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Blansko - Jihomoravský kraj-
ský úřad už vybral variantu nového 
přemostění železnice a řeky Svita-
vy v Blansku. Stavba v budoucnu 
spojí centrum města s částí Staré 
Blansko, která je pro dopravu ve 
špičkách špatně přístupná. Radni-
ce už zahájila výkupy pozemků.

Město připravilo čtyři varianty 
nového mostu. Pracovníci odboru 
dopravy krajského úřadu vybra-
li nejvhodnější variantu. Záměr 
musí ještě schválit jihomoravští 
radní a zastupitelé.

„Variant bylo rozpracováno 
několik z toho důvodu, že Jihomo-
ravský kraj hledal ideální křížení 
nové trasy s železničním korido-
rem a řekou Svitavou. Schválena 
byla ta, která je již delší dobu pre-
zentována. Díky tomu může nyní 
město začít vykupovat potřebné 
pozemky a zpracovat stavební 
projekt,“ uvedl vedoucí investič-
ního odboru blanenské radnice 
Marek Štefan.

Nový most na jedné straně začne 
na úrovni křižovatky Svitavské a 

Fügnerovy ulice, šikmo překoná 
koleje a železniční koridor a vyús-
tí nedaleko nádraží na odbočce 
z Brněnské ulice. Na ni se silnice 
napojí kruhovým objezdem. 

Na posledním zasedání už bla-
nenští zastupitelé rozhodli o výku-
pu prvních pozemků, které jsou ke 
stavbě mostu nutné. Další jednání 
ale radnici ještě čekají. „Někteří 
majitelé pozemků k tomu přistu-
pují velice vstřícně. S některými 
majiteli ale možná bude delší a 
problematičtější jednání,“ podotkl 
starosta Ivo Polák (ČSSD).

V přípravě stavby teď bude 
pro město důležité získat všechny 
pozemky nutné ke stavbě mostu. 
Pak teprve se začne zpracovávat 
projekt. 

„Pokud bychom měli všechno 
splněno do roku 2018, tak je to 
velice dobrá zpráva,“ dodal sta-
rosta. 

Stavba podle odhadů přijde 
na 180 milionů korun. Peníze by 
Jihomoravský kraj, který bude 
investorem, chtěl získat z evrop-
ských fondů. 
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V Lysicích je výstava unikátních předmětů 
z uzavřených moravských zámků

Lysice - Zámek v Lysicích 
představuje unikátní exponáty ze 
svého depozitáře. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout předměty ze 
šestnácti šlechtických sídel na 
Moravě, která dnes slouží jako 
domovy důchodů, různé ústavy 
nebo školy. 

V depozitářích lysického zám-
ku se nachází asi osmatřicet tisíc 
předmětů ze čtyřicítky různých 
památkových objektů, které po 
znárodnění začaly sloužit k jiným 

Nový most v Blansku: 
úřad vybral variantu, 

město kupuje pozemky

Posila pro Blansko
Fotbalista Petr 
Švancara bude 
nastupovat za 
divizní klub 
FK Blansko.

Více na straně 2

Opravy přivaděčů
Rekonstrukce 
hlavních 
přivaděčů 
v regionu se chýlí 
ke konci.

Více na straně 4

Úspěch plavců
Blanenští plavci 
zakončili na 
závodech v Praze 
letošní úspěšnou 
sezónu.

Více na straně 7

Znovu mistrem světa. Blanenský Václav Kolář potvrdil svoji absolutní extratřídu. Ve Španělsku dokázal 
obhájit na mistrovství světa v biketrialu svůj titul v elitní kategorii z loňského roku. V nejtvrdší konku-
renci se neztratil ani Martin Kakáč, který mezi ní startoval poprvé, skončil čtvrtý. K šampionátu se ještě 
podrobněji vrátíme. (bh), foto archiv Václava Koláře

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Krhov - Zřejmě alkohol v krvi řidičky 
byl příčinou čtvrteční nehody osobního auta 
Škoda Felicia nedaleko Krhova. Sedmapa-
desátiletá žena utrpěla zranění a do brněn-
ské nemocnice ji transportoval vrtulník.  

Nehoda se stala kolem půl sedmé ráno. 
Řidička jela po silnici ve směru od Skalice 
nad Svitavou. U odbočky na Krhov hava-
rovala.

„Řidička možná usnula, možná ztratila 
pozornost a vjela částečně vpravo mimo 

vozovku. Pak strhla volant zpět, vyjela 
od protisměru a narazila vlevo do stromu. 
Dechová zkouška u řidičky ukázala hodno-
tu 0,38 promile alkoholu,“ popsal policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

Zraněnou řidičku do nemocnice přepravil 
vrtulník. Na autě vznikla škoda asi třicet 
tisíc korun. Na místě zasahovali také hasiči, 
kteří vozidlo zajistili proti vzniku požáru a 
po vyšetření nehody jej vytáhli zpět na sil-
nici. (moj), foto HZS JmK

Řidička s 0,38 promile 
narazila do stromu

Biketrialista Václav Kolář obhájil 
ve Španělsku titul mistra světa

účelům než k turistickým prohlíd-
kám. Část exponátů z takzvaných 
svozů teď mohou návštěvníci 
zámku vidět na výstavě nazvané 
Poklady z depozitářů.

„Národní památkový ústav 
vyhlásil projekt Hradozámecká 
inventura, aby se veřejnosti před-
stavily předměty kulturní pova-
hy, které prostřednictvím hradů 
a zámků spravuje. Výstavou, na 
které představujeme část z tak-
zvaných svozů, přispíváme k této 
inventuře,“ uvedla lysická kaste-
lánka Martina Rudolfová.

Na výstavě v budově předzámčí 
jsou k vidění desítky předmětů ze 
šestnácti různých objektů. Mezi 
nimi je i mobiliář, který v minulosti 

například zdobil zámky na Blanen-
sku – v Černé Hoře, v Letovicích, 
v Šebetově nebo v Lomnici. 

„Každý ten svoz je něčím 
charakteristický. Z lomnického 
zámku máme sbírku porcelánu, 
z Letovic zase portréty habsbur-
ské rodiny. Zajímavá je i kolekce 
zbraní z Loučné nad Desnou,“ 
podotkla kastelánka. 

Další předměty pocházejí ze 
zámků z Čech pod Kosířem na 
Prostějovsku, Rokytnice u Pře-
rova nebo z Letovic na Blanen-
sku. U každého z nich nechybí 
informace o tom, k jakým účelům 
objekt slouží nyní a také historic-
ké i současné fotografi e. 
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Dopravních 
nehod přibývá
Boskovice - Za prvních dvacet 

dní prázdnin zaznamenali v Bos-
kovicích pět dopravních nehod, 
při kterých došlo i ke zranění. 
Jednalo se o nehody, kde byly 
viníky alkohol, popř. jiné omam-
né a psychotropní látky, nepřimě-
řená rychlost a nedání přednosti. 
Podle informací městské policie 
dochází také k rostoucímu počtu 
zadržených řidičů, kteří před jíz-
dou požívají alkohol, nebo omam-
né psychotropní látky.  (hrr)

Klub deskových 
her odstartuje 

v srpnu
Blansko - Vedení Městského 

klubu důchodců již zakoupilo 
stolní hry z příspěvku od Jiho-
moravského kraje. První setká-
ní Klubu deskových her bude 
ve středu pátého srpna v 13.30 
a potrvá do 16 hodin. Zváni jsou 
především senioři se svými vnou-
čaty, ale přijít mohou samozřejmě 
i bez dětí. 

Společně si budou moci zahrát 
různé hry, od klasických, jako 
je Člověče, nezlob se či šachy, 
přes karty až po hry nové, napří-
klad Kris Kros, Double, Aktivity, 
Osadníci z Katanu, Carcasone 
a další. Nový klub vznikl v rám-
ci projektu Kdyby mládí vědělo, 
kdyby stáří mohlo, jehož cílem 
je podpořit vzájemné setkávání 
generací a také trénování paměti 
a jemné motoriky.  (mha) Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Jiří Crha: Švancara je ikona, 
která přiláká lidi na fotbal

K
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Blansko - Dres divizního 
FK Blansko bude v nadcházejícím 
ročníku oblékat útočník Zbrojov-
ky Brno Petr Švancara. Skvělý 
fotbalista, miláček tribun a bavič 
se s klubem dohodl na hostování 
do konce roku. Více v rozhovoru 
pro Zrcadlo prozradil předseda 
FK Blansko Jiří Crha.

Jak bylo těžké angažovat Pet-
ra Švancaru do FK Blansko? 

Vyplynulo to z přátelských 
vztahů Karla Jarůška, který je 
ve výboru klubu, a já znám Petra 
Švancaru také, protože působím 
v dozorčí radě Zbrojovka Brno, 
předtím jsem byl v představen-
stvu. Ta myšlenka se zrodila, 
když jsme s panem Jarůškem dis-
kutovali, že Petr končí angažmá 
v Rakousku. Měli o něj zájem 
další kluby, ale nakonec dal před-
nost Blansku právě kvůli osobním 
vazbám.

Co si jako vedení klubu od 
nové hvězdné posily slibujete?

Jsme rádi, že se rozhodl jít 
do Blanska hned ze tří důvodů. 
První věc je herní záležitost. Je 
to skvělý hráč a na divizi určitě 
výkonnostně má. Druhá věc je, že 
já osobně chci, aby nastal nějaký 
impuls a lidé z Blanska a okolí 
měli motivaci více chodit na fot-
bal. Myslím si, že Petr Švancara je 
ikona, která umí diváky přilákat. 
Třetí věc je, že když bude chodit 
víc diváků, tak to bude ekonomic-
ký přínos pro klub. Zatím chodí 
v Blansku na fotbal kolem dvou 
stovek diváků. Kdyby se návštěv-
nost zvedla o nějakou stovku, tak 
je to pěkný příjem do pokladny 
klubu.

HORNÍ LHOTA - Zloděj odjel v Porsche. Škodu za více než půl 
milionu korun způsobil dosud neznámý pachatel při vloupání do bytu 
v Horní Lhotě. Majiteli ukradl rychlovarnou konvici, vrtačku, sady 
montážního nářadí a monitor s tiskárnou. Nepohrdl ale ani klíčky 
a doklady od vozidla Porsche Cayenne GTX. „Luxusní vůz zapar-
kovaný před domem nebylo obtížné rozpoznat a tak s ním pachatel 
z místa činu jednoduše odjel,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek 
s tím, že zloději hrozí až tříleté vězení.

VAVŘINEC - Mladík přišel o úspory. Blanenští kriminalisté 
vyšetřují případ krádeže peněz z bankovního účtu třiadvacetiletého 
mladíka z Vavřince. Poškozený přišel o bezmála dvě stě tisíc korun. 
„Jakým způsobem se zloději podařilo bez nešťastníkova vědomí pro-
lomit ochranu elektronického bankovnictví zajišťovaného jedním 
z českých renomovaných finančních ústavů, zůstává společně s dal-
šími otázkami předmětem aktuálního prověřování kauzy blanenskou 
policií,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že pachateli 
hrozí až pět let za mřížemi.

OBŮRKA - Auto zůstalo bez kol. Zatím neznámý pachatel ukra-
dl v noci ze soboty na neděli všechna čtyři kola z osobního vozidla 
zaparkovaného před jedním z rodinných domů na Obůrce. „Zloděj 
krom disků s pneumatikami v hodnotě minimálně dvanácti tisíc korun 
pod rouškou tmy ukrad i jistící šrouby, kterými byla kola k nápravám 
přichycena. S heverem či nějakým podložením vozu si samozvaný 
automechanik hlavu příliš nelámal a nechal je po svém zásahu na 
domovní příjezdové cestě ležet jen tak na podvozku,“ uvedl policejní 
mluvčí Petr Nečesánek s tím, že zloději hrozí až dvouleté vězení. 

JEDOVNICE - Gambler napadl barmana. Z trestného činu 
výtržnictví se bude zodpovídat devětatřicetiletý muž z Blanska. 
Dopustit se ho měl v jednom z jedovnických barů. Muže rozlítilo to, 
že mu obsluha s odkazem na jeho opilost odmítla nalít pivo a vypnula 
automaty. 

„Když byl vyzván, aby lokál opustil, začal být agresivní. Zprvu 
jen slovní útok se zvrhl ve fyzický výpad, během kterého natrhl bar-
manovi triko. Po vyvedení z objektu se navíc rozhodl mstít na voze 
majitele podniku a ulomil mu z něj zpětné zrcátko,“ uvedl policejní 
mluvčí Petr Nečesánek. Výtržník způsobil škodu asi tři tisíce korun. 
U soudu mu teď rozí až tři roky vězení.

BLANSKO – Zloději stačila chvilka. O jednapadesát tisíc korun 
a osobní doklady přišel ve čtvrtek odpoledne v Blansku jedenatřiceti-
letý řidič nákladního auta. Vozidlo zaparkoval krátce po třetí hodině 
v Bezručově ulici a na chvíli se vzdálil. 

„Neuzamčená kabina a chvíle řidičovy nepozornosti se staly jas-
nou příležitostí pro zloděje. Odcizení batohu s firemní hotovostí 
a nešťastníkovou osobní portmonkou s průkazy i platební kartou, tak 
bylo dílem okamžiku,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Neče-
sánek. 

VAVŘINEC - Kov skončil ve výkupně. Škodu nejméně osm tisíc 
korun způsobil pachatel, který navštívil bývalý muniční sklad ve 
Vavřinci. Z areálu zloděj ukradl vodovodní baterie, několik ventilů, 
měřič průtoku a třicet metrů elektrorozvodné kabeláže. „Nakradený 
proviant pravděpodobně skončí ve výkupně. Zatím neznámý sběrač 
kovu, který svým jednáním poškodil společnost z Rájce – Jestře-
bí vlastnící dotčený objekt, se tak dopustil trestného činu krádeže 
spáchané vloupáním. Naše právní předpisy postihují toto jednání až 
dvouletým trestem odnětí svobody,“ uvedl blanenský policejní mluv-
čí Petr Nečesánek.  (moj)

Jaký bude úkol Petra Švan-
cary přímo v mužstvu? Bude 
nastupovat v základní sestavě?

To je spíš otázka na trenéra, 
ale už jsme to s ním diskutovali. 
Petr, když jde do Blanska, tak se 
předpokládá, že bude mít výkon-
nost takovou, aby hrál v základ-
ní sestavě. Je to útočník, takže 
bude hrát v útoku nebo stažené-
ho útočníka. Měl by hrát zápasy 
doma i venku. Nastupovat by měl 
i za Tišnov, který se stal farmou 
FK Blansko.

A důležitá otázka, kolik bude 
Petr Švancara stát FK Blan-
sko?

Petr přišel do Blanska na 

základě osobních vazeb a nebu-
de placeným hráčem. Je to hráč 
Zbrojovky Brno, takže je tady 
na hostování do konce roku. Se 
Zbrojovkou máme nadstandardní 
podmínky a za hostování praktic-
ky nic neplatíme.

Co další posily před začát-
kem divize? Máte už nějaké 
nebo ještě stále lovíte? 

Myslím, že trenér už má jasno. 
Zejména jsou to hráči, kteří už 
v Blansku v minulosti působili. 
Za FK by měl opět nastupovat 
Ondřej Ulman, který je ze Šeb-
rova a byl u nás v předchozích 
sezónách. Je to také hráč Zbro-
jovky a na jaře byl na hostování 

v Rosicích. Dále je to Michal 
Kugler ml., který hrál v Břecla-
vi třetí ligu a také v Rakousku, a 
pak se ještě jedná o jednom hráči 
ze Sparty Brno. Zůstává Luboš 
Chloupek, který byl u nás už na 
jaře na hostování.

V uplynulé sezóně jste hráli 
o záchranu v divizi. Jak vidíte 
své šance v nadcházejícím roč-
níku?

Já předpokládám, že ten kádr má 
na to, abychom nehráli o záchra-
nu. Chceme, aby náš fotbal byl 
atraktivní, aby chodili diváci 
a abychom neměli problémy se 
záchranou, ale hráli minimálně ve 
středu tabulky. To je náš cíl.

Petr Švancara a Jiří Crha.  Foto archiv Jiřího CrhyPetr Švancara a Jiří Crha.  Foto archiv Jiřího Crhy

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.

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

INZERCE

Nemocnice upraví oddělení 
a vymění elektroinstalaci

Boskovice - Nemocnici v Bos-
kovicích ještě letos čekají rekon-
strukce a úpravy. Stavební ruch 
pocítí pacienti i návštěvníci zaří-
zení. Vedení nemocnice je žádá 
o shovívavost.

V srpnu začne rekonstrukce 
dětského oddělení v prvním pat-
ře. Po přestavbě v něm vzniknou 
nové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, které rozšíří možnosti 
pro ubytování malých pacientů 
s rodiči.

„Rekonstrukce bude zahájena 
na konci prázdnin a polovina 
oddělení bude na určitou dobu 
uzavřena. Služby však zůsta-
nou zachovány v plném rozsahu 
ve druhém patře, samozřejmě 
s určitými prostorovými omeze-
ními,“ upřesnil jednatel bosko-
vické nemocnice Dan Navrátil 
s tím, že na první patro naváže 

rekonstrukce i ve druhém patře. 
Úpravy dětského oddělení by 
měly skončit v roce 2016.

Pacienti a návštěvníci letos 
pocítí také kompletní výměnu 

elektroinstalace. Stavební práce 
budou znatelné především na 
schodišti k lůžkovým stanicím.

Úpravy letos čekají ještě chi-
rurgické oddělení A a interní 

oddělení B, kde nemocnice plá-
nuje zvýšit komfort pro paci-
enty na některých pokojích. Ve 
východním křídle lůžkových 
oddělení se bude navíc malovat.

„Vedení nemocnice proto prosí 
občany o shovívavost při dočas-
ném zhoršení podmínek způ-
sobeném stavebními pracemi. 
O jednotlivých změnách a ome-
zeních budou lidé informování 
jak na webových stránkách, tak 
informačními cedulemi v nemoc-
nici,“ podotkl jednatel boskovic-
ké nemocnice Dan Navrátil.

V současné době v boskovické 
nemocnici finišuje zateplení spo-
jovacího objektu mezi lůžkovou 
a ambulantní částí a přístavby 
směrem do zahrady. Instalují se 
také tepelná čerpadla. Hotovo 
má být letos v říjnu. 

 Michal Záboj

Nemocnice Boskovice.  Ilustrační foto Radim HruškaNemocnice Boskovice.  Ilustrační foto Radim Hruška

Blansko - Prostory Galerie města Blanska minulý týden patřily Letní 
výtvarné dílně. Pobavit se a vyzkoušet si celou řadu výtvarných tech-
nik na ní mohly děti i dospělí. Galerie pro účastníky dílny připravila 
několik různých stanovišť. Každé z nich bylo spojeno s jednou výsta-
vou, která se v uplynulém roce v Blansku uskutečnila, a každé nabídlo 
jinou výtvarnou techniku.

„Letní výtvarná dílna je určena všem, kteří si rádi zpestří letní leno-
šení malováním, modelováním, kreslením, tisknutím, skládáním, pro-
stě tvořením všeho druhu,“ uvedla vedoucí blanenské galerie Olga 
Fryčová Hořavová. 

Výtvarná dílna trvala od pondělí do pátku. Otevřeno bylo vždy od 
deseti do sedmnácti hodin. (moj), foto Michal Záboj

Galerie města Blanska uspořádala 
tradiční Letní výtvarnou dílnu
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kc.velkeopatovice.cz

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

 

 R43

 START:

  CÍL:

•

Accord

BOSKOVICE

koncert v rámci festivalu
BOSKOVICE 2015

prostor a technického 

 3. 7.  Divadlo ŠUS  

                   10. 7.   

17. 7.   

24. 7.  Divadlo Koráb 

31. 7.  Divadlo Emillion   

 7. 8.  Divadélko Andromeda 

14. 8.  Divadýlko Mrak 

21. 8.  
 

ZÁMEK

BOSKOVICKÝ POHÁDKOVÝ  
  HŘEBÍNEK    

2015

Rodinné vstupné:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
TECHNICKO-INVESTIČNÍHO 

ROZVOJE

Místo výkonu práce: Velké Opatovice (působnost i na závodech ve 
                                              Svitavách a Březině)

Požadujeme: 
VŠ technického směru • 
řidičský průkaz skupiny B • 
NJ nebo AJ • 
praxe v oboru minimálně 3 roky• 
komunikativní a organizační schopnosti• 
zodpovědnost a pečlivost• 

Nabízíme:   
práci ve stabilní nadnárodní společnosti• 
fi remní benefi ty-telefon, notebook, prodloužená dovolená, atd.• 
pružná pracovní doba• 
mzda 35 000 - 45 000 Kč + odměny (možnost dalšího růstu)• 

Termín nástupu: dle dohody - co nejdříve

Zájemci, hlaste se do 10. 8. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí 
personálně-mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909, 

e-mail:  krejcirova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici
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Opravy přivaděčů: Do starého 
potrubí se nasouvá nové

Černovičtí uspořádali poslední 
červencové kolo Velké ceny

Černovice - V neděli 26. čer-
vence se o body do celkové tabul-
ky Velké ceny Blanenska v požár-
ním útoku běhalo v Černovicích, 
kde byla pro závodní družstva 
přichystána široká travnatá dráha 
s hojným okolním zázemím i vel-
kou diváckou kulisou. 

Klání o nejrychlejší požární 
útok odstartovali pár minut po 
dvanácté hodině muži. V konku-
renci třiceti čtyř družstev nejlépe 
obstálo Hluboké z Třebíčska, kte-
ré zvítězilo s časem 17,34 s, na 
druhou příčku vystoupala Obora 
z Blanenska s časem 17,46 s a 
třetí skončila Nesvačilka z Brněn-
ska, které se časomíru podařilo 
zastavit v čase 17,58 s. 

Ve druhé části soutěžního 
odpoledne patřila dráha ženským 
týmům, kterých se do Černovic 
sjelo patnáct. 

Obsazení stupňů vítězů se 
oproti minulému kolu Velké ceny 
Blanenska moc neměnilo, bodo-
vala opět Šošůvka, která zvítězila 
s časem 17,63 s, stříbrné medaile 
si odvážela děvčata z Němčic za 
čas 18,10 s a bronz braly stejně 
jako na předchozím kole v Pamě-
ticích ženy z černovického A 
týmu.

O příštím víkendu 1. a 2. srp-
na je na Velké ceně Blanenska 
naplánováno volno, deváté kolo 
pak proběhne v neděli 9. srpna 
v Němčicích.  Broňa ZhořováVelká cena v Černovicích.  Foto archivVelká cena v Černovicích.  Foto archiv

M  Z

Region - Rekonstrukce hlavních 
vodovodních přivaděčů v regionu 
se chýlí ke konci. Hlavní práce se 
teď odehrávají mezi Boskovicemi 
a Blanskem. Potrubí se na tomto 
úseku vyměňuje metodou tak-
zvaného reliningu. Na rozdíl od 
jiných úseků přivaděčů v regionu 
stavební fi rma neprovádí velké 
výkopy. Nové potrubí se nasouvá 
do původního ocelového, které 
pochází z poloviny osmdesátých 
let minulého století.

„Mezi Boskovicemi a Blan-
skem se dělá technologie relining, 
to znamená, že se vezme menší 
polyetylenové potrubí a zatahuje 
do velkého ocelového potrubí,“ 
popsal výrobně-technický náměs-
tek divize Boskovice Vodárenská 
akciové společnosti Pavel Miku-
lášek.

Původní potrubí má průměr 
padesát centimetrů a nové třicet 
jedna a půl centimetru. Modré 
plastové trubky teď lidé mohou 
vidět připravené například na 
polích u Lhoty Rapotiny.

„Zatahování probíhá tak, že 
se po zhruba dvou stech metrech 
vykopou jámy a na tom původním 
potrubí se udělají výřezy. Jimi se 
nové potrubí zatahuje,“ upřesnil 
Mikulášek.

Během rekonstrukce přivaděčů 
musejí vodohospodáři často uza-
vírat a přepojovat vedení. Vždy 
ale obyvatelé mají jistotu, že jim 

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

z kohoutku poteče kvalitní pitná 
voda. 

„V žádném případě není dotče-
na kvalita vody, ta je pořád per-
fektní. Na všech přivaděčích se 
pracuje naráz, což je neskutečně 
složité na provoz, aby odběratelé 
nepoznali, že se něco opravuje,“ 
uvedl ředitel divize Boskovice 

Vodárenská akciové společnosti 
Petr Fiala s tím, že drobné kom-
plikace se zákalem vody pouze 
nastaly nedávno v Blansku, loni 
se pak část Boskovic zhruba na 
dvě hodiny ocitla bez vody. 

Rekonstrukce vodovodního 
vedení v regionu začala v roce 
2013. Do konce letošního roku 

fi rma vymění asi čtyřicet kilome-
trů potrubí na přivaděčích Velké 
Opatovice – Boskovice, Boskovi-
ce – Blansko, Lažany – Blansko 
a Bořitov – Blansko. Opravují se 
také objekty na vodovodní síti. 
Práce přijdou na více než 300 
milionů korun, ze kterých většinu 
tvoří evropská dotace.

Jedovnice - Sokolské hřiště 
v Jedovnicích uplynulou sobotu 
zaplnily motorky JAWA v rám-
ci pátého ročníku motosrazu. 
Kombinace motocyklů, pěkného 
počasí a známého moderátora 
přilákala také mnoho návštěvní-
ků.

Z celé republiky se sjeli vyzna-
vači starých dvoustopých vozi-
del. O strojích by se dalo říct, 
že čím starší, tím lepší. Každo-
pádně všechny jsou chloubou 
jejich majitelů, kteří si vzájemně 
předvedli své kousky a vyměnili 
si zkušenosti týkající se tohoto 

vášnivého koníčka, jemuž větši-
na propadla již v mládí, kdy zís-
kali svůj první motocykl.

Motorkáři absolvovali ukáz-
kovou okružní jízdu přes okolní 
vesnice. Celé odpoledne mode-
roval Ruda z Ostravy, který také 
zahrál a zazpíval. Byly připra-
veny různé soutěže, jako napří-
klad pití piva na čas, pojídání 
melounu, válení sudu, slalom na 
motorkách. 

Počet přihlášených účastní-
ků rok od roku vzrůstá, letos se 
registrovalo 165 motocyklistů. 
 (mha), foto Marie Hasoňová

V Lysicích je výstava...
Pokračování ze str. 1
„Našli jsme staré fotografi e těch objektů a nafotili současný stav, aby 

návštěvník mohl porovnat,“ dodal Martina Rudolfová.
Výstava Poklady z depozitářů na zámku v Lysicích bude k vidění příš-

tí dva roky. Exponáty na ní budou tvůrci průběžně obměňovat.  (moj)

V Jedovnicích se v sobotu setkali 
příznivci motocyklů značky JAWA

Policie tento rok dokončí rekonstrukci 
svého sídla v Blansku

Blansko - Budova policejní-
ho ředitelství v Blansku obepnu-
lo lešení. Objekt stavební fi rma 
zateplí a vymění zbývají část oken 
a dveří. Po dvou letech tak skončí 
jeho postupná rekonstrukce.

Opravy sídla Police Čes-
ké republiky v Bezručově ulici 
v Blansku začaly v roce 2013. 

Tehdy se vyměnila větší část oken 
a dveří. Loni pak budova dostala 
sedlovou střechu. To vše přišlo na 
asi čtyři a půl milionu korun. 

„Současná rekonstrukce spočí-
vá ve výměně zbývajících výplní 
otvorů budovy, například oken a 
dveří a v provedení jejího zatep-
lení. Tato rekonstrukce je hrazena 

z prostředků EU a je vyčíslena 
na bezmála šest milionů korun,“ 
upřesnil blanenský policejní mluv-
čí Petr Nečesánek. 

Policie v okrese využívá jako 
sídla obvodních oddělení ještě 
budovy v Boskovicích a v Leto-
vicích. Objekt na boskovickém 
Masarykově náměstí má za sebou 

generální rekonstrukci. Částeč-
ných úprav se dočkala i letovic-
ká služebna. „V Letovicích byla 
již před nějakým časem v rámci 
projektu P 1000 rekonstruována 
recepce. Stavebně byla upravena 
i výslechová místnost v přízemí 
tak, aby byla bezbariérová,“ dodal 
mluvčí.  (moj)

Hřiště v Údolní má 
opravené vstupní prostory
Blansko - Návštěvníci fotbalového stadionu v Údolní ulici v Blansku 

budou do areálu přicházet novou bránou a po nové silnici. Úpravy vstup-
ních prostor město přišly na skoro 1,4 milionu korun. 

Stavení fi rma příjezdovou komunikaci nově vyasfaltovala a ohrani-
la obrubníky. Nové je také odvodnění plochy, dláždění před restaurací, 
veřejné osvětlení a vstupní brána. 

„Původní brána už tam byla několik desítek let a už byla v žalostném 
stavu. Uvažovali jsme ji úplně zlikvidovat, ale nakonec jsme se rozhodli 
ji nahradit. Areál je totiž potřeba někdy uzavřít,“ podotkl blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS). (moj), foto Michal Záboj

Řidička smetla kontejner 
a nadýchala přes 3 promile

Křtěnov - Co vysvětlovat bude mít před soudem osmačtyřicetiletá 
řidička, která v neděli havarovala ve Křtěnově. Žena z Měřína totiž used-
la za volant opilá a navíc s úředním zákazem řízení.

Alkoholem posilněná řidička svou nedělní jízdu očividně nezvládla. 
Ve Křtěnově nejprve nabourala kontejner a pak ještě vyvrátila stromek. 
Žena pak na nic nečekala a se svou felicií z místa nehody odjela. Poli-
cejní hlídka ji dostihla po pár kilometrech. Následně se ukázala příčina 
havárie i to, proč od ní řidička rychle ujela.

„Rekordních tři a čtvrt promile v dechu osmačtyřicetileté hazardérky 
předčilo i očekávání zkušených policistů. Vzápětí se ukázalo, že jí navíc 
blanenský soud v minulém roce zakázal až do září 2017 řídit jakákoliv 
motorová vozidla,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Osmačtyřicetileté ženě teď hrozí kvůli nehodě způsobené pod vlivem 
alkoholu až tříleté vězení. Zodpovídat se bude i z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí.  (moj)

Dračí lodě. Závodů na dračích lodích v Jedovnicích se v sobotu zúčast-
nilo přes dvacet týmů. Dračí loď je dlouhá 12,5 m a má tvar otevřeného 
kanoe. Na špici je ozdobena dračí hlavou, na zádi ocasem. Posádka může 
mít maximálně dvacet pádlujících, kormidelníka a bubeníka, který udává 
rytmus pádlování pomocí úderů do bubnu.  Foto Marie Hasoňová

Nehoda. Čtyři lehce zranění včetně dvouletého dítěte zůstali po pon-
dělní dopravní nehodě v Letovicích. V ulici Albína Krejčího se půl hodiny 
po poledni srazila dodávka s osobním autem. Za nehodu patrně může 
devatenác  letý řidič dodávky značky Renault. „Při objíždění odstave-
ného vozidla vjel do pro  směru a střetl se s vozidlem značky Peugeot, 
který řídila řidička ročník 1977,“ popsala policejní mluvčí Alice Musilová. 
Více na www.zrcadlo.net.  (moj), foto Jaroslav Oldřich

Nový most v Blansku...
Pokračování ze str. 1
Nové přemostění má vyřešit špatnou dopravní situaci v centru měs-

ta. Problémy bývají na kruhovém objezdu na křižovatce Smetanova, 
Rožmitálova, Svitavská. Rondel se ve špičkách ucpává, jakmile spadnou 
závory na blízkém železničním přejezdu.
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středa 29. červencestředa 29. července

AKCEAKCE
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Sakrapes 
(bluegreass).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice v 19.30 hod. Mallory.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Ant-
Man.

čtvrtek 30. červencečtvrtek 30. července
AKCEAKCE

Boskovice – Masarykovo náměstí v 9 
hod.: Farmářské trhy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice v 19.30 hod. Bojovník.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Papíro-
vá nevěsta.
Letovice – areál koupaliště ve 21.30 
hod. Biograf láska: Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel, akce v rámci Fes-
tivalu 3+1.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Padding-
ton.

pátek 31. červencepátek 31. července
AKCEAKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 hod.: 
Divadlo Emillion – Zlatovláska, před-
stavení pro děti v rámci Boskovického 
pohádkového hřebínku.

Letovice – Zahrádka hotelu Dermot v 19 
hod.: Jazzulátka, koncert.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Ver-
nisáž výstavy Klubu moravských foto-
grafů, v rámci Festivalu 3+1.
Letovice – Sál ZUŠ ve 20 hod.: Petr 
Beneš Quartet, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ant-Man. (3D)
Boskovice v 17 hod. V hlavě.
Boskovice v 19.30 hod. Mission: 
Impossible – Národ grázlů.

sobota 1. srpnasobota 1. srpna
AKCEAKCE

Letovice – Areál koupaliště od 10 hod.: 
Festival 3+1.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Ant-Man. (3D)
Blansko ve 20 hod. Ant-Man. 

Boskovice v 17 hod. V hlavě. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mission: 
Impossible – Národ grázlů.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Missi-
on: Impossible – Národ grázlů.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Padding-
ton.

neděle 2. srpnaneděle 2. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Dechová hudba 
Lysice.
Blansko – Starobrněnská pivnice Velvet 
v 18 hod.: K tanci a poslechu zahraje 
HD Acoustic.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku 
v 15 hod.: Krajíček a Šuranská a Friedl, 
koncert v rámci promenádní sezóny.
Letovice – Areál koupaliště ve 20 hod.: 
Zítra to roztočíme, Jaroušku!, divadelní 
představení.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Ant-Man.
Blansko ve 20 hod. Ant-Man. (3D)
Boskovice v 17 hod. V hlavě. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Iracionální 
muž.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Missi-
on: Impossible – Národ grázlů.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Očista: 
Anarchie.

pondělí 3. srpnapondělí 3. srpna
KINAKINA

Lysice – letní ve 21.30 hod. Andělé 
všedního dne.

úterý 4. srpnaúterý 4. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 
hod.: Muž podstoupí boj a Dívčí válka 5, 
diskuzní setkání.

kalendář akcíkalendář akcí

Z     
1) Autorem populárního 
románu Mladý muž a bílá vel-
ryba je

a) Vladimír Páral
b) Bohumil Hrabal
c) Michal Viewegh

2) Hlavním městem americké-
ho státu Texas je

a) Dallas
b) Houston
c) Austin

3) Střelcem našeho gólu ve 
inále fotbalového MS 1962 

v Chile byl
a) Andrej Kvašňák
b) Josef Masopust
c) Tomáš Pospíchal

4) Slavný vědec Isaac Newton 
byl

a) Američan
b) Australan
c) Angličan

5) Režisér Steven Spielberg 
nenatočil ilm

a) Čelisti
b) Tootsie
c) Blízká setkání třetího dru-

hu

6) Čmeláci patří do čeledi
a) včelovití
b) vosovití
c) čmelákovití

7) Řeka Dunaj neprotéká
a) Německem
b) Rakouskem
c) Švýcarskem

8) Co se týče vzdálenosti od 
Slunce je Jupiter planetou

a) pátou
b) šestou
c) sedmou 

9) Eucalyptus je znám také 
pod českým názvem

a) chlebovník
b) blahovičník
c) palma olejná

10) Světový rekord J. Edwardse 
v trojskoku mužů má hodnotu

a) 18,49 m
b) 18,39 m
c) 18,29 m

11) Prvním divadelním před-
stavením Divadla Járy Cimr-
mana byla hra

a) Hospoda na mýtince
b) Posel z Liptákova
c) Akt

12) Mezi internetové vyhledá-
vače nepatří

a) Google
b) Seznam
c) Twitter

13) Hlavním městem Turkme-
nistánu je

a) Astana
b) Baku
c) Ašchabad

14) Luboš Pospíšil je český
a) zpěvák
b) klavírista
c) sochař

15) Malíř Salvador Dalí se pro-
slavil jako představitel stylu

a) kubismus
b) realismus
c) surrealismus

16) Vavřinec Hradilek získal 
na posledních letních olym-
pijských hrách v Londýně stří-
bro

a) ve vodním slalomu
b) v kanoistice
c) v moderním pětiboji

17) Kodiak není
a) druh medvěda

b) značka fotoaparátu
c) ostrov

18) Héfaistos byl bohem
a) ohně a kovářství
b) války
c) lovu

19) Večerníček byl poprvé 
vysílán v roce

a) 1963
b) 1964
c) 1965

20) Janek Ledecký byl původ-
ně zpěvákem skupiny

a) Divokej Bill
b) Abraxas
c) Žentour

21) Jan Hus byl upálen ve 
věku

a) 45 let
b) 48 let
c) 51 let

22) Fotbalisté České republi-
ky  nemají v probíhající kva-
li ikaci na EURO 2016 ve své  
skupině

a) Nizozemsko
b) Island
c) Slovensko

23) Chemickou značkou mědi 
je

a) M
b) Cu
c) At

24) Město Maracaibo se 
nachází

a) v Maroku
b) v Peru
c) ve Venezuele
Řešení z minulého týdne: 

1a, 2c, 3c, 4b, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 
10a, 11c, 12c, 13a, 14a, 15b, 16c, 
17a, 18b, 19b, 20c, 21b, 22c, 
23b, 24a. 

 Připravil Bohumil Hlaváček

Chlap leží s chřipkou, když v tom někdo zazvoní a za dveřmi stojí malinká smrtka. „Jdeš si pro mě?“, říká muž. „Ne, (tajenka).“ 

POTÁČ ČÁSTKA 
PENĚZ

KRYT 
MOTORU PLEMENO ZÁMEZÍ TAJENKA VYMŘELÝ 

JAZYK
SVATEBNÍ 
KVĚTINA SPOJKA HNACÍ  

STROJ
METAN 
A ETAN

BAKTERIE BLÁZEN SPOJENÍ 
TRÁMŮ
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KRÁLOVNA 
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NÁJEZDNÍK

BÝVALÝ 
KUKLENSKÝ 

KLUB
HLUK
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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.

INZERCE

Vrcholem festivalu VESUF 
byla kapela Mňága a Žďorp

Suchý - Ve známém kempu na Suchém to o minulém víkendu opět 
žilo. Historicky první Velenovsko – Suchovský festival malých pivovarů 
VESUF tam navštívilo podle odhadů čtyři až pět tisíc návštěvníků. 

Ochutnat bylo možné 38 druhů piv. Konzumenti je hodnotili a z dvanácti 
zastoupených pivovarů zvítězilo Sedlčanské pivo. Kromě pivovarnických 
produktů, nealkoholických nápojů byly v nabídce například i domácí sýry 
a další pochutiny. Udírny jely naplno a propečené kýty voněly na dálku. 
Děti obléhaly skákací hrad a na pódiu se střídali umělci.

Vystoupil Medicimbal Romana Veverky, Golden Delicious, Pavel 
Helan. Velký úspěch zaznamenal Jiří Zbožínek. Vrcholem byl koncert sku-
piny Mňága a Žďorp. Ta doslova oslnila publikum. Průvodcem festivalu 
se stal hvězdný moderátor rádia Krokodýl Tonda Kala. Během tropického 
dne přišla velmi krátká osvěžující dešťová přeháňka. Po ní se vytvořila nad 
rybníkem a celým areálem nádherná duha. Po dobu konání akce nebylo 
potřeba žádného zdravotního ošetření, konstatoval přítomný lékař. Policie 
a bezpečnostní služba zůstávala také bez zásahu.

Celý festival byl zakončen slavnostním ohňostrojem. Ten byl odpálen 
přímo z hladiny místního rybníka. Nad festivalem převzal záštitu hejtman 
jihomoravského kraje Michal Hašek. Společná akce obcí Suchý a Velenov 
skončila úspěšně. Cílem tohoto projektu bylo setkání lidí a to se povedlo. 
Fotoreportáž na www.zrcadlo.net. Vladimír Ševčík



� ubytování v moderních dvoul žkových 
 pokojích a dvoupokojovém rodinném 
 apartmá

� restaurace s letní venkovní terasou 
 a výhledem na zámecký park

� sál s možnos   po ádání  remních akcí 
 nebo soukromých a svatebních oslav

� pivotéka s širokou nabídkou pivních zna ek, 
5 druh  piv na epu

� možnost využi   našeho 
 osmidráhového bowlingového centra 
 s restaurací v t sné blízkos   hotelu

www.sypkablansko.cz � Dvorská 6a, Blansko, tel.: 516 412 887

UBYTOVÁNÍ � RESTAURACE � SÁL � PIVOTÉKA � BOWLING
Restaurace 602 563 646  �� Recepce 702 002 824  �  Bowling 776 887 700
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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

Společnice starší paní zůstala 
sama - je to klidná, čistotná, milá 
obyčejná mourovatá kočička. Tel.: 
702 951 513.

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.

Pronajmu byt 3+1 v Kotvrdo-
vicích, bez RK. Tel.: 605 790 731.

RESTAURACE 
A HOTEL 
OLBERG

PRIVÁTNÍ WELLNESS

OLOMUČANY 58
679 03 OLOMUČANY 

+420 734 440 088

RESTAURACE@OLBERG.CZ

WWW.OLBERG.CZ
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Blanenští plavci zakončili 
sezónu v Praze medailí

Veronika Zamazalová a Jan Vencel.  Foto Věra VencelováVeronika Zamazalová a Jan Vencel.  Foto Věra Vencelová

V  V

Praha, Blansko - Minulý 
víkend probíhalo v otevřeném 
plaveckém stadionu v Praze 
Podolí Letní mistrovství České 
republiky letos poprvé otevřené 
také pro zahraniční plavce. 

Úroveň nejvýznamnějšího 
českého plaveckého šampionátu 
Open national czech swimming 
championship 2015 se tím výraz-
ně zvedla a nebylo vůbec jed-
noduché se na něj kvalifi kovat. 
Plavci totiž museli splnit přísné 
kvalifi kační limity. Česká pla-
vecká elita si mohla poměřit síly 
s reprezentanty Polska, Finska, 
Malty, Libanonu, Gruzie, Litvy 
a Slovenska. 

Plavci měli v Praze také posled-
ní možnost splnit limity na MS do 
Kazaně a MS juniorů do Singapu-
ru. Podmínky pro zaplavání těch 
nejlepších výkonů však byly víc 
než náročné díky pětatřiceti stup-
ňovým vedrům, které trvaly po 
celou dobu konání šampionátu.

Blanenský oddíl reprezento-
valo v Praze pět plavců: Veroni-
ka Zamazalová, Petra Pokorná, 
Hana Kopřivová, Michal Vencel 
a Jan Vencel. Všichni jmenovaní 
se představili v pěti disciplínách 
a vůbec se mezi českou plavec-
kou špičkou neztratili, ba nao-
pak. Veroniku Zamazalovou již 
můžeme mezi nejlepší plavce ČR 
směle zařadit. Navázala totiž v 
Praze na nedávný úspěch z Mis-
trovství republiky dorostu v Par-
dubicích, kde získala mistrovský 
titul v disciplíně padesát metrů 
prsa. 

Solidní čas ve stejné disciplíně 

jí vynesl bronzovou medaili i na 
nejvyšší české soutěži dospělých. 
Zlato brala nejlepší česká prsař-
ka a olympionička Petra Choco-
vá. Nečekaný úspěch Veroniky 
Zamazalové zaujal nejen plavce, 
trenéry a diváky, ale také anti-
dopingovou komisařku, u kte-
ré musela blanenská plavkyně 
absolvovat kontrolní testy. 

Tento famózní výsledek zakrý-
vá solidní výkony ostatních plav-
ců z blanenské sestavy, přede-
vším Jana Vencela, který bojoval 

o nejlepší umístění ve fi nále A 
v disciplíně dvě stě metrů motý-
lek. Na osobní rekord a celkové 
šesté místo ho vytáhl nejlepší čes-
ký plavec na dlouhé tratě a rovněž 
olympionik Jan Micka.

Mezi šestnáct nejlepších se 
probojovala do fi nále B také Petra 
Pokorná. I ona zaplavala osobák 
na dvoustovce polohově, který jí 
stačil na celkové jedenácté mís-
to. Medaile z republiky dospě-
lých je pro blanenské plavání 
opět velmi výrazným úspěchem. 

Když se podíváme do historie, 
tak první medaili z vrcholné 
soutěže dospělých vybojovala 
v roce 1987 v barvách blanen-
ského oddílu Dana Chalupová. 
Tehdy zvítězila na čtyři sta polo-
hový závod a o dva roky později 
již jako závodnice Rudé hvězdy 
Brno dovezla stříbrnou medai-
li z ME juniorů. Republikovým 
šampionátem v rozpálené Praze 
zakončili blanenští plavci letošní 
letní sezónu a čekají je zasloužené 
prázdniny.

Moravec Benešov se v Kutné 
Hoře neztratil

Kutná Hora, Benešov - Po 
deseti letech se do Kutné Hory 
vrátilo Mistrovství České repub-
liky horských kol, které se jelo 
17. - 19. července a na které svoje 
zástupce vyslal i Moravec Bene-
šov.

Pátek patřil závodu štafet 
a Moravec zasáhl do tohoto sou-
boje pouze nepřímo díky svému 
odchovanci Dominiku Prudkovi. 
Ten byl členem štafety GT Bike 
Plac Opportunity, která skončila 
na čtvrtém místě.

V sobotu starší žákyně Tereza 
Obořilová vybojovala ve sprin-
tu bronz a Patrik Kolář potvr-
dil 6. místem nárůst formy. Do 
semifi nálových jízd se prosadil 
ještě starší žák Michal Šmída 
(8. místo), do elitní dvacítky se 
vešla kadetka Jana Tesařová (11. 
místo), starší žák Tomáš Tlamka 
(18. místo) a starší žákyně Anna 
Zemánková (19. místo).

I v neděli naplnila benešovské 
medailové naděje Tereza Oboři-
lová, která si s přehledem dojela 
pro stříbro.

Ani ostatní ale výsledkově 
nezapadli. V kategorii mladších 
žáků a žákyň vedle zkušeného 
Jakuba Tesaře (17. místo) star-
tovaly i Kristýna Kolářová (19.) 
a Anička Smutná (18.). Anně 

Na tra  .  Foto archivNa tra  .  Foto archiv

Zemánkové (12.) umístění v elit-
ní desítce uniklo jen velmi těsně.

Potěšil i výsledek dvou star-
ších žáků – Tomáše Tlamky 
(12.) a Michala Šmídy (14.). I ti 
si v Kutné Hoře zajeli letos svo-
je výsledková maxima. Kadeti 

Matěj Mazánek (32.) a Jan Šmída 
(35.) dojeli na bodovaných mís-
tech, kadetky Jana Tesařová (6.) 
s Monikou Konečnou (13.) také.

Protože kutnohorský závod byl 
zároveň posledním závodem ČP, 
rozhodlo se zde o medailistech. 

Celkový bronz ve své kategorii 
vybojovala Tereza Obořilová, 
z druhého místa se mezi juniorka-
mi mohla radovat Adéla Šafářová, 
čtvrté místo patří Janě Tesařové 
(kadetky), páté Dominiku Prud-
kovi (junioři).  Lubomír Slezák

Turnaj starších pánů se vydařil
Boskovice - Jako každý rok, i letos se v pouťovou sobotu sešla na fot-

balovém hřišti v Červené zahradě mužstva starších pánů na turnaji Nobica 
Cup. Letošního devátého ročníku se zúčastnilo šest družstev, punc mezi-
národní akce mu dal tým z partnerského slovenského města Levice. Každý 
tým odehrál pět utkání, s touto zkouškou sil se v podmračeném, ale velice 
teplém dni, nejlépe vyrovnalo mužstvo pořadatele. Tým Nobica Boskovi-
ce vyhrál tento turnaj potřetí za sebou.

Celkové pořadí: 6. Havířov, 5. Jevíčko, 4. Skalice nad Svitavou, 
3. FC Boskovice, 2. Levice, 1. Nobica Boskovice. Nejlepším střelcem se 
stal Pavel Nečas v dresu Nobica Boskovice, všechna mužstva si vysloužila 
potlesk poměrně velkého počtu diváků, které tento turnaj na tribuny přilá-
kal. (les), foto Lubomír Slezák

F  
Okresní 

přebor muži
1. kolo, 9. 8., 16:30 h: Olešnice 

- Ráječko B, Rudice - Olomučany, 
Vysočany - Šošůvka, Kunštát B - 
Letovice, Adamov - Sloup, Vavři-
nec - Doubravice, Lipůvka - Boři-
tov.

2. kolo, 16. 8., 16:30 h: Ráječ-
ko B - Bořitov, Doubravice - 
Lipůvka, Sloup - Vavřinec, Letovi-
ce - Adamov, Šošůvka - Kunštát B, 
Olomučany - Vysočany, Olešnice 
- Rudice.

3. kolo, 23. 8., 16:30 h: Rudice 
- Ráječko B, Vysočany - Olešnice, 
Kunštát B - Olomučany, Adamov 
- Šošůvka, Vavřinec - Letovice, 
Lipůvka - Sloup, Bořitov - Doub-
ravice.

4. kolo, 30. 8., 16:30 h: Ráječ-
ko B - Doubravice, Sloup - Boři-
tov, Letovice - Lipůvka, Šošůvka 
- Vavřinec, Olomučany - Adamov, 
Olešnice - Kunštát B, Rudice - 
Vysočany.

5. kolo, 6. 9., 16:30 h: Vysoča-
ny - Ráječko B, Kunštát B - Rudi-
ce, Adamov - Olešnice, Vavřinec 
- Olomučany, Lipůvka - Šošůvka, 
Bořitov - Letovice, Doubravice - 
Sloup.

6. kolo, 13. 9., 16 h: Ráječko 
B - Sloup, Letovice - Doubravice, 
Šošůvka - Bořitov, Olomučany 
- Lipůvka, Olešnice - Vavřinec, 
Rudice - Adamov, Vysočany - Kun-
štát B.

7. kolo, 20. 9., 16 h: Kunštát B 
- Ráječko B, Adamov - Vysočany, 
Vavřinec - Rudice, Lipůvka - Oleš-
nice, Bořitov - Olomučany, Doub-
ravice - Šošůvka, Sloup - Letovice.

8. kolo, 27. 9., 16 h: Ráječ-
ko B - Letovice, Šošůvka - Sloup, 
Olomučany - Doubravice, Oleš-
nice - Bořitov, Rudice - Lipůvka, 
Vysočany - Vavřinec, Kunštát B 
- Adamov.

9. kolo, 4. 10., 15:30 h: Ada-
mov - Ráječko B, Vavřinec - Kunš-
tát B, Lipůvka - Vysočany, Bořitov 
- Rudice, Doubravice - Olešnice, 
Sloup - Olomučany, Letovice - Šo-
šůvka.

10. kolo, 11. 10., 15 h: Ráječko 
B - Šošůvka, Olomučany - Leto-
vice, Olešnice - Sloup, Rudice - 
Doubravice, Vysočany - Bořitov, 
Kunštát B - Lipůvka, Adamov - 
Vavřinec.

11. kolo, 18. 10., 15 h: Vavřinec 
- Ráječko B, Lipůvka - Adamov, 
Bořitov - Kunštát B, Doubravice - 
Vysočany, Sloup - Rudice, Letovice 
- Olešnice, Šošůvka - Olomučany.

12. kolo, 25. 10., 14:30 h: 
Ráječko B - Olomučany, Olešnice - 
Šošůvka, Rudice - Letovice, Vyso-
čany - Sloup, Kunštát B - Doubra-
vice, Adamov - Bořitov, Vavřinec 
- Lipůvka.

13. kolo, 28. 10., 14:30 h: Lipův-
ka - Ráječko B, Bořitov - Vavři-
nec, Doubravice - Adamov, Sloup 
- Kunštát B, Letovice - Vysočany, 
Šošůvka - Rudice, Olomučany - 
Olešnice.

14. kolo, 1. 11., 14 h: Ráječko B - 
Olešnice, Olomučany - Rudice, Šo-
šůvka - Vysočany, Letovice - Kunš-
tát B, Sloup - Adamov, Doubravice 
- Vavřinec, Bořitov - Lipůvka.

III. třída muži
1. kolo, 9. 8., 16:30 h: Boskovi-

ce B - Ostrov, Kořenec - Benešov, 
Knínice - Lažánky, Vranová - Lom-
nice, Skalice - Kotvrdovice, Drno-
vice - Vísky, Opatovice - Svitávka. 

2. kolo, 16. 8., 16:30 h: Ost-
rov - Svitávka, Vísky - Opatovice, 
Kotvrdovice - Drnovice, Lomni-
ce - Skalice, Lažánky - Vranová, 
Benešov - Knínice, Boskovice B 
- Kořenec. 

3. kolo, 23. 8., 16:30 h: Koře-
nec - Ostrov, Knínice - Boskovi-
ce B, Vranová - Benešov, Skalice 
- Lažánky, Drnovice - Lomnice, 
Opatovice - Kotvrdovice, Svitávka 
- Vísky.

4. kolo, 30. 8., 16:30 h: Ostrov 
- Vísky, Kotvrdovice - Svitávka, 
Lomnice - Opatovice, Lažánky 
- Drnovice, Benešov - Skalice, 
Boskovice B - Vranová, Kořenec 
- Knínice.

5. kolo, 6. 9., 16:30 h: Knínice - 
Ostrov, Vranová - Kořenec, Skalice 

- Boskovice B, Drnovice - Bene-
šov, Opatovice - Lažánky, Svitávka 
- Lomnice, Vísky - Kotvrdovice. 

6. kolo, 13. 9., 16 h: Ostrov - 
Kotvrdovice, Lomnice - Vísky, 
Lažánky - Svitávka, Benešov - 
Opatovice, Boskovice B - Drno-
vice, Kořenec - Skalice, Knínice 
- Vranová.

7. kolo, 20. 9., 16 h: Vranová 
- Ostrov, Skalice - Knínice, Drno-
vice - Kořenec, Opatovice - Bosko-
vice B, Svitávka - Benešov, Vísky - 
Lažánky, Kotvrdovice - Lomnice.

8. kolo, 27. 9., 16 h: Ostrov - 
Lomnice, Lažánky - Kotvrdovice, 
Benešov - Vísky, Boskovice B 
- Svitávka, Kořenec - Opatovice, 
Knínice - Drnovice, Vranová - Ska-
lice.

9. kolo, 4. 10., 15:30 h: Skalice - 
Ostrov, Drnovice - Vranová, Opato-
vice - Knínice, Svitávka - Kořenec, 
Vísky - Boskovice B, Kotvrdovice 
- Benešov, Lomnice - Lažánky. 

10. kolo, 11. 10., 15 h: Ostrov - 
Lažánky, Benešov - Lomnice, Bos-
kovice B - Kotvrdovice, Kořenec - 
Vísky, Knínice - Svitávka, Vranová 
- Opatovice, Skalice - Drnovice. 

11. kolo, 18. 10., 15 h: Drnovice 
- Ostrov, Opatovice - Skalice, Svi-
távka - Vranová, Vísky - Knínice, 
Kotvrdovice - Kořenec, Lomnice - 
Boskovice B, Lažánky - Benešov.

12. kolo, 25. 10., 14:30 h: Ostrov 
- Benešov, Boskovice B - Lažánky, 
Kořenec - Lomnice, Knínice - Kot-
vrdovice, Vranová - Vísky, Skalice 
- Svitávka, Drnovice - Opatovice.

13. kolo, 28. 10., 14:30 h: Opato-
vice - Ostrov, Svitávka - Drnovice, 
Vísky - Skalice, Kotvrdovice - Vra-
nová, Lomnice - Knínice, Lažánky 
- Kořenec, Benešov - Boskovice B. 

14. kolo, 1. 11., 14 h: Ostrov - 
Boskovice B, Benešov - Kořenec, 
Lažánky - Knínice, Lomnice - Vra-
nová, Kotvrdovice - Skalice, Vísky 
- Drnovice, Svitávka - Opatovice.

IV. třída muži
1. kolo, 9. 8., 16:30 h: Svitávka B 

- Jedovnice B, Lažany - Olomuča-
ny B, Cetkovice - Voděrady, Vavři-
nec B - volný los, Skalice B - Doub-
ravice B, Lipůvka B - volný los.

2. kolo, 16. 8., 16:30 h: Jedov-
nice B - volný los, Doubravice B 
- Lipůvka B, volný los - Skalice B, 
Voděrady - Vavřinec B, Olomučany B 
- Cetkovice, Svitávka B - Lažany.

3. kolo, 23. 8., 16:30 h: Lažany - 
Jedovnice B, Cetkovice - Svitávka B, 
Vavřinec B - Olomučany B, Skali-
ce B - Voděrady, Lipůvka B - volný 
los, volný los - Doubravice B.

4. kolo, 30. 8., 16:30 h: Jedov-
nice B - Doubravice B, Voděrady 
- Lipůvka B, Olomučany B - Ska-
lice B, Svitávka B - Vavřinec B, 
Lažany - Cetkovice.

5. kolo, 6. 9., 16:30 h: Cetkovice 
- Jedovnice B, Vavřinec B - Lažany, 
Skalice B - Svitávka B, Lipůvka B - 
Olomučany B, volný los - Voděrady, 
Doubravice B - volný los.

6. kolo, 13. 9., 16 h: Jedovnice B 
- volný los, Voděrady - Doubravi-
ce B, Olomučany B - volný los, Svi-
távka B - Lipůvka B, Lažany - Ska-
lice B, Cetkovice - Vavřinec B.

7. kolo, 20. 9., 16 h: Vavřinec B - 
Jedovnice B, Skalice B - Cetkovice, 
Lipůvka B - Lažany, volný los - Svi-
távka B, Doubravice B - Olomuča-
ny B, volný los - Voděrady.

8. kolo, 27. 9., 16 h: Jedovnice B - 
Voděrady, Olomučany B - volný los, 
Svitávka B - Doubravice B, Lažany 
- volný los, Cetkovice - Lipůvka B, 
Vavřinec B - Skalice B.

9. kolo, 4. 10., 15:30 h: Skalice B 
- Jedovnice B, Lipůvka B - Vavři-
nec B, volný los - Cetkovice, Doub-
ravice B - Lažany, volný los - Svi-
távka B, Voděrady - Olomučany B.

10. kolo, 11. 10., 15 h: Jedovni-
ce B - Olomučany B, Svitávka B 
- Voděrady, Lažany - volný los, Cet-
kovice - Doubravice B, Vavřinec B 
- volný los, Skalice B - Lipůvka B.

11. kolo, 18. 10., 15 h: Lipůvka B 
- Jedovnice B, volný los - Skalice B, 
Doubravice B - Vavřinec B, volný 
los - Cetkovice, Voděrady - Lažany, 
Olomučany B - Svitávka B.

12. kolo, 25. 10., 14:30 h: Jedov-
nice B - Svitávka B, Olomučany B - 
Lažany, Voděrady - Cetkovice, vol-
ný los - Vavřinec B, Doubravice B 
- Skalice B, volný los - Lipůvka B.
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Okresní běžecká liga je ve druhé polovině
L  S

Region - Nemojanská devítka, 
která se běžela v sobotu 18. čer-
vence, byla šestnáctým závodem 
Okresní běžecké ligy a tedy dru-
hým závodem její druhé polovi-
ny.

V průběžném bodovém hod-
nocení je ve výsledkové listině 
necelá pětistovka běžců všech 
věkových kategorií. Ti měřili své 
síly na tratích od 4,8 km (Skalní 
mlýn - Macocha v rámci Hraběn-
ka cupu) až po 43 km (Blansko 
– Lomnice v rámci Moravské-
ho UltraMaratonu). Celkem ty 
nejvěrnější čeká trasa dlouhá 
přes 300 kilometrů. To je součet 
vzdáleností všech 29 letošních 
závodů.

Průběžné pořadí – celkově: 
1 Tomáš Večeřa (Relax Olešni-
ce), 1055 b, 2. Stanislav Široký 
(AK Blansko Dvorská), 1041 b, 
3. Gustav Grün (AC Okrouhlá), 
959 b.

St. žáci: 1. David Klíč (ACT Závod ve Vískách.  Foto Lubomír SlezákZávod ve Vískách.  Foto Lubomír Slezák

Lerak), 240 b, 2. Mirislav Přibyl 
(Vavřinec), 144 b, 3. Damien 
Buchválek (OB Veselice), 66 b. 
Ml. žáci: 1. Lukáš Svoboda (Šo-
šůvka), 196 b, 2. Tomáš Fabiánek 
(OB Veselice), 177 b, 3. Lukáš 
Kučera (Blansko), 40 b. St. žáky-
ně: 1. Adriana Horňová (Lho-
ta Rapotina), 184 b, 2. Andrea 
Husovská (Minerva Boskovice), 
160 b, 3. Michaela Dvořáčková 
(Gymbos), 99 b. Ml. žákyně: 
1. Pavla Štoudková (Doubravice 
n. S.), 273 b, 2. Tereza Charvá-
tová (Relax Fit Team), 252 b, 3. 
Aneta Fritzová (Moravec Bene-
šov), 162 b. Junioři: 1. Petr 
Konečný (AC Okrouhlá), 440 
b, 2. Jaroslav Říha (AK Kuřim), 
381 b, 3. Jan Opletal (Jedovni-
ce), 306 b.

Muži: 1 Tomáš Večeřa (Relax 
Olešnice), 1055 b, 2. Stanislav 
Široký (AK Blansko Dvorská), 
1041 b, 3. Aleš Klopec (Blansko), 
770 b. Veteráni 1: 1. Gustav Grün 
(AC Okrouhlá), 959 b, 2. Tomáš 
Jančík (Boskovice), 905 b, 3. Jan 

Macura (Horizont Kola Novák 
Blansko), 697 b. Veteráni 2: 1. 
Pavel Bachratý (Blansko), 702 b, 
2. Zdeněk Novák (Horizont Kola 
Novák Blansko), 565 b, 3. Roman 
Buš (Rájec), 475 b. Veteráni 3: 
1. Aleš Stráník (Blansko), 494 b, 
2. Pavel Svoboda (Sloup), 299 b, 
3. Bohuslav Růžička (Ráječko), 
151 b.

Ženy: 1. Eva Zálešáková (Ada-
mov), 438 b, 2. Lucie Nedomová 
(Kometky Lysice), 367 b, 3. Pet-
ra Krejsová (Kometky Boskovi-
ce), 307 b. Veteránky: 1. Zdeň-
ka Komárková (Kometky Oleš-
nice), 366 b, 2. Ivana Grünová 
(AC Okrouhlá), 364 b, 3. Ivana 
Ondroušková (Blansko), 226 b. 
Veteránky 2: 1. Alena Žákovská 
(Horizont Kola Novák Blansko), 
190 b, 2. Zdenka Suchánková 
(Blansko), 64 b, 3. Jitka Tesařo-
vá (RBK Blansko), 30 b.

Okresní běžecká liga pokra-
čuje v sobotu 29. srpna a má na 
programu 10. ročník Vísecké 
desítky.

Forever young
Váš vůz bude stále jako nový

20% úspora 
 na údržbu vozu

+ dárek 
 kvalitní aditivum

1. 8. – 30. 9. 2015

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

www.servis5plus.cz
Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

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

Pá 21. srpna

TRÉNINKOVÉ JÍZDY

So 22. srpna

ZÁVOD 200 m a 1000 m

Info: 603 564 579  e-mail: kretinkacup@seznam.cz

Boskovice - Další ročník seriálu prázdnino-
vých sportovních turnajů v Červené zahradě 
Boskovice odstartoval ve čtvrtek 23. července 
plážový volejbal dívek a žen. Boje pod vysokou 
sítí probíhaly za podmračeného počasí, což po 
nekonečném období úmorných veder všichni 
přijali s povděkem.

Po dobu závěrečných utkání se z oblohy sná-
šel lehký osvěžující letní deštík. I to bylo všem 
velmi příjemné.

Po třinácté hodině vyhlásil jednatel pořáda-
jících Služeb Boskovice a současně rozhod-
čí Milan Strya výsledky: „Doufám, že jste si 
zahrály, děkuji všem za účast. Připomínám, že 
v sobotu prvního srpna proběhne stejná soutěž 
mužských dvojic, můžete přijít fandit. Třetí 
místo dnes vybojovala dvojice Gabriela Janků – 
Andrea Husovská, druhé pořadí získala děvčata 
Blanka Maňoušková – Eva Mrázková, nejlepší 
dvojicí byly Vendula Báčová a Michaela Štes-
lová.“

Všechny dívky dostaly volné vstupenky na 
koupaliště a do městských lázní, vítězná dvojice 
navíc upomínkové poháry.  (les)

Sportovní soutěže v Červené zahradě začaly

 Foto Luboš Sušil Foto Luboš Sušil

K   

BEACH VOLEJBAL
1. 8., 9 h Koupaliště Červenka 

Boskovice. Turnaj mužů.

HORSKÁ KOLA
1. 8., 10 h Velenov. Pohár Dra-

hanské vrchoviny.

KOPANÁ
29. 7., 17:30 h 1. Jedovnice - 

Lipovec, 2. Rájec - Kunštát, 1. 
předkolo poháru JmKFS. 2. 8., 
17 h Vítěz 1- Soběšice, vítěz 2 - 
Svratka Brno, 2. předkolo poháru 
JmKFS. 1. 8., 17:30 h Lipůvka - 
Vilémovice. 2. 8., 16:30 h Bos-
kovice B - Doubravice, Adamov 
- Rudice, 1. kolo poháru OFS 
Blansko.
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