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U Skalního mlýna otevřeli nový Dům přírody
Moravský kras - Návštěvníkům 

Moravského krasu začal sloužit 
nový Dům přírody. Ve vzděláva-
cím centru najdou expozici, která 
chráněné území popisuje, ale také 
3D kino nebo speciální programy 
pro školy i pro turisty.

Nový Dům přírody Moravské-
ho krasu stojí v centru chráněné 
krajinné oblasti u Skalního mlýna. 
Jeho základním posláním je celou 
oblast představit jejím návštěvní-
kům.

„Snažili jsme se vybrat z toho-
to území ta nejzajímavější téma-
ta. Moravský kras je velmi pestrá 
oblast, ať už z pohledu geologické 

Na přehradě Křetínce závodily dračí lodě

Oprava sokolovny
Ve Žďárné 
se pustili do 
rekonstrukce 
chátrající 
sokolovny.

Více na straně 2

Nové expozice
Čtyři jeskyně 
Moravského 
krasu nabízejí 
nové naučné 
expozice.

Více na straně 4

Domácí výhra
Fotbalisté 
divizního 
Blanska porazili 
na domácím 
trávníku Rosice.

Více na straně 8
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minulosti, historie lidí nebo živé pří-
rody,“ uvedl vedoucí Správy CHKO 
Moravský kras Leoš Štefka.

V moderní expozici se tak 
turisté seznámí poutavou formou 
s historií vzniku krasové krajiny, 
osídlením v pravěku a vlivem 
člověka na její podobu. Výstavu 
ve dvou patrech objektu doplňují 
interaktivní prvky, krátké fi lmy, 
kvízy a animace. Ve 3D kině, 
které pojme čtyřicítku diváků, se 
promítá fi lm, který návštěvníkům 
představí i běžně nepřístupná mís-
ta Moravského krasu.

„Návštěvníci se konečně dočkali 
nejen moderní expozice, ale i kva-
litního zázemí. Ročně zde pro-
jde na čtvrt milionu turistů, kteří 
nyní mohou nejen poznávat taje 
jeskyní, ale seznámí se se zdejší 
jedinečnou přírodou a krajinou 
v mnohem širších souvislostech,“ Dům přírody Moravského krasu.  Foto Michal ZábojDům přírody Moravského krasu.  Foto Michal Záboj

Demolice Dukly se posunula, bourat se 
začne až v průběhu tohoto týdne

podotkl ministr životního prostře-
dí Richard Brabec (ANO), který 
se otevření Domu přírody Morav-
ského krasu osobně zúčastnil.

V zařízení se ale návštěvníci 
dozví i praktické informace, kte-
rá místa v krasu navštívit, jak si 
naplánovat výlet nebo kde se uby-
tovat. Nechybí ani dětská herna. 
Dům přírody Moravského krasu 
bude nabízet i ekoprogramy pro 
školy a rodiny s dětmi, přednášky 
a tematické terénní exkurze.

V celé republice se jedná 
už o šesté zařízení tohoto dru-
hu v chráněné krajinné oblasti. 
„Cílem programu Dům přírody, 
který postupně realizuje Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, je 
vybudovat po vzoru jiných evrop-
ských států ve vybraných chráně-
ných územích síť návštěvnických 
středisek.  Pokračování na str. 4

Žena si vyšla do lesů, pátrací 
tým ji našel až nad ránem

Suchý - Policisté, hasiči a dobrovolníci v noci na pátek 21. srpna hleda-
li v okolí Suchého sedmadvacetiletou ženu. Ztracenou rekreantku se jim 
podařilo najít až nad ránem, mírně podchlazenou, ale v pořádku.

Policisty zavolal ve čtvrtek kolem osmnácté hodiny ženin partner. Uve-
dl, že se vydala na procházku bez znalosti okolí. Jeho obavy násobilo to, že 
ženě bylo před odchodem nevolno a nebyla v dobrém psychickém stavu. 
Rekreantka navíc nereagovala na volání na mobil.

„Proto se následně rozjelo pátrání, do kterého se zapojilo devět policis-
tů, šest profesionálních a sedmačtyřicet dobrovolných hasičů. Tým navíc 
doplnily další čtyři osoby, které disponovaly velmi dobrými znalostmi 
terénu, podrobnými mapami a lokalizační technikou,“ popsal mluvčí bla-
nenských policistů Petr Nečesánek.

Pátracímu týmu se pomocí telekomunikačních údajů podařilo stanovit 
přibližný směr ženina pohybu a plochu asi třech čtverečních kilometrů, 
kde se mohla nacházet. Hledání ztěžoval lesnatý a kopcovitý terén a také 
tma. „Těsně před rozedněním byly snahy hledačů korunovány úspěchem. 
Ženu se konečně podařilo telefonicky kontaktovat a rozhovor takticky 
využít k určení její přibližné polohy. Mírně podchlazená byla nalezena v 
místě zvaném Modrá louka,“ dodal mluvčí s tím, že přivolaní zdravotníci 
ženu odvezli do boskovické nemocnice.  (moj)

Dračí lodě. Letovická vodní nádrž v sobotu hostila závod dračích lodí Křetínka Cup 2015. Posádky se utkaly na tratích dvě stě metrů a jeden kilometr s otáčkami. Na kratší trati se utkalo celkem třiapadesát posádek 
- nejlepší byl tým DRACI Z PRYGLU Brno, který ovládl i kilometrovou trať. V letovickém závodě se nejedná o vrcholový sport, ale zábavu. Podle organizátorů spočívá kouzlo dračích lodí především v tom, že všichni 
členové posádky musí spolupracovat. Proto se dračí lodě používají i při takzvaném team buildingu. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net.  Foto Jaroslav Oldřich

Blansko - U bývalého hotelu 
Dukla v Blansku se už objevila 
těžká technika. Navezla ji tam fi r-
ma, která bude objekt na náměstí 
republiky bourat. Demolice začne 
tento týden. 

Podle původního plánu už 
měly být bourací práce v plném 
proudu. Harmonogram se ale 
nakonec o zhruba dva až tři týdny 
posunul.

„Oproti původnímu plánu je 
to zdržení. Od té doby, co se pře-
dalo staveniště, tak už ale fi rmy 
dodržují nové termíny,“ uvedl 
blanenský místostarosta Jiří Crha 
(ODS) s tím, že bourání začne 
tento týden.

Demolice se bude provádět 

postupným stříháním. Během 
bouracích prací bude náměstí 
Republiky průjezdné. Od čtvrt-
ku 27. do neděle 30. srpna přes 
něj povede objížďka, kterou si 
vyžádá oprava nového povrchu 
na ulicích Poříčí a Vodní.

Na konci července začali děl-
níci budovu vyklízet. Uvnitř 
demontovali například radiátory, 
rozvody, okna a další vybavení. 
Na začátku srpna bývalý hotel 
obepnul plot.

Dukla má z náměstí Repub-
liky zmizet nejpozději do polo-
viny listopadu. V tomto termínu 
se také počítá, že prostranství po 
objektu bude provizorně zaprave-
no.  (moj)Těžká technika u Dukly.  Foto Michal ZábojTěžká technika u Dukly.  Foto Michal Záboj
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Sokolovna ve Žďárné se opět 
stane centrem kultury v obci

K

R  H

Žďárná - Ve Žďárné se pus-
tili do rekonstrukce chátrající 
sokolovny. Během tří etap, které 
přijdou na zhruba deset milionů 
korun by se z ní mělo stát kultur-
ní centrum obce. Dělníci už nyní 
pracují na nové střeše a zatep-
lení, poté přijde na řadu úprava 
vnitřních prostor.

„Rekonstrukci jsme začali těmi 
nejdůležitějšími věcmi jako je 
nová střecha nebo výměna oken 
a dveří. Podařilo se nám také zís-
kat dotaci 1,9 milionu na zatep-
lení budovy. V okolí sokolovny 
jsme navíc pokácely poškozené 
stromy, které byly nebezpeč-
né svému okolí,“ popsal začá-
tek prací starosta Žďárné Pavel 
Hanák (KDU-ČSL).

Projekt na celkovou opra-
vu sokolovny je rozdělený na 
tři etapy – střecha, zateplení 
a vnitřní prostory. První dvě mají 
být hotové zhruba do poloviny 
listopadu letošního roku. Přes 
zimu pak přijde na řadu výmě-
na elektroinstalace, vody, topení 
a oprava interiéru. Pokud půjde 
vše podle plánu, měl by koncem 
příštího roku začít normální pro-
voz sokolovny.

A jaké bude její využití? „Ve 
zrekonstruované budově se už 

PETROVICE - Falešní brusiči nožů okradli seniorku. Seniorka 
z Petrovic se v úterý stala obětí podvodníků. Čtyřiasedmdesátiletou ženu 
okradla dvojice, která se vydávala za brusiče nožů. Důchodkyni sebrali 
několik tisíc korun. Obyvatelka jednoho z petrovických bytových domů 
pustila muže a ženu až k sobě do bytu. Podvodníci se k ní vetřeli pod 
záminkou, že jí nabrousí nože. Pak seniorku okradli o osm tisíc korun.

„Po nabroušení několika čepelí, sáhla seniorka do svých úspor, aby 
mohla zjevně předraženou zakázku uhradit. Na odhalení skrýše zlodě-
ji samozřejmě čekali. Pak už stačilo jen odlákat pozornost oběti, pení-
ze z místa jejich uložení nenápadně sebrat, rozloučit se a z místa činu 
i s kořistí zmizet,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek 
s tím, že pachatelům hrozí dva roky vězení, v případě organizované sku-
piny až osm let.

Podobné případy, kdy podvodníci okradou seniory o úspory, se stávají 
často. Nedávno například v Blansku přišla dvaaosmdesátiletá žena o sto 
dvacet tisíc korun. Podvodnice peníze vylákala tak, že se vydávala za její 
vnučku, která potřebuje půjčit na nákup auta.  (moj)

KRHOV - Auto havarovalo do pole. Na silnici I/43 nedaleko Krho-
va ve středu po poledni havarovalo osobní auto značky BMW. Vozidlo 
skončilo v poli převrácené na střeše. Řidiče transportoval do nemocnice 
vrtulník. Na místě nehody zasahovali policisté, záchranáři a hasiči. „hasi-
či zajistili místo nehody a pomohli s transportem zraněného do vrtulní-
ku záchranné služby. Před odjezdem asistovali při nakládání vraku auta 
na odtah. Zásah na místě nehody trval od 12.41 do 14.29 hodin,“ popsal 
mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.  (moj), foto HZS JmK

REGION - Hasiči likvidovali vyvrácené stromy. Vydatné deště 
uplynulých dní zaměstnaly hasiče. Jednotky od úterní půlnoci do stře-
dečního dopoledne vyjížděly k popadaným stromům, čerpání vody ze 
zatopených sklepů ale také k čistění vodních toků.

Na Blanensku a Boskovicku hasiči zaznamenali dvacítku výjezdů. 
Stromy spadené přes cestu likvidovali například u Olomučan, v Blansku, 
nedaleko Rudice, v Kunštátě či v Újezdu u Boskovic. K čerpání vody ze 
zatopených sklepů hasiči vyjeli do Lipůvky, do Doubravice nad Svitavou 
a do Boskovic. Ve Svitávce zase museli odčerpávat vodu z podjezdu po 
železniční tratí.

Déšť zvedal také hladiny řek a potoků. V Blansku hasiči čistili zanese-
né koryto Sloupečníku. Křetínka v Prostředním Poříčí v úterý na několik 
hodin dosáhla prvního stupně povodňové aktivity. V současné době už 
jsou hladiny toků v normálu.  (moj)

KOTVRDOVICE - Cyklista srazil ženu. Sedmačtyřicetiletý cyklis-
ta z Lipovce tam na chodníku před obecním úřadem srazil čtyřiatřicetile-
tou ženu. Ta v té chvíli okopávala květiny. Žena při střetu utrpěla lehké 
zranění. Policisté u obou aktérů provedli dechovou zkoušku. „Zatímco 
zřejmá oběť kolize vyšla z testu s čistým štítem, pravděpodobný viník 
nadýchal bezmála dvě promile. Zda alkohol pil až po osudné události, 
jak policistům zarytě tvrdil, ukáží následné rozbory vzorku jeho krve. 
Toxikologové jsou z nich totiž schopni určit i přibližnou dobu počátku 
konzumace lihovin. Jestli bude celá věc posuzována jako trestný čin, 
nebo zůstane pouze v přestupkové rovině, ukáže až následné šetření,“ 
uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

RÁJEC - Zloděj neodolal bicyklu. O tom, že zloději stačí chvilka, 
se přesvědčila jedenačtyřicetiletá žena v Rájci-Jestřebí. Zatím neznámý 
pachatel jí ukradl horské kolo v hodnotě jedenácti a půl tisíce korun, 
které měla odstavení před večerkou v Jurkově ulici. „Nešťastnice navíc 
měla na řídítkách zavěšenu tašku s mobilem, který samozřejmě pozby-
la s kolem. Pachatel se tak ve spojitosti s popsaným jednáním bude po 
dopadení muset zodpovídat z krádeže a v souladu s našimi právními 
předpisy mu bude možno uložit až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedl 
blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

BOSKOVICE – Vandal povalil květináče. Škodu několik desítek 
tisíc korun způsobil zatím neznámý vandal majiteli okrasných květináčů 
v Boskovicích. Pachatel povalil třináct válců složených ze stavebnico-
vých dílů s květinami, které byly umístěny v Dukelské ulici. Za trestný 
čin poškození cizí věci vandalovi v případě dopadení hrozí u soudu až 
jeden rok vězení.  (moj)

RÁJEC - Zlodějka usnula na půdě. Alkoholem zmoženou zlodějku 
zajistili o víkendu policisté v jednom z domků v ulici 9. května v Ráj-
ci-Jestřebí. Místní čtyřiatřicetiletá žena se do stavení vydala na lup. Ve 
sklepě si vyhlédla několik láhví vína a plechovkové pivo. „Následně se 
uchýlila na půdu, kde se plně oddala konzumaci ukořistěných nápojů. 
Zřejmě vyčerpána neobvyklým dobrodružstvím pak mezi alkoholický-
mi nedopitky usnula. Její nedělní budíček již zajišťovala zhruba hodinu 
po poledni přivolaná policejní hlídka. Určitě nepřekvapí, že žena z mís-
ta činu putovala rovnou do brněnské protialkoholní záchytné stanice,“ 
popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek . Ženě teď za trestné 
činy krádeže spáchané vloupáním a porušování domovní svobody hrozí 
až tříleté vězení.  (moj)

nebude provozovat restaurace. 
Chceme ji využívat pouze na 
kulturní akce, divadla, vystou-
pení školáků, estrády nebo ple-
sy. K dispozici bude i kuchyňka 
a salón, který vznikne v prosto-
rách bývalé hospody, takže se 
sokolovna bude moci využívat 
i pro rodinné oslavy nebo výro-
čí,“ vysvětlil Pavel Hanák.

V současné době se všechny 
kulturní akce odehrávají ve spor-
tovní hale u základní školy, ale 
podle vedení obce bude v soko-
lovně vhodnější prostředí.

„Chceme, aby sokolovna 
sloužila občanům obce jako 
před několika lety. Už minimál-
ně deset let se tam nic nedělalo. 
Všechno je v dezolátním stavu. 

Trvalo sedm let, než došlo k pře-
dání od Sokola, a po tu dobu byla 
budova nevyužitá a chátrala,“ 
doplnil starosta.

První část rekonstrukce podle 
něj přijde na 6,5 milionu korun, 
zbytek pak bude stát kolem čtyř 
milionů korun. Vedení obce se 
bude navíc snažit získat dotaci 
i na vnitřní zařízení sokolovny.

Rekonstrukce sokolovny ve Žďárné.  Foto Radim HruškaRekonstrukce sokolovny ve Žďárné.  Foto Radim Hruška

V Hodoníně uctili památku 
obětí romského holocaustu

Hodonín u Kunštátu - Minis-
tr kultury Daniel Herman (KDU-
ČSL), ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu Jiří 
Dienstbier (ČSSD) a další hos-
té se v neděli zúčastnili pietního 
shromáždění v místě tzv. cikán-
ského tábora v Hodoníně u Kun-
štátu.

Shromáždění k uctění památky 
obětí romského holocaustu uspo-
řádalo v prostorách bývalého tvz. 
cikánského tábora Muzeum rom-
ské kultury. Dne 21. srpna 1943 
byl z tábora vypraven nejpočet-
nější transport romských vězňů do 
koncentračního tábora v Osvětimi. 
Většina mužů, žen i dětí z tohoto 

transportu, od něhož letos uplyne 
72 let, v Osvětimi zahynula.

„V těchto dnech v roce 1943 
z tohoto místa vyrazila nákladní 
auta, která odvezla celkem 749 
romských mužů, žen a dětí na pro 
ně neznámé místo. To, že nevědě-
li, kam jedou, bylo zřejmě dobře, 
jinak by jejich utrpení trvalo ještě 
o dva dny déle,“ popsala ředitelka 
muzea Jana Horváthová.

Hodonínský tábor má ale na 
svědomí více obětí. Například 121 
těl, která byla jedno vedle druhé-
ho uložena do hromadných hrobů 
v nedalekém lese.

„Za války byly vyvražděny 
prakticky všichni naši původní, 

tedy historičtí, čeští a moravští 
Romové. Významná část těchto 
Romů se již v době meziváleč-
né úspěšně integrovala do okolní 
společnosti, třeba moravští Romo-
vé již ve své většině žili usedle, 
proces integrace zde byl nastar-
tován velmi dobře. Tito Romové 
však zmizeli, jejich existence na 
našem území byla zapomenuta 
stejně jako model jejich úspěšné 
integrace,“ uvedla.

V místě bývalého cikánského 
tábora vzniká v současné době 
památník romského holocaustu 
s expozicí. Od roku 2010 probíhal 
archeologický průzkum, likvidace 
bývalých rekreačních budov v are-

álu a rekonstrukce jediného zacho-
valého vězeňského baráku včetně 
jeho vybavení pryčnami, umývár-
nou, kamny světly a podobně.

„Před třemi lety došlo k jeho ote-
vření veřejnosti. V následujících 
letech probíhaly přípravy na vznik 
samotného památníku. V nedávné 
době byla zahájena výstavba info-
centra, jako součásti budoucího 
památníku, zároveň v něm bude 
umístěna i nová expozice,“ dopl-
nila ředitelka Národního pedago-
gického muzea a knihovny J. A. 
Komenského Markéta Pánková.

Cílem památníku má být zejmé-
na uctění památky všech obětí 
internace v táboře, se zvláštním 
důrazem na oběti romského holo-
caustu v místě někdejšího protek-
torátního cikánského tábora, vzdě-
lávat a informovat o temné historii 
tábora zhruba deseti válečných a 
poválečných let, se zvýrazněním 
problematiky holocaustu Romů 
včetně souvislostí s holocaustem 
Židů a likvidací českého národa v 
období 2. světové války a poskyt-
nout podrobné informace o tomto 
táboře. Památník bude vhodným 
místem pro neformální vzdělávání 
zejména mladých lidí.

V nově vybudovaném památ-
níku bude stálá expozice o celých 
dějinách tábora se zvláštním 
zaměřením na protektorátní cikán-
ský tábor v Hodoníně u Kunštátu 
v obecně historickém kontextu 
romského holocaustu v českých 
zemích v období 2. světové války. 
Stálá expozice bude doplňována i o 
menší krátkodobé výstavy a další 
doprovodné akce.  Radim HruškaPietní akt.  Foto Radim HruškaPietní akt.  Foto Radim Hruška

Jižní Morava - V Jihomorav-
ském kraji už nehrozí zvýšené 
nebezpečí vzniku požáru. Zákaz 
rozdělávání ohně ve volné přírodě 
přestal platit v úterý v poledne. Po 
měsíci a půl ho odvolal hejtman 
Michal Hašek (ČSSD).

„Je evidentní, že v minulých 
týdnech, kdy toto nařízení plati-
lo, jsme tady měli násobný počet 
požárů. Jsem přesvědčený, že 
i díky tomuto nařízení jsme eli-
minovali některá rizika a doufám, 

že hasiči budou mít nyní s ohněm 
méně práce. Moc bych jim přál, 
aby teď neměli více práce s vodou, 
už máme informace, že v někte-
rých sklepech se voda čerpá,“ uve-
dl  jihomoravský hejtman Michal 
Hašek.

Během prvních čtrnácti dnů 
v srpnu zaznamenali jihomoravští 
hasiči rekordní počet požárů les-
ních 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 výjez-
dů po celém kraji.

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

Škoda, kterou srpnové požáry 
na jižní Moravě způsobily, přesáh-

la 1.3 milionu korun. Dva lidé se 
zranili. Minulý rok škoda nepře-
sáhla tři sta tisíc korun a nikdo se 
nezranil.

Několik požárů lesních a pol-
ních porostů se odehrálo také na 
Blanensku, naposled například 
nedaleko Senetářova.  Ke zvýše-
ným počtům požárů přispělo suché 
a horké počasí. Kvůli němu platil 
v Jihomoravském kraji od začátku 
července zákaz rozdělávaní otevře-
ných ohňů ve volné přírodě.  (moj)

Na jižní Moravě přestal platit zákaz 
rozdělávání ohně v přírodě

O lásce
Včera jsem viděl tu holku,

jak se svlíká,
dnes stojím u jejích dveří

a už vím, 
že nezamyká.

Držím to tělo ve tmě
propnutý jak struna

a krásný slova šeptám
do ucha, 

a ona jak hluchá
nepřestává křičet.

Ale já ji slyším vzdychat.
(Je anděl.
Já peklo.)

Včera jsem ji viděl krásně
bolavou, 

ještě mě brní prsty,
na spáncích píchá.

Včera tak krásně zpívala.
Dnes je nějak z  cha.

 DAG



 Foto Monika Šindelková Foto Monika Šindelková
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V jeskyních už jsou 
k vidění nové expozice

Vísecký betlém rozšířily sochy 
významných obyvatel obce

Vísky - Do betléma ve Vís-
kách letos přibyla další trojice 
soch. Skulptury vytvořili mladí 
umělci v rámci už šestého roční-
ku Sochařského atelieru. 

Vísecký betlém čítá už více než 
dvacítku různých soch. K těm 
klasickým, které představují Je-
žíška v jeslích nebo Marii s Jose-
fem, letos mladí sochaři přidali 
plastiky představující významné 
obyvatele z historie obce.

„Sochy vytvořili mladí umělci 
podle fotografií, které jsme jim 
dodali. Sochu v nadživotní ve-
likosti mají řídící učitel Jan Ma-
toušek, páter František Zátopek 
nebo učitelka Josefa Kambová,“ 
uvedl starosta Vísek Stanislav 
Kamba (KDU-ČSL). 

Sochařský atelier ve Vískách 
pravidelně probíhá pod vedením 
akademické sochařky Ludmily 

Peckové. Letos se ho zúčastnili 
čtyři studenti uměleckých škol. 
Jako materiál pro sochy využí-
vají hořický pískovec, který jim 
zajišťuje obec.

Vernisáž, na které budou před-
stavena letos vzniklá díla, se ko-
nala v pátek 21. srpna. 

„Součástí letošní vernisáže 
bylo i představení sestavené 
kompozice figur kamenného 
betléma v nadživotní velikosti 
vzniklého z výsledků minulých 
ateliérů, a to včetně jeho noční-
ho nasvícení v prostoru za kos-
telem,“ dodal vísecký starosta 
Stanislav Kamba.

Betlém ve Vískách je k vidění 
celoročně právě na prostranství 
za kostelem. Během let se z něj 
už stala turistická atrakce a lidé 
míří do Vísek často jen kvůli 
němu.  Michal Záboj

M  Z

Moravský kras - Čtyři jeskyně 
Moravského krasu návštěvníkům 
nabízejí nové naučné expozice. 
Seznamují s dávným osídlením 
podzemí, s jeho využíváním a ob-
jevováním člověkem, ale také 
s jeho geologií a dalšími zajíma-
vostmi. 

Nové expozice nesou název 
Jeskyně a lidé. Návštěvníci je 
najdou v jeskyních Balcarka, 
Kateřinská, Sloupsko-šošůvské 
a v jeskyni Výpustek. Expozice 
jsou interaktivní.

„Chtěli jsme návštěvníky v ex-
pozicích zaměstnat, aby si sami 
hledali, co je zajímá. Expozice 
jsou doplněny audiovizuálními 
pořady, dotykovými obrazovka-
mi a v jeskyních se odehrávají 
i videoprojekce. V Kateřinské 
jeskyni je zase unikátní nálezová 
situace jeskynních medvědů a ve 
vstupním portálu i neolitický ri-
tuální obřad,“ podotkl vedoucí 
Správy jeskyní Moravského kra-
su Jiří Hebelka.

V Kůlně, která je součástí 
Sloupsko-šošůvských jeskyní, tu-
risté uvidí dioramata neandertál-
ských i magdalenienských lovců 
a shlédnou fi lm ze života neander-
tálců. V Balcarce je pak projekce 
ze života lovců sobů a koní, kteří 
osídlili vstupní portál jeskyně.

Ve správní budově u jeskyně 
Výpustek je umístěna rozsáhlá 
expozice, která se věnuje celé-

Nová expozice ve správní budově jeskyně Výpustek.  Foto Michal ZábojNová expozice ve správní budově jeskyně Výpustek.  Foto Michal Záboj

mu Moravskému krasu, jeho ge-
ologii, objevování, výzkumu či 
archeologickým a paleontologic-
kým nálezům. Návštěvníci si ale 
třeba mohou i na vlastní kůži vy-
zkoušet, jaké to je prodírat se úz-
kými štěrbinami v podzemí jako 
speleologové.

„Myslím si, že nové expozi-
ce jsou v rámci Evropy unikát. 
V jednotlivých jeskyních po Ev-
ropě sice existují různé výstavy, 
ale to, že by byly instalovány na 
tak malé ploše hned ve čtyřech 
jeskyních, tak to jinde asi neexis-
tuje,“ podotkl Jiří Hebelka.

Vybudování nových expozice 
přijde na asi devatenáct milionů 
korun, ze kterých většinou po-
skytly evropské fondy. Turisté 
je navštíví v rámci prohlídkové 
trasy. Ve Výpustku je expozice 
přístupná v patře správní budovy 
jeskyně.

 Foto obec Vísky Foto obec Vísky

Benešov u Boskovic - Pokud 
chtějí lidé v Benešově u Boskovic 
vyřídit něco na obecním úřadě, 
musí si aktuálně vyšlápnout schody 
navíc. Budova totiž právě prochází 
rekonstrukcí a vedení obce i účet-
ní se přestěhovali do provizorních 
prostor v podkroví. 

Drobné komplikace skončí zhru-
ba v polovině září. V té době by už 
měly být hotové nové kanceláře, 
které právě vznikají o patro níže. 
Jak říká starosta Benešova Antonín 

Rus (bezpp) rekonstrukce prostor 
včetně nového vybavení by neměla 
stát více než půl milionu korun.

„Na úřadě probíhá přestavba 
kanceláří. Kromě stavebních úprav, 
probíhá i výměna podlahy a nechali 
jsme si i vyrobit nový nábytek. Po 
rekonstrukci vzniknou dvě samo-
statné kanceláře a jakási předkan-
celář pro příchozí. V současné době 
probíhá výměna elektroinstalace. 
Předpokládám, že v polovině září 
už bychom mohli fungovat v no-

vých prostorách,“ upřesnil Antonín 
Rus.

V Benešově měli dříve jednu 
kancelář, která sloužila společně 
účetní i starostovi. Druhá místnost, 
která byla využívána jako zasedač-
ka rady, se nyní proměňuje v kan-
celář pro starostu a místostarostu 
a bude v ní i zasedat rada. V původ-
ní kanceláři zůstane jen účetní.

Po dobu přestavby museli Bene-
šovští umístit kanceláře o patro výš 
do dřívějšího sídla obecní knihov-

ny, která se do nových prostor pře-
stěhovala už před dvěma roky. Po 
dokončení nových kanceláří bude 
podkrovní místnost sloužit jako 
archiv.

„Rekonstrukcí kanceláří ukon-
číme další z etap postupné opravy 
budovy obecního úřadu. Ještě nás 
čekají chodby a potom budeme 
muset řešit také velká obřadní 
místnost, kde probíhají schůze za-
stupitelstva, svatby a další akce,“ 
doplnil starosta Rus.  (hrr)

Benešovský úřad: Provizorium 
v podkroví nahradí nové kanceláře

Šance pro začínající 
podnikatele

Na konci května 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
první výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Dotační program nesoucí název Technologie je 
vymezený právě pro mikropodniky (tj. podniky do 9 zaměstnanců) s his-
torií maximálně 3 roky. Podpora je vymezena na nákup nových strojů, 
technologických zařízení a vybavení. Součástí projektu může být také 
pořízení nezbytného software či patentů.

MAS Moravský kras se rozhodla aktivně zapojit do přípravy žádos-
tí o dotace nezkušených podnikatelů. „Rádi bychom pomohli drobným 
podnikatelům v Moravském krasu při rozvoji jejich podnikání,“ říká Jo-
zef Jančo z MAS Moravský kras a následně upřesňuje, že částka, kterou 
lze z programu získat, se pohybuje v rozmezí 100 - 225 000 Kč. Výše 
dotace je pak 45 %. „Největší šanci získání dotace mají podniky s dob-
ře rozmyšleným podnikatelským záměrem. S náročností administrativy 
podávání žádosti  drobným podnikatelům pomůžeme.“ Nejzazší termín 
pro odevzdání žádosti je 31. října 2015, projekty se nicméně odevzdá-
vají průběžně. „Dotace není určena subjektům působícím v zemědělství 
a lesnictví, těm se věnuje jiný operační program,“ dodává Jančo. V pří-
padě vašeho zájmu tedy kontaktujte kancelář MAS Moravský kras z.s.

 MAS Moravský kras 

Pokračování ze str. 1
Značka chráněné krajinné oblas-

ti přitahuje turisty, kteří napomáha-
jí šetrnému rozvoji místních obcí. 
Domy přírody, stejně třeba jako 
naučné stezky či ptačí pozorovatel-
ny, pomohou návštěvníkům poznat 
zdejší přírodu, což je jeden z před-
pokladů její lepší ochrany,“ podotkl 
ředitel Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR František Pelc. 

Součástí Domu přírody je i in-
formační středisko u Horního 
můstku propasti Macocha. Nákla-
dy na vybudování dosáhly 86 mili-
onů korun, ze kterých většinu činila 
evropská dotace. Provozovatelem 
zařízení, do kterého se platí vstup-
né, je obecně prospěšná společnost 
Dům přírody Moravského krasu. 
Jejími členy jsou státní i vzdělávací 
instituce, obce i fi rmy.

U Skalního mlýna otevřeli nový Dům přírody

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Muzeum nabízí vzácnou 
plastiku z keltského oppida

Boskovice - Návštěvníci Muzea Boskovicka teď mohou získat jeden 
z unikátních nálezů z keltského oppida v Malém Hradisku. Repliku kul-
tovní zvířecí plastiky z mladší doby železné dostanou v novém muzej-
ním obchůdku. 

Bronzová soška představuje nejspíš srnče, podle některých názorů i 
mládě jelena či losa. Plastika s kroužkem na zavěšení pochází z laténské-
ho období (150-50 let př. n. l.) a byla objevena při vykopávkách v Malém 
Hradisku u Protivanova ve třicátých letech minulého století. Originál je 
vystaven ve stálé expozici Muzea Boskovicka. 

„U Keltů byly zvířecí fi gurky běžné a oblíbené. Byla to forma kultu, 
zvěř byla v té době takový amulet. Podobné plastiky se často nenachází 
a podobně zachovaných sošek moc není,“ uvedla archeoložka Muzea 
Boskovicka Zuzana Jarůšková.

Věrnou kopii plastiky vyrobenou z patinovaného cínu si mohou lidé 
koupit v novém muzejním obchůdku, který se nachází v přízemí budovy 
Rezidence. Do budoucna k ní přibudou repliky ještě dalších vzácných 
předmětů ze sbírek. 

„Připravujeme kopie dalších nálezů. Budou to třeba různé přívěsky, 
keltské kroužky a další tak, aby to bylo pro návštěvníky atraktivní,“ po-
dotkla ředitelka Muzea Boskovicka Dagmar Hamalová. 

Muzejní Obchůdek na Hradní toho ale nabízí mnohem více. Lidé 
v něm mohou nakoupit různé drobné upomínkové předměty, modrotisk 
z Olešnice nebo výrobky řemeslníků a klientů charitního stacionáře Be-
tany Boskovice.

„Hlavní budova Muzea Boskovicka se nachází na velice turisticky 
atraktivní trase k hradu a zámku, ale přesto nejsme úplně spokojení s ná-
vštěvností. Snažíme se proto zaměřovat na místní i turisty, abychom je 
do budovy muzea dostali,“ dodala ředitelka Hamalová. 

Muzeum Boskovicka návštěvníkům nabízí expozice ve čtyřech ob-
jektech. V budově Rezidence se nachází stálá výstava Krajinou sedmi-
zubého hřebene. V bývalé synagoze je k vidění expozice o historii ži-
dovského osídlení města. Bývalý Židovský obecní dům hostí expozici o 
židovských čtvrtích v českých zemích a byt rabína. Muzeum Boskovicka 
zřizuje také stálou výstavu historických zemědělských strojů.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Na letecký den zamířily 
stovky návštěvníků

Kotvrdovice - Ukázky modelů letadel řízených rádiem, přehlídka le-
tounů, seskoky parašutistů. 

Složky Integrovaného záchranného systému předvedly zásah – vy-
proštění zraněného pasažéra z nabouraného auta, jeho ošetření a naložení 
do vrtulníku pomocí lana. Nechyběla ani možnost prohlídky vojenského 
vrtulníku, průlet letounu L29 Delfín, let repliky historické „čarodějnice“ 
a skupinová akrobacie letounů. K vidění byla akrobacie v podání špič-
kových pilotů, a to nejen provedená za pomoci motorového letounu, ale 
i kluzáku.

Jedním z letounů, které se vznesly do vzduchu, byl jednomístný klu-
zák Blaník L13 TJ s proudovým motorem, jenž je jediným kusem v Čes-
ké republice. Spotřeba paliva letounu činí sto padesát litrů za hodinu 
a může dosáhnout rychlosti 250 km/h. Jeho pilot je držitelem výškového 
rekordu 9 756 metrů. Ten byl dosažen z výšky 7 125 metrů, do které jej 
vytáhl čmelák, aby Blaník neměl příliš velkou spotřebu paliva.  (mha)

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová
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Finále Dívky ČR bude ve 
znamení splněných snů

R  H

Blansko - V sobotu 12. září 
bude blanenský Dělnický dům od 
18 hodin hostit fi nále Dívky Čes-
ké republiky. Během večera na 
návštěvníky čeká osm krásných 
a sympatických fi nalistek hlav-
ní kategorie, které se představí 
například ve společné choreogra-
fi i.

„Nebude chybět ani promená-
da v šatech a v plavkách a volná 
disciplína. Šest roztomilých prin-
cezen předvede zumbu, volnou 
disciplínu a ukáží se v nádher-
ných šatech od Jarky Kambová,“ 
přiblížila ředitelka soutěže Aneta 
Kuklínková.

Kromě toho čeká na návštěvní-
ky spousta zábavy, skvělá show 
a překvapení. Akci moderuje 
Ondra Urban z Evropy 2, v pro-
gramu vystoupí zpěváci Martin 
Šafařík a Romana Staníčková. V 
porotě soutěže zasednou mimo 
jiných fotbalista Petr Švancara, 
místostarosta města Blanska Jiří 
Crha, zástupci pořadatelů akce, 
sponzoři, nebo Dívka České 
republiky 2013 Marie Hrušková. 
Organizátoři si nechávají prostor 
i na malé-velké překvapení.

Soutěž Dívka České republiky 
nese podtitul Hledáme sympatic-
kou sportující dívku. Je určená 
nejen pro aktivní sportovkyně, 

Finalistky.  Foto Dívka ČRFinalistky.  Foto Dívka ČR

ale i ty, pro které je sport a pohyb 
přirozenou součástí života.

„Vizí akce, která se letos koná 
už pošesté, je spojením krásy a 
sportu podněcovat dívky ke zdra-
vému způsobu života. Chceme 
je rozhýbat, na druhé straně je 
vedeme k péči o vzhled a esteti-
ku a dokonalý mluvený projev,“ 
vysvětlila Aneta Kuklínková.

Soutěž má dvě hlavní katego-
rie. Princezna České republiky, 

která je určená pro dívky od sed-
mi do devíti let, a Dívka České 
republiky, ve které bojují slečny 
ve věku od šestnácti do dvaadva-
ceti let.

Dívky i Princezny absolvova-
ly v posledních měsících několik 
soustředění. „Finalistky hlavní 
kategorie v Hotelu Sladovna v 
Černé Hoře, v Lidovém domě 
v Lysicích a ve Wellness Kuřim 
nejen pilně nacvičovaly chore-

ografi e a svoje volné disciplíny 
na fi nálový večer, ale také nafo-
tily profi lové snímky, vystoupily 
na dvou akcích, užily si relaxaci 
a setkaly se s dětmi z Dětského 
domova v Hodoníně u Kunštátu, 
se kterými nafotily snímky do 
připravovaného kalendáře. Jeho 
výtěžek půjde právě do Dětského 
domova v Hodoníně u Kunštátu,“ 
prozradil manažer soutěže Pavel 
Šmerda.

Náměstí v Letovicích se 
na jeden den proměnilo 

v restauraci
Letovice - Hudba, pohoda, stánky jídlem a pitím, hloučky postávají-

cích lidí a mezi tím pobíhající děti. Takto vypadalo letovické Masary-
kovo náměstí v neděli odpoledne. Konal se tam Restaurant Day, který 
pořádalo občanské sdružení PaLetA.

„Restaurant Day je celosvětová akce, jejímž cílem je poskytnout pří-
jemné, nejen gurmánské zázemí pro setkávání lidí. Je to jednodenní 
restaurace pod širým nebem, kam může kdokoli přijít, setkat se s lidmi 
ze svého okolí a zakusit nové gastronomické zážitky,“ přibližuje Dra-
hoslava Kráčmarová ze spolku PaLetA.

A ke zkoušení toho bylo mnoho. Od palačinek s domácími marmelá-
dami, lázeňských oplatků a domácích – před očima návštěvníků děla-
ných – korbáčků přes sladké i slané dobroty od klientů letovické Dia-
konie až po míchané alko i nealko drinky a domácí limonády. U řeky, 
kde se celá akce odehrávala, panovala pohodová atmosféra, ke které 
přispěla i živá hudba v podání Paleta Band.

Celá akce měla i charitativní přesah, protože veškerý výtěžek popu-
tuje na nákup aparatury pro zmíněný Paleta Band, který ročně odehraje 
několik koncertů v domovech pro seniory, zařízeních pro handicapova-
né a dětských domovech.

 „Jsme rádi, že se celá akce vyvedla a že – až na jednu přeháňku – 
vydrželo i počasí. Odhadem letos přišlo 120 návštěvníků a věřím, že 
všichni odcházeli spokojeni,“ doplnila Kráčmarová.

Spolek PaLetA funguje jeden a půl roku a jeho cílem je pořádat 
v Letovicích a okolí kulturní a charitativní akce. Na příští rok plánu-
jí uspořádat například vzpomínku na 17. listopad, polévku pro chudé 
a bohaté, BiGy Fest nebo charitativní akci pro Nemocnici Milosrdných 
bratří Letovice.  Radka Kšicová

středa 26. srpnastředa 26. srpna

AKCEAKCE
Blansko – Divadelní sál Kollárova ve 13.30 
hod.: Kroužek deskových her.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Krajíček, Šuran-
ská, Friedl (folk, lidová).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice v 19.30 hod. Krycí jméno 
U.N.C.L.E.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Život je život.

čtvrtek 27. srpnačtvrtek 27. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Krtek 
a bylinky, environmentální výchova pro 
rodiče s dětmi.
Blansko - Cafe & Restaurant Castello ve 
20 hod.: Hudební večer se skupinou Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 
hod.: Farmářské trhy.

Letovice – Zámek v 19 hod.: Proč ne ve 
čtvrtek? aneb Country i kino na zámku!.
Moravská kras – Dům přírody Moravské-
ho krasu v 18 hod.: 3D léto v Domě příro-
dy – projekce Marka Audyho.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice v 19.30 hod. Krycí jméno 
U.N.C.L.E.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Rychle a zbě-
sile 7.

pátek 28. srpnapátek 28. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Muzeum v 15 hod.: Zdobené 
kameny, výtvarná dílna.
Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: Kon-
cert Vojtěcha Dyka a B-Side Bandu.
Dolní Lhota – Mlýn v 18 hod.: Nota Bene 
Band, taneční večer s živou hudbou.
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Čankišou, 
koncert.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Výstava 
obrazů Jana Svobody, slavnostní vernisáž 
výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bez kalhot XXL.
Boskovice v 17 hod. V hlavě.
Boskovice v 19.30 hod. Rytmus sídliskový 
sen.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Sedmero 
krkavců.

sobota 29. srpnasobota 29. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Hrad ve 14 hod.: Boskovické 
setkání 2015 aneb Čtvrtstole   SHŠ Grál, 
zábavné odpoledne.
Horní Lhota – Restaurace U Kaštánka ve 
20 hod.: Taneční zábava.
Klepačov – Hřiště v 16 hod.: Ahoj léto – 
dětský den na Klepačově.
Lysice – Zámek v 19 a 21 hod.: Hrado-
zámecká noc, kostýmované prohlídky 
zámku.
Olešnice – Náměs   v 15 hod.: Olešnické 
dožínky.
Skočova Lhota – Výle  ště v 10 hod.: Oko-
lo Malé Hané, tradiční cyklovýlet.
Velká Roudka – Hřiště ve 13 hod.: Hasič-
ské závody s ruční koňskou stříkačkou.
Velké Opatovice – Moravské kartografi c-
ké centrum v 9 hod.: Jiřinkové slavnos   a 
mezinárodní výstava jiřinek a jarmark tra-
dičních řemesel.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pixely. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hitman: Agent 47.
Boskovice v 17 hod. V hlavě.
Boskovice v 19.30 hod. Rytmus sídliskový 
sen.

neděle 30. srpnaneděle 30. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9.30 hod.: 
Čtyřiadvacátý sraz a výstava vozítek Velo-
rex.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Dechová hudba 
Blansko.
Boskovice – Prostranství před zámeckým 
skleníkem v 15 hod.: Promenádní sezóna: 
Kunštátská dechovka a FS Velen.
Křtěnov – Výle  ště ve 14 hod.: Rodinná 
olympiáda.
Kunštát – Zámek v 10 a 14 hod.: Kastelán-
ské prohlídky.
Letovice – Masarykovo náměs   v 15 hod.: 
2. Promenádní koncert v Letovicích - VDO 
ZUŠ Letovice.
Moravský kras – Propast Macocha ve 13 
hod.: Oslava 120 let fungování útulny na 
Macoše.
Šebetov – Zámecký park ve 14 hod.: Lou-
čení s prázdninami.

Velké Opatovice – Moravské kartografi c-
ké centrum v 9 hod.: Jiřinkové slavnos   
a mezinárodní výstava jiřinek a jarmark 
tradičních řemesel.
Vísky – Agrocentrum Ohrada ve 13 hod.: 
XI. Dožínková slavnost, bohatý kulturní 
program.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pixely.
Blansko ve 20 hod. Hitman: Agent 47.
Boskovice v 17 hod. V hlavě. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Hitman: Agent 
47.

pondělí 31. srpnapondělí 31. srpna
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Pixely. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hitman: Agent 47.
Boskovice v 19.30 hod. Hitman: Agent 47.

úterý 1. záříúterý 1. září
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 12 a 17.30 
hod.: Zápis do všech oborů Soukromé ZUŠ 
Blansko.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Hitman: Agent 47.

kalendář akcíkalendář akcí

Z   
  

1) Hvězdiček na americké vlajce 
je

a) 48
b) 49
c) 50

2) Nairobi je hlavním městem 
státu

a) Keňa
b) Uganda
c) Etiopie

3) Letošním vítězem fotbalové 
Ligy mistrů UEFA je

a) Real Madrid
b) Atletico Madrid
c) FC Barcelona

4) Jak se jmenoval druhý člověk 
na Měsíci?

a) Neil Armstrong
b) Buzz Aldrin
c) Michael Collins

5) Ucháč obecný je houba
a) jedlá
b) nejedlá
c) jedovatá

6) Tomáš Garrigue Masaryk byl 
zvolen prezidentem

a) dvakrát
b) třikrát
c) čtyřikrát

7) První mistrovství světa v atle-

tice se konalo v roce 1983 ve 
městě

a) Helsinki
b) Moskva
c) Londýn

8) Jaroslav Dietl nenapsal seriál
a) Byli jednou dva písaři
b) Dobrá voda
c) Žena za pultem

9) Zpěvák Michael Jackson 
zemřel v roce

a) 2009
b) 2011
c) 2013

10) Román Profesionální žena 
napsal

a) Michal Viewegh
b) Vladimír Páral
c) Jiří Švejda

11) Pivo Radegast se vyrábí
a) v Krušovicích
b) v Ostravě
c) v Nošovicích

12) Olešnice na Moravě se stala 
Vesnicí roku ČR v roce

a) 1998
b) 1999
c) 2000

13) Sasexka světlá je
a) kachna

b) slepice
c) akvarijní ryba

14) Antacida jsou používána pro 
léčení

a) trávícího traktu
b) plic
c) srdce

15) V bitvě u Slavkova bojovala 
vojska

a) dvou císařů
b) tří císařů
c) čtyř císařů

16) Seriál Ordinace v růžové 
zahradě běží na televizní stanici 
Nova od roku

a) 2000
b) 2005
c) 2010

17) Olympijské hry v Mnichově 
se konaly v roce

a) 1972
b) 1974
c) 1976

18) Hlavním městem státu Ecua-
dor je

a) Lima
b) Asuncion
c) Quito

19) Známý herec Tom Hanks 
nehrál ve filmu

a) Trosečník
b) Philadelphia
c) Armagedon

20) Chemickou značkou jódu je
a) Io
b) I
c) J

21) Řeka Ebro protéká státem
a) Španělsko
b) Mexiko
c) Portugalsko

22) Anglickou nejvyšší fotbalo-
vou soutěž hraje

a) 18 týmů
b) 20 týmů
c) 22 týmů

23) Nebližší přestupný rok bude
a) 2016
b) 2017
c) 2018

24) Ursus je rod šelem
a) psovitých
b) kočkovitých
c) medvědovitých

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

Restaurant Day v Letovicích.  Foto Ivo BařinkaRestaurant Day v Letovicích.  Foto Ivo Bařinka

Dožínková slavnost ve 
Vískách

Okresní agrární komora Blansko, Zemědělský svaz Blansko a Agro-
centrum OHRADA Vísky pořádají, pod záštitou hejtmana Jihomorav-
ského kraje JUDr. Michala Haška, v neděli 30. srpna 2015 v agrotu-
ristickém centru OHRADA ve Vískách u Letovic již 11. Dožínkovou 
slavnost. 

Zahájení dožínkové slavnosti předáním dožínkových věnců je ve 
14.00 hodin, areál bude otevřený již od 13.00 hodin. 

Hlavní program:
· vystoupení folklorního souboru JAVORNÍK z Brna
· silácká produkce SILÁK FRANTA
· BIKETRIAL FREERUN SHOW & PULSE FAMILY BLANSKO, 

mj. vystoupí Martin Kakáč – vícemistr světa, mistr Evropy, mistr ČR 
· tanec se psem EMA + ALF  
Doprovodný program:
· stánkový prodej regionálních produktů,
· výstava drobných domácích zvířat,
· atrakce pro děti – skákací hrad, malování na obličej, balónkový 

klaun, jízda na koních,
· soutěž Zemědělského svazu pro děti „Zemědělství žije!“
· výstava historických motocyklů,
· prohlídky místního pivovaru,
· bohatá nabídka cen sponzorů v hlavním slosování i k okamžité 

výhře
· široká nabídka potravinářských specialit a nápojů, čepování piva 

z místního pivovaru.
Programem provází moderátorka Petra Eliášová. Vstup zdarma. 
Akce se koná i v případě nepříznivého počasí. 
 Srdečně zvou pořadatelé
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Na talíři leží zavináč a Simonka povídá: „Vida, tuhle chytili, když zrovna (tajenka).“

CHLAPEC VOJENSKÁ 
JEDNOTKA

DĚTSKÁ
HRA

ADAMŮV
SYN ČIN TAJENKA LYŽAŘSKÁ 

VĚTROVKA KONEC PAMLSEK DROGA OČIVIDNÍ

KUS
LEDOVCE

POLYNÉSKÝ 
NÁPOJ

VÝHRA NA
DVĚ ČÍSLA

HON
RAPSÓD

VOJENSKÝ 
ÚTVAR

DĚLNÍK 
VE MLÝNĚ

NÁLEV

UKLIDNIT 
KOLIKY

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ASIJSKÁ  
ZEMĚ

PROJEKT
A (LAT.)

PISTOLE

VÝRAZNÝ 
ODĚV

RUSKÉ 
JEZERO

BOČNÍ ZEĎ

STARÁ 
ZBRAŇ

ZNIČENÉ 
PLAVIDLO

KLÍH  
(ZAST.)
PRUHY

RMUT OSOBÁK
STAŘEC

PŘEDLOŽKA
ČAS SUŠENKA INDICKÁ 

TANEČNICE

ZNAČKA 
RADONU

MONARCHA
JINAK

VZDÁLENOST
POLIBKY

DVA KUSY
NÁBYTKU

NEPOSLUŠNÝ 
KŮŇ

ČÁSTI  
CHRUPU
PŘÍTĚŽ

SPZ OKR. 
KROMĚŘÍŽ
HUDEBNÍ 
INTERVAL

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ZNAČKA 
ASTATU

STANOVIT

HUDEBNÍ 
NÁSTROJ
KVĚTEN
(ANGL.)

SYMETRÁLA
ŽAL

TOUŠ
ŠACHOVÉ 
VÝSLEDKY
CYLINDR

SPZ OKR. 
BLANSKA
RVAČKY

KYSELÁ 
TEKUTINA LINOLEUM

PLOŠNÁ 
MÍRA

KLOUDNÁ
ELIŠKA
(DOM.)

ČÁST 
PRAHY

TEKUTINA

UŽITEČNÝ 
HMYZ

FIALOVÁ 
BARVA

LYŽAŘSKÝ 
POZDRAV PRYČ

ÚTOK OMASTKY A SICE

               
 

               ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
                           JUDr. Vlasty Němcové 
                                                            Nádražní 2369/10, Blansko 

      

  Nabízí odborné služby insolvenčního správce s dlouholetou praxí:  

  komplexní vypracování insolvenčních návrhů pro fyzické i právnické  

  osoby - osobní bankroty (oddlužení) a konkurzy, přihlášky pohledávek 

  věřitelů včetně zastupování u soudu.  

mob.: +420 773 882 076,  insolvence@ak-nemcova.cz, www.ak-nemcova.cz 

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě 
měl rád. Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nikdy 

nedovolí. To, že čas rány hojí, je pouhé zdání, v srdci nám 
zůstane jen tiché vzpomínání.

Dne 29. srpna vzpomeneme 
druhé výročí úmrtí pana

Miroslava Fadrného 
z Lysic.

S láskou vzpomínají rodiče, 
bratři, dcera Adélka a celá rodina.

Obec Lubě hledá nájemce provozovny 
„Hospoda u koupaliště“. 

Jedná se pronájem budovy č.e. 6 v obci Lubě. 
Podrobnější informace na tel. 732 932 605.

Ř  

Hledám ke koupi chatu nebo 
chalupu na Blanensku, opravy 
nevadí.  Tel.: 720 586 943

Zajištění manželé hledají 
rodinný dům v Blansku nebo okolí 
20 km. Zahrada podmínkou. 

 Tel.: 720 598 284
Zadám poslední dvě fenky 

Českého fouska s PP po lovecky 
vedených rodičích. Matka: Con-
nie z Pískové zahrady, otec: Lesan 
z Koblova. K odběru začátkem 
září.  Tel.: 735 850 846

Koupím vojenské a civilní řády 
a vyznamenání. Též z období soci-
alismu. Tel.: 608 420 808

Prodám zánovní sedací sou-
pravu oranž. barvy - 2 rozkládací 
sedačky, křeslo a taburet. PC 20 
tis. Kč, nyní 10 tis. Kč komplet. 
Boskovice.  Tel.: 737 142 136

Prodám Citroen C1-automat, 
r. v. 2012, najeto 16.500 km. Plná 
servisní historie, v zimě minimálně 
ježděné + sada zimních pneu s dis-
ky. Perfektní stav. Cena 180 tis. Kč. 
Kontakt Roman.  Tel.: 731 417 030

Občas mi zbydou domácí 
vajíčka. Kus za 3 Kč. 

 Tel.: 604 412 296 p. Luboš
Společnice starší paní zůstala 

sama - je klidná, čistotná, milá 
obyčejná mourovatá kočička. 

 Tel.: 702 951 513

Muž 41let hledá brigádu jako 
údržbář, skladník. Certifi káty 
a zkušenosti mám. Boskovicko.

 Tel.: 604 412 296 p. Luboš

Inzerce
 774 408 399
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Poslední prázdninový 
turnaj se v Července vydařil
L  S

Boskovice - Vyvrcholením 
prázdninového sportování v Čer-
vené zahradě Boskovice byl 20. 
srpna sedmiboj organizovaný 
Službami Boskovice.

Soutěž sestávala ze sedmi dis-
ciplín – plavání, tenisu, stolní-
ho tenisu, šprtce, malé kopané, 
petanque a plážového volejbalu. 
Po několika deštivých dnech se 
vyčasilo, celé zápolení tak prová-
zely od časného rána modrá oblo-
ha a hřejivé sluneční paprsky.

Borci se sešli u fotbalového 
stadionu, kde ředitel a hlavní 
rozhodčí turnaje Milan Strya 
udělil základní pokyny k orga-
nizaci dne: „Teď půjdeme plavat 
do Městských lázní, zrána je ještě 
chladno a nevím, co počasí v prů-
běhu dne udělá.“

Po plavání přivítal sportovce 
tenisový areál, kde byly odehrány 
dvouhry a čtyřhry. Správce kurtů 
Miloš Gebel si počasí pochva-
loval: „Po dešti je povrch pěkně 
srovnaný, nepráší se, bude se vám 
dobře hrát.“ Všichni pomohli s 
lajnováním, šlo to velmi rychle.

Koupaliště je hned vedle, pře-
sun tam byl dílem okamžiku. 
Ve vestibulu si část soutěžících 
vyzkoušela stolní tenis, ostatní se 
soustředili do haly bistra, kde je 
specialista na šprtec, aktivní hráč 
a vedoucí zájmového kroužku v 
místním DDM Bohumil Feruga 
zasvětil do tajů této zábavné stol-
ní hry s malými hokejkami a ještě 
menšími barevnými puky.

P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 V  – B , 1 0 2

2 B  – I , KP 1 0 2

3 R  – I , KP 1 0 2

4 S  B  – K , I.A 1 0 2

5 Č  H  – L  C, I.B 1 0 2

6 J  – Č , I.B 1 0 2

7 L  – S , I.B 1 0 2

8 R  B – D , OP 1 0 2

9 L  – L , OP 1 0 2

10 Š  – V , OP 1 0 2

11 O  – A , OP 1 0 2

12 O  – K  B, OP 1 0 2

13 R  – V , OP 1 0 2

14 V  – R -J , I.B 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem třetího kola Tipovačky se stala Růžena Králíková z Blan-
ska, která získala 18 bodů. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

T

Postupně se všichni u obou 
disciplín vystřídali, a protože 
bylo poledne, stihli si přitom dát 
i něco dobrého k obědu. Pak již 
nic nebránilo vyběhnout ven na 
přilehlý trávník a s chutí se pus-
tit do malé kopané na dvou pro-
vizorních hřištích ohraničených 
kužely, ty vyšší tvořily branky. 
Výhodou bylo, že koupaliště bylo 
pro veřejnost uzavřeno, umístění 

hřišť tedy nic nebránilo. U fotba-
lu se všichni dosytnosti vyřádili 
při hře trvající šest minut.

Zbývaly poslední dvě soutěže 
– petanque a plážový volejbal. 
I v nich se bojovalo na střídač-
ku. Před půl sedmou večer bylo 
vše hotovo. Milan Strya vyhlásil 
výsledky a předal ceny: „Věřím, 
že jste se pobavili a hodně si sport 
užili.“

1. Milan Navrátil – Jakub Pači-
nek, 28 bodů, 2. Michal Šášek 
– Petr Putna, 24 bodů, 3. Tomáš 
Kroupa – Jakub Poláček, 22 bodů,  
4. Tomáš Paděra – Jan Roman-
čenko, 17 bodů, 5. Josef Vakula 
– Zdeněk Klusák, 14 bodů.

První tři páry obdržely volné 
vstupenky do Městských lázní, 
vítězná dvojice navíc upomínko-
vé poháry.

 Foto Luboš Sušil Foto Luboš Sušil

M  

Tenis. Deset dvojic se zůčastnilo tenisového turnaje neregistrovaných 
hráčů, který pořádal TJ Sokol Svitávka jako Memoriál Oty Bílka. Již potře-
  za sebou vyhrála letovická dvojice Sedláček (na snímku), Peša, před 

boskovickými hráči Kohoutkem a Žáčkem.  Foto Jaroslav Oldřich

V Boskovicích už se bruslí. V pátek 21. srpna byl zahájen provoz ledové plochy na zimním stadionu v Bos-
kovicích. O víkendu využili možnost veřejného bruslení první zájemci.  Foto Lubomír Slezák

12. kolo

1. Italcars liga
FC Fulgur Býkovice - TJ Orel 

Boskovice 5:4, St.B Jabloňany - 
AC Okrouhlá 5:3, FC Sampdoria 
Poříčí - SK Viktoria Suchý 3:2, 
FK Rozhraní - LPP Lhota u Lysic 
2:3, Kanap Karolín - Sokol BK 
Sadros Bce 3:9.
 1.  Lhota u L.  12 11 1 0 87:27 34
 2.  Sadros Bce 12 9 0 3 84:42 27
 3.  FC Kvasar 11 9 0 2 52:27 27
 4.  Karolín 12 7 1 4 55:44 22
 5.  Orel Bce 12 7 0 5 79:59 21
 6.  Býkovice 12 5 1 6 32:52 16
 7.  Suchý 12 5 0 7 47:55 15
 8.  Okrouhlá 12 4 1 7 61:65 13
 9.  Jabloňany 13 4 1 8 42:85 13
 10.  Poříčí 12 3 3 6 29:46 12
 11.  Rozhraní 12 2 1 9 33:60 7
 12.  Adamov 12 1 1 10 22:61 4

2. Mevasport liga
FC Rašov - FC Artis Bedřichov 

7:1, FC Světlá - AC Kozárov 1:7, 
Torpéda Vážany - FC Žďárná 4:0, 
FC Šebetov - FK Rudná 0:3, TJ 
Sokol Křetín - Arsenal Lomnice 
2:5, FC Dynamo Čížovky - DKS 
Kopeček Rájec 3:4.
 1.  Vážany 12 9 0 3 40:19 27
 2.  Kozárov 13 8 2 3 42:34 26
 3.  Čížovky  12 7 2 3 51:27 23
 4.  Rájec 13 7 0 6 36:29 21
 5.  Lomnice 12 6 3 3 24:18 21
 6.  Rudná 12 6 1 5 32:24 19
 7.  Světlá 12 5 1 6 26:36 16
 8.  Křetín 12 4 2 6 21:30 14
 9.  Šebetov 13 4 1 8 34:38 13
 10.  Rašov 13 3 4 6 33:38 13
 11.  Bedřichov 12 4 1 7 19:39 13
 12.  Žďárná 12 2 1 9 12:38 7

3. liga
FC Třebětín - Sokol Šebrov 

0:2, BC Červánky Rájec - TJ 
SOKOL Valchov A 5:3, MK Vel-
ké Opatovice - FC Rozsíčka 1:1, 
Sokol Lhota Rapotina - Hasiči 
M.R. - S.L. 4:4.
 1.  Šebrov 12 8 2 2 40:26 26
 2.  M.R. - S.L. 11 7 1 3 47:29 22
 3.  Rájec 11 7 0 4 40:30 21
 4.  Velké Opat.  12 6 2 4 37:25 20
 5.  Spešov 11 6 0 5 31:28 18
 6.  Třebětín 11 5 1 5 34:33 16
 7.  Újezd u K.  10 4 2 4 26:25 14
 8.  Valchov A 11 4 1 6 27:36 13

 9.  Holešín/Kuničky 10 3 1 6 23:24 10
 10.  Rozsíčka 11 2 3 6 22:35 9
 11.  Lhota Rap.  12 2 1 9 27:63 7

4. liga
Pentaco Boskovice - TJ Rudka 

5:0 K, SK JKP Olešná - FK Dešt-
ná 1:2, SK Žízeň Petrovice - SK 
Moravan Svitávka 5:0, FC Stars 
Letovice - FK Jabloňany 3:1, MK 
Sokol Drnovice A - FC Alupo 
Dolní Lhota 6:6, FPO Blansko - 
TJ Šerkovice 6:1.
 1.  Pentaco 13 13 0 0 73:24 39
 2.  Dolní Lhota 13 9 3 1 64:22 30
 3.  Deštná 12 6 1 5 34:24 19
 4.  Drnovice A 13 6 1 6 68:68 19
 5.  Jabloňany 13 5 3 5 43:33 18
 6.  Letovice 12 5 2 5 48:48 17
 7.  Blansko 12 4 3 5 34:36 15
 8.  Olešná 13 3 4 6 31:37 13
 9.  Rudka 12 4 1 7 37:44 13
 10.  Petrovice 13 4 1 8 30:59 13
 11.  Svitávka 13 4 0 8 23:44 12
 12.  Šerkovice 13 1 3 9 24:69 6

5. liga
FC Piccolo Černá Hora - FC 

Dlouhá Lhota 4:2, SK Jestřebí - 

Artézia Štěchov 1:1, TJ K20 Šo-
šůvka - FC Sokol Letovice 3:3, TJ 
Sokol Valchov B - FK Obora 5:2, 
SK Kněževes 2006 - FC Lhota u 
Lysic 2:0, FK Tuzemák - Panthers 
Vanovice 2:3.
 1.  Jestřebí 13 9 2 2 50:33 29
 2.  Černá Hora 13 8 0 5 61:43 24
 3.  Vanovice 12 7 1 4 40:31 22
 4.  Kněževes 13 6 3 4 37:30 21
 5.  Dl. Lhota 12 6 3 3 30:23 21
 6.  Letovice 13 6 2 5 64:52 20
 7.  Lhota u L.  13 6 2 5 48:47 20
 8.  Šošůvka 13 5 3 5 59:48 18
 9.  Valchov B 13 4 2 7 42:48 14
 10.  Tuzemák 13 4 2 7 34:55 14
 11.  Štěchov  13 3 2 8 24:46 11
 12.  Obora 13 2 0 11 25:58 6

Základní skupina
FC Brťov - FC Lysice 5:4, FC 

Sebranice 2002 - FK Penzion Artis 
Bed. 0:2, FC Vítějeves - Kamnáři 
Študlov 0:2, FC Microtex Lomnice 
- Hřebci Ludíkov 6:0, Jihomoravan 
Blansko - M.K. Louka 2:10.
 1.  Louka 14 13 0 1 92:28 39
 2.  Lomnice 14 11 1 2 88:31 34
 3.  Ludíkov 14 8 1 5 34:39 25

 4.  Lysice 13 8 0 5 50:26 24
 5.  Študlov 14 8 0 6 49:27 24
 6.  Vítějeves 15 7 3 5 38:29 24
 7.  Boskovice 13 5 2 6 41:46 17
 8.  Brťov 13 4 2 7 28:38 14
 9.  Sebranice 14 3 4 7 31:45 13
 10.  Olešnice 13 3 0 10 24:66 9
 11.  Blansko 13 2 2 9 31:79 8
 12.  Bedřichov 14 2 1 11 19:66 7

Veteránská liga
Start - LD Boys Vranová 1:6, 

Sharks Štěchov - Best Of Micro-
tex 3:4.
 1.  Štěchov  9  5  0  4  29:28  15
 2.  Vranová  9  4  1  4  41:39  13
 3.  Start 8  4  0  4  20:24  12
 4.  Microtex  8  3  1  4  24:27  10
 5.  Černá Hora  6  3  0  3  25:21  9

Ženská liga
TJ Sokol Vísky - TJ Sokol 

Křoví 2:1, FC Fulgur Býkovice - 
Veveračky Lažánky 1:3.
 1.  Lažánky  9  6  3  0  22:5  21
 2.  Vísky  9  6  2  1  24:7  20
 3.  Č. Hora  8  4  3  1  25:10  15
 4.  Býkovice  9  1  0  8  14:36  3
 5.  Křoví  9  1  0  8  9:36  3

1. kolo - So 19. 9., 17 h Uherský Brod 
- Rosice, Velká Bíteš - Blansko, Kroměříž 
- Uherské Hradiště, Velké Meziříčí - Uher-
ský Ostroh. Ne 20. 9., 17 h Boskovice - 
Břeclav B.

2. kolo, So 26. 9., 17 h Uh. Hradiště - 
Boskovice , Rosice - Břeclav B, Uh. Brod - 
V. Meziříčí, Blansko - Kroměříž. Ne 27. 9., 
17 h Uh. Ostroh - V. Bíteš.

3. kolo, Po 28. 9., 17 h V. Meziříčí - Rosi-
ce, V. Bíteš - Uh. Brod, Kroměříž - Uh. Ost-
roh, Boskovice - Blansko, Břeclav B - Uh. 
Hradiště.

4. kolo, So 3. 10., 17 h Rosice - Uh. Hra-
diště, Uh. Brod - Kroměříž, V. Meziříčí - V. 
Bíteš, Blansko - Břeclav B. Ne 4. 10., 17 h 
Uh. Ostroh - Boskovice.

5. kolo, So 10. 10., 17 h Uh. Hradiště - 
Blansko, V. Bíteš - Rosice, Kroměříž - V. 
Meziříčí. Ne 11. 10., 17 h Boskovice - Uh. 
Brod, Břeclav B - Uh. Ostroh.

6. kolo, So 17. 10., 17 h Rosice - Blansko, 
Uh. Brod - Břeclav B, V. Bíteš - Kroměříž, 
V. Meziříčí - Boskovice, Uh. Ostroh - Uh. 
Hradiště.

7. kolo, So 24. 10. 17 h Uh. Hradiště - Uh. 
Brod, Kroměříž - Rosice, 18 h Blansko - Uh. 
Ostroh. Ne 25. 10., 17 h Boskovice - V. Bíteš, 
Břeclav B - V. Meziříčí.

8. kolo, St 28. 10., 17 h Rosice - Uh. Ost-
roh, Uh. Brod - Blansko, V. Meziříčí - Uh. 
Hradiště, V. Bíteš - Břeclav B, Kroměříž - 
Boskovice.

9. kolo, So 31. 10. 17 h Uh. Hradiště - V. 
Bíteš, 18 h Blansko - V. Meziříčí. Ne 1. 11., 
17 h Boskovice - Rosice, Břeclav B - Kromě-
říž, Uh. Ostroh - Uh. Brod.

10. kolo, So 7. 11., 17 h Uh. Hradiště - 
Kroměříž, Rosice - Uh. Brod, 18 h Blansko 
- V. Bíteš. Ne 8. 11., 17 h Uh. Ostroh - V. 
Meziříčí, Břeclav B - Boskovice.

11. kolo, So 14. 11., 17 h Kroměříž - Blan-
sko, V. Bíteš - Uh. Ostroh, V. Meziříčí - Uh. 
Brod. Ne 15. 11., 17 h Břeclav B - Rosice, 
Boskovice - Uh. Hradiště.

12. kolo, Út 17. 11., 17 h Rosice - V. 
Meziříčí, Uh. Brod - V. Bíteš, Uh. Ostroh - 
Kroměříž, Blansko - Boskovice, Uh. Hradiš-
tě - Břeclav B.

13. kolo, So 21. 11., 17 h Uh. Hradiště - 
Rosice, Kroměříž - Uh. Brod, V. Bíteš - V. 
Meziříčí. Ne 22. 11., 17 h Břeclav B - Blan-
sko, Boskovice - Uh. Ostroh.

14. kolo, So 28. 11., 17 h Rosice - V. 
Bíteš, Uh. Brod - Boskovice, V. Meziříčí - 

Kroměříž, 18 h Blansko - Uh. Hradiště. Ne 
29. 11., 17 h Uh. Ostroh - Břeclav B.

15. kolo, Čt 3. 12., 18 h Uh. Hradiště - 
Uh. Ostroh, Kroměříž - V. Bíteš, Blansko - 
Rosice, Břeclav B - Uh. Brod, Boskovice - V. 
Meziříčí.

16. kolo, So 5. 12., 17 h Rosice - Kro-
měříž, V. Bíteš - Boskovice, Uh. Brod - Uh. 
Hradiště, V. Meziříčí - Břeclav B. Ne 6. 12., 
17 h Uh. Ostroh - Blansko.

17. kolo, So 12. 12. 18 h Uh. Hradiště - V. 
Meziříčí, Blansko - Uh. Brod. Ne 13. 12., 17 
h Uh. Ostroh - Rosice, Břeclav B - V. Bíteš, 
Boskovice - Kroměříž.

18. kolo, So 19. 12., 17 h Rosice - Bos-
kovice, Kroměříž - Břeclav B, V. Bíteš - Uh. 
Hradiště, Uh. Brod - Uh. Ostroh, V. Meziříčí 
- Blansko.

Od 19. kole se hraje ve skupinách
19. kolo, So 2. 1., 17 h Rosice - V. Meziří-

čí, Uh. Brod - Břeclav B. Ne 3. 1., 17 h Bos-
kovice - V. Bíteš, Uh. Ostroh - Kroměříž.

20. kolo, So 9. 1. 18 h Uh. Hradiště - Uh. 
Ostroh, Kroměříž - Uh. Brod, 17:30 h V. 
Meziříčí - Boskovice, 18 h Blansko - Rosi-
ce.

21. kolo, So 16. 1., 17 h V. Bíteš - V. 
Meziříčí, Uh. Brod - Uh. Hradiště, Ne 17. 
1., 17 h Boskovice - Blansko, Břeclav B - 
Kroměříž.

22. kolo, Čt 21. 1., 18 h Uh. Hradiště - 
Břeclav B, Blansko - V. Bíteš, Rosice - Bos-
kovice, Uh. Ostroh - Uh. Brod.

23. kolo, So 23. 1., 17 h V. Bíteš - Rosice, 
Kroměříž - Uh. Hradiště, V. Meziříčí - Blan-
sko, Břeclav B - Uh. Ostroh.

24. kolo, So 30. 1., 17 h V. Bíteš - Bos-
kovice, Kroměříž - Uh. Ostroh, V. Meziříčí 
- Rosice. Ne 31. 1., 17 h Břeclav B - Uh. 
Brod.

25. kolo, So 6. 2., 17 h Rosice - Blansko, 
Uh. Brod - Kroměříž. Ne 7. 2., 17 h Boskovi-
ce - V. Meziříčí, Uh. Ostroh - Uh. Hradiště.

26. kolo, So 13. 2., Uh. Hradiště - Uh. 
Brod, Kroměříž - Břeclav B, V. Meziříčí - V. 
Bíteš, 18 h Blansko - Boskovice.

27. kolo, So 20. 2., 17 h V. Bíteš - Blan-
sko, Uh. Brod - Uh. Ostroh. Ne  2 1 . 
2., 17 h Boskovice - Rosice, Břeclav B - Uh. 
Hradiště.

28. kolo, So 27. 2. 18 h Uh. Hradiště - 
Kroměříž, Rosice - V. Bíteš, Blansko - V. 
Meziříčí.

Ne 28. 2., 17 h Uh. Ostroh - Břeclav B.

H  
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Fotbalisté Blanska porazili doma 
Rosice, Boskovice vyhořely na Spartě

L  S

Region - Fotbalové soutěže 
mají odehrány další kolo. V divi-
zi tým Blanska pod vedením 
Švancary nedal šanci Rosicím, 
v krajském přeboru dokázal 
celek Ráječka zvítězit v Mutě-
nicích, naopak Boskovice krutě 
prohrály se Spartou Brno.

Divize: Blansko - Rosice 3:0 
(2:0), 7. a 51. Švancara, 71. 
Jarůšek.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Müller, Šíp, Jarůšek 
(86. Kratochvíl), Kugler, Fou-
sek, Nečas (79. Chloupek), Trtí-
lek (48. Jukl), Švancara.

V 7. min. postupoval do poku-
tového území Švancara, který 
překvapil brankáře Zádrapu 
lobem z ostrého úhlu, jenž se sne-
sl ke vzdálenější levé tyči. V 51. 
min. odvrátil přihrávku Švancary 
Selinger pouze zpět k jeho nohám 
a Švancara se svým typickým 
způsobem prokličkoval až před 
Zádrapu a obloučkem navýšil 
vedení domácích. Po několika 
šancích hostů vnikl do otevřené 
obrany Rosic dvacet minut před 
koncem Švancara, předložil míč 
nabíhajícímu Jarůškovi a ten Momentka z utkání Blanska.  Foto Bohumil HlaváčekMomentka z utkání Blanska.  Foto Bohumil Hlaváček

výstavním obloučkem překonal 
Zádrapu potřetí.

Blansko tak ve druhém domá-
cím utkání nové sezóny znovu 
zvítězilo 3:0 a jeho představení 
sledovala opět velmi slušná náv-
štěva 663 výborně povzbuzují-
cích diváků.

Krajský přebor: Mutěnice - 
Ráječko 2:3 (1:2), Mičko 3.

Ráječko: Bednář - Zouhar, 
Vavřík (69. Šplíchal), Maška, 
Daněk, Zouhar (76. Horák), Sed-
lák, Tenora, Horáček, Zeman 
(63. Gryc), Koutný, Mičko.

Domácí celek šel do vedení 
už v 5. minutě, hosté ale o deset 
minut později vyrovnali a za dal-
ší tři minuty šli do vedení, když 
se dvakrát trefil Mičko. Ve 26. 
minutě musel Sedlák (Ráječko) 
po druhé žluté kartě pod sprchy, 
ale Mutěnice přesilovku využily 
až v 51. minutě.

Jenže Mičko v 60. minutě uza-
vřel svůj hattrick a Ráječko už 
vedení udrželo, i když je osm 
minut před koncem oslabil svým 
vyloučením Neděla.

Sparta Brno - Boskovice 6:1 
(3:0), Václavek.

Boskovice: Švancara - Vykou-
kal (55. Přikryl), Václavek, 

Horák, Fadrný, Preč (46. Kame-
ný), Martínek, Minařík, Živný 
(60. Pupík), Müller, Fojt (60. 
Stara).

Jedinou branku hostů vstřelil 
v 59. minutě za stavu 5:0 z poku-
tového kopu Václavek. Tři minu-
ty před koncem byl vyloučen 
hostující Horák. Anglický týden 
tedy nezačal pro Boskovice prá-
vě nejveseleji. 

I.A, sk. A: Kunštát - Hrušo-
vany 3:1 (2:0).

Kunštát: Loukota - Prudil, 
Skoček, Vorlický (84. Niessner), 
Zeman, Haničinec (74. Štindl), 
Boček (81. Mihola), Preč, Gra-
cias, Ducháček, Štencl (70. Adá-
mek).

Stejně jako v minulém kole se 
první trefi l v 16. minutě Zeman. 
Za čtvrt hodiny zvýšil vedení Kun-
štátu Vorlický a třetí branku přidal 
v 68. minutě Haničinec. Hosté už 
dokázali jen tři minuty před kon-
cem snížit brankou Kůra.

I.B, sk. A: Slavkov - Jedovni-
ce 2:3 (1:1), 31. a 74. Tajnai, 83. 
Formánek. Rousínov B - Vilé-
movice 1:1 (1:1), Gross. Pačla-
vice-Dětkovice - Lipovec 4:0 
(2:0). Rájec-Jestřebí - Podolí 
1:3 (0:2), 82. Zavoral.

Region - V neděli premiéro-
vým duelem v historii začala 
celostátní Liga malého fotbalu. 
Ve stále populárnější zmenšené 
a dynamičtější variantě kopané 
se střetly v předehrávce 4. kola 
výběry domácí Prahy a Brna. 

„Jde o nejatraktivnější úvodní 
duel, který může být. Rivalita 
mezi námi a Pražáky je jasná. 
Těšíme se,“ řekl před zápasem 
gólman brněnského mužstva 
Marek Gruber.

Úvodní duel zcela nové sou-

těže začal pět minut po šesté 
hodině večer před kamerami ČT 
sport. 

„Každý chce být v televizi 
a malý fotbal se celostátní ligou 
hodně zviditelní. Soutěž pomůže 
jeho rozšíření a zvýší atraktivi-
tu,“ řekl trenér pražského výběru 
Karel Kristen.

Do prvního ročníky Ligy se 
zapojí osm výběrů oblastních 
svazů. Vedle Prahy a Brna ješ-
tě Blansko, Jihlava, Milovice, 
Most, Pardubice, Příbram.

Výběr Blanska odehraje první 
utkání proti Jihlavě, kterou bude 
hostit za účasti kamer České tele-
vize na hřišti v Boskovicích.

Ligový los 
podzim 2015

1. kolo - 30. 8., 15 h Pardubice 
- Brno, Most - Příbram, Praha - 
Milovice, 9. 9., 18:05 h Blansko 
- Jihlava.

2. kolo - 13. 9., 15 h Brno - 
Jihlava, Blansko - Praha, 14. 9., 

19 h Příbram - Pardubice, 16. 9., 
18:05 h Milovice - Most.

3. kolo - 4. 10., 15 h Praha - 
Jihlava, Most - Blansko, 5. 10., 
19 h Pardubice - Milovice, 8. 
10., 18:05 h Brno - Příbram.

4. kolo - 23. 8., 18:05 h Praha 
- Brno, 18. 10., 15 h Milovice - 
Příbram, Jihlava - Most, 19. 10., 
19 h Blansko - Pardubice.

5. kolo - 1. 11., 15 h Milovice 
- Brno, Most - Praha, Příbram - 
Blansko, 2. 11., 19 h Pardubice 
- Jihlava.

6. kolo - 14. 11., 19 h Jihla-
va - Příbram, 15. 11., 14 h Brno 
- Most, Blansko - Milovice, 16. 
11., 19 h Pardubice - Praha.

7. kolo - 22. 11., 14 h Pardu-
bice - Most, Milovice - Jihlava, 
22. 11., 14 h Příbram - Praha, 23. 
11., 19 h Blansko - Brno.

V prvním utkání celostát-
ní Ligy malého fotbalu nako-
nec Praha porazila Brno 3:1 na 
penalty, když v normální hrací 
době skončilo utkání nerozhodně 
1:1.  (les)

Celostátní liga malého fotbalu o víkendu začala
ATLETIKA

29. 8., 15 h Vísecká desítka, 
Okresní běžecká liga.

KOPANÁ
26. 8., 17:30 h Boskovi-

ce - Jevišovice. 30. 8., 16:30 h 
Ráječko - Bohunice, Boskovi-
ce - Ivančice, KP. Černá Hora 
- Líšeň C, Vilémovice - Rájec, 
Jedovnice - Čebín, Lipovec - 
Slavkov, I. B.

K   

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
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