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Ve funkci ředitelky Senior 
centra v Blansku skončila Len-
ka Dražilová. Z funkce ji odvo-
lali jihomoravští krajští radní. 
Důvodem k jejímu odvolání 
bylo osobní auto, které ředitelka 
dostala jako sponzorský dar. 

Lenku Dražilovou odvolání 
překvapilo. Podle ní přišlo jen 
pár týdnů poté, co ji krajský 
odbor sociálních věcí ohodno-
til jako jednu z mála ředitelek, 
která všechna kritéria plní na sto 
procent.

„Rada využila možnost nesdě-
lit mi, kvůli čemu jsem měla být 
odvolána. Radní Marek Šlapal 
mi pouze oznámil, že je to kvů-
li manažerskému pochybení. 
Nejsem si ale vědoma, že bych 
se nějaké závažné chyby dopus-
tila,“ říká Lenka Dražilová.

Jako manažerské pochybe-
ní radní Marek Šlapal (ČSSD) 
označil to, že bývalá ředitelka 

dar ve výši půl milionu korun 
neoznámila zřizovateli Senior 
centra, kterým je Jihomoravský 
kraj. Další příčinou bylo to, že 
se jednalo o osobní automobil, 
který ředitelka Lenka Dražilová 
užívala.

„Domníváme se, že v případě, 
že organizace Jihomoravského 
kraje obdrží tak vysoký dar, tak 
je naprosto nezbytné, aby o tom 
byl zřizovatel informován. Za 
druhé, pokud takový dar orga-
nizace přijímá, tak musí být 
poskytnut pro potřeby klientů, 
ne pro potřeby ředitele,“ podotkl 
radní Šlapal.

Bývalá ředitelka Senior cen-
tra v Blansku Lenka Dražilová 
pochybení odmítá. Automobil 
užívala v souladu s předpisy 
a tvrdí, že nákup vozidla za půl 
milionu korun měla i v požadav-
ku na investice v roce 2015. Tím, 
že na něj sehnala sponzora, nao-
pak Jihomoravskému kraji ušet-
řila.

„Absurdní je, že jsem očeká-
vala pochvalu a namísto toho 
jsem byla odvolána. Patrně kvů-
li této banální zámince. Na radě 
se prý mluvilo o tom, že peníze 
mohly být použity jinak ve pro-
spěch klientů. To je ale hloupost, 
protože dar byl účelově vázán na 
nákup auta a ve prospěch zaříze-
ní šlo dalších více než 500 tisíc 
sponzorsky sehnaných korun. 
Bohužel jsem neměla možnost se 
k věci vyjádřit,“ podotkla Lenka 
Dražilová.

Za svým odvoláním vidí poli-
tické důvody. Svůj konec ve 
funkci ředitelky spojuje s tím, 
že v loňských komunálních vol-
bách kandidovala v Blansku za 
hnutí ANO. „Já to vnímám jako 
odvolání z politických důvodů,“ 
dodala bývalá ředitelka.

Senior centrum v Blansku teď 
povede dosavadní zástupkyně 
ředitelky. Jihomoravský kraj už 
zároveň vypsal výběrové řízení 
na nového šéfa.
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Náklaďák v Rájci-Jestřebí prorazil závoru a ujel
Rájec-Jestřebí - Stačilo málo 

a na železničním přejezdu v Ráj-
ci-Jestřebí mohlo dojít k podobné 
tragédii jako nedávno ve Studénce. 
Řidič nákladního auta tam na čer-
venou vjel na koleje. Pod padají-
cími závorami se mu podařilo pro-
klouznout až na poslední chvíli.

Incident se odehrál v pátek 
31. července. Na záznamu z kame-
ry, která rájecký železniční pře-
jezd sleduje, je vidět, jak přijíždí 
nákladní auto. V tu chvíli blikají 

Jihomoravští radní 
odvolali ředitelku 

Senior centra

Tragická nehoda
U Rozseče nad 
Kunštátem přišel 
při nehodě o život 
mladý muž na 
skútru.

Více na straně 2

Novinky z nemocnice
Boskovická 
nemocnice chystá 
rekonstrukce 
některých 
oddělení.

Více na straně 3

První vítězství
Trtílek 
a Švancara 
dovedli divizní 
Blansko k první 
výhře.

Více na straně 8

Kolečka. Milovníci recese si dali v sobotu dostaveníčko na fotbalovém hřiš   ve Vážanech. Uskutečnil se tam 
to  ž již pátý ročník závodu O Vážansky kolečka. Nadšenci s kolečkem se tentokrát vydali na putování kolem 
světa. Fotoreportáž a video na www.zrcadlo.net Foto Radim Hruška

KAŽDÝ DEN 
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Ve Vážanech se o víkendu recesisté 
vydali na kolečku kolem světa

výstražná červená světla.  Řidič na 
okamžik zastaví. Pak se ale roz-
hodne přejezd ještě projet.

„Jakmile však řidič na přejezd 
vjel, začaly se sklápět závory. 
Šofér je prorazil a ujel. Šetřením 
se nám podařilo tohoto řidiče 
zjistit a v současné chvíli je před-
volaný na policii. Událost šetříme 
vzhledem k poškození závory jako 
dopravní nehodu. Tím, že řidič vjel 
na přejezd v době, kdy je to zakázá-
no, se dopustil přestupku,“ uvedla 
policejní mluvčí Alice Musilová. 

Řidiči nákladního auta hrozí 
bloková pokuta až dva a půl tisí-
ce korun nebo ve správním řízení 
sankce až pět tisíc korun. „K tomu 
náleží i patřičné bodové hodnocení, 

což je v tomto případě sedm bodů. 
Pokud se jedná o opakovaný pře-
stupek, může správní orgán udělit 
řidiči zákaz řízení od jednoho do 
šesti měsíců,“ dodala mluvčí.

Podobné chování řidičů i chodců 
na železničním přejezdu v Rájci-
Jestřebí nebývá výjimkou. Loni na 
podzim například kamera zachyti-
la řidiče osobního auta, který vjel 
na koleje, a za ním spadly závory. 
Srážce s přijíždějícím vlakem na 
poslední chvíli zabránila duchapří-
tomná kolemjdoucí, která závoru 
nadzvedla, a vozidlo mohlo vycou-
vat. Minulý rok na začátku dubna 
rychlík na přejezdu v Rájci-Jestře-
bí zase málem srazil staršího muže. 
Hrozivě vypadající situaci také Náklaďák na přejezdu. Zdroj Policie ČRNáklaďák na přejezdu. Zdroj Policie ČR

Lysičtí uspěli v soutěži Zlatá srnčí trofej
Lysice - Děti z kroužku myslivosti, lesnictví a ochrany 

přírody při lysické základní škole dominovaly na celore-
publikovém fi nále soutěže Zlatá srnčí trofej. Z Písků u Kři-
voklátu přivezli zástupci mladší i starší kategorie zlato 
a bronz.

Na celorepublikové fi nále, což je vlastně čtrnáctidenní 
soustředění, vyjelo z lysického kroužku celkem osm dětí. 
Nejúspěšnější byli Petra Růžková (zlato v ml. kategorii), 
Jakub Pavelka (zlato ve st. kategorii), Lukáš Pavelka (bronz 
v ml. kategorii) a Michaela Homolková (bronz ve st. kate-
gorii). 

„Zlatá srnčí trofej je celostátní soutěž, která má několik 
kol. Nejprve jsou místní, nejlepší postupují do okresních 
kol a poté do celorepublikového fi nále. Letos se nám poda-
řil mimořádný úspěch. Kromě zlatých a bronzových pohárů 
ještě dva naši zástupci skončili ve starší kategorii na čtvr-
tém a pátém místě,“ popsal vedoucí kroužku Arnošt Šmétka 
s tím, že v mladších dětech bylo jednašedesát soutěžících 
a ve starších pětašedesát.  Pokračování na str. 4

zaznamenala kamera. Záběry pak 
obletěly celý svět. Jen na kanálu 
Zrcadla na Youtube je vidělo skoro 
milion lidí.

Neukáznění jsou chodci a řidi-
či často i na železničním přejezdu 
u zastávky Blansko-město. Na 
dodržování pravidel se tam poli-
cisté a strážníci blanenské městské 
policie zaměřili v úterý odpoledne. 
Během kontroly zjistili několik 
přestupků. „Sedm řidičů vjelo na 
železniční přejezd v době, kdy to 
bylo zakázáno. Předpisy porušil 
i jeden cyklista a deset chodců. 
Přestupky řešili policisté blokovou 
pokutou, čtyři řidiči se budou zod-
povídat u správního orgánu,“ doda-
la mluvčí.  Michal Záboj

Účastníci celorepublikového fi nále. Foto Radim HruškaÚčastníci celorepublikového fi nále. Foto Radim Hruška

Soutěž o dvě vstupenky na 
koncert Vojtěcha Dyka

Týdeník Zrcadlo přináší ve spolupráci s KZMB soutěž o dvě 
vstupenky na koncert Vojtěcha Dyka & B-Side Bandu, kte-
rý se odehraje v pátek 28. srpna od 20 hodin v boskovickém 
letním kině.

Soutěžní otázka: Kolik roků oslavil Vojtěch Dyk letos v čer-
venci?  a/ 30 let
  b/ 31 let

  c/ 32 let

Správnou odpověď posílejte do středy 26. srpna 
na e-mail: redakce@zrcadlo.net. Výherce budeme 
kontaktovat.
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Tragická dopravní nehoda: 
U Rozseče zemřel motorkář

K

R  H

Rozseč nad Kunštátem - 
Jeden lidský život si v sobotu po 
čtrnácté hodině vyžádala neho-
da osobního auta s motocyklem 
poblíž Rozseče nad Kunštátem. 
Mladý motorkář se tam čelně 
střetl s autem a svým zraněním na 
místě podlehl. 

„V sobotu po čtrnácté hodině 
došlo mezi obcí Rozseč a Hodo-
nín k tragické dopravní nehodě. 
Podle dosud zjištěných informací 
z místa nehody se ze zatím nezjiš-
těných příčin motocyklista čelně 
střetl s osobním vozidlem,“ uved-
la policejní mluvčí Alice Musilo-
vá.

I přes snahu přivolaných 
záchranářů dvaadvacetiletý mla-
dík na místě svým zraněním pod-
lehl. V osobním vozidle se lehce 
zranil jedenadvacetiletý šofér 
a jeho o dva roky mladší spolu-
jezdec.

K nehodě vyjeli profesionální 
hasiči z Kunštátu a dobrovolní 
hasiči z Olešnice. Po příjezdu na 
místo společně se zdravotníky 
poskytovali první pomoc oběma 
zraněným a pomáhali při oživo-
vacích pokusech.

„Hasiči zajistili místo nehody 
proti vzniku požáru a zasypali 
uniklé provozní kapaliny sorben-
tem. Po několika desítkách minut 

BOSKOVICE - Hledají svědky nehody. Ve středu 5. srpna došlo 
v Boskovicích k neobvyklé dopravní nehodě. V sedmnáct hodin vystu-
povala na zastávce v Sokolské ulici z autobusu starší paní. Řidič auto-
busu si však nevšiml, že cestující zanechala zdravotní hůl v prostoru 
dveří a jak je zavíral, dveře hůl sevřely a žena upadla. Autobus odjel 
směrem k ulici Nádražní. Více než osmdesátiletá paní utrpěla během 
nehody předběžně lehké zranění.

Policisté proto žádají svědky této nehody, aby se přihlásili na telefo-
nu 974 631 255 nebo 974 631 251. Využít mohou i bezplatnou tísňovou 
linku 158.  (hrr)

MILONICE - Muž popíjel pivo a pak řídil. Policisté ve středu 
odpoledne zajistili dalšího neslavného rekordmana silnic. V Miloni-
cích hlídka zastavila dvaačtyřicetiletého řidiče, který nadýchal 3,80 
promile. O něco méně pak měla žena v Lysicích. 

„Muž se přiznal, že během dne popíjel pivo a poté usedl za volant 
felicie. Strážci zákona mu zadrželi řidičské oprávnění a zakázali další 
jízdu. Soud navíc může zarputilému milovníkovi pivního moku nadělit 
za ohrožení pod vlivem návykové látky až jeden rok vězení,“ uvedla 
policejní mluvčí Alice Musilová.

Hodnotu 2,36 promile pak policisté zjistili u dvaapadesátileté ženy. 
Alkoholem posilněnou řidičku zastavili ve večerních hodinách v Lysi-
cích.  (moj)

LIPŮVKA - Řidiči se udělalo nevolno a zemřel. Tragickou dohru 
měla ve středu dopravní nehoda mezi Lipůvkou a Svinošicemi. I když 
její aktéři vyvázli bez zranění, jeden muž krátce po ní zemřel.

Třiatřicetiletému muži, který řídil vozidlo značky Kia s přívěsným 
vozíkem, se během jízdy pravděpodobně udělalo nevolno. Následkem 
toho havaroval s autem mimo silnici, kde narazil do stromu a dopravní 
značky.

„Při nehodě vznikla pouze hmotná škoda, oba spolujezdci se nezra-
nili. Zdravotní stav řidiče, který nesouvisel s dopravní nehodou, byl 
však natolik vážný, že i přes pokusy záchranářů zemřel,“ doplnila poli-
cejní mluvčí Alice Musilová.  (hrr) resuscitace, mladý muž svým zra-

něním podlehl. Hasiči pomohli 
naložit auto s motorkou na vozi-
dla odtahové služby a očistili 
vozovku od použitého sorbentu. 
Zásah ukončili patnáct minut 
před osmnáctou hodinou,“ přidal 
podrobnosti mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jan Dvořák.

O dvě hodiny dříve boural 

motorkář i u jeskyně Výpustek u 
Křtin. Tam ale nebyly následky 
tak tragické.

„Ve 12.10 hod. vyjela naše jed-
notka k dopravní nehodě u Křtin, 
u jeskyně Výpustek. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že se jedná 
o nehodu motocyklu se zraněním 
a únikem provozních kapalin. 
Naše jednotka provedla zabez-

pečení místa události, předlékař-
skou pomoc zraněnému motorká-
ři, kterého si do své péče později 
převzala ZZS,“ popsali zásah 
jedovničtí dobrovolní hasiči.

Jak dále uvedli, po příjezdu 
profesionálních hasičů z Blanska 
jim předali velení a společnými 
silami zlikvidovali únik provoz-
ních kapalin.

Nehoda u Rozseče. Foto HZS JmKNehoda u Rozseče. Foto HZS JmK

Adamovský infokanál bude 
příští rok možná v HD kvalitě

Adamov - Při nástupu do 
funkce v roce 2010 si současný 
adamovský starosta Roman Pilát 
mimo jiné dal cíl - dosáhnout co 
nejlepší informovanosti adamov-
ských občanů o tom, co se ve 
městě dělo, děje a dít bude. Proto 
jsme se při rozhovoru s ním zají-
mali o to, jaké formy informování 
dnes městský úřad využívá.

„Když jsem nastupoval do 
funkce, musel jsem se rozkoukat. 
Jedním z prvních kroků v oblas-
ti, kterou jste vzpomenula, bylo, 
že se už zaběhnutý Adamovský 
zpravodaj oblékl do barev. Poda-
řilo se najít prostředky na jeho 
vícebarevný tisk. Vím, že si lidé 
Zpravodaj díky množství fotogra-
fi í z nejrůznějších akcí schovávají 
do svých rodinných archivů. Je 
to taková malá kronika města,“ 
říká.

K dalším tradičním pro-
středkům informovanosti patří 
ve městě rozhlas. Došlo v této 
oblasti k nějaké změně?

Rozhlasová síť prošla před 
dvěma lety modernizací, a to 
v návaznosti na protipovodňová 
opatření. Dnes je plně digitalizo-
vána, můžeme přebírat hlášení z 
různých míst, stejně jako pouštět 
zpravodajství jen do ulic, kterých 
se zprávy týkají. Dobré zkušenosti 

máme dlouhodobě i s rozesíláním 
aktuálních SMS zpráv, většinou 
krizových. Tento systém využívá 
ve městě přes 500 lidí. I v tomto 
případě dokážeme zprávy dodat 
cíleně těm, jichž se týkají.

Když jste hovořil o tradičních 
formách, pak nesmím zapome-
nout na plakátovací plochy, kte-
rých máme ve městě šest a dvě 
z nich dostanou v nejbližší době 
nový kabát. Podobně se staráme 
také o informační skříňky.

A co ty modernější informač-
ní zdroje?

Asi do čtvrtého roku uplynulé-
ho volebního období spadá snaha 
o obnovení vysílání Infokanálu. 
Tehdy se objevila možnost vysí-
lat ho přímo z rozhledny Alexan-
drovka, která stojí nad městem. 
Potřebná zařízení se dostala na 
takovou cenovou hladinu, že i 
město naší velikosti si to může 
dovolit.

V době, kdy se připravoval 
Infokanál, jsme řešili i moderni-
zaci webových stránek města. Už 
neumožňovaly například kom-
fortní zobrazení na mobilních 
telefonech, tabletech či menších 
noteboocích a mobilním internetu 
obecně. Přikročili jsme ke kom-
pletní změně celého webu. Ten 
dnes má moderní vzhled. Vím, 

že se některá města už nechala 
Adamovem v tomto směru inspi-
rovat.

S webovými stránkami máme 
ofi ciálně provázány i ofi ciál-
ní facebookové stránky města. 
Existuje i neofi ciální (soukromý) 
facebook, kde se hojně diskutu-
je o dění ve městě, dá se říci, že 
se vzájemně v určitých tématech 
doplňují. Do diskuzí se snažíme 
vstupovat, přinášejí nám další 
podněty i kritické názory. I ty 
jsou pro naši práci ve městě vel-
mi důležité.

Ale na obnovení Infokanálu 
se nezapomnělo…

Cíl obnovit Infokanál zůstal, 
navíc s úkolem provázat ho právě 
s webem tak, aby byl co nejefek-
tivnější. Právě nyní je v testova-
cím provozu vysílán jako Ada-
movský infokanál - TV Adamov. 
Zatím je textový s fotografi emi. 
Zvuk bude přidán během pár týd-
nů společně s videoreportážemi. 
Budou to aktuální reportáže, 
které se budou několikrát opako-
vat, a už teď existují realizační 
týmy vytvářející sérii dokumentů 
o městě a jeho okolí, například 
dokument o Býčí skále, o Liech-
tensteinech, o historii tradiční 
strojírenské výroby v adamov-
ských závodech a podobně. Chtě-

li bychom vytvořit jakousi banku 
informací o městě a jeho historii.

Dole pod každou stránkou jede 
smyčka, která nabízí velmi struč-
ná upozornění, co bude na dalších 
stránkách následovat. Stejně jako 
na ČT24. Pokud vás něco zaujme, 
prostě si musíte počkat, až se 
podrobná zpráva na obrazovce 
objeví. Ale to podstatné tam kaž-
dý najde hned…

Navíc plánujeme v příštím roce 
rozjet i HD vysílání, a tím pádem 
se postarat i o vyšší kvalitu. 

Informačních toků je tedy 
celá řada. Proč přistupujete 
k tak širokému záběru?

Snažíme se pokrýt všechny 
věkové a zájmové skupiny. Na 
začátku zmíněný Zpravodaj je 
zaměřen na všechny občany měs-
ta, každý ho dostává do schránky. 
Pak je tedy médium interneto-
vých stránek pro ty, kteří běžně 
s internetem pracují, řekněme tak 
do padesáti let věku, facebook 
je zaměřen už spíše na mladší. 
Infokanál je zaměřen spíše na ty, 
kteří nemají internet a chtějí si 
toto zpravodajství přečíst v klidu 
na televizoru. Díky provázanos-
ti všech těchto médií dostáváme 
potřebné informace ke všem sku-
pinám obyvatel města. 

 Marta Antonínová

Fes  val. Boskovice hos  ly o víkendu tradiční Fes  válek bez bojů a válek. Vrcholem akce byla sobotní hudební vystoupení. Posluchačům se představil 
například populární písničkář Slávek Janoušek (vpravo). Fotoreportáž na www.zrcadlo.net  Foto Radim Sobotka

Do klubu důchodců mohou 
přijít také děti: Do klubu 

deskových her
Blansko - První schůzka klubu deskových her se uskutečnila ve 

středu pátého srpna v Městském klubu důchodců v Blansku. V rámci 
projektu „Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo“ senioři hráli různé 
stolní hry s dětmi. Pravidla se učili jedni od druhých. 

Projekt vznikl za podpory Městského úřadu Blansko a fi nancován je 
z dotací z Jihomoravského kraje. Ten na účely zakoupení stolních her 
a variabilních hracích stolů uvolnil třicet tisíc korun. Hlavní myšlenkou 
nového kroužku je podpora rodinných aktivit na úrovni obce v souladu 
s připravovanou koncepcí rodinné politiky. „Cílem tohoto projektu je 
mezigenerační propojení, aby si senioři hráli s dětmi. Je to zábava pro-
spěšná jednak tak, že senioři tráví čas se svými vnoučaty, a jednak tak, 
že při každé hře se bystří paměť a člověk se udržuje v kondici a v poho-
dě,“ popsal blanenský místostarosta Jiří Crha (ODS).

K dispozici jsou různé stolní hry, mezi nimi klasické, jako Člově-
če, nezlob se, šachy, dáma, karty, ale i hry nové, například Kris Kros, 
Double, Aktivity, Osadníci z Katanu, Carcasone a další. Na základě 
vlastního výběru si tedy mohou hrát hry babičky a dědečkové se svými 
vnoučaty, ale také senioři nebo děti mezi sebou. „Klub je sice určen 
primárně k tomu, aby přišli senioři se svými vnoučaty, ovšem vnoučata 
rozhodně nejsou vstupenkou do kroužku. Mohou přijít i senioři bez 
dětí,“ podotkla předsedkyně samosprávy městského klubu důchodců 
Marta Gronová.

„Projekt se mi moc líbí. My hrajeme deskové hry i doma s dcerou 
a vnoučaty,“ řekla Růžena Markusová, která se ve stolních hrách sku-
tečně vyzná, a to i v těch novějších, proto ji vedení klubu důchodců 
jmenovalo do funkce vedoucí kroužku deskových her. Podle ní je hraní 
stolních her velkým přínosem především pro možnost kontaktu členů 
rodiny. A pokud je někdo doma sám, je důležité, aby chodil mezi lidi. 
Odložit stud a pobavit se s ostatními – to vše pomáhá zahnat trudné 
myšlenky, které samota často přináší.

Vedení klubu důchodců věří, že se na těchto setkáních budou pro-
línat zkušenosti seniorů s bystrostí mladé generace. „Další setkání se 
uskuteční ve středu devatenáctého srpna v 13.30 a potrvá do 16 hodin. 
Potom by se schůzka měla konat každý týden,“ informovala vedoucí 
klubu důchodců Simona Maulisová. (mha), foto Marie Hasoňová

KOUPĚ
* Koupíme chalupu na Blanensku.  Tel.: 720 598 284
* Koupím byt na investici.  Tel.: 723 046 213
* Solventní manželé hledají RD se zahradou. 
 Tel.: 720 598 284
* Koupím zahradu/chatu.  Tel.: 720 586 943

PRODEJ
* RD Ludíkov. Bydlení, rekreace.  Tel.: 739 300 933

INZERCE
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NEMOCNICI NAVŠTÍVIL PŘEDSEDA 
VLÁDY A MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ

V současné době se hojně 
diskutuje o problematice do-
mácích porodů. K této otázce 
se vyjádřil primář Gynekolo-
gicko porodnického oddělení 
boskovické nemocnice Jan Ma-
chač, který je ve svém oboru 
uznávaným odborníkem.

Jaký je tedy váš názor na do-
mácí porody?

Situace v porodnictví je v sou-
časné době poněkud nabourává-
na teorií domácích porodů. Ta vy-
chází mimo jiné z toho, že porod 
v domácnosti je stejně bezpečný 
jako v porodnici a žena rodí v do-
mácím prostředí ve větší psychic-
ké pohodě. To ale není zase až tak 
pravda. 

V současné době probíhá v tu-
zemsku operačním způsobem 
skoro jedna čtvrtina porodů. 
Procento císařských řezů se po-
hybuje kolem dvaceti procent 
a další operační porody tvoří ješ-
tě zhruba čtyři procenta. Z toho 
samozřejmě plyne, že pětadva-
cet procent porodů nemůže být 
vedeno v domácnosti. Teorie, že 
porod je zcela přirozená věc, je 
sice pravdivá, ale je nutné dodat, 
že porod v domácnosti je velmi 
riskantní záležitost, a to jak pro 
dítě, tak pro matku.

Zastánci domácích porodů 
tvrdí, že dříve se doma rodíva-
lo běžně...

To je sice pravda, ale dříve rodí-
valy doma ženy, které si nemohly 
dovolit nemocnici. Všechno se 
vyvíjí, a jestliže jsme se nyní do-
stali na perinatální úmrtnost, 
která je v tuzemsku kolem tří 
promile, tak proč se vracet zpět. 
Je nutné si uvědomit, že u nás ze-
mřou pouze tři narozené děti z ti-

síce. Dostali jsme se na světovou 
úroveň, která v ostatních státech 
nemá obdoby. V této oblasti pat-
říme mezi nejvyspělejší státy. Do-
mácí porody jsou podle statistik 
šest až jedenáctkrát nebezpeč-
nější. Pokud by tedy ženy začaly 
rodit doma, tak se nám také zá-
konitě zvýší počet mrtvých dětí. 
Z tohoto důvodu Česká gyneko-
logická společnost včetně České 
lékařské komory a odborníků, 
kteří se porody zabývají, porod 
v domácnosti odsuzují jako příliš 
velké riziko.

Žena má ale právo se roz-

hodnout, kde bude porod pro-
bíhat...

Podle mého názoru má přede-
vším povinnost udělat všechno 
proto, aby se jí narodilo zdra-
vé dítě. Jestliže se rozhodne, že 
zvýší riziko při porodu, tak sice 
na to má právo, ale nejedná zod-
povědně. Zapomíná se také na 
dítě, které má právo na ochranu 
svého života od samého počátku. 
Argumenty, že prostředí v po-
rodnicích je neosobní a stresují-
cí, platily před třiceti lety. Dnes 
jsou porodnice vybudovány tak, 
že platí slogan, že nikoliv porod 
doma, ale domov v porodnici.

NEMOCNICE BOSKOVICE
 BEZPEČÍ, DŮVĚRA, PÉČE

V úterý 28. července 2015 
navštívil Nemocnici Bosko-
vice premiér České republi-
ky Bohuslav Sobotka. Před-
seda vlády do nemocnice 
přijel v doprovodu ministra 
zdravotnictví Svatopluka 
Němečka. Po jednání s vede-
ním zdravotnického zařízení 
následovala prohlídka ne-
mocnice.

„Je potěšitelné, že nemocnice 
je ekonomicky stabilizovaná, 
má zajištěn kvalitní personál, 
a to velmi dobře i v oborech, se 
kterými se potýkají i mnohem 
větší zařízení, jako je napří-
klad dětské lékařství, a že má 
i jasnou vizi a strategii dalšího 
rozvoje,“ řekl na následné tis-
kové konferenci ministr zdra-
votnictví.

Svatopluk Němeček dále uve-
dl, že ministerstvo zdravotnic-
tví bude finančně podporovat 
i nemocnice v regionech. 

„Jednáme i o podpoře Ne-
mocnice Boskovice. Věřím, že 
v rozpočtu pro rok 2016 bude-
me mít možnost vyčlenit určité 
prostředky,“ dodal ministr.

V případě boskovické ne-
mocnice by stát mohl podpořit 
plánovaný přesun anesteziolo-
gicko-resuscitačního oddělení 
(ARO). To je zatím umístěno ve 
spodním patře jižní přístavby 
nemocnice. Nově by pak mělo 
sídlit v pátém podlaží stejné 
budovy.

Premiér i ministr zdravotnic-
tví se také na místě seznámili s 
prostorem, který je na vybudo-
vání nového ARO vyčleněn.

BOSKOVICKÁ NEMOCNICE 
CHYSTÁ REKONSTRUKCE 
NĚKTERÝCH ODDĚLENÍ

Ve druhém pololetí toho-
to roku budou v nemocnici 
probíhat stavební úpravy. 
Vedení nemocnice proto 
prosí občany o shovívavost 
při dočasném zhoršení 
podmínek způsobené sta-
vebními pracemi. 

Kromě nutných technic-
kých renovací budou moder-
nizována a vylepšena i ne-
mocniční oddělení. Již v sou-
časnosti se dokončuje zatep-
lování budov, v říjnu by měli 
pacienti mít svou nemocnici 
s novou fasádou hlavního ne-
mocničního monobloku. 

Důležité jsou též práce na 
novém zdroji tepla a nové re-
gulaci tepelného hospodář-
ství. Tyto změny se komfortu 
pacientů dotknou jen okra-
jově, na rozdíl od komplet-
ní výměny elektroinstalace 
v zadním lůžkovém traktu, 
která zhorší situaci na scho-
dišti k lůžkovým stanicím.

Pacienty, zvláště rodiče 
s dětmi však jistě potěší, 
že se připravuje zkrášlení 
a nové vybavení dětského 
oddělení v 1. patře. Vzniknou 
nové pokoje, které umožní 
hospitalizaci dětí společně 
s rodiči včetně nového soci-
álního zařízení na pokojích. 
Oddělení dostane nový de-

sign, aby nemocné děti měly 
kromě zdravotní péče i přá-
telské prostředí. 

Rekonstrukce bude za-
hájena na konci prázdnin 
a polovina oddělení bude na 
určitou dobu uzavřena. Služ-
by však zůstanou zachovány 
v plném rozsahu ve 2. patře, 
samozřejmě s určitými pro-
storovými omezeními. Po 
uvedení do provozu stanice 
v 1. patře se bude s úprava-
mi pokračovat i ve 2. patře 
a nové dětské oddělení by 
mělo být kompletně dokon-
čeno v roce 2016.

Stavební úpravy se do-
tknou i chirurgického oddě-
lení B a interního oddělení B, 

kde budou upraveny některé 
pokoje s ohledem na zlepšení 
komfortu pacientů. Zároveň 
postupně proběhne malová-
ní ve východním křídle lůž-
kových oddělení. Omezení 
bude jen krátké, řádově ve 
dnech.

Jednatel dále rozhodl o po-
stupné výměně významné 
části nemocničních lůžek 
a dalšího vybavení nemoc-
ničních provozů.

O jednotlivých změnách 
a omezeních budou občané 
informováni jak na webových 
stránkách, tak informačními 
cedulemi v nemocnici.

Vedení nemocnice děkuje 
klientům za pochopení.

PRIMÁŘ JAN MACHAČ: CÍLEM NENÍ POROD 
DOMA, ALE DOMOV V PORODNICI
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Ve Skalici začíná oprava 
mostů a průtahu obcí

Velká cena v Němčicích: Mnozí 
favorité v horku zaváhali

Němčice - Velká cena Blanen-
ska v požárním útoku, v rámci kte-
ré hasičská družstva každoročně 
sbírají body z předem vybraných 
dvanácti soutěží, má za sebou 

svoje letošní deváté kolo. Teď už 
může být každý bod rozhodující 
a každá chyba znamenat velké 
komplikace. Přesto v Němčicích, 
kde v neděli 9. srpna deváté kolo 

Velké ceny Blanenska proběhlo, 
mnozí favorité zaváhali.

V horkém počasí se do startovní 
listiny zapsalo třiatřicet mužských 
a rekordních devatenáct ženských 

družstev, a protože se v Němčicích 
běhá na trávě, soutěžit začala nej-
dříve družstva mužská.

Do nejlepší trojice se tentokráte 
nepodařilo probojovat žádnému z 
družstev z Blanenska, stupně ví-
tězů obsadilo Stanoviště z okresu 
Brno-venkov, Hluboké z Třebíč-
ska a Chrastavec ze Svitavska. 
Stanoviště získalo za čas 17,54 s 
třetí místo, druzí skončili muži z 
Hlubokého s časem 17,40 s a zví-
tězil Chrastavec s časem 17,19 s.

V ženské kategorii, která v Něm-
čicích atakovala dvacítku startu-
jících družstev, naopak bodovaly 
výhradně týmy z blanenského 
okresu. Děvčata z Ostrova u Ma-
cochy skončila bronzová za požár-
ní útok zaběhnutý v čase 18,10 s, 
stříbrnou medaili získal Senetářov 
za čas 17,48 s a zaslouženě zlaté, 
s nejrychlejším časem celé soutěže, 
z Němčic odjížděly ženy ze Sycho-
tína, kterým se časomíru podařilo 
zastavit v čase 16,57 s.

O tomto víkendu čeká Velkou 
cenu Blanenska dvojkolo, v so-
botu 15. srpna se hasiči a hasičky 
utkají na dráze v Rudici, v neděli 
16. srpna pak v hasičském areálu 
v Sychotíně.  Broňa Zhořová

M  Z

Skalice nad Svitavou - Oby-
vatelé a návštěvníci Skalice nad 
Svitavou se musejí na čas smířit 
s uzavírkami, omezeními v do-
pravě a také se stavebním ruchem. 
Ve středu tam začala rekonstruk-
ce průtahu obcí.

Stavební fi rma u obchodu vy-
buduje zcela nový most, opravo-
vat se budou i mosty na silnici za 
železničním přejezdem směrem 
k Mladkovu. Tam tak skončí po 
letech provizorium, kdy je vozov-
ka zúžená.

„Na tyto rekonstrukce mostů 
bude navazovat rekonstrukce vo-
zovky, budování nové kanalizace, 
úprava křižovatky s ulicí Školní 
a křižovatky u bývalého hostince. 
Upravovat se bude i niveleta vo-
zovky, protože dneska je výškově 
nad vjezdy a voda stéká do okol-
ních budov a podmáčí je,“ upřes-
nila Eva Zouharová z blanenské 
správy a údržby silnic.

Na stavbě se bude podílet 
i obec. V její režii budou rekon-
strukce kanalizace, veřejného 
osvětlení a chodníků.

„Na opravu silnice přes obec 
a mostů jsme dlouho čekali. Silni-
ce směrem ke křižovatce na Lhotu 
byla více než deset let propadlá. 
Jen máme obavy, aby fi rma E.on 

Most u obchodu ve Skalici.  Foto Radim HruškaMost u obchodu ve Skalici.  Foto Radim Hruška

stihla položit do země kabely, jak 
má v plánu,“ uvedl starosta Ska-
lice nad Svitavou Petr Řezníček 
(nez.).

Práce si vyžádají uzavírku 
v centru obce. Povolení vjezdu 
dostanou obyvatelé od obecního 

úřadu. Přes potok vedle obchodu 
vznikne provizorní přejezd.

„Doprava přes železniční pře-
jezd zůstane zachována pro auto-
busy a dopravní obsluhu. Bude se 
jezdit po polovinách na semafo-
ry,“ dodala Eva Zouharová.

Opravy průtahu a mostů ve Ska-
lici nad Svitavou přijdou na jedna-
třicet milionů korun. Práce potrva-
jí do konce listopadu. Na příští rok 
se v obci plánuje rekonstrukce sil-
nice v úseku od bývalého hostince 
směrem k silnice II/150.

Lysičtí uspěli v soutěži 
Zlatá srnčí trofej

Pokračování ze str. 1
A co všechno musí děti umět? Musí mít znalosti ze všech oblastí, 

které se týkají přírody. Zkouší se znalost botaniky, ochrany přírody, 
myslivosti, zoologie i kynologie. „Děti například musí umět poznat 
lebky, čelisti, peří, pobytové stopy zvěře, lovecká plemena psů a na 
soutěži bývají i otázky ze sokolnictví. Je to všechno, co se týká pří-
rody a její ochrany, s čímž myslivost souvisí, protože myslivci byli 
první ochránci přírody, na což se nyní trochu zapomíná,“ vyjmenoval 
Šmétka.

Ve finále děti nejprve absolvovaly vědomostní test. Poté následo-
val prostor na další přípravu doplněný různými přednáškami. Poté už 
přišla na řadu hlavní část, kterou byla poznávací stezka. To znamená 
asi sto dvacet stanovišť, kde mají soutěžící na trase zhruba dva a půl 
kilometru poznávat různé exponáty. Druhý týden pak následovala zá-
bavná část a čtrnáctidenní pobyt ukončilo vyhlášení výsledků.

Lysičtí ve Zlaté srnčí trofeji bodují pravidelně. V kroužku se ve-
doucí s dětmi scházejí třikrát týdně po dvou hodinách. Ale pokaždé 
s jinou skupinou, protože mladých myslivců je kolem šedesáti. Ar-
nošt Šmétka vede starší děti, o ty nejmenší se stará vedoucí Naďa 
Novotná.

„Když je to normální výuka, tak se věnujeme botanice, kynologii 
a podobně. Jakmile se začne blížit termín soutěže, tak nasadíme in-
tenzivnější přípravu. Chodíme také do přírody a k dispozici máme 
i klubovnu v lese, která patří mysliveckému sdružení Lysice – Ště-
chov,“ doplnil Arnošt Šmétka.  Radim Hruška

Na tra   v Němčicích.  Foto Pavel KuchařNa tra   v Němčicích.  Foto Pavel Kuchař

Demolice Dukly se blíží, 
budova je už za plotem

Blansko - Hotel Dukla na náměstí Republiky v Blansku v úterý obe-
pnul plot. Firma tak udělala další krok k demolici objektu. Bourání má 
podle harmonogramu přijít na řadu příští týden. 

Minulý týden začali dělníci budovu vyklízet. Uvnitř demontují na-
příklad radiátory, rozvody, okna a další vybavení. Samotné bourání má 
začít ve 33. týdnu. Objekt budou postupně rozebírat hydraulické nůžky 
a další těžká technika. Demolice Dukly včetně provizorního zapravení 
prostranství má skončit s letošním listopadem. Vše přijde na více než 
čtyři miliony korun. (moj), foto Michal Záboj

Požáry o víkendu 
potrápily hasiče, hořelo 

pole i les
Region - V sobotu 8. srpna se jihomoravští hasiči pořádně zapotili. 

Zasahovali celkem u devatenácti požárů, z toho například dvakrát hořel 
les a desetkrát polní porost nebo tráva.

V našem regionu bojovali s požárem lesa mezi Ostrovem u Macochy 
a Lipovcem. S ohněm na ploše přibližně sto krát sto metrů, bojovalo 
deset hasičských sborů od půl sedmé večerní asi tři hodiny.

„Proti plamenům nasadili, na dvou úsecích, celkem třináct vodních 
proudů. U nedalekého rybníka zřídili čerpací stanoviště na doplňová-
ní cisteren a kyvadlově dováželi vodu do lesa. Hasiči museli pokácet 
i několik ohořelých stromů, které hrozily pádem. Škoda po požáru je 
předběžně vyčíslena vyšetřovatelem na 100 tisíc korun. Příčina vzniku 
požáru je v šetření,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvo-
řák.

S ohněm na velké ploše zápolili hasiči také na poli u Brťova u Vel-
kých Opatovic. Požár tam v sobotu po šestnácté hodině zachvátil str-
niště o rozloze pět set krát pět set metrů. Na hašení se podílelo celkem 
sedm jednotek.  (hrr)

Požár lesa.  Foto HZS JmKPožár lesa.  Foto HZS JmK

Dívka v Opatovicích 
vytvořila pomník stromu
Velké Opatovice - I když se nových soch ve veřejném prostoru dnes 

už mnoho neobjevuje, přesto jedno malé sochařské dílko přibylo bě-
hem letošního léta i v parku ve Velkých Opatovicích. Byl vytvořen 
kamenný pomníček pro umístění informační cedule k dnes již světově 
proslulé Opatovické borovici, která se stala Stromem roku ČR 2014 
a v anketě Evropský strom 2015 obsadila páté místo. 

Jedná se zřejmě o vůbec nejstarší borovici černou v České repub-
lice a její stáří je odhadováno na více než 250 let. Tento impozantní 
sedmikmenný strom je vyhledáván turisty, a tak bylo nutné vytvořit 
decentní označení, které by zapadlo do památkově chráněného parku.

Návrhy byly různé, ale nakonec Velkoopatovičtí vyřešili vše takříka-
jíc svépomocí. Byl použit velký pískovcový blok ze zdi demolovaného 
domu v těsném sousedství parku, který pocházel z bývalých lomů v oko-
lí. Na úpravě historického kamene se podíleli žáci ze Základní umělecké 
školy pod vedením Františka Žáčka. Finální a mistrnou podobu opraco-
vání vložila do kamene Moira-Catherine Westlake. Tato teprve patnác-
tiletá dívka svou prvotinu zvládla bravůrně a navázala tak na někdejší 
tradici a věhlas opatovických kameníků. Není proto překvapením, že by 
chtěla i nadále pokračovat ve studiu s uměleckou profi lací.

Grafi cký návrh popisné tabule vytvořila jednatelka Služeb města, 
Anna Kaderková a usazení kamene provedli zaměstnanci městského 
úřadu. Nově byly pro turisty vytvořeny také samolepky a razítko s lo-
gem Opatovické borovice, které jsou k dispozici na Infocentru a v Mo-
ravském kartografi ckém centru ve Velkých Opatovicích.

 Dalibor Badal

Na úřad práce přišli lidé ze 
školství, nezaměstnanost 

se v červenci zvýšila 
Region - Na Blanensku a Boskovicku v červenci mírně přibylo lidí 

bez práce. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu okresu ke konci měsí-
ce činil 5,6 procenta, což je o desetinu bodu více než v červnu.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným 
nárůstem nezaměstnanosti stojí především každoročně se opakující pří-
chod části pedagogů a dalších pracovníků ve školství do evidence úřadu 
práce. Ve vyšším počtu se nám hlásili také rodiče dětí ve školním věku, 
kteří nemají přes prázdniny zajištěné hlídání a v menší míře začali při-
cházet i absolventi škol,“ uvedla zastupující generální ředitelka Úřadu 
práce České republiky Kateřina Sadílková.

Úřad práce v okrese Blansko ke konci července evidoval 4 155 ucha-
zečů o zaměstnání, kterým nabízel 757 volných pracovních míst. Na jed-
no tak připadá v průměru skoro šest lidí. 

Mírný výkyv nezaměstnanosti směrem nahoru zaznamenala v červen-
ci celá republika. Podíl nezaměstnaných v  Jihomoravském kraji činil 6,9 
procenta (6,8 v červnu), v celé ČR 6,3 procenta (6.2 v červnu).  (moj)
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středa 12. srpnastředa 12. srpna

AKCEAKCE
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Lístek (trampská).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa 2.
Boskovice v 19.30 hod. Vykolejená.
Boskovice – letní ve 21 hod. Domácí 
péče.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Ghoul.

čtvrtek 13. srpnačtvrtek 13. srpna
AKCEAKCE

Moravský kras – Dům přírody Morav-
ského krasu v 18 hod.: 3D léto v Domě 
přírody – projekce Marka Audyho. Pro-
hlídka nově otevřené expozice o Morav-
ském krasu a 3D projekce Marka Audy-
ho Dobývání Punkvy a 3N 3D Írán.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Méďa 2.

Boskovice v 19.30 hod. Slow West.
Boskovice – letní ve 21 hod. Domácí 
péče.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Hobit: Bitva 
pěti armád.

pátek 14. srpnapátek 14. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecké nádvoří v 17 hod.: 
Seriál představení pro děti - Boskovický 
pohádkový hřebínek - Divadýlko Mrak: 
O Palečkovi.
Křtiny – Městys v 18 hod.: Hody – sta-
vění máje.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fantastická čtyř-
ka.
Boskovice v 17 hod. Barbie Rock’n 
Royals.
Boskovice v 19.30 hod. Fantastická 
čtyřka.
Boskovice – letní ve 21 hod. V hlavě.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Ovečka 
Shaun ve filmu.

sobota 15. srpnasobota 15. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Modrá věž v 9 hod.: XI. roč-
ník Pochodu PO STOPÁCH P. ŠEVČÍKA.
Křtiny – Městys v 8.30 až 21 hod.: Křtin-
ské hody.
Kunštát – Pískovna Kora v 10 hod.: 
TRUCK TRIAL BOHEMIA, nákladní auta 
v extrémním terénu.
Lysice – Zámek v 15 hod.: Komentované 
prohlídky zámecké zahrady v Lysicích.
Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: 
Myslivecká romance - noční kostýmova-
né prohlídky.
Olešnice – U hasičské zbrojnice ve 12 
hod.: OLÉ FIREFIGHTER 2015, první roč-
ník závodů v silovém víceboji. Více na 
www.olesnice.cz. 
Světlá – Výletiště ve 20 hod.: Před-
pouťová zábava.
Úsobrno – Hřiště v 9 až 10 hod.: Pochod 
za historií Úsobrna.
Vanovice – U kulturního domu v 15 
hod.: Dětský den s Večerníčkem.
Velká Roudka – Hřiště v 10 hod.: Bultak-
Kututak, závod podomácku vyrobených 
traktorů.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří ve 13.30 
hod.: Cyklovýlet do Křenova a okolí.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Fantastická čtyř-
ka.
Blansko ve 20 hod. Fantastická čtyřka. 
(titulky)
Boskovice v 17 hod. Barbie Rock’n 
Royals.
Boskovice v 19.30 hod. Fantastická 
čtyřka. (titulky)
Boskovice – letní ve 21 hod. V hlavě.

neděle 16. srpnaneděle 16. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Holóbkova moze-
ka z Protivanova.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku 
v 15 hod.: Promenádní sezóna: Bosko-
věnka, koncert.
Kunštát – Pískovna Kora v 9 hod.: 
TRUCK TRIAL BOHEMIA, nákladní auta 
v extrémním terénu.
Letovice – Masarykovo náměstí v 15 
hod.: Restaurant Day, míchané drinky, 
francouzské palačinky a slané a sladké 
dobroty od klientů Diakonie. Hudební 
doprovod zajistí PaLetA Band.
Lysice – Zámek v 15 hod.: Komentované 
prohlídky zámecké zahrady v Lysicích.

Olešnice – Evangelický kostel v 15 hod.: 
Varhanní koncert Jiřiny Dvořákové - 
Marešové.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Fantas  cká čtyřka.
Blansko ve 20 hod. Fantastická čtyřka. 
(titulky)
Boskovice v 17 hod. Barbie Rock’n 
Royals.
Boskovice v 19.30 hod. Méďa 2.
Boskovice – letní ve 21 hod. Divoké his-
torky.

pondělí 17. srpnapondělí 17. srpna
KINAKINA

Boskovice – letní ve 21 hod. Terminator 
Genisys.

úterý 18. srpnaúterý 18. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: 
Jak si muž uchová sílu a Dívčí válka 7.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Amy.
Boskovice – letní ve 21 hod. Barbie 
Rock’n Royals.

kalendář akcíkalendář akcí

Z     
1) Hlavním městem Saudské Ará-
bie je

a) Dubaj
b) Rabat
c) Rijád

2) Fotbalista Petr Švancara ve 
své dosavadní kariéře nehrál za 
celek

a) Slavia Praha
b) Sparta Praha
c) Viktoria Žižkov

3) Nedávno zemřelý slavný herec 
Omar Sharif byl

a) Egypťan
b) Američan
c) Iráčan

4) Slavnou rockou skladbu Hells 
Bells hrají

a) Iron Maiden
b) Led Zeppelin
c) AC/DC

5) Nejmenší prvočíslo je
a) 1
b) 2
c) 3

6) Kotrč kadeřavý je 
a) houba
b) motýl
c) kvě  na

7) Irbis horský je šelma žijící
a) v Africe
b) v Jižní Americe
c) v Asii

8) Přesná délky anglické míle je
a) 1592 m
b) 1598 m
c) 1609 m

9) Největším státem Spojených 
států amerických je 

a) Texas
b) Alabama
c) Aljaška

10) Firma IKEA má sídlo
a) ve Švédsku
b) v USA
c) v Německu

11) Chemická značka křemíku je
a) Sc
b) Si
c) K

12) Světový rekord ve vrhu koulí 
drží

a) Randy Barnes
b) Ulf Timmermann
c) Werner Günthör

13) Řeka Labe ús   do moře
a) Baltského

„Slečno, mohl bych ve vás zažehnout vášeň?“ „Jistě. ovšem nevím, jestli vám na to bude vaše (tajenka).!

POTÁČ KORÁLOVÝ 
OSTROV

NEVLASTNÍ 
MATKA BICYKLY PYTLÁCKÉ 

LÉČKY TAJENKA LÉKAŘ DÝKA REVERS
RACHMANI-

NOVA  
OPERA

MUŽSKÉ 
JMÉNO

KTERÝM
SMĚREM

DOMÁCÍ 
ZVÍŘE OBLAST

MUŽSKÉ
JMÉNO

OKO 
(NÁŘ.)

ŽENSKÉ 
JMÉNO

HORNINA
VINAŘSKÝ 

STROJ

DVĚ 
PUSY

SNÍŽENÍ 
CENY

POSVÁTNÝ 
BÝK

TEXTILNÍ 
SUROVINA

PŘEDLOŽKA
MÍT SEN

JAPONSKÝ 
ZÁPAS

CITOSL. 
SMÍCHU

ČÁST 
STŘECHY

CHLUP
SYROVÁ

SEVERSKÉ 
ZVÍŘE

ORGANICKÁ 
LÁTKA

SPZ OKR. 
SOKOLOV

SOKOLSKÝ 
SRAZ

ŽENSKÁ 
JMÉNA

ZAST. VZT. 
ZÁJMENO
SLANINA

ÚDER MOHAMEDŮV
PŘÍTEL

ZKRATKA 
PRAŽSKÉ 

UNIVERZITY

TÝRÁNÍ 
DAVEM

LISTNÁČ

NÍZKÁ  
ÚROVEŇ

VYHYNULÝ 
NÁJEZDNÍK

DVĚ
VOJENSKÉ
HODNOSTI

OMÁMENÁ 
ALKOHOLEM

SVISLÁ  
JESKYNĚ
HODNĚ

PŘEDLOŽKA
DÁT 

SOUHLAS

MUŽSKÉ 
JMÉNO

POPĚVEK
VÝVOJOVÝ 

ÚSEK

VSAKOVÁNÍ
TĚLNÍ 

TEKUTINA
NĚMEC

SOUHLAS

OKRAJ
JEDNOTKA 

DÉLKY
MINOMETNÁ 

STŘELA

ZKRATKA  
AK. VĚD
RAPSÓD

DAGMAR
(DOM.)

MUŽSKÉ 
JMÉNO

ONO
(ANGL.)

ČÁSTI  
PŘÍSTAVŮ

BOR

ELEKTRODA
MUŽSKÉ 
JMÉNO

DĚLNÍCI
V ČEKOLÁ-

DOVNĚ

OTEVŘENÝ
(ANGL.)

ČÁST 
MĚSTA

JMÉNO 
SKLADATELE 

KREJČÍHO

PLEMENO NASYCENÝ 
UHLOVODÍK

DO TOHO 
MÍSTA

b) Severního
c) Německého

14) Největším zástupcem čeledi 
jelenovitých je

a) los
b) jelen
c) sob

15) V Moravském krasu je 
momentálně veřejně přístupných 
jeskyní

a) 4
b) 5 
c) 6

16) Hlavní roli ve fi lmu Forrest 
Gump hraje 

a) Tom Hanks
b) Robin Williams
c) Tom Cruise

17) Blansko má v současnos   
zhruba obyvatel

a) 19  síc
b) 20  síc
c) 21  síc

18) Hokejista Patrik Eliáš hraje od 
roku 1995 v klubu

a) New York Islanders
b) New York Rangers
c) New Jersey Devils

19) Město Aachen leží ve
a) Švýcarsku

b) Belgii
c) Německu

20) Knihu Král Krysa napsal
a) James Clavell
b) Ernest Hemingway
c) John Steinbeck

21) Prezidentem Francie je
a) Francois Hollande
b) Jacques Chirrac
c) Eugene Delacroix

22) Z legendárních Beatles zemře-
li již

a) dva členové
b) tři členové
c) čtyři členové

23) Prvním mistrem světa seriálu 
F1 byl

a) Juan Manuel Fangio
a) Louis Chiron
c) Giuseppe Farina

24) Wolfgang Amadeus Mozart 
zemřel v roce

a) 1691
b) 1741
c) 1791 

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

 Připravil Bohumil Hlaváček 

JAWAMOTOSRAZ v Jedovnicích
Na pátý ročník JAWAMOTOSRAZU, který se konal 25. července 2015 

v Jedovnicích na sokolském hřišti, se sjelo rekordních 162 strojů. Nedočkaví 
motorkáři se začali sjíždět už dopoledne, ač začátek srazu byl až ve dva-
náct. Po zápisu motocyklů jsme trošku se zpožděním vyjeli na vyjížďku po 
okolí dlouhou 27 kilometrů, přes Kotvrdovice, Kulířov, Mariánín, Rozstání, 
Lipovec, Ostrov u Macochy a Vilémovice. Bohužel některé stroje vyjížďku 
nezvládly a musely být odtaženy. 

Po vyjížďce následoval pestrý program s Rudou z Ostravy. Začal pře-
hlídkou motorek z brněnské lakovny MOTOKENNY. Dále pokračovaly 
soutěže. Vyzkoušeli jsme si motoslalom, žduchání pivního sudu na motorce 
před sebou a exnutí piva. Následovalo losování startovného. Nejvíce příz-
nivců si však našla melounová soutěž, při které muselo pět soutěžících rozbít 
hlavou meloun a následně jej co nejrychleji sníst.

Předali jsme pamětní listy a vyhlásili několik ocenění - nejstaršího motor-
káře, kterému bylo 75 let a přijel k nám z Lažánek a nejvzdálenější účastníci 
nás navštívili z Jablonce nad Jizerou a z Turnova. Každý účastník obdržel 
také památeční placku a refl exní ponožky s nápisem JAWAMOTOSRAZ. 
Ruda se s námi zdržel déle, než bylo na programu, s každým se rád vyfotil a 
na památku předal svou fotografi i s podpisem.Po náročném odpoledni násle-
dovala taneční zábava se skupinou Emergency, kterou bohužel přerušil déšť 
a musela být ukončena.

Jsme rádi, že na letošní jubilejní pátý ročník přijeli motorkáři ze všech 
koutů naší republiky, dokonce i ze Slovenska a přišlo se podívat nespočet 
příznivců, jak místních, tak přespolních. Doufáme, že všichni zúčastnění 
byli spokojeni a závěrem bychom chtěli poděkovat všem partnerům a spon-
zorům bez jejichž pomoci by akce nemohla proběhnout.

Těšíme se zase za rok s vámi všemi naviděnou. Fotogalerii a video nalez-
nete na www.jawamotosraz.cz.  Markéta Pernicová
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Ř  

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

Inzerce 

mobil
774 408 399

e-mail

inzerce@

zrcadlo.net

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

Žena 43/180 vysoká, štíhlá, neku-
řačka hledá muže pro společný život 

SOBOTASOBOTA
  7:00 – 10:00 7:00 – 10:00   hod. hod.   – –   pøejímky vozidelpøejímky vozidel
10:00 – 10:15 10:00 – 10:15   hod. hod.   – –   rozprava, zahájení závodurozprava, zahájení závodu
10:30 – 18:00 10:30 – 18:00   hod. hod.   – –   soutìže v sekcíchsoutìže v sekcích
20:00 – 01:00 20:00 – 01:00   hod. hod.   – –   diskotéka s Karlem Fialoudiskotéka s Karlem Fialou

NEDÌLENEDÌLE
  8:45 – 8:45 –   9:00 9:00   hod. hod.   – –   rozprava, zahájení závodurozprava, zahájení závodu
  9:00 – 16:00 9:00 – 16:00   hod. hod.   – –   soutìže v sekcíchsoutìže v sekcích
17:00 – 18:00 17:00 – 18:00   hod. hod.   – –   vyhlášení výsledkùvyhlášení výsledkù

www.trucktrial.cz

NÁKLADNÍ VOZIDLA V EXTRÉMNÍM TERÉNU – Mistrovství Èeské republiky a Nìmecka
s úèastí posádek offroadových vozù – OFFROAD Games 2015

KUNŠTÁTKUNŠTÁT    u Boskovic
15. – 16. 8. 201515. – 16. 8. 2015      Pískovna firmy KORA

Tiskárna AKORD Chomutov

ZRCADLO

 

 R43

 START:

  CÍL:

•

Accord

BOSKOVICE

s rod. domem a autem, který má rád 
zvířátka a také už nechce být sám. 
Zn: Najdu tě? 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.
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Fotbalovou vzpomínku 
nezmařilo ani horko

L  S

Boskovice - Dva super kluci, 
dva velcí kamarádi, dva manželé, 
dva otcové rodin, dva fotbalisté z 
Boskovic. To byli pánové Miloš 
Hlaváček - Metelka a Pavel Stara 
- Čutyn.

Odešli však nejen z fotbalo-
vého světa příliš brzy. Na počest 
jejich památky byl v sobotu 8. 
srpna na hřišti v Červené zahradě 
odehrán už třetí ročník memoriá-
lu. I přes téměř nesnesitelné ved-
ro se hrálo za účasti domácích i 
přespolních družstev malé kopa-
né. Na trávníku se tak objevili 
dvacetiletí „kluci“ i fotbaloví 
„veteráni“.

Polovina velkého hřiště byla 
rozdělena na dvě menší, kde se 
pod téměř modrou oblohou ode-
hrála první dopolední utkání. 
Poté se všichni soustředili na 
prostranství za kabinami ke slav-
nostnímu nástupu.

Soutěžící přivítal starosta TJ 
Sokol Boskovice Libor Molt: 
„V těchto dnech si připomínáme 
památku Pavla Stary a Miloše 
Hlaváčka, kteří nás předčas-
ně opustili. Dnešního klání se 

BEACH VOLEJBAL
13. 8., 9 h Červenka Boskovice, turnaj smíšených párů.

HORSKÁ KOLA
15. 8., 10 h Kořenec. Pohár Drahanské vrchoviny.

KOPANÁ
16. 8., 16:00 h Boskovice - M. Krumlov. 16:30 h Ráječko - Ivančice, 
KP. Kunštát - Hrušovany, I. A. Rájec - Podolí, I. B.

TRUCK TRIAL
15. - 16. 8, 10 h Pískovna Kora u Kunštátu.

K   

P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 R  – I , KP 1 0 2

2 B  – M. K , KP 1 0 2

3 T  – K , I.A 1 0 2

4 Č  H  – V  B, I.B 1 0 2

5 L  C – R -J , I.B 1 0 2

6 V  – Č , I.B 1 0 2

7 J  – P , I.B 1 0 2

8 L  – S , I.B 1 0 2

9 R  B – B , OP 1 0 2

10 D  – L , OP 1 0 2

11 S  – V , OP 1 0 2

12 L  – A , OP 1 0 2

13 O  – V , OP 1 0 2

14 P  – B , 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem prvního kola Tipovačky se stal Jiří Růžička z Blanska, 
který získal 16 bodů. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

T

Startuje  povací soutěž
Se začátkem fotbalového podzimu začíná i naše oblíbená tipovací 

soutěž. Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkušené 
i začínající připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou. 

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 

0 - remíza, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu 
-1 bod.

2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, 
v tomto případě, ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, 
naopak riskujete možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, 
jejich počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání dle 
vašeho libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem označit 
jakoby žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v přípa-
dě úspěchu nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek na řádku 
14, bonus za jeho uhodnutí je +3 body. 

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne. Vítěz každého 
kola získá menší dárek od partnera soutěže, celkově nejlepší se mohou 
těšit na ceny hodnotnější. 

Kontakt 776 198 192 nebo hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.  (bh)

zúčastní tři veteránská a čtyři 
aktivní družstva.“ Fotbalové boje 
skončily na obou hřištích kolem 
šestnácté hodiny.

Senioři: 1. Martin Staněk 
team, 2. Valchov, 3. Jiří Paděra 
team - nejlepší střelec turnaje 
Jan Neužil.

Aktivní hráči malé kopané: 
1. Dynamo Čížovky Boskovice, 
2. BK Sokol Sadros Boskovice, 
3. PentaCo, spol.s r.o. Boskovi-
ce, 4. Čutyn team.

Libor Molt pro média dodal: 
„Pavel Stara a Miloš Hlaváček 
udělali pro oddíl Sadros a pro 

boskovický fotbal hodně. Před-
časně nás opustili v mladém 
věku. Sadros je v malé kopané 
pojem a nerozlučná parta. Pro-
to jsme se rozhodli pořádat na 
jejich počest každoročně tento 
turnaj, připomínáme si sportem 
jejich památku.“

V akci.  Foto archivV akci.  Foto archiv

Půlmaraton Moravským 
krasem bude až v říjnu

Blansko - Okresní běžecká liga má každý rok v srpnu přestávku, 
která končí dvěma závody v jeden den. Víseckou desítkou a Půlmara-
tonem Moravským krasem. Letos tomu bude jinak.

Oproti původní termínové listině došlo na konci srpna k jedné 
zásadní změně. Předkládáme oficiální vyjádření pořadatelů Půlmara-
tonu Moravským krasem, který se přesouvá na sobotu 24. října.

„Město Blansko bude v průběhu letošního roku prožívat dvě 
investiční akce - bourání hotelu Dukla na náměstí Republiky a cel-
kovou rekonstrukci páteřního kanalizačního vedení na ulici Svitav-
ská. Vzhledem k tomu, že volný průběh městem a pohyb po náměstí 
Republiky je zcela zásadní pro všechny běhy v rámci Půlmaratonu 
Moravským krasem, museli jsme posunout termín konání tohoto 
závodu na sobotu 24. října 2015.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte, protože nám jde především 
o vaši bezpečnost a o to, abyste z našich závodů odjížděli spokojeni 
a jen s těmi nejlepšími zážitky.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se všichni setkáme u podzim-
ního Půlmaratonu Moravským krasem.“ 

 Tým Občanského sdružení Sportuj s námi

Zrcadlo výsledků
KOPANÁ

Divize: Bystřice n.P. - Rosice 0:3 (0:0), Blansko - Přerov 3:0 (2:0), 
Uherský Brod - Žďár n.Sázavou 2:1 (0:0), Hodonín - Stará Říše 2:1 
(1:0), Vrchovina - Tasovice 2:1 (0:0), Kozlovice - Polná 3:0 (2:0), 
Havlíčkův Brod - Šumperk 1:1 (1:0), Pelhřimov - Ždírec n.D. 4:2 
(3:2).

Krajský přebor: M. Krumlov - Bosonohy 1:2 (1:0), Sparta Brno - 
Ráječko 1:2 (1:0), Ivančice - Rousínov 3:2 (2:1), Bohunice - Novosedly 
7:0 (5:0), Vojkovice - Bzenec 2:4 (1:2), IE Znojmo - Lanžhot 3:4 (2:2), 
Mutěnice - Jevišovice 2:0 (1:0), Bystrc - Moravská Slavia 4:4 (2:1).

Okresní přebor - II. třída: Olešnice - Ráječko B 1:1 (1:1), Vyso-
čany - Šošůvka 6:3 (2:1), Kunštát B - Letovice 6:3 (3:0), Adamov 
- Sloup 0:2 (0:1), Vavřinec - Doubravice 0:1 (0:1), Lipůvka - Bořitov 
7:1 (3:1).

Basketbalový los
Muži OP I

1. kolo, 26. 9.: Tesla Brno - Jiskra Kyjov, 
BC Vysočina B - TJ Třebíč, SK Žabovřesky 
B - SKB Zlín B, Sokol Boskovice - TJ Slavia 
Kroměříž, SKB Černovice A - BSC Husovice 
A, Slovan Černá Pole A - BCS Husovice B.

2. kolo, 27. 9.: Žďár n/Sáz. B - Třebíč, 
Žabovřesky B - Kroměříž, Boskovice - 
Zlín B, Černovice - Husovice B, Černá Pole 
- Husovice A.

3. kolo, 3. 10.: Husovice A - Husovice B, 
Zlín B - Černovice, Kroměříž - Černá Pole, 
Třebíč - Žabovřesky B, Tesla Brno - Vysoči-
na B, Kyjov - Žďár n/Sáz. B.

4. kolo, 4. 10.: Zlín B - Černá Pole, Kro-
měříž - Černovice, Třebíč - Boskovice, Tesla 
Brno - Žďár n/Sáz. B, Kyjov - Vysočina B.

5. kolo, 17. 10.: Vysočina B - Žďár n/
Sáz. B, Žabovřesky B - Tesla Brno, Bosko-
vice - Kyjov, Černovice - Třebíč, Husovice A 
- Zlín B, Husovice B - Kroměříž.

6. kolo, 18. 10.: Žabovřesky B - Kyjov, 
Boskovice - Tesla Brno, Černá Pole - Třebíč, 
Husovice A - Kroměříž, Husovice B - Zlín B.

7. kolo, 31. 10: Zlín B - Kroměříž, Třebíč 
- Husovice A, Tesla Brno - Černovice, Kyjov 
- Černá Pole, Vysočina B - Žabovřesky B, 
Žďár n/Sáz. B - Boskovice.

8. kolo, 1. 11.: Třebíč - Husovice B, Tes-
la Brno - Černá Pole, Kyjov - Černovice, 
Vysočina B - Boskovice, Žďár n/Sáz. B - 
Žabovřesky B.

9. kolo, 14. 11.: Žabovřesky B - Bosko-
vice, Černovice - Vysočina B, Černá Pole 
- Žďár n/Sáz. B, Husovice A - Tesla Brno, 
Husovice B - Kyjov, Zlín B - Třebíč.

10. kolo, 15. 11.: Černovice - Žďár n/
Sáz. B, Černá Pole - Vysočina B, Husovice A 
- Kyjov, Husovice B - Tesla Brno, Kroměříž 
- Třebíč.

11. kolo, 28. 11.: Tesla Brno - Zlín B, 
Kyjov A - Kroměříž, Vysočina B - Huso-
vice A, Žďár n/Sáz. B - Husovice B, 
Žabovřesky B - Černovice A, Boskovice 
- Černá Pole.

12. kolo, 29. 11.: Tesla Brno - Kroměříž, 
Kyjov - Zlín B, Vysočina B - Husovice B, 
Žďár n/Sáz. B - Husovice A, Žabovřesky B - 
Černá Pole, Boskovice - Černovice.

13. kolo, 12. 12.: Černovice - Černá Pole, 
Husovice A - Žabovřesky B, Husovice B - 
Boskovice, Zlín B - Vysočina B, Kroměříž 
- Žďár n/Sáz. B, Třebíč - Tesla Brno.

14. kolo, 13. 12.: Husovice A - Boskovice, 
Husovice B - Žabovřesky B, Zlín B - Žďár 
n/Sáz. B, Kroměříž - Vysočina B, Třebíč - 
Kyjov.

Muži OP II
2. kolo, 10. 10.: SKB Černovice B - Sok. 

Šlapanice B, Sp. Uherský Brod B - SKB 
Tišnov, Slavia Kroměříž B - ASK Blansko, 
Vyškov A - TJ Znojmo, Sokol Podolí - Sokol 
Hodonín.

3. kolo, 11. 10.: Šlapanice C - Šlapani-
ce B, Uherský Brod B - Blansko, Kromě-
říž B - Tišnov, Vyškov - Hodonín, Podolí 
- Znojmo.

4. kolo, 24. 10.: Šlapanice B - Znojmo, 
Tišnov - Vyškov, Blansko - Podolí, Černovi-
ce B - Uherský Brod B, Šlapanice C - Kro-
měříž B.

5. kolo, 25. 10.: Šlapanice B - Hodonín, 
Tišnov - Podolí, Blansko - Vyškov, Černovi-
ce B - Kroměříž B, Šlapanice C - Uherský 
Brod B.

6. kolo, 7. 11.: Uherský Brod B - Šlapani-
ce B, Vyškov - Černovice B, Podolí - Šlapani-
ce C, Znojmo - Tišnov, Hodonín - Blansko.

7. kolo, 8. 11.: Kroměříž B - Šlapanice B, 
Vyškov - Šlapanice C, Podolí - Černovice B, 
Znojmo - Blansko, Hodonín - Tišnov.

8. kolo, 21. 11.: Šlapanice B - Tišnov, 
Černovice B - Znojmo, Šlapanice C - Hodo-
nín, Uherský Brod B - Vyškov, Kroměříž B 
- Podolí.

9. kolo, 22. 11.: Šlapanice B - Blansko, 
Černovice B - Hodonín Šlapanice C - Zno-
jmo, Uherský Brod B - Podolí, Kroměříž B 
- Vyškov.

10. kolo, 5. 12.: Vyškov - Šlapanice B, 
Znojmo - Uherský Brod B, Hodonín - Kro-
měříž B, Tišnov - Černovice B, Blansko - 
Šlapanice C.

11. kolo, 6. 12.: Podolí - Šlapanice B, 
Znojmo - Kroměříž B, Hodonín - Uherský 
Brod B, Tišnov - Šlapanice C, Blansko - Čer-
novice B.

1. kolo, 16. 1.: Černovice B - Šlapani-
ce C, Uherský Brod B - Kroměříž B, Vyškov 
- Podolí, Znojmo - Hodonín, Tišnov - Blan-
sko.

Nová tradice. Letovické Masarykovo náměs   ožilo druhou srpnovou neděli hudbou. Tamní Městské kulturní středisko zahájilo novou tradici letních 
promenádních koncertů. Jako první se v horkém odpoledni představil Miloš Pernica a K-Band. Druhý promenádní koncert se uskuteční na závěr 
prázdnin, a to 30. srpna od 15:00 hodin, hrát bude Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice.  Text a foto Radka Kšicová
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Trtílek a Švancara dovedli 
Blansko k první výhře

L  S

Region - Moravské fotbalové 
soutěže rozehrály minulý víkend 
prvním kolem ročník 2015 - 2016. 
V divizní skupině D porazilo 
Blansko Přerov, v krajském přebo-
ru veze Ráječko tři body z Brna. 
Boskovice měly volno, v pátek v 
krajském poháru nestačily na Sla-
tinu.

Divize: Blansko - Přerov 3:0 
(2:0), 1., 15. a 60. Trtílek.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Müller, Šíp, Jarůšek (69. 
Ullmann), Kugler, Fousek, Nečas 
(83. Chlad), Trtílek (78. Krato-
chvíl), Švancara.

Ještě nebyla odehrána ani minu-
ta a šest set fanoušků jásalo nad 
první mistrovskou brankou domá-
cího celku. Müller našel dlouhým 
pasem Nečase a po jeho přes-
né přihrávce se trefi l Trtílek. Za 
necelou čtvrthodinu přišel krásný 
fotbalový moment. Po rohu hos-
tů našel Juran dlouhým výkopem 
Švancaru, který odstavil obránce, 
předložil míč Trtílkovi, jehož stře-
lu brankář nejprve vyrazil, ale na 
následnou dorážku byl krátký.

Poté v obrovském horku upad-
la hra do lepšího průměru, až ve 
42. minutě přišla největší šance 
hostů v prvním poločase. Havlí-
ček pronikl do pokutového území 
a jeho střela olízla levou boční 
síť Juranovy branky. V násled-
ném protiútoku Švancara po autu 
Gromského prošel do vápna, kde 
předložil ideální přihrávku Trtíl-
kovi, jehož střela skončila těsně 
vedle pravé tyče.

Úvodní čtvrthodina druhé půle 
patřila celku Přerova. V 53. minu-
tě Juran vyrazil centr pouze před 
vápno, Václavíčkův lob lízl břev-
no a skončil na horní síti branky 
Blanska. O šest minut pozdě-
ji přesnou hlavičku hostujícího 
hráče Juran s námahou vyrazil 
a odražený míč napálil těsně ved-

Jan Tr  lek s č. 10 hned v první minutě překonal přerovského brankáře.  Foto Lubomír SlezákJan Tr  lek s č. 10 hned v první minutě překonal přerovského brankáře.  Foto Lubomír Slezák

le branky Blanska Václavíček. 
Za chvíli přišel znovu závar před 
brankou Blanska. Rezultoval z něj 
rohový kop, který domácí celek 
ubránil, Kugler vysunul Švancaru, 
ten po brejku ideálně předložil míč 
Trtílkovi, který završil hattrick.

Byla to jedna z chvil, kdy se 
projevila největší síla nové posi-
ly Blanska - Petra Švancary. Ten 
sice polovinu hrací doby odchodil 
jak na nedělní procházce, ale jak-
mile dostal míč, byl k nezastave-
ní. Nejenže ideálně připravil dvě 
branky, do několika dalších šancí 
poslal své spoluhráče, v průběhu 
hry dokázal několikrát roztleskat 
zaplněné tribuny, bavil se s diváky 
kolem hrací plochy - prostě nejen 
skvělý hráč, ale také velká osob-
nost a bavič.

V 62. minutě Švancara dosprin-
toval zdánlivě ztracený míč, před-

ložil ideální centr Trtílkovi, jehož 
střelu Sohlich vyrazil, následnou 
šanci Fouska hostující brankář 
rovněž zneškodnil.

V posledních dvaceti minu-
tách Blansko třikrát vystřídalo, 
za burácení tribun odešel z hřiště 
i střelec všech tří branek a Blan-
sko v poklidu dovedlo svůj první 
zápas k zisku tří bodů. Závěrečná 
děkovačka byla skvělou tečkou 
sobotního utkání.

Krajský přebor: Sparta Brno 
- Ráječko 1:2 (1:0), 62. Sehnal, 
90. Mičko.

Ráječko: Bednář - Zouhar (71. 
Neděla), Vavřík, Sedlák (89. Žů-
rek), Tenora (85. Blažek), Horá-
ček, Zeman (55. Šplíchal), Sehnal, 
Koutný, Mičko, Gryc.

Na Spartě Brno Ráječko pro-
hrávalo po půlce, aby mu ve druhé 
zajistili plný bodový export tradič-

ní střelci - Martin Sehnal a Jakub 
Mičko. Vítěznou branku vstřelil 
Mičko v 90. minutě.

Krajský pohár, 1. kolo: Slati-
na - Boskovice 4:1, 54., 85. a 89. 
Klimeš, 3. Válka - 67. Martínek

ČK: 44. Chalabala - 60. Miksan, 
81. Živný. FC Veselí - Mutěnice 
1:8 (0:4), Slovan Brno - Vojkovice 
1:5 (0:3), Bučovice - Sparta Brno 
0:1 (0:0), Jedovnice - Ráječko 1:5 
(1:2), Tišnov - Ivančice 2:1 np 
(1:1), RAFK - M. Krumlov 0:2 
(0:1), Hovorany - Rousínov 2:6 
(0:4), Šatov - IE Znojmo 3:5 (1:1), 
Ratíškovice - Bzenec 2:3 (2:2), 
Újezd u Brna - Novosedly 4:3 np 
(3:3), Kohoutovice - Bosonohy 
0:2 (0:1), Lanžhot - Jevišovice 
2:3 (0:2), Kunštát - Bohunice 4:1 
(1:0), Šlapanice - Bystrc 1:2 (1:0), 
Dubňany - Moravská Slavia 1:2 
np (1:1).

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

Pohár se jel v Benešově. Devátý závod letošního ročníku Poháru Dra-
hanské vrchoviny se jel v neděli 9. srpna v Benešově. Závod na nejvý-
še položené tra   v rámci MTB seriálu se letos jel už po patnácté. Už 
několik let se pro zázemí závodu využívá louka za hřištěm a náročná trať 
je naštěs   téměř celá schována v lese, což činilo závodění při trvajících 
tropech přeci jen snesitelným. 89 dě   doplnilo v posledním startu cel-
kem 52 starších závodníku od 15 let až po veterány. Výsledky přineseme 
v příš  m čísle. (les), foto Lubomír Slezák

V Jevíčku i v Opatovicích 
padl tenista Tomáš Elísek 

vždy až ve finále
Jevíčko, Velké Opatovice - Na tenisovém turnaji mužů v Jevíčku byl 

nasazenou jedničkou kunštátský Tomáš Elísek, hrající v letošním roce 
v barvách ŽLTC Brno.

Prošel až do fi nále, tam však podlehl svému spoluhráči Lukáši Gorec-
kému, který na cestě k vítězství jako nenasazený postupně porazil turna-
jovou šestku, dvojku a ve fi nále i jedničku.

Elísek si chuť zpravil ve čtyřhře, kde se společně s Karlem Modrákem 
radoval z vítězství.

Dvouhra - semifi nále: Elísek – Wurm (Mosilana Brno) 6:0, 6:4, 
Gorecký (ŽLTC Brno) - Modrák (TK Blansko) 6:3, 6:4. Finále: Gorecký 
- Elísek 2:6, 7:5, 6:1.

Čtyřhra - semifi nále: Elísek, Modrák - Tihelka, Ulrych (Jevíčko, 
Čebín) scr., Studený, Gorecký (Ingstav, ŽLTC) - Mašek, Wurm (Mosila-
na Brno) 6:1, 6:3. Finále: Elísek, Modrák - Studený, Gorecký 6:3, 6:1.

Také na turnaji ve Velkých Opatovicích, který se hrál minulý víkend, 
byl Elísek nasazen jako jednička. Také tady však bylo fi nále jeho koneč-
nou stanicí, když ve druhém setu utkání pro zranění skrečoval.

Dvouhra - semifi nále: Elísek - Král (Velké Opatovice) 6:4, 6:2, Mod-
rák - Zezula (TK Blansko) 6:1, 6:1. Finále: Modrák - Elísek 6:3, 4:2 scr.

Čtyřhra - semifi nále: Modrák, Vodák (Blansko, Kuřim) - Elísek, Mül-
ler (ŽLTC, Jevíčko) 6:2, 4:6, 1:0 (3), Frelich, Stříteský (Ingstav) - Zezu-
la, Zemánek P. (Blansko) 3:6, 6:4, 1:0 (9). Finále: Frelich, Stříteský - 
Modrák, Vodák 7:5, 6:2.  (les)
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