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Blansko - Blanenští zahrádkáři 
nakonec o své sídlo v Křižkov-
ského ulici nepřijdou. Na koupi 
objektu jim totiž z velké části půj-
čí město. Zahrádkáři pak budou 
radnici půjčku splácet příštích 
dvacet let. 

Členové Základní organizace 
Českého zahrádkářského sva-
zu Blansko si budovu postavili 
svépomocí v osmdesátých letech 
minulého století. Podle tehdej-
ší dohody měli objekt po deseti 
letech užívání dostat do svého 
majetku.

Po roce 1989 se ale situace 
změnila a Dům zahrádkářů při-
padl státu. Až do konce loňské-
ho roku jej organizace využívala 
bezplatně. Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových pak 
ale rozhodl, že budovu prodá.

Odhadní cena činila 1,8 milio-
nu korun. Tolik peněž ale zahrád-
káři neměli a nezbylo jim, než se 
obrátit s žádostí o pomoc o měs-
to.

„Zahrádkáři požádali měs-

to o půjčku. Zastupitelstvo jim 
nakonec schválilo bezúročnou 
půjčku jeden a půl milionu korun 
na dvacet let,“ upřesnil blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD).

Blanenští zahrádkáři budou 
městu splácet asi sedmdesát tisíc 
korun ročně. Pokud by závazek 
nedodrželi, radnice bude mít na 
objekt předkupní právo.

„Pro pomoc zahrádkářům jsme 
se rozhodli proto, že tato činnost 

je v Blansku, které je obklopeno 
zahrádkářskými koloniemi, velmi 
oblíbená. Dům zahrádkářů navíc 
neslouží jen jednou za rok k moš-
tování, ale konají se tam také 
přednášky, osvětová činnost pro 
školy anebo výstavy. Odehrává 
se tam celá řada činností, které 
přináší užitek nejenom zahrádká-
řům, ale občanům města,“ vysvět-
lil důvody pro pomoc blanenským 
zahrádkářům starosta.
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Na kunštátském zámku dokončili 
kompletní obnovu hraběcího salónu

Kunštát - Na kunštátském 
zámku odhalili první tři obnove-
ná okna a uzavřeli tak kompletní 
památkovou obnovu hraběcího 
salónu. Jeho rekonstrukce trvala 
od roku 2008 do roku 2013, a prá-
vě nová okna se stala pomyslnou 
třešničkou na dortu.

„Akci jsme nazvali Otevírá-
ní oken do středověku. Název je 
v podstatě symbolický, protože, 
co se týká oken na hlavní zámecké 
budově, tak máme první tři obno-

Město Blansko půjčí 
zahrádkářům na 

nákup jejich sídla

Brigáda v podzemí
Eva Kučerová 
popisuje práci 
průvodkyně 
v Punkevních 
jeskyních.

Více na straně 2

Začátek tradice
Na výletišti 
v Brťově-Jenči se 
o víkendu poprvé 
konal Den lidové 
zábavy.

Více na straně 4

Piktogram v obilí
V pšeničném 
poli u Skalice 
nad Svitavou se 
objevil záhadný 
obrazec.

Více na straně 5

Strongman. V areálu Červená zahrada viděly o víkendu více než tři stovky diváků třetí ročník Boskovic-
kého strongmana. Dvacítka siláků změřila svoje síly v šesti disciplínách a nad jejich výkony se většině 
přihlížejících tajil dech. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net Foto Vladimír Friš
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Blansko - Policisté vyšetřu-
jí další případ, kdy podvodní-
ci obrali bezbrannou seniorku 
o úspory. 

Dvojice pachatelů použila 
zavedený trik. Dvaaosmdesáti-
letá důchodkyně z Blanska přišla 
o sto dvacet tisíc korun.

Seniorce nejprve zatelefo-
novala zatím neznámá žena 
a předstírala, že je její vnučka. 

Důchodkyni namluvila, že se jí 
naskytla výhodná koupě auta, 
a že nutně potřebuje půjčit pení-
ze. Dvaaosmdesátiletá žena na 
známý trik podvodníku skočila. 
Peníze vydala a navíc splnila vše 
podle daných instrukcí.

„Pro přislíbené peníze pod-
vodnice poslala spolehlivého 
kamaráda. Aby babička vnučce 
nezkazila rodinné překvapení, 

měla celá věc podle telefonic-
kých instrukcí zůstat co nejdéle 
jejich tajemstvím,“ popsal bla-
nenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek s tím, že pachatelům 
po dopadení hrozí u soudu až 
pětileté vězení.

Podobné případy, kdy podvod-
níci okradou seniory o veškeré 
úspory, ale nejsou výjimkou. 
Policie proto apeluje, aby lidé 

byli ostražití v žádném případě 
nepředávali peníze osobám, kte-
ré neznají.

„Znovu varujeme všechny 
potenciální oběti obdobných 
podvodů, aby nekomunikova-
li s cizími lidmi a pokud již 
budou příbuzenstvem požádáni 
o peníze, nechť si toto u svých 
nejbližších řádně ověří,“ dodal 
mluvčí.  (moj)

Podvodnice se vydávala za vnučku, 
důchodkyně jí vydala desetitisíce korun

Souboj siláků v Červené zahradě 
v Boskovicích sledovaly stovky lidí

vená. Ostatní nerespektují původní 
klasicistní tvarosloví, jsou to okna 
ze sedmdesátých let dvacátého 
století, a navíc velmi nekvalitní,“ 
uvedl kastelán kunštátského zám-
ku Radim Štěpán.

Tím na kunštátském zámku 
všechno začíná, protože jen hlavní 
zámecká budova má více než sto 
oken. Samotná výměna není nijak 
levná. Jen vytvoření třech replik 
oken, která svými rozměry při-
pomínají spíš vrata, přišla na více 
než 640 tisíc korun.

„Vyrábět je musela renomovaná 
restaurátorská fi rma, protože chce-
me, aby ty repliky byly co nej-
věrnější původním oknům. Jsou 
samozřejmě z masivního tvrdého 

dřeva. Vnitřní okenice a vnitřní 
i vnější křídla jsou z dubu, ven-
kovní dřevěné žaluzie jsou pak ze 
smrku. Žaluzie jsou jediné nadře-
né barvou, zbytek je jen napuštěný 
fermeží,“ přiblížil Radim Štěpán.

Repliky oken nesou i některé 
původní prvky. „Naštěstí se na 
zámku dochovala část okenních 
výplní. Věci, které se daly použít, 
také byly použity. V našem přípa-
dě to znamená veškeré vnitřní oke-
nice, které jsou původní a částečně 
i okenní křídla a kování,“ doplnil 
kastelán s tím, že hraběcí salón se 
stal první místností na zámku, kte-
rá je kompletně památkově obno-
vena se vším všudy.

 Radim Hruška

U Svitávky 
v neděli zemřel 

motorkář
Svitávka - Nepozornost řidiče 

osobního auta byla zřejmě příčinou 
nedělní tragické dopravní nehody 
na silnici I/43 u Svitávky. Po střetu 
zemřel dvaašedesátiletý motocy-
klista. Za nehodu v části Sasina 
podle policie může čtyřiadvacetile-
tý řidič osobního auta Volkswagen 
Polo. Mladík nerespektoval 
dopravní značení a při odbočování 
vlevo nedal přednost motorce při-
jíždějící ve směru od Letovic.

„Muž v sedle motocyklu  značky 
Yamaha se ještě pokusil o úhybný 
manévr, kolizi však již nedoká-
zal zabránit. Zraněním utrpěným 
při následném střetu pak bohužel, 
i přes urgentní zásah záchranářů, 
motorkář podlehl,“ uvedl blanen-
ský policejní mluvčí Petr Nečesá-
nek.  (moj)

Barevné puntíky ukážou, zda 
jsou blanenští úředníci v práci

Blansko - Lidé v Blansku teď mohou na internetu zjistit, jestli jsou 
úředníci tamní radnice právě v kanceláři. Informaci najdou v telefonním 
seznamu na městském webu. Úřad tak reaguje na připomínky obyvatel 
i samotných úředníků.

Na blanenskou radnici v poslední době často přicházely stížnosti lidí, 
že nemohli některého z úředníků zastihnout. Samotní zaměstnanci zase 
často museli vysvětlovat, že telefon nezvedali kvůli tomu, že třeba neby-
li přítomni v kanceláři. To by se teď už nemělo stávat.

„Slýcháváme připomínky, že lidi se třeba nedovolají nebo nemůžou 
dostat k nějakému úředníkovi. Přemýšleli jsme, jak dát vidět, že úředník 
je, nebo není přítomen na pracovišti. Systém už existuje v několika dal-
ších městech v republice, teď jsme ho aplikovali i u nás,“ uvedl tajemník 
blanenské radnice Josef Kupčík.  Pokračování na str. 2

Nová okna kunštátského zámku. Foto Radim HruškaNová okna kunštátského zámku. Foto Radim Hruška

Dům zahrádkářů v Blansku. Foto Michal ZábojDům zahrádkářů v Blansku. Foto Michal Záboj



Obec Jabloňany nabízí k nájmu
prostory místního pohostinství.
K dispozici od 1. 9. 2015 

po rekonstrukci.

Bližší informace k podmínkám provozování 
na tel.: 731 204 088 

nebo ou.jablonany@seznam.cz. 
Nabídky zájemců nutno předložit do 30. 7. 2015.
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V Olešnici upraví koryto 
Nyklovického potoka

K
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Olešnice - Těsně před zaháje-
ním je v Olešnici největší inves-
tiční akce letošního roku. I když 
se na ní fi nančně nepodílí město, 
významně ovlivní život jeho oby-
vatel. V srpnu totiž začnou práce 
na zprůtočnění koryta Nyklovic-
kého potoka. Zhruba rok trvající 
stavební akce bude znamenat 
úpravu zanešeného koryta, kte-
ré bylo naposledy čištěno před 
jednaosmdesáti lety.

„Stavba začne v srpnu a bude 
náročná. Už proto, že těžká tech-
nika se bude pohybovat v zástav-
bě podél koryta. Bude řešena po 
částech. Půjde se po proudu poto-
ka od jednoho konce Olešnice na 
druhý. Jsem velice rád, že k čiš-
tění dojde, protože celé genera-
ce olešnických obyvatel o tuto 
záležitost stály. Samotná radnice 
v této věci intenzivně pracovala 
od roku 2006. Takže po devíti 
letech a dvojí změně projektové 
dokumentace i správce vodní-
ho toku se začne stavět,“ popsal 
olešnický starosta Zdeněk Peša 
(nez.).

Po vyčištění by koryto po 
úpravách mělo ustát dvacetile-
tou vodu. V praxi to znamená, že 
budou muset být odtěžené všech-
ny naplaveniny a potok by se měl 
vrátit do podoby z roku 1934. V 
levé části koryta navíc vznikne 
třímetrový pás, který bude scho-

BOSKOVICE - Srazila se tři auta. Vážná dopravní nehoda kom-
plikovala v neděli dopravu na silnici z Boskovic do Valchova. Po 
poledni se pod valchovským kopcem srazila tři osobní auta. Při nehodě 
byli zraněni tři lidé. Podle prvních informací jeden z řidičů nezvládl 
zatáčku a vjel do protisměru, kde se střetl se Škodou Favorit. Do ní pak 
narazilo další vozidlo. Na místě zasahovali záchranáři a hasiči. „Spolu-
jezdkyni ze Škody Favorit museli hasiči vystříhat pomocí hydraulické-
ho vyprošťovacího zařízení. Záchranná služba ošetřila celkem tři lidi,“ 
uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský. Více fotografi í na 
www.zrcadlo.net. (moj)

HORNÍ LHOTA - Shořel kus lesa. Hasiči v sobotu odpoledne bojo-
vali s požárem lesa v katastru Horní Lhoty u Blanska. Na místě zasa-
hovalo jedenáct jednotek. Oheň se jim podařilo zlikvidovat po čtyřech 
hodinách. Požár byl nahlášen krátce před jednou hodinou po poledni. 
Do lesa nad Blanskem se postupně sjelo jedenáct jednotek profesio-
nálních a dobrovolných hasičů. Oheň na pozemku zhruba padesát krát 
padesát metrů se jim podařilo lokalizovat zhruba za hodinu. Po sedm-
nácté hodině pak začaly jednotky z místa postupně odjíždět. Příčinu 
požáru určí další vyšetřování. Přispělo k němu ale suché a horké počasí 
posledních dnů. Kvůli němu platí v Jihomoravském kraji od začátku 
července zákaz rozdělávaní otevřených ohňů ve volné přírodě.  (moj)

LIPŮVKA - Auto skončilo na střeše. Jedno zranění si vyžádala 
dopravní nehoda osobního auta značky Volkswagen, která se stala ve 
středu krátce po patnácté hodině v Lipůvce. Řidič vozidla narazil do 
sloupu značky přechodu pro chodce a auto se poté převrátilo na střechu. 
Na místo vyrazili profesionální hasiči z Blanska, kteří zajistili vozidlo 
protipožárním opatřením a následně ho otočili na kola. Zraněnou osobu 
ošetřili zdravotničtí záchranáři. (hrr), foto HZS JmK

pen v případě povodně převést 
výraznou část vody, a navíc bude 
sloužit i jako obslužná plocha, po 
které budou moci jezdit mecha-
nizmy a bude tak umožněno čiš-
tění potoka.

K tomu aby bylo možné akci 
provést bylo třeba vyjednat výku-
py pozemků sousedících s kory-
tem Hodonínky od soukromých 

vlastníků. A to byl kámen úrazu. 
Na tom skončila v minulosti řada 
jednání. V současné době koneč-
ně došlo k dohodě. 

„Stavbu já osobně považuji, po 
výstavbě poldrů v povodí Vesel-
ského potoka, za druhou největší 
vodohospodářskou stavbu tohoto 
století, protože má svými para-
metry velký dopad na prevenci 

před povodněmi. Koryto potoka 
je zanášeno od doby jeho regu-
lace v roce 1934 a dnes je již ve 
velmi špatném stavu,“ upřesnil 
Peša s tím, že by chtěl poděkovat 
správci vodního toku Lesům Čes-
ké republiky a jmenovitě zástup-
cům z Brna, kteří v této záležitos-
ti udělali hodně práce a hodně 
Olešnici pomohli.

Koryto před úpravou.  Foto Radim HruškaKoryto před úpravou.  Foto Radim Hruška

Uklidnila jsem se a neřeším vše křikem, 
říká průvodkyně v Punkevních jeskyních

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.

Barevné puntíky ukážou, zda jsou...
Městská správa sociálních 

služeb se sídlem Havlíčkova 19, 
680 01 Boskovice

hledá nájemce na 
provozování kantýny

Základní podmínky provozu kantýny:
Zajišťování doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“) od 1. 9. 2015.• 
Místo plnění je v budově Domov pro seniory, Sadová 18, Boskovice• 
Poskytnu   prostor formou pronájmu viz. Přílohy (Nájemní smlouva • 
a plánek pronajímaných prostor).
Minimální otevírací a provozní doba je pondělí – pátek, 9:00 – 15:00 • 
hodin. Maximálně 6:30 -17:00 hodin denně.
Je dána základní struktura minimální nabídky • 
Veškerý zisk nájemce bude tvořen z prodeje zboží. Nájemci na • 
provozování kantýny nebude nic placeno. 
Nájemce hradí veškeré náklady spjaté s provozem. • 

 Další podmínky provozu viz www.zrcadlo.net 

Podávání nabídek do 31. 7. 2015 
Podrobnější informace budou poskytnuty kontaktními osobami:

Mgr. Lenka Holíková 511 183 111, Bc. Karel Filouš 511 183 111. 
Prohlídka prostor k pronájmu je možná dle domluvy.

Plné znění nabídky: www.zrcadlo.net

Pokračování ze str. 1
V telefonním seznamu na měst-

ských internetových stránkách je 
nyní u jména každého úředníka 
barevný puntík. Zelená znamená, 
že je přítomen v kanceláři, čer-
vená, že se nachází mimo úřad. 

Informace se obnovují každých 
pět minut.

„Služba propojuje elektronic-
ký docházkový systém a webové 
stránky města Blanska. Spojení 
vymysleli naši informatici a web-
master ve vlastní režii a bez dal-

ších nákladů,“ dodal blanenský 
tajemník.

Jiná města v regionu podobný 
systém nenabízejí. V Blansku je 
do něj zapojeno asi sto padesát 
zaměstnanců radnice, kteří sídlí v 
budovách na náměstí Republiky a 

Svobody. Webové stránky města 
lidem nabízejí i další elektronické 
služby, jako je objednání na agen-
du občanských a řidičských prů-
kazů, pasů a evidenci motorových 
vozidel nebo vyplňování různých 
formulářů.  (moj)

INZERCE

Punkevní jeskyně - Eva Kuče-
rová, sedmadvacetiletá studentka, 
pracuje jako brigádnice v Punkev-
ních jeskyních v Moravském kra-
su již devátým rokem a stále ji to 
baví. „ Při každém vstupu mám i 
po těch letech strach. Mám tako-
vý šimravý pocit a na to se těším, 
protože právě to mě baví,“ říká o 
své brigádě. „Začátky jsou sice 
krušné, člověk se bojí nebo mu 
vypadne text. Ale každý se nako-
nec otrká,“ dodává.

Punkevní jeskyně navštíví přes 
rok téměř 200 tisíc návštěvníků. 
Asi třetina z toho jsou cizinci. 
Jaká národnost navštěvuje jes-
kyně nejvíce?

Nejčastěji jezdí zájezdy Poláků, 
Rusů a hodně i turisté z Taiwanu. 
Potom se jedná o různé směsky 
jako Francie, Španělsko, Itálie. 
Někdy i trochu exotiky, nedávno 
jsme měli návštěvníky z Ugandy. 
Velice ráda provázím Asiaty, ti 
jediní podle mě dokáží ocenit práci 
průvodce a občas vám dají i nějaké 
peníze. Jsou milí, usměvaví a vděč-
ní. Naopak špatné zkušenosti mám 
s ruskými návštěvníky, jsou často 
nevychovaní a málo z nich umí 
anglicky, což je pro mě problém, 
protože já rusky neumím.

Měla jste někdy konfl ikt 
s nějakým návštěvníkem?

Ano, v mysli se mi vybavuje prá-
vě ruská návštěvnice. Snažila jsem 
se jí říci, ať nesahá na krápníky, 
jelikož to je v jeskyni přísně zaká-
záno. Ona ale předstírala, že mi 
nerozumí. Tak jsem ji tedy hodně 
okřikla. Ale většinou se snažím být 
v klidu a v hlavě si myslím svoje.

Takže někteří na krápníky 
i přes zákaz sahají?

Ano, všichni. Dospělí, děti i uči-
telé. Mám pocit, že když jim řeknu, 
aby na krápníky nesahali, tak je to 

jako kdybych řekla ano, sáhněte si 
všichni teď hned (smích).

Jako průvodce se tedy musíte 
občas držet, že ano? Jaké vlast-
nosti by podle vás měl mít dobrý 
průvodce?

Určitě by měl být asertivní, pro-
tože ne všichni návštěvníci jsou 
příjemní a vědí, jak se chovat. Musí 
být klidný a brát vše s nadhledem. 
Určitě by měl být komunikativní 
a neměl by se stydět. Hlavně by 
na něm nemělo být vidět, že nemá 
svůj den.

Co vás na této brigádě nejvíce 
baví? Proč se jí stále věnujete?

Baví mě ten adrenalin. To, že 
musím mluvit před šedesáti lidmi, 
protože nejsem ten typ, co je rád 
středem pozornosti. Při každém 
vstupu mám i po těch letech strach.  
Ale jedná se o příjemný stud, pro-
tože se nemám čeho bát. Mám 
takový ten šimravý pocit a na to se 
těším, protože to mě baví. Těším 
se, když mám dobrou skupinu, lidi, 
kteří se smějí a poslouchají. Když 
návštěvníci nereagují a zajímá je 
jen focení, tak ani prohlídka pro mě 
není příjemná.

A co vás naopak dokáže roz-
hodit?

Návštěvníci. Když jsou namyš-
lení a myslí si, že mohou vše. 
Hrozné je, když zapomenou, že 
jsou v chráněné oblasti. Často se 
například stává, že si v jeskyni 
zapálí. Neuvědomují si, že nejsou 
ve volné přírodě a že by na zámku 
nebo hradě nic podobného neudě-
lali. Někdy mám pocit, že návštěv-
níci nejdou na výlet, ale pohádat 
se. Naopak mě dokáže velice potě-
šit, když lidé poděkují, řeknou, že 
se jim prohlídka líbila a zatleskají. 
Je skvělé, když jsou lidé přátelští a 
mají chuť si povídat.

A kolikrát se dostanete denně 
na prohlídku?

Na každý den je nás osm průvod-
ců na suchou část. První vstup začí-
ná v 8.20, poslední v 16.00 h. Na 
prohlídky chodíme podle napsaného 
pořadí, podle něhož i končíme. Přes 
sezónu chodíme do jeskyně pětkrát, 
občas šestkrát, vždy po hodině a 
dvaceti minutách. Brigádníků je nás 
opravdu hodně, myslím, že přes 40. 
Služeb tedy přes léto moc není. Nej-
lépe jsou na tom ale studenti, kteří 
odmaturují nebo brzy složí zkoušky 

a chodí již od května. Přes zimu se 
brigádníci neberou, protože náv-
štěvníků je méně, a tak chodí stálí 
zaměstnanci.

Překvapí vás během prohlídek 
někdy něco nebo jste za ty roky 
na vše již zvyklá?

Nechtěla bych, aby se něko-
mu při prohlídce něco stalo. Aby 
někdo například zkolaboval, měl 
infarkt nebo spadl ze schodů. Ale 
co se týče dotazů návštěvníků, 
ty se stále opakují. U některých 
otázek se musím držet, abych se 
nesmála. U dospělých si někdy 
říkám, jak je možné, že se ptají. 
Vzpomínám si, že se mě pán na 
dně propasti zeptal, kdy už koneč-
ně pojedeme tou lanovkou nahoru. 
Tím mě opravdu dostal. Více mě 
ale šokuje, když lidé ani nevědí, 
kde jsou a kam jdou.

Jak jste se vůbec k takové bri-
gádě dostala?

Přes kamarádku, protože její tatí-
nek tu pracuje jako loďař. Není ale 
problém dostat se k nám normální 
cestou. Stačí mít zájem a zajít si 
na podnik v Blansku a zeptat se. 
Nemusíme procházet žádným kon-
kurzem, jen jednou ročně se pořádá 
povinné zdravotní školení a to je 
vše.

Již rok se staví nová vstupní 
hala, upravuje se přístav a okolí. 
Jsou podmínky hodně ztížené?

Musím říci, že ano. Průvodci na 
sucho, loďaři a pokladna s informa-
cemi mají svoje malé buňky. Když 
prší, je v nich hodně vlhko a zima. 
I pro návštěvníky je asi stavba 
nové budovy nepříjemná, jelikož 
okolí není pěkné. Všude jsou bag-
ry, prach, spousta dělníků. Ale dá 
se to vydržet. Nová budova se má 
otevírat sice teď v září, ale kdo ví, 
jak to nakonec dopadne. Všichni se 
už moc těšíme.  Aneta Daňková

Eva Kučerová.  Foto Aneta DaňkováEva Kučerová.  Foto Aneta Daňková
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kc.velkeopatovice.cz

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

 

Accord

BOSKOVICE

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

Pá 21. srpna

TRÉNINKOVÉ JÍZDY

So 22. srpna

ZÁVOD 200 m a 1000 m

Info: 603 564 579  e-mail: kretinkacup@seznam.cz
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Horké sedmé kolo velké ceny 
uspořádali v Paměticích

B  Z

Pamětice - Velká cena Blanen-
ska v požárním útoku pokračo-
vala v neděli 19. července další 
soutěží, tentokráte v Paměticích. 
Stejně jako v minulém kole ve 
Žďáře běhali hasiči svoje požární 
útoky do kopce, který v kombi-
naci s horkým počasím prověřil 
připravenost a fyzickou zdatnost 
závodníků. 

Oproti Žďáru je v Paměticích 

dráha travnatá, po zahajovacím 
nástupu družstev a poradě veli-
telů se tedy ke svým pokusům 
začali chystat muži. Je to tak 
z toho důvodu, že ženy mají drá-
hu o dvacet metrů kratší a prostor 
za terči by byl po jejich části 
závodu pro mužská družstva roz-
močen.

Z třiceti dvou přihlášených 
mužských družstev svůj požární 
útok nejlépe a hlavně nejrychleji 
provedly týmy z Obory, z Mícho-

va a ze Stanoviště z okresu Brno-
venkov. 

Obora podruhé za sebou zvítě-
zila, tentokráte s časem 17,81 s a 
do celkové tabulky si připsala 
plný počet bodů, druhé místo 
obsadil Míchov a třetí Stanoviš-
tě, oba s časem 18,22 s. Pořadí se 
v takových případech určuje dle 
lepšího času na prvním terči, kte-
rý měli muži z Míchova.

V ženské kategorii bylo k sou-
těži zapsáno osmnáct týmů, 

všechny z blanenského okre-
su. Zvítězil suverénně Sychotín 
s časem 17,61 s, stříbrná skon-
čila děvčata ze Šošůvky s časem 
18,17 s a bronz si odvážely 
Černovice A, kterým se podaři-
lo časomíru zastavit na hodnotě 
18,54 s.

Osmé kolo Velké ceny Blanen-
ska v požárním útoku proběhne 
v neděli 26. července v Čer-
novicích, start soutěže je ve 12 
hodin.

Nemocniční lékárna je v novém, 
nabízí vlídnější prostředí

Blansko - V pátek zahájila 
provoz rekonstruovaná lékárna 
v blanenské nemocnici. Za více 
než dva miliony korun se promě-
nila lékárna i prodejna zdravot-
nických potřeb a zázemí. Cílem 
opravy bylo zejména zvýšení 
komfortu klientů lékárny a vytvo-
ření moderního a zároveň vlídněj-
šího prostředí pro klienty. 

Původní prostory lékárny 
vystřídal prosvětlený interiér, 
který barevně navazuje na již zre-
konstruovaný vestibul Nemocni-
ce Blansko. Zásadní změnou pak 
je přemístění vstupu do výdejny 
a prodejny léků, který je nyní 
přímo proti informačnímu centru 
a centrální čekárně.

Tvoří ho prosklená stěna 
s posuvnými dveřmi. Toto řeše-
ní sjednocuje prostor lékárny 
a navazujícího vestibulu. Změna 
výrazně zjednodušuje orientaci 
klienta, který lékárnu navštíví.

„Rekonstrukce lékárny probí-
hala ve dvou etapách. První etapa 
zahrnovala rekonstrukci výdejny 
léků pro nemocniční provoz a 
prodejny zdravotnických potřeb. 
V prostorách byla provedena 
kompletní výměna elektroinsta-
lace, rozvodů vody, ústředního 

topení, dlažby a linolea,“ uved-
la mluvčí blanenské nemocnice 
Kateřina Ostrá.

Prostory dostaly také novou 
výmalbu a nátěry. Z důvodu bez-
pečnosti byly provedeny úpravy 
strukturované kabeláže, kamero-
vého a bezpečnostního systému.

Ve druhé etapě proběhla rekon-

strukce prostor výdeje a prodeje 
léků pro veřejnost a skladových 
prostor. Stejným způsobem jako 
v první etapě byla provedena 
rekonstrukce rozvodů elektřiny, 
strukturované kabeláže, kamero-
vého a bezpečnostního systému, 
dlažby, lina, malování.

„Byl proveden nový obklad v 

prostorách laboratoře, kde byla 
nainstalována i nová odtahová 
digestoř. V prostorách výdejny 
byla zrušena dvě okna z důvodu 
přípravy nového vstupu do polikli-
niky z prostor parkoviště. Výdejna 
léků dostala také nový nábytek, 
výdejní pult a další,“ doplnila 
Kateřina Ostrá. Radim Hruška

Jarmark. Uplynulá sobota patřila v Horním Smržově Řemeslnému jarmarku s ukázkou tradičních řemesel. Akci uspořádala obec ve spolupráci 
s mikroregionem Letovicko. Na místě své umění předvedli tesaři, kováři, keramici, kartáčníci, nožíři a další řemesla. K vidění bylo také pečení 
chleba, šermíři nebo tanec se psem.  Foto Jaroslav Oldřich

Začátek tradice: V Brťově-Jenči 
uspořádali Den lidové zábavy

Brťov-Jeneč - Výletiště 
v Brťově-Jenči patřilo v sobotu 
prvnímu ročníku akce s názvem 
Den lidové zábavy. Příchozí si 
mohli poslechnout hned několik 
vystupujících kapel, slovem pro-
váděl Josef Pospíšil. Místní chtějí 
v příštích letech akci opakovat 
a založit tradici.

Den lidové zábavy byl vlastně 
prvním podobným festivalem, 
který se na výletišti v Brťově-
Jenči uskutečnil. V obci hraje už 
dvacet let kapela Brťovská šestka 
a právě její kapelník Zdeněk Franc 
dostal nápad uspořádat pohodové 
odpoledne s lidovou písní.

„Jak s úsměvem říkám, hráli 
jsme už všude, ale před domácím 
publikem ještě ne. Takže jsme 
se rozhodli uspořádat tento malý 

festival lidové hudby a doufám, 
že se podaří vytvořit tradici, která 
bude pokračovat,“ popsal Zdeněk 
Franc.

Do Brťova se sjeli hudebníci 
hrající lidové písničky ze všech 
koutů republiky, které mohou lidé 
vídat i v televizi Šlágr. Nechybě-
lo ani domácí zastoupení v podo-
bě Brťovské harmoniky Zdeňka 
France a Brťovské šestky.

„Všichni hudebníci jsou kama-
rádi nebo přátelé, hrají rádi a rádi 
k nám také přijeli. Mezi nejznáměj-
ší jména patří Josef Pospíšil, který 
akci uvádí, a s manželkou Renatou 
i vystoupil v harmonikovém duu. 
Zahrála nám také Olga Barčičová, 
kapesní kapela Kapka nebo malá 
dechovka Rubín ze Skalice“ dodal 
Zdeněk Franc.  (hrr)  Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Zmodernizovaná nemocniční lékárna. Foto Nemocnice BlanskoZmodernizovaná nemocniční lékárna. Foto Nemocnice Blansko

Do Blanska se přijely ukázat 
legendární Fordy Mustang
Blansko - Na náměstí Republiky v Blansku se v sobotu seřadila dva-

cítka vozů Ford Mustang. Jejich majitelé je do města přivezli ukázat při 
příležitosti letošního srazu Drahanská vrchovina. 

Na náměstí Republiky se Mustangy zdržely asi dvě hodiny. Výstav-
ka přilákala řadu lidí. K vidění byly různé typy a provedení těchto 
legendárních aut.

Krátce po patnácté hodině se pak Mustangy vydaly v koloně směr 
Sloup a Žďárná do Protivanova. Tam účastníky srazu čekal další pro-
gram. Minulý rok se majitelé těchto aut setkali v Boskovicích.

První Ford Mustang sjel z výrobního pásu v roce 1964. Do současnosti 
se jich vyrobilo přes sto dvacet tisíc kusů. (moj), foto Michal Záboj

Boskovice udělí Ceny města 
za přínos v oblasti kultury
Boskovice - Boskovice budou vybírat osobnosti, které mají za sebou 

významné kulturní počiny anebo přispěly k rozvoji kultury. Cenu 
města jim radnice poprvé udělí příští rok. Nominace na ocenění může 
podávat široká veřejnost.

Cena města Boskovice se bude udělovat jednou za tři roky. Podle 
pravidel, které už schválili radní, to může být ve dvou kategoriích: 
Cena za celoživotní přínos a Cena za výjimečný počin.

„Nominovat na ocenění mohou obyvatelé města. Vybírat pak bude 
odborná komise,“ uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL) s tím, že držitelé Ceny města za přínos v oblasti kultury 
dostanou pamětní listinu a fi nanční odměnu.

Ceny za kulturu uděluje jednou za tři roky také Blansko. V Letovi-
cích zase pravidelně oceňují Osobnosti roku z různých oblastí veřejného 
života. V Olešnici se pak každoročně udělují Pamětní plakety.  (moj)

Autokemp Olšovec otevřel 
animační centrum Happy days

Jedovnice - Autokemp Olšovec v Jedovnicích přichystal novinku letoš-
ního léta nejen pro své návštěvníky, ale pro všechny zájemce z Jedovnic i 
okolí.  V neděli bylo otevřeno animační centrum Happy days, které nabízí 
různé možnosti, jak zajímavě prožít volný čas v době letních prázdnin.

Centrum je umístěno v prostorách bývalé restaurace Pizzeria v horní části 
ATC pod lesem vedle hlavní budovy. Některé aktivity se odehrávají také na 
pláži rybníka, anebo pod přístřeškem u dřevěných chat.

„Centrum Happy days nabízí různé aktivity: tvořivé dílničky, divadla pro 
děti, ale také zábavné programy, pohybové aktivity, večerní programy pro 
děti i dospělé. Každý den je tématicky jinak zaměřený, např. olympijský, 
indiánský, čarodějný den, den s výletem za zvířátky z džungle atd. Rodiče 
v průběhu čekání na děti mohou využít nabídku nově otevřené restaurace 
vedle animačního centra, odkud je výhled na centrum i probíhající aktivity,“ 
upřesnila jedovnická místostarostka Anna Bayerová (KDU-ČSL).

Animační programy v centru Happy days budou probíhat v průběhu 
prázdnin vždy od úterý do neděle. Vstup je zdarma.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Petr Švancara bude hrát za 
blanenský fotbalový klub
Blansko - V mužstvu divizního FK Blansko se v nové sezoně obje-

ví známý brněnský fotbalista Petr Švancara. Vedení klubu to v pondělí 
oznámilo na svých internetových stránkách. „Petr Švancara se dohodl s 
vedením FK Blansko na spolupráci a do klubu přichází na hostování ze 
Zbrojovky, jíž je stále kmenovým hráčem. Navázal tak na bývalé hráče 
Zbrojovky Karla Kroupu, Jana Kopence, Eduarda Doška či Tibora Dudu, 
kteří v polovině 80. let oblékli dres tehdejšího Spartaku ČKD Blansko,“ 
uvádí se na webu fkblansko.cz.  (moj)

Hlasujte o nejlepší MC
Blanensko - Do konce července je možné hlasovat o nejlepší mateřské 

centrum Jižní Moravy. Soutěž vyhlásila Rada Jihomoravského kraje a tři 
vítězové si rozdělí výhru pětačtyřicet tisíc korun. Z Blanenska a Bosko-
vicka se do soutěže zapojilo pět mateřských center: MC Veselý Paleček 
Blansko, Klub Ratolest Blansko, Lysické MC Jablíčko, Centrum Motýlek 
z Rájce-Jestřebí a MC Ponorka z Doubravice nad Svitavou. Svoje oblíbe-
né centrum můžete podpořit na webových stránkách www.rodinnapolitika.
cz. Každý den lze dát tři hlasy z jednoho počítače.  (mha)



Piktogram u Skalice nad Svitavou.  Foto Jaroslav OldřichPiktogram u Skalice nad Svitavou.  Foto Jaroslav Oldřich
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Poslední události 2. sv. 
války tak, jak je zachytila 

olešnická kronika

Po roce se objevil další 
piktogram v pšeničném poli
M  Z

Skalice nad Svitavou - Na poli 
nedaleko Skalice nad Svitavou se 
před nedávnem objevil obrazec 
v obilí. Kruhový piktogram má 
průměr asi deset metrů. V jeho 
středu se nachází obrazec ve tva-
ru srdce.

Podle všeho se agrosymbol 
objevil v noci ze soboty na nedě-
li. Obrazec v pšeničném poli je 
viditelný z několika stran. Zají-
mavostí je, že skoro na stejném 
místě se piktogram objevil už 
před několika lety.

Nynější skalický obrazec při-
šel skoro přesně rok po obrazci v 
Boskovicích. Piktogram se v poli 
s pšenicí na severním okraji měs-
ta objevil loni z pátku na sobotu 
28. června.

Rázem se stal po celé republi-
ce atrakcí číslo jedna. Boskovic-
ký obrazec se dostal na všechny 
tuzemské televizní stanice, rádia 
i zpravodajské servery.

Na místo pak proudily stovky 
lidí. Přímo v kruhu se konala také 

meditace. Z obrazce na ploše asi 
šesti tisíc metrů čtverečních ale 
neměl radost nájemce pole.

Zemědělci vznikla škoda při-
bližně dvacet tisíc korun. Další 

ztráty pak napáchali lidé, kteří 
přes dozrávající pšenici proudili 
k obrazci.

Případ pro podezření z trest-
ného činu poškození cizí věci 

vyšetřovala policie. Pachatele se 
ale kriminalistů nepodařilo na-
jít a věc byla nakonec odložena. 
Podle některých názorů obrazec 
vytvořily mimozemské síly.

Dopravní hřiště v Blansku otevřelo své 
dveře, bavili se malí i dospělí

Blansko - Na dětském doprav-
ním hřišti v Blansku bylo ve 
čtvrtek živo. Odpoledne se tam 
konal den otevřených dveří. Děti 
si mohly vyzkoušet jízdu podle 
dopravních předpisů a byla pro 
ně připravena řada aktivit. Ale ani 
dospělí nepřišli zkrátka.

„Akce se koná již několikátým 
rokem a u návštěvníků má stá-
le větší odezvu,“ uvedl Michal 
Knecht z odboru vnitřních věcí 
blanenské radnice. 

Během školního roku je hřiš-
tě veřejnosti nepřístupné a pro-
bíhá na něm pouze dopravní 
výuka čtvrtých ročníků. Proto 
chce každoročně Aktiv BESIP 
při Městském úřadu Blansko ve 
spolupráci s Autoškolou Perni-
ca a Českým červeným křížem 
Blansko využít prázdninové dny 
a pozvat širokou veřejnost.

Děti si tedy na vlastních kolech 
mohly zajezdit podle značek a 
semaforů a vyzkoušet si dopravní 

testy přiměřené jejich věku. „Ti 
nejmenší cyklisté si třeba alespoň 
vybarvili dopravní značky,“ řekl 
Knecht.

V rámci doprovodného progra-
mu předvedl Dušan Pukl různé 
modely na dálkové ovládání včet-
ně policejní helikoptéry. Dovolil 

i dětem, aby si zkusily ovládat 
model terénního auta.

Nejen děti, ale především dospě-
lí si mohli otestovat svou zdatnost 
při poskytování první pomoci na 
fi guríně napojené na počítačový 
program. Pomocí něj lze změřit 
kvalitu stlačení při srdeční masáži, 
a nutno uznat, že takové dvaceti-
minutové oživování do příjezdu 
záchranky není žádná hračka.

Ten, kdo si nasadil interaktivní 
brýle simulující požití alkoholu 
ve výši dvě a půl promile, vykou-
ření několika jointů marihuany 
nebo brýle simulující velkou úna-
vu, se podivil, co alkohol napáchá 
s ostrostí zraku a prostorovou ori-
entací. A to brýle ovlivní pouze 
zrak, nikoliv myšlení a schopnost 
úsudku.

Podruhé se brány dopravního 
hřiště otevřou 20. srpna v poled-
ne. Děti ať si kromě dopravního 
prostředku nezapomenou také 
helmu!  Marie Hasoňová

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Blanenské seniorky upletly dobrý 
skutek: Deky pro africké děti

Blansko - Čtverce o rozmě-
ru dvacet krát dvacet centimetrů 
pletly a háčkovaly členky Měst-
ského klubu důchodců. Vytvořily 
celkem téměř čtyři stovky kusů. 

Ty pomůžou dětem postiženým 
nemocí AIDS. 

Celosvětová charitativní akce 
s názvem „Upleť čtverec (Knit a 
square)“ oslovila i vedoucí bla-

nenského klubu důchodců Martu 
Gronovou. „Četla jsem o tomto 
projektu v časopise a hrozně se mi 
to zalíbilo,“ objasnila původ myš-
lenky vedoucí klubu. Lidé v růz-
ných koutech světa pletou pest-
robarevné čtverce, které posílají 
do Afriky, kde je následně místní 
dobrovolnice sešívají do dek. 

Deky pak chrání sirotky a opuš-
těné děti před zimou. Odhaduje 
se, že takových dětí je v Africe 
kolem patnácti milionů, z toho 
1,4 milionu v Jižní Africe. Mnohé 
navíc trpí nemocí AIDS. 

Jedna deka se skládá z pětatři-
ceti čtverců a sešívá se až na místě 
kvůli clu, jež by musela organiza-
ce Knit a Square zaplatit z každé 
deky. „V jednotlivých dekách se 
potom kombinují čtverce růz-

ných barev, vzorů a stylů, posla-
né z různých koutů světa, což je 
téměř symbolické,“ vysvětlila 
Marta Gronová. Zapojily se ženy 
z kroužků při Městském klubu 
důchodců – z kroužku vyšívání, 
kroužku dovedných rukou, Klu-
bu aktivních seniorů (KLASu) a 
členky samosprávy. 

Pilné seniorky nejenže „upletly 
dobrý skutek“, ale aniž by si to 
uvědomovaly, prospěly současně 
samy sobě. Vědci totiž nedávno 
prokázali pozitivní vliv pletení a 
podobných ručních prací na lid-
skou mysl. Dochází údajně k uvol-
ňování dopaminu – chemické látky 
vyvolávající dobrou náladu, čímž 
se pletení stává pro duševní zdraví 
stejně prospěšné, jako například 
tai-či nebo jóga.  (mha) Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Omezení v dopravě: V Letovicích začala 
rekonstrukce České ulice

Letovice - V Letovicích zača-
la oprava České ulici. Pro řidiče 
to znamená komplikaci, protože 
směr na Křetín a Poličku je uza-
vřený. 

Objízdná trasa vede po opra-
vené komunikaci přes Meziříčko 
a Lazinov.

„Čekají nás velké obtíže, pro-
tože v České ulici žije řada lidí, 

pro které je používání auta nut-
ností a v lokalitě sídlí také něko-
lik fi rem. Místo musíme navíc 
zajistit tak, aby se tam dostala 
záchranka a hasiči. Pravděpo-
dobně tak zprůjezdníme pro 
motorovou dopravu cyklostezku, 
která vede podél řeky Křetínky,“ 
uvedl letovický místostarosta Jiří 
Palbuchta (ČSSD).

Na řidiče jedoucí po objízdné 
trase čekají další komplikace ve 
Křetíně, kde se opravuje průtah 
obcí a dopravu tam budou hned 
na několika místech řídit sema-
fory.

Česká ulice v Letovicích, kte-
rá umožňuje příjezd k přehradě 
Křetínce, Sulíkovu či Lazinovu 
a zároveň je hlavním tahem na 

Poličku, se bude opravovat až do 
října. A to v úseku od železniční-
ho mostu až po konec Letovic.

Rekonstrukce bude obnášet 
především obměnu povrchu. 
Město v té souvislosti také zre-
novuje kanalizaci, vodovodní 
potrubí, vybuduje nové chodníky 
a probíhat bude také revitalizace 
zeleně.  (hrr)

Nemocnice zrekonstruuje 
příjezd pro sanitky a otočí 

hlavní schodiště
Blansko - Rekon-

strukce příjezdové 
plochy pro sanitky a 
dokončení rekonstruk-
ce vstupního traktu ze 
dvora, modernizace 
IT - 2. etapa a otočení 
schodiště ve vestibu-
lu. To všechno čeká 
blanenskou nemocni-
ci. Investice umožní 
čtyřmiliónová dotace 
z Jihomoravského 
kraje.

Hlavní část prostředků bude sloužit na rekonstrukci příjezdové plo-
chy pro sanitní vozy, které přivážejí pacienty k bezbariérovému vstupu 
do nemocnice. Zároveň se bude stavět přístřešek pro sanitní vozy, který 
bude chránit převážené pacienty při nepříznivém počasí.

„V rámci rekonstrukce budou navíc pořízeny nové plně automatizo-
vané vstupní dveře. Počítá se i s vyčleněním tří parkovacích míst pro 
sanitní vozy. Odhadovaná cena je kolem tří milionů korun, celková rea-
lizace by měla trvat přibližně deset týdnů,“ uvedl provozně technický 
náměstek nemocnice Antonín Pařízek.

Následně se začne provádět úprava schodiště u výtahů, při které se 
bude otáčet jeho spodní rameno. Cílem této investice je zlepšení prů-
chodnosti a bezpečnosti pacientů ve vestibulu nemocnice. V tomto pří-
padě by stavební práce neměly trvat déle než tři týdny.

„Snahou bude, aby se co možná nejvíce pracovalo o víkendech, pří-
padně v odpoledních hodinách a přítomnost dělníků co možná nejméně 
omezila klienty přicházející do nemocnice. Průchod vestibulem zůsta-
ne během celé doby trvání rekonstrukce zachovaný,“ doplnil Pařízek.

Krajské prostředky poslouží také na modernizaci výpočetní techniky 
v nemocnici. V návaznosti na první etapu modernizace IT, při které 
probíhala virtualizace serverů, bude pokračovat zabezpečení síťové 
infrastruktury a veškerých nemocničních systémů a dat podle aktuální 
legislativy.

Z důvodu obnovy zastaralých a již nepodporovaných operačních 
systémů se budou také pořizovat koncové stanice, tedy počítače, moni-
tory, tiskárny a další příslušenství.  (hrr)

Události popsané kronikářem Josefem Višinkou tak, jak je proží-
val, viděl a v kronice zaznamenal:

Poslední období války.

Dne 30. dubna přepadli partyzáni v Kamencích konvoj německého 
vojska a 3 auta zničili. V krátkosti přijela do Olešnice další kolona Něm-
ců, kteří u zničených aut zastihli několik mladých lidí z Nyklovic. Zatkli 
je a dopravili do Olešnice k výslechu. Přivolaný lékárník Rudolf Kselík 
je velmi hájil, a proto byli propuštěni, ač jim hrozeno trestem smrti za 
rabování. Každého dne procházely Olešnicí některé vojenské jednotky 
směrem na Lamberk a nebo Trpín. Dne 29. dubna rota polních četníků a 
maďarské vozatajstvo. Dne 30. dubna přenocovalo v Olešnici 62 mužů 
maďarského vojska. Dne 3. května přijelo do Olešnice zdravotní odděle-
ní 46. divise a ubytovalo se v měšťanské škole. Sanitní auta stála na škol-
ním hřišti a 40 koní s vozy bylo umístěno ve stodolách našich domů.

Raněných bylo ve škole umístěno velké množství. Dva vojáci zde 8. 
května zemřeli a byli týž den vojenským knězem pochováni jen ve sta-
nových dílcích na kat. hřbitově D.III.-5.

Byli to: Titry Roger, voj. německé armády, /:granadier:/ * 18.srpna 
1927 v Montenich, okres Mety. Zranění: průstřel plic.

Peter Helmut, voj. německého námořnictva * 8.října 1928 v Rochlitz 
– Saschen. Zranění: roztříštění obou stehen.

Mezi německými vojáky, kteří s nemocnicí do Olešnice přijeli, bylo 
hodně bývalých ruských zajatců, kteří ze strachu trýzněním a hladem 
v zajateckých táborech raději vstupovali do něm. armády. Sloužili beze 
zbraně, jako vozkové u koní. Poslední dny války mnozí z nich vyměňo-
vali si civilní šaty a prchali od svých jednotek. Mínili vstoupit u někoho 
do služby a nebo přejít k partyzánům. Ti je však v krátkosti vyřídili. 

Tak v Bolešíně u Štěpánků ve sklepě bylo zastřeleno několik těch-
to uprchlíků. Později přivedl Tic z Bolešína k partyzánům do Bolešína 
6 těchto utečenců. Dostali rozkaz, aby počkali všichni do rána. Tic ze 
strachu utekl. Partyzáni se obávali, aby je snad neudal, a proto party-
zán Štefan pustil se na kole za nim. U hostince Lajtrovny jej dohonil 
a beze slova zastřelil. Potom nařídil hostinskému Janu Kadlecovi, aby 
ho pochoval. Nežli se rozednilo byl Tic pochován na poli před Lajtrov-
nou. Uprchlíci byli potom všichni zabiti sekerou a pochováni v lese mezi 
Bolešínem a Lhotou při silnici. (!)

V těchto dnech byla Olešnice vzrušena zprávou o smrti Františka Kup-
sy, úředníka v hospodářské záložně. Tento byl rodák z Bořitova a v Oleš-
nici působil od r. 1941. Zároveň se Slávkem Žilou z Olešnice č.p. 39 
vstoupili do partyzánského oddílu „Tyrš“ a byli ubytováni ve Věstínku u 
Janoušků, a když se oteplilo, v lesním táboře nad Bolešínem.

Odtud podnikli nešťastnou a nepromyšlenou výpravu do Bystřice nad 
Pernšt., kde mínili odzbrojit větší německou jednotku, umístěnou ve 
škole. Obsadili okolí školy a partyzán zvaný Janek se nabídl, že jako 
vyjednávač vstoupí do budovy a vyzve Němce ku složení zbraní. Pro-
tože ale neuměl německy, bylo třeba s sebou vzíti tlumočníka. K tomuto 
úkolu byl určen Kupsa, který uměl dobře německy. Za krátkou dobu po 
jejich odchodu se z budovy ozvaly výstřely. Na pomoc nebylo pomyš-
lení, poněvadž od města se blížila větší německá jednotka. Proto party-
záni nasedli do auta a odejeli. – Co se v budově školy dělo, není přesně 
známo. Vypráví se, že partyzán Janek, po záporné odpovědi Němců, sám 
započal střelbu. Kupsa byl střelen na útěku, neboť rána šla do týla hlavy. 
Pohřben byl v rodné obci Bořitově až po převratu, dne 7. května, za 
veliké účasti lidu.

Začátkem května byl do naší obce v malém rozsahu zaveden elek-
tr. proud. Na něj byl zapojen radiový přijímač a přijaté zprávy byly 
rozmnožovány tiskem mezi obyvatelstvo. Tato akce se prováděla v Čáp-
kově uzenářství a řídil ji Karel Hamerský, učitel v živnostenské škole.

 Tak se již 5. května lidé dozvěděli o hrdinném povstání pražského lidu 
a byli naplněni obavami o osud drahého hlavního města. 

 V neděli, dne 6. května odpoledne byla vztyčena na Hradisku u Louky 
československá státní vlajka. Byla zdaleka viditelná. Mnoho lidí ji pozo-
rovalo z Olešnice od lékárny č.p. 123.  Pokračování příště...
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Ř  NABÍDKA PRÁCE VYŠKOVSKO A KUŘIMSKO
pro naše klienty aktuálně hledáme

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

V případě zájmu volejte 724 000 616; e-mail: recruitment@jobseu.cz

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.

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

Žena 43/180 vysoká, štíhlá, ne-
kuřačka hledá muže pro společný 
život s rod. domem a autem, který 
má rád zvířátka a také už nechce 
být sám. Zn: Najdu tě? Volat na 
tel.: 603 570 188.

Z pozůstalosti po vojácích, let-
cích, partyzánech, četnících, funk-
cionářích ap. koupím medaile, od-
znaky, průkazy, foto, písemnosti, 
uniformy. Tel.: 608 420 808.

Chcete být zdraví? Nekupujte 
náhražky! Nabízím letošní kvalit-
ní med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 140,- 
Kč/kg - květový / světlý/, 160,-Kč/
kg - lesní /tmavý/  po 1 a 5 kg. Po 
domluvě dovezu do Blanska a Bo-
skovic. Telefon: 723 967 473.

Hledám práci. Řidič sk. C s 
praxí 25 let. Tel.: 736 172 758.

Prodám menší rodinný dům 
v Boskovicích na ulici Ant. Navrá-
tila. Oprava nutná. Cena dohodou. 
Tel.: 799 991 540.

Prodám knihy od Robina 
Cooka (nové) á 25,- Kč. SMS na 
tel. 792 259 250 - zavolám.

Prodám starší kufříkový šicí 
stroj (entlovačka) za 290,- Kč . 
SMS na tel. 792 259 250 - zavo-
lám.

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA
www.zrcadlo.net
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Los I.A třídy, sk. A
2. kolo, Ne 16. 8., 16:30 h Miroslav - Zastávka, Líšeň B - Tasovi-

ce B, Dobšice - Žebětín, Slatina - Svratka, Tišnov - Kunštát, Hrušo-
vany - Šlapanice, Slovan Brno - Kuřim.

3. kolo, Ne 23. 8., 16:30 h Kuřim - Miroslav, Šlapanice - Sl. Brno, 
Kunštát - Hrušovany, Svratka - Tišnov, Žebětín - Slatina, Tasovice 
B - Dobšice, Zastávka - Líšeň B.

4. kolo, Ne 30. 8., 16:30 h Miroslav - Líšeň B, Dobšice - Zastávka, 
Slatina - Tasovice B, Tišnov - Žebětín, Hrušovany - Svratka, Sl. Brno 
- Kunštát, Kuřim - Šlapanice.

5. kolo, Ne 6. 9., 16:30 h Šlapanice - Miroslav, Kunštát - Kuřim, 
Svratka - Sl. Brno, Žebětín - Hrušovany, Tasovice B - Tišnov, Zastáv-
ka - Slatina, Líšeň B - Dobšice.

6. kolo, Ne 13. 9., 16 h Miroslav - Dobšice, Slatina - Líšeň B, Tiš-
nov - Zastávka, Hrušovany - Tasovice B, Sl. Brno - Žebětín, Kuřim 
- Svratka, Šlapanice - Kunštát.

7. kolo, Ne 20. 9., 16 h Kunštát - Miroslav, Svratka - Šlapanice, 
Žebětín - Kuřim, Tasovice B - Sl. Brno, Zastávka - Hrušovany, Líšeň 
B - Tišnov, Dobšice - Slatina.

8. kolo, Ne 27. 9., 16 h Miroslav - Slatina, Tišnov - Dobšice, Hru-
šovany - Líšeň B, Sl. Brno - Zastávka, Kuřim - Tasovice B, Šlapanice 
- Žebětín, Kunštát - Svratka.

9. kolo, Ne 4. 10., 15:30 h Svratka - Miroslav, Žebětín - Kunštát, 
Tasovice B - Šlapanice, Zastávka - Kuřim, Líšeň B - Sl. Brno, Dobši-
ce - Hrušovany, Slatina - Tišnov.

10. kolo, Ne 11. 10., 15 h Miroslav - Tišnov, Hrušovany - Slatina, 
Sl. Brno - Dobšice, Kuřim - Líšeň B, Šlapanice - Zastávka, Kunštát - 
Tasovice B, Svratka - Žebětín.

11. kolo, Ne 18. 10., 15 h Žebětín - Miroslav, Tasovice B - Svratka, 
Zastávka - Kunštát, Líšeň B - Šlapanice, Dobšice - Kuřim, Slatina - 
Sl. Brno, Tišnov - Hrušovany.

12. kolo, Ne 25. 10., 14:30 h Miroslav - Hrušovany, Sl. Brno - Tiš-
nov, Kuřim - Slatina, Šlapanice - Dobšice, Kunštát - Líšeň B, Svratka 
- Zastávka, Žebětín - Tasovice B.

13. kolo, Ne 1. 11., 14 h Tasovice B - Miroslav, Zastávka - Žebětín, 
Líšeň B - Svratka, Dobšice - Kunštát, Slatina - Šlapanice, Tišnov - 
Kuřim, Hrušovany - Sl. Brno.

1. kolo, Ne 8. 11., 14 h Sl. Brno - Miroslav, Kuřim - Hrušovany, 
Šlapanice - Tišnov, Kunštát - Slatina, Svratka - Dobšice, Žebětín - 
Líšeň B, Tasovice B - Zastávka.

Los I.B třídy, sk. A
2. kolo, Ne 16. 8, 16:30 h Černá Hora - Vyškov B, Líšeň C - Rájec, 

Podolí - Rousínov B, Vilémovice - Čebín, Medlánky - Slavkov, Jedo-
vnice - Pačlavice, Lipovec - Soběšice.

3. kolo, Ne 23. 8., 16:30 h Soběšice - Č. Hora, Pačlavice - Lipovec, 
Slavkov - Jedovnice, Čebín - Medlánky, Rousínov B - Vilémovice, 
Rájec - Podolí, Vyškov B - Líšeň C.

4. kolo, Ne 30. 8., 16:30 h Č. Hora - Líšeň C, Podolí - Vyškov B, 
Vilémovice - Rájec, Medlánky - Rousínov B, Jedovnice - Čebín, 
Lipovec - Slavkov, Soběšice - Pačlavice.

5. kolo, Ne 6. 9., 16:30 h Pačlavice - Č. Hora, Slavkov - Soběšice, 
Čebín - Lipovec, Rousínov B - Jedovnice, Rájec - Medlánky, Vyškov 
B - Vilémovice, Líšeň C - Podolí.

6. kolo, Ne 13. 9., 16 h Č. Hora - Podolí, Vilémovice - Líšeň C, 
Medlánky - Vyškov B, Jedovnice - Rájec, Lipovec - Rousínov B, 
Soběšice - Čebín, Pačlavice - Slavkov.

7. kolo, Ne 20. 9., 16 h Slavkov - Č. Hora, Čebín - Pačlavice, Rou-
sínov B - Soběšice, Rájec - Lipovec, Vyškov B - Jedovnice, Líšeň C 
- Medlánky, Podolí - Vilémovice.

8. kolo, Ne 27. 9., 16 h Č. Hora - Vilémovice, Medlánky - Podolí, 
Jedovnice - Líšeň C, Lipovec - Vyškov B, Soběšice - Rájec, Pačlavice 
- Rousínov B, Slavkov - Čebín.

9. kolo, Ne 4. 10., 15:30 h Čebín - Č. Hora, Rousínov B - Slavkov, 
Rájec - Pačlavice, Vyškov B - Soběšice, Líšeň C - Lipovec, Podolí - 
Jedovnice, Vilémovice - Medlánky.

10. kolo, Ne 11. 10., 15 h Č. Hora - Medlánky, Jedovnice - Vilé-
movice, Lipovec - Podolí, Soběšice - Líšeň C, Pačlavice - Vyškov B, 
Slavkov - Rájec, Čebín - Rousínov B.

11. kolo, Ne 18. 10., 15 h Rousínov B - Č. Hora, Rájec - Čebín, 
Vyškov B - Slavkov, Líšeň C - Pačlavice, Podolí - Soběšice, Vilémo-
vice - Lipovec, Medlánky - Jedovnice.

12. kolo, Ne 25. 10., 14:30 h Č. Hora - Jedovnice, Lipovec - Med-
lánky, Soběšice - Vilémovice, Pačlavice - Podolí, Slavkov - Líšeň C, 
Čebín - Vyškov B, Rousínov B - Rájec.

13. kolo, Ne 1. 11., 14 h Rájec - Č. Hora, Vyškov B - Rousínov B, 
Líšeň C - Čebín, Podolí - Slavkov, Vilémovice - Pačlavice, Medlánky 
- Soběšice, Jedovnice - Lipovec.

1. kolo, Ne, 8. 11., 14 h Lipovec - Č. Hora, Soběšice - Jedovnice, 
Pačlavice - Medlánky, Slavkov - Vilémovice, Čebín - Podolí, Rousí-
nov B - Líšeň C, Rájec - Vyškov B.

středa 22. červencestředa 22. července

AKCEAKCE
Blansko – Galerie města Blanska v 10 
hod.: Dílna s Jolou Chalupovou.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Marien (folk).
Velké Opatovice – Orlovna v 19 hod.: 
Přednáška MUDr. Dragona – O kožních 
nemocech.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Daleko od hlučícího 
davu.
Boskovice v 19.30 hod. Domácí péče.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Mimo-
ni.
Boskovice – Masarykovo nám. ve 21 
hod. Kinematograf bratří Čadíků – Foto-
graf.

čtvrtek 23. červencečtvrtek 23. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Galerie města Blanska v 10 

hod.: Sítotisk s Olou Fryčovou Hořavo-
vou.
Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: 
Výchovné styly a čtyři základní prvky 
budování kladného vztahu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Daleko od hlučícího 
davu.
Boskovice v 19.30 hod. Papírová měs-
ta.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Jurský 
svět.
Lysice – letní ve 21 hod. Sedm trpaslí-
ků.

pátek 24. červencepátek 24. července
AKCEAKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 hod.: 
Divadlo Koráb – Sněhurka a sedm trpajzlí-
ků, divadelní představení pro dě   v rámci 
Boskovického pohádkového hřebínku.
Boskovice – Výletiště na Mazurii ve 20 
hod.: Předpouťová taneční zábava, hrají 
Třetí zuby.
Letovice – Zahrádka hotelu Dermot v 19 
hod.: DJ Jah-li (dubstep, dnb), koncert.

Moravský kras – Kateřinská jeskyně 
v 17.30 hod.: Česko-belgický koncert 
v jeskyni, vystoupí pěvecké sbory.
Šebetov – Zámecký park ve 21 hod.: 
Taneční zábava, hraje Eminence, jako 
host vystoupí ACDC Revival.
Voděrady – Areál pod lesem v 16 hod.: 
III. Motosraz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Domácí péče.
Boskovice v 19.30 hod. Papírová měs-
ta.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Jurský 
svět.
Lysice – letní ve 21 hod. Interstellar.
Velké Opatovice – koupaliště ve 21 
hod. Asterix: Sídliště bohů.

sobota 25. červencesobota 25. července
AKCEAKCE

Boskovice – Výletiště na Mazurii ve 20 
hod.: Pouťová taneční zábava, hraje 
TamDem.
Jedovnice – Sokolské hřiště ve 12 hod.: 
Jawamotosraz.
Klepačov – Restaurace Na Kopci v 16 
hod.: Pivní slavnosti.
Letovice – Areál AFK v 18 hod.: Rockš-
píl 2015, 5. ročník přehlídky regionální 
rockových skupin.

Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: 
Myslivecká romance, noční kostýmova-
né prohlídky zámku. Nutná rezervace na 
tel.: 516 472 235.
Šebetov – Areál koupaliště ve 13 hod.: 
Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané 
o bečku piva.
Šebetov – Zámecký park ve 20 hod.: 
Pouťová zábava, hraje Akcent.
Voděrady – Areál pod lesem: III. Moto-
sraz.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sedmero krkavců.
Blansko ve 20 hod. Domácí péče.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Ant-Man. 
(3D)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Bez kal-
hot XXL.

neděle 26. červenceneděle 26. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Mládežnický 
dechový soubor ZUŠ Letovice s mažoret-
kami.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku 
v 15 hod.: Holóbkova muzeka, koncert 
v rámci promenádní sezóny.
Šebetov – Zámecký park ve 14 hod.: 
Vystoupení country kapely 4 psi.

Voděrady – Areál pod lesem: III. Moto-
sraz.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sedmero krkav-
ců.
Blansko ve 20 hod. Domácí péče.
Boskovice v 17 hod. Píseň moře.
Boskovice v 19.30 hod. Ant-Man. 
(v původním znění s titulky)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Život je 
život.

pondělí 27. červencepondělí 27. července
KINAKINA

Boskovice – letní ve 21.30 hod. Klub 
rváčů.

úterý 28. červenceúterý 28. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: 
Kurz zdravého vaření.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 
hod.: Bitva o mužovo srdce a Dívčí válka 
4, večer her a povídání.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Mallory.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Ant-
Man.

kalendář akcíkalendář akcí

Z     
1) Filmová série Hvězdné vál-
ky má doposud natočeno

a) šest dílů
b) sedm dílů
c) osm dílů

2) Obhájcem vítězství z loňska 
je v letošní Tour de France

a) Chris Froome
b) Alberto Contador
c) Vincenzo Nibali

3) Chřestovníček cibulový je
a) motýl
b) pavouk
c) brouk

4) Beringův průliv je mezi
a) Evropou a Asií
b) Asií a Amerikou
c) Evropou a Afrikou

5) Chemická značka stříbra je

a) Au
b) Ag
c) As

6) Česnek medvědí má původ 
a) v Americe
b) v Africe
c) v Evropě

7) Autorem díla Svatý Xaveri-
us je

a) Jakub Arbes
b) Jan Neruda
c) Julius Zeyer

8) Fotbalový stadion Ham-
pden Park se nachází

a) v Liverpoolu
b) v Glasgowu
c) v Birminghamu

9) Slavný režisér Quentin 
Tarantino je

a) Ital
b) Francouz
c) Američan

10) Soutěž o tenisový Davis 
Cup má letos

a) 104. ročník
b) 106. ročník
c) 108. ročník

11) Seriál Návštěvníci byl 
poprvé uveden v roce

a) 1981
b) 1982
c) 1983

12) Ptakopysk podivný žije
a) jen v Austrálii
b) v Austrálii a na N. Zélandu
c) v Austrálii a na N. Guinee

13) Autorem scénáře seriálu 
Chalupáři je 

a) František Vlček
b) Jaroslav Dietl
c) Zbyněk Hubač

14) Zakladatelem Facebooku je
a) Marc Zuckerberg
b) Paul Allen
c) Bill Gates

15) Nejlepším hráčem historie 
kanadského bodování hokejo-
vé NHL je

a) Gordie Howe
b) Wayne Gretzky
c) Mario Lemieux

16) Opadavým jehličnanem je
a) borovice
b) jedle
c) modřín

17) Katalánsko je autonomní 
oblastí

a) Španělska
b) Portugalska
c) Francie

18) Jako otec atomové bomby 
bývá označován

a) Niels Bohr
b) Robert Oppenheimer
c) Albert Einstein

19) Počet žijích druhů slona je
a) 2
b) 3
c) 4

20) Latinské označení Canna-
bis patří rostlině

a) kmín
b) brambora
c) konopí 

21) Letní olympijské hry 
v příštím roce uspořádá

a) Tokio
b) Rio de Janeiro
c) Paříž

22) Michal Viewegh nenapsal
a) Román pro ženy
b) Román pro muže
c) Román pro děti

23) Utrecht je město
a) v Belgii
b) v Nizozemsku
c) v Německu

24) Hlavního padoucha Franka 
ve ilmu Tenkrát na západě hrál

a) Henry Fonda
b) Clint Eastwood
c) Charles Bronson

Správné odpovědi z minulého 
týdne: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 
9c, 10a, 11a, 12b, 13c, 14c, 15c, 16c, 
17c, 18a, 19c, 20c, 21a, 22b, 23a, 
24c.  Připravil Bohumil Hlaváček

O ženách v opeře přednášela 
Eva Mikulášková

V pátek 26. června 2015 premiérově vystoupila v Městské knihovně 
Blansko mladá muzikoložka Mgr. Eva Mikulášková.

Hudebně orientovaným zájemcům podala řadu fundovaných infor-
mací o oblasti muzikologie, které se odborně věnuje, konkrétně o roli 
femme fatale zejména v některých hudebních dílech konce 19. a počát-
ku 20. století. Po hodinové prezentaci zodpověděla také četné dotazy.

Série reportážních fotografi í Ladislava Krále zachycuje příjemnou 
atmosféru v blanenské knihovně. Více na www.zrcadlo.net

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko
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Tropické počasí prověřilo 
triatlety ve Vysočanech

L  S

Vysočany - Čtvrtým závodem 
Jihomoravské triatlonové ligy byl 
v sobotu 18. července Vysočanský 
triatlon. Ve třináct hodin čekala 
více než stovku startujících porce 
750 m plavání, 15 km na kole a 
5 km běhu. Tropické počasí bylo 
vhodné na plavání, na zbytku 
triatlonu pořádně prověřilo síly 
všech startujících. A tak v podsta-
tě vyhráli všichni, kteří dokázali 
protnout cílovou pásku.

Nejrychleji v cíli byl Josef Křivá-
nek, který tak obhájil loňské prven-
ství, mezi ženami byla nejlepší jeho 
manželka Sylva Křivánková, která 
v celkovém pořadí obsadila neuvě-
řitelné deváté místo.

Muži celkově: 1. Křivánek 
Josef (Rocktechnik Triatlon), 
1:05:07, 2. Pospíchal Zbyněk 
(Alfa riblicopter Triatlon Team), 
1:05:24, 3. Klíma Tomáš (Ekol 
Team), 1:07:27. Muži 20 - 29 
let: 1. Pospíchal Zbyněk (Alfa 
riblicopter Triatlon Team), 
1:05:24, 2. Wronka Pavel (VHS 
Brno), 1:18:46, 3. Pokorný Josef, 
1:18:59. 30 - 39 let: 1. Křivánek 
Josef (Rocktechnik Triatlon), 
1:05:07, 2. Klíma Tomáš (Ekol 
Team), 1:07:27, 3. Pospíchal Vla-
dimír (Ekol Elite TT), 1:08:01. 
40 - 49 let: 1. Novotný Daniel 
(Cykloservis Moravský Krum-
lov), 1:11:59, 2. Stehlík Pavel, 
1:13:32, 3. Procházka Milan (TJ 
Spartak Třebíč), 1:14:07. 50 - 59 
let: 1. Čtvrtníček Aleš (Brünner 

Vysočanský triatlon.  Foto Lubomír SlezákVysočanský triatlon.  Foto Lubomír Slezák

Sport Club), 1:23:11, 2. Mejzlík 
Petr (TJ Spartak Třebíč), 1:24:08, 
3. Trávníček Jaroslav (AK Drno-
vice), 1:25:22. 60 +: 1. Mikita 
Pavel (SK Sever Brno), 1:26:45, 
2. Volavý Vladimír (Fit on line), 
1:34:07, 3. Fildán Ladislav (Ekol 
Team), 1:37:12. Junioři: 1. Přikryl 
Adam (ASK Blansko), 1:30:45.

Ženy celkově: 1. Křivánková 
Simona (Rocktechnik Triatlon), 

1:14:35, 2. Neubauerová Blan-
ka (AK Drnovice), 1:25:17, 3. 
Kassaiová Martina (Cyklo Kassai 
Boskovice), 1:28:59. 20 - 29 let: 
1. Venerová Lenka (Alfa Heli-
copter TT), 1:29:31, 2. Jurčová 
Michaela, 1:36:30, 3. Šenkýřová 
Veronika, 1:48:12. 30 - 39 let: 1. 
Křivánková Simona (Rocktech-
nik Triatlon), 1:14:35, 2. Kassa-
iová Martina (Cyklo Kassai Bos-

kovice), 1:28:59, 3. Slavíková 
Eva, 1:34:53. 40 - 49 let: 1. Neu-
bauerová Blanka (AK Drnovice), 
1:25:17, 2. Bodnárová Barbora, 
1:40:44, 3. Skřivánková Dana 
(LRS Vyškov), 1:44:00.

Osmnáctý ročník Vysočanské-
ho triatlonu se vydařil. Na svůj 
start přilákal i nové tváře, vysoká 
účast svědčí o tom, že obliba tri-
atlonu je stále velká.

V Drnovicích se zase bude 
hrát derby

Drnovice u Vyškova - V pátek 7. srpna se v 18 hodin v Drnovicích 
u Vyškova utkají ve vzpomínkovém utkání mužstva Drnovic a Brna. 
Jde o setkání bývalých ligových borců z 90. let minulého století, kdy 
zápasy mezi Drnovicemi a Brnem měly náboj derby s velkým D.

Přislíbené účasti hráčů: 
FC Petra Drnovice 90th: Bob Kafka, Jaro Timko, Jožka Majoroš, 

Richard Jukl, Jožka Weber, Petr Veselý, Pavel Harazim, Jan Palinek, 
Zdena Grygera, Broňa Červenka, Mira Holeňák, Petr Hruška, Michal 
Šlachta, Tomáš Bernady, Martin Rozhon, Vlado Kinder, Franta Ondrů-
šek, Martin Müller, Libor Zelníček, Erich Brabec, Pavel Pergl, René 
Formánek, Michal Nehoda, Jarda Schindler, Marcel Švejdík, Luis 
Fabio Gomes, Roman Hendrych, Valda Horváth, Roman Gibala, Mira 
Lecián, Fotis Maniatis, Vlastík Chytrý. 

FC Boby Brno 90th: Trenéři Petr Uličný, Karel Jarůšek a Pepa 
Hron, hráči Luboš Přibyl, Radim Vlasák - Pavel Kobylka, Petr Kři-
vánek, Petr Maléř, Tomáš Hamřík, Honza Palinek, Patrik Siegl, Dan 
Břežný - Lambert Šmíd, Zdena Valnoha, Richard Dostálek, Marek 
Zúbek, Vladimír Chaloupka - Marcel Cupák, Milan Pacanda, Pavel 
Holomek, Patrik Holomek a Petr Švancara.

Jedním z předprodejních míst vstupenek na toto utkání je i Koruna 
Bar v Blansku.  (les)

Běžecká liga překročila hranice okresu
Nemojany - Nemojanská devít-

ka byla podruhé zařazena mezi 
závody Okresní běžecké ligy 
Blansko. Vedro, které v sobotu v 
Nemojanech od časných ranních 
hodin panovalo, vytrvalcům moc 
neprospělo.

Vzhledem k tomu, že prvních 
1500 metrů trati překonáva-
jí závodníci největší část z asi 
250 metrového převýšení celého 
závodu, musí si správně rozvrh-
nout síly, protože tento závod je 

opravdu testem, jak na tom každý 
je se silovou vytrvalostí.

Nejlépe se s nástrahami trati 
vyrovnal Robert Míč, nejrychlejší 
ženou byla Irena Pospíšilová.

Muži: 1. Robert Míč (UNI 
Brno), 31:44, 2. Tomáš Steiner, 
32:02, 3. Petr Hének (oba AK 
Drnovice), 33:52. Veteráni 1: 
1. Robert Šamonil (Horizont Kola 
Novák Blansko), 35:40, 2. Gustav 
Grün (AC Okrouhlá), 35:57, 3. 
Štěpán Marek (Týn nad Bečvou), 

36:07. Veteráni 2: 1. František 
Kolínek (AK Perná), 37:06, 2. 
Pavel Jína (Liga 100 Olomouc), 
37:50, 3. Jaroslav Jurčo (Brno), 
39:14. Veteráni 3: 1. Ladislav 
Špacír (loko Břeclav), 40:57, 2. 
Milan Strachoň (Slavkov), 44:23, 
3. Jiří Boháč (Brno), 44:38.

Ženy: 1. Irena Pospíšilová 
(AK Drnovice), 38:26, 2. Lenka 
Smutná (Sivice), 40:28, 3. Jana 
Matějíková (Liga 100 Olomouc), 
42:11. Veteránky 1: 1. Silvie 

Divišová (AK Drnovice), 41:35, 
2. Hana Müllerová (AK Drno-
vice), 44:11, 3. Petra Krejstová 
(Kometky Boskovice), 47:09. 
Veteránky 2: Miroslava Hanáko-
vá (Sokol Bučovice), 43:59, 2. 
Marie Hynštová (AK Drnovice), 
44:11, 3. Dana Skřivánková (Vyš-
kov), 48:48.

Okresní běžecká liga má pře-
stávku až do poslední srpnové 
soboty, kdy se běží desátý ročník 
Vísecké desítky.  (les)

Statečný boj. Jak již to bývá v tomto přípravném období, dát dohromady kompletní tým na měření sil v mistrovském zápase, není v podmínkách 
neprofesionální soutěže těžké. Blanenskému trenéru Michalu Kuglerovi se to přesto částečně podařilo, i když museli vypomoci vycházející i stá-
vající dorostenci. Pohárové utkání sice skončilo v sobotu porážkou s Líšní 0:3, na fotbal se ale dalo určitě dívat. Více na www.  blansko.cz. 
 (bh), foto Bohumil Hlaváček

V Blansku se hrál čtyřiadvacetihodinový bowlingový 
maraton, vyhrálo družstvo RumpFish SY

Blansko - Blanenská bow-
lingová herna uspořádala turnaj 
Bowling NONSTOP 24 hodin. 
Herního maratonu se v pátek a 
v sobotu zúčastnilo osm družs-
tev. Výtěžek z akce pořadatelé 
věnují blanenskému Domovu 
Olga.

Turnaj začal slavnostním ho-
dem v pátek v osmnáct hodin. 
Osm družstev o maximálně osmi 
hráčích soutěžilo bez přestáv-
ky do sobotní osmnácté hodiny. 
Vždy tři hráči z každého týmu 
museli být na dráze. 

„Hrát čtyřiadvacet hodin je 
docela dlouhé a teď už i úmor-

né,“ popsal zhruba dvě hodiny 
před koncem turnaje Jiří Kra-
tochvíl z týmu Bílé komando a 
doplnil: „Koule má kolem sedmi 
kilogramů. Držíte ji jenom na 
dvou prstech a ty už jsou hodně 
unavený, protože to jsou stovky 
hodů a ty bolí nejvíc. No a palec, 
ten se nafoukne a pak už do té 
koule nejde skoro ani strčit.“ 

Každé družstvo mělo k dis-
pozici jeden pokoj ve vedlejším 
hotelu Zámecká sýpka. Tam 
mohli jeho členové libovolně 
odpočívat. V horkém počasí hrá-
či často také využívali sprchu.

„Na hotelu jsme byli se vyspr-

chovat každý snad dvacetkrát. 
Zázemí je tady perfektní a pomá-
há nám,“ podotkl Jiří Krato-
chvíl. 

Kromě pokoje v hotelu pořada-
telé pro hráče nachystali i bohaté 
občerstvení. Nechyběl večerní 
raut, snídaně a oběd. 

„Akce se koná jednou za rok 
a hráči se nám hlásí už teď na 
příští ročník. A proč čtyřiadvace-
tihodinový turnaj? Je to hlavně 
o tom, že se tady potkáváme s 
kamarády a přáteli. Navíc heslo 
naší herny je Bowling Blansko, 
bowling s přáteli,“ dodal za 
pořadatele Dušan Zelený.

Hráči přispěli také na dobro-
činné účely. Za každý hozený 
strike pořadatelé slíbili věnovat 
dvě koruny Domovu Olga Blan-
sko. Nakonec padlo 3 618 striků. 
Pořadatelé turnaje pak částku 
zaokrouhlili na rovných deset 
tisíc korun. 

Blanenský turnaj Bowling 
NONSTOP 24 hodin ovládlo 
družstvo RumpFish SY, které 
v součtu získalo 25 362 bodů 
a 645 striků. Druhé místo pat-
řilo týmu Sympatičtí a mrštní 
(24 684/577) a třetí družstvu 
Bowling Blansko (24 101/540). 
 Michal Záboj Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Letní turnaje v boskovické 
Červené zahradě

Boskovice - Přes léto se bude v areálu v Červené zahradě opět konat 
řada turnajů. 

Čtvrtek 23. 7. - beach volejbal žen, sobota 25. 7. - kopaná starších 
pánů, sobota 1. 8. - beach volejbal mužů, čtvrtek 13. 8. - beach volejbal 
smíšených párů, čtvrtek 20. 8. - sportovní sedmiboj.

Přihlásit se můžete na e-mail strya.sb@boskovice.cz nebo na 
tel. 606 902 523.  (les)

HORSKÁ KOLA
25. 7., 10 h Velenov. Pohár Drahanské vrchoviny.

KOPANÁ
25. 7., 17:30 h Boskovice B - Ráječko B, Lažánky - Adamov. 26. 7., 
16:30 h Ostrov - Sloup, vše okresní pohár.

TENIS
28. - 30. 7., Blansko, turnaj staršího žactva.

K   

Bronz pro devítileté 
baseballisty

Blansko - Žáci Olympie Blansko se v kategorii do devíti let kvalifi -
kovali až na fi nálový turnaj nejlepších čtyř týmů jihomoravské oblasti. 
Turnaj se hrál v Brně na Městském baseballovém stadionu. 

V rozhodujícím utkání o třetí příčku Olympia jasně porazila Pipas 
Brno v poměru 13:7. V osmičlenném Jihomoravském přeboru tak bla-
nenští obsadili cennou třetí příčku za Draky Brno a Třebíčí. O mistru 
republiky se rozhodne 5.-6.9. na turnaji v Třebíči, kam se výborným 
výsledkem kvalifi kovali i mladí hráči Olympie.

Pro malé baseballisty, softballistky a další zájemce z řad dětí o pál-
kovací hry je připraven příměstský baseballový tábor. Ten proběhne 
v baseballovém areálu Strawberry Field, Mlýnská 22 v Blansku od 17. 
do 21 srpna. Zúčastnit se mohou děti od pěti let. Podrobnosti o basebal-
lovém kempu se dozvíte na www.olympiablansko.cz/, nebo na tel. čísle 
606 748 743.  Jaroslav Krejčíř


	zrc01B
	zrc02
	zrc03B
	zrc04
	zrc05
	zrc06B
	zrc07
	zrc08B

