6:1, Kře-
novice - Rájec-Jestřebí 0:2, Černá 
Hora - Babice nad Svitavou 1:3, 
Lipovec - Soběšice 2:2.

5. kolo: Vysočany-Šošůvka - Dr-
novice 5:2, Soběšice - Křenovice 
5:2, Babice nad Svitavou - Med-
lánky 3:1, Čebín - Vilémovice 
0:2, Dražovice - Černá Hora 1:1, 
Svratka Brno B - Lipovec odlože-

no, Rájec-Jestřebí - Kohoutovi-
ce 0:2.
 1.  Soběšice 4 3 1 0 17:5 10
 2.  Vysočany-Šošůvka 4 3 1 0 14:4 10
 3.  Babice 4 3 1 0 13:6 10
 4.  Kohoutovice 4 2 2 0 12:6 8
 5.  Vilémovice 4 2 1 1 10:6 7
 6.  Drnovice 4 2 0 2 7:12 6
 7.  Čebín 4 1 2 1 7:7 5
 8.  Lipovec 3 1 1 1 7:5 4
 9.  Černá Hora 4 1 1 2 8:9 4
 10.  Rájec-Jestřebí 4 1 1 2 2:4 4
 11.  Dražovice 4 0 2 2 3:12 2
 12.  Svratka Brno B 3 0 1 2 3:8 1
 13.  Medlánky 4 0 1 3 3:12 1
 14.  Křenovice 4 0 1 3 5:15 1

Okresní přebor
4. kolo: Ráječko B - Olešnice 7:0, 

Rudice - Vysočany/Šošůvka B 2:0, 
Olomučany - Letovice 0:0, Sloup - 
Skalice nad Svitavou 2:3, Adamov 
- Bořitov 1:5, Boskovice B - Doubra-
vice nad Svitavou 1:1, Drnovice - Je-
dovnice 2:4.

5. kolo: Jedovnice - Ráječko B 2:2, 
Bořitov - Boskovice B 3:2, Doubra-
vice - Rudice 0:6, Letovice - Adamov 
2:0, Olešnice - Sloup 0:0, Skalice - 
Olomučany 2:1, Vysočany/Šošůvka 
B - Drnovice 5:4.
 1.  Ráječko B 4 3 1 0 15:3 10
 2.  Skalice 4 3 1 0 10:6 10
 3.  Rudice 4 3 0 1 11:3 9
 4.  Letovice 4 2 2 0 8:5 8
 5.  Boskovice B 4 2 1 1 13:6 7
 6.  Bořitov 4 2 1 1 9:6 7
 7.  Olešnice 4 2 1 1 5:9 7
 8.  Adamov 4 2 0 2 7:9 6
 9.  Olomučany 4 1 2 1 8:4 5
 10.  Jedovnice 4 1 1 2 7:10 4
 11.  Vysočany/Šoš. B 4 1 0 3 7:15 3
 12.  Sloup 4 0 1 3 4:10 1
 13.  Doubravice 4 0 1 3 4:16 1
 14.  Drnovice 4 0 0 4 8:14 0

III. třída
4. kolo: Vavřinec - Vranová 3:3, Os-

trov - Benešov 3:0, Svitávka - Vísky 
5:0, Cetkovice - Lažany 0:3 (K), Koře-
nec - Kunštát B 3:9, Knínice - Kotvr-
dovice 2:0, Lipůvka - V. Opatovice 2:5.

5. kolo: Kunštát B - Lipůvka 1:4, 
Kotvrdovice - Kořenec 1:1, Benešov 
- Knínice 6:2, V. Opatovice - Cetkovi-
ce 5:1, Vavřinec - Lažany 5:0, Vrano-
vá - Svitávka 0:2, Vísky - Ostrov 2:0.
 1.  Svitávka 4 4 0 0 23:6 12
 2.  V. Opatovice 4 4 0 0 16:6 12
 3.  Vavřinec 4 2 2 0 13:6 8
 4.  Lipůvka 4 2 1 1 15:9 7
 5.  Ostrov 4 2 1 1 9:3 7
 6.  Kunštát B 4 2 0 2 17:14 6
 7.  Vranová 4 1 2 1 11:8 5
 8.  Lažany 4 1 2 1 5:7 5
 9.  Benešov 4 1 1 2 11:16 4
 10.  Vísky 4 1 1 2 4:9 4
 11.  Knínice 4 1 0 3 8:16 3
 12.  Kotvrdovice 4 0 2 2 5:11 2
 13.  Kořenec 4 0 2 2 7:15 2
 14.  Cetkovice 4 0 0 4 4:22 0

IV. třída
1. kolo: Doubravice B - Letovice 

B 2:1, Vísky B - Skalice B 0:6, Vodě-
rady - V. Opatovice B 4:0, Lažánky 
- Drnovice B 1:2, Vavřinec B - Jedov-
nice B 3:3.

2. kolo: V. Opatovice B - Lažán-
ky 0:2, Skalice B - Vavřinec B 2:1, 
Doubravice B - Vísky B 7:1.
 1.  Doubravice B 2 2 0 0 9:2 6
 2.  Skalice B 2 2 0 0 8:1 6
 3.  Voděrady 1 1 0 0 4:0 3
 4.  Lažánky 2 1 0 1 3:2 3
 5.  Drnovice B 1 1 0 0 2:1 3
 6.  Jedovnice B 1 0 1 0 3:3 1
 7.  Vavřinec B 2 0 1 1 4:5 1
 8.  Letovice B 1 0 0 1 1:2 0
 9.  V. Opatovice B 2 0 0 2 0:6 0
 10.  Vísky B 2 0 0 2 1:13 0

Tragická nehoda u Černé Hory si 
vyžádala jeden lidský život

Blanensku vstup do nového 
ročníku Superligy vyšel

REGION - Prvním kolem začal 
minulý víkend nový ročník DRFG 
Superligy malého fotbalu. Oproti mi-
nulému ročníku rozšířil počet účast-
níků na devět tým Plzně a tak čeká 
na každý tým na podzim celkem osm 
utkání.

Ve svém prvním hostil celek Bla-
nenska Olomouc, čtvrtý tým loňské-
ho ročníku se tak utkal s pátým.

1. kolo: Pivovar Černá Hora Bla-
nensko - Olomouc 5:3 (0:3), Padě-
ra 4, Krška.

Blanensko: Bednář (53. Šmer-
da) - Adamec, Bednář, Blaha, Feik, 
Hloch, Krška, Minx, Paděra, Studený, 
Závodný.

Lépe začali utkání hosté, kteří se 
už po necelé jedné minutě ujali ve-

dení. Domácí celek se ale postupně 
začal prosazovat a dvěma brankami 
Ondřeje Paděry dokázal do kon-
ce první půle stav otočit. A to ještě 
hosty několikrát skvělými zákroky 
podržel brankář Běhalík.

I v druhé půli byl domácí celek 
lepší, hostům, kteří přijeli jen s jed-
ním náhradníkem, postupně dochá-
zely síly, navíc nedokázali uhlídat 
střelce čtyř branek Paděru.

Ve druhém kole hraje Blanensko 
v úterý 18. září před televizními ka-
merami v Příbrami. 

Ve třetím pak přivítá na hřiš-
ti v Boskovicích v pondělí 24. září 
Most. Také toto utkání by měla pře-
nášet Česká televize. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Kam za 
sportem

ATLETIKA
11. 9., 17:30 h Skalní Mlýn - Ma-

cocha. 
15. 9., 15 h Sloup, Běh Moravským 

krasem. 15 h Blanenská desítka.

HORSKÁ KOLA
8. 9., 9 h Velenov. 
15. 9., 9 h Knínice, Pohár Drahan-

ské vrchoviny.

KOPANÁ
8. 9., 16:30 h Černá Hora - Čebín, 

I. B, sk. A. 
9. 9., 10:30 h Vilémovice - Rájec-

-Jestřebí, I. B, sk. A. 16:30 h Ráječko 
- Boskovice, KP. Lipovec - Vysočany/
Šošůvka, I. B, sk. A. 

15. 9., 15:30 h Blansko - Bystrc, 
divize. 16 h Vysočany/Šošůvka - 
Soběšice, I. B, sk. A. 

16. 9., 16 h Boskovice - Tišnov, KP. 
Kunštát - Přímětice, I. A, sk. A. Rájec-
-Jestřebí - Černá Hora, I. B, sk. A.

VOLEJBAL
15. 9., 10 + 13 h Rájec-Jestřebí - 

Mor. Slavia, Boskovice - Vyškov, KP 
2 muži.

ČERNÁ HORA - V úterý 21. srpna 
se na silnici I/43 nedaleko Černé 
Hory stala dopravní nehoda, která 
si vyžádala jeden lidský život. Frek-
ventovaná komunikace byla neprů-
jezdná téměř tři hodiny.

Na místo vyjely profesionální 
hasiči z Blanska a Boskovic. Po pří-
jezdu na místo zjistili, že střetl kami-
on s osobním automobilem. V osob-
ním autě zůstal po nehodě zaklíněný 
řidič.

„Jedenašedesátiletý řidič osob-
ního automobilu značky Hyundai 
plynule a bez brždění přejel v levo-
točivé zatáčce do protisměru, kde 
se střetnul s kamiónem MAN. Řidič 
osobního auta i přes snahu záchra-

nářů na místě nehody zemřel,“ po-
psal situaci policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek. 

Hasiči nasadili k vyproštění řidiče 
hydraulické zařízení a ve spolupráci 
se záchrannou službou poskytli zra-
něnému první pomoc. Dále přečer-
pali z proražené nádrže kamionu té-
měř 300 litrů nafty a na komunikaci 
uniklé provozní kapaliny zasypali 
sorbentem.

Na obou vozidlech vznikla škoda 
za skoro půl miliónu korun. Po dobu 
vyšetřování nehody byla komunika-
ce uzavřená. Na objízdných trasách, 
které byly přetížené, ale k závažným 
komplikacím nedocházelo. 

 Radim Hruška, foto HZS JmK

Na hasičských závodech v Sychotíně padl 
několik let nepřekonaný rekord trati

SYCHOTÍN - V neděli 26. srpna 
2018 se ve Velké ceně Blanenska 
v požárním útoku opět závodilo o 
body do celkové tabulky. Vzhledem 
k tomu, že se celý letošní ročník bla-
nenské hasičské ligy rychle blíží ke 
svému konci, mají vybojované body 
stále větší cenu. Desáté kolo seriálu 
z celkových dvanácti tentokráte hos-
tovalo v Sychotíně, ve sportovním 
areálu pod kunštátským zámkem.

V Sychotíně mají tamní hasiči jed-
nu z nejlépe upravených a udržova-
ných závodních drah na okrese, běhá 
se částečně po tartanové dlažbě, 
částečně po trávě, trať vede mírně 
z kopce, je dostatečně široká a pře-
hledná. Stejně tak mají Sychotínští 
upraven i okolní prostor, pro pohodlí 
jich samotných jako pořadatelů i pro 
pohodlí závodníků a přihlížejících di-
váků.

Do startovní listiny, která byla mi-
mořádně rozdělena na tři kategorie – 
muže, ženy a veterány – se přihlásilo 
celkově 50 družstev, 28 mužských, 
16 ženských a 6 týmů veteránů. Sou-
těž zahajovali tradičně muži. Nutno 

podotknout, že kdo z nich nezaběhl 
svůj soutěžní pokus v čase pod 17 
vteřin, neměl na umístění v první pě-
tici šanci. Páté místo obsadil Chrasta-
vec ze Svitavska s časem 16,98 s, 
čtvrté místo braly Pasohlávky z okre-
su Brno-venkov za čas 16,84 s, třetí 
skončila Obora s časem 16,83 s, dru-
hé místo vybojoval Čikov z okresu 
Třebíč za čas 16,72 s a zvítězil, stejně 
jako v předchozích dvou kolech, tým 
mužů z Míchova. Svým soutěžním 
útokem dokončeným v čase 16,66 
s současně Míchov pokořil tamní ně-
kolik let nepřekonaný rekord trati, 
který drželi domácí muži a jenž měl 
hodnotu 16,72 s.

V ženské kategorii zvítězily Němči-
ce, které si tak upevnily svoji pozici 
na prvním místě v celkové tabulce 
Velké ceny Blanenska, a už teď je jas-
né, že se stanou i vítězkami celého 
letošního ročníku ligy. Jejich bodový 
náskok je pro ostatní týmy již ne-
překonatelný. Postavení absolutního 
vítěze němčické ženy potvrdily i ča-
sem svého pokusu v Sychotíně, který 
měl hodnotu 16,74 s. Druhé místo a 

stříbrné medaile si za čas 18,15 s vy-
běhly Černovice A, trojici nejlepších 
doplnil Žďár s časem 18,64 s.

Hned po odběhnutí ženské katego-
rie byla odstartována soutěž veterá-

nů, v níž zvítězili domácí hasiči ze Sy-
chotína, druhé skončily Hartmanice 
z okresu Svitavy a třetí místo obsadil 
Míchov.

Broňa Zhořová, foto Pavel Kuchař

L i d o k o v, výrobní družstvo
přijme

STROJÍRENSKÉHO DĚLNÍKA - 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

• Jednosměnný provoz

• Práce na plný úvazek 

• Vhodné pro ženy

• Možnost zaučení 

POŽADUJEME:
• zodpovědnost a samostatnost

NABÍZÍME:
• Stabilní zaměstnání, 7,5 hodinovou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 

Příspěvek na stravování

Místo výkonu práce Dřevařská 1340/5, Boskovice

Zájemci se mohou hlásit Vladimírovi Najmanovi
+420 602 516 277, najman@lidokov.cz
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Podařilo sehnat dotaci ve výši 
zhruba devíti milionů korun z Mini-
sterstva kultury a dostavba areálu 
mohla začít. Práce probíhaly zhru-
ba dva roky. Musela se předělat 
střecha, protože její stav už nebyl 
ideální. Samotný objekt není jedno-
duché konstrukce, jedná se spíše o 
umělecké dílo. Původní projekt se 
proto upravoval přímo pro potřeby 
muzea. Stavělo se až do roku 2007, 
kdy bylo Moravské kartografické 
centrum slavnostně otevřeno. 

Kartografické centrum ale nena-
bízí jen stálou expozici, slouží také 
k dalším akcím...

Expozice samozřejmě není static-
ká. Je snaha, aby se oživovala dílčí-
mi výstavami nebo obměnou expo-
nátů. Prostor se využívá také pro 
další akce jako například tradiční 
celostátní výstava jiřin. V objek-
tu probíhají také vánoční výstavy 
nebo se odehrávají koncerty. Toto je 
cesta, jak centrum udržet při životě. 

Architekt Zdeněk Fránek se mezi-
tím stal jedním z nejvýznamnějších 
architektů v zemi, mj. je i městským 
architektem Boskovic a děkanem 
na vysoké škole v Liberci. Známé 
jsou jeho stavby kostelů mj. v Lito-
myšli, v okolí např. stavba tělocvič-
ny v Jaroměřicích nebo stezka v ob-
lacích na Dolní Moravě.

Jeho „velkoopatovické dítě“ je 
nyní známé nejen v tuzemsku, ale 
doslova v celém světě. takový typ 

architektury vždy vyvolává něja-
ký dojem. Někomu může připadat 
krásná, jinému naopak. Její kvalitu 
musí zhodnotit čas. Ale již nyní je 
jasné, že srostla s místem. 

Společně s Jaroslavem Oldři-
chem se potkávají na různých od-
borných akcích, těch se již bohužel 
nemůže účastnit Přemek Reibl, 
který před více jak osmi roky tra-
gicky zahynul. 

Moravské kartogra�ické 
centrum ve Velkých Opatovicích

VOLEJBAL

KP BRNO vs.

vs. 

EXTRALIGOVÁ

VOLEJBA
EXHIBICE

AAAALLLLLAAAAAAALLLLL 12.  9.  2018

Zveme vás na 9. ročník akce

na téma RECYKLACE
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm 
vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno. 
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ  

S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE

• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA

• EXOTIČTÍ HADI

• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO

• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.

• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ

• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA

• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK  

- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA

• TRAKTOR FENDT

• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER

• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ  

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS

• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO

• POLICIE ČR

• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM  

BLANENSKA

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO  

- ÚKOLY A SOUTĚŽE

• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO

• OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

• MC PALEČEK

• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

• LOGOPEDICKÁ PORADNA

• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ  

KOŽNÍHO ODDĚLENÍ 

• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

• DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU

• RODINNÉ PASY

• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA  

PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ

• SPŠ JEDOVNICE

• KLOUZACÍ HRAD RE/MAX

• OLYMPIA BLANSKO  

- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ

• SONS – VODÍCÍ PSI

• STÁNEK AVON

• STANOVIŠTĚ ZP MV ČR

• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ

• ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ  

PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM 
na pódiu:
10:00 VELVET
  písničky z pohádek

11:00  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10  CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30  RECYKLOSHOW S ÁŇOU
  program plný pohybu, tance, 
  zpěvu a soutěží

12:30  MARTIN ŠTĚPÁNEK
  pěvecké vystoupení

13:00  NEMOCNICE MÁ TALENT
  zahájení prezentací

13:15  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
  heliport

14:00  DIVADLO KORÁB
  pohádka O Budulínkovi

15:00  DÍVKA ČR 2018
  exhibice a módní přehlídka

15:30  NEMOCNICE MÁ TALENT
  talentová soutěž pro děti

16:30  ÁŇA 
  A PRINCEZNY

Programem na pódiu 
provází RADIM KORÁB

v Nemocnici Blansko
DEN PRO DĚTI

Generání partner

Partneři akce
KSMB 
teamagency
agentura KORÁB
EMOTIONVIDEO
FOTO VERONIKA
SARSTEDT

Mediální partneři
Porsche Brno
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úterý 4. září
KINA

Boskovice v 19.30 hod. Mamma 
Mia! Here We Go Again.

středa 5. září
AKCE

Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Talkshow – Zbigniew Czendlik a To-
máš Sedláček.

KINA
Blansko v 17.30 hod. UNICA 2018: 
projekce pro veřejnost.
Boskovice v 19.30 hod. Upgrade.

čtvrtek 6. září
AKCE

Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: 
Michal David Open Air Tour 2018.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců 
– beseda se starostkou města.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Chata na 
prodej.
Doubravice v 18 hod. Tátova volha.

pátek 7. září
AKCE

Blansko – Senior centrum ve 14.30 
hod.: Sázení lípy v SENIOR centru.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: 10 
× 10 let – Ohlédnutí za posledním 
stoletím na Blanensku, vernisáž vý-
stavy.
Blansko – Fara v 17.45 hod.: Gar-
den party.

KINA
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Sestra.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Dé-
manty noci.

sobota 8. září
AKCE

Blansko – Zámecký park v 8 hod.: 
Mistrovství České republiky v Kubbu.
Blansko – Nemocnice v 10 hod.: 
Den pro děti v Nemocnici Blansko.
Blansko – Skate park u zimního 
stadionu ve 13 hod.: StreetArt Jam 
2018 vol.17.
Blansko – Náměstí Svobody ve 14 
hod.: Open air – Autodráha.
Boskovice – Gatema v 9 hod.: Den 
otevřených dveří.
Boskovice – Červená zahrada ve 12 
hod.: Dětský triatlon.
Kunštát – Zámek v 10 až 15 hod.: 
Mimořádné zpřístupnění dolního 
zámku.
Letovice – Klášter Milosrdných 
bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky 
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 
až 16 hod.: Prohlídky farního kos-
tela.

Mladkov – Obecní dům ve 13.30 
hod.: 600 let Mladkova.

KINA
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Sestra.

neděle 9. září
AKCE

Blansko – Pivnice Velvet v 17 hod.: 
Čaj o páté s kapelou NOTA BENE.
Blansko – Kino v 17 hod.: Příběh z 
italského „LO STRADELLA“, verni-
sáž výstavy.
Uhřice – U kaple ve 14 hod.: Poutní 
mše svatá.

KINA
Boskovice v 17 hod. Příběh koček.
Boskovice v 19.30 hod. Všechno 
bude.

pondělí 10. září
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Důvěr-
ný nepřítel.

úterý 11. září
KINA

Blansko ve 20 hod. Důvěrný nepřítel.
Boskovice v 19.30 hod. Jan Palach.

středa 12. září
AKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic Vol. 29.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Jan Palach.

čtvrtek 13. září
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 17 a 
19.30 hod.: Taneční kurzy pro stu-
denty středních škol.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Hud-
ba na blanenském zámku – Blanen-
ský výroční koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice (parčík za muzeem) 
v 19 hod. TGM osvoboditel.
Boskovice v 19.30 hod. Predátor: 
Evoluce.
Doubravice v 18 hod. Hastrman.

pátek 14. září
AKCE

Blansko – Zámek v 10 hod.: Konfe-
rence: Ohlédnutí za stoletím na Bla-
nensku a Boskovicku.

Blansko – Knihovna v 18 hod.: 
Moravské Švýcarsko na starých 
pohlednicích, představení a křest 
nové knihy Milana Sýkory a Milana 
Šustra. Součástí bude i přednáška 
pana Sýkory o Moravském Švýcar-
sku s promítáním fotografií a ukáz-
kou pohlednic, které v knize nena-
jdete. Knihu bude možné zakoupit 
přímo na místě.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Kon-
cert komorní hudby.
Těchov – Hospůdka Na Točně v 18 
hod.: Beseda Těchov – historie dáv-
ná i nedávná.

KINA
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Mamma Mia! Here We Go 
Again.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená.
Boskovice v 19.30 hod. Spolu to 
dáme.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Backstage.

sobota 15. září
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 
hod.: Dny evropského dědictví v 
areálu Centra sv. Martina.
Blansko – Zámek v 9 hod.: Blansko 
– Kostel sv. Martina v 9 hod.: Dny 
evropského dědictví v areálu Cent-
ra sv. Martina.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Výstava: V toku času, ver-
nisáž.
Borotín – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Předpouťová zábava, hraje Krou-
nex.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Sestry Havelkovy & orchestr.
Klepačov – Obec ve 13 hod.: Sázení 
lípy srdčité.
Klepačov – Zastávka autobusu ve 
14 hod.: Partyzánská stezka.
Kunštát – Náměstí: Hrnčířský jar-
mark.
Velké Opatovice – Areál zámecké-
ho parku v 10 hod.: Oslava 100 let 

vzniku samostatného Českosloven-
ského státu.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Příběh ko-
ček.
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy 
smutných mužů.

neděle 16. září
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 
hod.: Dny evropského dědictví v 
areálu Centra sv. Martina.
Blansko – Zámek v 9 hod.: Blansko 
– Kostel sv. Martina v 9 hod.: Dny 
evropského dědictví v areálu Cent-
ra sv. Martina.
Boskovice – Kostel sv. Jakuba st. 
v 18 hod.: Koncert pro kardinála 
Tomáše Špidlíka.
Kunštát – Náměstí: Hrnčířský jar-
mark.

KINA
Blansko v 15 hod. Příběh koček.
Blansko v 17 hod. Predátor: Evolu-
ce. (3D, s titulky)
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Malá čaroděj-
nice.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy 
smutných mužů.
Velké Opatovice ve 14 hod. Coco.

pondělí 17. září
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Kreativní dílna pro děti.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Screamers.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Žalman aneb 
Naslouchám tichu Země.
Blansko ve 20 hod. Sestra.

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE



MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA
Hraběcí rezidence s expozicí Krajinou 
sedmizubého hřebene Hradní 1, Boskovice
otevřeno celoročně Út – Pá: 10.00 - 17.00; So, Ne, sv.: 13.00 - 17.00

Expozice se nachází v budově hraběcí rezidence z první třetiny 
18. století. V pěti výstavních a dvou prezentačních sálech se 
návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami města Boskovice 
a regionu Boskovicko od pravěku do současnosti. Expozice 
představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, 
historie středověku, novověku i moderních dějin.

Synagoga Maior Boskovice Antonína Trapla 6, 
Boskovice
duben - říjen: Út - Pá: 10.00 - 17.00; So, Ne, sv. 13.00 - 17.00, 
tel: 702 049 052 

Regionální tematická expozice o historii a památkách židovské 
obce v Boskovicích je umístěna v synagoze v Traplově ulici, v 
barokní stavbě z roku 1639. Její klenby a stěny zdobí mimořádně 
hodnotná dekorativní výmalba a hebrejské liturgické texty, které jsou 
mistrovským dílem polských židovských utečenců z druhé poloviny 
17. a z 18. století.

Židovský obecní dům s expozicí 
Židovské čtvrti v českých zemích Bílkova 7, 
Boskovice 
duben - říjen: Út - Pá: 10.00 - 17.00; So, Ne, sv. 13.00 - 17.00, 
tel: 702 049 052

Budova vznikla podle plánů vrchnostenského stavitele Mathiase 
Flocha v roce 1826 v empírovém slohu, objekt je nově zrekonstruován 
a zpřístupněn od r. 2014. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout byt 
rabína, pekárnu macesů a expozici zaměřenou na vývoj a podobu 
židovských čtvrtí v ČR.

Muzeum historických zemědělských 
strojů v Boskovicích Náměstí 9. května 2153/2a, 
Boskovice 
duben - červen, září - říjen: So, Ne, sv. 13.00 - 17.00; tel: 724 696 141

Ke zhlédnutí jsou parní lokomobila, traktory, stabilní motory a 
soubor historického zemědělského nářadí. Největším exponátem je 
osmadvacetitunová parní oračka. Prohlédnout si můžete výrobky 
českých a moravských továren (Škoda, Praga, Wikov, Svoboda, Zetor, 
Slávia), ale i výrobky zahraničních značek (Lorenc, Benz, Kokora, Lanz 
Bulldog, Famo, Fordson, Farmall, Massey Harris, Mc Cormick), které 
byly používány v období první masové mechanizace zemědělství.

Pro předem objednané skupiny je možné zajistit 
prohlídku všech objektů a expozic i mimo 

uvedenou otvírací dobu. 
web: www.muzeum-boskovicka.cz

email: muzeum@muzeum-boskovicka.cz, 
tel.: 516 452 077

Turistické noviny 2018

Tipy kam vyrazit v Moravském krasu 
a v  regionu středozápadní Moravy

Moravské kartogra�ické 
centrum ve Velkých Opatovicích

Moravské kartografické centrum ve Vel-
kých Opatovicích loni oslavilo deset let od 
svého otevření a letos uběhlo 40 let od zahá-
jení výstavby objektu. 

Jeho vybudování má několik milníků, které ra-
dikálně změnili prostor velkoopatovického zám-
ku a přilehlého parku.

Na počátku všeho dění bylo neštěstí .V roce 
1973 vypukl velký požár části zámku, ve které 
tehdy sídlila škola. Oheň napáchal takové škody, 
že prakticky zbylo jen obvodové zdivo. Památká-
ři tehdy zvažovali, zda poničenou budovu opra-
vit, či najít nějaké jiné řešení. Nakonec se všech-
no zbouralo. Následně se přemýšlelo o tom, co 
s volným prostorem. dočasné zvítězila myšlenka 
vybudování víceúčelového kulturního zařízení. 

Budova se začala projektovat koncem 
osmdesátých let minulého století, byla vybraná 
ze tří návrhů. V roce 1988 se začalo s výstavbou. 
Projektově dostal stavbu na starost tehdy 
mladý architekt Zdeněk Fránek hlavní architekt 
Okresního národního výboru v Blansku. Dostal 
za úkol navrhnout řešení a zhostil se tohoto 
úkolu netradičně. Památkáři jeho studii schválili 
a začala se řešit samotná stavba. 

Do roku 1992 se pak prostavělo zhruba třináct 
milionů korun. Poté přešla stavba pod město, 
ale bez finančních prostředků nutných k jejímu 
dokončení. Proto se přistoupilo k tomu, že se 
dokončila střecha a stavba se takzvaně zakon-
zervovala. 

Hledalo se tedy využití nedostavěných prostor. 
Variantami bylo například zbudování koupaliště 
nebo lezecké stěny. 

S doslova spásnou myšlenou přišli až v roce 
2003 tehdejší ředitel boskovického muzea Pře-
mysl Reibl a geograf Jaroslav Oldřich. Navrhli 
možné zbudování kartografického centra. Idea 
byla taková, že hlavním exponátem by byla plas-
tická mapa Moravy, která by se doplnila o další 
mapy a přístroje. 

Tehdy se propojily oba příběhy, které od sebe 
dělilo více jak 30 let. 

Reibl s Oldřichem v roce 2000 náhodně navští-
vili kunštátský zámek, kde tehdy sídlila pobočka 
brněnského zemského archivu. 

Kastelán jim ukázal malou část plastické 
mapy, která byla umístěna v zaprášené místnos-
ti. O mapě něco slyšeli z dřívějška, ale když řekl 
kastelán, že na půdě má celou Moravu, hned to 
museli vidět. V regálech nebo opřené o stěny 
byla v několika půdních prostorách umístěna 
úžasná podívaná.

Začalo se řešit co by se s mapou mohlo dě-
lat, někde se musí mapa celá složit a ukázat ve-
řejnosti. Začalo se jednat s vedením archivu a 
hlavně jsme hledali velký sál, protože rozměry 
mapy /cca 12x18 metrů/ jsou impozantní. Na-
konec se to podařilo v září roku 2001 v bosko-
vické sokolovně. V mediích i na celostátní úrov-
ni se udělala velkou reklamu, pozvaly se školy, 
odborné ústavy i široká veřejnost. Výstava měla 
obrovský úspěch, za dva týdny výstavu navštívi-
lo přes 5 tisíc návštěvníků. Poté byla mapa ješ-

tě vystavena v pražské Národním zemědělském 
muzeu, kde se Reibl stal ředitelem.

Poté začaly snahy hledat trvalé umístění. Pa-
daly různé návrhy – tělocvičny, sály, opuštěné 
průmyslové objekty apod. Např. proběhlo ně-
kolik jednání na úrovni zástupců různých měst, 
poslanců, úředníků a výsledek žádný – mapa je 
příliš velká, nejsou vhodné prostory. 

Až se najednou příběhy mapy a zámku Velké 
Opatovice setkaly. Našel se ideální objekt ne-
jen pro umístění mapy, ale obrovské prostory v 
ochozech nabádaly k vytvoření komplexní ex-
pozice, kde mapa bude sice ústřední, ale jeden z 
mnoha umístěných exponátů. 

29. května 2003 Reibl s Oldřichem seznámi-
li starostu Velkých Opatovic Jiřího Bělehrádka 
s návrhem. 

 Pokračování na straně 20

    Zleva Jaroslav Oldřich a Zdeněk Fránek



B O S KO V I C E
M ě s t o ,  k d e  t o  O P R AV D U  ž i j e !

Datum Akce
4. 8. v 9.00 Pochod po stopách P. Ševčíka - Modrá věž
10. - 11. 8. 7. Filmový víkend ČSFD.cz

11. 8. v 16.00 Hudební odpoledne s Trní na větvi  
- Arboretum Šmelcovna - Dva dvory

18. 8. od 17.00 Festiválek bez bojů a válek 2018
Za Muzeem regionu Boskovicka

31. 8. v 19.00  Anastasia - Šapito Western Park
Hrají Gabriela Filippi a Mário Kubec

1. 9.  od 9.00 Jihomoravské dožínky - zámecký park 
6. 9. ve 20.00 Michal David OPEN AIR TOUR 2018 - letní kino

Michal David a Markéta Konvičková
15. a 16. 9. Dny evropského dědictví v Boskovicích 

16. 9. v 18.00 Koncert pro Tomáše kardinála Špidlíka
kostel sv. Jakuba st. Účinkuje: BaczBand

29. a 30. 9. Husí slavnosti - zámecký park a letní kino
5. 10. 

ve 20.00
Mandrage tour 2018 part II - Boskovice
sokolovna Boskovice

1. 12. v 19.00 Aneta Langerová - sokolovna Boskovice
18. 12. v 19.00 Jakub Smolík - sokolovna Boskovice

SOBOTA 1. září 2018
JIHOMORAVSKÉ
DOŽÍNKY

Aktuální informace  
o všech akcích: 

www.boskovice.cz 
FB /mestoboskovice

Mobilní rozhlas

Akce v Boskovicích  
k výročí 100 let od vzni-
ku Československa
Čtvrtek 13. září v 19.00
Dokument Věry Chytilové - TGM 
Osvoboditel spolu s dobovými zábě-
ry návštěvy Masaryka v Boskovicích  
z roku 1929
Parčík za budovou muzea, Hradní 1

Čtvrtek 13. září v 18.00 (do 25. 11. 2018)
Výstava Vzhůru, máme svůj vlastní stát! 
Boskovický okres v první republice
Muzeum regionu Boskovicka

Sobota 15. září v 19.00
Sestry Havelkovy & Orchestr
a dobová módní přehlídka
Sokolovna

Neděle 30. září ve 12.00
Koncert Stanley´s Dixie Street Band 
Letní kino

Neděle 7. října v 19.00
Slavnostní koncert Smíšeného pěvec-
kého sboru Janáček a Besedy brněnské
Sokolovna

Středa 17. října v 17.00
Beseda se spisovatelem, novinářem, 
scénáristou a boskovickým rodákem 
Pavlem Kosatíkem
Městská knihovna

Čtvrtek 25. října
Slavnostní koncert ZUŠ Boskovice  
k 100. výročí vzniku ČSR
Zámecký skleník

Sobota 27. října v 19.00
Slavnostní koncert Symfonického 
orchestru města Boskovice
Sokolovna

Neděle 28. října od 14.00
Vzpomínkové setkání s vystoupením 
dechové hudby, zahájení pochodu  
s lampionovým průvodem
nám. 9. května

29. a 30. září 2018
HUSÍ SLAVNOSTI

Fotoreportáž z pochodu po R43

 úterý 4. září 2018 FOTOREPORTÁŽTýdeník Zrcadlo, strana 17

REGION - Již 9. ročník Pochodu po 
dálničním tělese R43 se v sobotu 
1. září uskutečnil v prostoru mezi 
Brnem a Moravskou Třebovou. 
Přes velice nepříznivé počasí si 
trasy zkusilo přes 130 turistů, kteří 
z celkem sedmi startovacích míst 
přišli do cílového prostoru v Jevíč-
ku. Tam v areálu Ve Žlíbkách byl 
pro ně připraven program i občer-
stvení.
Příš�  desátý ročník pochodu se 
bude konat 7. září 2019 s cílem 
opět po roce v Mladkově. 
Foto Zdenka Boháčková, Tamara 
Králová a Jaroslav Oldřich



ZAL. 1298

Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na vídeňských trzích. Vybrané boskovické restaurace budou 
po celý víkend podávat husí menu. Chybět nebude nabídka husího sádla a dalších pochoutek.

UKULELE TROUBLEMAKERS / STANLEY‘S DIXIE STREET BAND / FOLKLÓRNÍ SOUBOR VELEN 
KOMEDIANTI NA KÁŘE / MARIACHI ESPUELAS  / TŘETÍ ZUBY / JANANAS / 4 PSI / LE MALÉR TRIO

BOSKOVĚNKA / BOSKOVICKÁ KAPELA / THE 6 FIREBALLS / TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL 
VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / VÝSTAVA SOUDOBÉ A HISTORICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

MIRAI / SLZA
INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK

QUEEN REVIVAL PRINCESS

www.husi-slavnosti.cz

Pivovar Tišnov, r. založení 2015:

Tišnovský minipivovar se nachází v  maleb-
ném historickém městě Tišnov nedaleko 
Brna.  V  roce 2015, přesně po 100 letech, 
jsme zde obnovili tradici vaření poctivého, 
řemeslného piva. Pivo se u nás vaří podle 
německého zákona o čistotě piva. Skládá 
se pouze z  tišnovské vody, kvalitních sladů 
s  převahou českých a mechanicky uprave-
ného chmele. Neobsahuje barviva, cukr, 
koncentráty, náhražky, chmelové či sladové 
extrakty a produkty, ani přídavky do sypání 
pro trvalejší pěnu.

Portfolio:

Spodně kvašené výčepní pivo Tišnovák 10%, 
spodně kvašené ležáky Tišnovanka 11%, světlý 
Tišnovan 12% a tmavý Japp 12%, polotmavé 
speciální pivo Abatyše Barbora 13%, Baltic Por-
ter Porter Coeli 20% a žhavá novinka APA 12% 
Američan z Tigálu. Pivy vařenými pouze na léto 
jsou pšeničné pivo Mistr Šimon a nízkoalkoho-
lické výčepní pivo se studeným chmelením Biker.

Dostupnost:

Tišnovské pivo si můžete dát v naši  ochutnáv-
kové Tišnovské pivnici se zahrádkou v  centru 
Tišnova a v mnoha dalších restauracích v širokém 
okolí a  také v  Brně. Pro známý pivní bar Výčep 
Na stojáka vaříme Stojácký Čechr, který si 
můžete dát, jak na Jakubáku, tak Pekandě v Brně.

Objem výroby:  3.000 hl. ročně

PIVOVAR TIŠNOV, s. r. o.
Ostrovec 233, Tišnov
info@pivovartisnov.cz
www.pivovartisnov.cz

TIŠNOVSKÁ PIVNICE
Jungmannova 1886, Tišnov
info@tisnovskapivnice.cz
www.tisnovskapivnice.cz

rok založení 2015

Obec Kozárov 
se rozkládá upro-
střed trojúhelníku 
měst Tišnov, Bos-
kovice a Bystřice 
nad Pernštejnem 
v okrese Blan-
sko. Přesněji na 
západním úbočí 
vrchu Babylonu 
na Českomorav-
ské vrchovině, 
v krásném kopco-
vitém terénu s dalekými výhledy 
a s nadmořskou výškou 614 m.- 
15 km severně od Tišnova. 

Katastr obce Kozárov se nachá-

zí v západní části 
okresu Blansko na 
rozhraní zeměděl-
ské krajiny Bosko-
vické brázdy a Svra-
tecké hornatiny.

První písemná 
zmínka je z roku 
1601, kdy Kozá-
rov patřil k panství 
lomnickému. Tehdy 
prodal Karel ze Že-
rotína Oldřichovi z 

Kounic za 50 000 zlatých Moravský 
hrad s městečkem Lomnicí, pivo-
varem, čtyřmi mlýny a vesnicemi, 
mezi nimiž je jmenován právě i 

Kozárov. Uprostřed obce se nachá-
zí kaple sv. Anny. Zvon, který je 
zavěšen ve zvonici této kaple, odlil 
v roce 1972 místní občan Vincenc 
Holcner. 

Ve spodní části obce je vybudová-
na víceúčelová požární nádrž, která 
slouží v letních měsících jako kou-
paliště. 

Nad obcí se nachází dominan-
ta obce Kozárova, kopec Babylon 
s nadmořskou výškou 655 m, kde je 
umístěna rozhledna, a pod ní vybu-
dovala obec kulturně společenský 
areál. 

Zde se odehrává mnoho kultur-
ních akcí. V těsné blízkosti se na-
chází travnaté fotbalové hřiště.

PŘÍRODNÍ PARK POD SÝKOŘEM
Kozárov zve turisty na rozhlednu



Dnes vám představujeme město 
Letovice a zdejší kraj, který není 
vůbec fádní ani jednotvárný a kte-
rý je - podobně jako město - pří-
mo nabitý událostmi, zajímavost-
mi, krásou.

Už sama krajina je příběhem sama 
o sobě. V jejím středu probíhá hrani-
ce dvou dávných kontinentů - západ-
ně Gondwana a východně Laurusia - 
které se před 350 miliony let spojily 
a vytvořily nový prakontinent Pan-
gea. A před 300 miliony let bylo Le-
tovicko s okolím zaplaveno prvohor-
ním jezerem, jehož zkamenělá �l�ra 
a fauna přitahuje návštěvníky míst-
ního muzea. V okolí byly nalezeny i 
velmi vzácné nástroje prvních nean-
drtálců z doby před čtvrt milionem 
let ještě v průběhu doby ledové. Po 
jejím odeznění byla dle nalézaných 
předmětů letovická kotlina osídlena 
před 8 000 lety prvními zemědělci, 
jejichž následníci pak žili v kraji až 
do počátku historické doby. Vel-
mi významné bylo osídlení v době 
bronzové před 3 000 lety, které nám 
zanechalo řadu bronzových „pokla-
dů“, uložených jako obětiny do země 
a dnes vystavených v muzeu.

Před tisíciletím žilo v našem regi-
onu obyvatelstvo, které bylo potom-
ky pravěkých obyvatel i keltských, 
germánských a slovanských kmenů, 
jejichž přirozeným smísením vznik-
la naše dnešní populace. Někde v in-
travilánu dnešního města byla osa-
da, jejíž vlastníci v průběhu 12. a 13. 
století vytvořili základ někdejšího 
zdejšího panství. Někdy v polovině 
13. století vystavěl vlastník zdej-
šího „zboží“ Heřman z Letovic na 
ostrožně nad řekou kamenný hrad 
(rok 1250 je také první zmínkou o 
Letovicích v psaných pramenech). 
Hrad se stal přirozeným správním 
centrem vznikajícího panství i jeho 
mocenskou ochranou, navíc na vý-
znamné obchodní a dopravní trase, 
jejíž počátky dnes můžeme sledovat 
až do hlubokého pravěku. Prvním 
historicky známým vlastníkem byl 
Heřman z Letovic, uváděný v r. 1250. 
Postupně se vystřídala řada držite-
lů hradu a panství (po přestavbě 
následného zámku); byli to nejprve 

Ronovci (jejich rodový znak zkříže-
né ostrve převzalo městečko poz-
ději jako svůj městský znak a užívá 
jej dodnes), pak páni z Boskovic, z 
Hardeka, Szelepczenyiové, z Rogen-
dorfu, Blümegenové a poslední Kál-
nokyové. I tržní osada pod hradem 
rychle přerostla v městečko, jehož 
podstatnou část obyvatel tvořili ře-
meslníci, sdružovaní do cechů (sou-
keníci, punčocháři, koláři, kováři, 

zámečníci, bednáři, krejčí, řezníci, 
tkalci, obuvníci, pekaři a mlynáři s 
provazníky) nebo pracující samo-
statně jako mydláři a postřihači. V 
polovině 18. století začal von Blü-
megen na svém panství provozovat 
jako první v celé rakouské říši tex-
tilní manufakturu, jejímž přímým 
pokračovatelem je dnešní textilka 
Tylex. Z drobného průmyslu je v 
místě zajímavá i keramická produk-
ce dřívější �irmy Pexider, která ved-
le technické a kamnářské keramiky 
produkovala odlitky uměleckých 
plastik (i �irma Mrázek vyráběla po-
lychromovanou keramiku).

Středověké městečko patrně mělo 
ve svém středu kostel, který byl na-
hrazen zhruba v poslední čtvrtině 
14. století  dominantní stavbou far-
ního kostela sv. Prokopa, vystavě-
ného v době držení panství Ronov-
ci. Gotická stavba je ovšem častými 
opravami a přestavbami dost slo-
hově narušena. Nejlépe zachovanou 
gotickou částí je kaple Panny Marie 

s původní gotickou klenbou z roku 
1380. Mozaiková okna jsou dílem 
Karla Svolinského. V chrámu je rov-
něž umístěno 14 náhrobků majitelů 
letovického panství a členů jejich 
rodin. Prvním uváděným knězem 
je Jindřich z Mrzic (působil v letech 
1385 až 1411).  Další dominantní 
stavbou vévodící městu je klášter 
milosrdných bratří, který byl vysta-
věn v letech 1751 až 1784. Klášter-
ní kostel svatého Václava má boha-
tou vnitřní výzdobu, pod podlahou 
umístěná krypta obsahuje pohřby 
členů řádu Milosrdných bratří a ro-
diny Kálnoky. Velmi pozoruhodná je 
původní barokní lékárna s barokní-
mi freskami a většinou původního 
vybavení. 

Za návštěvu rozhodně stojí zá-
mecký park, jehož nejvzácnější dře-
vinou je ambroň západní.

Nově otevřené muzeum je umís-
těno v patře krásné secesní budovy 
dřívější obecní školy na ulici Tyršo-
va. Část expozice je věnována míst-
nímu rodáku Hubertu Lamplotovi, 
úspěšnému obchodníkovi i altrui-
stickému mecenáši. Faksimile nej-
starších listin i charakteristiky při-
družených částí města jsou v úvodní 
chodbě. Vlastní expozice je řazena 
regionálně i chronologicky. Fosilie 
ryb a hlavonožců z prvohorního je-
zera pokrývajícího Letovicko v pr-
vohorách jsou natolik významné, že 
dva jejich exempláře byly nazvány 

podle místa nálezu „letovický“. Mul-
tidentatus letovichthys a Tubercu-
latus letovichthys. Velmi významné 
jsou i bronzové poklady nalezené v 
okolí.

Vznik osady Letovice, hradu a po-
sléze tržního městečka pod ním a 
jeho další vývoj až do povýšení na 
město v r. 1936 dokládá další expo-
ziční část s ukázkami dokumentů, 
historických vyobrazení mapového 
zobrazení krajiny aj. Velká pozor-
nost je věnována mapě letovického 
panství z poloviny 18. století, kde je 
mimo geogra�ické zobrazení panství 
zachycena řada pracovních postu-
pů v místní textilní manufaktuře. 
Muzejní expozici doplňuje soubor 
loutek a ukázka produkce místní 
keramické �irmy Pexider, doplněná 
dochovanými formami pro zhotovo-
vání uměleckých plastik, vybavení 
drobných místních obchodů aj. Mu-
zeum pořádá každý měsíc ve svých 
prostorách (případně na zajímavých 
lokalitách a nalezištích v terénu) 
přednášky a besedy na témata ar-
cheologie, historie, etnologie a pří-
rody. Dne 22. září navštívíme muze-
um opevnění naší severní hranice z 
30. let minulého století u Králík, bu-
dou následovat přednášky o pánech 
z Boskovic jako držitelech hradu, o 
pověstech našeho kraje a na vánoce 
o vánočních zvyklostech.

Za MKS Letovice - PhDr. Antonín 
Štrof, CSc., tel.: +420 608 639 621

MALEBNÝM POVODÍM ŘEKY SVITAVY
Letovice, město pro návštěvu i život

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ TURISTICKÝ CÍL REGIONU
Wellness Kuřim má co nabídnout
Možnost celoročního koupání a široká škála nabízených služeb pod jednou střechou 
patří mezi největší výhody sportovně-relaxačního areálu Wellness Kuřim. Dlouhodobě 
nadprůměrná návštěvnost řadí areál mezi nejnavštěvovanější turis� cké cíle jižní Moravy.

Wellness Kuřim není jen aqua-
park, i když ten je samozřejmě na-
vštěvovaný nejvíc. 

Na dvou podlažích se 
nachází několik bazénů 
(plavecký, zážitkový s 
atrakcemi, školní výuko-
vý s posuvným dnem), 
bazén s brouzdalištěm a 
skluzavkou, vířivka. 

Tobogán 75 m má do-
jezd do venkovního ba-
zénku. K dispozici je 
mokré bistro. 

Najdete tu ale také 
špičkově vybavenou po-

silovnu, tři sály pro kolektivní cvi-
čení a zázemí relax centra s nabíd-

kou masáží, relaxačních zážitko-
vých koupelí, romantických balíčků 

pro dvě osoby s večeří, 
Beauty programů celo-
tělové péče pro ženy a s 
privátní fi nskou saunou 
pro dvě až šest osob. 

K dispozici je vybavený 
dětský koutek a restaura-
ce se salonkem a terasou. 

Součástí areálu je i nád-
herné venkovní koupališ-
tě, které můžete navštívit 
během letních měsíců. 

Více na 
www.wellnesskurim.cz



Září
1. 9., 13.00 hod. – Vísecká desítka – 13. ročník bě-
žeckého závodu, pořádá TJ Sokol Vísky, prezentace 
závodníků v Agrocentru Ohrada, tel.: 724 023 443
2. 9., 8.00 -12.00 hod. – Burza a prodejní trh, Zá-
mek Letovice, tel.: 728 880 298
2. 9., 14.30 hod. – Archeologická vycházka – Je-
víčko, s PhDr. A. Štrofem, sraz ve 14.30 hod. na 
Palackého náměstí v Jevíčku u sochy T. G. Masaryka., 
doprava na místo po vlastní ose. Akce se bude konat 
pouze za dobrého počasí. Pořádá Muzeum při MKS 
Letovice, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
5. 9., 19.00 hod. – Talk Show – Zbigniew Czend-
lik & Tomáš Sedláček, Kulturní dům Letovice, po-
řádá PaLetA, www.facebook.com/PaletaLetovice
8. 9., 14.00 a 15.00 hod. – Prohlídky historické 
lékárny v Klášteře Milosrdných bratří, Nemocnice 
Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14. 9., 18.00 hod. – Vernisáž výstavy fotogra�ií Kirch-
linteln ve fotogra�iích, Kulturní dům Letovice, pořádá 
Město Letovice, výstava potrvá do 30. 9. 2018
8. 9., 14.00 -16.00 hod. – Prohlídky farního kos-
tela sv. Prokopa, Kostel sv. Prokopa, tel.: 516 476 
790, 739 396 538
15. 9., 14.00 hod. – Dýňobraní, Kladoruby, akce 
se koná na výletišti Pod lipami a v knihovně
17. - 23. 9. – Evropský týden mobility a Evropský 
den bez aut, v rámci kampaně proběhnou tyto akce:
17. 9. – Akce s MŠ
18. 9. – Závod zručnosti
19. 9. – Běh zámeckým parkem, Zámecký park 
Letovice, tel.: 516 474 422 
20. 9. – Jezdíme s úsměvem
21. 9. – Drakiáda, letiště Letovice (Písečná), 516 482 241 
22. 9. – Cyklovýlet, sraz před MěÚ Letovice, tel.: 
516 482 241
23. 9. – Pěší výlet – vycházka do okolí Letovic, 
sraz před MěÚ Letovice, tel.: 516 482 241
20. 9., 19.00 hod. – Jednou hole, jednou na nože 
- divadelní hra DS Rájec Jestřebí, Kulturní dům Le-
tovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
21. - 23. 9. – Dětský bazárek, MC Veselý Paleček, 
horní sál KD Letovice, tel.: 607 790 019
22. 9., 8.00 hod. – Opevnění hranice ČSR ve 30. le-
tech 20. století, autobusový zájezd, odjezd od budovy 
ZUŠ Letovice: 8.00 hod., příjezd: 18.00 hod., cíl: Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, Pořádá muzeum při MKS Letovi-
ce, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
28. 9. – Poutní slavnost v klášterním kostele sv. 
Václava, tel.: 516 474 165
29. 9., 14.30 hod. – 18. ročník slavnosti Babolec-
kých lip svobody, letošním tématem je kouzelná 
země Babolek, pro děti je připraveno vystoupení kou-
zelníka, občerstvení, lampiónový průvod, hudba, tanec 
a slosování o ceny. Obec Babolky, tel.: 776 308 500
29. -30. 9. – Vísecká pouť, Kostel sv. Michaela ve 
Vískách, tel.: 724 614 714

Říjen
3. 10., 18.30 hod. – Zahajovací koncert nového 
cyklu koncertů KPH - Kytarový koncert – Miloš 
Pernica a hosté: Miloš Pernica -klavír, Zuzana Per-

nicová - kytara, Karolína Pytelová - �létna . Kulturní 
dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
4. 10., 13.00 hod. – Městský den zdraví, sál KD 
Letovice, pořádá Město Letovice, www.letovice.net
5. 10., 19.30 hod. – Jazz koncert TRIO Fr. Uhlíře 
s hostem Robertem Magrisem, sál ZUŠ Letovice, 
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
7. 10., 8.00 -12.00 hod. – Burza a prodejní trh, 
Zámek Letovice, tel.: 728 880 298
10. 10., 19.00 hod. – Minipárty Karel Šíp a host 
J. A. Náhlovský, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 
474 422, 739 396 535
12. 10., 18.00 hod. – Vernisáž výstavy Dušan Pro-
cházka - Ostrovy & pobřeží – unikátní výstava vel-
koplošných fotoobrazů, horní sál KD Letovice, MKS 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535, výstava 
potrvá do 31. 10. 2018
16. 10., 19.00-21.30 hod. - Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17. 10., 17.00 hod. – Československé legie 1914 
-1920 a Československý vojenský odboj 1939 -1945 
– přednáška Mgr. Františka Trávníčka, Muzeum Tyr-
šova 2, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
18. 10., 10.00 hod. – Kůzle – pohádka pro děti 
(Divadlo Radost Brno), Kulturní dům Letovice, tel.: 
516 474 422, 739 396 535
21. 10., 19.00 hod. – Manželské vraždění – diva-
delní představení (DS Eduarda Vojana Brněnec), Kul-
turní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
23. 10., 19.00-21.30 hod. – Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
24. 10., 17.00 hod. – Promítání dokumentár-
ního �ilmu 28. říjen 1918 na Moravě s komen-
tářem PhDr. A. Štrofa, Muzeum Tyršova 2, tel. 608 
639 621, muzeum@mks-letovice.cz
28. 10., 8.00 -12.00 hod. – Burza a prodejní trh, Zá-
mek Letovice, tel.: 728 880 298
28. 10., 10.00 hod. – Slavnostní akt zasazení 
lípy na Masarykově nám., pořádá Město Letovice
28. 10., 16.00 hod.– Slavnostní koncert ZUŠ Le-
tovice s oceněním významných osobností měs-
ta Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 
422, 739 396 535, pořádá Město Letovice
30. 10., 19.00-21.30 hod. Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Listopad
listopad – Festival Den poezie pod názvem „Ne-
bát se“, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
3. 11., 14.00 hod. – Běh okolo přehrady Křetín-
ky, závod dlouhý 14, 7 km, start od sportovní haly 
v Letovicích, více info: badys.plsek@seznam.cz
6. 11., 19.00-21.30 hod. - Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
7. 11., 14.00 hod. – Založení republiky– beseda pro 
širokou veřejnost s Danou Šimkovou, spisovatelkou a 
lektorkou. Městský klub důchodců Letovice, pořádá 
Městská knihovna Letovice, tel. 516 474 225

7. 11., 17.00 hod. – Pověsti našeho kraje – bese-
da s Mgr. Evou Nečasovou, Muzeum Tyršova 2, tel. 
608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz 
9. 11., 19.00 hod. – Divadelní představení 
Mrazík a jeho mrazivá tajemství v podání Jasi-
novského divadýlka – Kulturní dům Letovice, tel.: 
516 474 422, 739 396 535 
14. 11., 18.30 hod. – Klavírní pralinky – Matyáš 
Novák– koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 
516 474 422, 739 396 535
16. 11., 19.30-24.00 hod. – Taneční pro začáteč-
níky, (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17. 11., 17.30 hod. – Vzpomínka na 17. listopad – 
v 17:30 lampiónový průvod, v 18:00 hod. pietní akt 
u busty Václava Havla, poté program v ZUŠ Letovice. 
Pořádá PaLetA, www.facebook.com/PaletaLetovice
21. 11., 18.00 hod. – Cestovatelská beseda s Ji-
řím Kolbabou – To je Havaj!, Kulturní dům Leto-
vice, tel.: 516 474 422, 739 396 535 
23. 11. – 25 let taneční skupiny VO CO GOU, Kul-
turní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535 
28. 11., 17.00 hod. – Beseda s doc. PhDr. Jiřím Per-
nesem, Ph.D., historikem Ústavu pro soudobé dějiny 
AV na téma 100. Výročí založení republiky, Muzeum 
Tyršova 2 , tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
29. 11., 19.00 hod. – Tchýně na zabití – divadelní 
představení (DS FANNY Praha), Kulturní dům Le-
tovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
30. 11., 13.00 -17.00 hod. – Vánoce začínají 
v knihovně – prodejní jarmark řemeslných výrob-
ků, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

Prosinec
2. 12., 15.00 hod. – Vánoční dílničky, Kladoruby, akce 
se koná v klubovně a v knihovně
2. 12., 16.00 hod. – Rozsvěcení vánočního stro-
mu – tradiční přivítání adventního času, Masary-
kovo nám. Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
5. 12., 16.30 hod. – Mikulášská nadílka, areál 
hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
8. 12., 14.00 hod. – Vánoční tvoření pro veřejnost, 
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
9. 12., 19.00 hod. – Vánoční recitál David Deyl 
s dětským sborem ZUŠ Letovice, Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
12. 12., 17.00 hod. – Lidové vánoční zvyklosti – 
beseda s PhDr. Romanem Malachem, PhD., Muzeum 
Tyršova 2, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz 
24. 12., 12.00 - 13.00 hod. – Polévka pro chudé 
i bohaté, Masarykovo nám. Letovice, www.face-
book.com/PaletaLetovice
31. 12. – Silvestrovské rozloučení se starým ro-
kem a přivítání roku nového, Masarykovo nám. 
Letovice, tel.: 603 564 579

 Změna programu vyhrazena!
Podrobné informace o akcích Městského kulturního 
střediska Letovice: MKS LETOVICE – KULTURNÍ 
DŮM, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: vstupenky 
516 474 422, mob. 739 396 535, e-mail: info@mks-
-letovice.cz, www.mks-letovice.cz

Přehled akcí září – prosinec 2018, Letovice a okolí
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Celodenní vstupné
100 Kč  dospělí
  40 Kč  děti 

Město Kunštát Vás zve na

na náměstí Krále Jiřího  

 
Pátek 14. září
18.00 Třetí zuby · vstup volný
 
Sobota 15. září 
  9.00  Otevření jarmarku
  9.30 Kunštátská dechovka
10.30 Divadelní spolek Ad hoc 
 Převážně pravdivé povídání Pipi Punčochaté

11.30 Malina Brothers 
13.00 Slavnostní zahájení jarmarku
13.30 Milan Peroutka a skupina Perutě
15.00  Gary Edwards and the Statement
16.30 Hodiny
18.00 Rock & Roll Band 
 Marcela Woodmana
 
Neděle 16. září 
 9.00  Otevření jarmarku 
10.00 Pohádky pana Pohádky
11.30 Mirek Kemel s kapelou
13.00 Jaroslav Uhlíř s kapelou     
14.30 Vyhlášení keramické soutěže  
15.00 minus123minut               
16.30 Poletíme?     
 

Těšíme se na Vaši návštěvu · Změna programu vyhrazena 

kunštát
město

keramiky
www.listyregionu.cz
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Září
1. 9., 13.00 hod. – Vísecká desítka – 13. ročník bě-
žeckého závodu, pořádá TJ Sokol Vísky, prezentace 
závodníků v Agrocentru Ohrada, tel.: 724 023 443
2. 9., 8.00 -12.00 hod. – Burza a prodejní trh, Zá-
mek Letovice, tel.: 728 880 298
2. 9., 14.30 hod. – Archeologická vycházka – Je-
víčko, s PhDr. A. Štrofem, sraz ve 14.30 hod. na 
Palackého náměstí v Jevíčku u sochy T. G. Masaryka., 
doprava na místo po vlastní ose. Akce se bude konat 
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8. 9., 14.00 a 15.00 hod. – Prohlídky historické 
lékárny v Klášteře Milosrdných bratří, Nemocnice 
Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14. 9., 18.00 hod. – Vernisáž výstavy fotogra�ií Kirch-
linteln ve fotogra�iích, Kulturní dům Letovice, pořádá 
Město Letovice, výstava potrvá do 30. 9. 2018
8. 9., 14.00 -16.00 hod. – Prohlídky farního kos-
tela sv. Prokopa, Kostel sv. Prokopa, tel.: 516 476 
790, 739 396 538
15. 9., 14.00 hod. – Dýňobraní, Kladoruby, akce 
se koná na výletišti Pod lipami a v knihovně
17. - 23. 9. – Evropský týden mobility a Evropský 
den bez aut, v rámci kampaně proběhnou tyto akce:
17. 9. – Akce s MŠ
18. 9. – Závod zručnosti
19. 9. – Běh zámeckým parkem, Zámecký park 
Letovice, tel.: 516 474 422 
20. 9. – Jezdíme s úsměvem
21. 9. – Drakiáda, letiště Letovice (Písečná), 516 482 241 
22. 9. – Cyklovýlet, sraz před MěÚ Letovice, tel.: 
516 482 241
23. 9. – Pěší výlet – vycházka do okolí Letovic, 
sraz před MěÚ Letovice, tel.: 516 482 241
20. 9., 19.00 hod. – Jednou hole, jednou na nože 
- divadelní hra DS Rájec Jestřebí, Kulturní dům Le-
tovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
21. - 23. 9. – Dětský bazárek, MC Veselý Paleček, 
horní sál KD Letovice, tel.: 607 790 019
22. 9., 8.00 hod. – Opevnění hranice ČSR ve 30. le-
tech 20. století, autobusový zájezd, odjezd od budovy 
ZUŠ Letovice: 8.00 hod., příjezd: 18.00 hod., cíl: Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, Pořádá muzeum při MKS Letovi-
ce, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
28. 9. – Poutní slavnost v klášterním kostele sv. 
Václava, tel.: 516 474 165
29. 9., 14.30 hod. – 18. ročník slavnosti Babolec-
kých lip svobody, letošním tématem je kouzelná 
země Babolek, pro děti je připraveno vystoupení kou-
zelníka, občerstvení, lampiónový průvod, hudba, tanec 
a slosování o ceny. Obec Babolky, tel.: 776 308 500
29. -30. 9. – Vísecká pouť, Kostel sv. Michaela ve 
Vískách, tel.: 724 614 714

Říjen
3. 10., 18.30 hod. – Zahajovací koncert nového 
cyklu koncertů KPH - Kytarový koncert – Miloš 
Pernica a hosté: Miloš Pernica -klavír, Zuzana Per-

nicová - kytara, Karolína Pytelová - �létna . Kulturní 
dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
4. 10., 13.00 hod. – Městský den zdraví, sál KD 
Letovice, pořádá Město Letovice, www.letovice.net
5. 10., 19.30 hod. – Jazz koncert TRIO Fr. Uhlíře 
s hostem Robertem Magrisem, sál ZUŠ Letovice, 
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
7. 10., 8.00 -12.00 hod. – Burza a prodejní trh, 
Zámek Letovice, tel.: 728 880 298
10. 10., 19.00 hod. – Minipárty Karel Šíp a host 
J. A. Náhlovský, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 
474 422, 739 396 535
12. 10., 18.00 hod. – Vernisáž výstavy Dušan Pro-
cházka - Ostrovy & pobřeží – unikátní výstava vel-
koplošných fotoobrazů, horní sál KD Letovice, MKS 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535, výstava 
potrvá do 31. 10. 2018
16. 10., 19.00-21.30 hod. - Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17. 10., 17.00 hod. – Československé legie 1914 
-1920 a Československý vojenský odboj 1939 -1945 
– přednáška Mgr. Františka Trávníčka, Muzeum Tyr-
šova 2, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
18. 10., 10.00 hod. – Kůzle – pohádka pro děti 
(Divadlo Radost Brno), Kulturní dům Letovice, tel.: 
516 474 422, 739 396 535
21. 10., 19.00 hod. – Manželské vraždění – diva-
delní představení (DS Eduarda Vojana Brněnec), Kul-
turní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
23. 10., 19.00-21.30 hod. – Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
24. 10., 17.00 hod. – Promítání dokumentár-
ního �ilmu 28. říjen 1918 na Moravě s komen-
tářem PhDr. A. Štrofa, Muzeum Tyršova 2, tel. 608 
639 621, muzeum@mks-letovice.cz
28. 10., 8.00 -12.00 hod. – Burza a prodejní trh, Zá-
mek Letovice, tel.: 728 880 298
28. 10., 10.00 hod. – Slavnostní akt zasazení 
lípy na Masarykově nám., pořádá Město Letovice
28. 10., 16.00 hod.– Slavnostní koncert ZUŠ Le-
tovice s oceněním významných osobností měs-
ta Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 
422, 739 396 535, pořádá Město Letovice
30. 10., 19.00-21.30 hod. Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Listopad
listopad – Festival Den poezie pod názvem „Ne-
bát se“, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
3. 11., 14.00 hod. – Běh okolo přehrady Křetín-
ky, závod dlouhý 14, 7 km, start od sportovní haly 
v Letovicích, více info: badys.plsek@seznam.cz
6. 11., 19.00-21.30 hod. - Taneční pro začáteč-
níky (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
7. 11., 14.00 hod. – Založení republiky– beseda pro 
širokou veřejnost s Danou Šimkovou, spisovatelkou a 
lektorkou. Městský klub důchodců Letovice, pořádá 
Městská knihovna Letovice, tel. 516 474 225

7. 11., 17.00 hod. – Pověsti našeho kraje – bese-
da s Mgr. Evou Nečasovou, Muzeum Tyršova 2, tel. 
608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz 
9. 11., 19.00 hod. – Divadelní představení 
Mrazík a jeho mrazivá tajemství v podání Jasi-
novského divadýlka – Kulturní dům Letovice, tel.: 
516 474 422, 739 396 535 
14. 11., 18.30 hod. – Klavírní pralinky – Matyáš 
Novák– koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 
516 474 422, 739 396 535
16. 11., 19.30-24.00 hod. – Taneční pro začáteč-
níky, (kurzy tance pro dospělé), Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17. 11., 17.30 hod. – Vzpomínka na 17. listopad – 
v 17:30 lampiónový průvod, v 18:00 hod. pietní akt 
u busty Václava Havla, poté program v ZUŠ Letovice. 
Pořádá PaLetA, www.facebook.com/PaletaLetovice
21. 11., 18.00 hod. – Cestovatelská beseda s Ji-
řím Kolbabou – To je Havaj!, Kulturní dům Leto-
vice, tel.: 516 474 422, 739 396 535 
23. 11. – 25 let taneční skupiny VO CO GOU, Kul-
turní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535 
28. 11., 17.00 hod. – Beseda s doc. PhDr. Jiřím Per-
nesem, Ph.D., historikem Ústavu pro soudobé dějiny 
AV na téma 100. Výročí založení republiky, Muzeum 
Tyršova 2 , tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
29. 11., 19.00 hod. – Tchýně na zabití – divadelní 
představení (DS FANNY Praha), Kulturní dům Le-
tovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
30. 11., 13.00 -17.00 hod. – Vánoce začínají 
v knihovně – prodejní jarmark řemeslných výrob-
ků, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

Prosinec
2. 12., 15.00 hod. – Vánoční dílničky, Kladoruby, akce 
se koná v klubovně a v knihovně
2. 12., 16.00 hod. – Rozsvěcení vánočního stro-
mu – tradiční přivítání adventního času, Masary-
kovo nám. Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
5. 12., 16.30 hod. – Mikulášská nadílka, areál 
hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
8. 12., 14.00 hod. – Vánoční tvoření pro veřejnost, 
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
9. 12., 19.00 hod. – Vánoční recitál David Deyl 
s dětským sborem ZUŠ Letovice, Kulturní dům 
Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
12. 12., 17.00 hod. – Lidové vánoční zvyklosti – 
beseda s PhDr. Romanem Malachem, PhD., Muzeum 
Tyršova 2, tel. 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz 
24. 12., 12.00 - 13.00 hod. – Polévka pro chudé 
i bohaté, Masarykovo nám. Letovice, www.face-
book.com/PaletaLetovice
31. 12. – Silvestrovské rozloučení se starým ro-
kem a přivítání roku nového, Masarykovo nám. 
Letovice, tel.: 603 564 579

 Změna programu vyhrazena!
Podrobné informace o akcích Městského kulturního 
střediska Letovice: MKS LETOVICE – KULTURNÍ 
DŮM, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: vstupenky 
516 474 422, mob. 739 396 535, e-mail: info@mks-
-letovice.cz, www.mks-letovice.cz

Přehled akcí září – prosinec 2018, Letovice a okolí
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Celodenní vstupné
100 Kč  dospělí
  40 Kč  děti 

Město Kunštát Vás zve na

na náměstí Krále Jiřího  

 
Pátek 14. září
18.00 Třetí zuby · vstup volný
 
Sobota 15. září 
  9.00  Otevření jarmarku
  9.30 Kunštátská dechovka
10.30 Divadelní spolek Ad hoc 
 Převážně pravdivé povídání Pipi Punčochaté

11.30 Malina Brothers 
13.00 Slavnostní zahájení jarmarku
13.30 Milan Peroutka a skupina Perutě
15.00  Gary Edwards and the Statement
16.30 Hodiny
18.00 Rock & Roll Band 
 Marcela Woodmana
 
Neděle 16. září 
 9.00  Otevření jarmarku 
10.00 Pohádky pana Pohádky
11.30 Mirek Kemel s kapelou
13.00 Jaroslav Uhlíř s kapelou     
14.30 Vyhlášení keramické soutěže  
15.00 minus123minut               
16.30 Poletíme?     
 

Těšíme se na Vaši návštěvu · Změna programu vyhrazena 

kunštát
město

keramiky
www.listyregionu.cz
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Dnes vám představujeme město 
Letovice a zdejší kraj, který není 
vůbec fádní ani jednotvárný a kte-
rý je - podobně jako město - pří-
mo nabitý událostmi, zajímavost-
mi, krásou.

Už sama krajina je příběhem sama 
o sobě. V jejím středu probíhá hrani-
ce dvou dávných kontinentů - západ-
ně Gondwana a východně Laurusia - 
které se před 350 miliony let spojily 
a vytvořily nový prakontinent Pan-
gea. A před 300 miliony let bylo Le-
tovicko s okolím zaplaveno prvohor-
ním jezerem, jehož zkamenělá �l�ra 
a fauna přitahuje návštěvníky míst-
ního muzea. V okolí byly nalezeny i 
velmi vzácné nástroje prvních nean-
drtálců z doby před čtvrt milionem 
let ještě v průběhu doby ledové. Po 
jejím odeznění byla dle nalézaných 
předmětů letovická kotlina osídlena 
před 8 000 lety prvními zemědělci, 
jejichž následníci pak žili v kraji až 
do počátku historické doby. Vel-
mi významné bylo osídlení v době 
bronzové před 3 000 lety, které nám 
zanechalo řadu bronzových „pokla-
dů“, uložených jako obětiny do země 
a dnes vystavených v muzeu.

Před tisíciletím žilo v našem regi-
onu obyvatelstvo, které bylo potom-
ky pravěkých obyvatel i keltských, 
germánských a slovanských kmenů, 
jejichž přirozeným smísením vznik-
la naše dnešní populace. Někde v in-
travilánu dnešního města byla osa-
da, jejíž vlastníci v průběhu 12. a 13. 
století vytvořili základ někdejšího 
zdejšího panství. Někdy v polovině 
13. století vystavěl vlastník zdej-
šího „zboží“ Heřman z Letovic na 
ostrožně nad řekou kamenný hrad 
(rok 1250 je také první zmínkou o 
Letovicích v psaných pramenech). 
Hrad se stal přirozeným správním 
centrem vznikajícího panství i jeho 
mocenskou ochranou, navíc na vý-
znamné obchodní a dopravní trase, 
jejíž počátky dnes můžeme sledovat 
až do hlubokého pravěku. Prvním 
historicky známým vlastníkem byl 
Heřman z Letovic, uváděný v r. 1250. 
Postupně se vystřídala řada držite-
lů hradu a panství (po přestavbě 
následného zámku); byli to nejprve 

Ronovci (jejich rodový znak zkříže-
né ostrve převzalo městečko poz-
ději jako svůj městský znak a užívá 
jej dodnes), pak páni z Boskovic, z 
Hardeka, Szelepczenyiové, z Rogen-
dorfu, Blümegenové a poslední Kál-
nokyové. I tržní osada pod hradem 
rychle přerostla v městečko, jehož 
podstatnou část obyvatel tvořili ře-
meslníci, sdružovaní do cechů (sou-
keníci, punčocháři, koláři, kováři, 

zámečníci, bednáři, krejčí, řezníci, 
tkalci, obuvníci, pekaři a mlynáři s 
provazníky) nebo pracující samo-
statně jako mydláři a postřihači. V 
polovině 18. století začal von Blü-
megen na svém panství provozovat 
jako první v celé rakouské říši tex-
tilní manufakturu, jejímž přímým 
pokračovatelem je dnešní textilka 
Tylex. Z drobného průmyslu je v 
místě zajímavá i keramická produk-
ce dřívější �irmy Pexider, která ved-
le technické a kamnářské keramiky 
produkovala odlitky uměleckých 
plastik (i �irma Mrázek vyráběla po-
lychromovanou keramiku).

Středověké městečko patrně mělo 
ve svém středu kostel, který byl na-
hrazen zhruba v poslední čtvrtině 
14. století  dominantní stavbou far-
ního kostela sv. Prokopa, vystavě-
ného v době držení panství Ronov-
ci. Gotická stavba je ovšem častými 
opravami a přestavbami dost slo-
hově narušena. Nejlépe zachovanou 
gotickou částí je kaple Panny Marie 

s původní gotickou klenbou z roku 
1380. Mozaiková okna jsou dílem 
Karla Svolinského. V chrámu je rov-
něž umístěno 14 náhrobků majitelů 
letovického panství a členů jejich 
rodin. Prvním uváděným knězem 
je Jindřich z Mrzic (působil v letech 
1385 až 1411).  Další dominantní 
stavbou vévodící městu je klášter 
milosrdných bratří, který byl vysta-
věn v letech 1751 až 1784. Klášter-
ní kostel svatého Václava má boha-
tou vnitřní výzdobu, pod podlahou 
umístěná krypta obsahuje pohřby 
členů řádu Milosrdných bratří a ro-
diny Kálnoky. Velmi pozoruhodná je 
původní barokní lékárna s barokní-
mi freskami a většinou původního 
vybavení. 

Za návštěvu rozhodně stojí zá-
mecký park, jehož nejvzácnější dře-
vinou je ambroň západní.

Nově otevřené muzeum je umís-
těno v patře krásné secesní budovy 
dřívější obecní školy na ulici Tyršo-
va. Část expozice je věnována míst-
nímu rodáku Hubertu Lamplotovi, 
úspěšnému obchodníkovi i altrui-
stickému mecenáši. Faksimile nej-
starších listin i charakteristiky při-
družených částí města jsou v úvodní 
chodbě. Vlastní expozice je řazena 
regionálně i chronologicky. Fosilie 
ryb a hlavonožců z prvohorního je-
zera pokrývajícího Letovicko v pr-
vohorách jsou natolik významné, že 
dva jejich exempláře byly nazvány 

podle místa nálezu „letovický“. Mul-
tidentatus letovichthys a Tubercu-
latus letovichthys. Velmi významné 
jsou i bronzové poklady nalezené v 
okolí.

Vznik osady Letovice, hradu a po-
sléze tržního městečka pod ním a 
jeho další vývoj až do povýšení na 
město v r. 1936 dokládá další expo-
ziční část s ukázkami dokumentů, 
historických vyobrazení mapového 
zobrazení krajiny aj. Velká pozor-
nost je věnována mapě letovického 
panství z poloviny 18. století, kde je 
mimo geogra�ické zobrazení panství 
zachycena řada pracovních postu-
pů v místní textilní manufaktuře. 
Muzejní expozici doplňuje soubor 
loutek a ukázka produkce místní 
keramické �irmy Pexider, doplněná 
dochovanými formami pro zhotovo-
vání uměleckých plastik, vybavení 
drobných místních obchodů aj. Mu-
zeum pořádá každý měsíc ve svých 
prostorách (případně na zajímavých 
lokalitách a nalezištích v terénu) 
přednášky a besedy na témata ar-
cheologie, historie, etnologie a pří-
rody. Dne 22. září navštívíme muze-
um opevnění naší severní hranice z 
30. let minulého století u Králík, bu-
dou následovat přednášky o pánech 
z Boskovic jako držitelech hradu, o 
pověstech našeho kraje a na vánoce 
o vánočních zvyklostech.

Za MKS Letovice - PhDr. Antonín 
Štrof, CSc., tel.: +420 608 639 621

MALEBNÝM POVODÍM ŘEKY SVITAVY
Letovice, město pro návštěvu i život

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ TURISTICKÝ CÍL REGIONU
Wellness Kuřim má co nabídnout
Možnost celoročního koupání a široká škála nabízených služeb pod jednou střechou 
patří mezi největší výhody sportovně-relaxačního areálu Wellness Kuřim. Dlouhodobě 
nadprůměrná návštěvnost řadí areál mezi nejnavštěvovanější turis� cké cíle jižní Moravy.

Wellness Kuřim není jen aqua-
park, i když ten je samozřejmě na-
vštěvovaný nejvíc. 

Na dvou podlažích se 
nachází několik bazénů 
(plavecký, zážitkový s 
atrakcemi, školní výuko-
vý s posuvným dnem), 
bazén s brouzdalištěm a 
skluzavkou, vířivka. 

Tobogán 75 m má do-
jezd do venkovního ba-
zénku. K dispozici je 
mokré bistro. 

Najdete tu ale také 
špičkově vybavenou po-

silovnu, tři sály pro kolektivní cvi-
čení a zázemí relax centra s nabíd-

kou masáží, relaxačních zážitko-
vých koupelí, romantických balíčků 

pro dvě osoby s večeří, 
Beauty programů celo-
tělové péče pro ženy a s 
privátní fi nskou saunou 
pro dvě až šest osob. 

K dispozici je vybavený 
dětský koutek a restaura-
ce se salonkem a terasou. 

Součástí areálu je i nád-
herné venkovní koupališ-
tě, které můžete navštívit 
během letních měsíců. 

Více na 
www.wellnesskurim.cz



ZAL. 1298

Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na vídeňských trzích. Vybrané boskovické restaurace budou 
po celý víkend podávat husí menu. Chybět nebude nabídka husího sádla a dalších pochoutek.

UKULELE TROUBLEMAKERS / STANLEY‘S DIXIE STREET BAND / FOLKLÓRNÍ SOUBOR VELEN 
KOMEDIANTI NA KÁŘE / MARIACHI ESPUELAS  / TŘETÍ ZUBY / JANANAS / 4 PSI / LE MALÉR TRIO

BOSKOVĚNKA / BOSKOVICKÁ KAPELA / THE 6 FIREBALLS / TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL 
VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / VÝSTAVA SOUDOBÉ A HISTORICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

MIRAI / SLZA
INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK

QUEEN REVIVAL PRINCESS

www.husi-slavnosti.cz

Pivovar Tišnov, r. založení 2015:

Tišnovský minipivovar se nachází v  maleb-
ném historickém městě Tišnov nedaleko 
Brna.  V  roce 2015, přesně po 100 letech, 
jsme zde obnovili tradici vaření poctivého, 
řemeslného piva. Pivo se u nás vaří podle 
německého zákona o čistotě piva. Skládá 
se pouze z  tišnovské vody, kvalitních sladů 
s  převahou českých a mechanicky uprave-
ného chmele. Neobsahuje barviva, cukr, 
koncentráty, náhražky, chmelové či sladové 
extrakty a produkty, ani přídavky do sypání 
pro trvalejší pěnu.

Portfolio:

Spodně kvašené výčepní pivo Tišnovák 10%, 
spodně kvašené ležáky Tišnovanka 11%, světlý 
Tišnovan 12% a tmavý Japp 12%, polotmavé 
speciální pivo Abatyše Barbora 13%, Baltic Por-
ter Porter Coeli 20% a žhavá novinka APA 12% 
Američan z Tigálu. Pivy vařenými pouze na léto 
jsou pšeničné pivo Mistr Šimon a nízkoalkoho-
lické výčepní pivo se studeným chmelením Biker.

Dostupnost:

Tišnovské pivo si můžete dát v naši  ochutnáv-
kové Tišnovské pivnici se zahrádkou v  centru 
Tišnova a v mnoha dalších restauracích v širokém 
okolí a  také v  Brně. Pro známý pivní bar Výčep 
Na stojáka vaříme Stojácký Čechr, který si 
můžete dát, jak na Jakubáku, tak Pekandě v Brně.

Objem výroby:  3.000 hl. ročně

PIVOVAR TIŠNOV, s. r. o.
Ostrovec 233, Tišnov
info@pivovartisnov.cz
www.pivovartisnov.cz

TIŠNOVSKÁ PIVNICE
Jungmannova 1886, Tišnov
info@tisnovskapivnice.cz
www.tisnovskapivnice.cz

rok založení 2015

Obec Kozárov 
se rozkládá upro-
střed trojúhelníku 
měst Tišnov, Bos-
kovice a Bystřice 
nad Pernštejnem 
v okrese Blan-
sko. Přesněji na 
západním úbočí 
vrchu Babylonu 
na Českomorav-
ské vrchovině, 
v krásném kopco-
vitém terénu s dalekými výhledy 
a s nadmořskou výškou 614 m.- 
15 km severně od Tišnova. 

Katastr obce Kozárov se nachá-

zí v západní části 
okresu Blansko na 
rozhraní zeměděl-
ské krajiny Bosko-
vické brázdy a Svra-
tecké hornatiny.

První písemná 
zmínka je z roku 
1601, kdy Kozá-
rov patřil k panství 
lomnickému. Tehdy 
prodal Karel ze Že-
rotína Oldřichovi z 

Kounic za 50 000 zlatých Moravský 
hrad s městečkem Lomnicí, pivo-
varem, čtyřmi mlýny a vesnicemi, 
mezi nimiž je jmenován právě i 

Kozárov. Uprostřed obce se nachá-
zí kaple sv. Anny. Zvon, který je 
zavěšen ve zvonici této kaple, odlil 
v roce 1972 místní občan Vincenc 
Holcner. 

Ve spodní části obce je vybudová-
na víceúčelová požární nádrž, která 
slouží v letních měsících jako kou-
paliště. 

Nad obcí se nachází dominan-
ta obce Kozárova, kopec Babylon 
s nadmořskou výškou 655 m, kde je 
umístěna rozhledna, a pod ní vybu-
dovala obec kulturně společenský 
areál. 

Zde se odehrává mnoho kultur-
ních akcí. V těsné blízkosti se na-
chází travnaté fotbalové hřiště.

PŘÍRODNÍ PARK POD SÝKOŘEM
Kozárov zve turisty na rozhlednu



B O S KO V I C E
M ě s t o ,  k d e  t o  O P R AV D U  ž i j e !

Datum Akce
4. 8. v 9.00 Pochod po stopách P. Ševčíka - Modrá věž
10. - 11. 8. 7. Filmový víkend ČSFD.cz

11. 8. v 16.00 Hudební odpoledne s Trní na větvi  
- Arboretum Šmelcovna - Dva dvory

18. 8. od 17.00 Festiválek bez bojů a válek 2018
Za Muzeem regionu Boskovicka

31. 8. v 19.00  Anastasia - Šapito Western Park
Hrají Gabriela Filippi a Mário Kubec

1. 9.  od 9.00 Jihomoravské dožínky - zámecký park 
6. 9. ve 20.00 Michal David OPEN AIR TOUR 2018 - letní kino

Michal David a Markéta Konvičková
15. a 16. 9. Dny evropského dědictví v Boskovicích 

16. 9. v 18.00 Koncert pro Tomáše kardinála Špidlíka
kostel sv. Jakuba st. Účinkuje: BaczBand

29. a 30. 9. Husí slavnosti - zámecký park a letní kino
5. 10. 

ve 20.00
Mandrage tour 2018 part II - Boskovice
sokolovna Boskovice

1. 12. v 19.00 Aneta Langerová - sokolovna Boskovice
18. 12. v 19.00 Jakub Smolík - sokolovna Boskovice

SOBOTA 1. září 2018
JIHOMORAVSKÉ
DOŽÍNKY

Aktuální informace  
o všech akcích: 

www.boskovice.cz 
FB /mestoboskovice

Mobilní rozhlas

Akce v Boskovicích  
k výročí 100 let od vzni-
ku Československa
Čtvrtek 13. září v 19.00
Dokument Věry Chytilové - TGM 
Osvoboditel spolu s dobovými zábě-
ry návštěvy Masaryka v Boskovicích  
z roku 1929
Parčík za budovou muzea, Hradní 1

Čtvrtek 13. září v 18.00 (do 25. 11. 2018)
Výstava Vzhůru, máme svůj vlastní stát! 
Boskovický okres v první republice
Muzeum regionu Boskovicka

Sobota 15. září v 19.00
Sestry Havelkovy & Orchestr
a dobová módní přehlídka
Sokolovna

Neděle 30. září ve 12.00
Koncert Stanley´s Dixie Street Band 
Letní kino

Neděle 7. října v 19.00
Slavnostní koncert Smíšeného pěvec-
kého sboru Janáček a Besedy brněnské
Sokolovna

Středa 17. října v 17.00
Beseda se spisovatelem, novinářem, 
scénáristou a boskovickým rodákem 
Pavlem Kosatíkem
Městská knihovna

Čtvrtek 25. října
Slavnostní koncert ZUŠ Boskovice  
k 100. výročí vzniku ČSR
Zámecký skleník

Sobota 27. října v 19.00
Slavnostní koncert Symfonického 
orchestru města Boskovice
Sokolovna

Neděle 28. října od 14.00
Vzpomínkové setkání s vystoupením 
dechové hudby, zahájení pochodu  
s lampionovým průvodem
nám. 9. května

29. a 30. září 2018
HUSÍ SLAVNOSTI

Fotoreportáž z pochodu po R43
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REGION - Již 9. ročník Pochodu po 
dálničním tělese R43 se v sobotu 
1. září uskutečnil v prostoru mezi 
Brnem a Moravskou Třebovou. 
Přes velice nepříznivé počasí si 
trasy zkusilo přes 130 turistů, kteří 
z celkem sedmi startovacích míst 
přišli do cílového prostoru v Jevíč-
ku. Tam v areálu Ve Žlíbkách byl 
pro ně připraven program i občer-
stvení.
Příš�  desátý ročník pochodu se 
bude konat 7. září 2019 s cílem 
opět po roce v Mladkově. 
Foto Zdenka Boháčková, Tamara 
Králová a Jaroslav Oldřich



MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA
Hraběcí rezidence s expozicí Krajinou 
sedmizubého hřebene Hradní 1, Boskovice
otevřeno celoročně Út – Pá: 10.00 - 17.00; So, Ne, sv.: 13.00 - 17.00

Expozice se nachází v budově hraběcí rezidence z první třetiny 
18. století. V pěti výstavních a dvou prezentačních sálech se 
návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami města Boskovice 
a regionu Boskovicko od pravěku do současnosti. Expozice 
představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, 
historie středověku, novověku i moderních dějin.

Synagoga Maior Boskovice Antonína Trapla 6, 
Boskovice
duben - říjen: Út - Pá: 10.00 - 17.00; So, Ne, sv. 13.00 - 17.00, 
tel: 702 049 052 

Regionální tematická expozice o historii a památkách židovské 
obce v Boskovicích je umístěna v synagoze v Traplově ulici, v 
barokní stavbě z roku 1639. Její klenby a stěny zdobí mimořádně 
hodnotná dekorativní výmalba a hebrejské liturgické texty, které jsou 
mistrovským dílem polských židovských utečenců z druhé poloviny 
17. a z 18. století.

Židovský obecní dům s expozicí 
Židovské čtvrti v českých zemích Bílkova 7, 
Boskovice 
duben - říjen: Út - Pá: 10.00 - 17.00; So, Ne, sv. 13.00 - 17.00, 
tel: 702 049 052

Budova vznikla podle plánů vrchnostenského stavitele Mathiase 
Flocha v roce 1826 v empírovém slohu, objekt je nově zrekonstruován 
a zpřístupněn od r. 2014. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout byt 
rabína, pekárnu macesů a expozici zaměřenou na vývoj a podobu 
židovských čtvrtí v ČR.

Muzeum historických zemědělských 
strojů v Boskovicích Náměstí 9. května 2153/2a, 
Boskovice 
duben - červen, září - říjen: So, Ne, sv. 13.00 - 17.00; tel: 724 696 141

Ke zhlédnutí jsou parní lokomobila, traktory, stabilní motory a 
soubor historického zemědělského nářadí. Největším exponátem je 
osmadvacetitunová parní oračka. Prohlédnout si můžete výrobky 
českých a moravských továren (Škoda, Praga, Wikov, Svoboda, Zetor, 
Slávia), ale i výrobky zahraničních značek (Lorenc, Benz, Kokora, Lanz 
Bulldog, Famo, Fordson, Farmall, Massey Harris, Mc Cormick), které 
byly používány v období první masové mechanizace zemědělství.

Pro předem objednané skupiny je možné zajistit 
prohlídku všech objektů a expozic i mimo 

uvedenou otvírací dobu. 
web: www.muzeum-boskovicka.cz

email: muzeum@muzeum-boskovicka.cz, 
tel.: 516 452 077

Turistické noviny 2018

Tipy kam vyrazit v Moravském krasu 
a v  regionu středozápadní Moravy

Moravské kartogra�ické 
centrum ve Velkých Opatovicích

Moravské kartografické centrum ve Vel-
kých Opatovicích loni oslavilo deset let od 
svého otevření a letos uběhlo 40 let od zahá-
jení výstavby objektu. 

Jeho vybudování má několik milníků, které ra-
dikálně změnili prostor velkoopatovického zám-
ku a přilehlého parku.

Na počátku všeho dění bylo neštěstí .V roce 
1973 vypukl velký požár části zámku, ve které 
tehdy sídlila škola. Oheň napáchal takové škody, 
že prakticky zbylo jen obvodové zdivo. Památká-
ři tehdy zvažovali, zda poničenou budovu opra-
vit, či najít nějaké jiné řešení. Nakonec se všech-
no zbouralo. Následně se přemýšlelo o tom, co 
s volným prostorem. dočasné zvítězila myšlenka 
vybudování víceúčelového kulturního zařízení. 

Budova se začala projektovat koncem 
osmdesátých let minulého století, byla vybraná 
ze tří návrhů. V roce 1988 se začalo s výstavbou. 
Projektově dostal stavbu na starost tehdy 
mladý architekt Zdeněk Fránek hlavní architekt 
Okresního národního výboru v Blansku. Dostal 
za úkol navrhnout řešení a zhostil se tohoto 
úkolu netradičně. Památkáři jeho studii schválili 
a začala se řešit samotná stavba. 

Do roku 1992 se pak prostavělo zhruba třináct 
milionů korun. Poté přešla stavba pod město, 
ale bez finančních prostředků nutných k jejímu 
dokončení. Proto se přistoupilo k tomu, že se 
dokončila střecha a stavba se takzvaně zakon-
zervovala. 

Hledalo se tedy využití nedostavěných prostor. 
Variantami bylo například zbudování koupaliště 
nebo lezecké stěny. 

S doslova spásnou myšlenou přišli až v roce 
2003 tehdejší ředitel boskovického muzea Pře-
mysl Reibl a geograf Jaroslav Oldřich. Navrhli 
možné zbudování kartografického centra. Idea 
byla taková, že hlavním exponátem by byla plas-
tická mapa Moravy, která by se doplnila o další 
mapy a přístroje. 

Tehdy se propojily oba příběhy, které od sebe 
dělilo více jak 30 let. 

Reibl s Oldřichem v roce 2000 náhodně navští-
vili kunštátský zámek, kde tehdy sídlila pobočka 
brněnského zemského archivu. 

Kastelán jim ukázal malou část plastické 
mapy, která byla umístěna v zaprášené místnos-
ti. O mapě něco slyšeli z dřívějška, ale když řekl 
kastelán, že na půdě má celou Moravu, hned to 
museli vidět. V regálech nebo opřené o stěny 
byla v několika půdních prostorách umístěna 
úžasná podívaná.

Začalo se řešit co by se s mapou mohlo dě-
lat, někde se musí mapa celá složit a ukázat ve-
řejnosti. Začalo se jednat s vedením archivu a 
hlavně jsme hledali velký sál, protože rozměry 
mapy /cca 12x18 metrů/ jsou impozantní. Na-
konec se to podařilo v září roku 2001 v bosko-
vické sokolovně. V mediích i na celostátní úrov-
ni se udělala velkou reklamu, pozvaly se školy, 
odborné ústavy i široká veřejnost. Výstava měla 
obrovský úspěch, za dva týdny výstavu navštívi-
lo přes 5 tisíc návštěvníků. Poté byla mapa ješ-

tě vystavena v pražské Národním zemědělském 
muzeu, kde se Reibl stal ředitelem.

Poté začaly snahy hledat trvalé umístění. Pa-
daly různé návrhy – tělocvičny, sály, opuštěné 
průmyslové objekty apod. Např. proběhlo ně-
kolik jednání na úrovni zástupců různých měst, 
poslanců, úředníků a výsledek žádný – mapa je 
příliš velká, nejsou vhodné prostory. 

Až se najednou příběhy mapy a zámku Velké 
Opatovice setkaly. Našel se ideální objekt ne-
jen pro umístění mapy, ale obrovské prostory v 
ochozech nabádaly k vytvoření komplexní ex-
pozice, kde mapa bude sice ústřední, ale jeden z 
mnoha umístěných exponátů. 

29. května 2003 Reibl s Oldřichem seznámi-
li starostu Velkých Opatovic Jiřího Bělehrádka 
s návrhem. 

 Pokračování na straně 20

    Zleva Jaroslav Oldřich a Zdeněk Fránek
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úterý 4. září
KINA

Boskovice v 19.30 hod. Mamma 
Mia! Here We Go Again.

středa 5. září
AKCE

Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Talkshow – Zbigniew Czendlik a To-
máš Sedláček.

KINA
Blansko v 17.30 hod. UNICA 2018: 
projekce pro veřejnost.
Boskovice v 19.30 hod. Upgrade.

čtvrtek 6. září
AKCE

Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: 
Michal David Open Air Tour 2018.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců 
– beseda se starostkou města.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Chata na 
prodej.
Doubravice v 18 hod. Tátova volha.

pátek 7. září
AKCE

Blansko – Senior centrum ve 14.30 
hod.: Sázení lípy v SENIOR centru.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: 10 
× 10 let – Ohlédnutí za posledním 
stoletím na Blanensku, vernisáž vý-
stavy.
Blansko – Fara v 17.45 hod.: Gar-
den party.

KINA
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Sestra.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Dé-
manty noci.

sobota 8. září
AKCE

Blansko – Zámecký park v 8 hod.: 
Mistrovství České republiky v Kubbu.
Blansko – Nemocnice v 10 hod.: 
Den pro děti v Nemocnici Blansko.
Blansko – Skate park u zimního 
stadionu ve 13 hod.: StreetArt Jam 
2018 vol.17.
Blansko – Náměstí Svobody ve 14 
hod.: Open air – Autodráha.
Boskovice – Gatema v 9 hod.: Den 
otevřených dveří.
Boskovice – Červená zahrada ve 12 
hod.: Dětský triatlon.
Kunštát – Zámek v 10 až 15 hod.: 
Mimořádné zpřístupnění dolního 
zámku.
Letovice – Klášter Milosrdných 
bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky 
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 
až 16 hod.: Prohlídky farního kos-
tela.

Mladkov – Obecní dům ve 13.30 
hod.: 600 let Mladkova.

KINA
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Sestra.

neděle 9. září
AKCE

Blansko – Pivnice Velvet v 17 hod.: 
Čaj o páté s kapelou NOTA BENE.
Blansko – Kino v 17 hod.: Příběh z 
italského „LO STRADELLA“, verni-
sáž výstavy.
Uhřice – U kaple ve 14 hod.: Poutní 
mše svatá.

KINA
Boskovice v 17 hod. Příběh koček.
Boskovice v 19.30 hod. Všechno 
bude.

pondělí 10. září
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Důvěr-
ný nepřítel.

úterý 11. září
KINA

Blansko ve 20 hod. Důvěrný nepřítel.
Boskovice v 19.30 hod. Jan Palach.

středa 12. září
AKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic Vol. 29.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Jan Palach.

čtvrtek 13. září
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 17 a 
19.30 hod.: Taneční kurzy pro stu-
denty středních škol.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Hud-
ba na blanenském zámku – Blanen-
ský výroční koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice (parčík za muzeem) 
v 19 hod. TGM osvoboditel.
Boskovice v 19.30 hod. Predátor: 
Evoluce.
Doubravice v 18 hod. Hastrman.

pátek 14. září
AKCE

Blansko – Zámek v 10 hod.: Konfe-
rence: Ohlédnutí za stoletím na Bla-
nensku a Boskovicku.

Blansko – Knihovna v 18 hod.: 
Moravské Švýcarsko na starých 
pohlednicích, představení a křest 
nové knihy Milana Sýkory a Milana 
Šustra. Součástí bude i přednáška 
pana Sýkory o Moravském Švýcar-
sku s promítáním fotografií a ukáz-
kou pohlednic, které v knize nena-
jdete. Knihu bude možné zakoupit 
přímo na místě.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Kon-
cert komorní hudby.
Těchov – Hospůdka Na Točně v 18 
hod.: Beseda Těchov – historie dáv-
ná i nedávná.

KINA
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Mamma Mia! Here We Go 
Again.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená.
Boskovice v 19.30 hod. Spolu to 
dáme.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Backstage.

sobota 15. září
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 
hod.: Dny evropského dědictví v 
areálu Centra sv. Martina.
Blansko – Zámek v 9 hod.: Blansko 
– Kostel sv. Martina v 9 hod.: Dny 
evropského dědictví v areálu Cent-
ra sv. Martina.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Výstava: V toku času, ver-
nisáž.
Borotín – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Předpouťová zábava, hraje Krou-
nex.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Sestry Havelkovy & orchestr.
Klepačov – Obec ve 13 hod.: Sázení 
lípy srdčité.
Klepačov – Zastávka autobusu ve 
14 hod.: Partyzánská stezka.
Kunštát – Náměstí: Hrnčířský jar-
mark.
Velké Opatovice – Areál zámecké-
ho parku v 10 hod.: Oslava 100 let 

vzniku samostatného Českosloven-
ského státu.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Příběh ko-
ček.
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy 
smutných mužů.

neděle 16. září
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 
hod.: Dny evropského dědictví v 
areálu Centra sv. Martina.
Blansko – Zámek v 9 hod.: Blansko 
– Kostel sv. Martina v 9 hod.: Dny 
evropského dědictví v areálu Cent-
ra sv. Martina.
Boskovice – Kostel sv. Jakuba st. 
v 18 hod.: Koncert pro kardinála 
Tomáše Špidlíka.
Kunštát – Náměstí: Hrnčířský jar-
mark.

KINA
Blansko v 15 hod. Příběh koček.
Blansko v 17 hod. Predátor: Evolu-
ce. (3D, s titulky)
Blansko ve 20 hod. Predátor: Evo-
luce. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Malá čaroděj-
nice.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy 
smutných mužů.
Velké Opatovice ve 14 hod. Coco.

pondělí 17. září
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Kreativní dílna pro děti.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Screamers.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Žalman aneb 
Naslouchám tichu Země.
Blansko ve 20 hod. Sestra.

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE
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Podařilo sehnat dotaci ve výši 
zhruba devíti milionů korun z Mini-
sterstva kultury a dostavba areálu 
mohla začít. Práce probíhaly zhru-
ba dva roky. Musela se předělat 
střecha, protože její stav už nebyl 
ideální. Samotný objekt není jedno-
duché konstrukce, jedná se spíše o 
umělecké dílo. Původní projekt se 
proto upravoval přímo pro potřeby 
muzea. Stavělo se až do roku 2007, 
kdy bylo Moravské kartografické 
centrum slavnostně otevřeno. 

Kartografické centrum ale nena-
bízí jen stálou expozici, slouží také 
k dalším akcím...

Expozice samozřejmě není static-
ká. Je snaha, aby se oživovala dílčí-
mi výstavami nebo obměnou expo-
nátů. Prostor se využívá také pro 
další akce jako například tradiční 
celostátní výstava jiřin. V objek-
tu probíhají také vánoční výstavy 
nebo se odehrávají koncerty. Toto je 
cesta, jak centrum udržet při životě. 

Architekt Zdeněk Fránek se mezi-
tím stal jedním z nejvýznamnějších 
architektů v zemi, mj. je i městským 
architektem Boskovic a děkanem 
na vysoké škole v Liberci. Známé 
jsou jeho stavby kostelů mj. v Lito-
myšli, v okolí např. stavba tělocvič-
ny v Jaroměřicích nebo stezka v ob-
lacích na Dolní Moravě.

Jeho „velkoopatovické dítě“ je 
nyní známé nejen v tuzemsku, ale 
doslova v celém světě. takový typ 

architektury vždy vyvolává něja-
ký dojem. Někomu může připadat 
krásná, jinému naopak. Její kvalitu 
musí zhodnotit čas. Ale již nyní je 
jasné, že srostla s místem. 

Společně s Jaroslavem Oldři-
chem se potkávají na různých od-
borných akcích, těch se již bohužel 
nemůže účastnit Přemek Reibl, 
který před více jak osmi roky tra-
gicky zahynul. 

Moravské kartogra�ické 
centrum ve Velkých Opatovicích

VOLEJBAL

KP BRNO vs.

vs. 

EXTRALIGOVÁ

VOLEJBA
EXHIBICE

AAAALLLLLAAAAAAALLLLL 12.  9.  2018

Zveme vás na 9. ročník akce

na téma RECYKLACE
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm 
vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno. 
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ  

S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE

• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA

• EXOTIČTÍ HADI

• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO

• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.

• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ

• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA

• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK  

- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA

• TRAKTOR FENDT

• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER

• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ  

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS

• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO

• POLICIE ČR

• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM  

BLANENSKA

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO  

- ÚKOLY A SOUTĚŽE

• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO

• OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

• MC PALEČEK

• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

• LOGOPEDICKÁ PORADNA

• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ  

KOŽNÍHO ODDĚLENÍ 

• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

• DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU

• RODINNÉ PASY

• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA  

PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ

• SPŠ JEDOVNICE

• KLOUZACÍ HRAD RE/MAX

• OLYMPIA BLANSKO  

- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ

• SONS – VODÍCÍ PSI

• STÁNEK AVON

• STANOVIŠTĚ ZP MV ČR

• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ

• ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ  

PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM 
na pódiu:
10:00 VELVET
  písničky z pohádek

11:00  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10  CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30  RECYKLOSHOW S ÁŇOU
  program plný pohybu, tance, 
  zpěvu a soutěží

12:30  MARTIN ŠTĚPÁNEK
  pěvecké vystoupení

13:00  NEMOCNICE MÁ TALENT
  zahájení prezentací

13:15  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
  heliport

14:00  DIVADLO KORÁB
  pohádka O Budulínkovi

15:00  DÍVKA ČR 2018
  exhibice a módní přehlídka

15:30  NEMOCNICE MÁ TALENT
  talentová soutěž pro děti

16:30  ÁŇA 
  A PRINCEZNY

Programem na pódiu 
provází RADIM KORÁB

v Nemocnici Blansko
DEN PRO DĚTI

Generání partner

Partneři akce
KSMB 
teamagency
agentura KORÁB
EMOTIONVIDEO
FOTO VERONIKA
SARSTEDT

Mediální partneři
Porsche Brno
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Výsledky
KOPANÁ
I. A třída, sk. A
4. kolo: Rajhrad - Zbraslav 0:0, 

Přímětice - Šlapanice 1:1, Novosed-
ly - Slatina 3:2, Zastávka - Kunštát 
0:3, Rajhradice - Slovan Brno 4:2, 
Miroslav - Žebětín 3:5, Dobšice - Lí-
šeň B 3:1.

5. kolo: Zbraslav - Dobšice 1:1, 
Žebětín - Přímětice odloženo, Slo-
van Brno - Novosedly 2:1, Slatina 
- Zastávka 0:2, Líšeň B - Rajhradice 
3:1, Kunštát - Miroslav 6:1, Šlapa-
nice - Rajhrad 1:2.
 1.  Kunštát 4 3 0 1 11:4 9
 2.  Líšeň B 4 3 0 1 11:6 9
 3.  Zastávka 4 3 0 1 8:4 9
 4.  Rajhradice 4 3 0 1 12:9 9
 5.  Dobšice 4 2 1 1 10:6 7
 6.  Slovan Brno 4 2 1 1 7:7 7
 7.  Novosedly 4 2 0 2 5:5 6
 8.  Zbraslav 4 1 2 1 8:7 5
 9.  Rajhrad 4 1 2 1 4:7 5
 10.  Přímětice 3 1 1 1 8:8 4
 11.  Žebětín 3 1 0 2 5:7 3
 12.  Miroslav 4 1 0 3 8:15 3
 13.  Šlapanice 4 0 1 3 3:8 1
 14.  Slatina 4 0 0 4 7:14 0

I. B třída, sk. A
4. kolo: Kohoutovice - Čebín 2:2, 

Medlánky - Vysočany-Šošůvka 
0:4, Drnovice - Svratka Brno B 2:1, 
Vilémovice - Dražovice 6:1, Kře-
novice - Rájec-Jestřebí 0:2, Černá 
Hora - Babice nad Svitavou 1:3, 
Lipovec - Soběšice 2:2.

5. kolo: Vysočany-Šošůvka - Dr-
novice 5:2, Soběšice - Křenovice 
5:2, Babice nad Svitavou - Med-
lánky 3:1, Čebín - Vilémovice 
0:2, Dražovice - Černá Hora 1:1, 
Svratka Brno B - Lipovec odlože-

no, Rájec-Jestřebí - Kohoutovi-
ce 0:2.
 1.  Soběšice 4 3 1 0 17:5 10
 2.  Vysočany-Šošůvka 4 3 1 0 14:4 10
 3.  Babice 4 3 1 0 13:6 10
 4.  Kohoutovice 4 2 2 0 12:6 8
 5.  Vilémovice 4 2 1 1 10:6 7
 6.  Drnovice 4 2 0 2 7:12 6
 7.  Čebín 4 1 2 1 7:7 5
 8.  Lipovec 3 1 1 1 7:5 4
 9.  Černá Hora 4 1 1 2 8:9 4
 10.  Rájec-Jestřebí 4 1 1 2 2:4 4
 11.  Dražovice 4 0 2 2 3:12 2
 12.  Svratka Brno B 3 0 1 2 3:8 1
 13.  Medlánky 4 0 1 3 3:12 1
 14.  Křenovice 4 0 1 3 5:15 1

Okresní přebor
4. kolo: Ráječko B - Olešnice 7:0, 

Rudice - Vysočany/Šošůvka B 2:0, 
Olomučany - Letovice 0:0, Sloup - 
Skalice nad Svitavou 2:3, Adamov 
- Bořitov 1:5, Boskovice B - Doubra-
vice nad Svitavou 1:1, Drnovice - Je-
dovnice 2:4.

5. kolo: Jedovnice - Ráječko B 2:2, 
Bořitov - Boskovice B 3:2, Doubra-
vice - Rudice 0:6, Letovice - Adamov 
2:0, Olešnice - Sloup 0:0, Skalice - 
Olomučany 2:1, Vysočany/Šošůvka 
B - Drnovice 5:4.
 1.  Ráječko B 4 3 1 0 15:3 10
 2.  Skalice 4 3 1 0 10:6 10
 3.  Rudice 4 3 0 1 11:3 9
 4.  Letovice 4 2 2 0 8:5 8
 5.  Boskovice B 4 2 1 1 13:6 7
 6.  Bořitov 4 2 1 1 9:6 7
 7.  Olešnice 4 2 1 1 5:9 7
 8.  Adamov 4 2 0 2 7:9 6
 9.  Olomučany 4 1 2 1 8:4 5
 10.  Jedovnice 4 1 1 2 7:10 4
 11.  Vysočany/Šoš. B 4 1 0 3 7:15 3
 12.  Sloup 4 0 1 3 4:10 1
 13.  Doubravice 4 0 1 3 4:16 1
 14.  Drnovice 4 0 0 4 8:14 0

III. třída
4. kolo: Vavřinec - Vranová 3:3, Os-

trov - Benešov 3:0, Svitávka - Vísky 
5:0, Cetkovice - Lažany 0:3 (K), Koře-
nec - Kunštát B 3:9, Knínice - Kotvr-
dovice 2:0, Lipůvka - V. Opatovice 2:5.

5. kolo: Kunštát B - Lipůvka 1:4, 
Kotvrdovice - Kořenec 1:1, Benešov 
- Knínice 6:2, V. Opatovice - Cetkovi-
ce 5:1, Vavřinec - Lažany 5:0, Vrano-
vá - Svitávka 0:2, Vísky - Ostrov 2:0.
 1.  Svitávka 4 4 0 0 23:6 12
 2.  V. Opatovice 4 4 0 0 16:6 12
 3.  Vavřinec 4 2 2 0 13:6 8
 4.  Lipůvka 4 2 1 1 15:9 7
 5.  Ostrov 4 2 1 1 9:3 7
 6.  Kunštát B 4 2 0 2 17:14 6
 7.  Vranová 4 1 2 1 11:8 5
 8.  Lažany 4 1 2 1 5:7 5
 9.  Benešov 4 1 1 2 11:16 4
 10.  Vísky 4 1 1 2 4:9 4
 11.  Knínice 4 1 0 3 8:16 3
 12.  Kotvrdovice 4 0 2 2 5:11 2
 13.  Kořenec 4 0 2 2 7:15 2
 14.  Cetkovice 4 0 0 4 4:22 0

IV. třída
1. kolo: Doubravice B - Letovice 

B 2:1, Vísky B - Skalice B 0:6, Vodě-
rady - V. Opatovice B 4:0, Lažánky 
- Drnovice B 1:2, Vavřinec B - Jedov-
nice B 3:3.

2. kolo: V. Opatovice B - Lažán-
ky 0:2, Skalice B - Vavřinec B 2:1, 
Doubravice B - Vísky B 7:1.
 1.  Doubravice B 2 2 0 0 9:2 6
 2.  Skalice B 2 2 0 0 8:1 6
 3.  Voděrady 1 1 0 0 4:0 3
 4.  Lažánky 2 1 0 1 3:2 3
 5.  Drnovice B 1 1 0 0 2:1 3
 6.  Jedovnice B 1 0 1 0 3:3 1
 7.  Vavřinec B 2 0 1 1 4:5 1
 8.  Letovice B 1 0 0 1 1:2 0
 9.  V. Opatovice B 2 0 0 2 0:6 0
 10.  Vísky B 2 0 0 2 1:13 0

Tragická nehoda u Černé Hory si 
vyžádala jeden lidský život

Blanensku vstup do nového 
ročníku Superligy vyšel

REGION - Prvním kolem začal 
minulý víkend nový ročník DRFG 
Superligy malého fotbalu. Oproti mi-
nulému ročníku rozšířil počet účast-
níků na devět tým Plzně a tak čeká 
na každý tým na podzim celkem osm 
utkání.

Ve svém prvním hostil celek Bla-
nenska Olomouc, čtvrtý tým loňské-
ho ročníku se tak utkal s pátým.

1. kolo: Pivovar Černá Hora Bla-
nensko - Olomouc 5:3 (0:3), Padě-
ra 4, Krška.

Blanensko: Bednář (53. Šmer-
da) - Adamec, Bednář, Blaha, Feik, 
Hloch, Krška, Minx, Paděra, Studený, 
Závodný.

Lépe začali utkání hosté, kteří se 
už po necelé jedné minutě ujali ve-

dení. Domácí celek se ale postupně 
začal prosazovat a dvěma brankami 
Ondřeje Paděry dokázal do kon-
ce první půle stav otočit. A to ještě 
hosty několikrát skvělými zákroky 
podržel brankář Běhalík.

I v druhé půli byl domácí celek 
lepší, hostům, kteří přijeli jen s jed-
ním náhradníkem, postupně dochá-
zely síly, navíc nedokázali uhlídat 
střelce čtyř branek Paděru.

Ve druhém kole hraje Blanensko 
v úterý 18. září před televizními ka-
merami v Příbrami. 

Ve třetím pak přivítá na hřiš-
ti v Boskovicích v pondělí 24. září 
Most. Také toto utkání by měla pře-
nášet Česká televize. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Kam za 
sportem

ATLETIKA
11. 9., 17:30 h Skalní Mlýn - Ma-

cocha. 
15. 9., 15 h Sloup, Běh Moravským 

krasem. 15 h Blanenská desítka.

HORSKÁ KOLA
8. 9., 9 h Velenov. 
15. 9., 9 h Knínice, Pohár Drahan-

ské vrchoviny.

KOPANÁ
8. 9., 16:30 h Černá Hora - Čebín, 

I. B, sk. A. 
9. 9., 10:30 h Vilémovice - Rájec-

-Jestřebí, I. B, sk. A. 16:30 h Ráječko 
- Boskovice, KP. Lipovec - Vysočany/
Šošůvka, I. B, sk. A. 

15. 9., 15:30 h Blansko - Bystrc, 
divize. 16 h Vysočany/Šošůvka - 
Soběšice, I. B, sk. A. 

16. 9., 16 h Boskovice - Tišnov, KP. 
Kunštát - Přímětice, I. A, sk. A. Rájec-
-Jestřebí - Černá Hora, I. B, sk. A.

VOLEJBAL
15. 9., 10 + 13 h Rájec-Jestřebí - 

Mor. Slavia, Boskovice - Vyškov, KP 
2 muži.

ČERNÁ HORA - V úterý 21. srpna 
se na silnici I/43 nedaleko Černé 
Hory stala dopravní nehoda, která 
si vyžádala jeden lidský život. Frek-
ventovaná komunikace byla neprů-
jezdná téměř tři hodiny.

Na místo vyjely profesionální 
hasiči z Blanska a Boskovic. Po pří-
jezdu na místo zjistili, že střetl kami-
on s osobním automobilem. V osob-
ním autě zůstal po nehodě zaklíněný 
řidič.

„Jedenašedesátiletý řidič osob-
ního automobilu značky Hyundai 
plynule a bez brždění přejel v levo-
točivé zatáčce do protisměru, kde 
se střetnul s kamiónem MAN. Řidič 
osobního auta i přes snahu záchra-

nářů na místě nehody zemřel,“ po-
psal situaci policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek. 

Hasiči nasadili k vyproštění řidiče 
hydraulické zařízení a ve spolupráci 
se záchrannou službou poskytli zra-
něnému první pomoc. Dále přečer-
pali z proražené nádrže kamionu té-
měř 300 litrů nafty a na komunikaci 
uniklé provozní kapaliny zasypali 
sorbentem.

Na obou vozidlech vznikla škoda 
za skoro půl miliónu korun. Po dobu 
vyšetřování nehody byla komunika-
ce uzavřená. Na objízdných trasách, 
které byly přetížené, ale k závažným 
komplikacím nedocházelo. 

 Radim Hruška, foto HZS JmK

Na hasičských závodech v Sychotíně padl 
několik let nepřekonaný rekord trati

SYCHOTÍN - V neděli 26. srpna 
2018 se ve Velké ceně Blanenska 
v požárním útoku opět závodilo o 
body do celkové tabulky. Vzhledem 
k tomu, že se celý letošní ročník bla-
nenské hasičské ligy rychle blíží ke 
svému konci, mají vybojované body 
stále větší cenu. Desáté kolo seriálu 
z celkových dvanácti tentokráte hos-
tovalo v Sychotíně, ve sportovním 
areálu pod kunštátským zámkem.

V Sychotíně mají tamní hasiči jed-
nu z nejlépe upravených a udržova-
ných závodních drah na okrese, běhá 
se částečně po tartanové dlažbě, 
částečně po trávě, trať vede mírně 
z kopce, je dostatečně široká a pře-
hledná. Stejně tak mají Sychotínští 
upraven i okolní prostor, pro pohodlí 
jich samotných jako pořadatelů i pro 
pohodlí závodníků a přihlížejících di-
váků.

Do startovní listiny, která byla mi-
mořádně rozdělena na tři kategorie – 
muže, ženy a veterány – se přihlásilo 
celkově 50 družstev, 28 mužských, 
16 ženských a 6 týmů veteránů. Sou-
těž zahajovali tradičně muži. Nutno 

podotknout, že kdo z nich nezaběhl 
svůj soutěžní pokus v čase pod 17 
vteřin, neměl na umístění v první pě-
tici šanci. Páté místo obsadil Chrasta-
vec ze Svitavska s časem 16,98 s, 
čtvrté místo braly Pasohlávky z okre-
su Brno-venkov za čas 16,84 s, třetí 
skončila Obora s časem 16,83 s, dru-
hé místo vybojoval Čikov z okresu 
Třebíč za čas 16,72 s a zvítězil, stejně 
jako v předchozích dvou kolech, tým 
mužů z Míchova. Svým soutěžním 
útokem dokončeným v čase 16,66 
s současně Míchov pokořil tamní ně-
kolik let nepřekonaný rekord trati, 
který drželi domácí muži a jenž měl 
hodnotu 16,72 s.

V ženské kategorii zvítězily Němči-
ce, které si tak upevnily svoji pozici 
na prvním místě v celkové tabulce 
Velké ceny Blanenska, a už teď je jas-
né, že se stanou i vítězkami celého 
letošního ročníku ligy. Jejich bodový 
náskok je pro ostatní týmy již ne-
překonatelný. Postavení absolutního 
vítěze němčické ženy potvrdily i ča-
sem svého pokusu v Sychotíně, který 
měl hodnotu 16,74 s. Druhé místo a 

stříbrné medaile si za čas 18,15 s vy-
běhly Černovice A, trojici nejlepších 
doplnil Žďár s časem 18,64 s.

Hned po odběhnutí ženské katego-
rie byla odstartována soutěž veterá-

nů, v níž zvítězili domácí hasiči ze Sy-
chotína, druhé skončily Hartmanice 
z okresu Svitavy a třetí místo obsadil 
Míchov.

Broňa Zhořová, foto Pavel Kuchař

L i d o k o v, výrobní družstvo
přijme

STROJÍRENSKÉHO DĚLNÍKA - 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

• Jednosměnný provoz

• Práce na plný úvazek 

• Vhodné pro ženy

• Možnost zaučení 

POŽADUJEME:
• zodpovědnost a samostatnost

NABÍZÍME:
• Stabilní zaměstnání, 7,5 hodinovou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 

Příspěvek na stravování

Místo výkonu práce Dřevařská 1340/5, Boskovice

Zájemci se mohou hlásit Vladimírovi Najmanovi
+420 602 516 277, najman@lidokov.cz
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Charitní poradna v Boskovicích 
pomůže s oddlužením

REGION - Návrh na oddlužení 
sepíší dlužníkům bezplatně pra-
covníci Charitní poradny, kterou 
provozuje Oblastní charita Blansko 
v Boskovicích. Od srpna letošního 
roku získala poradna akreditaci 
na sepsání a podání insolvenčních 
návrhů s návrhem na povolení od-
dlužení. Charitní poradna má pra-
coviště v Boskovicích, Blansku a Le-
tovicích a ke konzultaci se zájemci 
můžou objednat na telefonním čísle 
516 411 583.

„Návrh na oddlužení totiž od 
července 2017 nemůže podat sám 
dlužník, pokud nemá právnické 
nebo ekonomické vzdělání. K po-

dání návrhu jsou tak oprávněny 
pouze osoby uvedené v zákoně, což 
jsou advokáti, notáři, insolvenční 
správci a exekutoři, kterým však 
musí dlužník za sepsání návrhu 
uhradit čtyři tisíce korun. Kromě 
nich se dlužníci můžou obrátit na 
toho, kdo získal akreditaci minis-
terstva spravedlnosti,“ vysvětluje 
charitní právnička Marta Šosová.
Akreditaci dostávají nejčastěji bez-
platné poradny, mezi které patří 
spolu s ostatními poradnami zříze-
nými Diecézní charitou Brno také 
Charitní poradna Boskovice. Lidé, 
kteří se dostali do dluhů, tak nemu-
sí dávat zbytečně peníze za sepis 

návrhu, který pak často má i takové 
nedostatky, že soud oddlužení ne-
může povolit.

„Návrh na oddlužení může být 
východiskem ze zdánlivě neřešitel-
né situace dluhové pasti. Oddlužení 
je možné dosáhnout nejčastěji pl-
něním měsíčních splátek, přičemž 
dlužníkovi zůstává nepostižitelná 
část příjmu,“ říká Marta Šosová. 
Takto tedy člověk, který má více 
dluhů a má příjem, který mu během 
pěti let umožní splatit alespoň 30% 
těchto dluhů, může po těchto pěti 
letech dosáhnout osvobození od 
zbytku nezaplacených dluhů. 

 „Velmi zjednodušeně se dá říci, 

že jednotlivci zůstává z jeho příjmu 
minimálně 6200 korun. Tato část-
ka se pak zvyšuje o přibližně 1400 
korun na každou vyživovanou oso-
bu žijící ve společné domácnosti, 
kterou se myslí manžel, manželka 
nebo dítě. Není tedy pravdou často 
rozšířená domněnka, že dlužníkovi 
nezůstane ani životní minimum,“ 
zdůrazňuje právnička Charitní po-
radny.

Jak velké budou srážky a co z pří-
jmu si bude moct dlužník ponechat, 
si může každý orientačně spočítat 
na kalkulačce dostupné stránkách 
ministerstva spravedlnosti.

 Vladěna Jarůšková

Sportovní hala Kuřim je před otevřením
KUŘIM - Ve středu 12. září se slav-

nostně otevře městská Sportovní 
hala Kuřim. Prohlídka pro návštěvní-
ky bude od 16 hodin a od 17 hodin 
začne Extraligová exhibice nejprve 
zápasem extraligového volejbalu žen 
KP Brno a VK Prostějov, po kterém 
bude následovat zápas extraligové 
házené mužů TJ Sokol Nové Veselí a 
SK Kuřim Handball.

Práce na městské sportovní víceú-
čelové hale začaly počátkem prosin-
ce roku 2016, v lednu následujícího 
roku zastupitelstvo města schválilo 
navýšení světlé výšky haly z 8 na 10 
metrů a úpravu osvětlení. Projekt se 
tedy ještě upravoval za pochodu. 

Hlavním a jediným investorem 
haly je Město Kuřim, které se do 
haly pustilo i přes odmítnutí dotace 
z MŠMT ČR z vlastních našetřených 
peněz. Sportovní hala Kuřim bude 

stát přibližně 103 milionů korun. 
Sloužit bude pro většinu sportovních 
oddílů, které v Kuřimi působí. Jak 
říká starosta Kuřimi Drago Sukalov-
ský: „Kuřim byla a je městem sportu 
a sportovních aktivit, mnoho oddí-
lů pracuje už s nejmenšími dětmi a 
počet jejich členů rok od roku roste. 
Kryté sportoviště zatím suplovaly tě-
locvičny základních škol a nafukovací 
hala, ale ty jsou například pro pořá-
dání zápasů nevhodné, protože se do 
nich nevejdou prakticky žádní diváci 
a nemají odpovídající zázemí.“ A jak 
dále dodává: „Sportovní hala Kuřim 
má hned pět šaten, jednu šatnu pro 
rozhodčí a hlediště má kapacitu 400 
diváků.“

Halu spravuje městská společnost 
Wellness Kuřim, pod kterou spadá 
i blízký aquapark s �itness a relax 
centrem. Podle Jana Sojky, manažera 

Wellness Kuřim, by halu primárně 
měly využívat sportovní oddíly z Ku-
řimi: „Jsou to především házenkáři, 
fotbalisté, �lorbalisté, futsalisté, ale 
také plavci, judisté a další oddíly a 
kroužky. Samozřejmě je zde prostor 
i pro školní výuku a soutěžní zápasy 
i v jiných sportech, zájem projevily 
některé oddíly z Brna, a také jsme 
otevřeni letním soustředěním. Díky 
svým rozměrům a vybavení je spor-
tovní hala skutečně víceúčelová a je 
vhodná pro všechny halové spor-
ty. Halu můžeme rozdělit sítěmi na 
třetiny a zájemci tak mohou využít 
pouze její část, pochopitelně za niž-
ší nájem.“ A hned přidává konkrétní 
příklady: „V běžné pracovní dny tak 
pronájem celé haly v exponovaných 
hodinách od 17 do 22 hodin vyjde 
například na 900 Kč na hodinu, mno-
hem nižší cena je dopoledne, kdy od 

8 do 15 hodin vyjde pronájem celé 
haly na pouhých 500 Kč na hodinu. 
V letních měsících pak navíc nabízí-
me výrazné slevy.“

Blízké Wellness Kuřim k tomu na-
bízí skvělé zázemí všem sportovcům 
i návštěvníkům. Je zde aquapark, 
který vedle rekreačního a školního 
bazénu disponuje i plaveckým bazé-
nem s dráhami pro kondiční plavání, 
je zde vybavené �itness centrum se 
sály pro kolektivní cvičení nebo tré-
ninky, relax centrum se sportovními 
a zdravotními masážemi a také bistro 
a restaurace.

Výstavba Sportovní haly Kuřim 
přilákala další investory, jeden ze 
soukromých investorů aktuálně vyři-
zuje stavební povolení pro hokejovou 
halu a ve fázi územního rozhodnutí je 
výstavba hotelu jiného soukromého 
investora.  (zpr)

Víkend od 10. do 12. srpna patřil ve Žďárné oslavám 600 let od první písemné zmínky o obci. Pěkné počasí, dobré občerstvení a zajímavý program přilákal 
spoustu hostů všech věkových kategorií. Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli tyto slavnosti zorganizovat a připravit.  Za pořadatele Jan Hanák

Přemýšlel jsem, jestli mám 
přebukovat letenky, říká Jiří Paděra

BOSKOVICE - V Kyjevě na Ukra-
jině se od 12. do 18. srpna 2018 
konalo 9. Mistrovství Evropy v ma-
lém fotbalu, mezi 20 zúčastněnými 
týmy byla i Česká republika, která 
nakonec vybojovala premiérový ti-
tul.

Všechna utkání naší reprezenta-
ce přenášela Česká televize. Jedním 
z fanoušků, které jsme na tribuně 
mohli v celém průběhu šampionátu 
vidět, byl také Jiří Paděra, otec nej-
lepšího střelce Ondřeje Paděry.

Rozhodnutí jet do Kyjeva asi 
nebylo úplně jednoduché, že?

Ukrajinu mám přece jen v hlavě 
spojenou s ozbrojeným konfliktem, 
a tak jsem tuto cestu dlouho zvažo-
val. Ale nakonec jsme s Ondrovou 
přítelkyní a mojí neteří vyrazili. A 
rozhodně nelituji.

Pojďme si tedy celé mistrovství 
krátce zrekapitulovat. Začněme 
prvním zápasem s Tureckem, 
které jsme vyhráli 7:3.

První utkání je takové rozehrá-
vací, o moc v něm nejde, takže i na 
tribuně byl v podstatě klid. Koneč-
ná vysoká výhra byla dobrým vstu-
pem.

Ve druhém utkání jsme Ázer-
bajdžán porazili 2:1 brankou 
v nastaveném čase.

Z mého pohledu to nebylo vůbec 
jednoduché utkání, soupeř proka-
zoval svoji kvalitu a kluci měli plné 
ruce a nohy práce, aby zápas doved-
li k vítězství.

Ve třetím utkání přišla remíza 
1:1 se Srbskem.

Na naši rychlou branku ze druhé 
minuty dokázal soupeř z protiú-
toku odpovědět a poté šlo spíše o 
šachovou partii, která skončila ne-
rozhodně.

Čtvrté utkání ve skupině a zno-
vu remíza, tentokrát s Maďar-
skem 2:2.

Šlo asi o nejtěžší utkání na turna-
ji, ve kterém jsme ještě v poslední 
minutě prohrávali, a mně se hlavou 
honily myšlenky na to, jestli mám 
přebukovat zpáteční letenky nebo 
zůstat až do konce turnaje. Naštěs-
tí se v poslední minutě trefil Robin 

Demeter a naši uhráli tolik potřeb-
nou remízu a postoupili do závěreč-
ných bojů.

Krátká odbočka - jak se ti líbilo 
v Kyjevě?

Kyjev je krásné město se spous-
tou památek, které jsme ve vol-
ných chvílích viděli, ale v podstatě 
tam nenajdete jediného turistu. Je 
to určitě škoda, vždyť tamní ceny 
například potravin jsou srovnatel-
né s našimi. Nádherné je koupání 
v Dněpru, moc se nám líbila i plavba 
lodí. Snad jen v metru jsme se při 
pohledu na jezdící soupravy vrátili 
o několik desetiletí zpět, ale na dru-
hou stranu, všude bylo čisto a bez-
pečno. Prostě nečekaně hezké měs-
to se spoustou lákavých nabídek.

Vraťme se zpět na tribunu. Ve 
čtvrtfinále čekal českou repre-
zentaci tým Bosny a Hercegoviny.

To je tradičně velice nepříjemný 
soupeř, ze kterého jsme měli velké 
obavy nejen my na tribuně, ale také 
hráči, se kterými jsme měli mož-
nost se denně vidět. Naštěstí jsme 
vyhráli první poločas 3:1 a ve dru-
hém jsme výsledek o postup udr-
želi. Měli jsme trošku strach z vý-
konu rozhodčích, ale musím říct, že 
ve všech zápasech, které jsem měl 
možnost vidět, podávali velice dob-
ré výkony.

Semifinálové měření sil bylo 
zdánlivě jednoduchou záležitos-
tí.

Ve čtvrtfinále celkem nečekaně 
porazila Anglie Ukrajinu na poku-
tové kopy a tak byla našim dalším 
soupeřem. A myslím si, že podstat-
ně přijatelnějším, než by byl domá-
cí celek, který hnalo v každém zápa-
se do útoku zaplněné hlediště. Na-
víc se Anglii vykartovali dva hráči, 
a tak konečná výhra našeho týmu 
5:0, byla naprosto zasloužená.

Ve stejný den se hrála i závě-
rečná utkání o medaile.

Ano, to byla pro všechny velká 
změna, vlastně poprvé se semifi-
nále a finále hrálo v rozpětí něko-
lika hodin. Čekal nás mimořádně 
silný tým Rumunska, který jsem 
měl možnost na turnaji už dvakrát 
vidět. Velký strach šel především 
z úžasné rychlosti jednotlivých 
hráčů, a tím pádem bleskurychlého 
přechodu do útoku. Snad naštěs-
tí pro nás se první poločas hrál za 
velkého deště a na mokrém terénu 
byli rumunští hráči kouzla zbaveni. 
Navíc jsme už v sedmé minutě ved-
li 2:0 a to se pak hraje úplně jinak. 
Ve druhé půli jsme přidali další dvě 
branky a po výsledku 4:1 mohly vy-
puknout oslavy titulu.

Tvůj syn Ondřej se stal se šes-

ti brankami nejlepším střelcem 
šampionátu a po loňském titulu 
mistra světa je i čerstvým mis-
trem Evropy. Asi z něj máš ra-
dost, že?

Samozřejmě. Já jsem mu ještě 
před sedmi lety malý fotbal za-
kazoval, protože jsem chtěl, aby 
se soustředil výhradně na velkou 
kopanou, ale to mě nemohlo ani 
napadnout, že jednou bude takhle 
úspěšný (s úsměvem).

V posledních čtyřech letech 
chyběls jako divák jen na ME 
v Černé Hoře a na MS v Tunisku. 
Můžeš tedy srovnávat. Kam bys 
zařadil šampionát v Kyjevě?

Z fotbalového hlediska vyrůstá 
stále víc kvalitních mužstev a je čím 
dál těžší se prosadit. Z organizač-
ního hlediska kraluje jednoznačně 
Brno (ME v roce 2017 - pozn. re-
dakce), tam byla také nejlepší at-
mosféra. Ostatní šampionáty jsou 
z mého pohledu zhruba na stejné 
úrovni.

Příští rok se hraje mistrovství 
světa v Austrálii (Perth). Chystáš 
se tam?

Určitě ne. Teda asi ne (s úsmě-
vem). Je to ještě moc daleko.

Děkuji za rozhovor. 
Lubomír Slezák, foto archiv 

malého fotbalu Blanensko
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Požár haly v Blansku 
způsobil vysokou škodu

BLANSKO - Ve středu 29. srpna 
krátce po půl čtvrté ráno vyjížděli 
hasiči v Blansku k požáru haly. Udá-
lost se obešla bez zranění. 

Podle prvotních průzkumů se 
škoda na poškozené hale odhaduje 
na třicet milionů korun. Jednalo by 
se tak o požár s nejvyšší škodou le-
tošního roku. 

„Požár konstrukce haly v Blansku 
vyjelo hasit celkem deset hasič-
ských jednotek a vyhlášen byl dru-
hý stupeň požárního poplachu. Na 
místě bylo zřízeno mobilní operač-
ní pracoviště a k požáru vyjela také 
jednotka Školního a výcvikového 
zařízení z Brna vybavená speciál-
ním hasicím zařízením Cobra,“ po-

psal situaci mluvčí hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Požár se podařilo dostat pod kon-
trolu před šestou hodinou. Hasi-
či museli odřezávat oplechování 
haly, aby se dostali k požáru uvnitř 
sendvičové konstrukce. Likvidaci 
požáru ohlásil velitel v 6.42 hodin. 
 Radim Hruška, foto HZS JmK

Posilnili se 
alkoholem

BLANSKO - Večerní kontrola 
osobního automobilu značky Fiat 
přinesla v blanenské ulici Edvar-
da Beneše zajímavý výsledek. De-
větadvacetiletý šofér byl na první 
pohled opilý a dechová zkouška to 
jen potvrdila. Muž nadýchal 2,33 
promile. Policistům sdělil, že před 
tím, než usedl za volant, vypil nej-
méně devět dvanáctek. Navíc hlídka 
zjistila, že nikdy nevlastnil řidičský 
průkaz. Krátce před půlnocí kontro-
lovali policisté ve Vodní ulici osob-
ní automobil audi. I jeho řidič jevil 
známky požití alkoholu, což decho-
vá zkouška potvrdila. Dvaatřicetile-
tý muž nadýchal 1,68 promile. Oba 
šoféři musí počítat se stíháním za 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky.  (hrr)

REGION - Aktuální ročník Poháru 
Drahanské vrchoviny horských kol 
čekají po zastávce v Boskovicích po-
slední čtyři závody, které jsou naplá-
novány na měsíc září.

V celkovém pořadí poháru je nej-
blíže celkovému prvenství po bos-
kovickém závodě neporažená v ka-
tegorii děvčat 9 - 10 let Lucie Kou-
delková (Moravec Team), které stačí 
vyhrát jeden ze zbývajících závodů. 
V ostatních kategoriích je situace 
mnohem, mnohem vyrovnanější. 

Celkové pořadí po sedmi 
závodech

Chlapci a muži
Odrážedla: 1. Hruda Martin (Dra-

hanský sport team), 475 b, 2. Sáňka 
Jakub (Olomučany), 440 b, 3. Hanák 
Antonín (Moravec Team), 415 b. Do 
6 let: 1. Kalina Matěj (Letovice), 470 
b, 2. Pozorský Martin (Drahanský 
sport team), 331 b, 3. Zítka Samuel 
(Batt Nové Město na Moravě), 330 
b. 7 - 8 let: 1. Ecler Filip (Moravec 
Team), 485 b, 2. Mucha Samuel (SK 
Jiří Team Ostrava), 365 b, 3. Kučera 
Vojtěch (Laguna cycles team Pře-
rov), 360 b. 9 - 10 let: 1. Raška To-
máš (Short Bike Academy Opletal), 
435 b, 2. Tesařík Jakub (Cykloteam 
Kolarna), 375 b, 3. Kuchař Josef 
(ACT leraK Blansko), 375 b. 11 - 12 
let: 1. Matula Ondřej (Tufo CZ Ot-
rokovice), 430 b, 2. Kočvara Jakub 
(Drahanský sport team), 425 b, 3. 
Halás Václav (Cyklo Team Kolarna), 
350 b. 13 - 14 let: 1. Venc Adam (GT 
Oportunity Brno), 440 b, 2. Kupský 
Michal (Drahanský sport team), 345 
b, 3. Lipenský Vít (Moravec Team), 
316 b. 15 - 18 let: 1. Neradil Vojtěch 
(Tufo CZ Otrokovice), 380 b, 2. Šin-
delář Jan (Moravec Team), 270 b, 3. 
Balcárek Vít (Cykloteam MXM Hulín), 
267 b. 19 - 39 let: 1. Ošťádal Jiří (En-
joy riding team), 385 b, 2. Zatloukal 
Aleš (Kola Koblížek), 371 b, 3. Kozel 
Michal (Superior MTB Team), 215 b. 

40 - 49 let: 1. Gottwald Martin (Mora-
vec Team), 395 b, 2. Šindelář Jan (Mo-
ravec Team), 335 b, 3. Červený Sta-
nislav (TÜV SÜD Rusava Bike Team), 
310 b. 50 let a více: 1. Kovařík Ivo (SK 
Jiří Team), 450 b, 2. Sedláček Jiří (SK 
Jiří Team), 310 b, 3. Kaprál Milan (Ri-
cardo Racing Team), 215 b.

Dívky a ženy
Odrážedla: 1. Eclerová Leona 

(Moravec Team), 440 b, 2. Poláčková 
Pavlína (ACT leraK Blansko), 420 b, 
3. Knechtová Sára (Adamov), 411 b. 
Do 6 let: 1. Fousková Veronika (Batt 
Nové Město), 480 b, 2. Eclerová Leo-
na (Moravec Team), 425 b, 3. Poláč-
ková Pavlína (ACT leraK Blansko), 
351 b. 7 - 8 let: 1. Škubalová Sára 
(Tufo Cyklozákladna Otrokovice), 

425 b, 2. Žerníčková Zita (Moravec 
Team), 405 b, 3. Gottwaldová Lucie 
(Moravec Team), 400 b. 

9 - 10 let: 1. Koudelková Lucie 
(Moravec Team), 525 b, 2. Janovská 
Barbora (Moravec Team), 410 b, 3. 
Novotná Justýna (Moravec Team), 
350. 11 - 12 let: 1. Hanáková Anna 
(Moravec Team), 395 b, 2. Gottwal-
dová Amálie (Moravec Team), 375 
b, 3. Tlamková Barbora (Moravec 
Team), 370 b. 13 - 14 let: 1. Haná-
ková Eliška (Moravec Team), 440 b, 
2. Šimoňuková Natálie (Cykloteam 
MXM Hulín), 375 b, 3. Mikulíková 
Karolína (Cykloteam MXM Hulín), 
365 b. 15 - 18 let: 1. Odehnalová 
Klára (Moravec Team), 385 b, 2. Ma-
lošíková Sophie (Cykloteam MXM 

Hulín), 265 b, 3. Konečná Monika 
(Moravec Team), 255 b. Od 19 let: 1. 
Koscová Kristina (TS Bohemia Kross 
Racing), 280 b, 2. Maráčková Pavlí-
na (SK Jiří Team Ostrava), 125 b, 3. 
Kukulová Martina (Cyklo Team Ko-
larna), Krupová Lucie (Scott Team 
Kolín), Veselá Lucie (GT Oportunity 
Brno), Chmurová Šárka (Max Cursor 
Ostrava) a Knapková Denisa (Bike 
Pro Racing Team), všechny 75 b.

Program Poháru Drahanské vr-
choviny začíná v sobotu 8. září ve 
Velenově, o týden později se jede 
v Knínicích. V sobotu 22. září hostí 
bikery Okrouhlá a �inále Poháru se 
jede v pátek 28. září v Novém Městě 
na Moravě. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Pohár Drahanské vrchoviny 
horských kol začíná finišovat

Poničil všechna 
okna

ADAMOV - Cukrárnou v Adamo-
vě nabízené služby se možná ne-
zamlouvají zatím neznámému pa-
chateli. Ten zvolil svéráznou formu 
protestu. V noci totiž vhodil do kaž-
dého z oken kámen. Tím poškodil 
nejen skleněnou výplň, ale násled-
ně i vnitřní vybavení podniku. Maji-
tel vyčíslil škodu na více než dvacet 
tisíc korun.  (hrr)

Sprejeři 
nastříkali další 
„výtvory“

REGION - Během pouhého jed-
noho dne nasprejovali na dvou 
místech v Blansku a na odstavené 
vlakové soupravě ve Skalicích nad 
Svitavou, zatím neznámí pachatelé 
nová graffiti. V Blansku svými vý-
tvory způsobili jedenačtyřicetileté-
mu majiteli zahrady na ulici Vodní, 
škodu převyšující částku deset tisíc 
korun, když mu přes noc posprejo-
vali zeď, jež tvoří oplocení pozem-
ku. Na této mu sprejem vytvořili 
několik velkých různobarevných 
nápisů, největší byl dlouhý více než 
dva a půl metru. Druhý výtvor vzni-
kl na zadní stěně budovy jedné z 
firem v Masarykově ulici, kde spre-
jeři vytvořili několik barevných ná-
pisů. I zde se bude škoda pohybovat 
v částce okolo deseti tisíců korun. 
Ve Skalicí nad Svitavou sprejeři na-
stříkali na dvou vozech elektrické 
vlakové soupravy obří nápisy. Delší 
z nich byl více jak osm metrů dlou-
hý. Železničnímu dopravci tak způ-
sobili škodu minimálně deset tisíc 
korun. (hrr)

RUDICE - V neděli 19. srpna 2018 
pokračovala svým devátým kolem 
Velká cena Blanenska v požárním 
útoku. O body do celkové tabulky a o 
neméně cenný pohár starosty obce se 
tentokráte bojovalo v Rudici v Morav-
ském krasu. Zdejší travnatá rovná trať 
se na Velké ceně řadí k těm novějším, 

rudičtí zde svoji soutěž pořádají zhru-
ba pět roků. V okolí závodní dráhy je 
dostatek prostoru pro parkování i 
volný čas závodníků, pohodlně se do 
sportovního areálu vešlo i celé pořa-
datelské zázemí a prodejní stánky.

Krátce po dvanácté hodině a po 
minutě ticha za náhle zemřelého sta-

rostu Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Ing. Karla Richtera odstar-
tovala soutěžní odpoledne mužská 
kategorie. V ní je celkové pořadí na 
prvních deseti místech bodově ve-
lice těsné, proto se počítá doslova 
každá setina vteřiny. Zvítězil Míchov, 
stejně jako na předchozím kole Vel-
ké ceny Blanenska, tentokráte s ča-
sem 16,56 s, druhou příčku obsadil 
Chrastavec z okresu Svitavy s časem 
16,86 s a třetí místo bralo Stražisko 
z okresu Prostějov za čas 17,01 s.

V ženské kategorii také nejlépe bo-
doval vítěz minulého kola, a to ženy 
z Němčic, které si do výsledkové ta-
bulky zapsaly čas 17,04 s. Za dosa-
vadních 9 kol Velké ceny si Němčice 
utvořily takový náskok, že už nyní je 
jejich celkové vítězství téměř jisté.

Trojici nejlepších ženských druž-
stev na rudické soutěži doplnily ještě 
Malá Lhota s časem 17,05 s a Černo-
vice A s časem 17,33 s.

 Broňa Zhořová, foto Pavel Kuchař

Pohár starosty obce Rudice 
vybojoval Míchov a Němčice

Kam na okresní kopanou
Okresní přebor
6. kolo: 8. 9., 16:30 h Rudice - Bořitov, 18:30 h Boskovice B - Letovice. 
9. 9., 13:30 h Ráječko B - Vysočany/Šošůvka B, 16:30 h Sloup - Olomu-

čany, Adamov - Skalice, Olešnice - Jedovnice, Drnovice - Doubravice.
7. kolo: 15. 9., 13:45 h Letovice - Rudice, 16 h Jedovnice - Sloup. 
16. 9., 16 h Bořitov - Drnovice (Blansko, Mlýnská), Doubravice - Ráječko 

B, Skalice - Boskovice B, Vysočany/Šošůvka B - Olešnice, Olomučany - Ada-
mov.

III. třída
6. kolo: 8. 9., 16:30 h Ostrov - Vranová. 
9. 9., 16:30 h Svitávka - Lažany, Velké Opatovice - Kunštát B, Lipůvka 

- Kotvrdovice, Cetkovice - Vavřinec, Knínice - Vísky, Kořenec - Benešov u 
Boskovic.

7. kolo: 15. 9., 16 h Vavřinec - Svitávka. 
16. 9., 13:30 h Kunštát B - Cetkovice, 16 h Kotvrdovice - V. Opatovice, 

Lažany - Ostrov, Benešov - Lipůvka, Vísky - Kořenec, Vranová - Knínice.

IV. třída
3. kolo: 8. 9., 16:30 h Drnovice B - V. Opatovice B, Vavřinec B - Doubravice B. 
9. 9., 14:15 h Vísky B - Letovice B, 16:30 h Voděrady - Skalice B, Lažán-

ky - Jedovnice B.
4. kolo: 15. 9., 13 h Jedovnice B - Drnovice B, 16 h Letovice B - V. Opa-

tovice B. 
16. 9., 13:15 h Vísky B - Vavřinec B, 13:30 h Skalice B - Lažánky, Doubra-

vice B - Voděrady.
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Policisté 
pomohli při 
záchraně 
lidského života 
ve Vranové

VRANOVÁ - Policisté svou po-
hotovostí zachránili život ženě ve 
Vranové.

„Na tísňovou linku zdravotnic-
ké záchranné služby volal muž z 
Vranové, jehož manželka náhle 
ztratila vědomí a přestala dýchat. 
Volající začal podle instrukcí ope-
rátorky na tísňové lince svoji ženu 
resuscitovat,“ popsal policejní 
mluvčí David Chaloupka. 

Na místo byla ke spolupráci při-
zvána i hlídka policie z Letovic, 
neboť se v tom okamžiku nachá-
zela nejblíže ze všech složek za-
řazených v systému „First respon-
der s AED“. 

Na místo policisté dorazili do 
pěti minut a ihned po příjezdu 
převzali resuscitaci za pomoci 
automatizovaného externího de-
fibrilátoru. Tento doporučil po-
dání výboje. Na místo přispěchali 
i místní dobrovolní hasiči a po-
máhali při resuscitaci podáváním 
kyslíku až do příjezdu zdravot-
nické záchranné služby. Nakonec 
se ve spolupráci se záchranáři 
podařilo u ženy obnovit základní 
životní funkce.

„Tento zásah opět potvrdil vý-
znam a funkčnost systému „First 
responder s AED“. Díky profe-
sionální spolupráci složek inte-
grovaného záchranného systému 
dostala zachráněná žena šanci na 
návrat zpět do běžného života,“ 
doplnil David Chaloupka.  (hrr)
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Fotbalisté Blanska jsou zatím bez 
porážky, stejně Boskovice

REGION - Po dlouhém období 
sucha přišly deště, které narušily 
hladký průběh moravských fotbalo-
vých soutěží.

V krajském přeboru se 24. srpna 
nedohrálo utkání Vojkovice - Bo-
skovice, které bylo ve 29. minutě 
přerušeno pro bouřku a následně 
ukončeno pro nezpůsobilý terén 
(zápas bude odehrán znovu ve stře-
du 5. září), o týden později, tedy 
v sobotu 1. září, byl odložen zápas 
Bohunice - Start Brno, utkání Boso-
nohy - Moravský Krumlov bylo pro 
bouřku předčasně ukončeno. Stejně 
jako zápas Svratka Brno - Ráječko. 
Ten byl ukončen po prvním poloča-
se za stavu 0:1. Utkání bude dohrá-
no 3. října.

5. kolo: Boskovice - Kuřim 3:1 
(3:0), Stara 2, Müller.

Boskovice: Bednář - Černý, Drač-
ka, Tenora, Daněk, Müller (87. Cich-
ra), Kolář, Preč, Novák (65. Vorlic-
ký), Havlíček (79. Živný), Stara.

Do dvanácté minuty viděli diváci 
skvělý výkon domácích okořeněný 
třemi brankami a poté osmdesáti-
minutovou nudu, kterou několikrát 
dokázali narušit jen hosté.

Boskovice měly neuvěřitelný 
úvod zápasu. Už v páté minutě se po 
kombinační akci střelecky prosadil 
Müller, za necelé tři minuty přidal 
druhou branku Stara a stejný hráč 
v 11. minutě rozvlnil hostující síť 
potřetí. V sedmnácté minutě nepro-
měnil velkou šanci Novák, když tre-
fil jen kuřimského brankáře a tím 
aktivita domácích skončila.

Byli to naopak hosté, kteří měli 
míč častěji na kopačkách, ale přes 
pevnou domácí obranu přejít nedo-
kázali. Až dvě minuty před koncem 
první půle musel brankář Bednář 
proti střelám hostů vytáhnout dva 
jedinečné zákroky, kterými udržel 
svoje konto čisté.

Ve druhé půli se obraz hry ne-
změnil. Boskovický celek se pod vli-
vem náskoku nikam nehnal, zdálo 
se, že šetří síly na porci následují-
cích čtyř utkání ve dvanácti dnech a 
hosté se při veškeré snaze prosadit 
nedokázali. V 58. minutě ale vykře-
sal Kuřimi jiskřičku naděje Janda a 
hosté se ještě pokusili o nemožné. 
Sedm minut před koncem se znovu 
vytáhl brankář Bednář, když Jando-
vu dobře mířenou střelu z pokuto-
vého kopu vytáhl na roh a tři body 
tak zůstaly v Boskovicích.

Další výsledky: 4. kolo: Vojko-
vice - Boskovice odloženo, Krum-
víř - Bosonohy 2:0, Kuřim - Svrat-

ka Brno 1:2, Sparta Brno - Bohu-
nice 3:3, Mutěnice - Ivančice 4:0, 
Start Brno - Moravská Slavia 2:1, 
Moravský Krumlov - Rousínov 3:0, 
Ráječko - Tišnov 0:0.

5. kolo: Svratka Brno - Ráječko 
odloženo, Bohunice - Start Brno 
odloženo, Bosonohy - Moravský 
Krumlov odloženo, Rousínov - Voj-
kovice 1:1, Moravská Slavia - Krum-
víř 3:1, Ivančice - Sparta Brno 3:0, 
Tišnov - Mutěnice 0:4.
 1.  Mutěnice 5 5 0 0 17:4 15
 2.  Boskovice 4 4 0 0 8:2 12
 3.  Svratka Brno 4 2 2 0 12:9 8
 4.  Ráječko 4 2 1 1 7:5 7
 5.  Bohunice 4 2 1 1 10:9 7
 6.  Bosonohy 4 2 1 1 5:5 7
 7.  Tišnov 5 2 1 2 4:8 7
 8.  Start Brno 4 2 0 2 7:4 6
 9.  Krumvíř 5 2 0 3 5:7 6
 10.  Mor. Slavia 5 2 0 3 8:11 6
 11.  Vojkovice 4 1 2 1 9:8 5
 12.  Mor. Krumlov 4 1 2 1 7:6 5
 13.  Sparta Brno 5 1 2 2 10:11 5
 14.  Ivančice 5 1 0 4 7:12 3
 15.  Kuřim 5 0 1 4 5:11 1
 16.  Rousínov 5 0 1 4 3:12 1

V pátém kole divize přivítalo 
Blansko tým Tasovic a opět vybojo-
valo tři body.

Blansko - Tasovice 3:2 (2:0), 
Urbančok, Minx, Traore.

Blansko: Doležal - Mezlík, Huš-
ka, Urbančok, Paděra, Minx (74. 
Dvořák), Chloupek (80. Šplíchal), 
Sedlo, Tulaydan (46. Traore), Bed-
nář, Buchta.

V běžící páté minutě se domácí 
fanoušci poprvé radovali, když po 
nepovedené střele Tulaydana do-
rážel míč do odkryté části hostující 
branky Urbančok. Už za devět mi-
nut nepohlídala hostující obrana 
Minxe a ten po přízemním centru 
z pravé strany zvýšil na rozdíl dvou 
branek pro domácí. 

I v následujících minutách prv-
ní půle měl domácí celek převahu, 
brankově ji však už vyjádřit ne-
dokázal. V 57. minutě se nejprve 
skvělým zákrokem blýskl domácí 
brankář Doležal, který vyrazil stře-
lu unikajícího Rapoucha, odražený 
míč však nádherně vrátil do domácí 
branky z 20 metrů Rygl. 

Hostující radost však už za sedm 
minut zmrazil Traore, který po 
pěkné kombinační akci překonal 
z malého vápna tasovského strážce 
brány. Jedenáct minut před koncem 
utkání se z hranice velkého váp-
na trefil přesně k levé tyči Lapeš a 
snížil na rozdíl jedné branky. V dra-
matickém závěru Blansko vedení 
uhájilo.

Další výsledky: 4. kolo: Rosi-

ce - Humpolec 4:0, Bzenec - Strání 
0:0, Tasovice - Nové Sady 8:1, Žďár 
nad Sázavou - Břeclav 1:0, Velká Bí-
teš - Lanžhot 1:0, Bystrc-Kníničky 
- Havlíčkův Brod 1:2, Stará Říše - 
Blansko 0:3, Ždírec nad Doubravou 
- Polná 2:0.

5. kolo: Břeclav - Ždírec nad 
Doubravou 2:2, Nové Sady - Bze-
nec 0:0, Havlíčkův Brod - Žďár nad 
Sázavou 3:5, Lanžhot - Rosice 1:5, 
Bystrc-Kníničky - Strání 2:3, Polná 
- Velká Bíteš 1:3, Humpolec - Stará 
Říše 0:5.
 1.  Blansko 5 5 0 0 16:3 15
 2.  Rosice 5 4 0 1 18:5 12
 3.  Žďár n. S. 5 4 0 1 14:5 12
 4.  Velká Bíteš 5 3 1 1 10:7 10
 5.  Stará Říše 5 3 0 2 11:5 9
 6.  Polná 5 3 0 2 8:8 9
 7.  Tasovice 5 2 2 1 18:10 8
 8.  Strání 5 2 2 1 8:7 8
 9.  Ždírec n. D. 5 2 2 1 7:9 8
 10.  Lanžhot 5 2 0 3 5:7 6
 11.  Bzenec 5 1 2 2 6:8 5
 12.  Břeclav 5 1 2 2 6:8 5
 13.  Havl. Brod 5 1 1 3 9:13 4
 14.  Bystrc 5 0 1 4 5:9 1
 15.  Nové Sady 5 0 1 4 1:21 1
 16.  Humpolec 5 0 0 5 2:19 0

V příštím kole hraje Blansko v so-
botu 8. září ve Bzenci, o týden poz-
ději hostí Bystrc-Kníničky. 

 Text a foto Lubomír Slezák


