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Blansko - Zbourání hotelu Duk-
la v Blansku přijde na zhruba 3,5 
miliónů korun bez DPH. O tako-
vou sumu si řekla vítězná fi rma 
ve výběrovém řízení. Vedení měs-
ta zároveň oznámilo, že parkové 
úpravy budou dočasné, a že se stále 
čeká na investora.

Vítězem tendru na 
demolici zchátralého 
objektu na náměstí 
Republiky se stalo 
sdružení dvou fi rem 
- AWT rekultivace 
a.s. a Zdeněk Pastva s.r.o. V sou-
těži mezi devíti uchazeči nabídly 
nejnižší cenu 3,5 milionu korun 
bez DPH, což je polovina původně 
předpokládané sumy.

„Demolici budeme provádět 
těžkou technikou. Budou se ve 
velkém rozsahu používat hyd-
raulické nůžky a těžká dopravní 
nákladní technika. U demolice se 
nevyvarujeme zvýšené prašnosti, 
ale budeme se snažit ji elimino-
vat,“ upřesnil Roman Hrabec z 
fi rmy AWT rekultivace.

Samotné bourání Dukly začne 
v týdnu od 10. srpna a skončí na 
přelomu září a října. „Pokud to 
půjde, budeme pracovat pouze 
v pracovní dny. Kdybychom ale 
nestíhali, budeme muset využívat 
třeba i soboty,“ dodal Hrabec.

Prostranství po Dukle město 
nechá provizorně upravit. Příští 

rok pak radnice na něm plánuje 
vybudovat park. Investici ještě 
musí schválit zastupitelé.

Podle vedení města ale nepů-
jde o trvalé řešení. „Je to dočasné 
řešení, než se najde silný inves-
tor, který by byl ochoten investo-
vat do tohoto území v souladu s 
územním plánem,“ podotkl bla-
nenský místostarosta Jiří Crha 
(ODS).

Územní plán v těchto místech 
počítá se smíšenou městskou 
zástavbou. Místo Dukly tak lze 

postavit objekty pro obchody, 
služby nebo bydlení.

„Mluvíme o dočasné úpravě, 
která bude vyhovovat po určitou 
dobu. Počítá se s tím, že tam bude 
časem postavené něco smyslupl-
ného a městotvorného,“ doplnil 
místostarosta Jaromír Roučka 
(Volba pro město).

Defi nitivní není ani 
podoba samotného par-
ku, který má příští rok 
Duklu nahradit. Studie 
Atelieru Habina, která 
počítá s kavárnou, jezír-
kem nebo hřištěm, se 

bude ještě upravovat. Veřejnost k 
ní stále může zasílat připomínky.

„Lidé mají možnost podávat 
další smysluplné náměty, které se 
dají uplatnit v této části města,“ 
uvedl blanenský starosta Ivo Po-
lák (ČSSD).

Vybudování parku má přijít až 
na devět milionů korun. O demo-
lici Dukly rozhodli obyvatelé 
Blanska minulý rok v říjnu v refe-
rendu. Zchátralý objekt radnice 
získala v září roku 2011 za třicet 
a půl miliónu korun v dražbě.
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V zámeckém parku se vařily kotlíkové 
guláše. Soutěžilo celkem dvanáct týmů
Blansko - Vůně ohně, cibul-

ky a masa se uplynulou sobotu 
linula blanenským zámeckým 
parkem. Již podruhé tam totiž 
soutěžily týmy z Blanska a okolí 
o to, kdo uvaří nejlepší kotlíkový 
guláš. 

Oproti loňskému roku se počet 
družstev na Blanenském zámec-
kém gulášobraní téměř zdvojná-
sobil. 

„Loni se do soutěže přihlási-

Demolice hotelu 
Dukla v Blansku 

bude stát polovinu

Hasičská Velká cena
Žďárský kopeček 
dal závodníkům 
v šestém kole 
Velké ceny 
pořádně zabrat.

Více na straně 2

Nový závod v Blansku
Blanenská 
Metra vytvořila 
společný podnik 
se švýcarskou 
irmou etampa.

Více na straně 4

Premiér v Šošůvce
Na oslavy hasičů 
do Šošůvky 
zavítal i předseda 
vlády Bohuslav 
Sobotka.

Více na straně 5

Festival. Uplynulý víkend v Boskovicích vyvrcholil 23. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Na hudeb-
ních scénách v letním kině, zámeckém skleníku, panském dvoře a na palouku před hradem se vystří-
dalo šedesát kapel. Hrad, farskou zahradu i synagogu oživilo dvanáct divadelních představení. Přes 
padesát filmů se promítalo v kině Panorama. Více na www.zrcadlo.net.  Foto Radim Sobotka
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Blansko - Je to rok, co Nemoc-
nice Blansko představila svoji 
novinku v nabízených službách 
- Canisterapii, tedy léčebný kon-
takt pacienta a psa. 

Po zhodnocení ročního fungo-
vání canisterapie jako nesmírně 
přínosné a pro pacienty pozitiv-
ně vnímané služby, bylo rozhod-
nuto v canisterapii pokračovat 
i nadále.

Canisterapie se v blanen-

ské nemocnici stala nedílnou 
součástí rehabilitace. Zkušená 
canisterapeutka Marika Zou-
harová se dvěma fenkami Flat 
coated retrievera Ambrou a Garií 
dochází jednou týdně na odděle-
ní následné péče. 

Po roční spolupráci se nemoc-
nice s paní Zouharovou dohodly 
na pokračování spolupráce za stá-
vajících podmínek.

„Za dobu našeho působení 

jsme se výborně sžily s nemoc-
ničním prostředím a Ambra 
i Garia se mezi pacienty cítí jako 
doma. Klienti se na pejsky těší 
a pro mě je úžasné vidět, jaké 
potěšení jim přinášejí,“ popsala 
Marika Zouharová.

Nemocnice Blansko nabízí 
canisterapii buď individuální, 
kde se pejsci přikládají k pacien-
tům na lůžko, nebo skupinovou, 
která probíhá v tělocvičně. Paci-

entům, kteří se rozhodnou službu 
využívat, je sestaven individuál-
ní plán aktivit, které následně se 
psy provádí. Veškeré cvičení je 
v režii fyzioterapeutky a pes při-
tom pomáhá pacienta motivovat k 
rehabilitaci. 

Canisterapie mimo jiné rozvíjí 
hrubou a jemnou motoriku,  pod-
něcuje verbální i neverbální komu-
nikaci nebo pomáhá při nácviku 
koncentrace a paměti.  (hrr)

Canisterapie se osvědčila, psi budou 
pomáhat pacientům dál

Festival pro židovskou čtvrť 
navštívily necelé čtyři tisíce lidí

lo sedm týmů, letos dvanáct,“ 
pochválil účast za pořádající 
organizaci ředitel kulturního 
střediska Jaroslav Jeřábek.

Každá skupina kuchařů zpra-
covala celkem sedm kilogramů 
hovězího masa. Někdo vařil kla-
sický guláš, jiní přidávali různé 
ingredience, jako například klo-
básu, čerstvou papriku či bram-
bory. 

Kotlíkové guláše pak měly 
skutečně rozmanité chutě 
a vybrat ten nejlepší nebylo 
vůbec jednoduché.

Ochutnávání porotců bylo 
anonymní – netušili, komu který 
guláš patří. Kritériem pro urče-

ní prvních tří vítězných pokrmů 
byla pouze chuť.

„Pět vzorků se dostalo do 
úzkého finále a dvacet minut 
nám trvalo, než jsme se shodli na 
prvních třech místech,“ popsal 
vedoucí poroty Libor Nezval. 
Jako nejlepší nakonec porotci 
určili kuchařský výkon týmu 
Kolejová. Návštěvníci mohli 
také hlasovat na základě zakou-
pení degustační karty.

V příštím roce organizátoři 
plánují Gulášobraní rozšířit. „Za 
rok bychom rádi udělali soutěž 
v guláších a ještě i v pivu,“ pro-
zradil Jaroslav Jeřábek. 

 Marie Hasoňová

Hejtman 
vyhlásil zákaz 

rozdělávání 
otevřeného 

ohně
Region - V Jihomoravském kra-

ji od pátku platí zákaz rozdělávání 
otevřeného ohně v přírodě. Mimo-
řádné opatření na návrh hasičů 
vyhlásil až do odvolání hejtman 
Michal Hašek. Lidé tak nesmějí 
v místech se zvýšeným nebezpe-
čím vzniku požáru rozdělávat nebo 
udržovat otevřený oheň, kouřit, 
odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty, používat zábavnou pyro-
techniku a jiné obdobné výrobky. 
Rozhodnutí o vyhlášení doby zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru 
platí od 3. července od 18 hodin až 
do odvolání.  (moj)

Park na prostranství po hotelu 
Dukla je dočasné řešení, než se 
najde silný investor. 

 Jiří Crha, místostarosta Blanska

V bývalém lomu se utopil 
devatenáctiletý Bulhar

Blansko - V bývalém lomu u vlakového nádraží v Blansku v nedě-
li 5. července odpoledne utonul devatenáctiletý Bulhar. Mladík podle 
prvních informací neuměl plavat a neodhadl hloubku vodní plochy. Na 
hladinu ho vytáhli policejní potápěči.

Dva muži bulharské národnosti se chtěli v bývalém lomu v horkém 
počasí osvěžit. Z prvotního výslechu jednoho z nich vyplývá, že jeho 
kamarád neuměl plavat. Nepředpokládal prý, že břehy nádrže strmě 
padají ke dnu a začal se topit.

„Druhý muž se tonoucímu snažil marně pomoci. Nakonec ho vytáhli 
z patnáctimetrové hloubky policejní potápěči. Přivolaní záchranáři už 
ho ale nedokázali oživit,“ uvedla policejní mluvčí Alice Musilová.

Další okolnosti neštěstí a také to, zda při něm nějakou roli sehrál 
alkohol, upřesní další vyšetřování.  (moj)

Gulášobraní v Blansku. Foto Marie HasoňováGulášobraní v Blansku. Foto Marie Hasoňová



 středa 15. července 2015 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strana 2

Žďárský kopeček dal 
závodníkům dost zabrat

K

B  Z

Žďár - Šestým kolem pokračo-
vala v neděli 12. července ve Žďá-
ře Velká cena Blanenska v požár-
ním útoku, kde se běhá tradičně 
do kopce, na asfaltové dráze pod 
obecním úřadem. Nestandardní 
trať, kterou ve Žďáře mají, prově-
řila taktické i fyzické schopnosti 
družstev, mnohá si na ní doslova 
vylámala zuby.

Ždárská soutěž patří mezi nej-
déle trvající soutěže na Blanen-
sku, konal se její již 32. ročník. 
Tamní hasiči tuto tradici velmi 
ctí, mají vždy přichystáno bohaté 
zázemí nejen pro závodníky, ale 
i pro místní obyvatele, kteří po 
celou dobu soutěže tvoří aktivní 
diváckou kulisu.

Ve Žďáře obvykle vybíhají na 
trať nejprve ženy a ani tentokráte 
tomu nebylo jinak. Ze 14-ti sou-
těžních týmů se požární útok nej-
lépe podařil děvčatům ze Šošůvky, 
která zvítězila s časem 19,24 s. 
Nutno dodat, že Šošůvským trať 
ve Žďáře vyhovuje, zvítězily zde 
za posledních pět let již počtvrté. 
Druhé místo si zaslouženě odvážel 
Těchov za čas 20,76 s a třetí místo 
Malá Lhota s časem 21,35 s.

V mužské části soutěže star-
tovalo celkem 32 družstev, a to 

BOSKOVICE - Nehoda si vyžádala lehké zranění. Lehkým zra-
něním jedné osoby skončila ve středu v podvečer dopravní nehoda 
v Boskovicích na náměstí 9. května. K havárii dvou osobních aut vyjeli 
krátce před půl osmou profesionální hasiči z Boskovic.  (hrr) 

 Foto Jaroslav Oldřich

BLANSKO - Policie hledá oběť krádeže. Policisté hledají ženu, 
kterou na železniční zastávce v Blansku okradla dvojice zlodějek. 
Poškozené pomohli kolemjdoucí. Žena pak ale odešla a policisté teď 
potřebují znát její totožnost kvůli vyšetřování případu.

Případ se stal v sobotu 20. června kolem sedmnácté hodiny. Na vla-
kové zastávce Blansko-město dvě pachatelky ukradly neznámé ženě z 
kabelky peněženku.

„Při odchodu z místa činu pachatelky zastavili dva všímaví kolem-
jdoucí a donutili je uzmutou kořist majitelce vrátit. Oběť nepodařené 
krádeže však po navrácení peněženky místo činu bez vyčkání příjezdu 
policie opustila,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Policisté pak sice zlodějky zajistili, k uzavřená případu ale potřebují 
najít ještě okradenou ženu. Zatím její totožnost pro ně zůstává nezná-
má.

„Proto zpracovatelé případu žádají oběť nepodařené krádeže, aby se 
jim přihlásila. K trestnému činu totiž došlo i přes to, že se peněžen-
ka včetně svého obsahu a neporušena dostala zpět k majitelce,“ dodal 
mluvčí s tím, že informace o poškozené lze podat na telefonních čís-
lech 974 631 396, nebo 974 631 383, případně na lince 158.  (moj)

VODĚRADY - Bourala tři auta, jedno skončilo na střeše v poli. 
Hasiči v pátek po sedmnácté hodině zasahovali u nehody tří osobních 
aut na silnici I/43 nedaleko odbočky na Voděrady. Při havárii byl zra-
něn jeden člověk. Nehoda v místě brzdila dopravu.

Po nehodě jedno z aut skončilo převrácené na střeše v poli. „Hasiči 
zabezpečili havarovaná auta proti vzniku požáru, převrátili jedno z aut 
zpět na kola a pomohli s jeho naložením na odtahovou službu. Záchra-
náři se postarali o zraněnou osobu,“ popsal mluvčí jihomoravských 
hasičů David Jirouš. (moj), foto HZS JmK

LIPŮVKA - Řidič vypil půl litru vína. Alkohol za volantem byl 
zřejmě příčinou úterní nehody v Lipůvce. V blízkosti čerpací stanice se 
tam v podvečer srazil motocykl s osobním autem. Nehoda se naštěstí 
obešla bez vážnějších zranění. 

Šestačtyřicetiletý řidič Škody Fabia při vyjíždění z čerpací stanice 
nedal přednost motocyklu, který se blížil od Svitav. Při následném stře-
tu utrpěl třiačtyřicetiletý motorkář lehké zranění. Pravděpodobnému 
viníkovi kolize za volantem osobního auta se nic nestalo. Dohru ale 
bude mít to, že řídil opilý.

„Přivolaní policisté u něj provedli test, který jasně ukázal na pra-
vou příčinu jeho nestandardního chování v silničním provozu. Výsle-
dek 1,07 promile alkoholu v dechu měl podle provinilcova pozdějšího 
doznání původ v konzumaci vína. Toho podle svých slov totiž bez-
prostředně před usednutím do vozu vypil šest deci,“ uvedl blanenský 
policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Na osobním autě při nehodě vznikla škoda asi třicet tisíc korun, na 
motocyklu asi sto tisíc. Řidiči fabie hrozí u soudu až tříleté vězení.  (moj)

nejen z Blanenska, ale i ze všech 
okolních okresů. Stupně vítězů si 
mezi sebe rozdělily týmy z Hlu-
bokého z okresu Třebíč, které 
skončilo třetí s časem 19,61 s, 

druzí skončili muži z Bílovic z 
Prostějovska s časem 19,45 s a 
první místo obsadila Obora z Bla-
nenska, které se podařilo časomí-
ru zastavit na hodnotě 18,94 s.

Druhá polovina letošního roč-
níku Velké ceny Blanenska v 
požárním útoku odstartuje příští 
týden, opět v neděli 19. července 
v Paměticích.

Na tra   ve Žďáru.  Foto Pavel KuchařNa tra   ve Žďáru.  Foto Pavel Kuchař

Rekonstrukce Punkevních 
jeskyní se pomalu chýlí ke konci

Blansko - V září odstartuje 
v Blansku již šestý ročník Bla-
nenské univerzity (nejen) pro 
seniory. Jeho náplní bude mono-
tematický cyklus přednášek 
pojmenovaný VŮNĚ FRANCIE 
se zajímavými cestovatelskými 
tématy, které může doplnit pří-
padná beseda.

Lektorování se podruhé ujme 
pedagožka a cestovatelka Mgr. 
Dana Hrazdírová. Maximální 
počet účastníků je stanoven na 
šedesát. V případě více zájemců 
dostanou přednost lidé v senior-
ském věku. Slavnostní zahájení je 
naplánováno na středu 30. září.

„Proběhne celkem deset před-

nášek. Uskuteční se jedenkrát 
měsíčně v jednohodinovém blo-
ku. Frekventanti, kteří absolvují 
nejméně sedm přednášek, obdrží 
Osvědčení o absolvování. Admi-
nistrativní poplatek činí dvě stě 
korun,“ uvedl garant projektu a 
ředitel blanenské knihovny Pavel 
Přikryl.

Zájemci mohou odevzdávat 
přihlášky a hradit poplatek vždy 
v provozní době knihovny ve stu-
dovně nebo v čítárně.

„Lze využít i sekci PROJEKTY 
na webových stránkách knihovny, 
kde potencionální zájemce nalez-
ne anotaci a přihlášku do projek-
tu,“ doplnil Přikryl.  (hrr)

Blanenská univerzita (nejen) pro 
seniory má před sebou už šestý ročník

Moravský kras - Punkevní 
jeskyně v Moravském krasu i 
jejich okolí prochází od loňského 
roku velkou přestavbou. Buduje 
se nová vstupní hala, zastřešuje 
lodní přístav a upravuje okolí. 
Návštěvníci i pracovníci jeskyně 
mají ztížené podmínky. To by ale 
mělo brzy skončit.

Průvodci, lodníci, informace 
i pokladna přebývají v provizor-
ních buňkách. Prostory jsou tu 
velmi stísněné. „Mnoho lidí si 
stěžuje, že máme malou kuchyň-
ku, špatné záchody a podobně. 
Podle mě nás ale jako pracovníky 
celá tato situace stmelila, atmo-
sféra je tu uvolněnější,“ říká jedna 
z brigádnic Karolína Laštůvková. 
„Není to tu taková katastrofa, jak 
se zdá,“ dodává.

Návštěvníci jsou již netrpěli-
ví a často se průvodců ptají, kdy 
bude stavba dokončena. Přesný 
termín ale neví ani vedoucí stav-
by Michal Benda. „Může se stát 
cokoliv nečekaného, ale s oprava-
mi bychom měli skončit na konci 
září. Do konce prázdnin už bude 
v provozu nová budova, poté se 
bude ještě dodělávat vše kolem, 
jako například zpevnění a úpra-
va plochy před vstupní halou,“ 
vysvětluje Benda.

Provizorní podmínky však na 
návštěvnost jeskyně nemají skoro Nová vstupní hala.  Foto Aneta DaňkováNová vstupní hala.  Foto Aneta Daňková

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

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

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

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

žádný vliv. „Turistů je stále stej-
ně, jako obvykle, denně někdy i 
přes tisíc. Vadí mi ale, že tu chybí 
větší přístřešek pro návštěvníky 
při nehezkém počasí nebo že tu 
není občerstvení. Všichni se už 
ale moc těšíme na novou budo-
vu,“ komentuje situaci u jeskyně 

stálá zaměstnankyně Jaromíra 
Badalová.

Je dost pravděpodobné, že mini-
málně do září budou návštěvníci 
okolo Punkevní jeskyně potkávat 
těžkou techniku, protože kousek 
dál se před halou kromě zpevnění 
plochy bude stavět i parkoviště 

pro zaměstnance. Nyní se pracuje 
především uvnitř budovy a v její 
těsné blízkosti.

Punkevní jeskyně patří mezi 
nejnavštěvovanější v Moravském 
krasu. Ročně do ní zavítá okolo 
dvou set tisíc návštěvníků. 

 Aneta Daňková

Region - Během prodlouženého 
víkendu policisté odhalili několik 
opilých řidičů. Nejvyšší hodnotu 
alkoholu v dechu naměřili třia-
dvacetiletému muži v Sebranicích. 
Opilí za řídítky ale byli také cyk-
listé.

Mladého muže na mopedu 
zastavili policisté v neděli večer. 
Jeho vozidlo nemělo registrační 
značku, to ale byl ten méně závaž-
ný prohřešek proti pravidlům

„Závažnější byla skutečnost, 
že mladý hazardér měl výsledek 

dechové zkoušky 3,53 promile. 
Policisté mu na místě zadrželi 
řidičské oprávnění,“ uvedla poli-
cejní mluvčí Alice Musilová s tím, 
že muži teď hrozí až jeden rok 
vězení.

Silně pod vlivem alkoholu byli 

také dva cyklisté, kteří o víkendu 
havarovali. Hodnotu 2,34 promile 
test zjistil u muže, který se vybou-
ral na cestě z Boskovic do Valcho-
va. Cyklista v sobotu v podvečer 
ve Svitávce měl v sobě ještě o pro-
mile víc.  (moj)

Řidič mopedu nadýchal přes tři a půl promile



 středa 15. července 2015 INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3

N A Š I  P A R T N E Ř I

www.ksmb.cz
ZAL. 1298

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
DO LOŽN I C E 
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

3. 11. 2015 v 19.30 h, DĚLNICKÝ DŮM
K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas / M. Zounar,  
A. Gondíková / K. Lojdová, J. Birgusová / S. Čer-
nodrinská, F. Tomsa, Z. Pantůček / M. Sobotka,  
I. Andrlová / O. Želenská, J. Zenáhlíková / V. Žehrová

R O Z S V Í C E N Í 
VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11. a 28. 11. 2015 od 15 h 
N Á M .  R E P U B L I K Y  B L A N S K O

VÁNOČNÍ KONCERT 
PETR BENDE A HOSTÉ

28. 11. 2015 v 18.00 h 
D Ě L N I CK Ý  D ŮM  B L A N SKO

DĚTSKÝ SILVESTR
POSLEDNÍ DEN V ROCE – POBAVME SE PŘECE

31. 12. 2015 od 15.00 h, KINO BLANSKO

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2016
1. 1. 2016 od 17 h, NÁM. REPUBLIKY BLANSKO

BLANENSKÉ ZÁMECKÉ GULÁŠOBRANÍ
S O U T Ě Ž  V E  VA Ř E N Í  K O T L Í K O V É H O  G U L Á Š E 

S ukázkou tradičních řemesel

11. 7. 2015 od 9.00 h 
Z ÁMECK Ý PARK BL ANSKO

POS L EDN Í 
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
10. 9. 2015 v 19.30 h
P E T R  N Á R OŽ N Ý,  S I M O N A  S TA Š OVÁ
D Ě L N I CK Ý  D ŮM  B L A N SKO

DÍVKA ČESKÉ 
REPUBLIKY 2015
H LE DÁ M E  S YM PAT I C KO U  S P O R T UJ Í C Í  D Í V K U

12. 9. 2015 v 18 h, DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

MILOŠ PERNICA a hosté
MICHAL PROKOP TRIO a HD ACOUSTIC
22. 9. 2015 v 19.30 h 
DĚLNICK Ý DŮM BL ANSKO

VÍTÁNÍ sv. MARTINA
15. 11. 2015 od 9.00 h 
Z Á M E C K Ý  PA R K  B L A N S K O

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Moje první fi rma
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0012
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Projekt Moje první fi rma

Práce v rámci projektu Moje první fi rma vrcholí. Po dvoudenním pracovním 
setkání realizačního týmu a odborných pracovníků proběhl v posledním 
červnovém týdnu 2. workshop projektu, který bilancoval dosavadní výsledky a 
činnost. Vlastní práce s žáky a činnost v rámci kroužků byla ukončena současně 
se závěrem školního roku. 

Žáci a studenti si ve své fi ktivní fi rmě vyzkoušeli různé pracovní pozice, učili 
se vést porady, řídit fi rmu, přijímat důležitá rozhodnutí, naučit se rozhodovat, 
řešit problémy, komunikovat s ostatními, využívat moderní technologie.  

Na workshopu zástupci z jednotlivých škol představili svoji činnost za uplynulé 
období. Poukázali na klady a zápory, které se podle jejich názoru projevily při 
realizaci činností.  Další část pracovního setkání vyplnila diskuze nad výstupem 
z projektu, kterým je brožura Studentská fi rma v praxi. Nyní zbývá v závěrečné 
etapě projektu dopracovat výstupy, na základě praktických zkušeností a činností 
kroužků, z každé školy pro fi nální verzi brožury Studentská fi rma v praxi.

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou 
k návštěvě  koncertů v rámci    

NEDĚLNÍ KONCERTY V AREÁLU PARKU 
U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU, 15.00–17.00

28. 6.     
ZAL. 1298

5. 7. |
19. 7. |
26. 7. |

2. 8. |
9. 8. |  

16. 8. |
23. 8. |
30. 8. |

 
2015 

Zahajovací koncert 28. 6. 
se koná v případě nepříznivého počasí 
v prostorách Zámeckého skleníku.

Ostatní koncerty se v případě 
velmi nepříznivého počasí NEKONAJÍ!

Vstup volný.
Změna programu vyhrazena. 

více: www.kulturaboskovice.cz

Místo  Boskovice – Zámecký skleník

Zahájení   

Zahájení – 
Úvodní slovo –  Jan Vykoukal

 

        výstavy  

        výstavy  

             doba  

n
a

 

JULIÁNOV
Bělohorská 105

636 00 Brno

HABÁSKO

tel.: 548 532 398
objednavkyhabasko@seznam.cz

 

kc.velkeopatovice.cz

I. kategorie: dívky 5 - 8 let
II. kategorie: dívky 9 -13 let

Přijeďte strávit příjemný den rybolovem 
a relaxací k rybníku 

„Semič“ ! ( Sudice u Boskovic )
NENÍ TREBA RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU!

NEMUSÍTE UMĚT CHYTAT RYBY – NAUČÍME VÁS TO!

RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME!

Na tomto místě je zajištěn prodej živých ryb. Využijte 
této možnos   koupit si 

čerstvou a chutnou rybu, kdykoli budete mít chuť!
Facebook: Rybolov Havelka ORCA

www.rybolovhavelkaorca.cz
VEŠKERÉ INFORMACE NA TEL. – 607 505 277

Kontakt na 
inzerci: 

mobil
774 408 399

e-mail
inzerce@

zrcadlo.net

web
www.zrcadlo.net
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V Blansku vznikl nový 
výrobní závod etampa-metra
M  Z

Blansko - Blanenská Met-
ra vytvořila společný podnik 
se švýcarskou firmou etampa. 
Výrobní závod v Blansku už 
zahájil provoz. V nově vzniklé 
společnosti etampa-metra drží 
švýcarská firma většinový šede-
sátiprocentní podíl.

Švýcarská společnost etampa 
AG se zabývá přesným lisová-
ním a střihem. V Metře Blansko 
byla pro potřeby společného 
podniku vyčleněna část, která se 

zaměřuje na komplexní řešení 
v oblasti strojírenství, výrobu 
vysoce kvalitních plechových 
sestav a krytování. 

Podnik se také věnuje finál-
nímu opracování a povrchovým 
úpravám.

„Společný podnik se švýcar-
skou etampou přichází s doko-
nalým načasováním. Již nějaký 
čas jsme se totiž poohlíželi po 
strategickém partnerovi, pro-
tože se nám za poslední roky 
neustále navyšovala kovový-
roba. Bylo tedy rozumné tuto 

jednotku oddělit od výroby 
zabývající se elektronickými 
měřicími přístroji, které stály u 
zrodu společnosti, ale dnes tvoří 
jen malou část z celkové pro-
dukce,“ uvedl generální ředitel 
společnosti etampa-metra Jaro-
mír Varo.

Jednání obou firem začala 
loni na podzim. Ve společném 
podniku v Blansku v současnos-
ti pracuje sedmdesátka lidí.

„Další výrobní závod v Čes-
ké republice nás posouvá blíže 
k některým našim hlavním 

zákazníkům, kteří tento krok 
jednoznačně uvítali. Můžeme 
nyní minimalizovat doručování 
na velkou vzdálenost a výraz-
ně zlepšit osobní komunikaci 
s těmito klienty. Nově vzniklý 
společný podnik se chystá pře-
místit některé oblasti výroby ze 
Švýcarska do České republiky. 
Je proto naplánováno pečlivé 
školení technických pracovníků 
mezi oběma společnostmi etam-
pa i etampa-metra,“ dodal gene-
rální ředitel společnosti etampa 
AG Daniel Brügger.

C  ?
K dnešnímu dni se v psí záchyt-

né stanici Boskovice nachází pět 
pejsků:

MIKY - je v útulku nejdéle 
a velmi dobře by ohlídala zahra-
du, je kamarádská a přátelská, ale 
nesnáší se s druhými zvířátky. Je 
to lovec, i když na pejska dobro-
volnice si zvykla a už se chodí  
venčit i s jinými psy. Nový domov 
by si velice zasloužila.

LEXA - si už na novou situaci 
zvykla a je mírná a přátelská, má 
ráda lidi i ostatní zvířata, také již 
chodí na procházky a může jít do 
nové rodiny. Více na našich strán-
kách.

JACK - potuloval se v Doubra-
vách asi pejsek vyhozený z auta. 
Je mladý a skotačivý, prostě 
odrostlé štěně, které si rádo hraje.
Jacka jsme nechali ostříhat a je z 
něj krásný knírač, který nádherně 
aportuje a učíme jej základním 
povelům, což mu jde velice dob-
ře.

BADY - je nový pejsek v útul-
ku od 9. 6. 2015. Mladý, zdat-
ný a poslouchá na povely. Také 
již může jít do nové rodiny.

CINDY - nová fenka, která 
byla v útulku od 17. 6. má nový 
domov. Máme velkou radost!

IBINKA - tuto hodnou, milou, 
čistotnou fenečku bezdůvodně 
vrátili. A tak i ona znovu hledá 
nový domov a někoho, koho by 
mohla mít ráda.

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

Návštěvníci lysického zámku si 
prohlédnou výstavu naivních umělců

V
 Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

Dne 14. 7. uplynul rok od úmrtí 

paní Boženy Bečicové
z Obory.

S láskou vzpomínají 
dcery Jana a Radka s rodinami.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Lysice - Na zámku v Lysicích 
je teď k vidění nová výstava děl 
naivních umělců. V renesančním 
salonku si návštěvníci mohou 
prohlédnout olejomalby ale 
i dřevořezby výtvarníků z České 
republiky a ze Slovenska.

Výstava je přístupná v otevíra-
cí době zámku zdarma do konce 
měsíce. Na expozici pak poslední 
týden v červenci naváže už druhé 
setkání naivních umělců.

„Umělci tvoří přímo tady na 
zámku, ať už v zámecké zahra-
dě nebo na nádvoří a návštěvníci 
tak mají možnost se podívat, jak 
vzniká takové to dílo neškole-
ného, tedy naivního umělce,“ 
popsala lysická kastelánka Mar-
tina Rudolfová s tím, že na zá-
mek by mělo dorazit dvanáct 
výtvarníků.

Umělci v Lysicích stejně jako 
loni nechají jedno ze svých děl. 
Z nich se v budoucnu stane stálá 
výstava naivního umění. Setkání 

pořádá zámek spolu se Spolkem 
přátel naivního umění. Odkazu-

je tak na významného naivního 
malíře Jana Hrušku, který se v 

roce 1918 narodil právě v Lysi-
cích.  Michal Záboj

Opravy silnice na čas změnily příjezd 
za boskovický finanční úřad

Boskovice - V Boskovicích 
začaly úpravy vnitrobloku za 
fi nančním úřadem. V první části 
se rekonstrukce dočká příjezdová 
komunikace od Hybešovy ulice. 
Práce potrvají nejpozději do kon-
ce září.

V první etapě se dělníci soustře-
dili na úsek od pošty v Hybešově 
ulici po muzeum historické země-
dělské techniky. V místě se kromě 
povrchu vyměňují inženýrské sítě 
a přibude také parkovacích míst a 
cesta pro pěší.

„V rámci úprav vznikne podél 
komunikace odstavná plocha a 
nový chodník. V rozpočtu města 
je na tuto etapu vyčleněno 3,6 
milionu korun,“ upřesnila bos-

kovická místostarostka Jaromíra 
Vítková (KDU-ČSL).

Stavební práce si vyžádaly 
úplnou uzavírku rekonstruova-
ného úseku.  Řidiči proto teď do 
prostoru za fi nančním úřadem 
vjíždějí provizorně z ulice 17. 
listopadu.

Další etapa úprav vnitroblo-
ku přijde na řadu příští rok. Za 
fi nančním úřadem vznikne nové 
parkoviště pro dvaadvacet aut.

„Součástí bude i obnova povr-
chu stávající komunikace, nový 
chodník a osvětlení. Pamatováno 
je i na umístění laviček a doplně-
ní zeleně,“ dodala Vítková s tím, 
že práce ve druhé etapě přijdou na 
asi 4,2 milionu korun.  (moj)  Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Boskovický pohádkový hřebínek 
zahájila Červená Karkulka

Boskovice - Již tradičním cyk-
lem divadelních představení pro 
děti je Boskovický pohádkový 
hřebínek. Na pohádku mohou 
děti s rodiči přijít každý pátek v 
sedmnáct hodin. 

Co se dělo s Červenou Karkul-
kou, si v prázdninovém páteč-
ním podvečeru osvěžili nejmenší 
návštěvníci první pohádky. Leh-

ce popletený děj děti opravily 
a hercům poradily, jak to bylo 
doopravdy s Karkulkou, vlkem, 
babičkou i myslivcem. Všechny 
děti dostaly 3D samolepky na 
zeď, které se budou rozdávat do 
vyčerpání zásob. Nechybělo ani 
losování o zmrzlinové poháry.

Cyklus divadelních předsta-
vení pořádá Kulturní zařízení 

města Boskovice ve spolupráci s 
cukrárnou Sladké mámení. „Také 
musíme poděkovat rodině Men-
sdorff-Pouilly za to, že můžeme 
pořádat pohádky v krásném pro-
středí boskovického zámku,“ 
zdůraznila jedna z pořadatelů Eva 
Václavíková.

Malí i velcí diváci se mohou v 
průběhu léta těšit na známé i méně 

známé pohádky, jako je Sněhurka 
a sedm trpajzlíků, Zlatovláska, 
O Palečkovi a další, a to v inter-
pretaci různých divadelních sou-
borů z celé republiky. „Divadlo 
se hraje za každého počasí. V pří-
padě deště bude v průjezdu nebo 
zámecké zahradě pod stanem,“ 
ujistila Václavíková.  (mha)

 Foto Marie Hasoňová

Z  
Letní setkání v Letovicích
Stalo se tradicí, že v měsíci červnu pořádá Nové sdružení ZP Letovice 

setkání zdravotně postižených a znevýhodněných, určené také pro seniory, 
a to nejen z letovického regionu. Na letošní již třinácté setkání přijeli hosté 
z Č. Hory a Kunštátu. 

Místem setkání se opět po několika letech stal oblíbený areál u hasič-
ské zbrojnice v Letovicích. Zde nám letovičtí hasiči vyšli vstříc a podali 
nám pomocnou ruku při zajištění oblíbeného letního setkání. Našli jsme 
zde vhodné prostory pro náš bohatý kulturní program, ale také k příjem-
nému posezení a zajištění občerstvení pro bezmála dvě stovky účastníků. 
Do kulturního programu se zapojilo víc jak sto různých vystupujících. Po 
slavnostním zahájení se nám představil orchestr ZUŠ Boskovice. V jejich 
poutavém hudebním představení pod vedením Martina Krajíčka, nám mla-
dí nadějní hudebníci předkládali především veselé melodie, ale také melo-
die ze známých muzikálů. Následovalo představení věhlasných mažoretek 
VO CO GOU Letovice. Zde nám mažoretky v různých věkových katego-
riích předvedly tancování na výborné úrovni, kterým bezesporu pobavily 
přítomné. Pobavení nám rovněž nabídly tanečnice z opačného věkového 
složení a dokázaly, že důchodový věk není překážkou. Byl to soubor „Vje-
chétek“ z Jaroměřic, který se také všem líbil. 

Závěr odpoledne tradičně obstarali muzikanti souboru Klipt. Tak jako 
vždy, jejich melodie daly příležitost k tancování zdatným a všichni si uží-
vali oblíbených melodií. Ve večerních hodinách jsme se loučili s vydaře-
nou akcí pro zdraví za podpory Nadace města Letovice.  Borek
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AKCEAKCE
Blansko – Nádvoří zámku v 19 hod.: Muzika 
pro Karolínku – koncert - Klíč kvartet (rene-
sanční folk).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa 2.
Boskovice v 19.30 hod. Daleko od hlučícího 
davu.

čtvrtek 16. červencečtvrtek 16. července
AKCEAKCE

Blansko – Dopravní hřiště ve 12 až 18 hod.: 
Den otevřených dveří na Dětském dopravním 
hřiš   v Blansku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa 2.
Boskovice v 19.30 hod. Terminátor Genisys.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Ovečka Shaun 
ve fi lmu.

pátek 17. červencepátek 17. července
AKCEAKCE

Blansko – Starobrněnská Pivnice Velvet v 18 
hod.: Nota Bene.
Boskovice – Nádvoří zámku v 17 hod.: Divadýl-
ko z pytlíčku: O drakovi, divadelní představení 
pro dě   v rámci Boskovického pohádkového 
hřebínku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Terminator Genisys. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Terminátor 
Genisys. (3D)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Šílený Max.

sobota 18. červencesobota 18. července

AKCEAKCE
Blansko – Náměs   Republiky ve 13.30 hod.: 
Sraz Mustangů v Blansku.
Boskovice – Hrad v 9 až 18 hod.: Hrad v sí   
lan.
Boskovice – Koupaliště Červenka ve 20.30 
hod.: Letní noc na Čevence III.
Brťov-Jeneč – Výle  ště ve 14 hod.: Den lidové 
zábavy. Vystoupí Brťovská harmonika Zdeňka 
France, Malá dechovna Rubín – Skalica, Har-
monikové duo Renata a Josef Pospíšilovi, Olga 
Barčičová a hosté, Kapesní kapela Kapka, Malá 
dechovka – Brťovská šestka. Celé odpoledne 
slovem provede Josef Pospíšil.
Jasinov – Výle  ště v 15 hod.: Rockový fes  val 
SUMMER ROCK NIGHT - 12. ročník tradiční 
akce.
Horní Smržov – Muzeum v 9 až 17 hod.: Řeme-
slný jarmark.
Meziříčko – Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová 
zábava, hraje I.U.CH.
Olešnice – Areál chovatelů: Závody v králičím 
hopu.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 20 
hod.: Taneční zábava, hraje Prorock.
Prostřední Poříčí – Výle  ště u obecního úřa-
du v 16 hod.: Folkový fes  val na Prostředním 
Poříčí.
Suchý – Kemp ve 12 hod.: Vesuf - 1. Velenov-
sko Suchovský fes  val malých pivovarů, Suchý.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Terminator Genisys.
Blansko ve 20 hod. Terminator Genisys. (3D)
Boskovice v 17 hod. Sedmero krkavců.
Boskovice v 19.30 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Teminátor 
Genisys.

neděle 19. červenceneděle 19. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Prome-
nádní koncert – Dechová hudba Boskověnka.
Boskovice – Hrad v 9 až 18 hod.: Hrad v sí   lan.
Boskovice – Areál Červená zahrada ve 13 hod.: 
Boskovický Strongman.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 hod.: Verni-
sáž letní výstavy obrazů Tomáše Císařovského.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 
hod.: Promenádní sezóna: Ženeva Dubská Trio.
Kochov – Obec ve 14 hod.: Hasičský výlet.
Olešnice – Evangelický kostel v 15 hod.: Var-
hanní koncert - Ester a Ladislav Moravetzovi.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Terminator Genisys. (3D)
Blansko ve 20 hod. Terminator Genisys.
Boskovice v 17 hod. Sedmero krkavců.
Boskovice v 19.30 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Méďa 2.

pondělí 20. červencepondělí 20. července
AKCEAKCE

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

KINAKINA
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Mimoni.

úterý 21. červenceúterý 21. července
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10 až 17 
hod.: Letní výtvarná dílna, malování s artete-
rapeutkou Lucií Šalplachtovou. Inspirací bude 
výstava KW: Kapitoly a téma portrétu.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Poslá-
ní muže, večer her a povídání a Dívčí válka 3.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Domácí péče.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Mimoni.
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P    
Stalo se již tradicí, kterou naši 

čtenáři mají rádi, že v prázdnino-
vých číslech si můžete vyzkoušet 
svoje znalosti. Takže jdeme na to! 
A zkuste si to bez Wikipedie...

1) Kostel v Rájci nad Svitavou je 
zasvěcen

a) Všem svatým
b) Svatému Bartoloměji
c) Panně Marii 

2) V pořadí třetí olympijské hry 
nového věku se konaly v roce 
1904

a) v Paříži
b) v Saint Louis
c) v Los Angeles

3) Petrklíč je lidový název pro 
rostlinu

a) hlaváček jarní
b) prvosenka jarní
c) fi alka vonná

4) Hlavním městem Venezuely je
a) Bogotá
b) Lima
c) Caracas

5) Autorem známého románu 
Bídníci je

a) Victor Hugo
b) Alexander Dumas
c) Jules Verne

6) Zpěvákem The Doors byl
a) Eric Clapton
b) Kurt Cobain
c) Jim Morrison

7) Rajka je druh
a) hmyzu
b) ptáka
c) savce

8) Chemická značka draslíku je
a) K
b) D
c) Ka

9) Prvními mistry světa v kopané 
se stali

a) Argentinci
b) Angličané
c) Uruguayci

10) Zdeněk Svěrák se narodil v 
roce

a) 1936
b) 1939
c) 1942

11) Koala patří mezi
a) vačnatce
b) medvídky
c) hlodavce

12) Písničku Lady Carneval 
složil

a) Karel Gott
b) Karel Svoboda
c) Ladislav Štaidl

13) Imrich Bugár se stal mistrem 
světa

a) ve skoku do výšky
b) ve vrhu koulí
c) v hodu diskem

14) Sapporo leží na japonském 
ostrově

a) Honšú
b) Kjúšú
c) Hokkaidó

15) Českou obdobou jména Ama-
deus je

a) Dobromil
b) Jaroslav
c) Bohumil

16) Crohnova choroba je 
závažné onemocnění, které 
postihuje

a) srdce
b) plíce
c) trávící ústrojí

17) Dustin Hoffman nehrál ve 
fi lmu

a) Malý velký muž
b) Smrtící epidemie
c) Tanec s vlky

18) Světový rekord v běhu na 200 
m drží

a) Usain Bolt
b) Michael Johnson
c) Pietro Mennea

19) Zpěvák Petr Spálený se 
 narodil v roce

a) 1934
b) 1939
c) 1944

20) TV Nova začala vysílat v 
roce 

a) 1992
b) 1993
c) 1994

21) Autorem souboru povídek 
Smrt krásných srnců je

a) Ota Pavel
b) Bohumil Hrabal
c) Vladimír Páral

22) Bono je zpěvákem populár-
ní skupiny

a) Pink Floyd
b) U2
c) Motorhead

23) Prvočíslo není
a) 15
b) 23
c) 43

24) Atomová bomba na Hirošimu 
byla shozena

a) 4.8.1945
b) 5.8.1945
c) 6.8.1945
Správné odpovědi přineseme 

v příštím čísle Zrcadla.  (bh) 

V Šošůvce oslavili výročí 
založení hasičského sboru. 

Přijel i premiér
Šošůvka - Sto dvacet let. Tolik letos uplynulo od založení Sboru 

dobrovolných hasičů v Šošůvce. Místní obyvatelé toto výročí v uply-
nulém víkendu náležitě oslavili. 

Na oslavy zavítal i předseda vlády Bohuslav Sobotka. Premiér 
všechny návštěvníky přivítal a hasičům poděkoval za jejich obětavou 
službu. Všichni zhlédli útok mladých hasičů. Občané měli také mož-
nost s premiérem promluvit.

V dalším programu nechybělo představení vozu rychlé záchranné 
služby a zásahové jednotky Policie ČR s ukázkou výbavy prvosledové 
hlídky, která je čtyřiadvacet hodin připravená okamžitě zasáhnout při 
nahlášení útoku. Děti si zajezdily na obří nafukovací skluzavce a k tan-
ci i poslechu zahrála Bivojanka a hudba Revival Band. Bylo možno si 
prohlédnout hasičskou zbrojnici, která vloni na podzim dostala novou 
fasádu.

Návštěvníci si mohli také prohlédnout historickou ruční dvoukolo-
vou stříkačku z roku 1893. Vavřinečtí hasiči předvedli zásah se starou 
Tatrou T 805, nazývanou též „kačena“. 

„A proč zažitý název kačena? Asi proto, že se Tatra 805 při průjez-
du terénem nakláněla ze strany na stranu. Na zvýšeném podvozku tak 
někomu připomínala kolébajícího se opeřence,“ vysvětlil moderátor 
Zdeněk Kakáč. (mha), foto Marie Hasoňová

Letovice se chystají na 
16. ročník Festivalu 3+1

Letovice - Na přelomu července a srpna se v areálu letovického kou-
paliště uskuteční již 16. ročník tradičního Festivalu 3+1. Už samotný 
název festivalu odráží jeho myšlenku – tedy že je místem pro setkání 
zástupců neziskového sektoru, fi rem a místní samosprávy, to vše za 
doprovodu kulturního programu.

Hlavním festivalovým dnem je sobota 1. srpna. Doprovodný pro-
gram začíná v 10 hodin dopoledne, hudební program na něj naváže 
od 14 hodin. „Návštěvníci se mohou těšit na tradiční tvořivé dílnič-
ky, hry pro děti, divadlo i zajímavé kapely. Bude otevřeno koupaliště 
i  minigolfové hřiště. Na náš festival zavítá i několik hráčů Komety 
Brno,“ říká Radka Kšicová, koordinátorka Festivalu.

Akce se ale neodehrává jenom v sobotu. V rámci festivalu bude ve 
čtvrtek 30. července na koupališti promítat letní kino. Můžete se těšit 
na švédský fi lm Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, který byl 
vybrán příznivci 3+1 na facebookové stránce Festivalu. V pátek 31. 
července se v kulturním domě od 18 hodin uskuteční vernisáž výstavy 
Klubu moravských fotografů. Stejně jako v minulých letech se i letos 
na páteční večer chystá jazzový koncert.

„Snažili jsme se vymyslet program 3+1 co nejbohatší, aby si každý 
přišel na své. Zároveň si přejeme, aby zůstal rodinným festivalem, na 
kterém se spolu budou bavit návštěvníci všech věkových kategorií,“ 
uzavírá Radka Kšicová.  (hrr)

Světlo za Lidice, Ležáky 
i Boskovice

Tradiční pietní akt u pomníku odbojářů Minervy na Sokolské ulici 
v Boskovicích uspořádali členové ČSBS Boskovice 24. června. Mezi 
nimi byla i pozůstalá po popraveném odbojáři Aloisu Kubínovi Božen-
ka Kavanová-Kubínová. Zúčastnil se i pan Blaha ze Svitávky, jehož 
matka byla popravena za pomoc zajatcům podáním kusu chleba... 

Boskovičtí odbojáři každoročně u pomníku uctívají památku popra-
vených ve Vratislavi (Breslau, dnes Wroclav v Polsku) a přitom zapa-
lují svíce i za Lidice a Ležáky jako symbol všech obětí nacismu z naší 
země, a všech, kteří položili životy v boji proti německým okupantům. 
Na pietní akt každoročně přijíždí z Brna i zástupce matice Čech,Moravy 
a Slezska z Brna pan ing.Reichel. Další pietní akt boskovičtí odbojáři 
plánují v Doubravici nad Svitavou na sklonku léta. Odbojáři jsou vděč-
ni závodu Minerva za péči o pomník bojovníku proti fašismu.  (jjn)

Z  

Poslední události 2. sv. války tak, jak je 
zachytila olešnická kronika

Události popsané kronikářem 
Josefem Višinkou tak, jak je prožíval, 
viděl a v kronice zaznamenal:

Fronta se blíží
Koncem dubna se fronta přiblížila 

až k Brnu. Dne 26. dubna bylo již 
celé Brno v rukou Rudé armády, 
až na Řečkovice a část Král. Pole. 
V pozicích zde připravených se 
drželi Němci ještě 10 dní a tím bylo 
způsobeno, že se fronta nedostala do 
našeho kraje. V Olešnici bylo ubyto-
váno přes 200 osob z Brna, kteří žili 
ve veliké nejistotě a neměli žádných 
zpráv o osudu svého majetku ve 
městě. Ve dne i v noci bylo slyšet od 
Brna mohutné detonace a dělostře-
leckou palbu. Ruská letadla objevo-
vala se častěji nad naším krajem. Dne 
24. dubna shazovalo ruské letadlo 
spoustu letáků, německou řečí psa-
ných, v nichž se upozorňovali Něm-
ci, aby neubližovali spojeneckým 
zajatcům. Letáků byla veliká spous-
ta. Bylo nařízeno ihned je odevzdati 
na radnici.

Dne 26. dubna o půl třetí odp. byl 
nad Olešnicí sveden letecký souboj. 

Tři ruská letadla pronásledovala jed-
no německé. Střelbou z kulometu 
byla poškozena střecha na některých 
domech v Hliníkách a na Mor. straně. 
K úrazu naštěstí nedošlo. Německé 
letadlo bylo pak sestřeleno nad rove-
čínským katastrem. Pilot se zachránil 
a šel do Rovečného na poštovní úřad. 
Spojení se světem ale bylo přerušeno. 
Když se potom vracel k letadlu, byli 
zde již partyzáni, kteří jej zastřelili. 
V této době ustupovaly naší obcí stále 
různé oddíly německé branné moci.

Dne 27. dubna přijela do města 
správkárna 10. pancéřového pluku, 
asi s 200 muži, kteří se ubytovali 
v hospodářské škole. Nákladní auta 
a tanky stály na cvičišti u měšťan-
ské školy, v ulici Hliníky a v cihelně 
Vorbachově. Starosta Vladimír Neu-
mann a radní Rudolf Kselík marně 
se přimlouvali, aby tato vozidla byla 
umístěna dále na cestě k Veselce.

Rusové se domnívali, že jest 
v Olešnici umístěna větší vojenská 
jednotka. V noci toho dne o 11. hod. 
podniklo ruské letadlo na Olešnici 
útok s fosforovými zápalnými bom-
bami. Letadlo letělo od stráně k hos-

podářské škole. V okamžiku byly 
v plamenech domy p. Jos. Prudkého 
č.p. 63 na Vejpustku, p. Frant. Toma-
na č.p. 109, p. Frant. Weinera č.p. 
273 a část domu p. Hynka Peši č.p. 
274 v Hliníkách. Jedna bomba pad-
la též na dům p. Karla Hřebíčka č.p. 
111. Prorazila střechu a vybuchla, ale 
protože zde nebylo nic hořlavého, 
byl zde oheň uhašen. Dále padaly 
bomby na zahradu a dvůr p. Frant. 
Fialy č.p. 102, na silnici před Hřebíč-
kovými až k domu paní Stejskalové 
č.p. 286. Škola, ani žádný obrněný 
vůz nebyl zasažen. Hašení požárů 
bylo velmi obtížné, neboť Němci při 
přemísťování přejeli a zničili hasi-
čům hadice. Přesto se podařilo hasi-
čům oheň v domě č.p. 274 utlumit. 
Při ohni bylo v Olešnici mnoho lidí 
z vesnic. Na evangelické věži bylo 
vyzváněno na poplach. Bohu díky 
nedošlo během náletu a hašení k žád-
nému úrazu. Škoda postižených byla 
veliká, poněvadž pojišťovny žádné 
škody vzniklé válkou postiženým 
nehradily. Po tomto náletu rozestavili 
Němci svoje obrněné vozy a tanky 
do hlubokých úvozů a nebo pod stro-

my. Obyvatelstvo městečka, hlavně 
Hliníků, obávalo se také dalších nále-
tů, vyváželo větší stroje do polí a na 
noc se vše stěhovalo i s dobytkem do 
jiných částí obce, nebo tam, kde měli 
dobrý sklep. Někteří chodili spát do 
Lhoty, na Veselku, ba někteří noco-
vali ve skalách a nebo v lese. Naštěstí 
se již nálet neopakoval. Veliký roz-
ruch způsobila zpráva, že partyzáni 
žádali Němce o vydání zbraní. Jistý 
civilista z Nyklovic přinesl list od 
partyzánů a vhodil jej na četnickou 
stanici. Vrchní Mikuláš Kočan se 
dohodl s obecním tajemníkem Ant. 
Novotným, který se starostou obce 
Neumannem celou věc vzali na sebe. 
List odevzdali veliteli německého 
vojska a jemu tvrdili, že ho přinesl na 
radnici nějaký neznámý člověk, kte-
rý ihned po odevzdání odešel. Němci 
ihned vyhlásili stanné právo. Po 10. 
hodině več. nesměl nikdo na ulici 
pod trestem zastřelení. Jenom vojen-
ské hlídky chodily městem. Lidé se 
báli noční střelby a pro jistotu nikdo 
nespal ve světnici s okny do ulice. 
Nedošlo však k ničemu. 

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

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

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

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

MŇÁGA A ŽĎORP
MEDICIMBAL ROMAN VEVERKA

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

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

 

 R43

 START:

  CÍL:

•

Accord

BOSKOVICE
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K   Veronika Zamazalová 
obhájila mistrovský titul

Veronika Zamazalová.  Foto Věra VencelováVeronika Zamazalová.  Foto Věra Vencelová

V  V

Pardubice, Blansko - Na tří-
denním šampionátu dorostu v 
Pardubicích zaznamenaly čty-
ři blanenské juniorky Veronika 
Zamazalová, Petra Pokorná, Hana 
Kopřivová a Viktorie Grmelová 
velmi slušné výsledky v podobě 
zlaté medaile a osmi fi nálových 
startů. 

Ve třech fi nálových osmičkách 
byly k vidění dokonce dvě plav-
kyně v barvách ASK Blansko, což 
se mnohdy nepodařilo ani velkým 
profesionálním klubům. O zlatou 
medaili se postarala Veronika 
Zamazalová, která obhájila loň-
ský juniorský mistrovský titul z 
padesátky prsa. V závěru fi nálové 
padesátky svedla stejně jako loni 
vyrovnaný souboj o prvenství s 
českou juniorskou reprezentant-
kou Kristýnou Horskou z Bohe-
mians Praha.

Souboj byl tak vyrovnaný, že 
v cíli se elektronická časomíra na 
chvíli odmlčela, a pak ohodnotila 
obě soupeřky naprosto shodným 
časem. Veronika se tudíž dělí o 
mistrovský titul právě s touto 
závodnicí z Prahy. Ve fi nále na 
dvojnásobné trati se Veronika 
pokoušela o bronz, ale v závěru jí 
došly síly, a tak z toho bylo čtvrté 
místo, i když s osobním rekor-
dem.

Výborně si také vedly její 
oddílové kolegyně Petra Pokorná 
a Hana Kopřivová. Petra Pokor-

ná se představila v odpoledních 
fi nálových blocích celkem čty-
řikrát. Nejblíže k medaili měla 
na dvoustovce polohově, kde s 
osobním rekordem dohmátla na 
pátém místě. Hana Kopřivová 
se kvalifi kovala do nejlepší fi ná-
lové osmičky na stovce motýlek 

a dvoustovce polohově. Osobní 
rekordy jí vynesly sedmé a šesté 
místo.

Poslední ze čtveřice mladší 
dorostenka Viktorie Grmelová 
se zúčastnila juniorského mis-
trovství ČR poprvé, takže sbírala 
především zkušenosti. Zaplava-

la si dva osobní rekordy, které jí 
stačily na dvacátou příčku. Velmi 
však pomohla starším kolegyním 
k sestavení polohové štafety, což 
se zatím blanenskému plavání 
na šampionátu nikdy nepodařilo. 
Děvčata doplavala na desátém 
místě.

Svitávka - V sobotu 5. červen-
ce se v Tokiu hrál třetí turnaj Svě-
tového poháru v kolové a mezi 
deseti účastníky měl své želízko 
v ohni i klub ze Svitávky. 

V barvách SC Svitávka nastou-
pili ve skupině A Pavel Vitula 

s Pavlem Loskotem. A vedli si 
velice dobře. Nejprve porazili 
Hong Kong 7:1, poté Star Bicycle 
Osaka 8:3, VfH Tokyo 2 9:2 a 
Kuramae 6:5. Čtyři výhry zna-
menaly první místo ve skupině a 
postup do semifi nále.

V něm svitávecká dvojice 
porazila RSV Osaka 6:4 a čekal 
ji fi nálový souboj. Proti Vitulo-
vi s Loskotem nastoupila druhá 
evropská dvojice na tomto turnaji 
RSC Schiefbahn (Marius Her-
manns/Sven Holland-Moritz). 

Svitávka vyhrála 6:5 a mohla se 
radovat z poháru a zisku sta bodů 
do celkového pořadí. 

Čtvrtý turnaj Světového poháru 
se hraje 29. srpna v Altdorfu, pátý 
je na programu 5. září v Kunštátu. 
 (les)

Vitula s Loskotem vyhráli Světový pohár

Moravský kras - Patnáctým 
závodem letošního ročníku Okres-
ní běžecké ligy byl 11. července 
třetí ročník Desítky Moravským 
krasem. Na startu se prezento-
valo 104 atletů, kteří v krásném 
sobotním podvečeru změřili svoje 
síly v Pustém žlebu. Tento závod 
se tak stává závodem čtverek, 
předloni bylo na startu 94 atletů, 
loni 84, letos tedy byla překonána 
magická stovka.

Žádnou šanci nikomu nedal 
Lukáš Olejníček, který byl v cíli 
první v novém traťovém rekordu. 
Svůj čas z prvního ročníku překo-
nal o padesát vteřin. Nejlepší ženou 
byla v tomto závodě Jana Kunčická 
(Blanenská desítka), která celkově 
skončila na osmnáctém místě.

Muži: 1. Lukáš Olejníček (Bla-
nenská desítka), 31:49, 2. Jiří Petr 
(Diadora), 32:27, 3. Tomáš Večeřa 
(Relax Olešnice), 35:28. Veteráni 1: 

Jan Macura (Horizont Kola Novák 
Blansko), 37:20, 2. Tomáš Jan-
čík (Boskovice), 37:23, 3. Robert 
Šamonil (Horizont Kola Novák 
Blansko), 37:43. Veteráni 2: 1. Jaro-
slav Chlubna (Ostravský maraton), 
36:41, 2. Zdeněk Novák (Horizont 
Kola Novák Blansko), 40:09, 3. 
Miroslav Fabrik (Brno), 43:17. Vete-
ráni 3: 1. Pavel Svoboda (TJ Sloup), 
43:18. Junioři: 1. Petr Konečný (AC 
Okrouhlá), 37:09, 2. Jaroslav Říha 

(Újezd u Černé Hory), 38:01, 3. 
Marek Řeháček (Letovice), 39:35. 
Ženy: 1. Jana Kunčická (Blanenská 
desítka), 39:27, 3. Eva Zálešáková 
(Kometky Adamov), 43:22. Vete-
ránky: 1. Zdenka Komárková (Oleš-
nice), 43:05, 3. Ivana Ondroušková 
(Blansko), 44:05.

Už tuto sobotu se běží Nemoj-
ská devítka, pak bude pauza až 
do 29. srpna, kdy startuje Vísecká 
desítka.  (les)

Běžecká liga navštívila Moravský kras

Los Krajského přeboru kopané
1. kolo, Ne 9. 8., 16:30 h M. Krumlov - Bosonohy, Sparta Brno - Ráječ-

ko, Ivančice - Rousínov, Mutěnice - Jevišovice, Bohunice - Novosedly, 
Vojkovice - Bzenec, Bystrc - Moravská Slavia, IE Znojmo - Lanžhot.

2. kolo, Ne 16. 8., 16:30 h M. Slavia - Znojmo, Bzenec - Bystrc, 
Novosedly - Vojkovice, Jevišovice - Bohunice, Rousínov - Mutěnice, 
Ráječko - Ivančice, Bosonohy - S. Brno, Boskovice - M. Krumlov.

3. kolo, Ne 23. 8., 16:30 h Lanžhot - M. Slavia, S. Brno - Boskovi-
ce, Ivančice - Bosonohy, Mutěnice - Ráječko, Bohunice - Rousínov, 
Vojkovice - Jevišovice, Bystrc - Novosedly, Znojmo - Bzenec.

14. kolo, St 26. 8., 17:30 h Bosonohy - Rousínov, Boskovice - 
Jevišovice, M. Krumlov - Novosedly, S. Brno - Bzenec, Ivančice - M. 
Slavia, Mutěnice - Lanžhot, Bohunice - Znojmo, Vojkovice - Bystrc.

4. kolo, Ne 30. 8., 16:30 h Bzenec - Lanžhot, Novosedly - Znoj-
mo, Jevišovice - Bystrc, Rousínov - Vojkovice, Ráječko - Bohunice, 
Bosonohy - Mutěnice, Boskovice - Ivančice, M. Krumlov - S. Brno.

5. kolo, Ne 6. 9., 16:30 h M. Slavia - Bzenec, Ivančice - M. Krum-
lov, Mutěnice - Boskovice, Bohunice - Bosonohy, Vojkovice - Ráječ-
ko, Bystrc - Rousínov, Znojmo - Jevišovice, Lanžhot - Novosedly.

6. kolo, Ne 13. 9., 16 h Novosedly - M. Slavia, Jevišovice - Lanžhot, 
Rousínov - Znojmo, Ráječko - Bystrc, Bosonohy - Vojkovice, Bosko-
vice - Bohunice, M. Krumlov - Mutěnice, S. Brno - Ivančice.

15. kolo, St 16. 9., 16:30 h Znojmo - Vojkovice, Lanžhot - Bohunice, 
M. Slavia - Mutěnice, Bzenec - Ivančice, Novosedly - S. Brno, Jevišo-
vice - M. Krumlov, Rousínov - Boskovice, Ráječko - Bosonohy.

7. kolo, Ne 20. 9., 16 h Mutěnice - S. Brno, Bohunice - M. Krum-

lov, Vojkovice - Boskovice, Bystrc - Bosonohy, Znojmo - Ráječko, 
Lanžhot - Rousínov, M. Slavia - Jevišovice, Bzenec - Novosedly.

8. kolo, Ne 27. 9., 16 h Jevišovice - Bzenec, Rousínov - M. Sla-
via, Ráječko - Lanžhot, Bosonohy - Znojmo, Boskovice - Bystrc, M. 
Krumlov - Vojkovice, S. Brno - Bohunice, Ivančice - Mutěnice.

9. kolo, Ne 4. 10., 15:30 h Bohunice - Ivančice, Vojkovice - S. Brno, 
Bystrc - M. Krumlov, Znojmo - Boskovice, Lanžhot - Bosonohy, M. 
Slavia - Ráječko, Bzenec - Rousínov, Novosedly - Jevišovice.

10. kolo, Ne 11. 10., 15 h Rousínov - Novosedly, Ráječko - Bzenec, 
Bosonohy - M. Slavia, Boskovice - Lanžhot, M. Krumlov - Znojmo, 
S. Brno - Bystrc, Ivančice - Vojkovice, Mutěnice - Bohunice.

11. kolo, Ne 18. 10., 15 h Vojkovice - Mutěnice, Bystrc - Ivančice, 
Znojmo - S. Brno, Lanžhot - M. Krumlov, M. Slavia - Boskovice, 
Bzenec - Bosonohy, Novosedly - Ráječko, Jevišovice - Rousínov.

12. kolo, Ne 25. 10., 14:30 h Ráječko - Jevišovice, Bosonohy - Novo-
sedly, Boskovice - Bzenec, M. Krumlov - M. Slavia, S. Brno - Lanžhot, 
Ivančice - Znojmo, Mutěnice - Bystrc, Bohunice - Vojkovice.

13. kolo, Ne 1. 11., 14 h Bystrc - Bohunice, Znojmo - Mutěnice, 
Lanžhot - Ivančice, M. Slavia - S. Brno, Bzenec - M. Krumlov, Novo-
sedly - Boskovice, Jevišovice - Bosonohy, Rousínov - Ráječko.

17. kolo, Ne 8. 11., 14 h Lanžhot - Bystrc, M, . Slavia - Vojkovice, 
Bzenec - Bohunice, Novosedly - Mutěnice, Jevišovice - Ivančice, Rou-
sínov - S. Brno, Ráječko - M. Krumlov, Bosonohy - Boskovice.

16. kolo, Ne 15. 11., 13:30 h Boskovice - Ráječko, M. Krumlov 
- Rousínov, S. Brno - Jevišovice, Ivančice - Novosedly, Mutěnice - 
Bzenec, Bohunice - M. Slavia, Vojkovice - Lanžhot, Bystrc - Znojmo. 
 (les)

ATLETIKA
18. 7., 10 h Nemojanská devítka.

SILOVÝ ŠESTIBOJ
19. 7., 13 h Boskovice zimní stadion. Boskovický strongman.

TENIS
14. - 16. 7., Blansko, turnaj dorostu.

Z  
Akce Svazu zdravotně 

postižených v Černé Hoře 
a Bořitově

Dne 13. května nás navštívili přátelé ze Zavaru na Slovensku. Pří-
prav a starostí s jejich příjezdem bylo hodně. Některé členky ušily na 
památku na setkání ozdobné zvonečky, které jim darovaly. Na oplátku 
naši představitelé obdrželi krásně zdobená srdce. Setkání se zúčastnili 
také starostové obou obcí. Za Černou Horu ing. Měšťan a za Boři-
tov ing. Tesař. Předseda naší organizace pan Jiří Šabrňák je přivítal 
a doprovázel po celou dobu návštěvy. Navštívil s nimi památný kostel 
ve Křtinách a ve Sloupě. My jsme se s nimi setkali v Černé Hoře na 
Zámečku, kde bylo nachystáno občerstvení. Program zajistil taneční 
a pěvecký kroužek při ZŠ Černá Hora a náš taneční kroužek. K tanci 
a poslechu hrála skupina Pavla Kršky. Byl to milý a přátelský den strá-
vený se slovenskými přáteli.

Ve dnech 30. 5. až 6. 6. 2015 šestnáct členů naší organizace strávilo 
pěkný týden v Luhačovicích v hotelu Vltava. Chodili jsme plavat, tan-
covat, na vycházky, ochutnávali léčivé vody. Tradičně se jelo vláčkem 
na přehradu do Pozlovic. Již od pradávna se šidilo, kradlo a podvádělo, 
uplácelo... Není tomu jinak ani dnes. To byl námět komedie „Z louže 
pod okap“. Představení se nám líbilo. Hostovali zde přední pražští her-
ci. Počasí nám přálo, byli jsme spokojeni.

Termín 20. 6. až 27. 6. 2015 byl ten správný typ pro naši rekreaci. 
Zúčastnilo se jí přes 50 členů. První zastávkou byl Brodek u Prostějo-
va. Tam jsme se seznámili s historií a pracovním postupem lití zvonů. 
Cílem naší cesty však byla rekreace v Rožnově pod Radhoštěm v hote-
lu Energetik. Ten poskytoval různé hotelové služby např.: bazén, sauna, 
různé procedury, k dispozici byl i internet a kosmetický salon. Pokoje 
byly prvotřídně vybavené, program byl pestrý. Každý den jsme pěšky 
nebo autobusem navštívili nějakou zajímavost tohoto kraje: v Rožno-
vě fi rmu Unipar, neobvyklou výrobu svíček; v Kopřivnici Technické 
muzeum aut; ve Velkých Karlovicích jsme navštívili obchod fi rmy sklo 
Krystalex. V samotném Rožnově nás zajímala architektura starých 
dřevěnic ve známém skanzenu. Zastavili jsme se také ve Štramberku, 
pochutnali jsme si na valašské specialitě frgálu, koupili i Štramberské 
uši. Projeli jsme celé povodí Bečvy. Poslední večeře se konala v kolibě 
Kordulka při poslechu cimbálové muziky z Rožnova. I když nám poča-
sí nepřálo, dovolená se vydařila.

V Černé Hoře na Zámečku proběhla 29. 06. 2015 zdravotní před-
náška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolestivosti pohybového 
aparátu člověka. Přednášející bylinkář byl pan Štenbaur Karel, bývalý 
spolupracovník bylinkáře Pavla Váni. Přednáška byla velmi poučná. 
Přednášející odpovídal obětavě na všechny naše dotazy. 

 Svaz zdravotně postižených v Černé Hoře a Bořitově, K. M.

Letní výtvarná dílna
Galerie města Blanska - 20. 7. - 24. 7., každý den od 10 do 17 hod.
Letní výtravná dílna LVD je určena všem, kteří si rádi zpestří letní 

lenošení malováním, modelováním, kreslením, tisknutím, skládáním, 
prostě tvořením všeho druhu.

Společně se ohlédneme za uplynulým rokem v galerii. Díla, témata a 
postupy umělců, kteří zde vystavovali, vám budou inspirací pro vlastní 
výtvarnou činnost.

Dílna bude připravena formou tvořivých stanovišť, na kterých si 
vyzkoušíte řadu výtvarných technik. Stanoviště budou věnována autor-
ským výstavám Michaela Rittsteina, KW, Dagmar Šubrtové, Lucie Vít-
kové a Pavla Korbičky, Tomáše Polcara, Karla Pivoňky a Vladimíra 
Kokolii a tématickým výstavám Krystalizace a Zahrady. Přijít můžete 
kdykoli v průběhu dne, doporučujeme alespoň na jednu až dvě hodi-
ny.

Doprovodný program bude probíhat souběžně s LVD v klubovně 
galerie, je veden lektorkou a je nutné přijít na stanovené začátky pro-
gramů: vždy v 10 nebo ve 14 hodin. 

Více informací naleznete na webu galerie www.galerie.blansko.cz.
 Olga Fryčová Hořavová
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Termínovka horských kol 
je pořádně nabitá

L  S

Region - Ani mimořádně hor-
ké počasí není překážkou pro 
jezdce na horských kolech. Ti 
v této době nevědí kam se roz-
jet dřív. V pondělí šestého čer-
vence pokračoval ve Spešově 
šestým závodem Pohár Drahan-
ské vrchoviny, v sobotu 11. se 
jel v Brně Český pohár cross 
country a v sobotu 18. července 
se v Kutné Hoře cyklisté utkají 
o titul mistra republiky.

Náročnou trať ve Spešově se 
zahajovacím kopcem a technicky 
náročnými pasážemi v lese navíc 
pořadatelé doplnili umělými pře-
kážkami v prostorách koupaliště, 
které jako v minulém roce poskyt-
lo zázemí pro 6. závod Poháru 
Drahanské vrchoviny.

Od půl desáté patřila louka u 
bazénu dětem na odrážedlech i 
malých kolech a postupně se s 
věkem jezdců prodlužovala. Cel-
kem se jich na startu sešlo osm-
desát.

Odpolední start pak už čítal 
52 jezdců a objevili se například 
Michal Brázda (juniorský mistr 
ČR ze silničního závodu junio-
rů) nebo Dominik Prudek (člen 
elitní desítky jezdců na horských 
kolech). Juniorky vyhrála Adéla 
Šafářová, která se držela v kontak-

Závod ve Spešově.  Foto archiv Moravce BenešovZávod ve Spešově.  Foto archiv Moravce Benešov

tu s nejlepší ženou Lucií Veselou. 
Mezi muži dominoval stejně jako 
ve Žďárné mladý Daniel Mayer.

V Brně potvrdil roli favorita 
Jaroslav Kulhavý a nezaváhal ani v 
5. závodě Strabag Českého poháru 
horských kol XCO, jenž se jel na 
nové trati a byl zařazen do katego-
rie UCI C2. Kategorii žen ovlád-
la současná česká jednička Karla 

Štěpánová (Kona Cycling Point), 
v kategorii juniorek vyhrála Jana 
Czeczinkarová (Sram Mitas Trek) 
před Adélou Šafářovou (Nutrend 
Specialized Racing).

Bronzovou medaili vybojova-
la pro Moravec Benešov starší 
žákyně Tereza Obořilová, mladší 
žákyně Kristýnka Kolářová bra-
la 16. místo, Anička Smutná 20. 

místo. Jakub Tesař (ml. žáci) byl 
18., Tomáš Tlamka 15. a Michal 
Šmída 19. (oba st. žáci).

Junior Dominik Prudek vybo-
joval 10. místo, Patrik Kolář 22. 
místo, Jirka Štěpaník 18. místo. 
Kadetka Jana Tesařová byla šestá, 
Monika Konečná 20. a v mužích 
Elite uzavřel Radim Kovář čtvr-
tou desítku.

Akční nabídka platí od x. xx. do xx. xx. 2015 na dostupná skladová vozidla plnící emisní normu Euro 5. Nabídka platí při fi nancování Renault Finance Premium poskytovaném společností 

RCI Financial Services s.r.o. a do vyprodání skladových zásob. Smluvní záruka Renault na 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které 

jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Fluence: spotřeba 3,9–8,6 (l/100 km), emise CO
2
 114–155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou 

dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Ušetřit DPH znamená slevu ve výši částky DPH odpovídající slevě 17,36 % 

z celkové ceníkové ceny vozidla. Z právních důvodů bude faktura obsahovat DPH.

Renault doporučuje renault.cz

Využijte jedinečnou příležitost. 

Kupte si Fluence a ušetřete DPH.*

Renault FLUENCE
Daňové prázdniny

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město, 
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889

www.renaultdealer.cz

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, 
mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, 
e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

1.7.2015 do 30.8.2015

Finále poháru malé kopané bylo jednoznačnou záležitostí Sadrosu
Rozhraní - Fotbalový areál TJ Sokol Rozhraní hos-

til v neděli 5. července fi nálový turnaj v malé kopané 
hraný jako Memoriál Josefa Rybára.

Utkalo se v něm šest týmů. Ve skupině A změřily své 
síly celky FC Kvasar Černá Hora (obhájce loňského 
prvenství), SK Viktoria Suchý a pořadatelský FK Roz-
hraní, skupina B se hrála ve složení LPP Lhota u Lysic, 
Sokol BK Sadros Boskovice a Pentaco Boskovice.

Ve skupině A nejprve v dramatickém souboji porazil 
Kvasar Viktorii 1:0, poté Viktoria ke smutku domácích 
fanoušků zvítězila nad Rozhraním 2:0 a v závěrečném 

souboji pořadatelský celek nestačil na Kvasar a prohrál 
2:0. Kvasar tak postoupil do fi nále, Viktoria do soubo-
je o bronz. Pořadatelé vzhledem k vysokým teplotám 
zkrátili hrací dobu na 2 x 15 minut, což zápasům určitě 
prospělo. „Šílené horko rychle ubíralo síly a tak jsme 
byli rádi, že se nehraje moc dlouho,“ hodnotil průběh 
turnaje kapitán Sadrosu Boskovice Zdeněk Horák.

A byl to právě Sadros, který si ze skupiny B vybo-
joval postup do fi nálového klání. Nejprve porazil LPP 
Lhota u Lysic 2:0, ve druhém utkání Pentaco 4:0. Třetí 
zápas tak rozhodl o druhém místě ve skupině, Lhota u 

Lysic porazila Pentaco 2:0. V souboji o bronz se nako-
nec radovala Viktoria Suchý, která zvítězila nad Lhotou 
u Lysic 3:0. Finále přes očekávání dramatického boje 
patřilo od první minuty boskovickému Sadrosu, který 
rozstřílel Kvasar 9:3. „Konečně jsme v poháru vyhrá-
li. Ačkoliv jsme měli před fi nále ze soupeře respekt, 
vyhráli jsme bez problémů. Do čeho jsme kopli, to tam 
spadlo,“ dokončil hodnocení s úsměvem Horák.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Bláha 
z Viktorie Suchý, nejlepším hráčem Antonín Preč a 
střelcem Ondřej Paděra (oba Sadros Boskovice).  (les) Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Mistrovství ČR 
v Truck Trialu

Kunštát - Pátý závod Otevřeného mistrovství ČR v Truck trialu se 
uskuteční v pískovně Kora u Kunštátu na Moravě o víkendu 16. a 17. 
srpna. Těšit se můžete na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel, 
jezdících v terénu a rozdělených do několika kategorií.

Závodníci mají za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku ozna-
čených branek a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou závodní 
vozy opravdu na hraně a ne zřídka dochází k jejich převrácení. To je 
také jedním z důvodů proč být u toho, byť jako divák.

Truck trial je sport, který je o jezdeckém umění, o tom jak překonat 
zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně 
těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Nejde jen o to zdolat prudký 
svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sek-
ci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské při-
tažlivosti budou platit, nebo je posunete o něco dál. Ale otázku, zda 
se v sekci, kde je plno bahna i vody, utopí, nebo úspěšně projede, si 
závodníci pokládají až po závodě. Hranice, o které si člověk myslí, že 
je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Nic pro 
slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.  (les)

 Ilustrační foto Lubomír Slezák
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