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Blansko - Ulice Poříčí a Vodní 
v Blansku se znovu na čas uza-
vřou. Stavební firma totiž bude 
muset vyměnit část povrchu sil-
nice, který v letos na konci květ-
na položila. Měření prokázalo, 
že vozovka je na mnoha místech 
nerovná.

R e k o n s t r u k c i 
úseku od křižovat-
ky u Kauflandu ke 
kruhovému objezdu 
v centru města fir-
ma Imos prováděla 
od začátku dubna 
do konce května. 
Po novém povrchu, 
který pokládala sub-
dodavatelsky firma Strabag, se 
začalo jezdit od prvního června.

Řidiči ale záhy zjistili, že 
vozovka je hrbolatá. Vzápětí to 
prokázalo také odborné měření. 
Teď bude muset dodavatel stavby 
zajistit opravu povrchu vozovky.

„Určitě bude v kritických mís-
tech zbroušena poslední vrstva 
a bude nahrazena vrstvou novou. 
Část od Kauflandu směrem do 
města bude skoro v celé délce 
nová. Dva úseky menšího rozsa-
hu jsou v části od mostu na spor-
tovní ostrov po kruhovou křižo-
vatku,“ upřesnila Eva Zouharová 

z blanenské správy a údržby sil-
nic.

Výměna povrchu má podle 
poslední dohody mezi investo-
rem a zhotovitelem přijít na řadu 
od čtvrtku 27. srpna do neděle 
30. srpna. Během prací se úsek 

uzavře pro dopravu. Objízdné 
trasy povedou přes centrum měs-
ta.

Rekonstrukce průtahu Blan-
skem zahrnuje přes dva kilome-
try dlouhý úsek od křižovatky 
u Kauflandu po odbočku na 
Lažánky u ředitelství ČKD. Sou-
časnou křižovatku Svitavské a 

Nádražní nahradí 
kruhový objezd.

Stavební práce 
přijdou na asi sedm-
desát sedm milionů 
korun, čtyřicet šest 
zaplatí Jihomorav-
ský kraj, pětadva-
cet dodá město a 
zhruba šest okresní 
Svazek vodovodů a 

kanalizací.
Vozovky mají být dokončené 

do konce letošního září. Bla-
nenská radnice už avizovala, že 
se o několik měsíců protáhnou 
opravy chodníků a veřejného 
osvětlení.
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Suché počasí odkrylo nepřístupná místa v krasu
Moravský kras - Počasí beze 

srážek posledních týdnů udělalo 
radost speleologům v Moravském 
krasu. Hladiny vody v podzemí 
výrazně poklesly a jeskyňáři se 
tak mohou dostat do jinak nepří-
stupných prostor. 

Jedním z takových míst je 
Wanklovo jezírko nebo také 
Wanklův sifon či Wanklovy 
komory ve Sloupsko-šošůvských 
jeskyních. Do podzemí se vydá-
vám v doprovodu Petra Zajíčka, 
který na Správě jeskyní Morav-
ského krasu pracuje jako odborný 
pracovník oddělení péče o jes-
kyně. Jeho úkolem je výzkum 

Vozovka na Poříčí 
se bude opravovat 

na konci srpna

Opraví silnici
Rozbitou silnici 
přes Pilské údolí 
v Boskovicích 
čeká kompletní 
rekonstrukce.

Více na straně 2

Záchrana mokřadu
Záchrana 
Pavlovského 
mokřadu 
pokračuje, staví 
se nový rybník.

Více na straně 4

Fotbalový podzim
Týmu Rájce vyšel 
start fotbalového 
podzimu dobře, 
tři body má 
i Ráječko.

Více na straně 8

Závod. Víkend patřil v kunštátské pískovně fi rmy Kora pátému závodu otevřeného mistrovství ČR v Truck 
Trialu. Závodníci měli za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném 
časovém rozhraní. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net.  Foto Lubomír Slezák
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Kunštát o víkendu hostil 
Mistrovství ČR v Truck Trialu

a  dokumentace podzemí. Ještě na 
parkovišti před vchodem do jes-
kyně se převlékáme. Petr Zajíček 
do speciální jeskyňářské kombi-
nézy, já si beru na sebe podvlé-
kačky, letité manšestrové kalho-
ty, mikinu, šusťákovou bundu a 
turistické boty. Na hlavu si usa-
zuji vypůjčenou přilbu.

„Je to v pořádku, samozřejmě 
nemusíte mít speciální jeskyňář-
ský overal, ale stačí oblečení, 
které se může zamazat, pevná 
obuv a hlavně je důležitá přilba 
s kvalitním světlem,“ odpovídá 
můj průvodce na dotaz, jestli tak-
to mohu do jeskyně.

Před jeskyní se teploty šplha-
jí ke třicítce. Jakmile se za námi 
zavřou vchodové dveře, ucítíme 
příjemný chlad. V podzemí se 
teplota drží kolem osmi stup-
ňů Celsia. Dozvídám se, že až 

k Wanklovu jezírku se suchou 
nohou člověk dostane zřídka.

„V období dlouhodobého sucha 
dochází k tomu, že hladina jezírka 
klesá a odkrývají se další prosto-
ry, které byly prozkoumány třeba 
jenom několikrát za století. Dneš-
ním úkolem je hlavně to, podívat 
se v jaké úrovni se nachází hla-
dina vody, a jestli nadále klesá,“ 
říká Petr Zajíček.

Prvních asi čtyři sta metrů jde-
me po betonovém chodníku, pak 
přichází prudké klesání do Nage-
lovy propasti. Cesta je kluzká. 
Musíme se přidržovat zábradlí.

Jednu část cesty zdoláváme po 
strmém ocelovém žebříku. Dosa-
hujeme dna propasti a před námi 
je první úsek, kde budeme muset 
na kolena, v jeskyňářské hantýrce 
takzvaná plazivka. 

V té chvíli ještě netuším, co 

Určitě bude v kritických místech 
zbroušena poslední vrstva a bude 
nahrazena vrstvou novou. Část od 

Kau landu směrem do města bude skoro 
celá nová. 
 Eva Zouharová,  Správa a údržba silnic JmK

Wanklovo jezírko.  Foto Michal ZábojWanklovo jezírko.  Foto Michal Záboj

Muž nezvládl motorku a skončil v jímce

mne čeká záhy. Asi dvacetimetro-
vý úsek, kde budu muset lehnout 
a po kamenech se plazit. Jak na 
vojně. Konečně jsme u cíle. 

„Nyní se nacházíme před 
Wanklovými komorami, Wanklo-
vým sifonem nebo jezírkem, kde 
za normálních okolností už je 
voda,“ říká Petr Zajíček.

Před sebou máme menší jezír-
ko. Pod hladinou vidíme velké 
množství blešivců, kteří v pod-
zemí žijí, ale také malé rybky 
a brouka potápníka. Označujeme 
výšku hladiny vody a fotografu-
jeme. 

Předpoklad, že voda klesá se 
potvrdil. Místo, které je v nejhlub-
ších partií Sloupsko-šošůvských 
jeskyní, prozkoumal v devatenác-
tém století badatel Jindřich Wan-
kel, po kterém dostalo název. 

 Pokračování na str. 2

Velká Roudka - Zranění 
a transport vrtulníkem do nemoc-
nice si vyžádala sobotní nehoda 
motocyklisty ve Velké Roudce. 
Muž nezvládl svůj stroj a skončil 
v jímce u stodoly.

K nehodě vyjeli před půl pátou 
odpoledne profesionální hasiči 
z Boskovic i dobrovolní hasiči 
z Velkých Opatovic. Místo zása-
hu bylo uvedeno jako silnice 
z Velkých Opatovic směrem na 
Velkou Roudku. Při společném 
příjezdu s Policií ČR do Velké 
Roudky však hasiči zjistili, že 

se jedná o nehodu na místním 
hřišti.

„Jedna osoba nezvládla moto-
cykl a havarovala do betonové 
jímky. Motocykl již na zraněném 
nebyl. Zraněná osoba se nachá-
zela v asi jeden a půl metru hlu-
boké jámě,“ popsali velkoopato-
vičtí dobrovolní hasiči.

Jednotka zraněnou osobu ošet-
řila.  Následoval přílet letecké 
záchranné služby a pacient byl 
předán lékařce. Hasiči následně 
pomohli naložit zraněného do 
vrtulníku.  (hrr) Foto SDH Velké Opatovice Foto SDH Velké Opatovice

V srpnu častěji hořelo
Jižní Morava - Jihomoravští hasiči během prvních čtrnácti dnů 

v srpnu zaznamenali rekordní počet požárů lesních a polních porostů. 
Výrazně vyšší jsou také škody, které oheň způsobil. Loni v prvních dvou 
srpnových týdnech hasiči vyjeli ke čtrnácti požárům. Letos to bylo 111 
výjezdů po celém kraji. 

„Převažovaly požáry menšího rozsahu. Často hořela strniště, kde 
po plamenech nezůstane žádná škoda. Výjimkou ale nejsou i požáry 
v lesích,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. 

Škoda, kterou srpnové požáry na jižní Moravě způsobily, přesáhla 1.3 
milionu korun. Dva lidé se zranili. Minulý rok škoda nepřesáhla tři sta tisíc 
korun a nikdo se nezranil. Několik požárů lesních a polních porostů se 
odehrálo také na Blanensku, naposled například nedaleko Senetářova. 

Ke zvýšeným počtům požárů přispělo suché a horké počasí. Kvůli 
němu platí v Jihomoravském kraji od začátku července zákaz rozdělá-
vaní otevřených ohňů ve volné přírodě, který vyhlásil hejtman Michal 
Hašek.  (moj)
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Rozbitou silnici přes Pilské 
údolí čeká rekonstrukce

K

M  Z

Boskovice - Tento týden začala 
dlouho očekávaná oprava silni-
ce přes Pilské údolí u Boskovic. 
V první etapě se bude rekonstru-
ovat úsek od křižovatky u Lhoty 
Rapotiny po odbočku na Újezd 
u Boskovic.

Silnici Pilským údolím často 
využívají řidiči, kteří se chtějí 
vyhnout průjezdu přes centrum 
Boskovic. Je to ale především 
důležitá spojnice pro dopravu 
obyvatel Újezdu u Boskovic.

Zatím ale řidiči po ní musejí jez-
dit hodně opatrně. Silnice vedoucí 
malebným údolím pod boskovic-
kým hradem je totiž plná nerov-
ností a děr. Před časem dokonce 
vévodila hlasování v celostátním 
projektu vymoly.cz.

„To, že začne oprava silnice, 
znamená pro obec obrovský pří-
nos. Komunikace dlouho byla 
a stále je v katastrofálním stavu,“ 
podotkl starosta Újezdu u Bosko-
vic Miroslav Odehnal (nez.).

Stavební fi rma začala s opra-
vami začátkem tohoto týdne. 
V první fázi bude pro dopravu 
uzavřen úsek o délce zhruba tři 
čtvrtě kilometru od křižovatky 
se silnicí II/374 po křižovatku s 
komunikací vedoucí do Újezdu u 
Boskovic.

REGION - Cyklista si dal patnáct piv a boural. Zatím poslední 
horký víkend v srpnu nepřál příliš cyklistům. Dva z nich alkohol zmohl 
natolik, že bourali. Oba aktéři se zranili a teď jim navíc hrozí vysoká 
pokuta a možná i zákaz jízdy na kole. 

K první nehodě policisté vyjeli v sobotu odpoledne nedaleko Bře-
ziny. Třiačtyřicetiletý muž z Bílovic nad Svitavou tam podle svědků 
jezdil po silnici ze strany na stranu, až nakonec přepadl přes svodidla.

„Během testu, který provedla přivolaná dopravní hlídka, nadýchal 
dvě a čtvrt promile alkoholu. Policistům se pohmožděný výtečník při-
znal, že popíjel pivo již od pátečního večera a na bicykl usedl zhruba 
po patnáctém půllitru,“ upřesnil blanenský policejní mluvčí Petr Neče-
sánek.

Opilý cyklista havaroval také v neděli v ulicích pod boskovickým 
hradem. Osmatřicetiletý muž z Boskovic najel na silniční obrubník, 
spadl a lehce se zranil.

„Cyklista byl tak společensky unaven, že nemohl ani řádně provést 
dechovou zkoušku. Konkrétní hodnoty ovlivnění lihovinami v jeho 
případě určí až následný toxikologický rozbor vzorků krve odebrané 
zdravotníky,“ dodal mluvčí s tím, že oběma cyklistům teď ve správním 
řízení hrozí až padesátitisícová pokuta a případně i zákaz cyklistické 
činnosti.  (moj)

BLANSKO - Z domu zmizela elektronika. Škoda asi pětačtyřicet 
tisíc vznikla majiteli rodinného domku v Blansku po návštěvě dosud 
neznámého zloděje. Pachatel se do stavení ve Zborovecké ulici dostal 
po té, co přelezl plot a otevřel si nezajištěné dveře zimní zahrady. 
„Mezi věcmi, o které pachatel obyvatele domu připravil, byla převážně 
elekronika. Zmizel tak počítač včetně drobného hardwarového příslu-
šenství, mobilní telefon, datový modem, LCD televizor a jiné. Zloděj 
nepohrdl ani peněženkou s tisícikorunovou hotovostí a speciálními 
sportovními brýlemi jednoho z poškozených,“ popsal blanenské poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

DRNOVICE - Mladík skončil na záchytce. U opilecké šarvát-
ky v Drnovicích ve středu večer zasahovali policisté z boskovické-
ho obvodního oddělení. Zavolal si je pětadvacetiletý mladík, který si 
stěžoval na to, že ho před místní restaurací napadal o tři roky starší 
muž. Dechová zkouška u obou aktérů ukázala hodnotu nad dvě promile 
alkoholu. „Už se zdálo, že emočně zjitřená situace je uklidněna, když 
tu původní oběť fyzických výpadů začala být agresívní. Alkoholem 
opojený mladík policistům vyložil svůj plán dojít si domů pro nůž, 
aby se původce rozmíšky defi nitivně zbavil. Za takových okolností 
samozřejmě nemohl střízlivět bez dozoru, a proto obratem putoval do 
brněnské protialkoholní záchytné stanice,“ popsal blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

BOSKOVICE - Sprejer se vyřádil. Dosud neznámý pachatel poni-
čil barvou pět objektů v Boskovicích. Řádění sprejera postihlo dveře 
rodinného domu, stěnu pekárny, budovu klempířství, zeď elektrooprav-
ny i sídlo muzea zemědělské techniky. „Nešťastní majitelé nemovitos-
tí řádění fasádního vandala ohlásili v pondělí policistům z místního 
obvodního oddělení, kteří se teď případu s několikatisícovou škodou 
intenzivně věnují. Na jednání bezohledných sprejerů, jejichž výtvory 
hyzdí veřejná prostranství či zástavbu, naštěstí pamatují naše právní 
předpisy. Pokud totiž někdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, poma-
luje, či popíše barvou nebo jinou látkou, hrozí mu až jeden rok strávený 
ve vězení,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

BUKOVINKA - Bagr vyryl také granát. Nebezpečný nález učinil 
v úterý po poledni bagrista hloubící výkop na soukromém pozemku 
poblíž kostela v Bukovince. V zemi objevil nevybuchlý granát z dru-
hé světové války. Na místo zavolal policisty. „Hlídka z blanenského 
obvodního oddělení se okamžitě vydala nebezpečný předmět a prostor 
kolem něj střežit. Zároveň byl povolán i sloužící pyrotechnik, jenž po 
příjezdu na místo učil typ nalezené munice. Ten následně rozhodl, že 
funkční dělostřelecký minometný granát ráže 82 mm řízeně odpálí na 
nedalekém poli. Při úspěšně provedeném odstřelu asistovali krom poli-
cistů i přivolaní vyškovští hasiči.“ popsal blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek.  (moj)

„Jedná se o komplexní rekon-
strukci silnice včetně vybudování 
nových opěrných zdí, silničních 
propustků a osazení nového bez-
pečnostního zařízení,“ upřesnila 
Eva Zouharová z blanenské sprá-
vy a údržby silnic.

Původně se plánovalo, že se 
opraví celý, skoro dvoukilomet-
rový úsek silnice až po most přes 

Bělou u Boskovic. Teď to ale 
vypadá, že část od křižovatky na 
Újezd směrem k Boskovicím při-
jde na řadu až příští rok.

Vedení Újezdu u Boskovic 
naopak prosazuje, aby se ješ-
tě letos zrekonstruovala silnice 
od křižovatky v Pilském údolí 
směrem k obci. Úsek s velkým 
převýšením plný zatáček je totiž 

také ve velmi špatném stavu. 
„Absolvovali jsme několik jed-
nání a máme příslib, že by kraj 
měl najít peníze a silnice by se 
mohla opravit ještě do konce 
letošního roku. Jednalo by se o 
rekonstrukci celého povrchu, 
ne jenom o lokální vysprávky,“ 
dodal újezdský starosta Miroslav 
Odehnal.

Křižovatka na Újezd u Boskovic.  Foto Radim HruškaKřižovatka na Újezd u Boskovic.  Foto Radim Hruška

Holštejnská luka se vydali kosit 
dobrovolníci z celé republiky

Holštejn - Zhruba pětadvacít-
ka dobrovolníků vyzbrojených 
motorovými kosami a hráběmi se 
v sobotu vydala kosit vlhká luka 
v nivě Holštejnského potoka. 
Cílem akce bylo navázat na tra-
dici kosení, která ustala před pěti 
lety, a zachránit vzácné rostliny, 
které se v lokalitě vyskytují.

Akci uspořádal Spolek pro 
aktivní ochranu Moravského kra-
su a okolí OKRAS ve spoluprá-
ci s LČR - Lesní správou Černá 
Hora, fi rmou ZEMSPOL a Hnu-
tím Duha.

„Na Holštejnských lukách ros-
tou vzácné druhy rostlin a žijí 
zajímaví živočichové. Jako vět-
šina mokřadních luk jsou i tyto 
ohrožené tím, že se na nich lidé s 
láskou k přírodě již málo setkáva-
jí a nekosí je, neboť hromaděním 
biomasy a stařiny tyto mokřady 
zarůstají kopřivami a náletem 
dřevin. Proto jsme se rozhod-
li pomoci přírodě na samotném 
severním okraji Moravského kra-
su,“ popsal předseda OKRASu 
Michal Juříček.

Dobrovolníci pokosili a shra-

bali tři louky a pracovali na nece-
lém hektaru plochy. Vlhké louky 
je podle nich třeba kosit alespoň 
jednou ročně, v této lokalitě se 
to už ale nedělalo pět let. V nivě 
Holštejnského potoka je podob-
ných luk hned několik, na něk-
terých už je ale dobře vidět, jak 
dopadnou, pokud se o ně nikdo 
nestará.

„Podobné akce simulují něco, 
co se dříve dělalo úplně při-
rozeně a lidé z toho ještě měli 
užitek. Louky využívali ne pro 
ochranu přírody, ale mimoděk se 

tam vytvořilo vhodné prostředí. 
V údolí jsou další louky, o které 
se nikdo nestará, jsou zarostlé a 
v této fázi už nemá cenu na nich 
něco dělat. Tři louky, které jsme v 
sobotu kosili, jsou ale v podstatně 
lepším stavu a chtěli bychom je 
udržovat i do budoucna,“ uvedl 
Michal Juříček.

Podle něj jsou v Moravském 
krasu podmáčené louky relativně 
vzácné, takže už proto by byla 
škoda nepokračovat v tradici 
jejich údržby. Louky by chtěl také 
více zpropagovat mezi veřejností, 
protože nejsou tolik na očích, ale 
rozhodně mají například zájem-
cům o botaniku co nabídnout.

„Lidé na nich mohou najít prst-
natce májové, což jsou orchide-
je, bradáčka vejčitého, ze vzác-
nějších druhů i suchopýr, svízel 
severní nebo ostřici ježatou. Před 
deseti lety tady byla udávaná 
i tolije bahenní, což je chráněný 
druh, ale tu se nám zatím nepo-
dařilo nalézt. Pokud se ale budou 
louky pravidelně udržovat, tak by 
se mohla na místě znovu objevit,“ 
doplnil Michal Juříček.

OKRAS je spolek pro aktiv-
ní ochranu Moravského krasu. 
Klade si za cíl pečovat o vybrané 
lokality, které jsou trochu pozapo-
menuté, je v nich nějaký potenciál 
a jsou mimo hlavní proud. Během 
roku provádí několik akcí podob-
ných té sobotní. Druhým cílem je 
pak osvěta. Spolek pořádá napří-
klad Den Země v Adamově nebo 
exkurze pro veřejnost či rodiny 
s dětmi po Moravském krasu. 

 Radim Hruška

Suché počasí odkrylo 
nepřístupná místa v krasu

Pokračování ze str. 1
Na začátku dvacátého století tam byl i známý badatel Karel Absolon. 

Psal dokonce, že hladina jezírka poklesla natolik, že za ním byly patrné 
další neznámé prostory.

„On je údajně viděl mezi stěnou a vodní hladinou. Chtěl do nich 
proplout na člunu, jenomže ho neměl. Píše, že si ho připraví a dru-
hý den tam půjde znovu. V noci se ale spustily deště a zaplavilo se 
to. Je otázka, jestli ty prostory existují, jestli si to Absolon nějakým 
způsobem nepřibarvil tak, aby to bylo zajímavé. Těžko říct. Pokud by 
hladina ještě klesla do té úrovně, jak kdysi, tak by se to mělo ukázat,“ 
dodává Petr Zajíček. 

Ale my jsme zatím takové štěstí neměli, abychom Absolonem popi-
sované prostory viděli. Hladina jezírka ještě natolik nepoklesla. Možná 
příště.  Michal Záboj Kosení louky.  Foto Radim HruškaKosení louky.  Foto Radim Hruška

Boskovice - Obyvatelé Bosko-
vic mají zájem o kompostování. 
Vyplývá to z výsledků ankety, 
kterou uspořádala radnice. Lidí 
se ptala, jestli by chtěli zdarma 
získat domácí kompostéry. Letos 
už je ale domácnosti nedosta-
nou.

Průzkum mezi obyvateli 
rodinných domků radnice pro-
vedla letos na jaře. V anketě byly 
domácnosti ve městě i v jeho 
místních částech dotazovány, 

jestli mají o kompostér zájem, 
a také na to, jak objemnou nádo-
bu by potřebovaly.

„Anketu vyplnilo a žádost 
o kompostér v uvedeném termínu 
podalo 443 osob, z toho 282 osob 
požadovalo kompostéry o veli-
kosti 800 litrů, 125 osob kompos-
téry o objemu 600 litrů a 36 osob 
kompostér o velikosti 400 litrů,“ 
upřesnil Vladimír Henek, vedou-
cí boskovického odboru tvorby 
a ochrany životního prostředí.

Anketa měla městu posloužit 
při žádosti o dotaci. Nejnižší část-
ka, o kterou se mohlo ucházet, 
přitom byla půl milionu korun. 
Kvůli tomu radnice potřebovala 
mít potvrzený zájem dostatečné-
ho počtu domácností.

„Výsledkem ankety bylo zjiš-
tění, že o kompostéry je zájem 
a na limitovanou částku půl 
milionu korun bychom dosáhli,“ 
podotkl Henek.

Domácnosti v Boskovicích 

ale letos nádoby na komposto-
vání nedostanou. Operační pro-
gram životní prostředí totiž s 
podporou domácích kompostérů 
v připravované výzvě na podzim 
nepočítá.

„Budeme ale sledovat dal-
ší výzvy, a pokud se podpora 
domácích kompostérů obje-
ví, budeme připraveni o dotaci 
požádat,“ dodal boskovická sta-
rostka Jaromíra Vítková (KDU-
ČSL).  (moj)

Kompostéry pro boskovické 
domácnosti letos nejspíš nebudou

U Senetářova hořel les, 
k požáru vyjelo devět 
hasičských jednotek

Senetářov - Devět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů 
ve čtvrtek odpoledne bojovalo s požárem lesa nedaleko Senetářova. 
Oheň zachvátil porost asi sto krát třicet metrů. Hasičům se ho podařilo 
uhasit po bezmála třech hodinách. 

V lese u Senetářova hořela hrabanka. Oheň se rychle šířil a zpočát-
ku se nedostávalo vody na jeho hašení. Hasiči vyhlásili druhý stupeň 
požárního poplachu.

Na místě zasahovali také hasiči z Jedovnic, kteří na svém webu zásah 
popsali takto: „Požár se nacházel u lesní cesty od Kůlny (Jedovnice) na 
Ruprechtov, v katastru obce Senetářov. Naše jednotka po příjezdu na 
místo pomohla jednotce SDH Senetářov s natažením dopravního vede-
ní, na které byly napojeny 2C proudy. Později bylo nutné kvůli rozsa-
hu požáru nasadit 6C proudů. Cisterna CAS 25 Škoda 706 nasazena 
na kyvadlovou dopravu vody z rybníka Budkovan, kde jednotka SDH 
Krásensko zřídila čerpací stanoviště. Dále se naše jednotka podílela na 
likvidaci požáru a posléze na prolívání požářiště.“

Požár byl nahlášen kolem 16:45. Hasiči ho lokalizovali krátce po 
osmnácté hodině a zlikvidovali před půl osmou.  (moj)
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v sobotu 22. srpna 2015 od 13.00 hod. 

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

DROBNÉ DÁREČKY PRO VŠECHNY DĚTI

       
 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SKÁKACÍ HRAD A TRAMPOLÍNA

Arboretum Šmelcovna ve spolupráci se Sportuj s námi  Vás srdečně zvou na

www.sportujsnami.cz

ZÁB

DROBNÉ
OOBBČČEER

SKÁKACÍ HRAD A TRA

DĚTSKÁ TOMBOLA
PROHLÍDKA ARBORETA ŠMELCOVNA
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O vítězích Velké ceny 
rozhodne až poslední kolo

Záchrana mokřadu: Nový 
rybník je téměř hotový

Benešov - Práce na záchraně 
Pavlovského mokřadu u Benešo-
va jdou podle plánu. V současné 
době dělníci pracují na dokon-
čení rybníka, který má pomoci 
v oblasti zadržet vodu. Celá akce 
vyjde na asi dvanáct milionů 
korun a skončit má do letošní 
zimy.

„Projekt jde podle harmono-
gramu. V současné době jsme 
ve fázi, kdy se dosypává hlavní 
hráz na dvouhektarové retenč-
ní nádrži. Předpokládám, že do 
konce roku by mělo být všechno 
hotové,“ uvedl starosta Benešo-
va Antonín Rus (bezpp).

Práce na mokřadu zahrnují od-
bahnění stávajícího Červeného 
rybníka, vybudování nové hráze 
a stavidla s přepadem. Druhou 
stavbou je vybudování nového 
dvouhektarového rybníka, který 
se právě dokončuje. Nakonec 
přijde na řadu vytvoření tůní 
a koryta z Červeného rybníka.

Cílem projektu je zastavit 
vysychání mokřadu a zachránit 
vzácné rašeliništní mechy, které 
kvůli nedostatku vody postupně 
začaly nahrazovat běžné druhy. 

Lokalita také začala zarůstat ná-
letovými dřevinami. Chráněné 
území Pavlovské mokřady leží 
z devadesáti procent na pozem-
cích Benešova. Luční porosty v 
pramenné oblasti říčky Bělé tvo-
ří jedinečnou lokalitu rašeliniště 
přechodového až vrchovištního 

typu v geomorfologickém celku 
Drahanské vrchoviny.

Z chráněných druhů se zde vy-
skytuje čolek horský, zmije obec-
ná (tmavá rašelinná forma), ně-
kolik druhů skokanů, hnízdí zde 
linduška říční. Z desítek chráně-
ných ohrožených druhů rostlin se 

zde nacházejí - kosatec sibiřský, 
vstavač májový, vstavač skvrnitý, 
ďáblík bahenní, úpolín evropský, 
suchopýr pochvatý, suchopýr úz-
kolistý, mečík střechovitý, ros-
natka kruholistá, vachta trojlistá, 
bříza pýřitá a celá řada dalších. 
 Radim Hruška

B  Z

Rudice, Sychotín - O uply-
nulém víkendu měla Velká cena 
Blanenska napilno, po oba dva 
dny se bojovalo o body do celko-
vé tabulky, které jsou tím cenněj-
ší, čím vyšší pořadové číslo daná 
soutěž má. Desáté kolo blanenské 
hasičské ligy proběhlo v sobotu, 
kdy si svoji premiéru na Velké 
ceně odbyli pořadatelé z Rudi-
ce, v neděli se pak o nejrychlejší 
požární útok soutěžilo na dráze 
v Sychotíně.

K sobotnímu rudickému klání 
se přihlásilo celkem osmačtyři-
cet družstev, z toho dvaatřicet 
mužských a šestnáct ženských. 
Pořadatelé měli pro soutěžící 
přichystánu travnatou mírně kle-
sající dráhu, jejíž kvality mnohá 
družstva náležitě využila a atako-
vala svými pokusy rekord ligy jak 
v ženské, tak v mužské kategorii. 

Nejrychlejší útok celého dne 
a současně i nejlepší v mužské 
části soutěže zaběhl A tým ze Sy-
chotína, kterému se podařilo terče 
srazit v čase 16,40 s, druhé místo 
obsadila Obora s časem 16,65 s 
a třetí Hluboké z okresu Třebíč za 
čas 17,14 s.

Závodníci na tra   v Rudici.  Foto Pavel KuchařZávodníci na tra   v Rudici.  Foto Pavel Kuchař

Ani v ženské kategorii nebylo 
o zábavu nouze, padly také dva 
šestnáctkové časy – jeden zaběh-
la děvčata ze Šošůvky, která zví-

tězila s časem 16,90 s, druhý pak 
ženy ze Sychotína, kterým za čas 
16,95 s připadla druhá příčka. Na 
stupních vítězů je doplnily Čer-
novice s časem 17,16 s.

V neděli pokračovala Velká 
cena Blanenska svým jedenác-
tým, tedy předposledním kolem 
v Sychotíně, v areálu pod zám-
kem, kde se rovněž běhá na trav-
naté, dostatečně široké a mírně 
klesající dráze. Celou soutěž opět 
otevírali muži, kterých se do Sy-
chotína sjelo čtyřiatřicet. 

Vítězství si mezi sebe ten-
tokráte rozdělila výhradně mi-
moblanenská družstva – Čikov 
a Hluboké z Třebíčska a Nesva-
čilka z Brněnska. Čikov zvítězil 
s časem 16,97 s, druhé skončilo 
Hluboké s časem 17,17 s a třetí 
pak Nesvačilka za čas 17,19 s.

Vítězný požární útok v ženské 
kategorii v konkurenci sedmnácti 
startujících týmů zaběhla stejně 
jako v sobotu děvčata ze Šošův-
ky, kterým se podařilo časomíru 
zastavit na hodnotě 17,85 s, stří-
brnou příčku obsadily Němčice 
s časem 17,91 s a bronzovou pak 
Senetářov s časem 18,03 s.

Ani v jedné kategorii není ko-
nečné pořadí před posledním 
kolem rozhodnuto, o celkové 
vítězství se tedy bude bojovat 
v Sudicích, kde v sobotu 12. září 
proběhne poslední, dvanácté kolo 
Velké ceny Blanenska. 

Do té doby bude možné hasič-
ské útoky vidět na soutěžích ve 
Velkých Opatovicích 23. srpna 
a v Lysicích 30. srpna, obě tyto 
soutěže mají ve Velké ceně Bla-
nenska status kandidátů.Závod v Sycho  ně.  Foto Pavel KuchařZávod v Sycho  ně.  Foto Pavel Kuchař

Hráz nového rybníku.  Foto Radim HruškaHráz nového rybníku.  Foto Radim Hruška

Ostrov u Macochy - Dětská léčebna se spe-
leoterapií v Ostrově u Macochy nabídne více 
místa pro ubytování rodičů malých pacientů. 
Nové pokoje se sociálním zázemím vzniknou 
v jedné z budov zařízení.

Konkrétně v objektu zvaném Havaj, který 
stojí u silnice v obci. Budova slouží k ubyto-
vání rodičů už teď. Po přestavbě nabídne více 
pokojů.

„V prvním patře teď využíváme pouze tři 
pokojíčky. Spodní patro se zrekonstruuje 
a předělá tak, aby tam vznikly další čtyři po-

koje. Dohromady bychom tak měli sedm po-
kojů pro maminky nebo tatínky s dětmi, které 
se přijedou k nám léčit,“ přidala podrobnosti 
primářka ostrovské léčebny Jarmila Überhu-
berová.

Úpravy objektu začnou v září a potrvají nej-
déle do konce roku. Práce přijdou na asi tři 
a půl milionu korun, které poskytne zřizovatel 
léčebny Jihomoravský kraj. Nové pokoje za-
čnou klientům sloužit hned na začátku příští-
ho roku.

„To, že nemáme dostatek pokojů pro dopro-

vod dětí nám dělá velké problémy. Děti, které 
se nemohou vzhledem k věku zúčastnit terapie 
samy, tak mnohdy zůstávají doma,“ podotkla 
primářka Überhuberová.

Dětská léčebna se speloterapií v Ostro-
vě u Macochy funguje už více než třicet let. 
K terapii a léčbě chorob dýchacího ústrojí ale 
také třeba atopického ekzému nebo cystické 
fi brózy slouží jedinečné mikroklima Císařské 
jeskyně. Zařízení je součástí příspěvkové or-
ganizace Jihomoravského kraje Jihomoravské 
dětské léčebny.  (moj)

Léčebna bude mít více pokojů pro rodiče

Foto říšské svatby v Rájci 
by orgánům mělo stačit

Sborník Muzea Blansko 2014 přináší velmi závažnou fotografi ckou 
studii říšské vojenské svatby dcery rájeckého statkáře s důstojníkem 
wehrmachtu. Majitel souboru fotografi í je předseda ČSBS Boskovice 
dr. Jaroš Nickelli. Fotografi e získal od emeritního předsedy MNV Rá-
jec dipl. technika Musila. Předseda Jaroš jako národopisec učinil to, 
co obvykle historikové archiváři nečiní. Šel za pamětníky do terénu 
- a trefi l do černého.

Unikátní soubor šestnácti fotografi í je publikován ve sborníku na 
čtyřech tabulkách. Plasticky rozkrývá to, co archiválie ani svědectví 
nemohou doložit názorně. Charakter svatby velkostatkářské dcery 
s ofi círem von Schoellerem. Všechny reálie, které fotografi e dokládají, 
přesvědčivě ukazují jediné - rodina rájeckého statkáře prostě a jedno-
duše participovala na stycích s říšskými Němci.

Vykládat orgánům, po zveřejnění souboru fotografi í svatby, že tako-
vá svatba se dála „pod nějakým nátlakem“ je naprostý nesmysl, které-
mu nikdo soudný nemůže uvěřit. Nacisté sedící jako hosté v zámecké 
kapli, nacistickými metály vyznamenaný nadporučík Schoeller jako 
zeť velkostatkáře, idylické záběry říšské rodiny s důstojníkem wehr-
machtu a s dalším důstojníkem spojenecké armády - to všechno, podle 
nás legionářů, dokládá jistou kolaboraci s říší.

Je jasné, že od doby publikace tohoto souboru fotografi í už orgány 
nemohou zavírat oči nad závažnými fakty kontaktů rodiny rájeckého 
statkáře s říšskou vojenskou mocí. A co o tom říkají dekrety, je snadné 
zjistit. Rájecká restituce se již táhne desetiletí nemožně dlouho. Orgány 
státu by už snad konečně měly rozseknout tento gordický uzel jednou 
provždy. V opačné případě se orgány budou podílet na takovém průlo-
mu do dekretů, o kterém se nesnilo ani jejich tvůrcům.

 Za legionáře ČSOL Brno II JUDr. Jan Kux

Výroční pobyt na Vysočině
Výroční desátý ozdravný pobyt na Třech Studních pořádalo Nové 

sdružení zdravotně postižených Letovice pro své členy v první polovi-
ně měsíce srpna za podpory MěÚ Letovice a v rámci projektu „Zdravé 
město Letovice“. 

Program tradičního týdenního pobytu byl vhodně upraven pro všech-
ny zúčastněné s různým zdravotním postižením a zaručoval utužení fy-
zického a duševního zdraví všem čtyřiceti účastníkům. Oblíbený hotel 
U Loubů na Třech Studních nabízí možnosti k relaxaci i rehabilitaci 
s kvalitním ubytováním. Vždy před snídaní se konalo relaxační cvi-
čení. Díky krásnému počasí se cvičilo v přírodě, když o ranní cvičení 
byl překvapivě velký zájem. Atraktivní pro všechny byla nabídka kaž-
dodenního večerního plavání a cvičení v hotelovém bazénu. Nabídka 
masáží evidentně přispěla k upevnění zdraví a byla v dostatečné míře 
využita. V našem programu pro zdraví měly své pevné místo nenáročné 
vycházky okolní přírodou Vysočiny. Zpestřením jedné z každodenních 
vycházek byla hra minigolfu. Na Třech Studních máme svá oblíbená 
místa, která vždy navštěvujeme. Patří sem Vitulčina studánka, kde pa-
mětní deska připomíná žačku hudebního skladatele Bohuslava Marti-
nů, Vítězslavu Kaprálovou. Každoročně zde místní pořádají slavnost 
Otevírání studánek. V rámci zábavných přednášek nás navštívil leto-
vický starosta Stejskal, kterého doprovázel brněnský herec Jan Grygar. 
Jejich popovídání nám bylo skvělým zážitkem. 

Další dopoledne patřilo poutavému povídání i s promítáním pana 
Kudy o našem městě. Poslední zajímavé informace se nám dostalo 
z úst pracovníka CHKO Pálava. Zde jsme se dozvěděli plno zajímavé-
ho o pálavské přírodě. Tradiční sportovní odpoledne bylo plné zábavy 
i napětí a vítězové byli odměněni. Cestou na pobyt jsme navštívili tzv. 
Velkou Löw-Beerovu vilu ve Svitávce a na zpáteční cestě jsme v Bys-
třici n/P v Centru EDEN shlédli dobové stavení z 19. století a ukázky 
tradičních lidových řemesel. Na úplný závěr našeho vydařeného týden-
ního pobytu za zdravím na oblíbené Vysočině, jsme navštívili klášter 
Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.  Borek

Z  

Orel jednota Boskovice a Orel jednota Vísky uspořádaly v sobotu 
XI. ročník Pochodu po stopách P. Ševčíka. Pořadatelé připravili pěší 
i cyklotrasu. Foto Vladimír Friš
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Zámek představuje tvorbu 
sochařské rodiny Marků

M  Z

Rájec nad Svitavou - Výstav-
ní prostory v bývalé zámecké 
kuchyni rájeckého zámku hostí 
expozici tří významných českých 
sochařů. K vidění jsou díla Jiřího 
Marka, Dany Markové a Jiřího 
Marka mladšího.

Všichni tři umělci jsou součás-
tí jedné sochařské rodiny. Jejím 
zakladatelem byl akademický 
sochař Jiří Marek (1914 – 1993). 
Dana Marková je jeho dcera a Jiří 
Marek mladší jeho vnuk.

„Mohu-li říct, co je tvorbě tří 
generací Marků společné, pak je 
to bytostně žena, ať už prezen-
tovaná ženským, či mužským 
pohledem. Dále jde o sochařský 
přístup vyznávající krásu pri-
márních sochařských materiálů 
jako kámen-dřevo-bronz a touha 
k pravdivému vyznání nepodléha-
jícího povětrným vlivům moder-
ních trendů. Snad bych mohl ještě 
zmínit víno,“ uvedl Jiří Marek 
mladší.

Mezi nejznámější díla Jiřího 
Marka staršího patří soubor reli-
éfů Křížové cesty v chrámu sva-
tých Petra a Pavla v Brně. Jeho 
tvorba se objevila na četných 
domácích i zahraničních výsta-
vách a je zastoupena v mnoha 
soukromých sbírkách i sbírkách 
renomovaných galerií. „Za svůj 
život realizoval na sedmdesát 
monumentálních prací především 
na Moravě a stal se zaslouženě 
respektovaným a uznávaným 
sochařem poválečné generace,“ 
podotkl Jiří Marek mladší.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Třicítku sochařských realizací 
především na jižní Moravě má 
za sebou Dana Marková (*1947). 
Její díla se nacházejí v řadě 
domácích i zahraničních sbírek. 
Je také zakladatelkou a prezident-
kou Mezinárodního sochařského 
sympozia Kámen.

„Její tvorba nese nezaměnitel-
nou stopu ženského-sochařského 
pohledu a přístupu, což je patrné 
i z upřednostňovaného tématu 
rodiny a mateřství. Poeticky poja-

tý trojúhelník země-matka-zroze-
ní je silným motivem, který se s 
nezaměnitelným rukopisem nese 
celou epochou její práce,“ podo-
tkl Jiří Marek mladší.

Jiří Marek mladší (*1972) 
vystudoval SUPŠ v Uherském 
Hradišti a posléze FaVU při VUT 
v Brně u profesora akademického 
sochaře Vladimíra Preclíka. 

Ke své tvorbě uvedl: „Věčnou 
inspirací je pro mě žena, kterou 
v mnoha formách a rozdílných 

přístupech interpretuji diváko-
vi. Monumentálnímu měřítku se 
věnuji především na sochařských 
sympoziích a v několika reali-
zacích, komorní plastikou jsem 
zastoupen v soukromých umělec-
kých sbírkách.“

Výstavu nazvanou Sochařství 
tří generací Marků ve výstav-
ních prostorách v bývalé zámec-
ké kuchyni rájeckého zámku si 
budou moci zájemci prohlédnout 
až do úterý 15. září.

Letiště ve Vysočanech ožilo leteckým 
dnem. Létala letadla i vrtulníky

Vysočany - Různé modely 
letadel a vrtulníků se vznášely 
v sobotu odpoledne nad letištěm 

za obcí Vysočany. Modeláři tam 
pořádali letecký den s názvem 
Vysočanský vzdušný mazec, 

v pořadí třetí. Sjeli se nadšenci ze 
širokého okolí a se svými letadly 
prováděli všelijaké akrobatické 
kousky. 

Různě velké modely se postup-
ně ocitly ve vzduchu a piloti při 
přehlídce ukázali, co umí, i přes 
poměrně silný vítr, který jim létá-
ní poněkud znesnadňoval. Největší 
model vážil devatenáct a půl kilo-
gramu, rozpětí křídel tři metry a 
deset centimetrů a jeho majitel s 
ním přijel až od Třebíče. Letadlo 
s benzínovým motorem bylo vyro-
beno z překližky, balzy a laminátu.

Nejmladším pilotem byl sed-
miletý Radek Rája z Brna. 

„Radek začal veřejně lítat 
ve čtyřech letech. Na prvních 
fotkách, které z lítání máme, 
ovládá pokojový vrtulníček ve 

dvou letech a sedí při tom na noč-
níku,“ prozradil jeho otec.

Hoch má dnes za sebou asi 
šedesátku veřejných vystoupení. 
„Mimochodem je zapsán do Čes-
ké knihy rekordů jako nejmladší 
pilot RC modelů letadel,“ zmínil 
se chlapcův tatínek. Rekord dělal 
ve čtyřech letech před komisí 
a měl za úkol provést základní 
akrobatickou sestavu.

Mezi atrakce pro nejmenší náv-
štěvníky patřilo například shazo-
vání bonbónů z letadla. Model se 
vznesl do výšky, kde udělal obrát-
ku a vysypalo se z něj několik 
bonbónů, které pak děti běžely na 
louku hledat. Diváky dále čekaly 
combatové souboje, ukázky akro-
batických sestav a noční lety se 
světluškami.  (mha) Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Blanensko, Německo - Výpra-
va asi dvaceti dětí z Jižní Moravy 
se zúčastnila mezinárodního spor-
tovního soustředění v německém 
městě Ginsheim-Gustavsburg. 
Byli mezi nimi tři mladí rych-
lobruslaři z Blanenska – Matěj 
Semeniuk, Martina a Martin Lus-
kovi. 

Do Německa dorazilo přes dvě 
stě dětí z dvanácti různých zemí. 
Kromě Čechů a Slováků se tedy 
vzájemně setkali sportovci z Pol-
ska, Německa, Turecka, Alžír-
ska, Maroka, Kosova, Slovinska, 
Nizozemska, Irska a Ruska. 

Děti měly možnost zažít zce-
la odlišný styl velmi intenziv-
ního tréninku, než ten, na který 
jsou zvyklé z Blanska a okolí. 
Na devítidenním soustředění na 
začátku srpna mladí rychlobrus-
laři trénovali třikrát denně, a to na 
inlajnových bruslích v obrovské 
tělocvičně. Ale pořadatelé mys-
leli i na kulturní vyžití. „Každý 
večer se v programu představily 
výpravy ze dvou zemí a ukáza-

ly ostatním, co dovedou,“ řekla 
Martina Lusková ze Sloupu, která 
například v rámci českého pro-
gramu zahrála na housle. 

Podle dětí panovala mezi vše-
mi sportovci velmi přátelská 
atmosféra. „Stačilo se na někoho 
usmát a hned jsme byli kamará-
di,“ popsal desetiletý Martin Lus-
ka. Mládež si tak o prázdninách 
procvičila zejména angličtinu, 

která byla dorozumívací řečí vět-
šiny přítomných. 

Hlavním přínosem pro rych-
lobruslaře z Blanenska mělo být 
poznání jinak vedeného tréninku, 
jelikož každý trenér má svůj styl a 
občas není špatné přiučit se něco 
od ostatních. „Naučili jsme se jiné 
věci, lepší cviky, skoky,“ shrnula 
přínos dvanáctiletá Martina. Ona, 
ale i Martin a Matěj v posledním 

půlroce dělají pokroky, vedle 
další mládeže v nově vzniklém 
oddílu tří sportů (rychlobruslení, 
cyklistika, in-line bruslení) v bla-
nenském ASK SPEEDSKATING 
Moravský kras. 

Ani zbytek členů blanenského 
klubu však v létě nezahálel. Už od 
července se rychlobruslaři účast-
nili sportovních kempů a prohá-
něli se po Blansku a jeho okolí. 
Nejenže zlepšovali bruslařskou 
abecedu na ledu pod střechou 
haly, ale trénovali i další zdravé 
sporty, včetně běhů a plavání. 
Spoustu času strávili v přírodě. 

V srpnu jim z Rakouska při-
jel ukázat na zimní stadion do 
Blanska nové rychlobruslařské 
triky další spolupracující trenér, 
koordinátor Mezinárodní brus-
lařské unie (ISU) Marek Stanuch. 
Nasměroval ho tam jeho přítel, 
patron blanenských rychlobrusla-
řů, trenér Martiny Sáblíkové Petr 
Novák. „Líbí se mi, že tady se 
trénuje vážně. A že jsou všechna 
nejdůležitější sportoviště, včetně 

inlajnového oválu v Ráječku, tak 
blízko,“ byl nadšen Stanuch, kte-
rý by v roce 1994 trenérem rych-
lobruslařské vítězky ZOH. 

S abecedou jízdy na kole mlá-
deži pomohl mladý český repre-
zentant v cyklistice, paralympi-
onik z Černé Hory Ivo Koblasa. 
Rychlobruslaři si odskočili i na 
sportovní kemp Vranovskou 
přehradu za trenérem aerobiko-

vé mistryně světa pro užitečné 
gymnastické rady. „Když je člo-
věk ohebný, tak si pak poradí 
se spoustou pohybů,“ zdůraz-
nil trenér oddílu Petr Trávníček 
s pozvánkou na plánované závo-
dy. První budou ve čtvrtek 27. 
srpna v podvečer na inlajnovém 
oválu v Ráječku a může se jich 
zúčastnit kdokoliv.

 Marie Hasoňová

Blanenští rychlobruslaři v Německu: Naučili 
jsme se spoustu nových věcí

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

V tropickém počasí lidé 
hledali úlevu v jeskyních 

Moravského krasu
Moravský kras - Zpřístupněné jeskyně v Moravském krasu v čer-

venci zaznamenaly rekordní návštěvnost. Ve srovnání s loňským rokem 
si je prohlédlo o několik tisíc turistů více. K nárůstu přispělo tropické 
počasí.

Minulý rok v červenci si všech pět zpřístupněných jeskyní v Morav-
ském krasu prohlédlo skoro šedesát devět tisíc lidí. Číslo z letošního 
roku je pak ještě o bezmála devět tisíc turistů vyšší.

„Já si myslím, že zvýšená návštěvnost je daná letošním tropickým 
létem. Teploty jsou extrémní a v jeskyních je velice příjemné klima, 
takže se lidé chodí do podzemí ochladit,“ podotkl vedoucí Správy jes-
kyní Moravského krasu Jiří Hebelka s tím, že teplota v podzemí se 
pohybuje kolem osmi stupňů Celsia.

Vyšší návštěvnost v meziročním srovnání hlásí za červenec všech-
ny jeskyně. Nejvyšší přitom byl u Balcarky a Kateřinské jeskyně. Od 
počátku letošního roku do konce července do podzemí zavítalo dohro-
mady přes 187 tisíc turistů.  (moj)

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

Soutěž. Přípravy na vyhlášení první Miss Jiřinky ve Velkých Opatovicích 
vrcholí. V sobotu ve dvou kategoriích vybrala odborná porota fi nalistky 
soutěže. Veřejné fi nále proběhne v neděli 30. srpna v rámci již tradičních 
Slavnos   Jiřinek ve Velkých Opatovicích.  Foto Jaroslav Oldřich
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středa 19. srpnastředa 19. srpna

AKCEAKCE
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Mošny (vokální).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Domácí péče.
Boskovice v 19.30 hod. Domácí péče.
Boskovice – letní ve 21 hod. Fantastická 
čtyřka.

čtvrtek 20. srpnačtvrtek 20. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Dopravní hřiště od 12 do 18 
hod.: Den otevřených dveří na Dětském 
dopravním hřišti v Blansku.
Moravský kras – Dům přírody Morav-
ského krasu Blansko v 18 hod.: 3D léto 
v Domě přírody – projekce Marka Audy-
ho. Prohlídka nově otevřené expozice o 
Moravském krasu a 3D projekce Marka 

Audyho Rudická voda, Otevřené srdce 
země a Domino – hra v podkroví ztra-
ceného světa.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Domácí péče.
Boskovice v 19.30 hod. Domácí péče.
Boskovice – letní ve 21 hod. Fantastická 
čtyřka.

pátek 21. srpnapátek 21. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Pivnice Velvet v 18 hod.: Vel-
vet na Velvetu, taneční večer.
Boskovice – Zámecké nádvoří v 17 hod.: 
Boskovický pohádkový hřebínek - Diva-
dlo Studna: Čertovská pohádka.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: 
Morčata na útěku – koncert.
Velké Opatovice – Areál fotbalového 
hřiště: FestFest.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Terminator Gynisys. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pixely. (3D)

sobota 22. srpnasobota 22. srpna
AKCEAKCE

Bedřichov – Obec ve 13 hod.: Krojované 
hody – zvací průvod stárků a stárkových 
obcí.
Blansko - Cafe & Restaurant Castello 
v 19 hod.: Taneční zábava, hraje Medi-
um.
Boskovice – Hrad v 9 až 18 hod.: Dobý-
vání boskovického hradu.
Boskovice – Westernové městečko v 18 
hod.: Vinnetou - pokrevní bratrství aneb 
Pocta Pierru Brieceovi.
Křtěnov – Výletiště ve 12 hod.: Křtěnov-
ská zástava 2015, XVI. ročník tradičních 
hasičských závodů.
Letovice – Přehrada Křetínka v 8.30 
hod.: Křetínka Cup 2015 - závody dra-
čích lodí.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice 
ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje 
I.U.CH.
Sudice – Sudický dvůr v 15 hod.: ALPS 
party.
Svitávka – Park městyse: Oslava výročí 
SDH.
Velké Opatovice – Areál fotbalového 
hřiště: FestFest.
Velké Opatovice – Hřiště v zámeckém 

parku ve 14 hod.: Plamínkovské odpo-
ledne pro rodiče a děti - rozloučení 
s prázdninami.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Malý dráček. (3D)
Blansko ve 20 hod. Terminátor Genisys.
Boskovice v 17 hod. Mimoni. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Pixely.
Boskovice – letní ve 21 hod. Mission: 
Impossible – Národ grázlů.

neděle 23. srpnaneděle 23. srpna
AKCEAKCE

Bedřichov – Obec v 15 hod.: Krojované 
hody, 13 hod.: průvod stárků obcí, 15 
hod.: ortel nad beranem, 15.30 hod.: 
moravská beseda, 16 hod.: taneční 
vystoupení dětí, 16.30 hod.: hodová 
zábava.
Blansko – Náměstí Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Dechová hudba 
Kunštát.
Boskovice – Westernové městečko v 11 
až 17 hod.: Vinnetou - pokrevní bratr-
ství aneb Pocta Pierru Brieceovi.
Boskovice – Prostranství před zámec-
kým skleníkem v 15 hod.: Promenádní 
sezóna: Alibaba (Folk Olomouc).

Horní Lhota – Restaurace U Kaštánka 
v 19 hod.: Miloš Pernica – letní kytarová 
noc pod širým nebem.
Velké Opatovice – Hřiště v zámeckém 
parku ve 12 hod.: Pohár SDH v požár-
ním útoku.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Malý dráček.
Blansko ve 20 hod. Terminator Genisys. 
(3D)
Boskovice v 17 hod. Mimoni.
Boskovice v 19.30 hod. Mission: 
Impossible – Národ grázlů.
Boskovice – letní ve 21 hod. Vynález 
zkázy.

úterý 25. srpnaúterý 25. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zápis 
do programů Klubu Ratolest.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 
hod.: To pravé pro mužské srdce a Dívčí 
válka 8.
Blansko – Sál Kollárova v 18 hod.: Diva-
dlo Kolárka: BUDE.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Mallory.

kalendář akcíkalendář akcí

Z     
1) Koncem týdne začne mistrov-
ství světa v atle  ce

a) v Tokiu
b) v Rio de Janeiru
c) v Pekingu

2) Vulpes vulpes je la  nský název 
pro

a) lišku
b) vlka
c) medvěda

3) Metropolí Katalánska je
a) Barcelona
b) Madrid
c) Bilbao

4) První díl série Star Wars byl 
natočen v roce

a) 1977
b) 1978
c) 1979

5) Jan Hrušínský provozuje diva-
dlo

a) Fidlovačka
b) Na Jezerce
c) Na zábradlí

6) Z konopí se získává droga
a) kokain
b) pervi  n
c) marihuana

7) Světový rekord ve skoku vyso-
kém má hodnotu

a) 243 cm
b) 244 cm
c) 245 cm

8) Předchůdce internetu síť 
ARPANET byla uvedena do pro-
vozu v roce

a) 1969
b) 1979
c) 1989

9) Jan Neruda nenapsal básnic-
kou sbírku 

a) Podivuhodný kouzelník
b) Hřbitovní kví  
c) Písně kosmické

10) Hlavním městem státu Aljaš-
ka je

a) Nome
b) Juneau
c) Anchorage

11) Deilenaar je
a) město v Belgii
b) řeka v JAR
c) plemeno králíka

12) Fotbalová branka je vysoká
a) 240 cm
b) 242 cm
c) 244 cm

13) MZLU je zkratka pro vysokou 
školu ve městě

a) Plzeň

Babička prohlížela kabáty ve skříni, když najednou vykoukl mol a povídá: „Tak co babi, budete je ještě nosit (tajenka).“

PISTOLE OBYVATEL 
BALKÁNU BAHNO ZÁTOKA SPZ OKR. 

OLOMOUC TAJENKA TATARSKÝ 
NÁČELNÍK

KARETNÍ 
HRA PŘEDLOŽKA LISTNÁČE TRUHLA

MUŽSKÉ 
JMÉNO

VYCHOVA-
TELKA PŘE

OLGA
(DOM.)

KYSELÁ 
TEKUTINA

PALMA

ŽACÍ  
NÁSTROJ
NALÉVAT

DVA
DRUHY

BÁSNÍKŮ

CIZÍ
SMĚNKA

OMLÁTIT
PIVOVARSKÁ 

SUROVINA

PŘEDLOŽKA
RÁZOVITÝ 

ODĚV

DOUTNÍK
MPZ 

SÁRSKA
JMÉNO  
PSÍKA

SJEZDIT
DRB

POLOVINA 
KMITU

OHRADA

POPRAVČÍ
KLEKNUTÍ

2X SNÍŽENÝ 
TÓN

SPZ OKR. 
PŘEROV
BÝT NA 
MÍSTĚ

JEDNOTKA 
STAND. 

PENICILÍNU
SLINY
U ÚST

SPZ OKR. 
ÚSTÍ NAD 
LABEM

STAROVĚKÝ 
STÁT
TÍHA

PILÍŘ
LESNÍ  

ZVÍŘATA

RVÁT SE
NÁLEŽITĚ

VYMLÁCENÝ
SNOP

ROZŽÍRAT
ŘECKÝ BŮH 
OBCHODU

CHEM. ZN. 
INDIA

OBRÁTIT

SPŘEŽENÍ
SNAD

ŽENSKÉ 
JMÉNO

DŮLNÍ  
VOZÍK

DÍL PŮDY

MUŽSKÉ 
JMÉNO
SPOJKA

ŽVÁST
BORY
KDYBY 
(SLOV.)

CHEM. ZN. 
ASTATU

SMRŠTĚNÍ
HEDVIKA 

(DOM.) RAPSÓD

ZKRATKA
OBCHODNÍ
AKADEMIE

ČESKÝ 
ZPĚVÁK
ZKRATKA 
KALORIE

OBAL NA 
LISTINY

ČÍSLOVKA 
ZÁKLADNÍ

DVANÁCT
MENŠÍCH

MÍST

KŮŇ
STARŠÍ

ZNAČKA
GRAM.
DESEK

DNY
V ŘÍMSKÉM
KALENDÁŘI

VESTIBULY HROMADA
SLÁMY

CHEM. VZ.
NITRIDU
TANTALU

b) Ostrava
c) Brno

14) Druhý člověk ve vesmíru po 
Gagarinovi se jmenoval

a) Titov
b) Glenn
c) Komarov

15) Legendární fotbalista Josef 
Masopust zemřel nedávno ve 
věku

a) 84 let
b) 85 let
c) 86 let

16) Řeka Niger ús   do
a) Středozemního moře

b) Atlantského oceánu
c) Indického oceánu

17) Polským prezidentem je 
momentálně

a) Andrzej Duda
b) Ewa Kopaczová
c) Jaroslaw Kaczynski

18) Bitva u Waterloo proběhla na 
území dnešního státu

a) Nizozemsko
b) Francie
c) Belgie

19) Infekční mononukleóza se 
přenáší

a) vzduchem

b) krví
c) slinami

20) Házenou vymyslel v roce 1898 
učitel z

a) Německa
b) Francie
c) Dánska

21) Chemickou značkou bromu je
a) B
b) Br
c) Bm

22) Donkey je anglicky
a) opice
b) an  lopa
c) osel

23) Město Astrachaň leží ve stá-
tě

a) Ukrajina
b) Bělorusko
c) Rusko

24) Karol Divín získal olympijské 
stříbro v

a) krasobruslení
b) skoku na lyžích
c) běhu na lyžích

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

 Připravil Bohumil Hlaváček

Velké Opatovice 29. - 30. 8. 2015
e e l  a a k     o at  k lt  p o a     at akce p o ti

i le o t e

a e i o  v tava i i ek

O  kc.velkeopatovice.c

moderuje Jan Adámek

 p e l ka 

o ov c  klo o k  

Dantes Brno

Ak e e koná od á ou nám ka ej mana J omora k o kraje a ená ora ar amen u  n  an a a Juránka
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Plážový volejbal na 
Července letos skončil

L  S

Boskovice - Seriál prázdnino-
vých turnajů v plážovém volejba-
le organizovaný Službami Bosko-
vice, s.r.o. byl završen ve čtvrtek 
13. srpna. Tentokrát změřily své 
síly smíšené dvojice.

Opět se bojovalo v rozpáleném 
písku pod žlutě orámovanou sítí 
a jasně modrou oblohou bez jedi-
ného mráčku. Vedro bylo téměř 
nesnesitelné, snad i proto kou-
paliště Červená zahrada doslova 
praskalo ve švech. Mnozí náv-
štěvníci se po osvěžení v chla-
divých vlnách přišli podívat na 
velmi vyrovnané souboje.

Sportovní zápolení probíha-
lo od časného rána do pozdního 
večera, bylo přihlášeno čtrnáct 
párů. Důstojnou tečkou za celým 
letošním podnikem se stalo fi nále 
s množstvím dramatických zvra-
tů. Obě dvojice, Vojtěch Zacho-
val, Vendula Prudilová a Tomáš 
Kubala, Michaela Antušáková 
předvedly skvělý, vyrovnaný sou-
boj a ukázaly úžasnou fyzičku.

K druhému setu nastoupily 
oba páry za stavu 13:21. V něm 
se skóre zastavilo na stejném 
výsledku a musel být odehrán 
rozhodující třetí set, který všichni 
přihlížející sledovali se zataje-
ným dechem. Toto nervy drásající 
sportovní divadlo skončilo za vel-
kého potlesku 14:16, tedy vítěz-

P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – R , 1 0 2

2 S  – B , KP 1 0 2

3 M  – R , KP 1 0 2

4 K  – H , I.A 1 0 2

5 S  – Č  H , I.B 1 0 2

6 P  – L , I.B 1 0 2

7 S  – J , I.B 1 0 2

8 R  B – V , I.B 1 0 2

9 R -J  – P , I.B 1 0 2

10 R  – R  B, OP 1 0 2

11 A  – Š , OP 1 0 2

12 V  – L , OP 1 0 2

13 L  – S , OP 1 0 2

14 B  – D , OP 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem druhého kola Tipovačky se stal opět Jiří Růžička z Blan-
ska, který získal 18 bodů. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

T

stvím Tomáše Kubaly a Michaely 
Antušákové.

Těsně před dvacátou hodinou 
před již téměř osiřelým koupa-
lištěm, kdy zůstalo jen pár věr-
ných, někteří dokonce až z Pro-
stějova, vyhlásil ředitel turnaje 
Milan Strya výsledky a předal 
ceny. Jako vždy to byly vstupen-
ky do lázní, vítězná dvojice navíc 

obdržela upomínkové poháry: 
„Tímto jsme dovršili sérii letních 
turnajů v Boskovicích, úroveň 
se díky Vám neustále zvyšuje,“ 
poděkoval Milan Strya za účast a 
předvedené výkony.

Celkové pořadí: 3. místo: 
Ondřej Prudil a Kamila Lepková, 
Lukáš Janků, Kamila Marková, 2. 
místo Vojtěch Zachoval, Vendula 

Prudilová, 1. místo Tomáš Kubala, 
Michaela Antušáková, Brno.

Milan Strya závěrem pozval na 
poslední letní soutěž: „Ve čtvrtek 
20. srpna je zde sportovní sedmi-
boj, zúčastní se osm dvojic. Začíná-
me v 7:30, soutěžemi budou fotbal, 
tenis, stolní tenis, plavání, petan-
que, šprtec a skončíme plážovým 
volejbalem. Přijďte se podívat.“

 Foto archiv Foto archiv

FOTBAL
Divize - Ždírec n.D. - Hodo-

nín 3:1 (0:1), Přerov - Havlíčkův 
Brod 0:0, Rosice - Kozlovice 0:0, 
Tasovice - Stará Říše 1:1 (1:1), 
Žďár n.Sázavou - Pelhřimov 5:0 
(4:0), Šumperk - Uherský Brod 
1:2 (0:2), Polná - Blansko 2:1 
(0:1), Vrchovina - Bystřice n.P. 
1:3 (0:3).
 1.  Uh. Brod  2  2  0  0  4:2  6
 2.  Kozlovice 2  1  1  0  3:0  4
 3.  Rosice 2  1  1  0  3:0  4
 4.  Žďár n.S. 2  1  0  1  6:2  3
 5.  Blansko 2  1  0  1  4:2  3
 6.  Ždírec n. D. 2  1  0  1  5:5  3
 7.  Hodonín 2  1  0  1  3:4  3
 8.  Bystřice 2  1  0  1  3:4  3
 9.  Vrchovina 2  1  0  1  3:4  3
 10.  Polná 2  1  0  1  2:4  3
 11.  Pelhřimov 2  1  0  1  4:7  3
 12.  Havl. Brod  2  0  2  0  1:1  2
 13.  Šumperk  2  0  1  1  2:3  1
 14.  Tasovice 2  0  1  1  2:3  1
 15.  Stará Říše 2  0  1  1  2:3  1
 16.  Přerov 2  0  1  1  0:3  1

Krajský přebor - Bosonohy 
- Sparta Brno 3:1 (0:1), Bzenec 
- Bystrc 2:0 (0:0), Moravská 
Slavia - IE Znojmo 4:0 (2:0), 
Novosedly - Vojkovice 1:1 (1:0), 
Bohunice - Jevišovice 6:2 (2:1), 
Boskovice - M. Krumlov 0:3 
(0:1), Rousínov - Mutěnice 2:0 
(1:0), Ráječko - Ivančice 4:2 
(0:2).
 1.  Bohunice  2 2 0 0 13:2 6
 2.  Bzenec 2 2 0 0 6:2 6
 3.  Ráječko 2 2 0 0 6:3 6
 4.  Bosonohy 2 2 0 0 5:2 6
 5.  Mor. Slavia 2 1 1 0 8:4 4
 6.  M. Krumlov 2 1 0 1 4:2 3
 7.  Lanžhot 1 1 0 0 4:3 3
 8.  Rousínov 2 1 0 1 4:3 3
 9.  Mutěnice 2 1 0 1 2:2 3
 10.  Ivančice 2 1 0 1 5:6 3
 11.  Bystrc 2 0 1 1 4:6 1

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

Z   12.  Vojkovice 2 0 1 1 3:5 1
 13.  Novosedly 2 0 1 1 1:8 1
 14.  Sparta Brno 2 0 0 2 2:5 0
 15.  Boskovice 1 0 0 1 0:3 0
 16.  IE Znojmo 2 0 0 2 3:8 0
 17.  Jevišovice 2 0 0 2 2:8 0

Okresní přebor - Ráječko B 
- Bořitov 2:0 (1:0), Doubravice - 
Lipůvka 3:3 (1:2), Sloup - Vavři-

nec 5:2, Letovice - Adamov 1:0 
(0:0), Šošůvka - Kunštát B 4:3 
(1:0), Olomučany - Vysočany 4:0 
(2:0), Olešnice - Rudice 2:1 (1:1).
 1.  Sloup  2  2  0  0  7:2  6
 2.  Lipůvka 2  1  1  0  10:4  4
 3.  Ráječko B 2  1  1  0  3:1  4
 4.  Doubravice 2  1  1  0  4:3  4
 5.  Olešnice 2  1  1  0  3:2  4

 6.  Rudice 2  1  0  1  24:12  3
 7.  Kunštát B  2  1  0  1  9:7  3
 8.  Vysočany  2  1  0  1  6:7  3
 9.  Šošůvka 2  1  0  1  7:9  3
 10.  Letovice  2  1  0  1  4:6  3
 11.  Olomučany  2  1  0  1  14:23  3
 12.  Adamov  2  0  0  2  0:3  0
 13.  Vavřinec  2  0  0  2  2:6  0
 14.  Bořitov  2  0  0  2  1:9  0

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY 

DENNĚ NA 
zrcadlo.

net

Příprava. Volejbalový oddíl TJ Minerva Boskovice uspořádal v rámci 
letní přípravy ve dnech 14. - 16. srpna třídenní volejbalový kemp ve 
Žďárné. Stejně jako v předchozích letech byl zaměřen na techniku 
hry, odstraňování chyb a zdokonalování se v jednotlivých herních čin-
nostech, taktickou přípravu, kondiční i fyzickou přípravu a relaxační 
dovednosti.  Foto Ivo Řezníček
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Týmu Rájce vyšel start fotbalového 
podzimu dokonale, tři body má i Ráječko

L  S

Region - Právě uplynulý fotba-
lový víkend už přinesl kompletní 
fotbalovou nabídku všem fanouš-
kům, když své soutěže rozehrály 
I.A a I.B třídy.

A právě v I.B třídě sk. A měl 
skvělý start celek Rájce-Jestřebí. 
V Líšni sice dal úvodní branku 
až v nastavení prvního poločasu, 
ale ve druhé půli přidal dalších 
pět branek a odvezl si vysokou 
výhru.

V divizi Blansko prohrálo 
v Polné, v krajském přeboru 
Ráječko doma porazilo Ivančice, 
Boskovice na svém hřišti nestači-
ly na Moravský Krumlov.

Divize: Polná - Blansko 2:1.
Krajský přebor: Ráječko 

- Ivančice 4:2 (0:2), 46. Zou-
har, 48. Vavřík, 71. Mičko, 86. 
Horák.

Ráječko: Bednář - Zouhar, Vav-
řík (69. Šplíchal), Zouhar (89. Žů-
rek), Sedlák, (57. Maška), Neděla 
(57. Horák), Tenora, Horáček (85. 
Gryc), Zeman, Koutný, Mičko.

Nadějné vedení 2:0, které 
zajistil dvěma trefami Čožík, Momentka z utkání Boskovic.  Foto Lubomír SlezákMomentka z utkání Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

Pá 21. srpna

TRÉNINKOVÉ JÍZDY

So 22. srpna

ZÁVOD 200 m a 1000 m

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

 neudržely Ivančice v Ráječku. 
Domácí tým hned na začátku dru-
hé půle dvěma slepenými góly 
srovnal a vítěznou branku vstře-
lil v 71. minutě Mičko. Pojistku 
pak přidal v 86. Horák. Ráječko 
vyhrálo oba dosavadní zápasy.

Boskovice - Moravský Krum-
lov 0:3 (0:1).

Boskovice: Švancara - Preč 
(63. Stara), Kolář (30. Vykou-
kal), Václavek, Černý 79. Pupík), 
Horák, Martínek, Müller, Kame-
ný (52. Fadrný), Fojt (79. Při-
kryl), Minařík.

První utkání v krajském pře-
boru Boskovicím nevyšlo. V prv-
ním poločase měli sice více ze 
hry hosté, ale akce na obou stra-
nách končily před hranicí velké-
ho vápna. Ve 41. minutě zahodil 
vyloženou šanci domácí Kamený 
a hosté z protiútoku dali první 
branku.

Ani ve druhé půli se obraz hry 
nezměnil, Boskovice si na svoje 
konto připsaly za celé utkání jedi-
nou střelu na soupeřovu branku. 
Hosté přidali další dvě branky 
v posledních deseti minutách 
a ukázali, že pro tým Boskovic 

nebude tato soutěž rozhodně pro-
cházkou.

I.A, sk. A: Tišnov - Kunštát 
3:1 (1:1).

Kunštát: Loukota - Prudil, Vor-
lický, Zeman, Haničinec, Gra-
cias, Boček (78. Blaha), Preč, 
Ducháček, Štencl, Doležel, (66. 
Mihola).

Kunštát šel do vedení už v 11. 
minutě, když se trefi l Zeman, 
domácí vyrovnali ve 30. minutě 
z nařízeného pokutového kopu. 
Další pokutový kop v 55. minutě 
znamenal vedení Tišnova, když 
obě penalty proměnil Fric. Pojist-
ku přidal 12 minut před koncem 
Traore.

I.B, sk. A, 2. kolo: Slatina C 
- Rájec-Jestřebí 1:6 (0:1), 45. a 
65. Štrajt, 50. Skácel, 81. Dvořák, 
84. Čepa, 87. Hanskut.

Rájec-Jestřebí: Němec - Zavo-
ral, Knies (80. Hanskut), Štrof, 
Štrajt (87. Klimeš), Žilka, Čepa, 
Macháček (71. Opatřil), Skácel, 
Kunc (60. Dvořák), Kopecký.

Jedovnice - Pačlavice-Dětko-
vice 3:2, Lipovec - Soběšice 2:3, 
Vilémovice - Čebín 0:1, Černá 
Hora - Vyškov B 1:6.

Kořenec - Týden po klání 
v Benešově se rideři na horských 
kolech utkali minulý týden zno-
vu., když desátý závod letošního 
ročníku hostil Kořenec.

Velký zájem byl především 
v dětských kategoriích, celkem 
pořadatelé zaregistrovali 121 
startujících. 

Medailisté
Chlapci a muži - Odrážed-

la: 1. Holubec Vojtěch (BIKE 
Triatlon Morkovice), 2. Nejez-
chleb Adam (Lažánky), 3. Bur-
ger Patrik (Boskovice). Do 6 let: 
1. Raška Tomáš (Bohuňovice), 

2. Zavřel Jiří (Veverská Bitýš-
ka), 3. Kolář Václav (Benešov). 
7 - 8 let: 1. Raška Lukáš (Bohu-
ňovice), 2. Letev Radim (Hulín), 
3. Kočvara Kuba (Suchý). 9 - 10 
let: 1. Němec Erik (Cyklo ben-
dl klub 98), 2. Halámek Tomáš, 
3. Kulha Jan (oba Cyklo MXM 
Hulín). 11 - 12 let: 1. Tesař Jakub 
(Moravec Team), 2. Kulha Filip 
(Cyklo MXM Hulín), 3. Kup-
ský Michal (Judo Dolní Kouni-
ce). 13 - 14 let: 1. Němec Patrik 
(Cyklo bendl klub 98), 2. Šmída 
Michal, 3. Tlamka Tomáš (oba 
Moravec Team). 15 - 18 let: 

1. Kolář Patrik (Moravec Team), 
2. Vinický Karel (ACT leraK 
Blansko), 3. Hudeček Dalibor 
(Cyklo MXM Hulín). 19 - 39 
let: 1. Mayer Daniel (KC Hlin-
sko), 2. Dobrý Petr (BicycleCa-
fe Rakovník), 3. Kovář Radim 
(Moravec Team). 40 - 49 let: 
1. Gottwald Martin (Moravec 
Team), 2. Chyba Lubomír (Pros-
tějov), 3. Kupský Aleš (Moravská 
Bránice). 50 let a více: 1. Šafář 
Milan (Moravec Team), 2. Felix 
Břetislav (Brno, Cbase), 3. Luž-
ný Ivo (Bystročice).

Dívky a ženy - Odrážedla: 

1. Fritzová Tereza (Protivanov), 
2. Věrná Adéla (Orel Boskovice), 
3. Horská Nikol (Vavřinec). Do 
6 let: 1. Kupská Žaneta (Dolní 
Kounice), 2. Novotná Gabriela 
(Kořenec), 3. Pantůčková Anna 
(ACT leraK Blansko). 7 - 8 let: 
1. Hanáková Anna (Žďárná), 
2. Tlamková Barbora (Moravec 
Team), 3. Gottwaldová Amálie 
(ACT leraK Blansko). 9 - 10 let: 
1. Hanáková Eliška (Žďárná), 
2. Olivová Denisa (Moravská 
Ostrava), 3. Černá Hana (Bystři-
ce nad Pernštejnem). 11 - 12 let: 
1. Kolářová Kristýna (Moravec 

Team), 2. Hudečková Kateřina 
(Cyklo MXM Hulín), 3. Smut-
ná Anna (Moravec Team). 13 - 
14 let: 1. Zemánková Anna, 
2. Fritzová Aneta (obě Moravec 
Team). 15 - 18 let: 1. Šafářová 
Adéla, 2. Tesařová Jana (obě 
Moravec Team), 3. Olivová Ale-
xandra (Ostrava, BIKE 2000). Od 
19 let: 1. Dobrá Lída (Rakovník, 
BicycleCafe).

Pohár Drahanské vrchoviny 
pokračuje už tento víkend dalšími 
dvěma závody, v sobotu 22. srpna 
se cyklisté přesunou do Bukové 
a o den později do Bořitova.  (les)

Pohár Drahanské vrchoviny pokračoval v Kořenci
HORSKÁ KOLA

22. 8., 10 h Buková, 23. 8., 
10 h Bořitov. Pohár Drahanské 
vrchoviny.

KOPANÁ
22. 8., 16:30 h Blansko - Rosi-

ce, divize. Kunštát - Hrušovany, 
I. A. Rájec - Podolí, I. B.

SEDMIBOJ
20. 8, 10 h Červenka Bosko-

vice.

K   
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