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Blansko - U blanenského 
okresního soudu v pondělí pokra-
čovalo hlavní líčení v kauze údaj-
ně úplatného úředníka odboru 
dopravy radnice v Boskovicích. 
Spolu s Filipem Kinclem jsou 
obžalováni další čtyři lidé. Senát 
vyslechl pět svědků. 

Jako svědci před soudem vypo-
vídali dva komisaři hospodářské 
kriminality z blanenského územ-
ního odboru policie, kteří na pří-
padu pracovali. Jejich svědectví 
si vyžádala obhajoba. Z výpovědi 
vyplynulo, že policie nasadila do 
Kinclovy kanceláře prostorové 
odposlechy a monitorovala také 
jeho telefonní hovory. Odposle-
chy probíhaly od poloviny srp-
na roku 2013 do poloviny února 
2014.

Policisté popsali, jakým způso-
bem vznikly přepisy hovorů, kte-
ré jsou součástí obžaloby. Vyšlo 
najevo, že neposlouchali celé 

hodinové záznamy. Zpracovávali 
se jen vybrané úseky. 

Právní zástupci obžalovaných 
kvůli tomu navrhli, aby poříze-
né odposlechy přezkoumal ještě 
soudní znalec v oboru audiovizu-
ální techniky. „Chceme vědět, zda 
a jak bylo s odposlechy nakládáno. 
Nezkoumaly se všechny záznamy 
a nevíme, jestli v těch zbývajících 
částech nejsou skutečnosti, slouží-
cí ve prospěch obžalovaných,“ 
uvedl advokát Filipa Kincla Josef 
Čech. 

Zda soud požadavek na znalec-
ký posudek odposlechů přijme, 
k tomu se předsedkyně senátu 
zatím nevyjádřila. 

Před soud předstoupili také dva 
svědci, kteří vypovídali o okolnos-
tech projednávání jejich případů 
v přestupkovém řízení obžalova-
ným Kinclem. František Fagulec 
například hovořil o tom, jak se 
vyřizovala nehoda, kdy při zimním 
úklidu sněhu v Paměticích radlicí 
u traktoru zavadil o zaparkované 

auto na silnici. Podle obžaloby 
měl Filip Kincl v tomto případě 
neoprávněně zastavit řízení. 

„Případ jsem nestihl projed-
nat v jednoroční lhůtě vzhledem 
k množství práce, kterou jsem 
musel vyřídit,“ vysvětlil obžalo-
vaný Kincl.

V pondělí vypovídal také 
zaměstnanec České pojišťovny 
Tomáš Valíček. Jeho svědectví 
souvisí s pojistným podvodem, 
ze kterého je Filip Kincl obžalo-
ván spolu se svým otcem lékařem 
Ladislavem Kinclem. Toho se měl 
dopustit, když sepsal fi ktivní lékař-
ské zprávy o úrazu svého vnuka. 
Událost se synovi Filipa Kincla 
přihodila na dovolené v Chorvat-
sku v srpnu, dokumenty ale lékař 
datoval na září a říjen. 

Podle dalších bodů obžaloby se 
pětatřicetiletý úředník Filip Kin-
cl dopustil trestných činů přijetí 
úplatku, zneužití pravomoci úřed-
ní osoby a pojistný podvod. 

 Pokračování na str. 2
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Revitalizace rybníku skončila, „bahňák“ prokoukl
Kunštát - Kunštátský ryb-

ník u základní školy prokoukl. 
Město ho nechalo zbavit nánosů 
bahna a jeho okolí přetvořilo na 
místo vhodné k odpočinku. 

Kunštátské radnici se na pro-
jekt podařilo získat dotaci ze 
Státního fondu životního pro-
středí, která pokryla sedmdesát 
procent nákladů.

„Revitalizaci jsme úspěšně 
dokončili a došlo i k proplacení 
dotace. Jsem rád, že se podaři-
lo zkrášlit jeden kout Kunštá-
tu. Časem chceme okolí osázet 
mobiliářem, aby se tam lidé 
mohli posadit na lavičkách. Do 

Obhájce obžalovaného 
úředníka u soudu 

zpochybnil odposlechy

Rekordní sezóna
Koupaliště 
v regionu za sebou 
mají vynikající 
sezónu. Nejlépe 
dopadlo Blansko.

Více na straně 2

Novinky z nemocnice
Vladimír Zemánek 
přibližuje 
připravovaný 
komplex 
intenzivních péčí.

Více na straně 4

Světový pohár
Městská hala 
v Kunštátu hostila 
pátý turnaj 
světového poháru 
v kolové.

Více na straně 8

Pochod. Bezmála tři stovky turistů podpořily v sobotu výstavbu silnice R43. Pěšky nebo na kole se účastníci 
již šestého ročníku Pochodu po dálničním tělese R43 vydali po trase plánované rychlostní komunikace.
Fotoreportáž na www.zrcadlo.net.  Foto Rudolf Kuba
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Turisté o víkendu podpořili 
výstavbu komunikace R43

budoucna plánujeme i osazení 
rybami, aby rybník sloužil i pro 
rekreační rybáře,“ popsal kun-
štátský starosta Zdeněk Wetter 
(ČSSD).

Samotná stavba přinesla 
i několik komplikací. V něk-
terých místech vlivem půdní 
a vodní eroze chyběly nejen pev-
né břehy, ale i dno rybníka.

„I přes skvělý úmysl jsme se 
při realizaci díla nevyhnuli pro-
blémům. Zpevňování podloží 
nových břehů úměrně navyšo-
valo cenu projektu proti plánu. 
I nečekané uvolnění svahu u sil-
nice a nutnost zajistit tento břeh, 
aby nestrhnul chodník a silnici, 
nás stálo prostředky navíc,“ 
vypočítal starosta.

Kunštátští obdrželi na stavbu 
dotaci z operačního programu 
SFŽP přes čtyři sta třicet tisíc 

korun, což činí sedmdesát pro-
cent z uznaných nákladů.

Revitalizaci rybníku si mimo 
jiné vynutilo narušení břehů 
vodní erozí. 

Součástí prací byla také opra-
va stavidla a vytvoření zázemí 
pro obojživelníky. Kolem rybní-
ka ve finále vznikla odpočinková 
pěší zóna. 

O tom, které druhy ryb budou 
do rybníku nasazeny, bude roz-
hodovat agentura ochrany příro-
dy.

„Vyskytly se také problémy 
s únikem domovních odpadů do 
rybníku, ale ty v současné době 
řešíme. Po jejich odstranění už 
bude vše v pořádku. A možná se 
na rybníku svezeme i na lodič-
ce,“ dodal s úsměvem kunštátský 
starosta Zdeněk Wetter.

  Radim Hruška

V Češkovicích spadl vírník, pilot se zranil
Blansko, Češkovice - Zranění 

pilota si v úterý 1. září krátce před 
sedmnáctou hodinou vyžádala 
letecká nehoda v místní části Blan-
ska – Češkovicích. Kvůli zatím 
nespecifi kovaným problémům tam 
spadlo rotorové letadlo, takzvaný 
vírník.

Příčina i průběh nehody jsou 
v současné době předmětem dal-
šího šetření. Na místě pracoval 
vyšetřovatel kriminální služby 
a o nehodu se zajímá i inspekce 
Letecké amatérské asociace.

Podle mluvčího blanenské poli-

Změna, hotel Dukla 
v Blansku se nakonec 

rozebírá panel po panelu
Blansko - Bývalý hotel Dukla v Blansku se nakonec nebude stří-

hat, jak původně oznámila firma, která provádí jeho demolici. Bourá-
ní panelového objektu se bude nově provádět jeho postupným roze-
bíráním. Termín dokončení prací to podle blanenské radnice nijak  
neovlivní.

Změnu radnici nabídla firma, která hotel bourá, a vedení města ji 
přijalo. Demolice se místo postupního stříhání hydraulickými nůžka-
mi provádí s pomocí sbíječek a jeřábu. 

Dělníci postupně uvolňují jednotlivé panely, ze kterých je Dukla 
postavena. Materiál pak na zem snáší jeřáb.

 Pokračování na str. 2

cie Petra Nečesánka byla nehoda 
hlášena v 16.58 hodin. „Na místě 
byl zraněný pětapadesátiletý pilot, 
který byl jediným členem posádky 
a zároveň je i majitelem vírníku. 
Musel být transportován leteckou 
záchrannou službou do brněnské 
nemocnice,“ uvedl Nečesánek.

Na místě zasahovali také hasiči, 
kteří likvidovali provozní kapaliny, 
které unikly z havarovaného stroje.

Během nehody vznikla škoda 
pouze na vírníku, její výše zatím 
není vyčíslená. Kromě pilota se 
nikdo jiný nezranil.  (hrr)

Revitalizovaný kunštátský rybník. Foto Radim HruškaRevitalizovaný kunštátský rybník. Foto Radim Hruška
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Nejvíce návštěvníků měl 
akvapark v Blansku

K

M  Z
R  H

Region - Koupaliště v regi-
onu mají za sebou vynikající 
sezonu. Plovárnám po celé léto 
přálo počasí. Provoz zahájily 
už na začátku června a skončily 
prvního září. Provozovatelé hlásí 
vyšší návštěvnost i tržby.

Absolutně nejvíce návštěvní-
ků v celém regionu letos prošlo 
branou Aquaparku v Blansku. 
Od začátku června do něj zaví-
talo přes padesát tisíc lidí. Pro 
srovnání, loni to bylo necelých 
dvacet tisíc návštěvníků.

„Určitě jsme se sezonou spo-
kojeni. Po té loňské katastro-
fální byla ta letošní lepší než 

průměrná. Bohužel, loňský pro-
pad, nenahradila,“ uvedl ředitel 
Služeb Blansko Radek Snopek 
s tím, že tržby činily přes 2,6 
milionu korun.

Blanenský aquapark přinesl 
letos návštěvníkům novinku. Přes 
webkameru se mohli na internetu 
podívat, jak to na plovárně aktu-
álně vypadá.

„Myslím, že lidi se přes web-
kameru dívali hodně. Měli jsme 
kladné ohlasy. Když pak občas 
kamera vypadla, tak jsme hned 
dostali upozornění,“ podotkla 
Snopek.

Rekordní návštěvnost přines-
ly letošní teplé prázdniny také 
boskovickému koupališti. Do 30. 
srpna prošlo jeho bránou pětačty-

řicet a půl tisíc návštěvníků, což 
znamenalo tržby v hodnotě 2,2 
milionu korun včetně DPH.

Celková čísla ale budou vyšší, 
protože koupaliště mělo otevře-
né i v pondělí 31. srpna a 1. září. 
„Během těchto dvou dnů přišla 
navíc asi tisícovka návštěvníků, 
což znamená dalších zhruba sto 
tisíc korun,“ uvedl vedoucí pro-
vozu městských lázní a koupaliště 
v Boskovicích Bohumil Feruga.

Podle něj se během sezóny 
nevyskytl žádný závažnější pro-
blém. „Musely se provádět jen 
drobné opravy, které s sebou 
přinesla zvýšená návštěvnost 
akvaparku. Už nyní přemýšlíme 
o úpravách, které bychom mohli 
provést pro příští sezónu, ale nic 

konkrétního zatím nebylo dohod-
nuto,“ upřesnil Feruga.

Letošní sezonu si pochvalují 
také menší plovárny v regionu. 
Vyšší návštěvnost hlásí napří-
klad koupaliště ve Spešově, kam 
v některých dnech přišly čtyři 
stovky lidí.

„Sezona byla perfektní, bylo 
nádherné počasí, lidi super, voda 
super. Letošní sezona byla o hod-
ně lepší než ta minulá,“ popsala 
provozovatelka koupaliště ve 
Spešově Kateřina Kuncová.

V Letovicích ani Velkých Opa-
tovicích zatím nemají návštěv-
nost koupališť zpracovanou, ale 
v obou městech bude podle před-
běžných odhadů také mnohem 
vyšší než v uplynulém roce.

BLANSKO - Pátrání po mladíkovi skončilo. Policisté odvolali 
pátrání po jedenadvacetiletém mladíkovi z Blanenska. Pohřešovaný 
byl od úterka. Ve středu byl podle informací Zrcadla nalezen mrtev, 
zřejmě bez cizího zavinění. Mladík v úterý ráno poslal svým blízkým 
SMS zprávu a zanechal dopis na rozloučenou. Policie pak po něm 
vyhlásila pátrání a požádala o pomoc i veřejnost. Ve středu bylo pát-
rání odvoláno. 

„S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat k případu další infor-
mace,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

SLOUP - Zloděj vypáčil dveře auta. Škodu za pětatřicet tisíc způ-
sobil dosud neznámý zloděj, který vykradl auto zaparkované u silnice 
nedaleko Sloupu. Devětadvacetiletému majiteli ze Šumperska odci-
zil peněženku, navigaci a notebook. „Doposud neznámého zloděje 
nezastavilo ani to, že odstavená Dacia Logan byla řádně uzamknuta. 
Aby se ke své kořisti dostal, vylomil chmaták nejprve páčidlem zá-
mek u dveří řidiče. Pak už stačilo jen vlézt dovnitř, prohledat interiér 
vozidla a z místa činu s uzmutými věci nepozorovaně zmizet,“ uvedl 
blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

NĚMČICE - Vandal rozbil radar. Škodu několik desítek tisíc korun 
způsobil vandal obci Němčice, když poškodil radar na měření rychlosti 
aut. U zařízení, které je instalováno u hlavní silnice, rozbil obrazovku. 
Vandal je teď podezřelý z trestného činu poškození cizí věci a u soudu 
mu hrozí zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodno-
ty, případně až jeden rokem strávený ve vězení.  (moj)

HABRŮVKA - Z lesa zmizelo bukové. Blanenští policisté vyšet-
řují další případ krádeže dřeva. Tentokrát je někdo odcizil z lesa neda-
leko Habrůvky. „Společnost, která zajistila těžbu a přípravu kmenů 
na transport, přišla v závěru prázdnin o zhruba patnáct kubických 
metrů kvalitního bukového dřeva. Lesní zloděj tímto svým jednáním 
způsobil nejméně patnáctitisícovou škodu,“ uvedl blanenský policej-
ní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

BOSKOVICKO - Potyčku ukončil pepř. Policisté z boskovického 
obvodního oddělení museli v úterý večer řešit násilnou roztržku mezi 
šedesátiletým mužem a jeho o devatenáct let mladším synem. Slov-
ní výhružky značně opilého potomka doprovázely pokusy o fyzické 
výpady. Když už překročila jejich intenzita únosnou mez, vytáhla oběť 
na útočníka obranný sprej. „Následoval výron pepřového aerosolu, 
který vzájemné potyčce učinil přítrž. Přivolaná hlídka zajistila převoz 
dráždivou látkou zpacifi kovaného opilce do brněnské protialkoholní 
záchytné stanice. Zkouška prokazující jeho ovlivnění alkoholem odha-
lila rekordní hodnotu, která o tři setiny převyšovala hranici čtyř promi-
le,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (hrr)

V blanenské nemocnici bylo rušno, 
konal se tam Den pro děti

Blansko - Areál blanenské 
nemocnice v sobotu ožil Dnem pro 
děti. Již šestý ročník akce přilákal 
na dvě tisícovky lidí. Pro děti pořa-
datelé připravili řadu atrakcí, sou-
těží a vystoupení. Na své si přišli 
i dospělí. 

„Naše motto je: Budujeme ote-
vřenou a vlídnou nemocnici, kte-
rá je vaším partnerem a rádcem. 
Právě proto pořádáme řadu akcí. 
Snažíme se zapojit do kulturního a 
společenského dění v regionu. Při-
bližujeme se veřejnosti v nemoci 
a i ve zdraví,“ vysvětlila důvod 
k pořádní Dne pro děti mluvčí bla-
nenské nemocnice Kateřina Ostrá.

Program na pódiu nabídl napří-
klad koncert skupiny Velvet, 
vystoupení zpěvačky Romany Sta-
níčkové a fotbalisty Petra Švanca-
ry nebo promenádu fi nalistek sou-
těže Dívka ČR.

Zábavu pro děti pak obstaraly 
atrakce po celém areálu nemoc-
nice. Malí návštěvníci si mohli 
vyzkoušet střelbu z luku a vzdu-
chovky, vydovádět se na skákacím 
hradu či na několika stanovištích 
absolvovat olympijské disciplíny.

V areálu nemocnice také při-
stál vrtulník. Hasiči, zdravotníci 
a policisté pak předvedli ukázku 
zásahu u dopravní nehody.  (moj)

Změna, hotel Dukla v Blansku se 
nakonec rozebírá panel po panelu

Pokračování ze str. 1
„Z důvodu zamezení nadměr-

nému hluku a prašnosti ve středu 
města se vedení města rozhodlo 
tuto nabídku akceptovat. Je to 
příznivější řešení zejména pro 
rezidenty v dotčené oblasti,“ 
uvedl vedoucí odboru komunál-
ní údržby blanenské radnice Petr 
Rizner.

Nová technologie podle 
Riznera neoddálí datum, dokdy 
má bourání hotelu na náměstí 
Republiky skončit. Stejná zůsta-
ne i cena, za kterou firma slíbila 
demolici provést. 

„K časovému posunu kvů-
li změně technologie, která je 
každopádně časově náročnější, 
by dojít nemělo. Možná v rámci 

jednotlivých etap, ale podstatné 
je, že se firma zavázala dodržet 
původní termín předání, tedy 
do konce měsíce října,“ dodal 
vedoucí odboru komunální údrž-
by.

Demolici bývalého hotelu 
Dukla provádí sdružení dvou 
firem AWT rekultivace a.s. 
a Zdeněk Pastva s.r.o. V soutěži 

nabídly nejnižší cenu - 3,5 milio-
nu korun bez DPH. 

Zchátralý hotel město získa-
lo v dražbě v roce 2011 za tři-
cet a půl miliónu korun. O jeho 
demolici rozhodli obyvatelé 
města loni na podzim v referen-
du. Příští rok má na prostranství 
po objektu vzniknout park. 

 (moj), foto Michal Záboj

Zábava. Uplynulou sobotu se v areálu boskovického zámku uskutečnilo Zámecké hemžení pro pidilidi. Pro děti byly připraveny různé soutěže, 
rukodělná dílna nebo divadelní představení.  Foto Monika Šindelková

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Obhájce obžalovaného 
úředníka u soudu...

Pokračování ze str. 1
Uplácet ho měla další obžalovaná Libuše Kostilníková. Z trestného 

činu podplácení je obžalován také Vladimír Tlamka. Dalšími obžalo-
vaným v kauze je advokát Čestmír Sekanina, který měl Kinclovi 
napomáhat k trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby. 

Zneužití pravomoci úřední osoby se měl Filip Kincl podle obžaloby 
dopustit tím, že přestupkové řízení v některých případech protahoval, 
zastavil nebo sáhl k velmi mírnému trestu. Někdy také poradil, jak se 
potrestání úplně vyhnout. Filip Kincl vinu před soudem odmítl.

Další líčení v kauze se konalo po uzávěrce týdeníku Zrcadlo. Aktu-
ální informace najdete na www.zrcadlo.net.

Na stadionu ASK v Blansku 
bude umělá tráva

Blansko - Blanenští fotbalisté se dočkají hřiště s umělou trávou. 
Město na její vybudování dostalo státní dotaci. Umělý povrch bude 
v areálu ASK na Sportovním ostrově. 

Město uspělo s žádostí o dotaci na ministerstvu školství. Od státu 
tak dostane deset milionů korun. Zbytek do předpokládaných necelých 
dvaceti milionů korun dodá ze svého rozpočtu.

Za peníze se ale nebude budovat jenom umělá tráva. „Projekt zahr-
nuje také rekonstrukci kabin, tribuny, osvětlení a rekonstrukci příjez-
dové cesty,“ upřesnil blanenský místostarosta Jiří Crha (ODS).

Upravovat se bude nynější škvárové hřiště v areálu ASK na Spor-
tovním ostrově Ludvíka Daňka. Hotovo by mělo být nejpozději příští 
rok na jaře. 

Na umělou trávu blanenští fotbalisté už dlouho čekali. Přínos to ale 
bude nejenom pro ně. 

„Umělá tráva tady velice chybí. Není to jen otázka fotbalistů, ale 
i organizace Služby Blansko. Pokud bude vybudované hřiště s umělou 
trávou, tak bude moci plochu pronajímat fotbalistům i ze širokého oko-
lí a umělá tráva je vysoce zisková záležitost,“ dodal místostarosta.

Nový umělý povrch nabízí i fotbalový stadion v Boskovicích. 
Výměna toho původního město přišla na asi sedm milionů korun. Hřiš-
tě dostalo také lepší osvětlení. Na úpravy boskovická radnice obdržela 
dotaci z ministerstva školství ve výši asi 3,7 milionu korun.  (moj)

Zámek v Rájci provoní jiřiny
Rájec nad Svitavou, Lysice - Rájecký zámek zve na tradiční výsta-

vu jiřin. Aranžmá z těchto květin ozdobí přízemí památky. Na zámku 
v Lysicích se výstava jiřin už letos konala.

Akce nazvaná Babí léto na zámku – Rájecké jiřiny se návštěvníkům 
otevře ve čtvrtek 10. září. Komnaty zámku zůstanou vyzdobené až do 
neděle 13. září. K vidění budou stovky květů v různých aranžmá.

„Květinové aranžmá z jiřin, podzimních květů a plodů vyzdobí 
bezbariérové přízemí zámku. Výstava je součástí prohlídkové trasy,“ 
podotkla rájecká kastelánka Jana Kopecká. 

Výstavu jiřin uspořádala také správa zámku v Lysicích. Tam si moh-
li lidé prohlédnout nazdobené interiéry prvního patra minulý víkend. 
Akce se jmenovala Rozmanitosti jiřin. Návštěvníci viděli na sto odrůd 
jiřin a další květiny. Do aranžmá a kytic je připravili zámecké zahrad-
nice i profesionální fl oristé.

„Výstava je každý rok jiná. Aranžéři zdobí vždy jiné místnosti než 
rok před tím, takže návštěvníci vidí pokaždé něco jiného,“ podotkla 
lysická kastelánka Martina Rudolfová.

O víkendu si návštěvníci mohli navíc prohlédnout odrůdy jiřin v sale 
terreně zámku. Na výstavce se podílela organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Dagla.  (moj)
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Vladimír Zemánek: Komplex intenzivních 
péčí bude pro pacienty velkým plusem

R  H

Boskovice - Jak jsme 
již v Zrcadle informova-
li, v boskovické nemocnici 
připravují přesun Aneste-
ziologicko-resuscitačního 
oddělení (ARO) a vytvoření 
komplexu intenzivních péčí. 
Celá akce má být hotová do 
konce příštího roku. Více o 
chystaných změnách prozra-
dil primář ARO a náměstek 
pro LPP Nemocnice Bosko-
vice Vladimír Zemánek.

Kvůli čemu vyvstala potřeba stěho-
vat ARO a vytvářet komplex intenziv-
ní medicíny?

Problematika intenzivní péče zažila 
od 90.let největší rozvoj, jak v medicín-
ských postupech, tak v technologických 
možnostech a s tím souvisejí určitě změ-
ny. V současné době je trendem v ne-
mocnicích okresního typu, což je i naše 
nemocnice, vytvářet komplexy inten-
zivních péčí. V podstatě to znamená, že 
pacient je umísťován na lůžko ne podle 
diagnózy, která patří tomu kterému obo-
ru, ale podle závažnosti jeho zdravotní-
ho stavu. Následně se o něj starají lékaři 
intenzivisté z různých oborů. Může to 
být lékař chirurg, internista nebo lékař 
nějakého dalšího oboru. Jde tedy o to, 
aby mezi sebou jednotlivé odbornos-
ti spolupracovaly a lékaři tak vytvořili 
co možná nejlepší podmínky pro léčbu 
pacienta.

Jak vypadá systém v boskovické ne-
mocnici v současné době?

Teď je to v naší nemocnici diferenco-
váno tak, že máme oddělení ARO, které 

má lůžka pro třetí – nejvyšší 
stupeň intenzivní péče, re-
spektive resuscitační péči. 
Pak jsou dvě jednotky inten-
zivní péče (JIP) chirurgická 
a interní, která mají lůžka 
pro druhý – vyšší stupeň in-
tenzivní péče a první – nižší 
stupeň intenzivní péče. Dů-
ležité je říci, že naše legisla-
tiva neprezentuje intenzivní 
péče v jednotlivých oborech, 
ale jen již zmíněné tři stup-

ně. Také podle toho se snažíme vytvořit 
komplex intenzivních péčí v naší ne-
mocnici.

Můžete přiblížit zmíněné tři stupně 
intenzivní péče?

Laicky řečeno nejvyšší stupeň je sou-
časné ARO. Jedná se o pacienty, kteří 
jsou v kritickém stavu, kdy jim selhá-
vají základní životní funkce. Jsou to na-
příklad pacienti s dechovou nedostateč-
ností vyžadující umělou plicní ventilaci, 
se srdečním selháním, cévní mozkové 
příhody s bezvědomím, stavy po kar-
diopulmonální resuscitaci, těžké úrazy, 
stavy po náročných a komplikovaných 
operačních výkonech, těžké infekce, 
otravy a další. Druhý stupeň jsou paci-
enti, u kterých je důležitý monitoring zá-
kladních životních funkcí a předpokládá 
se, že by některá z nich mohla začít se-
lhávat. Proto je důležité pacienta moni-
torovat a včasně léčit tak, aby k těmto 
selháváním nedošlo. Nejnižší stupeň, 
to jsou pacienti většinou po operačních 
výkonech, kdy je potřebujeme den nebo 

dva sledovat tak, abychom měli jistotu, 
že všechno proběhlo v pořádku a mohli 
být přeloženi na standardní oddělení.

Kde tedy komplex intenzivních péčí 
vznikne?

Má být vytvořen v prostorách třetího 
a čtvrtého patra nemocnice, kde se na-
chází také všechny operační sály. Lidé 
se často ptají, proč by se ARO mělo 
stěhovat ze suterénu do čtvrtého patra 
nemocnice. Toto oddělení v naší nemoc-
nici funguje v současné podobě téměř 
dvaadvacet let. V době jeho budování 
byl trend je umisťovat vždy v suteré-
nech nebo přízemí, aby byla umožněna 
nejkratší cesta pro transport pacientů ze 
sanitek. Dnes je doba úplně jiná. Díky 
moderním technologiím máme k dispo-
zici transportní plicní ventilátory, mo-
nitory a další bezdrátová zařízení, takže 
jsme schopni s pacientem pojíždět bez 
zvýšeného rizika kamkoliv po nemoc-
nici. Naopak ARO se dnes často budu-
je v horních patrech, kde jsou na střeše 
heliporty. Obrovskou výhodou pro nás 
bude to, že budeme v těsné blízkosti 
operačních sálů. 

 
Změní se nějak počet lůžek inten-

zivní péče?
V současné době máme pět lůžek nej-

vyššího stupně intenzivní péče. Po vy-
budování nového ARO jejich počet zů-
stane a k tomu přibudou další lůžka dru-
hého stupně. Nedojde tedy k žádné re-
dukci intenzivních lůžek. Celkem máme 
jednadvacet lůžek intenzivní péče, po 
reorganizaci tento počet zůstane, jen se 
změní poměr – devět jich bude na ARO 
a dvanáct na současné multioborové JIP. 
Vzniknou tak dvě vysoce moderní stani-
ce intenzivní péče.

Jak se změna dotkne léčby pacien-
tů?

Velkou výhodu tohoto řešení vidím 
v tom, že pacient by se měl v co mož-
ná nejkratší době dostat na to „správné 
lůžko“. Měla by být provedena správná 
identifikace jeho hospitalizace, správ-
né intenzivní léčení a zbytečně by se 
tak neměla prodlužovat jeho ošetřovací 
doba. Souvisí to i se systémem úhrad od 
zdravotních pojišťoven. Dříve to fun-
govalo tak, že čím déle byl pacient na 
lůžku, tím se vykázal vyšší počet bodů, 
který pojišťovna zaplatila. Dnes máme 
takzvaný model DRG, což nás vede 
k tomu, abychom pacienta léčili aktivně 
a efektivně, čímž se zkrátí i doba jeho 
pobytu na lůžku. Komplex intenzivních 
péčí má výhodu nejen medicínskou, ale 
i ekonomickou. Obrovským plusem je 

multioborová spolupráce, která se týká 
i středního zdravotnického personálu. 

Dojde k nějakým personálním změ-
nám?

Co se týká personální stránky, tak 
komplex intenzivních péčí bude pod ges-
cí ARO a pod jednotným vedením. To 
vidím jako velký přínos. Budeme se sna-
žit sjednotit nejen všechny medicinské 
postupy, ale také ošetřovatelský proces 
a samozřejmě dojde i ke sjednocení ur-
čitých časově organizačních záležitostí. 
V komplexu budou pracovat nejen lékaři 
ARO, ale i chirurgové a internisti, kteří 
mají dlouholeté zkušenosti s problema-
tikou intenzivní péče. Pacient tak bude 
vždy ošetřován týmem lidí, kteří se v této 
problematice vyznají. Počtu zaměstnan-
ců se změny nijak nedotknou.

Dotknou se práce nějak chodu ARO 
nebo JIP?

Ve čtvrtém patře, kde vznikne nové 
ARO, je v tuto chvíli volný prostor, který 
slouží jen jako skladové prostředí. Sta-
vební práce proto budou probíhat bez ja-
kéhokoliv omezení péče o pacienty. JIPky 
zůstanou na stejném místě a žádné další 
stavební změny se provádět nebudou. 
Uděláme jen reorganizační změny, aby 
všechno fungovalo jako jedna jednotka.

ARO dostane nové prostory, to je 
pro pacienty i lékaře určitě velkým 
přínosem...

Ano. Doba plyne takovým způsobem, 
že ARO které je více než dvacet let staré, 
je především stavebně zastaralé. Změna 
byla nutná. Pokud by nedošlo k restruktu-

ralizaci intenzivních péčí, tak by byla ne-
vyhnutelná oprava nebo přestavba tohoto 
oddělení, která by jistě byla ekonomicky 
nákladná. Dneska přibývá závažnějších 
stavů, které jsou medicínsky řešitelné, 
což před dvaceti lety nebylo a my k lé-
čení potřebujeme určitý komfort. Týká se 
to například potřeby mít prostorné boxy 
pro pacienty. Výrazným způsobem totiž 
přibývá přístrojové techniky, která je 
mnohem náročnější na prostor. Současný 
jednolůžkový box na ARO je tak malý, 
že tam často nejsme schopni umístit ved-
le lůžka všechnu potřebnou přístrojovou 
techniku, protože pak bychom kolem pa-
cienta nebyli schopni ani projít. 

Vraťme se ale k myšlence multiobo-
rové spolupráce. Bude náročné zavést 
nový systém péče o pacienta?

To je asi to nejtěžší. Někteří lékaři stá-
le trvají na systému oddělení, která jsou 
mezi sebou v podstatě uzavřená. Snažíme 
se proto s lékaři komunikovat a vysvětlo-
vat jim chystané změny. Věřím tomu, že 
pochopí, že tento systém je změna k lep-
šímu a má smysl především pro pacienty. 
Pro dobré fungování komplexu intenziv-
ní péče bude nezbytná každodenní spo-
lupráce mezi lékaři. Bez týmové spolu-
práce to prostě nepůjde. V podstatě jde o 
to, aby se pacient dostal ve správný čas 
na to správné lůžko. To bude mít jednak 
obrovský medicínský profi t pro pacienta, 
ale na druhé straně také ekonomický pří-
nos pro nemocnici. 

Uvést všechny plány do praxe nás bude 
určitě stát velké úsilí, ale pevně věřím 
tomu, že všechno zvládneme a v příštím 
roce budeme moci tento komplex otevřít. Anesteziologicko-resuscitační oddělení. Foto Nemocnice BoskoviceAnesteziologicko-resuscitační oddělení. Foto Nemocnice Boskovice

Anesteziologicko-resuscitační oddělení. Foto Nemocnice BoskoviceAnesteziologicko-resuscitační oddělení. Foto Nemocnice Boskovice

Muzeum láká na Blanenské zámecké 
dny, tentokrát ve svatebním

Blansko - Během nadcházejí-
cího víkendu se blanenské muze-
um otevře veřejnosti v rámci Dnů 
evropského dědictví. Lidé mohou 
zdarma navštívit objekt a bude 
připraven bohatý doprovodný pro-
gram včetně pohádkového svateb-
ního obřadu. 

Blanenské zámecké dny začnou 
v pátek 11. září konferencí na téma 
Osvobození Blanska 1945. Konfe-
rence se uskuteční v Multimediál-
ním sále muzea. Od půl desáté bude 
prezentace účastníků a v deset ho-
din program zahájí ředitelka muzea 
Pavlína Komínková. „Přihlášky na 
konferenci přijímáme na adrese mu-
zeum@blansko.cz, ale přijít může 

kdokoliv i bez přihlášení. Účast je 
bezplatná,“ uvedla Komínková. 

S přednáškami vystoupí his-
torikové a pamětníci. Vlastimil 
Schildberger st. popíše průběh 
osvobozování Jižní Moravy, Lu-
děk Půlpitel z Blanska vzpomene 
na poslední rok druhé světové vál-
ky. Kurátor Muzea Blansko Milan 
Koudelka předloží fotografi ckou 
dokumentaci osvobození Blan-
ska a Vlastimil Schildberger ml. 
z Moravského zemského muzea 
se zmíní o badatelské činnosti a o 
nálezu ostatků německého tanko-
vého esa Kurta Knispela. Po zá-
věrečné diskuzi bude pro zájemce 
možnost prohlídky muzejních ex-

pozic. „Doufáme, že na konferenci 
zavítají i pamětníci osvobození a 
sdělí ostatním svoje osobní zážit-
ky,“ dodala ředitelka. 

V sobotu i v neděli pak mo-
hou návštěvníci zdarma navštívit 
muzeum, kde bude nainstalována 
výstava svatebních doplňků, jako 
jsou šaty, obleky, dorty, kytice 
a dekorace. Doplňky pocházející 
ze zdejšího regionu je možno po-
jmout jako inspiraci pro ty, kdo 
plánují svatbu. Střední gastrono-
mická škola z Blanska připraví 
pro inspiraci výseče ze svatebních 
tabulí, a to od období Rakouska – 
Uherska až po devadesátá léta. 

Vyvrcholením oslav pak bude 

pohádková svatba nanečisto v ne-
děli od 12 hodin. „Tato ukázková 
svatba má prezentovat možnost 
konání svatebních obřadů na zám-
ku, a to jak uvnitř, tak venku na 
nádvoří,“ vysvětlila Pavlína Ko-
mínková. Nejprve budou návštěv-
níci svědky svatebních příprav 
– líčení a česání nevěsty. Šaty pro 
princeznu šije návrhářka z Bořito-
va z látek z letovického Tylexu.

 V případě deště se vše usku-
teční v zeleném a červeném sa-
lonu, ale za příznivého počasí se 
přípravy i samotný svatební obřad 
odehrají na nádvoří. Děti se budou 
moci projet na koníkovi.

 Marie Hasoňová

Turisté už míří do 
Punkevních jeskyní 
přes novou budovu

Moravský kras - Turistům a zaměstnancům v Punkevních 
jeskyních začala sloužit nová správní budova. Objekt se otevřel 
v sobotu po více než roce od zahájení stavebních prací. 

V nové správní budově si návštěvníci mohou koupit vstupen-
ky a suvenýry a v přízemí najdou veřejné záchodky. Zázemí v ní 
našli také průvodci, lodníci a technika potřebná k provozu.

Objekt je zatím ve zkušebním provozu. Dovybavovat se bude 
v následující týdnech. Z areálu už zmizely provizorní buňky, ve 
kterým sídlili zaměstnanci jeskyní během stavby. Zbourané už 
jsou také bývalé veřejné záchodky. V areálu ještě zbývá upravit 
komunikace. (moj), Foto Michal Záboj

Před posledním kolem 
Velké ceny stále není 

rozhodnuto o vítězích
Sudice - Velkou cenu Blanenska v požárním útoku čeká v sobotu 

12. září poslední kolo a dosud stále není jasné, kdo letos získá mistrov-
ský titul. Závěrečná soutěž blanenské hasičské ligy proběhne tradičně 
v Sudicích, na travnaté dráze s poměrně velkým stoupáním, která v mi-
nulosti zaskočila nejednoho favorita.

O prvenství v mužské kategorii bojují týmy z Hlubokého (TR) 
a z Obory (BK), lepší výchozí pozici má Hluboké s náskokem 23 bodů 
(za první místo v soutěži se získává 25 bodů), do celkového pořadí na 
zbylých stupních vítězů však může promluvit ještě dalších 5 mužstev.

Ženská kategorie také stále nemá svého vítěze, může se jím stát buď 
Šošůvka (BK) nebo Sychotín (BK), který ovšem na Šošůvku ztrácí 
14 bodů (v ženách se za první místo v soutěži získává bodů 15). O třetí 
místo pak bojují Němčice a senetářovský A tým.

Závody v Sudicích začínají ve 12 hodin. Celková tabulka všech 
týmů včetně úplných pravidel Velké ceny Blanenska v požárním útoku 
na www.vc-blanenska.com.  Broňa Zhořová

Na hráz přehrady se už 
může chodit celý rok

Boskovice - Až do letošního roku byla hráz boskovické přehrady 
přístupná pro turisty a cyklisty jen od dubna do října. To se ale mění. 
Na základě nově podepsané dohody mohou lidé procházet přes hráz 
přehrady po celý rok.

„Podle původní dohody byl vstup na cestu přes hráz vodního díla 
Boskovice umožněn pouze v měsících duben až září v době od 8 do 20 
hodin. V nové dohodě je pohyb přes hráz rozšířen na celý kalendářní 
rok. To znamená, že Povodí Moravy, s.p. ponechá korunu hráze pří-
stupnou tak, aby byl možný volný průchod přes korunu hráze od listo-
padu do března od 9 do 15 hodin a od dubna do října od 8 do 18 hodin,“ 
uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Nadále platí omezení pro vstup se psy, který je povolen pouze pro 
psy vedené na vodítku. Také je zakázán cyklistům průjezd přes, vstup 
s kolem je povolen pouze tehdy, pokud bude kolo vedeno.  (hrr)
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středa 9. zářístředa 9. září

AKCEAKCE
Boskovice – Klubovna zahrádkářů ve 14.30 
hod.: Odborná zahrádkářská poradna.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Veřejné projednání záměru projektu Dra-
hanský sportpark.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Kurýr: Restart.

čtvrtek 10. záříčtvrtek 10. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Komu-
nikace rodičů s dětmi ve světě technic-
kých vymoženos  , odborná beseda.
Blansko – Zámecké nádvoří v 18 hod.: 
Koncert Bakchus, první koncert z cyklu 
Hudba na blanenském zámku.
Boskovice – Židovský obecní dům v 15 
hod.: Beseda Šťastné příběhy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kurýr: Restart.
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka.
Doubravice v 18 hod. Králova zahradnice.

pátek 11. zářípátek 11. září

AKCEAKCE
Blansko – Muzeum v 9.30 hod.: Dny evrop-
ského dědictví 2015 – Blanenské zámecké 
dny ve svatebním - Vědecká konference 
na téma Osvobození Blanska 1945.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Výstava 
SCANDIANO, vernisáž.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: 
Taneční večer, hraje Tom Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: 
Improvizační zápas Lísky vs. Paleťáci.
Rájec-Jestřebí – Výstavní síň knihovny 
v 18 hod.: 80 let ledního hokeje v Rájci, 
vernisáž výstavy fotografi í.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 19 hod.: 
Setkání s Josefem Kainarem, vzpomínání.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Kurýr: Restart.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Gangster Ka.
Šebetov v 19.30 hod. Vybíjená.

sobota 12. zářísobota 12. září
AKCEAKCE

Blansko – Zámek: Dny evropského dědic-

tví 2015 – Blanenské zámecké dny ve sva-
tebním.
Blansko – Kostel svatého Martina v 9 
až 17 hod.: Dny evropského dědictví 
2015 - Den otevřených dveří – vstup 
ZDARMA. Prohlídka kostela s odborným 
výkladem.
Blansko – Dřevěný kostelík v 10 až 17 
hod.: Dny evropského dědictví 2015 - Den 
otevřených dveří v dřevěném kostelí-
ku – prohlídky s průvodcem a výkladem 
historie. Pro návštěvníky bude připravena 
kavárna a čajovna.
Blansko – Stadion ASK v 10 hod.: Blanen-
ská desítka – běh, in-line, koloběžky.
Blansko – Skate park u zimního stadionu 
ve 13 hod.: StreetArt Jam 2015 – 14. roč-
ník happeningu.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 
hod.: Paperback 2, vernisáž výstavy.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Finálo-
vý večer Dívky České republiky 2015.
Blansko – Rock klub Rachot(a) ve 20.30 
hod.: Nihilfuture Tour 2015, koncert.
Boro  n – Kulturní dům ve 21 hod.: Před-
pouťová zábava, hraje Epicentrum.
Boskovice – Mateřské centrum v 8 hod.: 
Bleší trh.
Boskovice – Tělocvična ZŠ Sušilova v 10 
hod.: Ukázka bojového umění Aikido spo-
jená s náborem.
Chlum – Hřiště v 18 hod.: Chlumské žufá-
nek 2015.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. V hlavě. (3D)
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka.
Boskovice v 17 hod. V hlavě.
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka.

neděle 13. záříneděle 13. září
AKCEAKCE

Blansko – Zámek: Dny evropského 
dědictví 2015 – Blanenské zámecké dny 
ve svatebním. Více informací na www.
blansko.cz.
Blansko – Kostel sv. Martina ve 13 až 17 
hod.: Dny evropského dědictví 2015 - 
Den otevřených dveří – vstup ZDARMA. 
Prohlídka kostela s odborným výkla-
dem.
Blansko – Dřevěný kostelík v 10 až 17 
hod.: Dny evropského dědictví 2015 - 
Den otevřených dveří v dřevěném kos-
telíku – prohlídky s průvodcem a výkla-
dem historie. Pro návštěvníky bude při-
pravena kavárna a čajovna.
Blansko – Náměstí Svobody v 10 hod.: 
Veřejná otevřená bohoslužba pro všech-
ny příchozí.
Blansko – Divadelní sál Kollárova v 10.30 
hod.: Divadlo MALÉhRY: Jak na příšery, 
představení pro děti.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 18 hod.: 
Biblické písně.
Lysice – Zámek v 15 hod.: Koncert z děl 

Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Mar-
tinů.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. V hlavě.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Gangster Ka.
Boskovice v 17 hod. V hlavě. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka.

pondělí 14. zářípondělí 14. září
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Koncert Lenky Filipové.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka.

úterý 15. záříúterý 15. září
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: 
Setkání vedení města s veřejností – 
Návrh Strategického plánu města Bos-
kovice 2016 – 2026.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Vetřel-
ci, režisérský sestřih.
Boskovice v 19.30 hod. Bláznivá dovo-
lená.

kalendář akcíkalendář akcí

Povídá sestřička v nemocnici: „Ještě se, dědečku, třikrát vyspíte a (tajenka).“

CHVALOZPĚV HRA
V KOSTKY UČITEL MLÁDĚ
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Zajímavosti Zlínska
V pořadí čtvrtý zájezd za zdravím letovického 

Nového sdružení zdravotně postižených za podpory 
JMK vedl za poznáním zajímavostí zlínského kraje. 
Hned tři zajímavosti jsme navštívili ve městě Vizo-
vice, které leží východně od Zlína v podhůří Vizo-
vických vrchů. 

Dominantou města je zámek. Vznikl v polovině 
18. století na místě bývalého cisterciáckého kláštera. 
Je to dvoupatrová budova se třemi křídly postavená 
v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Dal-
ší zajímavostí pro nás byla návštěva vizovické likér-
ky Rudolf Jelínek a.s. Založená byla roku 1894. Je 
historickou fi rmou, která je známá zejména výrobou 
ovocných destilátů, zejména slivovicí. Exkurzní tra-
sa je bezbariérová. Zahrnuje návštěvnické centrum s 
podnikovou prodejnou, pěstitelskou pálenici, kinosál, 
provoz egalizace – zrání destilátu s obřími sudy, stáčír-

nu a degustační místnost. Poslední zajímavostí Vizovic 
byla návštěva čokoládovny Carletti s.r.o. Vyrábí zde 
čokoládu - pokrm bohů, balzám pro tělo i duši. Firma 
sídlí v areálu R. Jelínek. Používají zde klasickou ruční 
výrobu, která je typická pro Belgii a Holandsko. 

Z Vizovic naše cesta vedla do Zlína, dříve města 
obuvi. Expozice Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně s názvem Princip Baťa – Dnes fantazie, zít-
ra skutečnost se nachází v budově továrního areálu. 
Představuje historii fi rmy Baťa od jejího založení, až 
do jejího znárodnění. Za zmínku stojí i část tovární 
výrobní linky na výrobu obuvi, v níž některé stroje 
jsou dokonce funkční. Správní budova č. 21 Baťo-
vých závodů, byla jednou z prvních výškových budov 
v Evropě. Raritou je výtah a zároveň kancelář šéfa 
fi rmy Baťa. My jsme tento výtah využili při cestě na 
vyhlídkovou terasu. Návštěva Lesního hřbitova, kde je 
pochován zakladatel fi rmy T. Baťa, byla tečkou vyda-
řeného zájezdu, který přispěl k upevnění především 
duševního zdraví všech zúčastněných.  Borek

Den otevřených dveří. Společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o 
uspořádala minulý týden u příležitos   výročí dvace   let od svého založení 
den otevřených dveří. Společnost navš  vila řada zástupců obchodních 
partnerů společnos   i laická veřejnost.  Foto Jaroslav Oldřich

Boskovický chrámový sbor 
zpíval na Mikulovsku

O poslední srpnové neděli zavítal chrámový sbor od svatého Jaku-
ba na jižní Moravu. Zde v městečku Dolní Dunajovice sbor vystoupil 
v kostele, který je zasvěcen svatému Jiljí, jehož svátek právě na tyto dny 
připadá. Hlavní poutní mši svatou sloužil správce zdejší farnosti 

P. Josef Kohoutek, na jehož pozvání boskovický sbor přijel. Celou 
mši sbor na kůru řídil pan Jiří Pohl a na varhany doprovázel Miroslav 
Maňoušek ze Svitávky. Při jednotlivých částech mše svaté sbor zpíval 
písně „Chvalte radostně Krále“ od J. Clarka, ALELUJA z papežské mše 
„Urbi caritas“ od Andreye Snyde, „Ave VERUM CORPUS“ od Eswar-
da Eigara. Na samý závěr poutní – na jižní Moravě říkají hodové mše 
zazněla píseň „ALTA TRNITÁ BEATA“ – skladba z 15. století od ano-
nymního skladatele z Itálie. Po velkém aplauzu věřících hned po skon-
čení mše se boskovický sbor přesunul do nedalekých Pasohlávek, kde P. 
Kohoutek sloužil další mši svatou. Tento kostel je zasvěcen svaté Anně. 
Také zde se stejným pořadem sbor zazpíval písně, které zazněly v kos-
tele sv. Jiljí.

Po skončení mše v Pasohlávkách se sbor přesunul do Dunajovic, kde již 
byl připraven pro všechny velmi vydatný a chutný oběd a voňavé koláč-
ky věnované místními hospodyňkami. Po dobrém obědě sbor navštívil 
nedaleký sklípek, kde nás jeho majitel provedl provozními prostorami a 
usadil v příjemně chladném sklípku. Zde se nám pochlubil svými kvalit-
ními odrůdami vín. Všichni si přišli na své, každému chutnalo něco jiné-
ho. Jenže čas byl neúprosný a již jsme museli sklípek opustit, poděkovat 
majiteli a rychle pospíchat, abychom nepropásli zahajovací část hodového 
průvodu. Ten jsme tak tak stihli a sledovali ty překrásné dívenky a mlá-
dence v krojích jejich regionu. Byli doprovázeni svižnou dechovkou. Na 
tanečním parketu pak všichni předvedli to, čím se může tato část Moravy 
pochlubit. Současně s krojovanými se po jejich vystoupení na parketu při-
dali i nekrojovaní naši zpěváci. A bylo veselo jak na parketu, tak i u stolů. 
V nejlepší družné náladě přišla zpráva o ukončení zábavy a odjezdu domů. 
Z tohoto místa patří poděkování hostiteli P. Kohoutkovi, sbormistru Jiřímu 
Pohlovi, varhaníku Mirku Maňouškovi a všem krásně zpívajícím zpěvá-
kům. Díky Vám všem!  Miroslav Holík



výrobní družstvo Boskovice 
      tradice a kvalita od roku 1957

www.lidokov.cz

 středa 9. září 2015 INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 6

Ř  
Nabídka trhaných podzimních jablek z domácí zahrady - kvalitní 

odrůdy, cena 4Kč/kg.  Tel.: 775 190 242
Koupím rodinný dům se zahradou na Blanensku. Opravy mi nevadí, 

nabídněte prosím. Bez RK.  Tel.: 721 332 622
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 dlouhodobému pronájmu prostorný cihlový byt v osob-

ním vlastnictví 3+1 v 1. patře byt. domu v Deštné (v obci 8 km od Leto-
vic). Byt má vlastní plynové topení, náleží k němu 2 sklepy a zahrada 
s posezením v užívání.  V obci je obchod, školka i škola. Pro více infor-
mací volejte.  Tel.: 602 123 817

Zadám poslední dvě fenky Českého fouska s PP po lovecky vede-
ných rodičích. Matka: Connie 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 socia-
lismu. Tel.: 608 420 808

Prodám zánovní sedací soupravu oranž. barvy - 2 rozkládací sedač-
ky, 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 disky. 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 oby-

čejná mourovatá kočička. 
 Tel.: 702 951 513
Muž 41let hledá brigádu jako údržbář, skladník. Certifi káty a zkuše-

nosti mám. Boskovicko.
 Tel.: 604 412 296 p. Luboš
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Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
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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.

Kontakt na inzerci
774 408 399

inzerce@zrcadlo.net

Ú DR Ž B A H ROBŮ
 

Provádíme malý i velký  
úklid hrobů,  

novou výsadbu, chemické  
čištění náhrobků,  

výměnu drtí …

Pro více informací  
a objednání  

volejte  722 545 831



KOPANÁ
Divize, sk. D

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

Krajský přebor
Moravská Slavia - Bzenec 4:2 

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

I.A, sk. A
Svratka - Slovan Brno 2:0 

(1:0), Žebětín - Hrušovany 3:3 
(0:0), Zastávka - Slatina 3:0 (1:0), 
Šlapanice - Miroslav 3:1 (1:1), 
Kunštát - Kuřim 0:1 (0:0), Taso-

vice B - Tišnov 1:1 (0:0), Líšeň 
B - Dobšice 2:1 (0:1).
 1.  Tišnov  4  3  1  0  13:5  10
 2.  Kuřim  4  3  1  0  11:4  10
 3.  Líšeň B  4  2  1  1  10:3  7
 4.  Dobšice  4  2  1  1  9:3  7
 5.  Hrušovany  4  2  1  1  9:8  7
 6.  Slatina  4  2  1  1  6:7  7
 7.  Zastávka  4  2  1  1  6:7  7
 8.  Šlapanice  4  2  0  2  6:6  6
 9.  Kunštát  4  1  1  2  6:7  4
 10.  Miroslav  4  1  1  2  7:9  4
 11.  Svratka  4  1  1  2  7:9  4
 12.  Žebětín  4  0  2  2  6:11  2
 13.  Slovan  4  0  1  3  3:10  1
 14.  Tasovice B  4  0  1  3  3:13  1

I.B, sk. A
Slavkov - Soběšice 0:2 (0:1), 

Rousínov B - Jedovnice 2:4 (1:2), 
Líšeň C - Podolí 0:2 (0:2), Pačla-
vice - Černá Hora 2:0 (0:0), Čebín 
- Lipovec 0:0, Rájec - Medlánky 
2:2 (2:0), Vyškov B - Vilémovice 
1:1 (0:1).
 1.  Vyškov B  4  3  1  0  9:2  10
 2.  Čebín  4  3  1  0  4:0  10
 3.  Podolí  4  3  0  1  8:3  9
 4.  Jedovnice  4  3  0  1  10:8  9
 5.  Medlánky  4  2  1  1  15:5  7
 6.  Pačlavice  4  2  1  1  10:5  7

 7.  Soběšice  4  2  1  1  10:8  7
 8.  Černá Hora  4  2  0  2  8:11  6
 9.  Vilémovice  4  1  2  1  6:4  5
 10.  Rájec  4  1  1  2  10:10  4
 11.  Lipovec  4  1  1  2  5:7  4
 12.  Rousínov B  4  0  1  3  5:17  1
 13.  Slavkov  4  0  0  4  3:12  0
 14.  Líšeň C  4  0  0  4  1:12  0

Okresní přebor
Vysočany - Ráječko B 3:2 (2:2), 

Kunštát B - Rudice 2:5 (1:2), 
Adamov - Olešnice 2:0 (0:0), 
Vavřinec - Olomučany 0:3 (0:1), 
Lipůvka - Šošůvka 4:4 (3:2), 
Bořitov - Letovice 0:3 (0:3), 
Doubravice - Sloup 5:2 (3:2).
 1.  Sloup  5  4  0  1  14:9  12
 2.  Rudice  5  3  1  1  13:6  10
 3.  Olešnice  5  3  1  1  8:7  10
 4.  Adamov  5  3  0  2  12:5  9
 5.  Letovice  5  3  0  2  11:10  9
 6.  Doubravice  5  2  2  1  11:9  8
 7.  Olomučany  5  2  1  2  9:7  7
 8.  Šošůvka  5  2  1  2  19:20  7
 9.  Ráječko B  5  2  1  2  9:10  7
 10.  Kunštát B  5  2  0  3  14:15  6
 11.  Vysočany  5  2  0  3  12:14  6
 12.  Lipůvka  5  1  2  2  18:14  5
 13.  Vavřinec  5  1  0  4  6:17  3
 14.  Bořitov  5  0  1  4  2:15  1
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Blanenského golema 
vyhráli Fojtík a Prudek

L  S

Blansko - V sobotu 5. září se 
na startu 15. ročníku Blanenské-
ho golema sešlo více než 240 
vyznavačů cyklistiky. Letošní 
ročník je zařazen do seriálu sedmi 
závodů Brněnského poháru MTB 
a uspořádal ho, jako již tradičně, 
Triatlon – Ski klub ASK Blansko 
a Klub biatlonu Metra Blansko.

Cyklisté několika věkových kate-
gorií si mohli v srdci Moravského 
krasu vybrat trať ve dvou délkách 
Hobby 36 km a Open 61 km.

Ta kratší nabídla jednoznačné 
vítězství Dominika Prudka, který 
na druhého v cíli čekal téměř dvě 
minuty. Na delší trati byla situace 
dramatičtější, ale Ondřej Fojtík 
měl nakonec náskok více než půl-
minutový.

Hobby 36 km: Muži: 15 - 
18 let: 1. Prudek Dominik (GT 
bikeplac oportunity), 1:16:59, 

2. Šmída Jan (Moravec Team), 
1:27:48, 3. Šmída Michal (Mora-
vec Team), 1:29:58. Od 19 let: 1. 
Gregor Lukáš (Moravec team), 
1:22:06, 2. Ševčík Petr (Jedo-
vnice), 1:24:56, 3. Hajdamach 
Jiří (Sever Brno), 1:25:58. Od 
30 let: 1. Šustek Milan (Cyklo 
shop Šustek), 1:18:45, 2. Jeřábek 
Oldřich (Život na kolech Brno), 
1:20:34, 3. Přichystal Lukáš (Žid-
lochovice), 1:22:06. Od 40 let: 
1. Pegáč Radek (Atrex Brno), 
1:24:10, Bartoň Jiří (Bike klub 
Sádek), 1:26:03, 3. Škaroupka 
Michal (Atex), 1:28:46. Od 50 
let: 1. Vychodil Lubomír (In-Life 
cycling team/Lito), 1:30:54, 6. 
Doležel Vítězslav (Jedovnice), 
1:45:32.

Ženy: 15 - 18 let: 1. Tesařová 
Jana (Moravec team), 1:32:48, 
2. Zemánková Anna (Moravec 
team), 1:41:11, 3. Haasová Kristý-
na (ACT leraK Blansko), 1:45:45. 

Od 19 let: 1. Boudná Lucie (Život 
na kolech), 1:31:13, 2. Gottwal-
dová Kateřina (Moravec Team), 
1:41:11, 3. Slaná Michaela (Pepe 
bike), 1:42:40. Od 40 let: 1. 
Prudková Ivana (Moravec team), 
1:49:53, 2. Heppová Eva (Bike 
Team/Černá Hora), 2:08:12, 3. 
Neterdová Klaudie (Bystřice 
n.P.), 2:08:47.

Open 61 km: Muži: Od 19 let: 
1. Váňa Pavel (Setres cycling), 
2:11:32, 2. Partl Ondřej (Uniqa 
Jihlava), 2:14:39, 3. Gold Zdeněk 
(Superior MTB team), 2:14:40, 
7. Pokorný Jan (BCK Relax 
Olešnice), 2:26:23, 8. Vašíček 
Michal (Vavřinec), 2:27:39, 10. 
Hloušek Dominik (MRX Team 
Bořitov), 2:52:15.5. Od 30 let: 1. 
Fojtík Ondřej (Force KCK Zlín), 
2:07:46, 2. Fajt Milan (Eurofoam 
team), 2:08:20, 3. Kuchařík Milan 
(Pells Team), 2:11:17, 7. Bohá-
ček Jan (Boskovice Mladkov), 

2:21,44. Od 40 let: 1.  Gottwald 
Martin (Moravec team), 2:14:39, 
2. Veselovský Vlastimil (Cyk-
loVeslovský Kuřim), 2:14:42, 
3. Barták Jiří (Eurofoam team), 
2:27:50, 4. Martínek Jan (SC 
Ráječko), 2:27:54, 10. Jarůšek 
Josef (Spešov), 2:34:14. Od 
50 let: 1. Olejníček Dušan (GT 
bikeplac oportunity), 2:21:44, 
2. Spáčil Leopold (Inkospor / 
Letovice), 2:23:51, 3. Peňáček 
Miroslav (Půjčovna kol Ledni-
ce), 2:24:31, 4. Prudek Vítězslav 
(Moravec team), 2:32:55. 

Ženy: Od 19 let: 1. Veselá 
Lucie (GT bikeplac oportunity), 
2:36:00, 2. Vlachová Soňa (Život 
na kolech), 2:41:21, 3. Černá Len-
ka (Sotesport), 3:13:15, 4. Adám-
ková Blanka (Staré Blansko), 
3:45:10. Od 40 let: 1. Haasová 
Radka (ACT leraK Blansko), 
3:04:51, 2. Stloukalová Zdenka 
(ACT leraK Blansko), 4:04:27.

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

1 K  – B , 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 B  – B , KP 1 0 2

4 Š  – K , I.A 1 0 2

5 Č  H  – P , I.B 1 0 2

6 V  – L  C, I.B 1 0 2

7 L  – R  B, I.B 1 0 2

8 R  B – S , OP 1 0 2

9 L  – D , OP 1 0 2

10 O  – L , OP 1 0 2

11 R  – A , OP 1 0 2

12 V  – K  B, OP 1 0 2

13 B  B – D , III. . 1 0 2

14 R -J  – J , I.B 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem pátého kola Tipovačky se stal Jiří Stehlík st. z Kotvrdo-
vic, který získal 6 bodů, jen díky lepšímu celkovému umístění před 
Michalem Nečasem z Lipovce. Kolo bylo na tipování velmi těžké. 
Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

T

Přijeďte strávit příjemný den rybolovem 
a relaxací k rybníku 

„Semič“ ! ( Sudice u Boskovic )
NENÍ TREBA RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU!

NEMUSÍTE UMĚT CHYTAT RYBY – NAUČÍME VÁS TO!
RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME!

Na tomto místě je zajištěn prodej živých ryb. Využijte 
této možnos   koupit si 

čerstvou a chutnou rybu, kdykoli budete mít chuť!
Facebook: Rybolov Havelka ORCA

www.rybolovhavelkaorca.cz
VEŠKERÉ INFORMACE NA TEL. – 607 505 277

Běžecký Hraběnka Cup 
končí už příští úterý

Region - Na startu čtvrtého závodu Hraběnka Cupu, Ráječko - 
Hraběnka zaregistrovali pořadatelé 76 běžců. Bez problémů protrhl 
pomyslnou cílovou pásku Jan Kohut, který o půl minuty porazil v cíli 
druhého Vojtěcha Grüna. V podstatě šlo o souboj těchto dvou běžců, 
zbytek startovního pole se na ně díval z uctivé vzdálenosti.

Muži: 1. Jan Kohut (Relax-Fit Running Team Blansko), 27:11, 
2. Vojtěch Grün (Relax Fit Team/AC Okrouhlá), 27:42, 3. Tomáš 
Večeřa (AK Dvorská Blansko), 28:41. Veteráni 1: 1. Hynek Dolák 
(Blansko), 28:58, 2. Gustav Grün (AC Okrouhlá), 29:34, 3. Robert 
Šamonil (Horizont Kola Novák Blansko), 30:05. Veteráni 2: 1. Ivoš 
Hájek (Doubravice), 31:47, 2. Zdeněk Novák (Horizont Kola Novák), 
33:07, 3. Alois Tichý (Blansko), 36:55. Veteráni 3: 1. Pavel Svobo-
da (TJ Sloup), 35:54, 2. Jiří Brtník (Babice nad Svitavou), 39:47, 3. 
Miloslav Bayer (ASK Blansko), 41:28. Junioři: 1. Petr Konečný (AC 
Okrouhlá), 29:14, 2. Jan Opletal (Jedovnice), 31:43, 3. Patrik Bejček 
(Ostrov u Macochy), 33:46.

Ženy: 1. Karolína Zádrapová (AK Drnovice), 34:16, 2. Lucie 
Nedomová (Lysice), 36:01, 3. Eva Zálešáková (Kometky Adamov), 
36:15. Veteránky: 1. Zdenka Komárková (Olešnice), 35:20, 2. Marie 
Hynštová (AK Drnovice), 37:09, 3. Dana Hyláková (AK Drnovice), 
38:19.

Předposlední závod Hraběka Cupu se běží v úterý 8. září ze Skal-
ního Mlýna na Macochu, letošní ročník končí 15. září během z Horní 
Lhoty na Hraběnku.  (les)

Nepodařený vstup. Novou sezónu zahájily v sobotu volejbalistky Minervy Boskovice dvojzápasem s celkem Šlapanic. V předehrávaném 
3. a 4. kole svým soupeřkám podlehly 1:3 (-18, -25, 25, -14) a 1:3 (-14, 24, -21, -19).  Foto Lubomír Slezák

Boskovické volejbalistky na úvod 
sezóny zaváhaly a podlehly Šlapanicím

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BOSKOVICE 
 

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V ROCE 2015/2016 

Pondělí Galerie   9:00 – 10:00 Kondiční cvičení 
 Galerie 17:00 – 18:00 Cvičení s gymbaly 
 Galerie 18:00 – 19:00 Pilates 
 Modrý salonek 16:00 – 20:30 Street Dance 
 Jeviště 16:00 – 17:00 HIP HOP 
Úterý Modrý salonek 14:30 – 17:30 DDM 
 Modrý salonek 18:00 – 19:30 Orientální tance 
 Velký sál 16:45 – 22:00 Taneční kurzy 
 Gymnázium 19:00 – 20:00 Malá kopaná 
Středa Modrý salonek 16:00 – 20:30 Street dance 
 Jeviště 17:00 – 18:30 Break Dance 
 Galerie 16:00 – 20:00 Stolní tenis 
Čtvrtek Galerie 18:00 – 19:00 Kondiční cvičení 
 Modrý salonek 18:00 – 19:15 Orientální tance 
Pátek Galerie 16:00 – 20:00 Stolní tenis 

INZERCE

K   Domácí tenisté na výhru 
nedosáhli

Kunštát - Minulý týden uspořádal Tenisový klub Kunštát turnaj 
mužů. Dvojnásobné vítězství si připsal Jaroslav Schiller z Bosonoh, 
který se po titulu z dvouhry radoval s Martin Zivčákem i z vítězství 
ve čtyřhře.

Z domácích tenistů došel nejdál Petr Votřel, který ve čtyřhře prohrál 
až ve fi nále.

Dvouhra - semifi nále: Tlapák (Agrofert Prostějov) - Votřel (Kunštát) 
7:5, 5:7, 6:4, Schiller (Bosonohy) - Stolarik (Ostrava) 7:5, 6:1. Finále: 
Schiller - Tlapák 6:1, 6:1.

Čtyřhra - semifi nále: Zivčák, Schiller (Bystřice n. P., Bosonohy) - 
Sojka Petr, Sojka Petr (Kunštát) 4:6, 6:3, 1:0, Votřel, Šauer (Kunštát, 
Bosonohy) - Tlapák, Stolarik 6:3, 6:3. Finále: Zivčák, Schiller - Votřel, 
Šauer 6:2, 6:0.  (les)

ATLETIKA
8. 9., 17:30 h Skalní mlýn - Macocha, Hraběnka Cup, 16. roč. 12. 9., 

15 h Blanenská desítka.

HORSKÁ KOLA
13. 9., 9:30 h Westernové městečko Boskovice. Pohár Drahanské 

vrchoviny.

KOPANÁ
13. 9., 16 h Boskovice - Bohunice, Ráječko - Bystrc, KP. Černá Hora 

- Podolí, Vilémovice - Líšeň C, Jedovnice - Rájec, Lipovec - Rousínov 
B., I. B.

MALÁ KOPANÁ
9. 9., 18 h Boskovice. Blansko - Jihlava, liga malé kopané.
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Hrdlička s Loskotem 
skončili v Kunštátu pátí

L  S

Kunštát - Světový pohár v kolo-
vé pokračoval v sobotu pátým 
turnajem, který se hrál v Městské 
sportovní hale v Kunštátu.

V nabité konkurenci se v desít-
ce startujících představily i tři 
české dvojice, Pavel Šmíd a Petr 
Skoták (Favorit Brno), Jiří Hrd-
lička s Pavlem Loskotem (SC 
Svitávka 1) a Jan Stibor s Davi-
dem Richtrem (SC Svitávka 2).

Dvojice Hrdlička, Loskot 
v zápasech ve skupině nejprve 
porazila maďarský Baj 9:2, poté 
podlehla mistrům světa z roku 
2009 dvojici Peter Jiricek/Mar-
cel Waldispühl (RC Winterthur) 
1:10 a páru Patrick Schnetzer / 
Markus Bröll (Höchst 1) 5:6. Ze 
třetího místa jí nepomohla ani 
následující výhra 8:3 s párem 
Peter Martens / Christoph Baudu 
(SNA Gent).

Druhý svitávecký pár Stibor, 
Richter uhrál ve skupině jen bod 
za remízu 3:3 s dvojicí VC Dor-
lisheim a uzavřel tabulku.

V závěrečném souboji o páté 

a a

3.–4. října 2015
SOBOTA a NEDĚLE  od 9.00  do 18.00  
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU

TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL, 
prodej husích specialit, atrakce pro děti,
soutěž restaurací o nejlepší husí pečínku,
živý koutek Arboreta Šmelcovna …
ZÁMECKÝ SKLENÍK – nabídka husí pečínky 
MUZEUM BOSKOVICKA – dílna pro děti,
výstava panenek a kočárků
AREÁL  ZA  MUZEEM 
oblastní výstava drobného zvířectva
HRADNÍ ULICE – výstava zemědělské techniky
MASARYKOVO NÁM. – výstava automobilů
VYBRANÉ BOSKOVICKÉ RESTAURACE 
HUSÍ MENU 
PARK POD LETNÍM KINEM / SO a NE od 10.00 /
Pohádka pro děti  (vstup zdarma)        

AREÁL LETNÍHO KINA
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU /  ZÁMECKÝ SKLENÍK

MUZEUM BOSKOVICKA  / AREÁL ZA MUZEEM 
BOSKOVICKÉ  RESTAURACE

Jednotné vstupné:   
100 Kč/den, dvoudenní vstupné 150 Kč, 
děti do 10 let zdarma 
držitélé průkazu ZTP nebo ZTP/P + jejich doprovod zdarma

www.husi-slavnosti.cz
www.kulturaboskovice.cz

v Boskovicích

     USÍ
LAVNOSTI

XII. 

SOBOTA  3. 10. LETNÍ KINO
11.30   »  Borověnka a FS Velen
12.00   »  Slavnostní zahájení  
12.30   »  Mariachi Espuelas 

14.00   »  HORŇÁCK Ý MUŽSK Ý 
         PĚVECK Ý SBOR

15.30  »  BRATŘI EBENOVÉ
17.00   »  Lucie Revival (Praha) 

NEDĚLE 4. 10. LETNÍ KINO
11.30    »  ZUŠ Boskovice
12.30   »  Stanley’s Dixie Street Band

14.00   » 
 X INDL X

15.00   »  vyhlášení výsledků soutěže 
  O nejlepší husí pečínku

15.30   »  STO ZVÍŘ AT
17.00    »  U2 Desire Revival Band

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

místo porazili Hrdlička s Losko-
tem dvojici Severin Weibel/Ben-
jamin Weibel (RMV Pfungen) 

6:5, Stibor s Richtrem pak Baj 
10:3 a skončili devátí. Ve finále 
porazil Höchst RMC Stein (Ger-

hard Mlady, Bernd Mlady) 7:3 
a radoval se z celkového prven-
ství.

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Blansko před osmi stovkami diváků remizovalo s Bystřicí
Blansko - Blanenští fotbalisté 

poprvé v letošní sezóně nebrali 
v domácím zápase plný počet 
bodů. V páteční předehrávce 
pátého kola remizovali s Bystřicí 
nad Pernštějnem 1:1.

Zápas na stadionu na Údol-
ní sledoval opět rekordní počet 
diváků. Cestu na něj si našlo 
skoro osm stovek lidí, což je 
o necelé dvě stovky více než v 
předchozím utkání.

Skóre otevřeli v 19. minu-
tě hosté. Po rohovém kopu se 
v pokutovém území Blanenských 
nejlépe zorientoval Ondřej Vícha 
a Bystřice vedla 0:1. 

Do konce poločasu měli hosté 
na kopačkách ještě několik šan-
cí. Do slibných situací se dostá-
vali ale také domácí. Stav se ale 
nezměnil.

Do druhé půle Blansko vykro-
čilo s cílem otočit skóre a na 
jeho herním projevu to bylo znát. 
V 70. minutě putoval předčasně 
do kabin po druhé žluté kartě 
hostující Illek, který fauloval 
domácího Fouska. 

Gólu v síti Bystřice se domácí 
příznivci dočkali až v 83. minu-
tě zápasu. Na rohový kop Petra 
Švancary si před brankou nasko-
čil Přemysl Fousek a hlavičkou 

vyrovnal na 1:1. V posledních 
minutách utkání se Blanenští 
za povzbuzování diváků ještě 
pokoušeli strhnout vedení na 
svou stranu. I přes několik zají-
mavých šancí se jim to ale do 
závěrečného hvizdu nepodařilo.

„V prvním poločase byl soupeř 
kvalitnější než my. Hráli jsme 
příliš individuálně a ne týmo-
vě. Ve druhém poločase jsme to 
změnili, dostali jsme se do hry 
a myslím si, že jsme byli lepším 
mužstvem. Minimálně vyrovnat 
jsme si určitě zasloužili. Prak-
ticky celý zápas jsme dotahovali, 
takže remízu bereme,“ zhodnotil 

utkání trenér FK Blansko Michal 
Kugler. 

FK BLANSKO - Juran - 
P. Fousek, Šplíchal, Müller, Šíp 
- Jarůšek (68. Ullmann), Kugler, 
Jukl (46. Gromský), Nečas (C) 
(57. Chlad) - Trtílek, P. Švancara 

Poločas: 0:1 
Branky: 83. P. Fousek - 19. 

Vícha 
ŽK: 25. P. Fousek, 60. Šíp, 82. 

Kugler, 87. Müller - 35. Illek, 53. 
Chocholáč, 85. Vícha, 92. Malý 

ČK: 70. Illek (Bystřice, po dvou 
žlutých kartách). 

Diváků: 787.
 Michal Záboj Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

O putovní pohár Makkabi. Boskovická sokolovna přivítala v neděli 
6. září na 15. ročníku tohoto turnaje 56 hráčů. Více než polovina při-
hlášených se mohla pochlubit ratingem přes 2 000. Roli největšího 
favorita potvrdil v nabité konkurenci mezinárodní mistr Vojtěch Plát. 
 Foto Lubomír Slezák
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