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Boskovice - Solární elektrár-
na společnosti AKAM-Bosko, 
kterou firma provozovala na 
pozemcích pronajatých od měs-
ta Boskovice, definitivně končí. 
Vedení boskovické 
radnice nyní spo-
lečnost vyzvalo k 
vyklizení a předání 
pozemků.

„Dne šestadva-
cátého srpna letoš-
ního roku uplynula 
výpovědní lhůta u 
nájemní smlouvy se společnos-
tí AKAM-Bosko a.s. na proná-
jem pozemků pod fotovoltaic-
kou elektrárnou. V souladu s 
nájemní smlouvou je nájemce 
povinen po skončení nájmu 
pozemky vyklidit a předat ve 
stavu odpovídajícím přiměřené-
mu užívání,“ uvedla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

V souladu s tímto ujednáním 
proto vedení Boskovic společ-
nost vyzvalo k vyklizení a předá-
ní pozemků ve lhůtě třiceti dnů 
od doručení výzvy. Nejpozději 
se tak musí stát do patnáctého 
října letošního roku.

Vedení Boskovic došla s fir-
mou trpělivost poté, co nepla-
tila za pronajaté pozemky. Na 
nájemném městu dluží téměř dva 
miliony korun. Radnice dala spo-
lečnosti čas na vyrovnání dluhu 
do konce letošního května. Pro-
tože k tomu nedošlo, následovala 
výpověď nájemní smlouvy.

Společnost s městem uzavřela 
smlouvu na pronájem pozemků 

v roce 2009. Radnice za to měla 
původně dostávat více než dva 
a čtvrt milionu korun ročně. 

Před třemi lety ale vedení měs-
ta společnosti nájemné snížilo 
o polovinu. Důvodem pro toto 
rozhodnutí byly její problémy 

s prodejem elektři-
ny.

Brněnský krajský 
soud navíc letos 
zrušil rozhodnu-
tí Energetického 
regulačního úřadu 
(ERÚ) z roku 2010 
o udělení licence 

pro sluneční elektrárnu firmy 
AKAM-Bosko. Podle jeho názo-
ru k datu vydání licence ještě 
část solární elektrárny nestála. 

Případ byl součástí hromad-
ného podání nejvyššího státního 
zástupce Pavla Zemana. Všech-
ny se týkaly elektráren, které 
dostaly licenci před koncem roku 
2010, a čerpaly tak vyšší dotaci 
při prodeji vyráběné elektřiny. 
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Velká cena Blanenska v požárním útoku zná vítěze
Sudice - V sobotu 12. září se 

na hasičské dráze u kulturního 
domu v Sudicích rozhodovalo, 
které z družstev letos získá mis-
trovský titul ve Velké ceně Bla-
nenska v požárním útoku. 

Žádný z týmů mužské ani 
ženské kategorie si v průběhu 
ligy nedokázal vytvořit tako-
vý náskok, aby poslední soutěž 
nemohla ovlivnit jeho konečné 
pořadí.

Do závodu, který patří kvůli 
značnému převýšení dráhy k těm 
těžším na lize, se přihlásilo tři-
cet mužských a patnáct ženských 
družstev. 

Konec elektrárny: 
AKAM-Bosko musí 
vyklidit pozemky

Korupční kauza
Soud rozhodne 
o údajném 
uplácení na 
boskovickém 
úřadě na podzim.

Více na straně 2

Úspěšná sezóna
Tržby 
boskovického 
letního kina 
přesáhly půl 
milionu korun.

Více na straně 4

Historická premiéra
Boskovice hostily 
před televizními 
kamerami úvodní 
zápas Ligy 
malého fotbalu.

Více na straně 8

Svatba. Uplynulou neděli odpoledne bylo na blanenském zámku živo. Vyvrcholily tam Dny evropského 
dědictví ukázkou svatebního obřadu, jako inspirace pro všechny, kdo hodlají vstoupit do manželského svaz-
ku. Více na str. 2 Fotoreportáž na www.zrcadlo.net.  Foto Marie Hasoňová
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Na blanenském zámku byla 
ukázková svatba prince a Popelky

První vystartovali muži a hned 
zkraje se družstvu z Obory, hor-
kému kandidátovi na celkové 
vítězství, podařilo požární útok 
splnit v čase 17,37 s. Tímto 
svým pokusem Obora nasadila 
laťku tak vysoko, že se ji již žád-
nému z týmů během celé soutěže 
nepodařilo překonat.

Druhý skončil Žernovník 
s časem 17,63 s a třetí muži ze 
Stražiska za čas 17,99 s. Hluboké 
z okresu Třebíč, které doposud 
celkovou tabulku vedlo, získalo 
za čas 18,91 s až desáté místo, 
přesto se mu podařilo bodový 
náskok z předešlých kol Velké 
ceny Blanenska udržet a stalo se 
tak s 210 body celkovým vítě-
zem letošního ročníku. Druhá 
skončila Obora s 207 body a třetí 
Nesvačilka z okresu Brno-ven-
kov se 168 body.

V ženské kategorii sudická 
soutěž s celkovým pořadím také 
moc nezamíchala, zvítězila Šo-
šůvka s časem 17,72 s a stala se 
tak i celkovým vítězem ženské 
kategorie Velké ceny Blanenska 
v požárním útoku. Druhé místo 
v Sudicích obsadily Němčice za 
čas 17,75 s a třetí pak Senetářov 
s časem 19,21 s.

V celkovém pořadí doplnil na 
stupních vítězů zlatou Šošůvku, 
která v lize získala 134 bodů, 
druhý Sychotín se 109 body 
a třetí skončily Němčice s cel-
kem 86 body.

Slavnostní vyhlášení celko-
vých výsledků letošního ročníku 
Velké ceny Blanenska v požár-
ním útoku proběhne v sobotu 
7. listopadu od 18 hodin v kul-
turním domě v Černovicích. 
 Broňa Zhořová

Žena si dala pivo a panáky, 
pak skočila před auto

Bořitov - Osobní auto ve středu 
před půlnocí srazilo na silnici I/43 
opilou chodkyni. Dvaadvacetiletá 
žena chtěla stopovat a vběhla pří-
mo před přijíždějící vozidlo. Ze 
střetu vyvázla s lehkým zraněním. 

Mladá žena z Rájce – Jestřebí 
se ve středu 9. září před půlnocí 
nejprve pohybovala mimo frekven-
tovanou silnici. Pak se ale nejspíš 
na poslední chvíli rozhodla, že si 
zastaví nějaké auto.

„Vstoupila do jízdní dráhy vozu 
právě přijíždějícímu ve směru od 
Brna a snažila se jej rozmáchlý-
mi gesty zastavit. Neodhadla však 
dostatečně vzdálenost  přibližujících 
se světel, čímž připravila šestačty-
řicetiletému šoférovi Fiatu horké 
chvíle,“ popsal blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

Řidič auta začal prudce brzdit. 
Manévrem na poslední chvíli se 
mu podařilo zmírnit následky stře-

tu a chodkyně tak utrpěla pouze 
lehké zranění.

„Pravděpodobnou příčinu neho-
dy pak odhalil test provedený při-
volanou policejní hlídkou. Výsle-
dek dvě a půl promile alkoholu 
v dechu odpovídal přiznání mladé 
ženy, že před svou půlnoční eska-
pádou prokládala konzumaci piva 
panáky destilátu,“ dodal mluvčí 
s tím, že ženě teď hrozí sankce ve 
správním řízení.  (moj)

Blansko mění pravidla 
pro dotace sportovním 

klubům a do kultury
Blansko - Sportovní oddíly a kulturní spolky v Blansku budou dostá-

vat peníze od města podle nových pravidel. Koncepce sportu a kultury už 
schválili blanenští radní, posoudit je ale ještě musejí zastupitelé. Financo-
vání sportu se bude nově řídit Koncepcí podpory sportu ve městě Blansko 
na léta 2016–2023. Materiál jasně stanovuje pravidla, podle kterých bude 
město rozdělovat peníze klubům.

„Jednotlivé sportovní oddíly budou žádat o granty. Když splní kritéria, 
tak dostanou dotaci. S novou koncepcí budou mít všechny subjekty stejné 
možnosti,“ podotkl blanenský místostarosta Jiří Crha (ODS).

Město se v dokumentu zavazuje dávat na granty sportovcům tři procen-
ta ze sdílených daní.  Pokračování na str. 2

Poslední závod seriálu v Sudicích. Foto Pavel KuchařPoslední závod seriálu v Sudicích. Foto Pavel Kuchař

V souladu s nájemní smlouvou je 
nájemce povinen po skončení 
nájmu pozemky vyklidit a předat ve 

stavu odpovídajícím přiměřenému užívá-
ní.  Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic

Na Suchém 
budou volby
Suchý - Nové volby do obecního 

zastupitelstva se v Suchém odehrají 
v sobotu 26. září. Jednodenní volby 
začnou v sedm hodin ráno a budou 
trvat do večerní desáté hodiny. 
Bezprostředně poté bude zahájeno 
zpracování výsledků voleb.

Na Suchém se bude volit sedmi-
členné zastupitelstvo a lidé budou 
mít z čeho vybírat. O přízeň voli-
čů se totiž ucházejí čtyři sdružení 
nezávislých kandidátů. Celkový 
počet kandidátů na všech kandidát-
ních listinách je třiatřicet.  (hrr)
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O údajném uplácení na úřadě 
se rozhodne na podzim

K
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Blansko - Pětice obžalovaných 
v kauze údajné korupce na odbo-
ru dopravy radnice v Boskovicích 
by si mohla vyslechnout rozsudek 
v listopadu. Na konci středečního 
jednání u blanenského okresní-
ho soudu to uvedla předsedkyně 
senátu Helena Frantelová. 

U soudu ve středu zazněly dal-
ší odposlechy. Policie je pořídila 
přímo v kanceláři obžalované-
ho úředníka Filipa Kincla. Část 
z nich pochází i z telefonních 
hovorů.

Na záznamu například Kincl 
s dalším obžalovaným Vladimí-
rem Tlamkou mluví o tom, jak se 
vypořádat s přestupkem Tlamko-
va známého. Ten nezastavil poli-
cejní hlídce, nepodrobil se decho-
vé zkoušce a nepředložil doklady. 
Za to mu hrozila až padesátitisí-
cová pokuta a zákaz řízení.

„Jediná možnost, která je, je to 
táhnout jeden rok, ta jednoroční 
prekluzivní lhůta s tím, že on by 
se rozmluvil a já bych si ho ješ-
tě předvolal dvakrát třikrát. Aby 
se vlk nažral a koza zůstala celá, 
bylo by vydáno nějaké rozhodnu-
tí, ale on by se odvolal a prošlo by 
to lhůtou jednoho roku a já bych 
to zastavil,“ zaznělo na záznamu 
z úst Filipa Kincla.

V jiném odposlechu se Kincl 
a další obžalovaný advokát Čest-
mír Sekanina mají podle obžalo-
by domlouvat, jak vyřešit nehodu 
auta a chodce. Ze sražení chodce 
na začátku se stane nakonec kon-
statování, že chodec sám spadl na 
auto.

RÁJEČKO - Z auta zmizelo elektronářadí. Ze skříňového náklad-
ního auta zaparkovaného v Ráječku zmizelo elektronářadí. Pouhá půl 
hodina, kdy třiašedesátiletý šofér ponechal řádně uzamčené auto bez 
dozoru, stačila neznámému zloději k ukradení kufru s náčiním v hod-
notě devíti a půl tisíce korun. Do vozu se však pachatel dostal ne zcela 
běžným způsobem. Nejprve totiž několika řezy poničil gumové těsnění 
pevně zaskleného okna, aby toto vzápětí mohl vysadit a neporušené 
položit vedle auta na zem. Pak už byla přístupová cesta dovnitř volná 
a stačilo se pouze nahnout přes lub otvoru pro očekávanou kořist. Ve 
spojitosti s jednáním troufalého pachatele mu tak po dopadení hrozí až 
dvouletý trest odnětí svobody.  (hrr)

LAŽANY - Stánek přilákal zloděje. Škodu přesahující jedenáct 
a půl tisíce korun napáchal zatím neznámý zloděj, který se vloupal do 
stánku s občerstvením v areálu lažanského koupaliště. Na své cestě 
za kořistí musel nejprve překonat plot a následně vypáčit okno kios-
ku. Uvnitř se pak soustředil na zásoby cigaret a alkoholu. Nakonec 
však nepohrdl ani cukrovinkami, které tu měl provozovatel občerstve-
ní uskladněny. Z místa činu pak nepozorovaně i s ukradeným zbožím 
zmizel. Po odhalení se bude muset strůjce trestné činnosti zodpovídat 
z krádeže spáchané vloupáním s tím, že mu naše právní předpisy budou 
hrozit až dvouletým pobytem za mřížemi.  (hrr)

BOSKOVICE - Muž přišel o notebook. O notebook přišel dva-
ačtyřicetiletý muž, který se v Boskovicích zapovídal se skupinkou 
mužů a žen postávající poblíž jednoho z tamních supermarketů. Aby 
jim společně strávený čas příjemně ubíhal, konzumovali během setkání 
různé alkoholické nápoje. Jednomu z popíjejících se však udělalo náhle 
nevolno a na místo museli přijet záchranáři. Než však sanita se zdra-
votníky přijela, pomáhal kolabujícímu muž s notebookem. 

„Protože mu však v této činnosti přenosný počítač zavazel, předal 
přístroj dalšímu přítomnému. Než se však celá záležitost s odvozem 
pacienta vyřešila, devětatřicetiletý opatrovatel elektroniky zmizel 
a jemu svěřené zařízení s ním. Později nebyl schopen vysvětlit, co se 
s tímto stalo. Teď se pravděpodobný pachatel bude muset zodpovídat 
z trestného činu krádeže. Neulehčí mu ani skutečnost, že takovému 
podezření nečelí poprvé,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Neče-
sánek.

Pokud se prokáže, že kradl, může v souvislosti se svým jednáním 
počítat až s tříletým trestem odnětí svobody.  (hrr)

LETOVICE - Nový traktor nebude. Letovičtí policisté řeší pří-
pad sedmatřicetiletého muže z Březové nad Svitavou, kterého připra-
vil zatím neznámý pachatel o šedesát pět tisíc korun. Nešťastník totiž 
koncem srpna odpověděl na inzerát nabízející k odprodeji ojetý traktor 
Zetor 5945. 

„Podlý inzerent své oběti v e-mailech tvrdil, že stroj po zaplace-
ní záloh přiveze z Německa. Kupec tedy učinil požadované převody 
peněz ve prospěch pachatelova účtu, aniž by mu traktor byl následně 
dodán. Podvodníkovi, který po obdržení peněz přestal s protistranou 
úplně komunikovat, teď ve spojitosti s jeho jednáním a výší způsobené 
škody hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ doplnil blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.  (hrr)

 
BLANSKO - Zloděje chytili při činu. Ostraha jednoho z bla-

nenských supermarketů odhalila třiatřicetiletého muže z Brna, který 
se snažil přes pokladnu bez placení pronést neobvyklý kontraband. 
Následně přivolané policejní patrole musel poberta vysvětlovat, proč 
se v jeho kapsách nachází dvě balení Olomouckých tvarůžků a jeden 
Romadúr. Během toho se však začal utrhovat na zaměstnance ostrahy, 
kteří jej při činu původně přistihli. Všímavé dvojici strážců obchodu 
důrazně hrozil fyzickou likvidací, což samozřejmě nemohlo zůstat bez 
povšimnutí přítomné policejní hlídky. Proto se teď mimo přestupku 
bude výtečník zodpovídat i z trestného činu nebezpečného vyhrožo-
vání. Ve spojitosti s tímto jednáním mu naše právní předpisy hrozí až 
jedním rokem stráveným ve vězení.  (hrr)

Hasiči z Boskovic na krajské soutěži ve 
vyprošťování skončili třetí

Rosice, Boskovice - Bosko-
vičtí hasiči neobhájili loňské 
vítězství v Poháru města Rosice 
ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel. Ze tře-
tího ročníku soutěže si odvezli 
třetí místo

O pohár se v sobotu utkalo 
osm týmů z Jihomoravského kra-
je. Mimo soutěž nastoupili také 
hasiči z Valašského Meziříčí a ze 
slovenské Trnavy.

„Čtyřčlenné soutěžní týmy 
měly pod dohledem rozhod-
čích za úkol vyprostit figuranta 
z havarovaného vozidla. Kromě 

času však hrála důležitou roli 
také taktika a správné postupy 
hasičů během zásahu. Soutěžní 
družstvo dopředu neznalo neho-
du, se kterou se musí vypořá-
dat. V průběhu přípravy se totiž 
muselo odebrat do izolace. Sou-
těž se tak blíží zásahu u skutečné 
dopravní nehody,“ popsal mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Soutěž letos vyhráli hasiči 
z Tišnova s těsným náskokem 
před domácími Rosicemi. Lonští 
vítězové z Boskovic obsadili tře-
tí místo.  Michal Záboj

Blansko mění pravidla pro dotace 
sportovním klubům a do kultury

Pokračování ze str. 1
Letos by to například činilo asi 

5,7 milionu korun. Pro srovnání, 
tento rok radnice kluby podpořila 
částkou asi o jeden a půl milionu 
korun nižší.

Podle koncepce se tři procenta 
ze sdílených daní budou rozdělo-
vat v prvním pilíři. „Dotace bude 
možno čerpat na pronájem a pro-
voz sportovišť, startovné, odmě-
ny pro rozhodčí, cestovné nebo 
dopravu, zkráceně na provoz klu-
bu,“ upřesnil místostarosta.

Sportovci budou podávat 
žádosti vždy do 30. července. 
Peníze pak dostanou na nadchá-
zející rok. Výše dotace se bude 
počítat podle speciálního vzorce, 

který zahrne třeba nákladovost 
sportu nebo počet členů v mlá-
dežnických kategoriích.

„Kluby budou moci žádat 
sedmdesát procent ze skutečných 
celkových nákladů a padesát pro-
cent musí dát na pronájem spor-
tovišť. Využití fi nančních pro-
středků budou kontrolovat orgány 
města,“ dodal Jiří Crha.

Druhý pilíř v nové koncepci 
bude zaměřen na podporu spor-
tovních akcí, třetí na údržbu 
a investice do sportovišť, která 
nejsou v majetku města, a čtvrtý 
se zaměří na údržbu, investice 
a provoz městských sportovišť. 
Peníze na tyto pilíře půjdou pří-
mo z rozpočtu města.

Podobný způsob rozdělování 
dotací město uplatní i v Koncepci 
kultury a zájmové činnosti. V ní 
se město zavazuje na grantech 
rozdělovat 0,8 procenta ze sdíle-
ných daní, což činí asi jeden a půl 
milionu korun.

„Tento objem peněz se bude 
rozdělovat v prvním pilíři Pod-
pora celoroční kulturní a zájmové 
činnosti, kde budou spolky žádat 
o dotace na pronájmy, nákup 
pomůcek či cestovné, a ve dru-
hém pilíři, který se zaměří na 
podporu jednorázových kultur-
ních a zájmových akcí,“ upřes-
nil blanenský místostarosta Jiří 
Crha.

Na další dva pilíře z koncepce 

město vyčlení peníze opět pří-
mo v rozpočtu. Dotace se v nich 
budou přidělovat na velké jedno-
rázové akce aspoň regionálního 
charakteru a reprezentaci měs-
ta a na údržbu a provoz objektů 
kulturních zařízení ve vlastnictví 
města a na podporu kulturních 
celoměstských akcí.

„Pokud to zastupitelé schválí, 
tak obě koncepce budou platit od 
října tohoto roku, aby měly kluby 
a spolky možnost žádat o dotace 
na příští rok. Jinak budou muset 
žádat vždy do poloviny roku. Pro 
všechny subjekty ještě uděláme 
školení, aby se s novými pravidly 
seznámily,“ dodal místostarosta 
Jiří Crha.  (moj)

 Foto HZS JmK Foto HZS JmK

Obžalovaní Filip Kincl a Čestmír Sekanina (zleva).  Foto Michal ZábojObžalovaní Filip Kincl a Čestmír Sekanina (zleva).  Foto Michal Záboj

Další jednání soudu se uskuteč-
ní na začátku listopadu. V soudní 
síni zazní další odposlechy. „Mám 
představu, že bychom kauzu uza-
vřeli v první polovině listopadu,“ 
uvedla předsedkyně senátu Hele-
na Frantelová.

Soud v kauze údajného uplá-
cení na boskovické radnici začal 
letos v dubnu. Hlavní postavou 
je úředník odboru dopravy Filip 
Kincl. Podle obžaloby se dopus-
til trestných činů přijetí úplatku, 

zneužití pravomoci úřední osoby 
a pojistný podvod. Uplácet ho 
měli Libuše Kostilníková a Vla-
dimír Tlamka.

Zneužití pravomoci úřední 
osoby mělo v podání Filipa Kin-
cla vypadat tak, že přestupkové 
řízení na odporu dopravy v řadě 
případů protahoval, zastavil nebo 
sáhl k velmi mírnému trestu. 
Někdy také poradil, jak se potres-
tání úplně vyhnout. Dělo se tak 
v případech překročení povolení 

rychlosti, alkoholu za volantem, 
špatného parkování nebo drob-
ných nehod. Filip Kincl vinu před 
soudem odmítl.

Dalším obžalovaným je bosko-
vický advokát Čestmír Sekanina, 
který měl Kinclovi napomáhat 
k trestnému činu zneužití pra-
vomoci úřední osoby. Na lavici 
obžalovaných stanul také Kinclův 
otec Ladislav. Tomu žalobce kla-
de za vinu pomoc při pojistném 
podvodu.

Pokračování ze str. 1
Svatebnímu obřadu předchá-

zela proměna Popelky – líčení, 
česání a výměna obyčejných 
šatů za krásnou svatební róbu, 
kterou ušila Zuzana Machorková 
z Bořitova. 

Na šaty spotřebovala dvacet 
metrů látky. 

„Na akci se podílelo celkem 
téměř dvacet partnerů z blanen-
ského a boskovického regionu,“ 
uvedla ředitelka Muzea Blansko 
Pavlína Komínková. 

Během celého víkendu měli 
lidé vstup do zámku zdarma. 
Této možnosti využilo skoro šest 
stovek návštěvníků. 

Kromě klasické komentované 
prohlídky zdejších stálých expo-
zic bylo možno shlédnout různé 

svatební šaty a obleky nainstalo-
vané do muzejních prostor a svá-
tečně vyzdobené tabule, které 
znázorňovaly svatební hostinu 
od dob Rakouska-Uherska až po 
devadesátá léta minulého století. 
 (mha)

Na blanenském zámku byla ukázková 
svatba prince a Popelky

Park před kinem v Blansku 
ožije vinobraním

Blansko - Burčák, víno, regionální speciality, cimbálovou muziku 
a atrakce pro děti. To vše nabídne Blanenské vinobraní, která se koná 
tuto sobotu v parku před kinem v Hybešově ulici.

Blanenské vinobraní pořádá Kino KAFE kavárna a Vinotéka U Myš-
ky. Program začne ve 14 hodin. Na stáncích se bude podávat především 
burčák. Chybět nebudou ani kvalitní vína. 

„Pro zachování ducha regionu bude možnost ochutnat sýry, uzeniny 
a jiné produkty právě z naší oblasti,“ uvedl provozovatel Kino KAFE 
kavárny Štefan Kurbel. 

Chybět nebude ani kulturní a zábavný program. Blanenské vinobraní 
zpestří temperamentní cimbálová muzika Cémtézékom. Na své si při-
jdou i nejmladší návštěvníci. 

„Počínaje nafukovacím hradem, hrami a taky soutěžemi, kde i oprav-
dová snaha je výhra, se děti i rodiče pobaví a pochutnají si. V podstatě 
si odpočinou a stráví tak příjemné podzimní odpoledne,“ podotkl Kur-
bel. 

Blanenské vinobraní není první akcí, která se koná v parčíku před 
kinem. Provozovatel Kino KAFE kavárny chce prostor více otevřít pro 
občany města. 

„Ve zdárné spolupráci s KSMB a kinem, kteří poskytli veškeré tech-
nické zázemí a podporu, bychom se rádi dopracovali určité tradice. 
Nejenom u téhle ale i u dalších aktivit, souvisejících s využitím prosto-
ru kolem kavárny a kina, který získává parkový charakter,“ provozova-
tel Kino KAFE kavárny Štefan Kurbel.  (moj)

Závod. SDH Boskovice II - Mazurie uspořádala v neděli již šestnáctý ročník 
soutěže v požárním útoku o Mazurácký pohár.  Foto Jaroslav Oldřich
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CO BUDE
ZA VAŠIMI

DVEŘMI

ZÁLEŽÍ
NA VÁS 
Třiďte odpad,
chráníte tím přírodu
i ve vašem okolí

www.jaktridit.cz

Jaromíra Vítková: Situace v odpadovém hospodářství 
se v Boskovicích během let výrazně zlepšila

Je za poslední roky vidět něja-
ký posun, co se týče třídění od-
padu? 

Pamatuji si, že v době, kdy jsem 
pracovala jako úředník městské-
ho úřadu a nově vzniklého od-
boru životního prostředí, byla 
situace kolem odpadu hodně 
neutěšená. To bylo kolem roku 
1992. Zjednodušeně se dá říci, že 
někdo měl popelnici, někdo ne, 
někdo za ni pla  l, někdo nepla  l. 
Na skládku tehdy vozil každý co 
chtěl. Existovaly tady také takzva-
né divoké skládky. Situace byla 
opravdu velmi špatná. Myslím si, 
že za posledních dvacet let jsme 
se posunuli hodně kupředu. 

Je nakládání s odpady nějak 
plánované?

V této době se právě vyhod-
nocují plány odpadového hos-
podářství, což je jeden z důleži-
tých legisla  vních faktorů, který 
vlastně udává směr odpadovému 
hospodářství celé republiky, kte-
rý je následně rozpracovaný na 
plány krajské a obecní. V plánu 
odpadového hospodářský je celá 
jedna oblast věnována třídění. 

Celá myšlenka legisla  vy směřu-
je k tomu, aby se minimalizoval 
vznik odpadů. Pokud už vzni-
kají, tak je nutné je recyklovat, 
to znamená vytřídit je a využít 
k další výrobě, šetřit primární 
zdroje. Pokud to není možné, tak 
přichází v úvahu spalování, jako 
způsob využi   odpadu alespoň 
na tvorbu energie. A když už ani 
to nejde, tak potom nezbývá nic 
jiného než ukládat na skládky. 
Víme, že od určité doby dochází 
k tomu, že cena za uložení tuny 
odpadu na skládku roste a nao-
pak se snižuje cena za spalování, 
případně kompostování. V pod-
statě jakousi pobídkou pro třídě-
ní odpadu, jak pro obce, podni-
katele i občany je to, že mohou 
vytříděný odpad třeba odnést do 
sběrny a dostat za to nějakou fi -
nanční částku.

Jak vypadá situace v separaci 
v Boskovicích?

Město Boskovice od roku 2002 
naplňovalo již zmíněnou myšlen-
ku, kterou máme zahrnutou i v 
plánu odpadového hospodářství. 
V této době máme celkem pade-

sát sběrných míst. Na těchto sta-
noviš  ch jsou pro veřejnost do-
stupné kontejnery o různé kapa-
citě a také kontejnery pro různé 
komodity, tedy na papír, plasty, 
barevné sklo, bílé sklo, bioodpad 
a na elektrozařízení a tex  l. 

Mění se nějak množství vytří-
děného odpadu?

To je jedna z věcí, která mě 
osobně mrzí. Separaci věnujeme 
velkou pozornost, ale z pohledu 
sta  s  ky produkce odpadu ve 
městě Boskovicích od roku 2006 
do roku 2014, tak v případě směs-
ného komunálního odpadu je ho 
zhruba stejně. A to i přesto, že se 

vytřiďuje stále větší množství. Je 
to podle mého názoru dáno  m, 
že neustále vzrůstá množství od-
padu jako takového. Když napří-
klad srovnáme situaci v roce 2006 
a v loňském roce, tak jen v plas-
tech se vytřiďuje téměř dvojná-
sobné množství. Tex  l jsme zpo-
čátku netřídili vůbec, v loňském 
roce se ho svezlo padesát tun. 
I přes to narostlo množství směs-
ného komunálního odpadu o tři 
sta tun z 2 400 na 2 700 tun.

Je počet separačních míst a 
kontejnerů ve městě konečný, 
nebo počítáte se zvyšováním 
počtu? 

Nemyslím si, že počet sepa-
račních stanovišť a kontejnerů 
je v současné době konečný. 
Ve městě se začínají realizovat 
některé projekty týkající se vý-
stavby nových rodinných domů, 
takže se dá očekávat, že bude 
potřeba reagovat na vyšší počet 
obyvatel. Budeme muset také 
řešit docházkovou vzdálenost 
pro občany v nově zastavěných 
lokalitách. 

Pracujete i na osvětě, co se 
týká třídění odpadů?

Děláme například různé osvě-
tové akce. Na danou problema-
 ku upozorňujeme také písemně 

ve zpravodaji nebo Radničních 
listech, kde velmi často informu-
jeme o záležitostech, které se tý-
kají třídění a odpadového hospo-
dářství. Další věcí je, že děláme 
různé ak  vity ve spolupráci se 
školami, svozovými fi rmami nebo 
Muzeem Boskovicka. Vznikly na-
příklad výstavy věnované proble-
ma  ce třídění odpadu nebo jsme 
uspořádali den otevřených dveří 
ve sběrném dvoře... 

 Radim Hruška

Separaci, neboli třídění, odpadu je v Boskovicích věnovaná velká pozornost. V současné době je na území města padesát stanovišť, 
kam mohou lidé přinést vytříděný odpad. Město se také věnuje osvětě a pořádá akce pro veřejnost. Více o problematice třídění 
odpadu uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv
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Tržby boskovického letního 
kina přesáhly půl milionu

R  H

Boskovice - Úspěšnou sezó-
nu má za sebou boskovické letní 
kino. Díky zapůjčení digitálního 
projektoru se podařilo na projek-
ce nalákat téměř šest tisíc diváků. 
To se projevilo i na tržbě, která 
dosáhla více než 524 tisíc korun.

„Po dobu promítání jsme ode-
hráli třiatřicet představení z cel-
kového počtu šestatřiceti pláno-
vaných a celkem navštívilo letní 
kino 5 719 diváků, tržba byla 524 
350 korun. Po odvedení takzva-
ného půjčovného fi lmů, které tvo-
ří šedesát procent z celkové tržby, 
nám zůstává 209 740 korun. Po 
zaplacení nákladů na zapůjče-
ní digitálního projektoru a nový 
zvuk (reprobedny a zesilovač) je 
čistý zisk 58 440 korun,“ uvedl 
ředitel boskovických kulturních 
zařízení Oldřich Kovář.

V nákladech však nejsou zahr-
nuty energie, platy zaměstnan-
ců a brigádníků a prostředky na 
opravu letního kina. Oproti loň-
skému roku je tržba výrazně vyš-
ší. Tehdy se odehrálo jen patnáct 
představení, na které přišlo 532 
diváků a tržba byla jen pětadvacet 
a půl tisíce korun.

Báře Seidlové se líbí nadšení 
mladých divadelníků v Blansku

Blansko - Nedělní koláče pro 
děti se „pečou“ pravidelně v bla-
nenském divadle Kolárka už přes 
rok. Podle hojné účasti nejen dět-
ského publika na představeních, 
všem moc chutnají. Druhá zářio-
vá neděle nebyla výjimkou. Děti 
si mohly pohrát a zaposlouchat se 
do čtení z pohádkové knihy Jak 
na příšery, kterou vydalo divadlo 
MALÉhRY. 

Jedné ze tří členek souboru, 
Barboře Seidlové, se velmi libí 
nadšení mladých divadelníků 
v Blansku.

Jak se Vám hrálo v Blansku v 
divadle Kolárka?

Dobře. V divadle Kolárka je 
cítit, že v jeho pozadí stojí lidé, 
kteří jsou zapálení, a tak snadno 
zapálí kohokoli, kdo se ocitne 
v jejich blízkosti. Moc divadlu 
Kolárka všechny tři přejeme, aby 
se mu dařilo, bylo šťastné a poba-
vilo hodně dětí i dospělých. 

Lidé vás často poznávají díky 
roli Zubejdy, jak to vnímáte po 
těch letech? Vnímáte to někdy 
jako výhodu?

Čím více let mě bude přibývat, 
tím větší výhodu tomu budu při-
kládat. 

V čem je divadlo MALÉhRY 
výjimečné?

Že je to trojhlavá saň, která si 

docela vystačí v divadle i v živo-
tě. Ostatní už nechám na soudu 
diváků. 

Jak jste odpočívala o divadel-
ních prázdninách?

Společně s holkami jsme obje-
vovaly nám zatím neznámé části 
Itálie. Na chalupě v horách jsme 
zase nacházely ještě neobjevené 
části nás samotných. Obojí bylo 
zábavné a skončilo to tím, že 
jsme si na zahradu vytáhly dvou-
kolák (malý plynový vařič) a sta-
rou troubičku a začaly vymýšlet 
recepty. Naše kulinaření jsme 
završily tím, že jsme si založily 
blog, na kterém se o objevy (nejen 
ty kulinářské) dělíme. 

Co plánujete s kolegyněmi v 
nové sezoně?

Připravujeme pořad pro dětský 
kanál české televize Pohádky 
sestří v triku. Máme naplánová-
no spoustu představeni nejen na 
naší domovské scéně v Divadle 
Bolka Polívky v Brně, ale po celé 
vlasti. Rády bychom taky vydaly 
sbírku fejetonů TABU aneb oby-
čejná témata, o kterých se běžně 
nemluví kterou napsala Daniela. 
Ale našim největším přáním je 
rozdávat radost a samozřejmě 
si ji i se všemi kolem užívat. Ať 
s diváky, tak s blízkými... Vlast-
ně se všemi kdo jsou kolem nás. 

 Nika Lárová

Boskovické letní kino.  Ilustrační foto Vladimír FrišBoskovické letní kino.  Ilustrační foto Vladimír Friš

„Zapůjčení digitálního pro-
jektoru byl správný krok. Pokud 
chceme letní kino mimo koncertů 
využívat primárně na to, k čemu 
bylo postaveno, tedy k projekcím 
fi lmů, nemůžeme ani jít jinou 
než digitální cestou. Díky tomu 
můžeme uvádět nejnovější fi lmové 
novinky, které jsou divácky atrak-
tivní. Letos jsme si vyzkoušeli, že 

zapůjčení digitálního projektoru 
můžeme zaplatit a ještě uspoko-
jit diváckou poptávku,“ vysvětlil 
Kovář.

Areál boskovického letního 
kina v sezóně ožíval téměř každý 
den. Nejpozitivnější ohlasy podle 
Kováře přicházely od mimobos-
kovických diváků a turistů, kteří 
navštívili město. Byli z letního 

kina unešení a navštěvovali pro-
jekce opakovaně.

„I to je důvod, proč v letním 
kině promítat. Pokud přijde na 
představení 423 diváků (nejvyš-
ší návštěvnost, když nepočítáme 
zahajovací projekci zdarma, kde 
bylo asi 800 diváků), kteří se baví, 
smějí a po fi lmu následuje potlesk, 
má to smysl,“ dodal Kovář.

V základní škole ve Vískách už od října 
otevřou alternativní třídu

Vísky - S několika novinkami 
vstupuje do nového školního roku 
Základní škola a Mateřská škola ve 
Vískách. Už od října se dětem ote-
vře nová alternativní třída a komu-
nitní skupina, kterou budou moci 
navštěvovat děti, které jsou rodiči 
vzdělávány doma.

Individuální přístup. To je slov-
ní spojení, které ředitelka MŠ a 
ZŠ Vísky Monika Kubová během 
hovoru několikrát zopakuje. „V 

naší škole je vždy na prvním mís-
tě dítě a jeho potřeby. Snažíme se 
o maximální přizpůsobení výuky 
dětem,“ upřesňuje ředitelka.

S prvky alternativního vzdělává-
ní ve Vískách pracují už nyní. Ať 
už v klasické třídě nebo ve školce. 
A rozšíření nabídky o celou alter-
nativní třídu je pro mnohé rodiče 
vítanou novinkou.

Rodiče se o plánované změny 
zajímají, chtějí mít co nejvíce infor-

mací nebo se chodí dívat přímo do 
školy. „Návštěvy rodičů vítáme. 
Už nyní do vyučování zařazujeme 
alternativní prvky. A prostřednic-
tvím vlastní zkušenosti se každý 
rodič může přesvědčit o tom, jest-
li naše škola dokáže jejich dítěti 
poskytnout právě to, co potřebuje,“ 
doplňuje Kubová.

Největší zájem o zápis do alter-
nativní třídy mají rodiče dětí, kte-
ré v současnosti navštěvují velké 

školy. A výhody školy ve Vískách 
zdůrazňuje i Kubová. „Na rozdíl od 
velkých škol máme kapacitu i čas 
věnovat se každému dítěti zvlášť, 
komunikovat s rodiči a všechno 
jim vysvětlovat. Věříme tomu, že 
neexistuje problémové dítě. Může 
být jiné nebo vyžadovat individuál-
ní přístup, ale nikdy ne problémo-
vé. Ostatně, ať se k nám do školy 
kdokoli přijde 9. nebo 10. října pře-
svědčit. “ uzavírá Kubová.  (rkš)

Bára Seidlová v Kolárce. Foto archiv divadlaBára Seidlová v Kolárce. Foto archiv divadla

V areálu ASK v Blansku bude umělá tráva
Blansko - Blanenští fotbalisté se 

dočkají hřiště s umělou trávou. Měs-
to na její vybudování dostalo státní 
dotaci. Umělý povrch bude v areálu 
ASK na Sportovním ostrově. 

Město uspělo se žádostí o dotaci 
na ministerstvu školství. Od státu 
dostane deset milionů korun. Zbytek 

do předpokládaných necelých dva-
ceti milionů dodá ze svého rozpoč-
tu. Za peníze se ale nebude budovat 
jenom umělá tráva. „Projekt zahrnu-
je také rekonstrukci kabin, tribuny, 
osvětlení a rekonstrukci příjezdové 
cesty,“ upřesnil blanenský místosta-
rosta Jiří Crha (ODS).

Upravovat se bude nynější škvá-
rové 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 čeka-
li. Přínos to ale bude nejenom pro 
ně. „Umělá tráva tady velice chy-

bí. 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 okolí a umělá tráva je 
vysoce zisková záležitost,“ dodal 
místostarosta.  (moj)

S  Z
Češi na Mallorce nejsou 

moc oblíbení, píše 
studentka ze své cesty

Boskovice - Odjela jsem na dva měsíce na Mallorcu, do města jmé-
nem Artà. Artà je malé historické městečko se spoustou výtvarných 
galerií, uměleckých obchůdků i uliček s inspirativními zákoutími 
přímo nebádajícími k umělecké činnosti, při procházce zde potkáte i 
spoustu pouličních hudebníků. 

V měsíci srpnu se zde koná tzv. Fiesta de pueblo de Sant Salvador. 
Každý den se stovky lidí sejdou na náměstí, aby podpořily nově začí-
nající hudební kapelu, mohou ochutnat místní specialitu turrón nebo 
churros a posedět u sklenky mallorského likéru hierbas. Během těchto 
dní se konají i sportovní akce nebo průvody.

Práci jsem dostala v baru, který má vysokou úroveň a specializuje se 
na gin. Majitel hovořil plynule šesti jazyky včetně arabštiny, španělsky 
jsem se tedy nejvíce naučila od něj. Práce ve dvou směnách byla velmi 
náročná, plat samozřejmě nízký, ale je třeba brát v úvahu, že pracující 
studenti jsou i ve Španělsku levná pracovní síla.

O Španělech je obecně známo, že velmi rádi slaví a užívají si noční-
ho života. Zprvu jsem tomuto faktu nevěnovala pozornost, ale jakmile 
se dostanete mezi místní, zjistíte, že právě užívání si života Španě-
ly dokonale vystihuje. Nemají ale také problém s tím dopřát zábavu i 
ostatním, takže bar jsme zavírali většinou v pozdních hodinách. Ale i 
ostatní majitelé neměli problém jen kvůli nám svůj bar otevřít a nabíd-
nout cokoli. Ovšem takoví jsou Španělé ve všem. Nejenže vás na ulici 
pozdraví úplně cizí lidé, vždy se zeptají, jak se máte a co vaše rodina. 
Samozřejmostí je při setkání jeden polibek na každou tvář. Ale hlavně! 
Všichni se od srdce usmívají.

Mallorca rozhodně není ostrovem Španělů. Majiteli restaurací a 
obchodů jsou většinou Italové nebo Portugalci a stálými turisty Němci. 
Je tedy lépe hledat práci v malých městech, kde si sice moc neužije-
te proslulých fi est, ale jste nuceni mluvit pouze španělsky s místními. 
Dalším zádrhelem největšího ostrova Baleár je katalánské nářečí mal-
lorgui, kterému i s perfektní španělštinou prostě rozumět nebudete.

Když jsem se zamyslela nad tím, co mi můj pobyt na Mallorce dal 
a vzal, zjistila jsem, že jsem si nedovezla pouze vydělané peníze nebo 
mnohem lepší schopnost dohovořit se španělsky, ale hlavně jsem se 
otevřela lidem. Nyní můžu říct, že v Česku je velmi zakořeněný strach 
i jakási sobeckost vůči čemukoli novému nebo neznámému. Poprav-
dě řečeno, čeští turisté nepatří k těm nejoblíbenějším, právě pro svou 
usedlost a chamtivost. Dle mého názoru si náš celkový obraz ve světě 
kazíme právě tímto.

Pokud toužíte naučit se nejen španělštinu, ale jakýkoli vašemu srdci 
blízký jazyk, vyjeďte do světa, otevřete se lidem i zážitkům a užívejte 
si cestování i strach z nového prostředí. Zkušenosti jsou to nenahradi-
telné a budete na ně vzpomínat celý život. 

 Tereza Ocetková, Gymnázium Boskovice

Z  
Boskovice navštívila 

rodina Morris – Reich, 
rodina posledního 

boskovického rabína 
Ve dnech 6. až 10. září  2015 zavítala do Boskovic paní Eva Morris, 

dcera posledního boskovického rabína. Paní Eva Morris přijela společ-
ně se svým synem Amosem Reichem a vnučkami Abigail a Yael.

V pondělí se rodina Morris setkala s představiteli města, hosty přija-
ly společně starostka města Hana Nedomová a místostarostka Jaromíra 
Vítková. Hosté obdrželi také pamětní list s vyobrazením židovské čtvr-
ti, který nakreslila výtvarnice Jana Bayerová. 

V tento den si hosté prohlédli židovskou čtvrť, kdy velice pozitivně 
hodnotili celkový vzhled této části města i rozšíření nabídky pro náv-
štěvníky. Zaujala je také výstava projektu Naděje a expozice o židov-
ských čtvrtích v ČR v židovském obecním domě.

Další den proběhla aktivní prohlídka židovské čtvrti připravená stu-
denty místní střední pedagogické školy. Netradiční prohlídka oživila 
domy a ulice židovské čtvrti hudebními, dramatickými i výtvarnými 
prvky. Aktivní prohlídka vzbudila velký zájem nejen ze strany škol, 
ale také další veřejnosti, zúčastnilo se jí více než dvě stě padesát náv-
štěvníků.

Ve středu paní Morris s rodinou navštívila brněnskou židovskou 
obec a místní pobočku Židovského muzea v Praze, hosté nahlédli také 
do brněnské synagogy, podívali se do vily Tugendhat. Večer se usku-
tečnila v boskovické synagoze v duchu židovské tradice vzpomínková 
modlitba.

Jedním z cílů návštěvy rodiny Morris byly také aktivity spolupráce 
mezi místními studenty a vnučkami paní Evy Morris, které žijí v Izra-
eli. Mladí lidé se potkali na boskovickém gymnáziu, kde společně dis-
kutovali o svých kulturách, srovnávali střední školy v Izraeli a České 
republice. 

Ve čtvrtek se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnila beseda 
s paní Evou Morris „Šťastné příběhy“. Beseda vzbudila mimořádný 
zájem, židovský obecní dům zaplnilo více než sto posluchačů. Paní 
Morris hovořila o svém životě, o otci Isidoru Reichovi, ale pokládala 
také otázky publiku k programům, akcím připomínajícím židovskou 
kulturu.

Akce projektu Naděje proběhly ve spolupráci s městem Boskovi-
ce, Střední pedagogickou školou Boskovice, Gymnáziem Boskovice, 
Židovskou obcí Brno, za podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomorav-
ského kraje a společnosti Lanik s.r.o. 

Paní Eva Morris se narodila 17. listopadu 1928 a je jednou z posled-
ních žijících osob z boskovické židovské komunity. Jako všichni Židé 
měla být i ona se svou rodinou deportována na brněnské shromaždiště 
a odtud do jednoho z mnoha koncentračních táborů. Díky jejímu otci 
se jí však podařilo dostat se z republiky. Ten, v den okupace Českoslo-
venska, pobýval v Praze a ihned jim vzkázal, aby odjeli do Maďarska 
k jeho rodičům. 

Její otec, Isidor Reich, byl posledním boskovickým rabínem. 
Z Maďarska putovali do Anglie, kam dorazili 31. března 1939. Měli 
velké štěstí, protože od 1. dubna byly hranice pro cizince uzavřené. 
Při počátcích zakládání samostatného státu Izrael se sem paní Morris 
odstěhovala spolu se svou rodinou. Dnes žije na předměstí Jeruzaléma. 
Její poslední návštěva Boskovic se uskutečnila 3. listopadu 2004, kdy 
paní Morris poskytla rozhovor pro dokument Naděje. 

 Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka
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středa 16. zářístředa 16. září

AKCEAKCE
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Lněný 
olej a jeho vliv na naše zdraví, přednáška 
s besedou.
Boskovice – Zámecký park v 9 hod.: Běh 
Terryho Foxe.
Letovice – Zámecký park v 15 hod.: Běh 
zámeckým parkem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Vynález 
zkázy.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Domácí 
péče.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení 
pro seniory: Domácí péče.
Boskovice v 19.30 hod. Domácí péče.

čtvrtek 17. záříčtvrtek 17. září
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Návrat 
do zaměstnání po rodičovské dovolené, 
odborná beseda.

Blansko – Divadelní sál Kollárova ve 20.30 
hod.: Melanie a Anne, divadelní předsta-
vení.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: 
Večer s fl étnou a kytarou, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sinister 2.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Fil-
mový dobrodruh Karel Zeman.
Doubravice v 18 hod. Je prostě báječná.

pátek 18. zářípátek 18. září
AKCEAKCE

Blansko – Centrum sv. Mar  na v 16 až 
19.30 hod.: Prodej dětského oblečení v 
rámci sbírky.
Kř  ny – Náměs   v 18.30 hod.: Den Kř  n – 
hrané scénky věnovaný historii skau  ngu 
ve Kř  nách.
Kunštát – Náměs   v 18 hod.: Hrnčířský 
jarmark – Tře   zuby, koncert.
Letovice – Čítárna knihovny v 15.30 hod.: 
Jehla v ruce čaruje - výstava patchworku, 
vernisáž.
Letovice – Le  ště v 16 hod.: Drakiáda.
Letovice – Sál ZUŠ ve 20 hod.: LANUGO - 
koncert jazz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sinister 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Labyrint: 
Zkoušky ohněm.
Velké Opatovice v 18 hod. Filmový dob-
rodruh Karel Zeman.
Šebetov v 19.30 hod. Ex Machina.
Velké Opatovice ve 20 hod. Vynález zká-
zy.

sobota 19. zářísobota 19. září
AKCEAKCE

Blansko – Centrum sv. Mar  na v 9 až 
11.30 hod.: Prodej dětského oblečení v 
rámci sbírky.
Blansko – Kinokavárna ve 14 hod.: Bla-
nenské vinobraní.
Doubravice – Sokolské hřiště ve 14.30 
hod.: O pohár mikroregionu SVITAVA, 
požární soutěž.
Kř  ny – Náměs   v 10 hod.: Den Kř  n, 
slavnostní zahájení.
Kunštát – Náměs   v 9 hod.: Hrnčířský jar-
mark, více na str. 8.
Letovice – Před městským úřadem v 9.30 
hod.: Cyklovýlet Na kole do pravěku.
Šebetov – Sociální služby v 9 hod.: 15. 
Dny otevřených dveří a tradiční jar-
mark.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pixely. (3D)

Blansko ve 20 hod. Sinister 2.
Boskovice v 17 hod. Barbie Rock’n 
Royals.
Boskovice v 19.30 hod. Labyrint: Zkoušky 
ohněm.

neděle 20. záříneděle 20. září
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Liba Baďurová a Pepa Budiš, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 17 
hod.: Koncert Jana Jandy a Mar  na Křeh-
náče.
Jabloňany – Hřiště v 9 hod.: Soutěž mla-
dých hasičů.
Kř  ny – Zámek v 10 hod.: Den Kř  n, více 
na www.zrcadlo.net.
Kunštát – Náměs   v 9 hod.: Hrnčířský jar-
mark, více na str. 8.
Letovice – Před městským úřadem ve 13 
hod.: Pěšky na přehradu, výlet.
Šebetov – Sociální služby v 9 hod.: 15. 
Dny otevřených dveří a tradiční jar-
mark.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pixely.
Blansko v 17.30 hod. Labyrint: Zkoušky 
ohněm. (3D)
Blansko ve 20 hod. Labyrint: Zkoušky 
ohněm.

Boskovice v 17 hod. Barbie Rock’n 
Royals.
Boskovice v 19.30 hod. Pride.
Velké Opatovice ve 14 hod. Past na žra-
loka 2: Příliv.

pondělí 21. zářípondělí 21. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Pora-
denství s fyzioterapeutkou.
Blansko – PVC ve 13 hod.: Den otevře-
ných dveří v klubu PVC.
Boskovice – Kino v 19 hod.: Filmový kvíz.
Letovice – Knihovna ve 13 hod.: Worksho-
pová dílnička patchworkových technik.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Labyrint: Zkoušky 
ohněm.

úterý 22. záříúterý 22. září
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Miloš Pernica a hosté, 6. ročník kytaro-
vých koncertů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Labyrint: Zkoušky 
ohněm. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Rytmus sídliskoý 
sen.

kalendář akcíkalendář akcí

Povídá lehká děva dědovi. „Dědo, šel byste se se mnou vyspat?“ „Jo, ale slečinko, varuju vás, (tajenka).“

ŽENSKÉ 
JMÉNO

OBDĚLÁVAT 
POLE

STARÝ TYP
LETADLA VRKOČE PLATIDLO

V MACAU TAJENKA ŠAŠCI VIKUNĚ LOVKYNĚ
PEREL PŘINÁŠET KOLEM

VRH NÁŘADÍ SILNÝ
PROVAZ

DRUH
PAPOUŠKA

KŘIVKA
DOVEDNOSTI

TROPICKÉ 
ŠÍLENSTVÍ
PRKENNÉ 
STROPY

BRÁT
ZBOŽÍ

U ŘEZNÍKA

ČÁSTI
MOLEKUL
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LÁTKY

SKLADIŠTĚ
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ZÁKLADNÍ
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DVĚ
ŽENSKÁ 
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POORAVÍ
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OBLÁ
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ZKRATKA
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PARKU
SNAD

ZPĚVOHRA

OTEC 
(SLOV.)
DRUH 
PEPŘE

ČIDLO 
ZRAKU

DO TOHO 
MÍSTA

PROUD
NOEMOVA 

LOĎ
OBDĚLÁVAT 

POLE

ZNAČKA 
TERBIA
ČESKÝ 
HEREC

SYN
JUDŮV POKYN

ZKRATKA
ADOPTIVNÍ 

PÉČE

OVAŘENÉ 
MASO

DOMÁCÍ 
HLÍDAČ

CENNÝ 
PAPÍR
VČELÍ 

PRODUKT

MACECHA

PLOŠNÁ
VÝMĚRA VÝZVA PŘEDLOŽKA

LEST ZAHÁLKA
ZAST.

VZTAŽNÉ 
ZÁJMENO

Podzimní 
relaxace 

a rehabilitace 
2015 

Veškeré akce pro zdraví mají i nadále své 
stálé místo v programu činnosti Nového 
sdružení zdravotně postižených v Letovi-
cích. Stejně tak tomu bude i v druhé polovině 
letošní roku. Po dlouhém a horkém letním 
období pomalu přichází podzimní čas a s ním 
nabídka mnoha akcí pro zdraví, které nabí-
zejí zlepšení fyzického a duševního zdraví i 
celkové kondice vlastním přičiněním.

Letošní podzimní rehabilitace začínají v 

měsíci září v oblíbených boskovických láz-
ních. Relaxační a rehabilitační odpoledne v 
Městských lázních se těší značnému zájmu a 
oblibě. Zde dosytnosti využíváme rekreační i 
plavecký bazén a vířivou vanu. Zájemci zde 
využívají také nabídku sauny a páry. Dob-
rý pocit z příjemného odpoledne dovršuje 
vstřícný personál boskovických lázní.

Mezi nejoblíbenější akce pro zdraví, které 
jsou na letošní podzim pro naše členy při-
praveny, patří RHB odpoledne v Nemocnici 
Blansko. Zde na balneoterapii rehabilitační-
ho oddělení pod vedením odborných pracov-
nic cvičíme a posilujeme v rámci možností 
v tělocvičně a bazénu pomocí správných 
cviků, ale učíme se také běžné návyky, kte-
ré vedou k utužení zdraví a zlepšení různých 
zdravotních problémů, zejména při pohybo-
vých obtížích. Tato rehabilitační odpoledne, 
se uskutečňují díky pochopení vedení reha-

bilitačního oddělení. Velké poděkování patří 
také obětavým rehabilitačním pracovnicím, 
které se nám vždy dostatečně věnují.

K upevnění zdraví, také využijeme vhod-
né prostory Aquaparku v Kuřimi. Zde jsou 
k dispozici různé možnosti k rehabilitaci. Je 
to plavecký a rekreační bazén, vířivý bazén, 
divoká řeka, solná pára a další lákavé nabíd-
ky k využití moderního oblíbeného Aquapar-
ku.

 Od října se bude opět cvičit v letovickém 
kulturním domě při pravidelném ,,Relaxač-
ním cvičení s Lenkou“, o které je vždy velký 
zájem z řad členů sdružení s různým zdravot-
ním postižením. 

Většiny našich akcí pro zdraví se účastní 
klienti letovické Diakonie.

Všechny tyto akce pro zdraví se konají za 
podpory Jihomoravského kraje a Městského 
úřadu Letovice.  Za NSZdP Letovice Borek

Myslivecké odpoledne 
v Okrouhlé

Nádherné letní počasí nahrálo všem, kteří se rozhodli strávit posled-
ní srpnovou sobotu na výletišti

U pazderny v Okrouhlé. Místní myslivecký spolek Horka již podru-
hé pořádal pro občany Okrouhlé a Vratíkova, vlastníky honebních 
pozemků a hlavně pro děti myslivecké odpoledne. 

Sešlo se více jak sedm desítek dětí se svými rodiči a prarodiči, na 
které čekal bohatý program. Děti plnily různé úkoly z oblasti myslivos-
ti a všichni měli možnost si zastřílet ze vzduchovky. Pro návštěvníky 
tohoto odpoledne byl přichystán srnčí guláš, klobásy z udírny, pro děti 
párek v rohlíku, koláče a samozřejmě v tomto horkém dni dostatek 
tekutin. Nechyběla ani bohatá tombola pro radost dětí a zvěřinová pro 
radost dospělých.

Pro tento den byla také vyhlášena výtvarná soutěž s názvem Příroda 
a myslivost očima dětí.

Sešlo se na dvacet úžasných výtvorů ve třech kategoriích a jako 
nejlepší výtvarníci byli vybráni Helenka Zemánková , Eliška Krátká, 
Láďa Novotný a zvláštní ocenění za svou práci dostal Jirka Jakubec. 

Když se slunce sklánělo k obzoru, byli vyhlášeni nejlepší střelci 
a střelkyně ze vzduchovky. V dětské kategorii to byli chlapci Pavel 
Novotný, Luboš Horák, Martin Staff a a Petr Šmarda, děvčata Michalka 
Kuželová, Vaneska Čechová a Hanka Jakubcová. V mužské kategorii 
se nejlépe vedlo Jiřímu Novákovi a Tomáši Sychrovi a nejlepší střelky-
ní byla vyhlášená Monika Šudomová.

Všichni účastníci mysliveckého odpoledne odcházeli z této akce 
spokojeni, dospělí s plnými žaludky, děti s plnými náručemi odměn 
a výher. Členové mysliveckého spolku Horka Okrouhlá se těší z vyda-
řené akce a děkují všem sponzorům, kteří přispěli nejen svými cenami 
do tomboly. Hana Novotná, foto Bořivoj Malach
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Ř  
Hledám větve stříbrného 

smrku a thůjí. Letovice, Bosko-
vice a okolí.  Tel.: 737 569 841

Jsem čiperná, veselá, žena, 
70 let. Hledám práci okolo Blan-
ska, jako pomocnice v domác-
nosti, na zahrádce, atd.

  Tel.: 608 058 791
Sedmdesátiletá dobře vypa-

dající žena, pracující, by ráda se 
seznámila s mužem, který má rád 
zvířata, přírodu, chodí na výlety, 
kulturu, aby byl veselý.

 Tel.: 608 058 791
Koupím zachovalé PNEU 

13/165 na FELICII, 2 - 4 ks zim-
ní. Disky již mám!

 Tel.: 604 412 296
Koupím známky – hlavně 

Rakousko a pohlednice. (volat 
nejlépe večer do 21 hod) 

 Tel.: 515 546 163, 739 130 854
Nabídka trhaných podzim-

ních 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 podmín-
kou.  Tel.: 720 598 284

Nabízím k dlouhodobé-
mu pronájmu prostorný cihlový 
byt v osobním vlastnictví 3+1 
v 1. patře byt. domu v Dešt-
né (v obci 8 km od Letovic). 
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 
informací volejte. 

 Tel.: 602 123 817

Zadám poslední dvě fenky 
Českého fouska s PP po lovec-
ky vedených rodičích. Matka: 
Connie z Pískové zahrady, otec: 
Lesan z Koblova. K odběru 
začátkem září. 

 Tel.: 735 850 846
Koupím vojenské a civil-

ní řády a vyznamenání. Též z 
období socialismu.

 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-auto-
mat, 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 zůsta-

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

 Tel.: 702 951 513
Muž 41let hledá brigádu jako 

údržbář, skladník. Certifikáty 
a zkušenosti mám. Boskovicko.

 Tel.: 604 412 296 p. Luboš

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

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

AGROAD s.r.o.

se sídlem v Kuřimi,

hledá SKLADNÍKA na HPP.

Info na tel.: 541 264 970.

 

                          

                         

v Boskovicích
zve širokou na

6. 10. 2015  

v Domo pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Boskovice, Sadová 18

spojený s
15.00 HODIN

v D s „Penzion“
Boskovice, Mánesova 47

prohlídk ukázkami vybavení 

16.00 HOD.

R jsou kvalitní
R
R

Motto: – profesionální sociální služby

V ální 
termín na tel.: 511 183 148 (Domov pro seniory, Sadová 18), 516 455 420 (DPS 
Penzion, Mánesova 47)

Obec Lubě hledá nájemce provozovny 
„Hospoda u koupaliště“. 

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

   Divadlo 

  Poezie ve fotografii-fotografie v poezii

  Tanec

  Jídlo

  Ty? 

  Pití

  ...

7. –

P  



KOPANÁ
Divize

Přerov - Stará Říše 1:0 (1:0), 
Polná - Hodonín 3:1 (0:1), Rosi-
ce - Pelhřimov 1:3 (1:1), Bystřice 
n.P. - Havlíčkův Brod 1:1 (0:0), 
Tasovice - Žďár n.Sázavou 2:0 
(1:0), Šumperk - Ždírec n.D. 2:1 
(1:0), Vrchovina - Uherský Brod 
2:0 (1:0), Kozlovice - Blansko 1:1 
(1:0).
 1.  Přerov  7  4  2  1  7:6  14
 2.  Vrchovina  7  4  1  2  12:7  13
 3.  Hodonín  7  4  1  2  13:10  13
 4.  Polná  7  4  1  2  10:9  13
 5.  Stará Říše  7  3  2  2  10:4  11
 6.  Blansko  7  2  4  1  9:4  10
 7.  Bystřice  7  2  4  1  13:13  10
 8.  Rosice  7  3  1  3  11:11  10
 9.  Pelhřimov  7  3  0  4  13:17  9
 10.  Ždírec  7  2  2  3  11:11  8
 11.  Uh. Brod  7  2  2  3  7:10  8
 12.  Žďár n.S.  7  2  1  4  9:8  7
 13.  Kozlovice  7  1  4  2  10:11  7
 14.  Tasovice  7  1  4  2  8:11  7
 15.  Havl. Brod  7  1  3  3  5:9  6
 16.  Šumperk  7  1  2  4  7:14  5

Krajský přebor
Bosonohy - Vojkovice 3:1 (1:1), 

Novosedly - Mor. Slavia 0:3 (0:2), 
Jevišovice - Lanžhot 1:2 (0:1), 
Rousínov - IE Znojmo 3:1 (0:1), 
Boskovice - Bohunice 0:2 (0:1), 
Sparta Brno - Ivančice 3:0 (0:0), 
Ráječko - Bystrc 3:4 (1:0), M. 
Krumlov - Mutěnice 1:0 (0:0).
 1.  Bohunice  7  5  2  0  23:5  17
 2.  Bosonohy  7  5  2  0  14:6  17

 3.  Mor. Slavia  6  5  1  0  24:10  16
 4.  Bzenec  6  5  0  1  21:10  15
 5.  Bystrc  7  3  3  1  17:10  12
 6.  Rousínov  7  3  2  2  12:7  11
 7.  Ráječko  6  3  1  2  15:13  10
 8.  M. Krumlov  6  3  1  2  10:8  10
 9.  Lanžhot  6  3  0  3  16:21  9
 10.  Mutěnice  7  2  1  4  12:12  7
 11.  Ivančice  7  2  1  4  13:17  7
 12.  Sp. Brno  6  2  0  4  12:12  6
 13.  Vojkovice  7  1  3  3  8:15  6
 14.  Boskovice  6  1  2  3  8:16  5
 15.  Znojmo  7  1  1  5  10:24  4
 16.  Novosedly  7  0  3  4  9:23  3
 17.  Jevišovice  7  0  1  6  7:22  1

I.A tř., sk. A
Slatina - SK Líšeň B 3:2 (0:1), 

Miroslav - Dobšice 5:1 (3:1), Hru-
šovany - Tasovice B 6:2 (4:0), 
Slovan Brno - Žebětín 2:3 (1:2), 
Kuřim - Svratka 3:1 (3:1), Tišnov 
- Zastávka 3:0 (0:0), Šlapanice - 
Kunštát 2:1 (1:0).
 1.  Tišnov  5  4  1  0  16:5  13
 2.  Kuřim  5  4  1  0  14:5  13
 3.  Hrušovany  5  3  1  1  15:10  10
 4.  Slatina  5  3  1  1  9:9  10
 5.  Šlapanice  5  3  0  2  8:7  9
 6.  Líšeň B  5  2  1  2  12:6  7
 7.  Miroslav  5  2  1  2  12:10  7
 8.  Dobšice  5  2  1  2  10:8  7
 9.  Zastávka  5  2  1  2  6:10  7
 10.  Žebětín  5  1  2  2  9:13  5
 11.  Kunštát  5  1  1  3  7:9  4
 12.  Svratka  5  1  1  3  8:12  4
 13.  Slovan  5  0  1  4  5:13  1
 14.  Tasovice B  5  0  1  4  5:19  1

I.B tř., sk. A
Soběšice - Čebín 4:1 (3:1), Med-

lánky - Vyškov B 3:3 (1:1), Černá 
Hora - Podolí 2:2 (1:2), Vilémovi-
ce - Líšeň C 1:0 (0:0), Jedovnice 
- Rájec 2:0 (2:0), Lipovec - Rousí-
nov B 7:1 (4:0), Pačlavice - Slav-
kov 2:0 (1:0).
 1.  Jedovnice  5  4  0  1  12:8  12
 2.  Vyškov B  5  3  2  0  12:5  11
 3.  Pačlavice  5  3  1  1  12:5  10
 4.  Soběšice  5  3  1  1  14:9  10
 5.  Podolí  5  3  1  1  10:5  10
 6.  Čebín  5  3  1  1  5:4  10
 7.  Medlánky  5  2  2  1  18:8  8
 8.  Vilémovice  5  2  2  1  7:4  8
 9.  Lipovec  5  2  1  2  12:8  7
 10.  Černá Hora  5  2  1  2  10:13  7
 11.  Rájec  5  1  1  3  10:12  4
 12.  Rousínov  5  0  1  4  6:24  1
 13.  Slavkov  5  0  0  5  3:14  0
 14.  Líšeň C  5  0  0  5  1:13  0

Okresní přebor
Ráječko B - Sloup 2:0, Letovi-

ce - Doubravice 3:2 (3:1), Šošův-
ka - Bořitov 5:3 (3:3), Olomuča-
ny - Lipůvka 5:0 (2:0), Olešnice 
- Vavřinec 4:0 (2:0) , Rudice 
- Adamov 5:2 (1:1), Vysočany - 
Kunštát B 5:1 (1:0).
 1.  Rudice  6  4  1  1  18:8  13
 2.  Olešnice  6  4  1  1  12:7  13
 3.  Sloup  6  4  0  2  14:11  12
 4.  Letovice  6  4  0  2  14:12  12
 5.  Olomučany  6  3  1  2  14:7  10
 6.  Šošůvka  6  3  1  2  24:23  10
 7.  Ráječko B  6  3  1  2  11:10  10
 8.  Adamov  6  3  0  3  14:10  9
 9.  Vysočany  6  3  0  3  17:15  9
 10.  Doubravice  6  2  2  2  13:12  8
 11.  Kunštát B  6  2  0  4  15:20  6
 12.  Lipůvka  6  1  2  3  18:19  5

 13.  Vavřinec  6  1  0  5  6:21  3
 14.  Bořitov  6  0  1  5  5:20  1

III. třída
Ostrov - Kotvrdovice 1:0, Lom-

nice - Vísky 1:1 (1:0), Lažánky 
- Svitávka 1:1, Benešov - Velké 
Opatovice 3:2 (0:1), Boskovice 
B - Drnovice 2:2 (2:2), Kořenec - 
Skalice 3:0 (1:0), Knínice - Vrano-
vá 4:1 (3:1).
 1.  Kořenec  6  4  2  0  21:9  14
 2.  Knínice  6  4  1  1  15:11  13
 3.  Vísky  6  3  2  1  14:9  11
 4.  Drnovice  6  3  1  2  20:13  10
 5.  Benešov  6  3  1  2  14:14  10
 6.  Velké Opat.  6  3  0  3  16:10  9
 7.  Boskovice B  6  2  3  1  18:13  9
 8.  Svitávka  6  2  2  2  15:12  8
 9.  Lažánky  6  2  2  2  13:14  8
 10.  Lomnice  6  2  1  3  11:20  7
 11.  Ostrov  6  1  3  2  11:15  6
 12.  Skalice  6  1  1  4  8:12  4
 13.  Vranová  6  1  1  4  7:19  4
 14.  Kotvrdovice  6  1  0  5  3:15  3

IV. třída
Voděrady - Doubravice B 2:2 

(1:2), Svitávka B - Lipůvka B 1:2 
(1:2), Lažany - Skalice B 4:1 (3:0), 
Cetkovice - Vavřinec B 6:0 (3:0).
 1.  Cetkovice  6  5  1  0  25:12  16
 2.  Lažany  6  4  0  2  16:16  12
 3.  Skalice B  5  3  1  1  9:6  10
 4.  Lipůvka B  4  3  0  1  11:2  9
 5.  Voděrady  5  2  2  1  12:11  8
 6.  Svitávka B  6  2  1  3  11:10  7
 7.  Jedovnice B  4  2  0  2  20:14  6
 8.  Vavřinec B  5  1  0  4  9:16  3
 9.  Doubravice B  4  0  1  3  7:15  1
 10.  Olomučany B  5  0  0  5  5:23  0
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Blanenská desítka: Více 
než tisícovka lidí

M  H

Blansko - V Blansku se v sobo-
tu uskutečnil druhý ročník Bla-
nenské desítky. Na tratě se vydalo 
skoro tisíc sto účastníků. Zdolá-
vali je během, na koloběžkách 
nebo na inline bruslích.

Blanenská desítka není jen 
o překonání soupeřů, ale spíše 
o překonání sebe sama. Postavit 
se na start, běžet a doběhnout do 
cíle. Na startu tedy stanuli vrcho-
loví sportovci, členové sportov-
ních klubů i lidé bez klubové 
příslušnosti. Desetikilometrovou 
trať zdolalo téměř pět stovek běž-
ců.

Kromě běhu, inline i koloběhu 
na deset kilometrů byly vypsány 
závody na kratší vzdálenosti pro 
dětské účastníky různých věko-
vých kategorií.

Startoval i starosta Blanska Ivo 
Polák na inlinech, dále v běhu 
boskovický místostarosta Petr 
Malach a blanenský místostarosta 
Jiří Crha. „Myslel jsem, že máme 
strašně dlouhou průmyslovou 
zónu, ale ta další část k odbočce k 
Ráječku je také dost dlouhá,“ sdě-
lil s úsměvem bezprostřední doj-
my Jiří Crha, který závod ukon-
čil s časem 1:03:03. Sportovcům 
překážel poněkud silný vítr, který 
ovlivnil výsledky zvláště u těch 
nejrychlejších.

Po první polovině desetikilo-
metrového závodu bylo jasné, že 

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

1 B  – T , 1 0 2

2 IE Z  – R , KP 1 0 2

3 V  – B , KP 1 0 2

4 K  – M , I.A 1 0 2

5 S  – Č  H , I.B 1 0 2

6 V  B – J , I.B 1 0 2

7 P  – V , I.B 1 0 2

8 K  B – R  B, OP 1 0 2

9 A  – V , OP 1 0 2

10 V  – R , OP 1 0 2

11 L  – O , OP 1 0 2

12 D  – Š , OP 1 0 2

13 D  – K , III. . 1 0 2

14 R -J  – L , I.B 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem pátého kola Tipovačky se stal Michal Nečas z Lipovce, 
který získa 22 bodů. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.

T

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

o první tři místa se utká trojice 
běžců Míč, Petr, Čípa. Vítěz však 
se svým výsledným časem příliš 
spokojený nebyl, protože nepře-
konal loňský traťový rekord, nic-
méně za vítězství byl rád. „Bylo to 
hodně těžké. Vítr dělal problémy 
v druhé polovině závodu. Soupeři 

byli ve skvělé formě a bylo těžké je 
setřást,“ popsal Robert Míč, který 
cílem proběhl v čase 32:39. Jako 
většina ostatních běžců si sáhl na 
dno svých sil, po proběhnutí cílo-
vou páskou upadl na zem a deset 
minut se téměř nemohl pohnout.

Rozhodovaly vteřiny. Desetiki-

lometrový běh ovládal Robert Míč 
z klubu VSK Univerzita Brno, dru-
hý byl Jiří Petr z Kovalovic a třetí 
Jiří Čípa z Bystrého. Mezi ženami 
byly nejrychlejší Tereza Jagošová 
z AC Moravská Slavia Brno, Len-
ka Kohnová z klubu Behejbrno.
com a Kateřina Konečná.

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Blanenští fotbalisté přivezli cenný bod z Kozlovic, 
Boskovice prohrály na domácím trávníku s Bohunicemi

Blansko, Boskovice - Neděl-
ním duelem v Kozlovicích zakon-
čilo Blansko velice náročný pro-
gram minulého týdne, protože ve 
středu předehrálo zápas 15. kola. 
V základních sestavě Blanska 
chyběl Petr Švancara, který si 
plnil své pracovní povinnosti v 
České televizi při komentování 
utkání Příbram - Plzeň 0:4.

Kozlovice – Blansko 1:1 
(1:0), Fousek.

Obě mužstva pozorně bránila a 
směrem dopředu byla jejich snaha 
sice patrná, ale bez kvalitního řeše-
ní. V 18. minutě blanenský Buchta 

zastavil pronikajícího Axamita až 
v pokutovém území, bohužel pou-
ze za cenu faulu a z penalty poslal 
domácí do vedení Kaďourek - 1:0. 
Po změně stran působil herní pro-
jev obou mužstev o něco svěžejším 
dojmem. V 57. min. se po trestné 
kopu Müllera a dobré práci Trtílka 
před domácím brankářem dostal 
míč ke Gromskému, jenž pálil z 
voleje nad. Vzápětí mohl vede-
ní domácích zvýšit po přihrávce 
Schlehra Janoštík, jenž postupoval 
sám na Jurana, ale v tomto soubo-
ji byl úspěšnějším mužem strážce 
hostujícího týmu. 

V 67. min. po pěkné uličce 
Kuglera hasil nebezpečí před 
nabíhajícím Juklem odkopem 
brankáře Kadlec, následně skon-
čil tečovaný pokus Šplíchala z 
poloviny hřiště pouze rohovým 
kopem. V 80. min. zaútočila dvo-
jice střídajících domácích hráčů 
brankář hostů byl ale připraven. 

Blansko se dočkalo vyrovnání 
v předposlední minutě. Po fau-
lu na Gromského ten samý hráč 
rozehrál od poloviny hřiště stan-
dardku, míč ve vápně hlavou k 
pravé tyči nasměroval důrazný 
Fousek - 1:1.

Blanenští tak drží již pět kol 
neporazitelnost, poslední čtyři 
utkání uhájili vždy bod.

Boskovičtí hráči v sobotu na 
svém hřišti přivítali vedoucí tým 
krajského přeboru mužstvo z 
Bohunic. 

Boskovice – Bohunice 0:2 
(0:1).

V brance dostal příležitost 
sedmnáctiletý junior David Šar-
man (na hostování z Prostějova), 
a nevedl si vůbec špatně. Hosté 
se rychle ujali vedení v 7. minutě 
po závaru usměrnil míč do bran-
ky hostující Král – 0:1. Bosko-

vické mužstvo ale od začátku 
podávalo bojovný a obětavý 
výkon, vytvářelo si i dobré šance, 
ale proměnit šance v kýžený gól 
se nepodařilo. Ve 20. minutě se 
dostal do slibného úniku Kame-
ný, ale tváří v tvář bohunickému 
brankáři těsně minul a srovnat se 
mu nepodařilo. Další příležitost 
k vyrovnání stavu přišla v minu-
tě 41. Brankář hostí míč po 
zahraném rohovém kopu školác-
ky podběhl, ale Václavek nebyl 
v té chvíli dostatečně pohotový, 
aby míč usměrnil do sítě.

Bohuničtí byli pohotovější, 

rychlejší a technicky vyspělej-
ším mužstvem, hrozili ze stan-
dartních situací, kterých měli 
nepočítaně. Definitivně zlomila 
snahu domácích o vyrovnání 62. 
minuta. Střelec prvního bohunic-
kého gólu Král zcela neobsazen 
po rohovém kopu trefil branku 
Boskovických podruhé – 0:2. 
Soupeř pak již hrál jistě a chytře 
vzadu a tak jedinou šanci měli 
domácí v samotném závěru utká-
ní, když se Odehnal dostal za 
obranu hostí, avšak svou šanci 
zbytečně promarnil.

 Jaroslav Oldřich

ATLETIKA
15. 9., 17:30 h Horní Lhota - Hraběnka, Hraběnka Cup, 16. roč. 19. 

9., 15 h Sloup, Běh Moravským krasem.

HOKEJ
16. 9., 18 h Blansko - Boskovice, příprava. 20. 9., 17 h Boskovice 

- Břeclav, 1. kolo.

KOLOVÁ
19. 9., 10 h Svitávka, Extraliga mužů 4. kolo.

KOPANÁ
16. 9., 16:30 h Ráječko - Bosonohy, KP. 19. 9., 16 h Blansko - 

Tasovice, divize. 20. 9., 16 h Kunštát - Miroslav, I. A. Rájec - Lipo-
vec, I. B.

K   

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

www.zrcadlo.net
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Historická premiéra Ligy 
malého fotbalu v Boskovicích
L  S
J  O

Boskovice - Devět branek vidě-
ly více než dvě stovky fanoušků 
a televizní kamery na premiéro-
vém utkání prvního kola Ligy 
malého fotbalu v Boskovicích. V 
areálu v Červené zahradě se na 
umělém trávníku střetly výběry 
Blanska a Jihlavy a domácí celek 
zvítězil 6:3.

Blansko - Jihlava 6:3 (4:1), 
16., 29. a 51. Koudelka, 18. a 28. 
Fládr, 44. Španěl - 24. Ceh, 39. 
a 59. Demeter.

Výběr Blanska spoléhal v utká-
ní především na svoji první pětku, 
ve které se představili například 
reprezentanti Koudelka (střelec 
tří branek), Paděra a Bednář, hos-
té zase na svoji největší hvězdu 
Robina Demetera.

V prvním poločase se po patnác-
ti minutách vzájemného oťukává-
ní poprvé prosadili domácí, když 
rychlý brejk využil Koudelka, za 
dvě minuty se do levého horního 
růžku jihlavské brány krásně trefi l 
Fládr. Hosté sice snížili brankou 
Ceha, ale Blansko dvěma slepený-
mi góly v posledních dvou minu-

tách první půle utkání prakticky 
rozhodli.

Ve druhém poločase domácí 
celek pohodlně udržel tříbranko-
vý náskok a vybojoval tak první 
ligové body. Divákům se utkání 
muselo líbit, hrálo se nahoru dolů 

ve skvělé atmosféře. Středeční 
podvečer se určitě vydařil.

Výběr blanenské okresu se ve 
druhém kole představil v neděli 
proti favoritovi soutěže, družstvu 
z Prahy. Okresní výběr, opět před 
slušnou diváckou návštěvou, 

v pozměněné sestavě předváděl 
svou klasickou hru založenou na 
rychlých protiútocích vedených 
zejména dvojicí Koudelka a Padě-
ra. Tentokrát ale narazil na mnohem 
silnějšího sehraného soupeře, který 
si naše hráče držel na distanc.

Hosté vedli již po poločase 2:3. 
Místy drtivý tlak domácích přinesl 
vyrovnání ve 40. minutě. Jenže to 
bylo ze strany blanenského výbě-
ru vše. Vzápětí brankář domácích 
nechytil zdánlivě lehkou střelu 
a rozhozené domácí hráče Praha 
dorazila dalšími dvěma brankami. 

Utkání skončilo stejným skó-
re 3:6 jako středeční televizní 
zápas s Jihlavou, ovšem tentokrát 
v neprospěch domácích. Určitě se 
na nich projevil náročný program 
ve velkém fotbalu, vždyť například 
v sobotu hlavní opory našeho regi-
onálního výběru Koudelka a Padě-
ra hrály za své týmy Prostějov 
a Břeclav proti sobě Moravskoslez-
skou ligu (pozn. redakce Prostějov 
vyhrál 3:2 a soutěž vede).

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

Blansko - Jihlava 6:3.  Foto Lubomír SlezákBlansko - Jihlava 6:3.  Foto Lubomír Slezák

Blansko - Praha 3:6.  Foto Jaroslav OldřichBlansko - Praha 3:6.  Foto Jaroslav Oldřich

Pohár Drahanské vrchoviny 
vyvrcholil v Boskovicích

Boskovice - Velkým fi nále by se dozajista dal nazvat nedělní závod hor-
ských kol v Boskovicích, kterým skončil Pohár Drahanské vrchoviny. Seriál 
závodů v našem regionu pořádalo celkem jedenáct obcí a právě na tratích v 
okolí vrchu Doubrava se rozhodovalo o posledních bodech pro zisk pohárů 
celého již čtrnáctého ročníku.

A možná právě boskovický závod ukazoval jednu z hlavních myšlenek 
pořádání seriálu, a to nabídnout dětem a mládeži vhodnou sportovní aktivitu 
místo vysedávání u elektroniky. Celkový počet 180 startujících v Boskovi-
cích je nejvyšším číslem ze všech letošních závodů. Devětasedmdesát dětí 
do 10 let a 54 startujících u mládeže do 18 let jasně ukazuje smysl tohoto 
snažení. Model oddělených startů chlapců a dívek podpořený rozdělením 
kategorií po dvou ročnících se rovněž osvědčil.

Aréna Westernového městečka, se tak již ráno notně zaplnila a nejmenší 
účastníci okusili především „kluzký“ písečný povrch na krátkých tratích. Do 
lesního terénu se však už vydali i sedmiletí chlapci a děvčata, kteří si museli 
rovněž poradit s kořeny či jednostopými cestičkami. 

Od jedenácti let věku pak sloužila i část trati Českého poháru z roku 2013. 
Mnozí dnešní startující v těchto kategoriích mají zkušenosti právě z nejvyšší 
republikové soutěže a tak je terén určitě nezaskočil. 

Trati pro starší patnácti let už nechybělo nic z olympijské disciplíny 
horských kol. První část okruhu s délkou 2,5 kilometru má sice slabinu v 
takzvaných single trailech, úzkých stezkách, kde nejde předjíždět, pak se 
ovšem rozšíří na širokou lesní cestu, která končí technickým sjezdem a táh-
lým výjezdem nad Šmelcovnou, aby následovaly technické pasáže u Dvou 
Dvorů plné krátkých výjezdů a sjezdíku namotaných doslova na pětníku.

Hlavní kategorie Mužů 19-39 let i díky výkonnosti dostaly za úkol absol-
vovat celkem sedm okruhů a tedy náročných 17,5 terénních kilometrů. Napl-
něná startovní listina 29 jezdců slibovala dramatické souboje o každou pozi-
ci a začátek to potvrzoval. Ve vedení se střídali zkušení brněnští matadoři Jiří 
Ošťádal a Michal Kozel spolu s domácím Radimem Kovářem a ostravským 
Romanem Kubicou, které díky defektu hned v prvním kole opustil Daniel 
Mayer, vítěz osmi předcházejících závodů. Od poloviny závodu začal všem 
odjíždět Michal Kozel, což mu v cíli přineslo náskok přes dvě a půl minuty 
na Romana Kubicu, za kterým po 14 sekundách přijíždí Jiří Ošťádal.

Ženská kategorie byla i letos slabě obsazovaná a společný start s dívkami 
15 až 18 let tak splní jednu vlnu startů. Boskovice ale na nezájem tolik netr-
pěly. Čtyři ženy a pět mladších dívek si mezi sebou určitě kvalitně zazávo-
dili. Vítězku Lucii Veselou tři kola svého závodu doprovázela domácí Adéla 
Šafářová, která minulý týden na Mistrovství světa v Andoře vybojovala 16. 
místo.

Výsledky všech jednotlivých závodů i celkové pořadí je zveřejněno na 
webu www.pohardrahanskevrchoviny.cz.  Erik Řezník
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