
M  Z

Brno - Jihomoravský kraj udě-
lal další krok k převzetí blanen-
ského a boskovického muzea. 
Radní už schválili zřízení dvou 
nový příspěvkových organizací 
kraje - Muzea Blanenska a Muzea 
regionu Boskovicka.

Krok radních musí ještě potvr-
dit krajští zastupitelé. Pokud se 
tak stane, nové příspěvkové orga-
nizace vzniknou k datu 1. listo-
padu 2015. Obě muzea by pak 
měla začít fungovat pod správou 
Jihomoravského kraje od Nového 
roku.

„Jejich zřízení představuje před-
poklad zajištění dalších organizač-
ně právních, technických a admi-
nistrativních kroků směřujících 
k zahájení provozu obou muzeí. 
Součástí těchto kroků je zapsání 
organizací do obchodního rejst-
říku, výběr a jmenování statutár-
ních orgánů, uzavření delimitační 
dohody mezi příspěvkovými orga-

nizacemi a zpracování rozpočtu na 
následující kalendářní rok tak, aby 
nové příspěvkové organizace moh-
ly zahájit činnost v lednu 2016,“ 
uvedla mluvčí krajského úřadu 
Eliška Holešínská Windová.

Zatím Muzeum Blansko 
a Muzeum Boskovicka zřizují 
města. Každý rok je provoz insti-
tucí stojí nemalé peníze. V přípa-
dě Boskovic jsou to asi tři miliony. 
Blansko vydá na muzeum ještě 
zhruba o dva miliony více. 

Záměr převodu zřizovatelských 
funkcí už v červnu odsouhlasila 
zastupitelstva Blanska i Bosko-
vic a také Jihomoravského kraje. 
Teď zástupci radnice a hejtman-
ství čeká ještě doladění smluv, na 
základě kterých se budou instituce 
převádět.

Blansko si stanovilo několik 
podmínek. Například to, aby zá-
mek, ve kterém muzeum sídlí, 
zůstal v majetku města, nebo to, 
aby i nadále pokračovaly kulturní 
akce pořádané muzeem, jako je 

Vítání svatého Martina nebo His-
torický jarmark. 

Podobné podmínky si kladou 
i Boskovice. Podle tamní místosta-
rostky Jaromíry Vítkové (KDU-
ČSL) by návštěvník muzea neměl 
převod nijak pocítit. „Nepředpo-
kládám, že by se něco změnilo. 
Bude zde probíhat činnost, na 
kterou jsme zvyklí, výstavy, bese-
dy a různé další akce. Podstatné 
je, že jsme přesvědčeni o tom, že 
muzeum bude mít lepší možnosti 
fi nancování, které město nebylo 
schopné vytvořit,“ uvedla před 
časem místostarostka.

Města Blansko i Boskovice 
muzea získala z bývalého okresní-
ho úřadu na začátku 90. let minu-
lého století. Blanensko je tak jedi-
ným regionem na jižní Moravě, 
kde někdejší okresní muzea fi nan-
cují města. Jinde spadají pod kraj. 
Zatím hejtmanství kraj přispívá na 
provoz obou zařízení částkou něko-
lik set tisíc korun ročně, konkrétně 
letos osmi sty tisíci. 
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Muzeum včelařství si prohlédli první návštěvníci
Veselice - V sobotu přivítalo 

první návštěvníky nově otevřené 
Muzeum včelařství Moravského 
krasu v místní části Vavřince - 
Veselici. Příchozím představuje 
včelařství z různých úhlů pohledu. 
Na své si přijdou jak dospělí, tak 
i děti.

Muzeum využívá opravené pro-
story ve zrekonstruovaném kul-
turním domě ve Veselici, kde sídlí 
mimo jiné i turistické informační 
centrum. Expozice muzea vznikla 
díky členům sdružení Včela lidem 
z Veselice a díky podpoře z Pro-
gramu rozvoje venkova.

Hlavním autorem myšlenky 

Vzniknou dvě nová 
muzea: Blanenska 

a regionu Boskovicka

Stěhování ARO
Ministerstvo 
přikleplo dotaci 
na přesun ARO 
v boskovické 
nemocnici.

Více na straně 2

Podpora R43
Turisté již pošesté 
pochodem 
podpoří výstavbu 
rychlostní 
komunikace R43.

Více na straně 4

První výhra Boskovic
Boskovice 
zdolaly Ivančice 
a připsaly si první 
výhru v krajském 
přeboru.

Více na straně 8

Miss. Ve Velkých Opatovicích v rámci Mezinárodní výstavy jiřinek vybírali o víkendu Miss Jiřinku. Dívky 
soutěžily ve třech disciplínách - rozhovoru s moderátorem, dovednostech a promenádě s jiřinkou. Miss 
sympa  e a celkovou vítězkou mladší kategorie se stala Karolína Hégrová z Boro  na, mezi staršími dívkami 
se porotě nejvíce líbila Yvonne Volgemutová z Velkých Opatovic. (hrr), foto Bronislav Šmatera
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Ve Velkých Opatovicích poprvé 
vybírali Miss Jiřinku

zbudovat expozici o včelařství 
v regionu Moravský kras je mladý 
včelař z Veselice Martin Švanca-
ra.

„Od nápadu zbudovat muzeum 
včelařství až do jeho dnešního 
otevření uplynuly zhruba tři roky. 
Původně jsem přemýšlel o samo-
statné budově, ale nakonec jsme 
ve spolupráci s obcí využili mož-
nost umístit expozici do sálu opra-
veného kulturního domu,“ popsal 
Martin Švancara.

Mezi nejzajímavější exponáty 
řadí Martin Švancara celodřevěný 
medomet.

„Trvalo velmi dlouho než se mě 
ho podařilo sehnat, vlastně celé tři 
roky, co jsem muzeu připravoval. 
Chtěl jsem ho od začátku a dove-
zl až minulý týden ze sousedního 
Suchdolu,“ přidal podrobnosti 
Švancara. Muzeum včelařství Moravského krasu.  Foto Radim HruškaMuzeum včelařství Moravského krasu.  Foto Radim Hruška

Opilá řidička chtěla couvat 
a několikrát nabourala

Expozice je koncipovaná tak, 
že zde v přijatelné formě najdou 
informace o včelaření a životě včel 
i děti a mládež. Samotná instalace 
se bude časem měnit, podle toho, 
jestli se podaří objevit nějaké zají-
mavé věci.

„Vlastní expozice, ale také 
navazující aktivity muzea po jeho 
otevření, budou zaměřené přede-
vším na mladou generaci s cílem 
získat co nejvíce zájemců o včela-
ření právě z této věkové skupiny,“ 
uvedl starosta Vavřince Miloslav 
Novotný (bezpp). 

Muzeum bude připravovat pro 
děti z mateřských škol a základních 
škol v regionu tematicky zaměře-
né akce, jako např. medobraní, 
seznamování se životem včel, 
významem včel pro opylování 
stromů a rostlin v přírodě apod.

 Radim Hruška

Blansko - Neopatrné couvání 
autem nakonec prozradilo třia-
padesátiletou opilou řidičku v 
Blansku. Žena při jízdě dozadu 
opakovaně narážela do nedaleko 
stojícího vozidla. Z místa nehody 
se pak pokoušela ujet. 

Řidička v úterý po třetí hodině 
odpoledne manévrovala v bla-
nenské ulici Na vyhlídce. Cou-
vání se ale jí moc nedařilo a se 
svou toyotou několikrát narazila 

do fordu zaparkovaného na trávě 
mimo silnici.

Od nehody se pak třiapadesá-
tiletá žena snažila co nejrychle-
ji zmizet. V tom jí ale zabránili 
přivolaní městští strážníci. Pak 
vyšlo najevo, proč řidička tolik 
spěchala.

„Dopravní policisté jí naměři-
li 3,28 promile alkoholu. Navíc 
zjistili, že vozidlo, kterým se 
opilá třiapadesátiletá žena vydala 

na cestu, nemá platnou technic-
kou prohlídku,“ uvedla policejní 
mluvčí Alice Musilová.

Ženě policisté zadrželi řidičský 
průkaz. Čeká ji ale nejspíš ještě 
soud. „Za ohrožení pod vlivem 
návykové látky může vzhledem 
ke způsobené dopravní nehodě 
strávit až tři roky za mřížemi,“ 
dodala mluvčí s tím, že škoda na 
vozidlech se odhaduje na asi pat-
náct tisíc korun.  (moj)

Dvoreček naší babičky 
představuje domácí zvířata

Olešnice - Ukázat dětem domácí zvířata, která byla dříve součástí 
každodenního života na venkově. Takový cíl si klade ZOO koutek, kte-
rý nově funguje v Olešnici v areálu bývalé školní zahrady. Vybudovalo 
ho město ve spolupráci s místními chovateli.

 „V Dvorečku naší babičky si zájemci mohou prohlédnout kachny, 
husy, slepice, králíky, ale také například kozy. Pro řadu dětí to bude jis-
tě velmi poučné a pozitivní bude i to, že všechna zvířata, která zapůjčili 
chovatelé z místní organizace, budou v péči jejich nejmladších členů,“ 
uvedl olešnický starosta Zdeněk Peša (bezpp).

Olešničtí do netradičního projektu investoval zhruba půl milionu 
korun. Radnice se na projektu domluvila s místními chovateli. 

Dvoreček bude přístupný od jara do podzimu od osmi do šestnácti 
hodin. Zájemci si mohou přijít prohlédnout zvířata zdarma.  (hrr)

Punkevní 
jeskyně se na 
čas zavřely

Moravský kras - Turistům se 
od pondělka na několik dnů uza-
vřely Punkevní jeskyně. Odstáv-
ku si vyžádalo stěhování do nové 
provozní budovy. Na pár týdnů 
skončí také provoz na silnici od 
Skalního mlýna.

Punkevní jeskyně zůstanou 
uzavřené do nadcházejícího 
pátku. Turisty znovu přivítají 
v sobotu 5. září. 

 Pokračování na str. 4
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Boskovice chtějí vybudovat 
sportpark pro cyklisty

K
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Boskovice - Boskovická rad-
nice se nevzdává plánů na využi-
tí lesa v části Doubravy. Plány 
investora na vybudování Dino-
parku před lety narazily na odpor 
obyvatel. Teď chce vedení města 
v lokalitě zřídit park pro cyklisty. 

Projekt, který radnice už něko-
lik měsíců připravuje, se jmenuje 
Drahanský sportpark. Cyklis-
tům má nabídnout speciální tratě 
a také potřebné zázemí.

„Hlavní myšlenka projektu spo-
čívá ve vybudování zázemí pro 
sportovní, rekreační a turistickou 

cyklistiku v Boskovicích, včet-
ně vybudování trvale značených 
tras a okruhů o různé obtížnosti 
pro začínající, pokročilé a závod-
ní cyklisty,“ uvedla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Sportoviště má navazovat na 
další podobné parky. Podle kon-
cepce Jihomoravského kraje by 
měly vzniknout třeba v Brně 
a v Jedovnicích. Další podrob-
nosti k projektu v boskovických 
Doubravách ale radnice zatím 
odmítla sdělit.

„Chceme s projektem nejpr-
ve seznámit veřejnost. Celá stu-

die bude představena na setkání 
v zámeckém skleníku ve středu 
9. září. Občané budou moci dis-
kutovat a případně k projektu 
dávat podněty a návrhy,“ uved-
la starostka Hana Nedomová 
(ČSSD).

Projekt už má zpracovanou 
studii proveditelnosti. Prošel také 
vyjadřováním v odborných útva-
rech radnice.

„Vnímáme určitá rizika z pohle-
du životního prostředí a také hos-
podaření v lese. Pokud projednání 
s veřejností dopadne dobře, tak 
budeme pokračovat dalšími kro-
ky, to znamená především získání 

fi nančních prostředků a jednání s 
Jihomoravským krajem,“ podotkla 
místostarostka Vítková.

Drahanský sportpark chce rad-
nice budovat po částech. Každá 
etapa by měla přijít řádově na 
miliony korun. Sportpark by kro-
mě cyklistů mohli užívat také běž-
ci a pěší. 

O vybudování Dinoparku 
v Doubravách se jednalo v roce 
2011. Plán soukromého investo-
ra ale mezi obyvateli zvedl vlnu 
odporu. Pod petici proti němu se 
podepsalo asi dva a půl tisíc lidí. 
Investor pak od svého záměru 
nakonec ustoupil.

REGION - Návrat z prázdnin proběhl v klidu. Návrat z prázdnin 
a dovolených proběhl poměrně v klidu. Policisté se v neděli odpoledne 
mimo jiné zaměřili na jeden z hlavních tahů do Brna. Přestože silnici 
I/43 a navazující komunikace brázdila auta i motocykly v policejních 
barvách, našlo se hned 73 hříšníků, kteří nesprávně předjížděli či jeli 
příliš rychle. Kromě již bohužel standardních přestupků odhalili poli-
cisté v jednom z aut i varnu. Mezi nepoučitelné šoféry můžeme s kli-
dem zařadit i padesátiletého muže ze sousedního státu. Toho kontrolo-
vala hlídka na odpočívadle na D1 (Rohlenka) - nadýchal 2,69 promile. 
Dalším šetřením se zjistilo, že má uložen zákaz řízení, neboť v roce 
2014 nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do autobusu. Tehdy nadýchal 
přes tři promile. Ve zkráceném přípravném řízení si vyslechne trest za 
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání.  (hrr)

BLANENSKO - Zmizelo hlavně oblečení. Hned dvě vloupání do 
vozidel šetří blanenští policisté. Osobní vozidla zaparkovaná v Rudici 
a Češkovicích nabídla zlodějům zajímavý lup. Bundy, kšiltovka i šátek 
ponechané na zadním sedadle citroenu v prvně jmenované obci přiláka-
ly dosud neznámého nenechavce. Způsobil tak předběžnou škodu více 
než dva a půl tisíce korun. V obci Češkovice navíc lapka rozbil u fordu 
okno pátých dveří. Ukořistil tak cyklistickou přilbu, pánské značkové 
tenisky, pánské boty, šusťákovou bundu a značkovou sportovní taš-
ku s doklady. Zatímco odcizením přesáhla škoda pět tisíc korun, takto 
razantním násilným vstupem se vyšplhala ještě o dvanáct tisíc výše. 
Dosud neznámý zloděj je tak kromě krádeže jako v prvním případě 
podezřelý i z poškození cizí věci.  (hrr)

BLANSKO - Kontrolovali přecházení kolejí. Zdá se, že někteří 
lidé jsou nenapravitelní, a i když rizikových i nešťastných událostí 
na železničních přejezdech neubývá, stále se najdou tací, co porušují 
předpisy. Především na chodce, kteří přechází přes železniční kole-
je směrem k zatopenému lomu v Blansku, se zaměřili tamní policis-
té i strážníci. V pátek odpoledne udělili pokutu dvanácti lidem, kteří 
ohrožovali svoji bezpečnost buď přecházením přes koleje, nebo tím, 
že se uvelebili na dece v blízkosti kolejiště. Kromě toho se budou dva 
řidiči zodpovídat z přestupku u správního orgánu. Vjeli na železniční 
přejezd v Blansku v době, kdy to bylo zakázáno.  (hrr)

JEDOVNICE - Čelně se srazila dvě osobní auta. Vážná dopravní 
nehoda blokovala v pondělí ráno dopravu na silnici mezi Jedovnice-
mi a Křtinami. Při čelní srážce dvou osobních vozidel byli zraněni 
čtyři lidé. Nehoda se stala kolem čtvrt na osm. Řidička škodovky 
podle policie předjížděla a v protisměru se srazila s fiatem. Jednoho 
ze zraněných transportoval do nemocnice vrtulník. U nehody zasaho-
vali profesionální hasiči z Blanska a dobrovolní z Jedovnic. 

 (moj), foto SDH Jedovnice

Ministerstvo přikleplo dotaci na 
přesun ARO v boskovické nemocnici

Boskovice - Boskovická radni-
ce dostane státní dotaci na přesun 
Anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení (ARO) v nemocnici. 

Starostka Hana Nedomová 
(ČSSD) oznámila, že minister-
stvo zdravotnictví pošle městu 
třiadvacet milionů korun. 

„Už jsme obdrželi registrač-
ní list k dotaci. Teď se zpraco-
vává projektová dokumentace 
a domlouváme s ministerstvem 
zdravotnictví konkrétní podmín-
ky tak, aby celá akce byla dokon-
čena do 31. prosince roku 2016,“ 
upřesnila boskovická starostka.

Ke třiadvaceti milionům korun 
město přidá ze svého rozpočtu 
dalších šest. 

Opravovat se bude poslední 
podlaží jižní přístavby nemocni-
ce. Tam se pak přesune oddělení 
ARO, které nyní sídlí v přízemí 
zdravotnického zařízení.

Finanční podporu pro měst-
skou nemocnici slíbil na konci 
července ministr zdravotnictví 
Svatopluk Němeček. Spolu s pre-
miérem Bohuslavem Sobotkou 
(oba ČSSD) si prostory, kam se 
má ARO stěhovat, také prohléd-
li.  Michal Záboj

Kompa  bilita
Naše šrámy se shodují
Z devadesá   procent

A to   řekne víc,
Než testy dna,
To   řekne víc,

Než krevní skupina.
 Alan Trhlík

O tobě a o mně
opuštěný dům zasypaný 

sněhem mlčí 
s  n se krčí

za verandou

hvízdá meluzína
taková zima snad není!
moře nezamrzlo snad
kočka naježená, chlad
jí teď ničí noční snění

černý maják bez okenic
táhne mě

ale pro sny nevidím nic
a vše je vzdálené

a to bílo jak konec
i začátek se zdá

zima přec srdce má
jenže málokdo 

slyší ho bít

 Barbora Lachmanová

Nové představení Divadla 
Kolárka Pohádka z kuchyně

Blansko - Nové dětské představení Pohádka z kuchyně, kte-
rou Divadlo Kolárka uvedlo na konci prázdnin, již mohly vidět děti 
až v Šitbořicích na Břeclavsku na 2. Ročníku Pohádkového lesa. 

„Rodiče, učitelé místní školy a hlavně děti byly nadšené,“ uvedl 
hlavní organizátor Jan Novotný. 

Pohádka je plná hravosti a zajímavých slovních hříček, díky režii 
Evy Petrželové, která má s dětskou tvorbou dlouholeté zkušenosti. 
Další reprízu pohádky v podání Niky Lárové a Jiřího Daniela uvidíte 
v říjnu na divadelním festivalu Kolotoč v Blansku.

 Nika Lárová, foto Klára Novodomská

Oddělení  ARO. Ilustrační foto Nemocnice BoskoviceOddělení  ARO. Ilustrační foto Nemocnice Boskovice

Boskovická léčebna dostane nový 
přístroj za desítky tisíc korun

Boskovice - Dětská léčebna 
pohybových poruch v Boskovi-
cích dostane nový rehabilitační 
přístroj - stabilometrickou ploši-
nu. Ta se využívá pro testování 
a nácvik rovnováhy u dětí. Zaří-
zení přijde na více než dvě stě 
tisíc korun.

Nákup plošiny podpořil Jiho-
moravský kraj, který je zři-
zovatelem zařízení. Celkové 
výdaje na pořízení tohoto pří-
stroje činí 212 500 korun. Kraj 
uhradí 42 500 korun. „Na zbý-

vající část, tedy 170 000 korun, 
bude podána žádost na minis-
terstvo zdravotnictví,“ upřesnil 
náměstek hejtmana Roman Celý 
(KDU-ČSL).

Stabilometrická plošina posky-
tuje i zpětnou vazbu, tímto umož-
ňuje reedukovat držení těla a rov-
nováhy. Za pozitivní výsledek by 
při využití zařízení je považová-
no zlepšení funkcí rovnovážného 
systému u šedesáti procent klien-
tů.

„Nejčastějším onemocněním 

u pacientů je dětská mozková 
obrna a dále pak ortopedické 
vady a poúrazové stavy, které 
mají negativní odezvu na pohy-
bovém aparátu. Tím, že se pořídí 
tato plošina, tak dojde nejen ke 
zkvalitnění rehabilitační péče, ale 
pro lékaře bude dostupná i kom-
pletní dokumentace o průběhu 
léčby, zejména v oblasti stability 
dítěte,“ řekl náměstek hejtmana 
Stanislav Juránek (KDU-ČSL).

Kraj plánuje také rozšíření 
léčebny, na které vyčlení zhru-

ba dvacet milionů korun. Peníze 
konkrétně poslouží na přístavbu 
rehabilitace. Do nových prostor 
se přesune především oddělení 
rehabilitace a ordinace. Uvolněné 
prostory ve stávající budově poté 
budou upraveny na pokoje pro 
děti s doprovodem.

Při výstavbě a úpravě prostor se 
dočkají výměny rozvody, vznikne 
příjezdová komunikace a malé 
parkoviště u jižního průčelí budo-
vy a bezbariérový hlavní vstup do 
budovy i vstup ze zahrady.  (hrr)

Rodiny v Chrudichromech si budou 
moci zasadit svůj strom

Chrudichromy - V Chru-
dichromech se budou vysazovat 
nové stromy. Obec totiž uspěla 
se svým projektem v interne-
tovém hlasování Stromy místo 
letáků a dostane asi dvacet osm 
tisíc korun.

Peníze poslouží k výsadbě 
několika desítek ovocných stro-
mů, ale také dubů a jeřábů. Nové 

dřeviny se objeví podél cest 
i přímo v obci, kde nahradí ty 
nedávno vykácené.

„Některé přestárlé a už nebez-
pečné stromy v obci jsme museli 
odstranit. Některým lidem se to 
nelíbilo, takže nová výsadba by 
pro ně mohla být zadostučině-
ním,“ uvedl chrudichromský sta-
rosta Pavel Holub (nez.)

V projektu výsadby nových 
stromů se spojila obec s občan-
ským sdružením Chrudichrom-
ský šípek, s hasiči a Sokoly. Do 
samotného sázení dřevin by se 
pak měli zapojit všichni obyva-
telé.

„Výsadbu chceme pojmout 
jako obecní akci, kdy by si každá 
rodina mohla zasadit svůj strom. 

Podrobnosti ale ještě budeme 
plánovat,“ dodal starosta.

Akci pořádala Nadace Partner-
ství se společností Marko. Firma 
při ní za každého zákazníka, který 
odebírá elektronickou verzi jejího 
letáku, věnovala dvacet korun. 
Chrudichromy se v internetovém 
hlasování dostaly mezi šest pod-
pořených projektů.  (moj)

Okolo Malé Hané. Milovníci cyklistiky se o víkendu vydali na již devátý cyklovýlet Okolo Malé Hané. Start i cíl byly tentokrát ve Skočově Lhotě. 
Na trasu se v sobotu vydalo téměř osm set účastníků. Partnerem letošního ročník cyklovýletu se stal nadační fond, který pomáhá při léčbě 
onkologicky nemocných dětí, Na kole dětem. Zakladatelem tohoto nadačního fondu je světoznámý jezdec na historickém vysokém kole Josef 
Zimovčák, který se také objevil na trase cyklovýletu. (hrr), foto Jaroslav Oldřich



 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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BOSKOVICE

Fotoreportáž z výstavy jiřinek 
a jarmarku ve Velkých Opatovicích

Hrnčířský jarmark 
v Kunštátě představí 

keramiky z celé republiky
Kunštát - Výrobky téměř dvou set keramiků budou moci obdivovat 

návštěvníci třiadvacátého ročníku Hrnčířského jarmarku v Kunštátě. 
Tradiční akce bude probíhat v sobotu 19. a neděli 20. září. Kromě tu-
zemských se představí také keramici ze Slovenska, ale i z Polska a Bul-
harska. Centrem všeho dění se stane náměstí Krále Jiřího. 

Návštěvníci uvidí hrnčíře i při práci, zájemci si sami budou moci vy-
zkoušet práci na hrnčířském kruhu. Pro děti budou připraveny nejméně 
dvě hrnčířské dílničky přímo v prostorách náměstí, kde si budou moci 
vyzkoušet barvení nebo glazování.

Připravena bude také atraktivní a zajímavá přímá ukázka výroby 
RAKU keramiky – nádoby jsou páleny v přímém ohni na tisíc sto stup-
ňů, rozžhavené se vyjmou a prudce ochladí v pilinách a ve vodě. RAKU 
je ojedinělá technika a každý kus je originál.

Pro zúčastněné keramiky je opět vyhlášena soutěž - tentokrát o nejlep-
ší keramický svícen. A který to bude rozhodnou návštěvníci jarmarku. 
Do soutěže je přihlášeno přes sto výrobků a ve dnech jarmarku budou 
vystaveny v informačním centru. 

Kdo nechce jen obdivovat keramiku a nakupovat, může přímo na ná-
městí posedět v hledišti a nechat se zlákat výkonem některého z umělců, 
kteří do Kunštátu zavítají. Páteční večer bude patřit regionální skupině 
Třetí zuby z Letovic. Další dny Kunštát navštíví např. skupiny: Cimbal-
lica, Marta Töpferová a Tomáš Liška s pořadem Milokraj, skupina Vlta-
va, skupina Jelen a její speciální host Kateřina Marie Tichá, kapela Žlutý 
pes, Jazz Petit z Mikulova, Cimbálová muzika Jožky Šmukaře. Prostor 
bude i pro místní uskupení – skupinu Meron, Pěvecký sbor místní školy, 
divadelní spolek Ad hoc připraví pro děti Pohádku o řemesle. Program 
by nebyl úplný bez tradičního koncertu Rockenroll bandu Marcela Wo-
odmana

Návštěvníci hrnčířského jarmarku budou moci navštívit Památník 
hrnčířských domů a dílen v Kunštátě, č.p. 94. Tento rekonstruovaný dům 
je dílem občanského sdružení Řemesla Kunštát a nachází se v prostorách 
nejstarší keramické dílny v Kunštátě z roku 1599 (nám. ČSČK naproti 
poště). Po oba dva dny vždy od 10 do 16 hodin budou probíhat dny 
otevřených dveří v tomto historickém objektu. K vidění budou ukázky 
z dílen kunštátských hrnčířů a malá expozice historie hrnčířství v Kun-
štátě. Návštěvníci si budou moci zdarma vyzkoušet točení keramiky na 
hrnčířském kruhu.  (hrr)

Kunštátský jarmark.  Ilustrační foto Město KunštátKunštátský jarmark.  Ilustrační foto Město Kunštát
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V Boskovicích se otevřou 
běžně nepřístupné památky

Turisté pochodem podpoří 
výstavbu komunikace R43

Boskovice - V sobotu 5. září se 
uskuteční již šestý ročník pochodu 
na podporu výstavby silnice R43. 
Povede po plánované trase budoucí 
rychlostní komunikace. Cílem je 
upozornit na neutěšenou dopravní 
situaci v regionu. Více prozradil 
hlavní organizátor akce Jaroslav 
Oldřich.

Jak vznikl nápad uspořádat 
pochod po budoucí trase rych-
lostní silnice R43?

Jsem aktivní turista a v průběhu 
let jsem prošel nebo projel na kole 
celou trasu od Brna až po Morav-
skou Třebovou. Stopa budované 
silnice je v krajině na mnoha mís-
tech i po sedmdesáti letech velice 
zřetelná. Náspy střídají zářezy, 
některé úseky již slouží dopravě. 
Například Troubsko - Bystrc nebo 
u Skalice nad Svitavou. V mís-
tech křižovatek nebo křížení toků 
jsou vybudované nádherné silniční 
stavby. Mimo jiné silniční most u 
Bačova ve tvaru dokonalé paraboly 
považuji za symbol celé stavby.

Před devíti lety jsem při projížď-
ce jednoho úseku trasy přišel na ná-
pad uspořádat turistický pochod na 

podporu urychlení výstavby pláno-
vané silnice. Dal jsem na papír pár 
poznámek a postupně jsem pro tuto 
ideu získával další lidi z Klubu čes-
kých turistů a dalších institucí.

Kdy se akce uskuteční a pro 
koho bude?

Pochod se uskuteční nadcháze-
jící sobotu a je určen všem lidem, 
kteří chtějí podpořit myšlenku vý-
stavby komunikace, jejíž příprava 
se stále oddaluje.

Jaká bude letošní trasa pocho-
du?

Pochod bude mít jako tradičně 
dvě základní větve - severní a jižní, 
obě se budou potkávat na výletiš-
ti v Mladkově, což je místní část 
Boskovic. Náš pochod je atypický. 
Start jižní větve bude mj. v Brně, 
Kuřimi, Lipůvce, Černé Hoře. Se-
verní větev bude mít místa startu 
v Moravské Třebové, Městečku 
Trnávce, Jevíčku, Velkých Opato-
vicích, Boskovicích případně dal-
ších obcích na trase. Nejdelší trasy 
budou pochopitelně z Brna a Mo-
ravské Třebové. 

Již čtvrtým rokem uspořádáme 

i společnou vycházku s odborným 
výkladem propagátora a historika 
R43 pana Tomáše Jandy, tentokrát 
na trase z Jevíčka do Chornice. Au-
tobus pro zájemce bude přistaven 
u boskovické sokolovny v 9 hodin. 
Rovněž propozice umožňují vyjít 
z jakékoliv obce z ČR, registrovat 
se až v cíli, a tím podpořit hlavní 
myšlenku pochodu. 

Kdo se na organizaci podílí?

Hlavním pořadatelem je Klub 
českých turistů Boskovice. Akce 
je zařazena také do Kalendáře tu-
ristických akcí roku 2015. Příprava 
pochodu je organizačně náročná a 
samotný boskovický klub by tak 
velkou akci nemohl zvládnout, ze-
jména s ohledem, že je více starto-
vacích míst. Pomoc přislíbily měs-
ta a obce na trase, mikroregiony a 
svazky obcí, některé podnikatelské 
subjekty.  Radim Hruška

M  Z

Boskovice - O víkendu 5. a 6. 
září se v Boskovicích uskuteční 
Dny evropského dědictví. Pro 
veřejnost se otevřou běžně nepří-
stupné památky a do jiných bude 
vstup zdarma. Na víkend naváže 
program v dalších dnech. 

V sobotu a v neděli se lidé bu-
dou moci podívat na židovský 
hřbitov, na hrad, radniční věž, do 
zámku, do evangelického kostela, 
dále do rituální lázně mikve, do 
kostela Všech svatých, do kostela 
sv. Jakuba staršího, do synagoga 
maior a do Muzea Boskovicka. 

Synagoga a muzeum budou mít 
mimořádně vstup zdarma. 

V rámci doprovodných akcí 
se na zámku v pátek uskuteční 
akce pro děti Zámecké hemžení 
a ve stejný den ve 14 hodin ve 
sklepě muzea vernisáž výstavy 
Historické fotografie Boskovic. 
V pondělí 7. září bude v obřadní 
síni radnice přednášet Jiří Miho-
la na téma Národní kulturní pa-
mátky ČR 1962 - 2015.

Ve stejný den by do města měla 
přijet také paní Eva Morris, která 
je dcerou posledního boskovic-
kého rabína Isidora Reicha. Be-
seda s ní se uskuteční ve čtvrtek 

10. září v Obecním židovském 
domě v Bílkově ulici. 

Ještě před tím v úterý 8. září 
od 10 hodin se mohou zájem-
ci vydat na prohlídku židovské 
čtvrti, kterou připravili studenti 
boskovické střední pedagogické 
školy. 

„Netradiční prohlídka přiblíží 
zajímavá místa židovské čtvrti 
metodami zážitkové pedagogi-
ky. Můžete se těšit na hudební, 
dramatické i výtvarné prvky 
prohlídky, které vtáhnou diváka 
do atmosféry předválečné židov-
ské čtvrti. Akce bude zakončena 
v synagoze hudebním progra-

mem,“ popsala ředitelka Muzea 
Boskovicka Dagmar Hamalová. 

Dny evropského dědictví po-
řádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Během 
nich se každoročně v měsíci září 
otevírají nejširší veřejnosti brá-
ny nejzajímavějších památek, 
budov, objektů a prostor, včetně 
těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřípustné. 

Mezi hlavní cíle Dnů evrop-
ského dědictví patří informovat 
o jiných kulturách, ochrana kul-
turního dědictví a respektování 
všech kultur bez ohledu na jejich 
rozšíření. 

Koncert. Tečku za letošní prázdninovou sezónou v boskovickém letním kině udělal koncert Vojty Dyka a B-Side Bandu.  Foto Tamara Králová

Den pro děti v Blanenské nemocnici: 
Švanci i přílet vrtulníku

Blansko - Již šestý ročník Dne 
pro děti přichystali na sobotu 5. 
září v blanenské nemocnici. Pro-
gram bude probíhat od deseti do 
sedmnácti hodin. Na pódiu bu-
dou k vidění různá vystoupení, v 
areálu nemocnice pak budou děti 
na osmi stanovištích plnit různé 
úkoly.

„Děti budou plnit úkoly, které 
jsme nachystali ve spolupráci s 
DDM Blansko. Jednotlivá sta-
noviště budou jako každý rok 
tematicky propojena. Letošním 
tématem je sportovní olympi-
áda. Děti si vyzkouší běh přes 
překážky, vrh koulí, gymnastiku, 
hod oštěpem, vzpírání, skok do 
dálky, běh těžkooděnců a závod 
vozatajů. Po absolvování všech 
stanovišť bude každý odměněn 
diplomem a sladkou odměnou,“ 
popsala mluvčí blanenské ne-
mocnice Kateřina Ostrá.

Bohatý program bude i na pó-
diu. Vystřídá se na něm pohádka 

divadla Koráb, ukázky činností 
Domu dětí a mládeže a Klubu 
ratolest, zahraje skupina Velvet, 
nejmenší čeká Áňa show, pó-
dium rozhýbe zumba i aerobik 
Cvicsnami.cz, biketrialová show 
a tanec se psem. Zazpívá Roma-

na Staníčková a představí se fi-
nalistky soutěže Dívka ČR.

„Letošní VIP host je brněnský 
fotbalista Petr Švancara, který je 
i tváří Preventivního onkologic-
kého programu Nemocnice Blan-
sko. Spolu s vedením nemocnice 

a vedením Města Blanska, pod 
jehož záštitou se akce již tradič-
ně koná, přivítá všechny své pří-
znivce mezi desátou a jedenáctou 
hodinou,“ upřesnila Ostrá.

V areálu nebudou chybět bla-
nenští hasiči se svou kompletní 
technikou i dynamickou ukázkou 
zásahu (hašení hořícího vozu) s 
propojením se zdravotnickou 
záchrannou službou a ukázkou 
skutečné spolupráce těchto slo-
žek integrovaného systému v 
praxi. Přítomna bude i Městská 
policie Blansko a Policie ČR se 
svou technikou. Také se předsta-
ví řada spolků, které nabídnou 
dětem pestrou paletu aktivit a 
činností.

„Zlatým hřebem programu 
bude přílet skutečného vrtulníku 
s prohlídkou stroje. Pilot podá 
všem mladým nadšeným budou-
cím letcům kompletními informa-
ce jak o vrtulníku, tak o práci pi-
lota,“ dodal Kateřina Ostrá.  (hrr)

Den pro dě  . Ilustrační foto Nemocnice BlanskoDen pro dě  . Ilustrační foto Nemocnice Blansko

Z loňského ročníku pochodu. Foto Tamara KrálováZ loňského ročníku pochodu. Foto Tamara Králová

Umělá tráva přišla na 
miliony korun

Boskovice - Na fotbalovém stadionu v Boskovicích bude nový umělý 
povrch. Výměna toho původního město přišla na asi sedm milionů ko-
run. Hřiště dostalo také lepší osvětlení. 

Původní umělý povrch na jednom z hřišť v Červené zahradě už byl ve 
špatném stavu. Certifi kace mu vypršela před několika lety. 

„Nová umělá tráva bude mít certifi kaci FIFA i UEFA. Na jeho výmě-
nu se nám podařilo získat dotaci z ministerstva školství ve výši asi 3,7 
milionu korun,“ upřesnil boskovický místostarosta Petr Malach (ČSSD) 
s tím, že rozšíření osvětlení hřiště přišlo na 850 tisíc korun.

První zápas na novém umělém trávníku v Boskovicích se uskuteční 
ve středu 9. září. V 18 hodin se tam odehraje utkání celostátní ligy malé 
kopané mezi mužstvy regionů Blanenska a Jihlavska. 

„Akce se bude konat na podporu handicapovaného Lukáše Demla, 
kterému bude věnován příspěvek z dobrovolného vstupného,“ dodal 
Malach.

Umělý povrch pro fotbalisty chce také radnice v Blansku. Vedení měs-
ta usiluje, aby byl na nynějším škvárovém hřišti v areálu ASK na Spor-
tovním ostrově. Kromě umělé trávy radnice plánuje vybudovat nové 
osvětlení hřiště a zrekonstruovat tribunu a kabiny.  (moj)

Punkevní jeskyně se na čas...
Dokončení ze str. 1
„Během uzavírky přestěhujeme provoz z provizorních buněk do 

nové správní budovy. Budou se také bourat veřejné záchody, odstra-
ňovat buňky a upravovat celý vstupní areál,“ popsal vedoucí Správy 
jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. 

Od soboty už budou návštěvníci procházet na prohlídku Punkevních 
jeskyní přes novou budovu. Ztíží se jim ale předběžně do 20. září pří-
stup k areálu. Silnice od Skalního mlýna se totiž kvůli opravám povr-
chu uzavře pro dopravu a nebude jezdit turistický vláček.

„Silnice od Skalního mlýna zůstane přístupná pouze pro pěší. Turisté 
se k jeskyním mohou dostat také lanovkou od Macochy,“ dodal Hebel-
ka.  (moj)

Divadlo MALÉhRY zahraje 
Blansku

Blansko - Divadlo MALÉhRY - divadlo tří hereček - Daniela Zby-
tovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská, jsou výjimečné v tom, 
jaký mají pozitivní přístup k životu. Jejich autorská tvorba neobyčejně 
zachycuje obyčejný život lidí. Nejen, že se při jejich představeních od 
srdce zasmějete, ale občas vás i zamrazí. Jejich domovská scéna je Di-
vadlo Bolka Polívky v Brně. V minulém roce vznikla dětská kniha JAK 
NA PŘÍŠERY, která je určená dětem od 4 do 7 let, najdete v ní originální 
dětské pozitivní pohádky. Kniha slaví úspěchy již od svého vydání (no-
minace v kategorii Nejlepší dětská kniha v rámci ocenění ART BOOKS 
WANTED International Award 2014. Jako historicky první dětská kniha 
z České Republiky postoupily „PŘÍŠERY…“ do druhého kola prestižní, 
mezinárodní soutěže FEDRIGONI TOP AWARD 2015). Daniela Zby-
tovská, která píše autorské divadelní hry, se i nejvíce podílela na tvorbě 
dětské knihy. A protože k pohádkám, zvláště k veselým, patří písničky, 
spojily se herečky s hudební skupinou Čankišou, která doplnila pohádky 
svými originálními písničkami. Součástí je i CD a navíc kniha obsahuje 
stránky ke hraní, aby se každé dítě mohlo aktivně účastnit a vyjádřit svůj 
vlastní názor a pocit. Milovníci divadla a literatury mají možnost 13. září 
v 10:30 v Divadle Kolárka na Kollárově 8 v Blansku navštívit tradiční 
NEDĚLNÍ KOLÁČE, kde herečky divadla MALÉhRY vám poradí jak 
na příšery.  Nika Lárová

Oprava. Na ulice Poříčí a Vodní v Blansku se minulý týden vrátili děl-
níci. Stavební firma vyměnila část povrchu silnice, který letos v květ-
nu položila. Ulice kvůli tomu byly od čtvrtka do neděle uzavřené. Ob-
jízdné trasy vedly přes centrum města. Na Poříčí a Vodní prokázalo 
několikeré měření, že vozovka je na mnoha místech nerovná. Dělníci 
tak musely odfrézovat poslední vrstvu asfaltu a nahradit ji novou. 
Opravu zajistila firma na své náklady v rámci reklamace.
  (moj), foto Michal Záboj

Silnice byly opět uzavřené, 
měnila se část povrchu
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středa 2. zářístředa 2. září

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Zápis do 
ak  vit Klubu Ratolest.
Blansko – Dělnický dům ve 12 a 17.30 hod.: 
Zápis do všech oborů Soukromé ZUŠ.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Večer písničkářů 
– Melda, Juříček, Drlík (folk).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bláznivá dovolená.

čtvrtek 3. záříčtvrtek 3. září
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: I 
rodič může vyhořet, odborná beseda.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Moderova-
ná modlitba za Blansko a jeho obyvatele.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, pravidelná 
schůzka a cestopisná přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Iracionální muž.

Boskovice v 19.30 hod. Život je život.
Doubravice v 18 hod. Sedmero krkavců.

pátek 4. zářípátek 4. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub důchodců v 15 hod.: Jiřin-
ková slavnost.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Libuše 
Müllerová – Pastelové pohlazení, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Panský dvůr v 19 hod.: Nech-
te se unést hudbou, koncert, vystoupí 
Veka (folk), Jakub Exler (folk), Od ucha 
k uchu (folk-rock).
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Malíři 19. a 20. stole  , vernisáž výstavy.
Lysice – Zámek od 9 do 16 hod.: Rozma-
nitos   jiřin, výstava ky  c a kvě  nových 
aranžmá z jiřin v sálech a komnatách lysic-
kého zámku.
Vranová – Camp Orlí hnízdo v 9 hod.: 22. 
Československý potlach trampů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Iracionální muž.
Boskovice v 19.30 hod. We Are Your Fri-
ends.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Rychle a 
zběsile 7.

sobota 5. zářísobota 5. září
AKCEAKCE

Blansko – Oblastní charita v 9 hod.: Kur-
zy s tema  kou Péče a závěr života.
Blansko – Nemocnice v 10 hod.: Den pro 
dě  .
Boro  n – Náves ve 13 hod.: O Boro  nský 
pohár, tradiční soutěž hasičské mládeže 
v požárním útoku.
Boskovice – Sokolovna v 10 až 12 hod.: 
Pochod po dálničním tělese R43, více na 
straně 4.
Boskovice – Zámek ve 14 až 18 hod.: 
Zámecké hemžení pro Pidilidi a Lidi, 
zábavné odpoledne pro dě  .
Boskovice – Muzeum ve 14 hod.: Histo-
rické fotografi e Boskovic, vernisáž výsta-
vy.
Boskovice – Panský dvůr ve 20 hod.: 
Panský dvůr live, koncert, vystoupí Kar-
lovy hračky, Družina prince Mrakomora 
a Kiks.
Kladoruby – Hřiště ve 13 hod.: O pohár 
SDH Kladoruby, soutěž.
Lysice – Zámek od 9 do 17 hod.: Rozma-
nitos   jiřin, výstava ky  c a kvě  nových 
aranžmá z jiřin v sálech a komnatách 
lysického zámku a pěs  telská přehlídka 
jiřin v sale terreně.
Lysice – Koupaliště v 10.30 hod.: TFA - 
Lysický kabrňák, 6. ročník soutěže v silo-
vých hasičských disciplínách TFA.
Moravský kras – Kateřinská jeskyně v 17, 

17.45, 18.30 a 19.15 hod.: Evropská noc 
pro netopýry.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 
14 hod.: Bleší trh s Hastrmánkem.
Velké Opatovice – Kino v 18 hod.: Zpíva-
ná bohoslužba.
Vranová – Camp Orlí hnízdo v 10 hod.: 
22. Československý potlach trampů, 
slavnostní zakončení.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mimoni. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nikdy není pozdě.
Boskovice v 17 hod. V hlavě.
Boskovice v 19.30 hod. Vetřelci.

neděle 6. záříneděle 6. září
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Zpíváme a hraje-
me pro vás.
Knínice – Kulturní dům ve 13.30 hod.: 
Oslava k 90. výročí založení Včelařského 
spolku pro Knínice a okolní obce.
Velké Opatovice – Klubovna v 9.25: 
Turis  cká vycházka.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mimoni.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Nikdy není 
pozdě.
Boskovice v 17 hod. V hlavě. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Cesta vzhůru.

pondělí 7. zářípondělí 7. září
AKCEAKCE

Boskovice – Zasedací místnost měst-
ského úřadu v 16 hod.: Národní kulturní 
památky ČR 1962 – 2015 a Proměny MPZ 
Boskovice, přednášky v rámci Dnů evrop-
ského dědictví.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Marilyn Oliver Band, koncert americké 
královny blues.
Knínice – Kulturní dům v 7.45 hod.: Osla-
va k 90. výročí založení Včelařského spol-
ku pro Knínice a okolní obce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nikdy není pozdě.

úterý 8. záříúterý 8. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Kurz 
zdravého vaření.
Blansko – Oblastní charita v 10.30 hod.: 
Kurzy s tema  kou Péče a závěr života.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Petr Novák.
Boskovice – Židovská čtvrť v 10 až 12 
hod.: Ak  vní prohlídka židovské čtvr  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. We Are Your Friends 
– Párty začíná.
Boskovice v 19.30 hod. Kurýr: Restart.

kalendář akcíkalendář akcí

„Sedí to na stromě, je to černé a jde z toho strach. Co je to?“ „No přece (tajenka).“

ČÁST 
ROSTLINY NAFTA OKOUT NĚKDE STAROŘEK TAJENKA NAPODOBE-

NINY
UHLIČITAN 

SODNÝ PRIMÁTI KOV PAPOUŠEK

PŘEDLOŽKA POLYNÉSKÝ 
NÁPOJ

NOČNÍ 
DRAVEC

HLT
CUKRÁŘSKÝ 

VÝROBEK
TRPÍCÍ 

ČLOVĚK

MLHA
ZÁJMENO 
OSOBNÍ

OKOUZLENÉ 
PŘÍBUZEN-

STVO

ŠVÝCARSKÉ 
SPORTOVNÍ 
STŘEDISKO

ZOLŮV 
ROMÁN
SUCHÁ 
TRÁVA

PLOŠNÁ  
MÍRA

EVROPSKÁ 
MĚNA

HROMADA
ZNAČKA 

KOSMETIKY
DRUH
VÍNA

ZÁKOP
SILNÉ 

PROVAZY

EDUARD 
(DOM.)

ROVNĚŽ

KOCOUR BORY
BIOGRAF

ZDE
TEKUTINY

OBSAH
DRAHÉHO 

KOVU 
V MINCI

HLAVA

VZOREC
FOSFIDU
URANU

RUDNÁ 
ŽÍLA

JEDNOTKA 
DÉLKY

ASIJSKÝ 
JELEN
DRUH 

OBALU

ZANEDBAT 
MILIEU

ŽENSKÉ 
JMÉNO

STARÉ 
ZBRANĚ

NÁBYTEK
PŘEDLOŽKA

VOLE

ČINIT
ZÁJMENO 

UKAZOVACÍ
SARMATI

TENISOVÉ 
ÚDERY
KUJNÝ 

NEROST

ŠLECHTIC
VZ. OXIDU 

OLOVNATÉHO

BŘEZNO
RUSKÁ 
ŘEKA

OSUDY

ZNAČKA 
PLATINY
DOBYTČÍ 
NÁPOJ

ROZPOUŠTĚ-
DLO BIDLA

SPZ OKR. 
OLOMOUC

LÁSKA 
(ANGL.)
NÁTĚR

OKRÁST
ZÁJMENO 
OSOBNÍ

NACHYTAT 
RYBY

MOHAMEDŮV 
PŘÍTEL HODNOTA TĚLNÍ 

TEKUTINA

NERVOVÉ 
ZÁŠKUBY

MUŽSKÉ 
JMÉNO SPOJKA

Proč jsem byla odvolána?
Vyjádření Mgr. Lenky Dražilové k odvolání z funkce ředitelky SENI-

OR centra Blansko.
K 31.7. 2015 jsem byla odvolána z funkce ředitelky SENIOR centra 

a v Blansku se rozproudila poměrně živá diskuze. Protože zde působím 
také jako zastupitelka, považuji za správné se k mému odvolání vyjád-
řit.

Úvodem bych chtěla vyvrátit vyjádření radního Marka Šlapala, cituji: 
„Zjistili jsme, že auto bylo využíváno pro potřeby ředitelky. Neznám 
nikoho v sociální oblasti, kdo využije dar od sponzorů k tomu, aby za něj 
mohl koupit auto pro své vlastní účely. Je to nemorální.“ Toto prohlášení 
je lživé, a to z jasných a prokazatelných důvodů, díky nimž je zřejmé, 
že se jedná o politický záměr a nikoliv o závažné manažerské pochybení 
z mé strany.

V SENIOR centru, které jsem vedla, byl služební vůz již třináct let 
starý, proto jsem požádala kraj o fi nanční prostředky na zakoupení nové-
ho vozu v roce 2015. Ještě v listopadu 2014 jsem je ale dokázala získat 

jako účelový dar od našeho, v té době největšího sponzora, a Jihomorav-
skému kraji byly tímto ušetřeny výdaje za nové auto. To bylo pořízeno 
samozřejmě do majetku kraje.

V roce 2007 jsem jako jedna z mála požádala Radu Jihomoravského 
kraje o povolení používání služebního automobilu i k soukromým úče-
lům. Nepovažovala jsem za správné používat služební vozidlo k soukro-
mým účelům skrytě, jak to praktikuje většina manažerů.

Toto povolení jsem získala na celou dobu působení ve funkci ředitel-
ky. Byly stanoveny velmi přísné podmínky, které byly předmětem všech 
kontrol. Z jejich výsledků plyne, že jsem tyto podmínky nikdy nepo-
rušila. Poslední kontrola autoprovozu se zaměřením na soukromé jízdy 
proběhla v březnu tohoto roku a nebylo shledáno žádné pochybení.

Jsem si samozřejmě vědoma toho, že ze své funkce jsem mohla být 
kdykoli odvolána, ale domnívala jsem se, že se tak může stát jen pro 
závažné pochybení a ohrožení chodu zařízení či klientů. Pokud se nejed-
ná pouze o zástupný důvod, nabízí se otázka, proč se tak nestalo před 
9 měsíci, kdy k němu došlo.

Jsem přesvědčená, že za mým nečekaným odvoláním stojí jak poli-
tická hra ČSSD, tak moje vystoupení z ODS. Nikdy jsem se nechtěla 

veřejně vyjadřovat ke svému odchodu z ODS, ale udělám jednu výjimku. 
Právě pro svoje sociální cítění, které je mi v opačném slova smyslu vytý-
káno, jsem již dále nedokázala vysvětlovat politiku této strany a obha-
jovat už vůbec ne.

Za třináct let působení ve funkci ředitelky SENIOR centra Blansko se 
mi povedlo vybudovat zařízení nadstandardní úrovně. Se zaměstnanci 
a jejich obětavým pracovním nasazením se nám povedlo získat certifi kát 
Značka kvality v sociálních službách, který potvrdil, že SENIOR cent-
rum je nejlepší zařízení svého druhu v republice. Jsem na ně hrdá.

Nezbývá mi než doufat, že politická hra, jejímž cílem je mě zdiskre-
ditovat, nebude mít vliv na život seniorů, kterým jsme spolu se všemi 
zaměstnanci poskytovali druhý domov a ti se politickým machinacím, 
které mají pak v důsledku vliv i na ně, bránit nemohou. Ať již se sta-
lo cokoli, to co jsme společně pro seniory v Blansku vybudovali, mně 
nikdo nevezme.

Děkuji tímto všem zaměstnancům i rodinným příslušníkům za jejich 
podporu projevenou v peticích proti mému odvolání a přeji SENIOR 
centru do budoucna i nadále rozkvět a vysokou úroveň poskytované 
péče.

Oslava. Uplynulou neděli proběhla oslava 120 let založení Chaty na 
Macoše. Přes dvě stovky turistů přišly a přijely z několika startova-
cích míst regionu i z Brna. Akci přijeli podpořit i turisté z Boskovic. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Závod. Učitelé Masarykovy střední školy Letovice nejsou jen peda-
gogickými pracovníky, ale také sportovci, což dokázali v letošních 
závodech dračích lodí Křetínka Cup 2015. I když jsme tuto disciplínu 
nikdy netrénovali, umístil se náš tým TGM Dragons na pěkném 28. 
místě z celkového počtu 53 posádek. Jsme nadšeni z nové sportovní 
disciplíny i příjemně stráveného dne. Tento závod by se mohl stát 
tradičním zahájením nového školního roku... 
 Pavla Bojdová a Alena Opršálová, foto MSŠ Letovice

Hasiči mohou žádat o grant. Do konce září můžou 
žádat jednotky sborů dobrovolných hasičů o šedesátitisícový grant, který 
letos už podruhé vypsalo Povodí Moravy, s.p. 

Státní podnik Povodí Moravy si velmi váží pomoci sborů dobrovol-
ných hasičů během povodní nebo při likvidaci škod po různých havá-
riích. Jako výraz díků proto podnik už podruhé vypsal grantové řízení 
na podporu těchto sborů. Loni se o grant přihlásilo 45 sborů, částka pak 
byla rozdělena mezi tři z nich. Grant je letos zaměřený na fi nancování 
hasičského vybavení, hasící techniky, prvky požární ochrany a výzbroj 
a výstroj pro hasiče. O grantovou podporu mohou požádat jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zamě-
řením na oblast požární ochrany v lokalitě působnosti Povodí Moravy, 
s.p. do 30. září 2015. Podrobné podmínky grantu jsou ke stažení na 
webových stránkách Povodí Moravy.  (red)
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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
Nabízím k dlouhodobé-

mu pronájmu prostorný cihlový 
byt v osobním vlastnictví 3+1 v 1. 
patře byt. domu v Deštné (v obci 
8 km od Letovic). Byt má vlast-
ní plynové topení, náleží k němu 
2 sklepy a zahrada s posezením 
v užívání.  V obci je obchod, 
školka i škola. Pro více informací 
volejte.  Tel.: 602 123 817

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
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Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
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Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Do jedné z  výrobních firem v Kuřimi a Blansku hledáme vhodné kandidáty na 
pozice: 

 

OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ – BRIGÁDA (Kuřim) 
Nabízíme: 

- Dlouhodobou BRIGÁDU ve stabilní společnosti 

- Odpovídající finanční ohodnocení (až 100Kč/hod) 

- Místo výkonu práce Kuřim (areál sléváren TOS) 

 

OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ – HPP (Blansko) 

  Nabízíme: 

- Prostředí mezinárodní firmy  

- Atraktivní finanční ohodnocení (základní mzda + bonusy) 

- Zvýhodněné stravování 

- Místo výkonu práce je Blansko 

 

Jste-li pracovití, flexibilní a máte otázky, kontaktujte nás pro více informací: 

Martina Lukáčová │martina.lukacova@randstad.cz │ +420 602 645 296 

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

www.zrcadlo.net
“Víme, co se u nás děje”

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA s výjimkou 
inzerátů realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.
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KOPANÁ
Divize

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

Krajský přebor
Bosonohy - Mutěnice 2:1 

(0:0), Bzenec - Lanžhot 4:2 
(2:1), Novosedly - IE Znojmo 
3:3 (2:2), Jevišovice - Bystrc 0:6 

(0:2), Rousínov - Vojkovice 4:0 
(0:0), Ráječko - Bohunice 2:3 
(2:2), Boskovice - Ivančice 3:1 
(2:0), M. Krumlov - Sparta Brno 
2:0 (1:0).
 1.  Bzenec  5  5  0  0  19:6  15
 2.  Bohunice  5  4  1  0  21:5  13
 3.  Bosonohy  5  4  1  0  11:5  13
 4.  Mor. Slavia  4  3  1  0  17:8  10
 5.  Ráječko  4  3  0  1  11:8  9
 6.  Bystrc  5  2  2  1  13:7  8
 7.  M. Krumlov  4  2  1  1  9:5  7
 8.  Rousínov  5  2  1  2  9:6  7
 9.  Mutěnice  5  2  0  3  10:9  6
 10.  Vojkovice  5  1  2  2  6:11  5
 11.  Ivančice  5  1  1  3  10:14  4
 12.  Boskovice  4  1  1  2  6:12  4
 13.  Sp. Brno  5  1  0  4  9:12  3
 14.  Lanžhot  4  1  0  3  10:18  3
 15.  Novosedly  5  0  3  2  7:16  3
 16.  IE Znojmo  5  0  1  4  7:20  1
 17.  Jevišovice  5  0  1  4  5:18  1

I.A tř., sk. A
Hrušovany - Svratka 4:2 (2:1), 

Slovan Brno - Kunštát 2:2 (1:1), 
Kuřim - Šlapanice 4:1 (3:1), 
Miroslav - Líšeň B 2:1 (1:1), 
Dobšice - Zastávka 5:0 (1:0), Sla-
tina - Tasovice B 3:2 (1:1), Tiš-
nov - Žebětín 5:1 (3:0).
 1.  Tišnov  3  3  0  0  12:4  9
 2.  Dobšice  3  2  1  0  8:1  7
 3.  Kuřim  3  2  1  0  10:4  7

 4.  Slatina  3  2  1  0  6:4  7
 5.  Hrušovany  3  2  0  1  6:5  6
 6.  Líšeň B  3  1  1  1  8:2  4
 7.  Miroslav  3  1  1  1  6:6  4
 8.  Kunštát  3  1  1  1  6:6  4
 9.  Zastávka  3  1  1  1  3:7  4
 10.  Šlapanice  3  1  0  2  3:5  3
 11.  Svratka  3  0  1  2  5:9  1
 12.  Slovan  3  0  1  2  3:8  1
 13.  Žebětín  3  0  1  2  3:8  1
 14.  Tasovice B  3  0  0  3  2:12  0

I.B, tř. sk. A
Podolí - Vyškov B 0:1 (0:1), 

Medlánky - Rousínov B 9:1 (6:1), 
Soběšice - Pačlavice 2:2 (1:1), 
Černá Hora - SK Líšeň C 3:0 
(2:0), Vilémovice - Rájec-Jestřebí 
4:1, Jedovnice - Čebín 0:2, Lipo-
vec - Slavkov 3:0 (2:0).
 1.  Vyškov B  3  3  0  0  8:1  9
 2.  Čebín  3  3  0  0  4:0  9
 3.  Medlánky  3  2  0  1  13:3  6
 4.  Podolí  3  2  0  1  6:3  6
 5.  Jedovnice  3  2  0  1  6:6  6
 6.  Černá Hora  3  2  0  1  8:9  6
 7.  Pačlavice  3  1  1  1  8:5  4
 8.  Vilémovice  3  1  1  1  5:3  4
 9.  Soběšice  3  1  1  1  8:8  4
 10.  Rájec  3  1  0  2  8:8  3
 11.  Lipovec  3  1  0  2  5:7  3
 12.  Rousínov  3  0  1  2  3:13  1
 13.  Slavkov  3  0  0  3  3:10  0
 14.  Líšeň C  3  0  0  3  1:10  0

Okresní přebor
Ráječko B - Doubravice 3:1 

(1:1), Sloup - Bořitov 2:0 (3:0), 
Letovice - Lipůvka 3:2 (1:1), 
Šošůvka - Vavřinec 7:2, Olomu-
čany - Adamov 1:5 (1:4), Olešni-
ce - Kunštát B 2:1 (2:0), Rudice 
- Vysočany 2:1 (1:1).
 1.  Sloup  4  4  0  0  12:4  12
 2.  Olešnice  4  3  1  0  8:5  10
 3.  Ráječko B  4  2  1  1  7:7  7
 4.  Adamov  4  2  0  2  10:5  6
 5.  Rudice  3  2  0  1  8:4  6
 6.  Kunštát B  4  2  0  2  12:10  6
 7.  Šošůvka  4  2  0  2  15:16  6
 8.  Letovice  4  2  0  2  8:10  6
 9.  Doubravice  4  1  2  1  6:7  5
 10.  Lipůvka  4  1  1  2  14:10  4
 11.  Olomučany  3  1  0  2  6:7  3
 12.  Vysočany  4  1  0  3  9:12  3
 13.  Vavřinec  4  1  0  3  6:14  3
 14.  Bořitov  4  0  1  3  2:12  1
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Vísecká desítka se běžela 
už podesáté

L  S

Vísky - Desátý ročník Vísec-
ké desítky byl v sobotu 29. srpna 
sedmnáctým závodem letošního 
ročníku Okresní běžecké ligy. 
Na startu se prezentovalo 238 
atletů všech věkových kategorií, 
kteří v krásném letním počasí 
změřili svoje síly. Hlavní závod 
běželo jednadevadesát stateč-
ných, závod Buď Fit pak dalších 
čtyřiatřicet.

S náskokem téměř tří minut 
byl první v cíli Jan Procház-
ka, nejlepší ženou byla v tomto 
závodě Zdenka Komárková, kte-
rá celkově skončila na dvacátém 
třetím místě.

Muži: 1. Jan Procházka 
(INOV8), 31:47, 2. Josef Šute-
ra (Atletika Polička), 34:33, 
3. Tomáš Večeřa (AK Blansko 
Dvorská), 34:38. Veteráni 1: Petr 
Kotyza (Orel Židenice), 34:56, 
2. Tomáš Jančík (Boskovice), 
36:22, 3. Jiří Hladký (Orel Žide-
nice), 40:42. Veteráni 2: 1. Miloš 
Žila (Bystré u Poličky), 38:20, 2. 
Pavel Bachratý (Blansko), 39:56, 
3. Zdeněk Novák (Horizont Kola 
Novák Blansko), 40:10. Veteráni 
3: 1. Pavel Svoboda (TJ Sloup), 
43:41, 2. Bohuslav Čáp (Hradec 

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

1 B  – B , 1 0 2

2 M  – B , KP 1 0 2

3 V  – R , KP 1 0 2

4 K  – K , I.A 1 0 2

5 P  – Č  H , I.B 1 0 2

6 R  B – J , I.B 1 0 2

7 Č  – L , I.B 1 0 2

8 R -J  – M , I.B 1 0 2

9 V  B – V , I.B 1 0 2

10 V  – R  B, OP 1 0 2

11 A  – O , OP 1 0 2

12 V  – O , OP 1 0 2

13 B  – L , OP 1 0 2

14 D  – S , OP 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem čtvrtého kola Tipovačky se stal Daneš Hrdlička z Blan-
ska, který získal 16 bodů. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

T

Králové), 49:18, 3. Miloslav 
Bayer (ASK Blansko), 51:23. 
Junioři: 1. Aleš Kubík (Letovice), 
40:12, 2. Marek Řeháček (Leto-
vice), 42:06, 3. Josef Nehybka 
(Orel Židenice), 42:09. 

Ženy: 1. Lucie Nedomová 
(Kometky Lysice), 44:08. Vete-
ránky 1: 1. Zdenka Komárková 
(Olešnice), 42:24. Veteránky 2: 
1. Dana Skřivánková (Orel Vyš-
kov), 48:03, 2. Ivana Crhová 

(BK Vísky), 51:05, 3. Jaroslava 
Blahová (BK Vísky), 51:06.

Okresní běžecká liga pokraču-
je v září šesti závody, tím prvním 
byl v úterý 1. září závod Ráječko 
- Hraběnka.

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY 

DENNĚ NA 
zrcadlo.net

Pohár Drahanské vrchoviny skončí 
v Boskovicích

Buková, Bořitov - Předposled-
ní srpnový víkend byl pro jezdce 
na horských kolech poměrně 
nabitý, když v sobotu 22. srpna 
se utkali v Bukové a o den poz-
ději v Bořitově.

V Bukové si bajkeři užili rovi-
naté trati s umělými překážkami 
na louce za bukovským kultur-
ním domem, v Bořitově zase 
členitější terén za hasičskou 
zbrojnicí, kategorie od 9 do 14 
let opět zkombinovaly technické 
sekce s okruhovým závodem. 

Galerie vítězů - Buková
Chlapci a muži - Odrážedla: 1. 

Holubec Vojtěch (BIKE Triatlon 
Morkovice). Do 6 let: 1. Zavřel 
Jiří (Veverská Bitýška). 7 - 8 
let: 1. Harlender Lukáš (Náměšť 
na Hané). 9 - 10 let: 1. Halámek 
Tomáš (Cyklo MXM Hulín). 11 
- 12 let: 1. Tesař Jakub (Mora-
vec Team). 13 - 14 let: 1. Tlamka 
Tomáš (Moravec Team). 15 - 18 
let: 1. Průdek Matěj (Nutrend 
specialized racing Ostrava). 19 
- 39 let: 1. Mayer Daniel (KC 

Hlinsko). 40 - 49 let: 1. Harlender 
Michal (Náměšť na Hané). 50 let 
a více: 1. Felix Břetislav (Brno, 
Cbase). Dívky a ženy - Odrážedla: 
1. Fritzová Tereza (Protivanov). 
Do 6 let: 1. Kupská Žaneta (Dolní 
Kounice). 7 - 8 let: 1. Tlamková 
Barbora (Moravec Team). 9 - 10 
let: 1. Hanáková Eliška (Žďárná). 
11 - 12 let: 1. Hudečková Kateři-

na (Cyklo MXM Hulín). 13 - 14 
let: 1. Obořilová Tereza (Moravec 
Team). 15 - 18 let: 1. Šafářová 
Adéla (Moravec Team).

Galerie Vítězů - Bořitov
Chlapci a muži - Odrážedla: 1. 

Holubec Vojtěch (BIKE Triatlon 
Morkovice). Do 6 let: 1. Zavřel 
Jiří (Veverská Bitýška). 7 - 8 let: 
1. Harlender Lukáš (Náměšť na 

Hané). 9 - 10 let: 1. Kulha Jan 
(Cyklo MXM Hulín). 11 - 12 let: 
1. Tesař Jakub (Moravec Team). 
13 - 14 let: 1. Šmída Michal 
(Moravec Team). 15 - 18 let: 
1. Průdek Matěj (Nutrend spe-
cialized racing Ostrava). 19 - 39 
let: 1. Mayer Daniel (KC Hlin-
sko). 40 - 49 let: 1. Gottwald 
Martin (Moravec Team). 50 let 
a více: 1. Spáčil Leopold (Leto-
vice). Dívky a ženy - Odrážedla: 
1. Fritzová Tereza (Protivanov). 
Do 6 let: 1. Kupská Žaneta (Dolní 
Kounice). 7 - 8 let: 1. Gottwaldo-
vá Amálie (ACT leraK Blansko). 
9 - 10 let: 1. Černá Hana (Bystři-
ce nad Pernštejnem). 11 - 12 let: 
1. Kolářová Kristýna (Moravec 
Team). 13 - 14 let: 1. Obořilová 
Tereza (Moravec Team). 15 - 18 
let: 1. Šafářová Adéla (Moravec 
Team). Od 19 let: 1. Nováková 
Pavla (Trek - AR Brno).

Posledním závodem letošní-
ho ročníku Poháru Drahanské 
vrchoviny bude 13. září klání 
v Boskovicích.  (les)

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Ostravský chachar
Ostrava - Na prestižním závodě horských kol Ostravský Chachar 

nemohly chybět ani barvy Moravce Benešov a tradičně se reprezentanti 
tohoto klubu nevrací s prázdnou.

Z výsledků: Michal Fritz – 10. místo (žáci 3. - 5 třída), Jakub Tesař 
– 2. místo (mladší žáci), Anna Smutná – 5. místo (mladší žákyně), Tere-
za Obořilová – 1. místo (starší žákyně), Anna Zemánková – 3. místo 
(starší žáyně), Aneta Fritzová – 5. místo (starší žákyně), Michal Šmída 
– 3. místo (starší žáci), Jana Tesařová – 2. místo (kadetky), Jan Šmída – 
9. místo (kadeti), Adéla Šafárová – 1. místo (juniorky), Dominik Prudek 
– 2. místo (junioři), Víťa Prudek – 5. místo (muži 50-59 let), Milan Šafář 
– 7. místo (muži 50-59 let).

O tom, že Chachar byl skutečně nabitý skvělými jezdci, svědčí i jmé-
na vítězů. V mužích vyhrál reprezentant Jaroslav Kulhavý, mezi ženami 
byla nejlepší Barbora Průdková.  (les)

Ani v Rudici Elísek nevyhrál
Rudice - V Rudici uspořádal místní tenisový oddíl turnaj mužů, který se 

hrál v rámci oslav 30. výročí jeho založení 
Stejně jako ve Velkých Opatovicích a v Jevíčku i tady postoupil kun-

štátský Tomáš Elísek, hrající v letošním roce v barvách ŽLTC Brno, do 
fi nále. Ani třetí fi nálová účast mu však vítězný vavřín nepřinesla, když 
prohrál s nasazenou jedničkou Petrem Šmídem. Ten se nakonec radoval i 
z vítězství ve čtyřhře.

Dvouhra - semifi nále: Šmíd (Brno Bosonohy) - Kučera (Tenis Tišnov) 
6:0, 6:0, Elísek – Schiller (Bosonohy) scr. Finále: Šmíd - Elísek 6:3, 4:6, 
7:5.

Čtyřhra - semifi nále: Šmíd, Schiller - Elísek, Modrák (ŽLTC, Blansko) 
3:6, 7:6, 1:0, Svoboda, Bůžek (Bosonohy, Esox) - Fiala, Zivčák (Tuřany, 
Bystřice) 6:2, 6:4. Finále: Šmíd, Schiller - Svoboda, Bůžek scr.  (les)

ATLETIKA
1. 9., 17:30 h Ráječko-Nová - 

Hraběnka. Hraběnka Cup, 16. roč.
KOLOVÁ

5. 9., 10:30 h Sportovní hala 
Kunštát. Světový pohár, 5. turnaj.

KOPANÁ
5. 9., 16 h Blansko - Bystřice n. 

P., divize. Kunštát - Kuřim, I. A. 
Rájec - Medlánky, I. B.

ŠACHY
6. 9., 9 h Sokolovna Boskovice, 

O putovní pohár Makkabi.
VOLEJBAL

5. 9., 10 + 13 h Minerva Bosko-
vice - Sokol Šlapanice, KP žen.

K   

Světový titul do Blanska

Blansko - Vynikajícího úspěchu dosáhla v USA bývalá blanenská basket-
balistka Milena Křížová. Odchovankyně a dlouholetá opora tehdy druholi-
gového celku ČKD Blansko se v Orlandu stala mistryní světa v basketbalu 
nad 35 let.

Český tým zdolal postupně celky Chorvatska, Estonska, Portorika a Kos-
tariky a ve fi nále Kolumbii. 

„Zejména zápasy s týmy z amerických kontinentů hodně bolely, neby-
lo to vůbec jednoduché,“ poznamenala Milena Křížová. Finálový zápas 
byl napínavý až do úplného konce, ale vítězství 55:49 znamenalo světo-
vý titul pro tým, který trénoval celé léto v Brně a Podolí. „Finále bylo 
vyrovnané od první minuty. Naštěstí se nám podařilo trošku odskočit dvě 
minuty před koncem a pak už jsme to udržely,“ dodala Křížová. Kromě 
ní si zlaté medaile přivezly i další dvě hráčky, které v minulosti hostovaly 
v blanenském dresu z Brna – Klára Čarvašová a Jitka Olbortová. Všechny 
tři budou moci obhajovat světové prvenství za dva roky v italském Mon-
tecatini. (kaj), Milena Křížová (první zleva) se raduje ze světového titulu. 
Foto archiv Basketu Podolí
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Fotbalisté Boskovic mají první výhru
L  S

Region - Minulý víkend při-
nesl v moravských fotbalových 
soutěžích cenný bod diviznímu 
Blansku, Boskovicím zase první 
výhru v krajském přeboru. Ráječ-
ku doma nestačilo dvoubrankové 
vedení s týmem Bohunic, Kunš-
tát vydoloval bod na hřišti Slo-
vanu Brno. 

Divize: Vrchovina - Blansko 
0:0.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Müller, Šíp, Jarůšek, 
P. Fousek, Kugler, Nečas (91. 
Chlad), Jukl (68. Buchta), Trtí-
lek (90. Beránek).

Početná divácká kulisa sice 
hostujícího útočníka Petra Švan-
caru neviděla, neboť ten nastou-
pil v dresu Tišnova v I.A třídě, 
ale i bez něj si přišla na nadprů-
měrný divizní fotbal. Tomu schá-
zely jen góly, šance totiž byly na 
obou stranách. Ve 21. minutě se 
vytáhl hostující gólman Juran 
proti ráně Dvořáčka z 35 met-
rů. Juran podržel Blansko i při 
Komínkově střele k tyči o deset 
minut později. Ve 38. minutě pří-
mý kop Jukla skončil na břevně 
domácí branky.

CENOVĚ VÝHODNÉ 
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme 

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

od

45,-
SOUČINITEL TEPELNÉ 

VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

ks od

8,- !
Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace, 
λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, 

d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDARMA

m2 od 

50,90 ! Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách 
od 10 do 140 mm

Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm, 
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm, 
systém pero-drážka

Zámková dlažba Parketa
šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, 
vysoká pevnost a otěruvzdornost, 
odolná proti rozmrazovacím
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

při paletovém odběru 129,-/ m2

ks

2,70 !
   od 1 palety 2,58/ ks

od

19,- !

Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

www.bauhaus.cz
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Momentka z utkání Boskovic.  Foto Lubomír SlezákMomentka z utkání Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

Ve druhé půli nejprve v 55. minu-
tě Smetana v jasné šanci poslal 
míč vedle brankové konstrukce, o 
osm minut později zachránilo hos-
ty břevno, neúspěchem skončily i 

další šance na obou stranách, a tak 
si oba celky body rozdělily.

Krajský přebor: Ráječko 
- Bohunice 2:3 (2:2), 4 a 26. 
Sehnal - 33., 45. a 67. Burčík.

Ráječko: Bednář - Vavřík, Da-
něk, Zouhar, Horák (46. Hepp), 
Tenora, Horáček (81. Kougl), 
Koutný (53. Zeman), Mičko, 
Sehnal, Gryc.

Ráječko přečkalo v úvodu hitu 
kola dvě šance soupeře a z prv-
ní vážnější situace udeřilo. Ve 4. 
minutě chyboval gólman Gruber 
a před Martinem Sehnalem se 
otevřela prázdná branka. V 26. 
minutě dostal po rychlém proti-
útoku nabídku od Tenory znovu 
Martin Sehnal a přesnou stře-
lou ze šestnáctky zvýšil na 2:0. 
Bohunice nepříznivý stav nezlo-
mil. V 34. minutě dostal na střed 
hřiště prostor Burčík a samo-
statný nájezd využil. V poslední 
minutě první půle prošel středem 
hřiště Damborský, vyslal do 
brejku Burčíka, který zakončil 
pod horní tyč - 2:2. Ve druhé půli 
se mohlo měnit skóre na obou 
stranách. O konečném skóre roz-
hodla 67. minuta a další Burčí-
kova trefa.

Boskovice - Ivančice 3:1 
(2:0), Černý 2, Fojt.

Boskovice: Konečný - Martí-
nek, Hloch, Černý (82. Pupík), 
Müller, Václavek, Horák, Sečkář, 
Stara (62. Přikryl), Fadrný (88. 
Miksan), Fojt (66. Minařík).

Už v páté minutě se Bosko-
vice dostaly do vedení, když 
centr Stary uklidil do hostující 
branky Fojt. V dalším průběhu 

první půle byli domácí přesnější 
v kombinaci, hosté zase hrozili 
z rychlých brejků. Ve 36. minu-
tě předvedl skvělou hlavičku 
do protipohybu brankáře Černý 
a zvýšil na 2:0.

Ve druhé půli nejprve v 56. 
minutě předvedl jedinou chybu 
rozhodčí Jelínek, když neodpís-
kal evidentní ruku hostujícího 
obránce a z následného útoku 
Ivančice snížily. Domácí celek 
to ale zdravě nakoplo a za šest 
minut to byl znovu Černý, kte-
rý hlavou definitivně rozhodl 
o výsledku utkání.

I.A, sk. A: Slovan Brno - 
Kunštát 2:2 (1:1).

Kunštát: Loukota - Prudil, 
Skoček, Vorlický (46. Adámek), 
Zeman, Haničinec (89. Niessner), 
Boček, Preč, Gracias, Ducháček, 
Štencl (71. Mihola).

Na úvodní branku Haničince 
ve třinácté minutě odpověděl 
Slovan hned o dvě minuty poz-
ději, v 73. minutě šli domácí do 
vedení po úspěšné střele Stehlí-
ka z pokutového kopu. Ovšem 
tři minuty před koncem na druhé 
straně proměnil penaltu Zeman a 
tým Kunštátu se mohl radovat ze 
zisku bodu. 

Autocross. Další závod letošního seriálu, který uspořádal Autocross Drnovice, přivítala Chrudichromská rokle. Nádherné počasí, skvělou atmosféru a dramatické okamžiky - to vše dokázalo nedělní odpoledne 
nabídnout velkému počtu příznivců.  Foto Lubomír Slezák
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