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Letovice - Až do konce listo-
padu letošního roku se protáhne 
probíhající rekonstrukce České 
ulice v Letovicích. Ke zpoždění 
stavby došlo kvůli problémům 
při pokládce nové 
kanalizace. 

Opravy v těch-
to dnech pokračují 
napojováním hlavní 
větve kanalizace, 
poté přijde na řadu 
napojení domov-
ních přípojek.

Stavební prá-
ce v České ulici 
už byly několikrát 
pozastaveny kvůli překážkám, 
které znemožňovaly položení 
kanalizace podle projektové 
dokumentace, která se musela 
měnit. Navíc musela být nová 
kanalizace položena do větší 
hloubky, než se původně předpo-
kládalo.

Kvůli tomu se rekonstrukce 
dotkla i Masarykova náměstí. Je 
totiž nutné výškově přeložit i asi 
čtyřicetimetrovou část navazují-
cí kanalizační stoky na náměstí. 
Dělníci na této úpravě pracují 
právě v těchto dnech.

„Po vyřešení všech problémů 
byly v České ulici obnoveny prá-
ce. Kvůli jejich dlouhodobému 
přerušení byl ale posunut termín 
dokončení stavby do 30. listopa-
du letošního roku. Další kompli-
kace by mohly nastat při poklá-
dání povrchu, který potřebuje 

určitou teplotu,“ přiblížil situ-
aci letovický starosta Vladimír 
Stejskal (ODS).

Podle něj se tak může stát, že 
bude finální povrch dokončen až 
v příštím roce. „To ale nic nemě-
ní na tom, že od prosince by měla 

být Česká ulice nor-
málně průjezdná,“ 
dodal starosta.

Česká ulice 
v Letovicích, která 
umožňuje příjezd k 
přehradě Křetínce, 
Sulíkovu či Lazi-
novu a zároveň je 
hlavním tahem na 
Poličku, se opra-
vuje v úseku od 

železničního mostu až po konec 
Letovic.

Rekonstrukce obnáší přede-
vším obměnu povrchu. Město 
v té souvislosti také renovuje 
kanalizaci, vodovodní potrubí, 
vybuduje nové chodníky. Počítá 
se také s revitalizací zeleně.
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Rekonstrukce České 
ulice v Letovicích se 

o týdny protáhne

Proměna staveniště
Místo haly má ve 
Slovákově ulici 
být park, kurty 
nebo centrum 
vzdělávání.

Více na straně 2

Festival Kolotoč
Velký rozhovor 
s dramaturginí 
festivalu 
Kolotoč Jolanou 
Chalupovou.

Více na straně 4

Další bod pro Blansko
Blanenští 
fotbalisté získali 
doma další 
bod za remízu 
s Tasovicemi.

Více na straně 8

Medový jarmark. Pěkné počasí přilákalo v sobotu stovky návštěvníků na sedmý medový jarmark ve Sloupě. 
Na stáncích se prodávaly různé výrobky z medu a další regionální produkty, ochutnával se burčák a medovina. 
Nechyběl ani hudební program a ohňostroj. 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.

Ve Sloupě byly o víkendu v hlavní 
roli výrobky z medu

Anketa v Boskovicích: Lidi nejvíc trápí 
doprava a stav silnic

Boskovice - Letos poprvé mohli 
obyvatelé Boskovic pomocí anke-
ty sdělit vedení města, co je nejvíc 
trápí a na co by měl pamatovat 
rozpočet pro příští rok. Na webo-
vých stránkách města se zapojilo 
několik desítek lidí.

Z ankety vyplynulo, že nejvíce 
lidi trápí doprava ve městě – obec-
ně budování parkovišť a rekon-
strukce městských komunikací, 
konkrétně pak řešení křižovatky 

u pošty, vybudování parkoviště 
u Nemocnice, výstavba komuni-
kace ve vnitrobloku na Růžovém 
náměstí a podobně.

Dále by obyvatelé Boskovic 
uvítali výstavbu sportovní haly 
v areálu Červené zahrady, více dět-
ských hřišť, rekonstrukci budovy 
Školičky U Lázní. Zazněly i hla-
sy požadující řešení problematiky 
městské knihovny, letního kina 
nebo požadavky k výstavbě star-

tovacích bytů či na stavbu nového 
penzionu pro důchodce.

„Některé věci jsou známé, že ve 
městě chybí. Nyní budeme inten-
zivně pracovat na návrhu rozpoč-
tu tak, aby mohl jít v prosinci do 
zastupitelstva. Návrh budeme při-
pravovat s ohledem na výsledky 
ankety, ke kterým přihlédneme,“ 
uvedla boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Ankety na stránkách města se 

zúčastnilo celkem dvaapadesát 
lidí. Nejvíce respondentů bylo ve 
věkové kategorii 19 – 40 let (27), 
v kategorii 41 – 64 odpovídalo 18 
osob, nad 65 let pět osob a respon-
denti do 18 let byli dva. Ankety se 
účastnili středoškoláci s maturitou 
(26), dále vysokoškolsky vzdělaní 
respondenti (18), občané se stře-
doškolským vzděláním (4) a stej-
ný počet osob se základním vzdě-
láním. (hrr)

Kvůli dlouhodobému přerušení 
prací byl posunut termín dokon-
čení stavby do 30. listopadu. 

Další komplikace by mohly nastat při 
pokládání povrchu. 
 Vladimír Stejskal, starosta Letovic

Zloděje v Bořitově vyrušil 
při činu noční hlídač

Bořitov - Noční hlídač překvapil zloděje palet, který se chystal krást v 
areálu jedné z fi rem v Bořitově. Zatím neznámý pachatel se vydal na lup 
kolem půlnoci. Na korbě svého náklaďáku si chtěl nejspíš odvézt palety, 
které byly ve fi rmě uskladněny. Aby si vyhlédnutou kořist mohl přivlast-
nit, musel nejprve poškodit zámky jistící vjezd na soukromý pozemek. 
Pak už byla cesta k paletám volná. 

„Ještě než je však zloděj stihl naložit, vyrušil ho noční hlídač. Proto 
se výtečník za volantem dal raději okamžitě na ústup, který však zřejmě 
poznamenalo jeho rozrušení. Při zbrklém výjezdu z areálu totiž jeho vůz 
poškodil obě křídla brány, kterou si předtím sám násilím otevřel. Strůj-
cům takovéto trestné činnosti hrozí naše právní předpisy až dvouletým 
pobytem za mřížemi,“ přidal podrobnosti blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek.  (hrr)

INZERCE

Černá Hora - Pivovar Černá 
Hora bude v sobotu 26. září hostit 
již 19. Pivní pouť. Brány areálu 
se pro návštěvníky otevřou ve 
dvanáct hodin. I v letošním roce 
je vedle prohlídek pivovaru při-
praven široký doprovodný pro-
gram a jedno překvapení. 

Hudební program na dvoře 
pivovaru začne od třinácti hodin. 
„V letošním roce jsme se při 
výběru kapel snažili, aby si na 
své přišel opravdu každý. Naše 
pozvání přijala netradiční partič-
ka Ukulele Orchestra jako Brno, 

Pivní pouť v Pivovaru 
Černá Hora odstartuje již 

nadcházející sobotu
relativní nováček české hudeb-
ní scény kapela Jelen a ostříle-
ný Banjo Band Ivana Mládka. 
Opravdovou třešničkou na dortu 
budou české kapely Wohnout 
a Chinaski. Den zakončí Kabát 
revival,“ popsal program oblastní 
obchodní ředitel Pivovaru Černá 
Hora Pavel Posch. 

K dobré muzice patří i řízné 
pivo, které si lidé budou moci užít 
do sytosti i díky akci Každé páté 
pivo na nás. Na čepu bude hrát 
prim naše špičková, třikrát chme-
lená 11 % Černá Hora Matouš, 
které budou zdařile sekundovat 
v soutěžích hojně oceňovaná piva 
Černá Hora Velen a světlý ležák 
Černá Hora Páter.

 Pokračování na str. 2
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Místo haly má vzniknout park, 
kurty nebo centrum vzdělávání

K
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Boskovice - Boskovická rad-
nice zveřejnila tři návrhy, v co 
by se mělo proměnit bývalé sta-
veniště sportovní haly v Bílkově 
ulici. K budoucí podobě jámy se 
bude moci vyjádřit veřejnost. 

O tom, že stavba nové spor-
tovní haly v areálu základní ško-
ly definitivně skončí, boskovičtí 
zastupitelé rozhodli na konci 
letošního června. Teď vedení 
města přišlo se třemi variantami, 
jak prostor využít.

Podle jedné z nich by v jámě 
mohl vzniknout park s jezírkem 
a herními prvky pro děti. Jeho 
vybudování včetně mobiliáře by 
přišlo na více než sedm milionů 
korun. Další návrh počítá se tře-
mi kurty s umělým povrchem pro 
volejbal a tenis. Součástí návrhu 
je také budova zázemí se šatna-
mi, sociálním zázemím, klubov-
nou a skladem. To vše má přijít 
na asi devět milionů korun. 

Podle třetí varianty se stave-
niště promění v Centrum poly-
technické výchovy a vzdělávání 
pro volbu budoucího povolání. 
„Realizace projektu zajistí ade-
kvátní prostor pro výuku a rozvoj 
žáků v technických a řemeslných 
oborech a rovněž podpoří rozvoj 
žáků v oboru přírodních věd. Pro-
jekt bude sloužit k přípravě volby 
budoucího povolání, jako zámeč-
ník, truhlář, kuchař a podobně. 
Pro výuku přírodovědných oborů 
a environmentální výchovy bude 

BOSKOVICE - Zloděj šel po kuřivu. Novinový stánek v boskovic-
ké ulici 17. listopadu navštívil zloděj. Po jeho odchodu majitel postrádá 
zboží za více než sedmdesát tisíc korun. Zmizely balíčky cigaret a tabá-
ku vyskládané v policích. Kromě toho zloděj nepohrdl ani drobnými 
mincemi z prodejního pultu. Pachateli nyní hrozí až pětiletý trest odnětí 
svobody.  (hrr)

SVITÁVKA - Pachatel nestačil utéct. Patnáctitisícovou škodu způ-
sobil šestadvacetiletý troufalec, který se vloupal do nákladního auta 
zaparkovaného ve Školní ulici ve Svitávce. Zlodějovo počínání neuniklo 
muži, který zde vůz předchozího dne odstavil. Zatímco nenechavec hro-
madil kořist vedle auta, přivolal okrádaný šofér policii. Hlídka dorazila 
během několika minut a pachatelovu akci překazila. Zaskočený výtečník 
nevzdoroval a v doprovodu policistů putoval z místa činu rovnou do 
služební cely. Teď se bude muset zodpovídat z krádeže spáchané vloupá-
ním. Nyní mu hrozí až dva roky za mřížemi.  (hrr)

KUNŠTÁT - Opilá řidička nabourala zábradlí. Policisté vyjížděli 
o víkendu k nehodě, která se stala nedaleko Kunštátu. Pětačtyřicetiletá 
žena z Petrovic ve Škodě Felicii tam nebezpečnou noční jízdu ukončila 
v silničním příkopu. Poté ještě narazila do betonového mostku. 

„O tom, že pravou příčinou havárie byl alkohol, neměla přivolaná 
policejní hlídka pochyb. Hodnota dvě celé a jedna desetina promile jako 
výsledek provedené dechové zkoušky však zaskočil i zkušené policis-
ty. Žena s naměřenými čísly souhlasila a přiznala, že před usednutím 
za volant vypila čtyři jedenáctky a stejný počet velkých rumů. Naštěstí 
svým jednáním nikomu neublížila a prvotní odhady škody nepřevyšu-
jí částku patnácti tisíc korun,“ upřesnil blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. 

I tak se teď bude muset zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky. Ve spojitosti se způsobenou nehodou ji pak hrozí 
v tomto konkrétním případě trest odnětí svobody v délce trvání od šesti 
měsíců do tří let.  (hrr)

REGION - Porušil dvojitý zákaz. Z maření výkonu úředního roz-
hodnutí se bude muset aktuálně zodpovídat devětatřicetiletý muž z Pro-
stějovska, jehož vůz se prohnal kolem policejního radaru nepřiměřenou 
rychlostí. Ta byla o jednadvacet kilometrů za hodinu vyšší, než jaká je 
v daném úseku povolená. Dopravní hlídka však při následné kontrole 
narazila na ještě podstatnější problém, než kterým bylo překročení záko-
nem předepsaného limitu. Vyšlo totiž najevo, že muž má hned dvěma 
rozsudky ostravského okresního soudu zakázáno řízení. První z nich mu 
nedovoloval usednout na místo šoféra do června příštího roku, druhý pak 
dokonce až do léta 2019. Samozřejmě, že mu policisté další cestu oka-
mžitě zakázali. V souvislosti s ignorací soudních nařízení mu teď hrozí 
až dvouletý trest odnětí svobody.  (hrr)

SKALICE - Práci přerušila krádež. Policisté z boskovického 
obvodního oddělení se aktuálně věnují případu krádeže vibrační desky, 
kterou doposud neznámý pachatel ukradl ve Skalici nad Svitavou. Zloděj 
využil situace a stavební stroj ukradl z pouze částečně oploceného areálu 
vedle místní hasičské zbrojnice. Brněnské stavební fi rmě, která zaříze-
ní vlastnila, tímto trestným činem vznikla újma vyčíslená na jedno sto 
tisíc korun. Ve spojitosti s výší způsobené škody toto jednání naše právní 
předpisy budou hodnotit přísněji, a proto zloději po dopadení hrozí až 
pětiletý pobyt za mřížemi.  (hrr)

Pivní pouť v Pivovaru Černá Hora 
odstartuje již nadcházející sobotu

Pokračování ze str. 1
„Na čepu bude i pivo Černá 

Hora Sklepní, které se před stá-
čením nefi ltruje, a tak nepřichází 
o pivovarské kvasnice, které dodá-
vají tomuto pivu nezaměnitelný 
vzhled, mírně kvasničnou chuť a 
vůni a další,“ uvedl výrobní ředitel 
pivovaru Vlastimil Zedek. 

Návštěvníci se budou moci již 
tradičně vydat na exkurzi pivova-
rem a na prohlídku muzea pivo-
varnictví s řízenou ochutnávkou 
místních speciálů. „Vycházet se 
bude každých 15 minut a skupin-
ka bude obsahovat maximálně 15 
osob. Lidé se tedy nemusí bát, že 
výklad neuslyší. Objednání pro-

hlídky bude možné u brány pivo-
varu,“ doplnil Pavel Posch.

I v letošním roce bude připra-
ven široký doprovodný program 
pro rodiny s dětmi, který bude 
probíhat na Výletišti a bude zdar-
ma. Na návštěvníky tam čeká 
animační pohybovka, Klauniáda, 
TRYO, kouzelník a mnohé dal-

ší. Odhadovaný konec programu 
je v devatenáct hodin. Právě těm 
nejmenším je letos přizpůsoben 
i čas ohňostroje, který se rozjede 
již ve 20.30 hodin. 

Po celý den budou zajištěna při-
lehlá parkoviště a kyvadlová dopra-
va mezi Černou Horou a železniční 
stanicí Rájec-Jestřebí.  (hrr) 

  Foto Michal Záboj  Foto Michal Záboj

sloužit jezírko – biotop a zahradní 
skleník se záhonovými kontejne-
ry. Součástí areálu budou prosto-
ry pro neformální setkávání mlá-
deže a realizaci volnočasových 
aktivit jako prevence kriminality. 
V rámci těchto aktivit může být 
realizována lezecká stěna,“ píše 
se u této varianty. 

Náklady na vybudování centra 
se odhadují na pětatřicet milionů 
korun. Na rozdíl od předchozích 

dvou variant by na realizaci této 
mohlo město získat dotace. 

Návrhy jsou k vidění na 
internetových stránkách města. 
Vyjádřit se k nim budou moci 
obyvatelé města. Setkání vedení 
radnice s veřejností se uskuteč-
ní v pondělí 5. října od šestnácti 
hodin v Zámeckém skleníku. 

Představitelé Boskovic se nedáv-
no zavázali, že defi nitivní rozhod-
nutí o využití stavební jámy ve 

Slovákově ulici padne do letošního 
8. prosince. Do stejného termínu se 
má rozhodnut také o novém umís-
tění pro sportovní halu. 

Stavba sportovní haly ve Slo-
vákově ulici začala v polovině 
roku 2013. Loni v únoru byla 
ale přerušena kvůli problémům 
s podložím a spodní vodou na 
staveništi. Projekt, který měl při-
jít na více než padesát milionů 
korun, skončil letos v červnu. 

Blanenská nemocnice připomene 
Světový den srdce 2015

Blansko - Nemocnice Blansko 
se ve středu 30. září připojí ke 
Světovému dni srdce. Pro pří-
chozí připravila den otevřených 
dveří v prostorách centrální-
ho příjmu, kardiologie a plicní 
ambulance. 

„Na zájemce bude čekat od tři-
nácti do sedmnácti hodin zajíma-
vý program. Ve třináct hodin pro-
běhne školení první pomoci pro 

veřejnost. Po celé odpoledne pak 
budou moci lidé konzultovat své 
zdravotní problémy s lékaři interní 
odbornosti pod vedením paní pri-
mářky MUDr. Naděždy Formán-
kové,“ upřesnila mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Stejně jako každý rok, bude i 
letos připraveno velké množství 
edukačních materiálů k problema-
tice nemocí srdce a plic. Nebudou 

chybět lékaři, kteří poskytnou 
odborné poradenství nejen k one-
mocněním srdce a plic, ale i k pre-
venci těchto chorob.

V prostorách centrálního příjmu, 
ambulance kardiologie a plicní 
ambulance budou „otevřené dveře“ 
pro veřejnost a zájemci se sezná-
mí se zdravotnickou technikou k 
vyšetření srdce a plic, i k samotné 
léčbě akutního selhání srdce.

„Prvních deset zájemců každou 
celou hodinu může absolvovat 
bezplatné vyšetření krevního tla-
ku, pulzu, EKH, hladiny cukru a 
cholesterolu v krvi, spirometrické 
vyšetření aj.,“ doplnila Kateřina 
Ostrá s tím, že akce se odehraje ve 
třetím patře lůžkové části Nemoc-
nice Blansko – ve vestibulu, pro-
storách centrálního příjmu a kardi-
ologie.  (hrr)

Park u blanenského kina v sobotu 
oživilo vinobraní

Blansko - Stovky lidí si v sobotu 
odpoledne našly cestu na první Bla-
nenské vinobraní. Burčák a víno se 
při tónech cimbálové muziky Cém-
tézékom podávaly v parčíku před 
kinem v Hybešově ulici.

Vinobraní začalo dvě hodiny po 

poledni. Pořadatelům přálo počasí 
i zájem lidí. V parčíku před kinem 
se vystřídalo na pět stovek lidí.

„Podařilo se nám oživit prostor 
před kinem. Vazba místních lidí na 
kino určitě existuje a napovídá, že 
tato cesta je správná. Další akce 

proto budou následovat,“ uve-
dl provozovatel pořádající Kino 
KAFE kavárny Štefan Kurbel.

Během pár hodin se na Blanen-
ském vinobraní prodalo na sto 
padesát litrů burčáku a desítky 
lahví vína. „Na první ročník vino-

braní jsme s návštěvností i atmo-
sférou spokojení. Jsem rád, že si 
sem lidé našli cestu. Určitě je to 
vidina dalšího ročníku,“ dodal 
majitel pořádající blanenské Vino-
téky U Myšky Adam Vaněrka. 

(moj), foto Michal Záboj

Výstava představuje 
fotografie partnerství

Blansko - V Městské knihovně Blansko je v současné době k vidění 
výstava zaznamenávající padesátileté partnerství města Blanska s ital-
ským Scandianem. Výstavu fotografi í a memorabilií mohou zájemci 
navštívit ve výstavní síni knihovny do 2. října. 

Při družbě měst a vzájemných výměnných pobytech si mohou děti 
i dospělí procvičit jazykové schopnosti, ať už jde o angličtinu, němči-
nu či italštinu. V rámci družebních styků proběhlo také několik kurzů 
italštiny.

„Během padesáti let naší spolupráce, nejen na ofi ciální úrovni, ale 
i v oblasti kultury či sportu, se vytvořila také četná osobní přátelství, kte-
rá mnohdy přetrvávají celá desetiletí,“ pronesl blanenský místostarosta 
Jiří Crha na vernisáži výstavy.

Blansko je ale například také pravidelným účastníkem gastronomické-
ho veletrhu Regustibus ve Scandianu, kde nabízí regionální potravinář-
ské výrobky – sýry, uzeniny, sladkosti a také pivo z pivovaru Černá Hora. 
Scandiano se naopak zapojuje do blanenské akce Vítání sv. Martina, na 
níž nabízí ochutnávky tradičních italských produktů, jako je parmazán, 
šunka prosciutto, balzamikový ocet nebo šumivé víno Lambrusco.

Smlouva o partnerství mezi oběma městy byla podepsána v září roku 
1964 ve Scandianu a v následujícím roce v Blansku. 

(mha), foto Marie Hasoňová

Mezigenerační klub,
čtvrtý ročník činnosti

Blansko - Poprvé v tomto školním roce se minulý týden sešli i čle-
nové mezigeneračního klubu působícího při Střední škole gastrono-
mické v Blansku. Vstoupili tak už do čtvrtého ročníku. Vedení školy 
je seznámilo s nejbližšími akcemi. Tou nejbližší je poslední den tohoto 
měsíce – středa 30. září, na kterou připadá Den seniorů. Program letoš-
ního ročníku zahájí Seniorská kavárna a 7. října Seniorská akademie. 
Přítomní se dozvěděli také o připravované novince, kterou bude Seni-
orské kino.  (ama)
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Nové vzdělávací programy 
v muzeu jsou nyní zdarma

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

 

                          

                         

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)

M  H

Blansko - Muzeum Blansko 
v letošním školním roce před-
stavuje novinku. Pro žáky ma-
teřských, základních i středních 
škol zaměstnanci muzea připravili 
vzdělávací programy. Děti nyní 
při prohlídkách zažijí více inter-
akce a zábavy. Během září a října 
mají školy možnost vyzkoušet si 
vzdělávací programy zdarma. 

Vybarvit předtištěnou jesky-
ni na papíře lze dvěma způsoby. 
Buď vyučující řekne dětem, aby 
ji vybarvily, a nechá je půl hodi-
ny samostatně pracovat. Děti úkol 
splní, ale pravděpodobně to v nich 
nic zvláštního nezanechá. Nebo 
začne napínavým příběhem, který 
děti nadchne, a díky němu malují 
s větší chutí. A co víc, funguje to 
i naopak. Díky zážitkovému ma-
lování si příběh lépe zapamatují 
a zanechá v nich stopy.

V blanenském muzeu se pracuje 
druhým způsobem. „My jsme dvě 
zámecká strašidla, Karolína a Ka-
rel, a povyprávíme vám, co se nám 
stalo,“ představují se dva průvodci 
v kostýmech. Karolina Meineke, 
která kdysi žila na blanenském 

zámku, vypráví svůj příběh.
Děti sedí na zemi, malují a na-

pjatě poslouchají. Jistě se jim 
historie tímto způsobem vryje do 
paměti lépe, než kdyby jen si ji jen 
stroze vyslechli v muzejních pro-
storách.

Následuje prohlídka zámku 
a děti se mohou podívat, kde měla 
Karolína svůj dětský pokoj. Se za-
ujetím si všechny prohlíží, jak se 
žilo na zámku a komentují i vý-
robky blanenské litiny.

„K většině programů jsme pro 
děti připravili tematické pracov-

ní listy. Ty u dětí podporují více-
smyslové vnímání tématu, pracuje 
se s nimi přímo v muzeu i násled-
ně ve škole. Snažili jsme se do 
pracovních listů přidávat zábavné 
prvky,“ popisuje Mgr. Daniela 
Pietraszová, která má vzdělávací 
programy v muzeu na starosti.

Spokojení jsou i učitelé ze 
škol. „Bylo to super. Kreslení 
děti bavilo, příběh je zaujal,“ 
hodnotí návštěvu muzea Lucie 
Procházková ze základní školy 
TGM v Blansku. Nový systém 
vzdělávacích programů vnímá 

jako oživení klasické prohlídky. 
Kromě prohlídky stálých expo-
zic nabídka muzea obsahuje také 
vzdělávací programy s tvořivými 
dílnami zaměřené na vynálezce 
Reichenbacha a Bartelma, kteří 
jsou spojeni s blanenským regio-
nem. Děti si tak mohou vyzkou-
šet smaltování lžiček nebo výro-
bu svíčky. Jindy se žáci seznámí 
s objeviteli Moravského krasu 
nebo se zajímavostmi o blanen-
ské litině. Nechybí ani programy 
zaměřené na architekturu.

Od 24. září budou ve standardní 
nabídce muzea také animační pro-
gramy k časově omezeným výsta-
vám po celou dobu jejich trvání. 
První animační program se bude 
týkat výstavy Kovové umění. Ver-
nisáž k výstavě proběhne 24. září 
v 18 hodin večer v Multimediál-
ním sále muzea.

„Následující den budou mít bla-
nenské školy příležitost zavítat na 
ukázky řemesel, které předvedou 
studenti Střední průmyslové školy 
a vyšší odborné školy Sokolská v 
Brně. Setkají se tak s budoucími 
kováři, zlatníky, stříbrníky, rytci 
nebo odlévači,“ zve ředitelka mu-
zea Pavlína Komínková. 

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Zlepšování podmínek výuky 
na Vyšší odborné škole 

ekonomické a zdravotnické 
a Střední škole v Boskovicích

Boskovice - Zvyšující se náročnost studijních oborů klade větší poža-
davky nejen na studenty, ale také na prostorové a materiální podmínky 
studia. Proto budovy školy i její vybavení procházely v minulosti mnoha 
úpravami. 

Intenzivní stavební činnost se významně dotkla především budovy na 
Hybešově ulici. V roce 2005 proběhla rekonstrukce školní kuchyně. Její 
stav teď odpovídá současným náročným hygienickým požadavkům. 

Modernizace se dotkla i dalších prostor školy. Zrekonstruovány byly 
dosud nevyhovující prostory šaten pro studenty, šaten k tělocvičně včet-
ně potřebného sociálního zázemí. Významným krokem ke zlepšení pod-
mínek praktického vyučování bylo vybudování odborných učeben pro 
obor kuchař číšník.

Od začátku 90. let, v rámci rozvoje výuky informačních technologií, 
bylo v obou školách vybudováno a postupně modernizováno 13 učeben 
výpočetní techniky. 

Tím zlepšování podmínek pro výuku samozřejmě nekončí. Moderniza-
ce školy pokračuje a jsou naplánovány další stavební úpravy i moderniza-
ce vyučovacího procesu.

V únoru 2014 byl škole schválen projekt s názvem „Sáhněme si na 
fyziku – vybudování moderní učebny fyziky a elektroniky“. Realizace 
projektu spočívala ve vybudování moderní učebny fyziky a elektroniky. 
Učebna je vybavena novým nábytkem a nejmodernějšími učebními po-
můckami. 

Od února 2014 – do května 2015 probíhala rekonstrukce stávající tě-
locvičny školy. Byla vyměněna velkoformátová okna s ochrannými textil-
ními sítěmi, stěny tělocvičny byly nově obloženy. Škola bude pokračovat 
v započaté rekonstrukci a to celkovou rekonstrukcí elektroinstalace a na-
konec novou podlahou.

V červnu 2015 byl škole schválen projekt s názvem „Odstranění zá-
vad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“ spolu-
fi nancovaný v rámci operačního programu Životní prostředí. Předmětem 
podpory je realizace úspor energie v objektech školy. Jedná se o zateplení 
obvodových konstrukcí, ve výměně otvorových výplní a zateplení střešní 
konstrukce. Stávající zdroj tepla bude nahrazen tepelným čerpadlem vzdu-
ch-voda. Předpokládané ukončení akce je do konce října 2015.

Během první poloviny roku 2015 byla provedena výměna vchodových 
dveří při vstupu do školy na ulici Komenského, z důvodu zlepšení 
ochrany žáků a studentů a zamezení vstupu nepovolaných osob do budov 
školy. Také na domově mládeže se můžeme pochlubit postupnou obnovou 
podlah, nábytku, stavebními opravami včetně elektroinstalací.  (mš)

Š

Tradice. Výrobky téměř dvou set keramiků mohli o víkendu obdivovat návštěvníci třiadvacátého ročníku Hrnčířského jarmarku v Kunštátě. Lidé 
mohli sledovat hrnčíře při práci, koupit si jejich výrobky a připravený byl i bohatý kulturní program.  Foto archiv
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Kolotoč je už multižánrový 
festival, říká Jolana Chalupová
M  Z

Blansko - Na začátku října 
Blansko ožije tradičním festiva-
lem Kolotoč. Čtvrtý ročník nabíd-
ne na několik místech ve městě 
divadelní představení, koncerty, 
výstavy nebo autorské čtení. Více 
v rozhovoru prozradila dramatur-
gyně festivalu Jolana Chalupová.

Festival se jmenuje Kolotoč, 
má název nějakou spojitost s tím 
zařízením, s kolotočem? Člověk 
se do něj posadí a najednou se 
dostane do nějakého víru a točí 
se a zapomene na celý svět?

No tak je to taková ideální myš-
lenka. Ale pod spolkem Circulus 
máme Divadlo Kolárka, Foto-
kruh - všechno je to takové jako-
by dokola, tak proto vznikl i ten 
název Kolotoč. Má to být zábava, 
což kolotoč je. Všechno se v něm 
dohromady za ty čtyři dny otočí 
a trošku to roztočíme. (smích)

Kolotoč pořádá sdružení Cir-
culus, kde všude a kdy se bude 
festival odehrávat?

Kolotoč letos bude od středy 
7. října do soboty 10. října. Bude 
se odehrát na různých místech. 
Jedno z nich je Divadlo Kolárka 
na ulici Kollárova 8. Bude se ode-
hrávat i v kině, v Kino Kavárně, 
v klubu Muzikograf, a pak také 
venku na veřejném prostranství 
a letos poprvé také v galerii.

Je to čtvrtý ročník. Budou po 
zkušenostech z těch tří před-
chozích nějaké novinky v tom 
letošním ročníku?

Stále během těch roků, co 
pořádáme tento festival, se samo-
zřejmě snažíme harmonogram 
vylepšovat. Novinky jsou ty, že 
pouliční program se nebude dít ve 
středu, ale v sobotu, aby to nebyl 
pracovní den, ale aby lidé měli 
volno. Takže pokud bude pěkné 
počasí, pouliční program se bude 
odehrávat v sobotu 10. října před 
budovou kina. Pak se také snaží-
me o to, aby programy byly růz-
norodější. Letos například máme 
pozvané sdružení hudebníků zva-
né Forma s velice zajímavým pro-
jektem Metropolis, což je kultov-
ní sci-fi  z roku 1927. Forma hraje 
živý doprovod k tomuto němému 
fi lmu, který se bude promítat 
v pátek kině. Některé programy 
budou probíhat paralelně, což se 
taky v minulých ročnících příliš 
nedělo. Letos se programy budou 
křížit, aby dění bylo pořád boha-
té. Novinkou je také spolupráce 
s Galerií města Blanska. Malířka 
Barbora Pokorná tam bude mít 
výstavu obrazů. Vernisáž bude ve 
středu na zahájení festivalu. Jsme 

Jolana Chalupová.  Foto Michal ZábojJolana Chalupová.  Foto Michal Záboj

taky domluveni s Kino Kavárnou 
na sobotní snídaňové akci. Lidé 
budou moci přijít, posnídat a pak 
vyrazit třeba na divadla. 

Kdybychom shrnuli žánry, 
které se budou podílet na festi-
valu, tak jsou to divadlo, fi lm, 
hudba...

A také tanec a literatura, pro-
tože v programu bude i autorské 
čtení Vojtěcha Landy. Tanec bude 
letos propojený s fi lmem. V kině 
bude promítání krátkých fi lmů 
Petry Bučkové, která spolupracu-
je s Marií Kuncovou a společně 
vytvoří pohybovou videoprojek-
ci. V reálném čase se budou sní-
mat pohyby tanečnice a zároveň 
se promítat na plátno. 

Když to poslouchám, tak už 
se Kolotoč nedá nazývat jen 
jako divadelní festival...

Ne, je to multižánrový festival. 
Od začátku jsme to směřovali 
jako „nejenom“ divadelní festi-
val, ale v tuto chvíli už je asi prá-
voplatně multižánrový.

Kdybychom zůstali u divadla, 
tak na co se návštěvníci mohou 
těšit?

Jedna z funkcí festivalu je 
i prezentace a uvádění nových her 
Divadla Kolárka. Tentokrát si při-
pravilo Pohádku z kuchyně, která 
bude mít premiéru v pátek odpo-
ledne. Pak bude mít premiéru 
také představení, které se jmenu-
je Pitchwork. Je to taková koláž 
v podání čtyř hereček divadla 
Kolárka na téma „norem“ fyzic-
ké krásy ženského těla. Přijede 

také například divadlo Damúza 
z Prahy, pak pouliční představení, 
klaunsko-akrobatická trojice, kte-
rá se jmenuje Squadra sua. 

Divadla se budou odehrá-
vat do osmi do devíti hodin, co 
pak?

Některé dny budou ve večer-
ních hodinách probíhat koncerty 
na Muzikografu. Pak tam ješ-
tě každoročně pořádáme Open 
mic, což je otevřený prostor pro 
kohokoliv, kdo chce přijít a něco 
zahrát, kdo má pocit, že něco umí 
a chce to ukázat všem ostatním, 
to bude v pátek. Ve čtvrtek bude 
také koncert, ale ten se bude ode-
hrávat v předsálí Kino Kavár-
ny. Přijede slovenská zpěvačka 
Katarzia, poměrně aktuální, zají-
mavá folk-rapová mladá slečna. 
Asi nejzajímavější koncert bude 
v sobotu. Podařilo se nám pozvat 
výbornou kapelu až ze Španělska, 
jmenují se Fizzy Soup. Pravidelně 
také pořádá v rámci festivalu svůj 
koncert Kateřina Reichová. Letos 
to bude pocta zpěvačce Zuzaně 
Navarové.

Dá se říct, že blanenský festi-
val Kolotoč je svým zaměřením 
podobný festivalu Boskovice?

V menším měřítku, ale třeba se 
časem dopracujeme někam dál. 
Už se nám daří rozšiřovat půso-
bení tak, že se nám i samy ozývají 
kapely a divadla. Taky se nám daří 
větší spolupráce se zahraničními 
soubory a kapelami. Třeba týden 
po skončení festivalu proběhne 
ještě jedna doprovodná akce. Na 
Muzikografu vystoupí belgická 

kapela, která hraje ska. Koncert 
proběhne v pátek 16. října.

Bude i nějaký prolog, když 
toto bude epilog? 

Za něco jako prolog se dá 
považovat akce 25. září na 
Wanklově náměstí. Bude to spíš 
pro děti a kolemjdoucí. Budou 
tam ukázky z Pohádky z kuchy-
ně a také bude k dostání festiva-
lový program. Má to být takové 
nalákání na Festival Kolotoč, aby 
o něm lidé věděli o dost dřív, aby 
se stihli připravit a aby přišli! 
(smích)

Kdo má být vlastně návštěv-
ník festivalu Kolotoč, pro koho 
je určen?

Já myslím, že si na festivalu 
najde svůj program široká šká-
la publika různých věkových 
kategorií. Budou tam divadla 
jak pro děti, tak i pro dospělé. 
Představení ráda domlouvám se 
studentskými soubory či alterna-
tivními divadly. Pokoušela jsem 
se třeba letos dostat na Kolotoč 
studentské divadlo ze Slovenska 
či představení absolventů pražské 
DAMU, ale u studentů bývá pro-
blémem s termíny. Divadla jsou 
spíš mladší, současná, je to tako-
vá čerstvá divadelní tvorba. To je 
můj záměr. Známá divadla jsou 
viditelná ve velkých kamenných 
divadlech. Mladá divadla býva-
jí ale dost často zajímavá, svěží, 
neotřelá a málokdy se k nim člo-
věk dostane, pokud se vyloženě 
nezajímá o divadlo. Mým cílem 
je dostat je sem a ukázat součas-
nou tvorbu.

Manželé Míšenští zahájili v Blansku 
další sezónu tanečních kurzů

Blansko - Waltz, blues nebo 
tango. Kdo by nerad vzpomínal 
na doby, kdy chodil do tanečních? 
Jejich čas opět nadešel. Zase se 
budou desítky středoškoláků v 
Blansku těšit na čtvrteční kurzy 
tanečních, které vedou manželé 
Míšenští. 

Slečny ve společenských šatech 
a mladíci v oblecích s kravatou 
nebo motýlkem zaplnili ve čtvrtek 
sedmnáctého září sál Dělnického 
domu. Vedoucí kurzu Alena a Jiří 
Míšenští letos zahájili již svoji čty-
řicátou sezónu. Přesto, nebo možná 
právě proto se opět těšili.

„I po těch letech se vždy těšíme. 
Pořád jsem překvapená z toho, jak 
ti mladí vymýšlejí pokaždé něco 
nového. Na prodlouženou si připra-
vují nejrůznější náhrdelníky, děláme 
módní přehlídku z modelů, co si 
mládež sama vyrobí. Vždy si říkám 
– to není možné, už nic jiného nevy-
myslíme. A zase je to vždy lepší,“ 
popisuje nadšeně Alena Míšenská.

Nejprve se naučit základní krok 
každý sám na počítání, poté s hud-
bou a nakonec ve dvojicích. Z prv-

ních, snad trochu neobratných kro-
ků, se postupně stává ladný pohyb na 
tanečním parketu. Ovšem nejde jen 
o tanec. Na parketu se potkávají lidé, 
kteří se doposud neznali a musejí se 
naučit seznamování ve společnosti. 
Nedílnou součástí tanečních lekcí 
je totiž také společenská výcho-
va zaměřená na základní pravidla 
etikety, jak se obléci na různé pří-
ležitosti, jak zvládnout pracovní 
pohovor a další.

„Část mládeže tyto věci, jako 
je společenská výchova a pohyb 
ve společnosti, nepovažuje za 
běžnou součást vzdělání. Neuvě-
domují si, že až vyjdou ze školy 
a začnou chodit na různé konkur-
zy a hledat práci, budou mít silný 
hendikep, pokud nebudou takové 
základní věci umět,“ upozorňuje 
Jiří Míšenský.

Kromě standardních a latinsko-
amerických tanců, které jsou dány 

osnovami, vyučující vždy přidá-
vají další sestavy, jako je country, 
merengue, mambo. „Přizpůsobu-
jeme se době a to co se v Evropě 
právě tancuje, snažíme se zařadit,“ 
podotýká Míšenský.

Většina středoškoláků má 
zřejmě největší obavy z toho, s 
kým budou tančit a aby se třeba 
neztrapnili před ostatními. Ale i 
zdravé sebevědomí je oblast, kte-
rou se lektoři snaží u svých stu-
dentů povzbudit. „Těšila jsem se 
hodně, jenže čím víc se to blížilo, 
tím víc jsem byla nervózní. Ale 
myslím, že to bude fajn,“ sděluje 
bezprostřední dojmy z první lekce 
Terezie Hlaváčová ze Sloupu. Od 
tanečních kurzů očekává přede-
vším to, že se naučí tančit a také 
že pozná nové lidi.

Kromě kurzů pro středoškoláky 
nabízejí Míšenští také taneční lek-
ce pro dospělé. Ty budou bývat od 
dvacátého září každou neděli. Kdo 
má zájem, může se ještě přihlásit. 
Na rozdíl od kurzů pro mládež je 
však potřeba přijít i s tanečním 
partnerem.  Marie Hasoňová

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Olympiáda. Sportovní areál u letovické základní školy v Komenského 
ulici ožil uplynulou středu olympiádou letovických mateřských škol. 
Dě   soutěžily v několika disciplínách na různých stanoviš  ch. 
 Foto Jaroslav Oldřich

V rámci výstavy Paperback 2 
se chystají tvořivé dílny

Blansko - Papír v různém podání je hlavní myšlenkou výstavy 
Paperback 2, která je v současné době k vidění v Galerii města Blan-
ska. Výstava potrvá do devátého října a její součástí jsou také tvořivé 
dílny. 

Název Paperback lze chápat jako „návrat papíru“ a autoři představují 
různé experimenty s médiem papíru a knihy. Je to druhá výstava členů 

seskupení, které se zformovalo v roce 2012 z absolventů Ateliéru papír 
a kniha Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Vystavujícími jsou 
Julie Kačerovská, Tomáš Rybníček, Jan Slivka, Veronika Horáková 
Zábršová a Kateřina Zemanová. 

V rámci výstavy se v pátek pětadvacátého září v patnáct hodin usku-
teční tvořivá dílna, během níž se účastníci seznámí s postupem výro-
by ručního papíru na bázi recyklace. Vyzkouší si přípravu papíroviny, 
čerpání, snímání a sušení papíru. Zájemci si mohou s sebou přinést 
vlastní materiály (papíry, staré noviny a knihy), ze kterých budou nový 
papír vyrábět. Dílnu povede kurátorka a vystavující umělkyně výstavy 
Paperback 2 Julie Kačerovská. 

Další dílna bude druhého října v patnáct hodin a je určena všem, kdo 
mají rádi knížky, deníky a poznámkové bločky. Výtvarně řemeslná díl-
na má za úkol návštěvníkům ukázat, jak si vyrobit vlastní knížku nebo 
deník s využitím prvků tradiční japonské knižní vazby. Z jednotlivých 
listů se vytvoří knižní bloky standardních i nestandardních formátů s 
měkkými deskami. Dílnu povede Tomáš Rybníček. 

Na obě dílny je třeba předem si rezervovat místo na adrese galerie@
blansko.cz. Školní nebo jiné kolektivy si mohou dílnu domluvit na jiný 
termín. (mha), foto Marie Hasoňová

Premiéra. Boskovické Knihkupectví Ryšávka navš  vil populární „kuli-
nářský mág“ Láďa Hruška. Na místě představil svoji novou kuchařku 
pro samouky. Poté následovala autogramiáda a focení se zájemci. 
 Foto Monika Šindelková

Koncert. O příjemný podvečer se ve čtvrtek 17. září v adamovském 
Městském kulturní středisku postarala šansoniérka Zuzana Zemano-
vá. Představila publiku svou vlastní tvorbu a byl to skutečně zážitek. 
Její „žensky laděné“ texty obsahovaly všechno, co by šanson měl mít 
- lásku i pochybnosti, radost z dětí nebo třeba věčná tápání v part-
nerských vztazích či v postoji k životu. Zpěvačka sama se doprovázela 
hrou na kytaru, kouzlo šansonů dokreslila harmonika Jaromíra Žižky. 
 Foto Marta Antonínová
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AKCEAKCE
Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.: Zahá-
jení nové sezony.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Zahajovací 
koncert Kruhu přátel hudby 2015/2016. 
Vystoupí Barokní trio Michaely Koudelkové.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Jiří 
Kolbaba – Fotograf na cestách – splněný 
sen, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Úžasný Boccaccio.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Love.

čtvrtek 24. záříčtvrtek 24. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: 
Komunikace a vstřícné naslouchání, 
vzdělávací aktivita.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Kovové 
umění, vernisáž výstavy.

Blansko – Zámecká sýpka v 19 hod.: 
Řízená degustace vinařství Chateau 
Lednice.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Výstava 
Fenomén Merkur, vernisáž.
Letovice – Zámecký park v 16 hod.: 
Pohádkový svatojánský park, akce pro 
děti.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Úžasný Boccaccio.
Boskovice v 19.30 hod. Sinister 2.
Doubravice v 18 hod. Domácí péče.

pátek 25. zářípátek 25. září
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 15 
hod.: Workshop: Jak se vyrábí ruční 
papír.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína 
v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědroněm 
a hudbou.

Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Valér 
Kováč – OBRAZY, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Everest. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Sinister 2.
Šebetov v 19.30 hod. Sedmero krkavců.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Zabijáci.

sobota 26. zářísobota 26. září
AKCEAKCE

Babolky – Obec ve 14.30 hod.: 15. roč-
ník slavnosti Baboleckých lip svobody, 
zábavné odpoledne.
Boskovice – Středisko volného času 
(DDM) v 10 až 17 hod.: Den otevřených 
dveří.
Černá Hora – Pivovar ve 12 hod.: Pivní 
pouť.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 10 hod.: Rájec-
ký kotlík 2015, soutěž ve vaření gulášů.
Vanovice – Kulturní dům ve 21 hod.: 
Předpouťová zábava, hraje Epicentrum.
Velké Opatovice – Vestibul kina v 9 až 
16 hod.: Včelařský den, ve 14 hod.: pro-
mítání pohádky o včelách pro děti.
Velké Opatovice – Nádvoří zámku v 9 až 
13 hod.: Blešák na zámku.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Uuups! Noe zdrh-
nul...
Blansko ve 20 hod. Everest.
Boskovice v 17 hod. Mune – strážce 
Měsíce. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Everest. (3D)

neděle 27. záříneděle 27. září
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 17 hod.: 
Slavnostní koncert.
Uhřice – Hřiště ve 13 hod.: Soutěž 
v požárním útoku.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Uuups! Noe zdrh-
nul...
Blansko v 17.30 hod. Everest.
Blansko ve 20 hod. Everest. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mune – strážce 
Měsíce.
Boskovice v 19.30 hod. Everest.

pondělí 28. zářípondělí 28. září
AKCEAKCE

Olešnice – Náměstí ve 13 hod.: 7. ročník 

Svatováclavského jarmarku. Je připra-
ven program historického šermu něko-
lika skupin, výstřely z historických pal-
ných zbraní, stánkový prodej, domácí 
zabíjačka i prodej burčáku. Jako dopro-
vodný program bude umožněna pro-
hlídka nově rekonstruovaných prostor 
v budově školy a nové školní zahrady. 
Prohlídka školy bude v době od 14 do 
17 hodin.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Za kamará-
dy z televize IV.
Boskovice v 17 hod. Mune – strážce 
Měsíce.
Boskovice v 19.30 hod. Everest.

úterý 29. záříúterý 29. září
AKCEAKCE

Adamov – Kostel v 17 hod.: Koncert 
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gangster Ka.
Boskovice ve 20 hod. Záznam koncertu 
– Roger Waters – The Wall.

kalendář akcíkalendář akcí

„No to byl pohřeb! Dědečka jsme nemohli dostat do rakve.“ „To jste měli tak malou rakev?“ „Kdepak, to jen (tajenka).“

60
KUSŮ ÚTOK UMÝVADLA CHEMICKÉ

LÁTKY
SPZ OKR. 

OPAVA TAJENKA KOZÁCKÝ 
NÁČELNÍK DREZÚRA TENISOVÝ 
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ČÁSTI

MOLEKUL
SÍRAN 

BARNATÝ

RMUT UHLIČITAN
SODNÝ

OTVOR
PRO ČEP

MUŽSKÉ 
JMÉNO

ZAS
VYSOKÉ
KARTY

VOJENSKÁ 
JEDNOTKA
VINAŘSKÝ

STROJ

DVĚ
MUŽSKÁ 
JMÉNA

NĚJAK
(SLOV.)

MUŽSKÉ 
JMÉNO

POVÍVAT

ZÁJMENO 
OSOBNÍ
DOMÁCÍ
ZVÍŘE

OSTRÝ
PŘÍZVUK

ZNAČKA 
RADIA

PAPEŽSKÁ 
LISTINA

BRZY
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ZNAČKA 
NOBELIA

VODNÍ
HLODAVEC
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JUDŮV

ZÁJMENO 
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VACÍ

PŘEDLOŽKA
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NÁSEP
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VLASTNOST 
PAPÍRU

ČESKÉ 
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NAVLHČIT 
ROSOU

TOUHA
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MAJETKU

ZN. POLO-
MĚRU 
(FON.)

FRAPANTNÍ

CHÓR
HORSKÝ

ŠTÍT

JEDEN 
(ANGL.)
JAKÁ

(SLOV.)

DROBNÝ 
MOTÝLEK

NOTOVÝ 
ZÁPIS

BODNÉ 
ZBRANĚ

PLOŠNÁ  
MÍRA

CHVAT

BLACHU-
TOVO 

JMÉNO
TRNOVNÍK

KDYŽ
(SLOV.)

DIVOKÁ
PARCELA

ZAHNUTÝ 
HŘEB

ŽENSKÉ 
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NEVELKÝ 
PTÁČEK

EDÉM POPELAVĚ JINÁ
(SLOV.)

SVORNÍKY ŽVÁST MRTVÝ
(NĚM.)

Svaz zdravotně 
postižených Černá Hora 

v Praze
Ve středu 16. září uspořádal Svaz zdravotně postižených Černá 

Hora jednodenní zájezd do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva Sená-
tu ČR. Pan Bílek nás bezpečně dopravil téměř na dohled Valdštejn-
ského paláce, sídla Senátu ČR. Něco po deváté hodině jsme stáli na 
nádvoří, kde se nás ujal senátor pan Regec. Provedl nás prostorami 
paláce, nahlédli jsme, krom jiného, i do jednacího sálu. Po té jsme si 
prohlédli Valdštejnské zahrady a zde pořídili společné foto. 

Ze zahrad jsme vyšli na Malostranskou, odkud nás autobus odve-
zl k Hradu. Nahlédli jsme do chrámu sv. Víta, prohlédli si přilehlé 
zahrady, případně odpočinuli na lavičce před letohrádkem Belveder. 
Kdo přišel ve správný čas, viděl i střídání stráží před Hradem.

Odpoledne strávil každý podle vlastní představy. Většina odjela 
do centra autobusem, někteří zvolili pěší procházku po „královské 
cestě“. 

Prohlídku Prahy (Karlův most, Staroměstské náměstí, radnice 
s orlojem, Týnský chrám, divadlo, Kampa atd.) jsme zakončili před 
hlavním nádražím, odkud nás autobus odvezl zpět k domovu. (dh)

Český rozhlas Brno 
v knihovně

Městská knihovna Blansko navázala spolupráci s brněnským pra-
covištěm Českého rozhlasu a připravila na období od října do prosin-
ce 2015 třídílný cyklus besed s rozhlasovými pracovníky pod ozna-
čením Český rozhlas Brno v knihovně.

Poprvé zavítají do blanenské knihovny ve středu 7. října 2015 
s pořadem Toulky českou minulostí ředitel Českého rozhlasu Brno 
Jaromír Ostrý a redaktor Josef Veselý. Zájemcům kontaktním způ-
sobem přiblíží zákulisí rozhlasové práce, okolnosti vzniku seriálu 
Toulky českou minulostí s přihlédnutím k více i méně slavným oka-
mžikům našich dějin.

Termínově přednáška s besedou spadá do celostátního projektu 
Týden knihoven 2015 (5. 10. - 11. 10.) a přirozeně se tak stane jedním 
z příspěvků Městské knihovny Blansko v rámci této tradiční akce.

Druhé pokračování je naplánováno na středu 4. listopadu 2015. 
Opět přijedou pánové Jaromír Ostrý a Josef Veselý. Tentokrát odpre-
zentují pořad s výstižným názvem Jak se dělá rozhlas. Zaměří se na 
historii i současnost Českého rozhlasu, literární tvorbu v rozhlase 
a také rozhlasové osobnosti.

Adventní čas bude patřit redaktorské dvojici Hana Ondryášová 
a Miloš Šenkýř, kteří svým pořadem Morava - země neznámá celý 
cyklus ve středu 2. prosince 2015 završí. Přiblíží především z jejich 
pohledu zajímavá místa Moravy. 

Všechna pokračování proběhnou od 18 hodin v nové multifunkční 
místnosti Městské knihovny Blansko KULTURKA.

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Rozpolcené město Adamov 
- jeden pomník Osvobození 

chrání, druhý zničilo?
Před budovou ředitelství ADAST je pěkně renovovaný pomník 

Osvobození s pamětním základním kamenem čs.sovětského přátel-
ství z roku 1972.

V areálu dnešního obchodního centra ALBERT jsou trosky pomní-
ku Rudé armády, která v roce 1945 v těchto místech překročila řeku 
Svitavu při osvobozování kraje. Neznámí kompetenti tento pomník 
zbourali a jeho části leží doposud v areálu.

Zjevně byl porušen zákon č.122/2004 Sb. o válečných hrobech 
a pietních místech. Pomník byl kenotaf válečné události našeho osvo-
bození za II. světové války, a tímto spadal pod ochranu - gesci minis-
terstva obrany (MO). S kenotafem tohoto typu se ze zákona nesmí 
manipulovat, odstraňovat je, poškozovat atd. Všechny zásahy tohoto 
typu mají být předem ohlášeny MO, k čemuž na tomto místě zjevně 
nedošlo. A pak že neznalost zákona prý neomlouvá... 

 Jiří Jaroš Nickelli, předseda ČSBS Boskovice
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Ř  
Prodám bažant stříbrný 

a sedlatý. Blansko. 
 Tel.: 728 896 188
Za odvoz dám slepičí hnůj. 

Blansko.  Tel.: 728 263 644
Nabízím letošní kvalitní 

med přímo od včelaře z čis-

té přírody Blanenska. Cena: 
140,- Kč/kg - květový / světlý/, 
160,- Kč/kg - lesní /tmavý/, po 
1 a 5 kg. Po domluvě dovezu do 
Blanska a Boskovic. 

 Tel.: 723 967 473
Hledám větve stříbrného 

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

www.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

AGROAD s.r.o.

se sídlem v Kuřimi,

hledá SKLADNÍKA na HPP.

Info na tel.: 541 264 970.

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  

S potěšením sledujeme, jak se v poslední době buduje a zlepšuje 
prostředí Nemocnice v Boskovicích. 

Je to o to víc potěšující, protože ať chceme nebo nechceme nemoc-
nice se stane dřív nebo později součástí našeho života, protože 
z nějakých důvodů potřebujeme my nebo naši nejbližší pomoc léka-
řů. 

I naše rodina má stejnou zkušenost. Před časem si můj otec způ-
sobil vážná zranění a tři měsíce potřeboval péči lékařů v boskovické 
nemocnici. 

Postupně prošel několik oddělení: JIP chirurgie, chirurgie, odděle-
ní následné péče a interní oddělení. Byli jsme překvapeni přístupem 
a profesinalitou personálu na většině oddělení. 

Chtěli bychom jim touto cestou moc poděkovat a poděkovat i vede-
ní nemocnice za to, že péče o pacienta a prostředí, ve kterém musí 
pacient trávit čas má vzrůstající úroveň. Určitě je co zlepšovat a my 
jim přejeme, aby při své práci měli podporu a uznání nás všech. 

 Věra Kaderková

P

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 zimní. 
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



MALÁ KOPANÁ
1. Italcars liga

17. kolo: Ajeto Adamov - AC 
Okrouhlá 3:3, FC Sampdoria Poří-
čí - Kanap Karolín 7:0, LPP Lhota 
u Lysic - Sokol BK Sadros Bce 5:0 
K, FK Rozhraní - St.B Jabloňany 
13:0, SK Viktoria Suchý - TJ Orel 
Boskovice 1:4.
 1.  Lhota 17 16 1 0 118:33 49
 2.  Sadros  16 11 0 5 103:60 33
 3.  Kvasar 16 11 0 5 70:48 33
 4.  Karolín 17 9 1 7 73:70 28
 5.  Poříčí 17 8 3 6 53:52 27
 6.  Okrouhlá 17 8 2 7 85:76 26
 7.  Orel Bce 17 8 0 9 92:83 24
 8.  Rozhraní 17 6 1 10 67:71 19
 9.  Býkovice 16 5 1 10 39:78 16
 10.  Suchý 16 5 0 11 58:81 15
 11.  Jabloňany 16 4 1 11 43:109 13
 12.  Adamov 16 2 2 12 35:76 8

2. Mevasport liga
17. kolo: FK Rudná - AC Kozá-

rov 1:3, FC Šebetov - Torpéda 
Vážany 2:1, FC Rašov - DKS 
Kopeček Rájec 4:1, TJ Sokol Kře-
tín - FC Artis Bedřichov 6:2, FC 
Dynamo Čížovky - FC Světlá 1:9, 
Arsenal Lomnice - FC Žďárná 
3:5.
 1.  Kozárov 17 11 2 4 53:40 35
 2.  Vážany 17 10 2 5 48:29 32
 3.  Světlá 17 9 1 7 46:44 28
 4.  Lomnice 17 8 3 6 37:31 27

 5.  Čížovky  17 7 4 6 56:46 25
 6.  Šebetov 17 8 1 8 42:39 25
 7.  Rudná 17 7 2 8 44:38 23
 8.  Rájec 17 7 2 8 42:43 23
 9.  Křetín 17 6 4 7 40:43 22
 10.  Rašov 17 5 4 8 45:50 19
 11.  Žďárná 17 6 1 10 27:48 19
 12.  Bedřichov 17 4 2 11 24:53 14

3. liga
17. kolo: KMK Újezd u Kunš-

tátu - BC Červánky Rájec 2:1, FC 
Třebětín - Sokol Lhota Rapotina 
2:2, Sokol Šebrov - TJ Sokol Val-
chov A 3:3, FK Holešín/Kuničky 
- FC Spešov 4:2, FC Rozsíčka - 
Hasiči M.R. - S.L. 6:2.
 1.  Rájec 16 11 0 5 60:35 33
 2.  Šebrov 15 8 5 2 48:34 29
 3.  M.R. - S.L. 16 8 1 7 57:56 25
 4.  Újezd u K.  15 7 3 5 38:37 24
 5.  Třebětín 15 7 2 6 46:41 23
 6.  Spešov 15 7 0 8 40:39 21
 7.  Valchov A 16 6 3 7 43:48 21
 8.  V. Opat.  14 6 2 6 39:31 20
 9.  Holešín 15 6 1 8 41:38 19
 10.  Rozsíčka 15 4 4 7 38:44 16
 11.  Lhota Rap.  16 2 3 11 33:76 9

4. liga
17. kolo: FC Stars Letovice 

- MK Sokol Drnovice A 5:2, FK 
Deštná - TJ Šerkovice 4:2, SK Ží-
zeň Petrovice - FPO Blansko 5:7, 
SK Moravan Svitávka - FC Alupo 
Dolní Lhota 2:3, FK Jabloňany - 
TJ Rudka 8:1.

 1.  Pentaco  16 15 1 0 89:31 46
 2.  Dolní Lhota 17 12 3 2 84:32 39
 3.  FPO Blansko 17 9 3 5 65:49 30
 4.  Jabloňany 17 8 3 6 63:39 27
 5.  Deštná 17 8 1 8 53:51 25
 6.  Drnovice A 17 8 1 8 90:90 25
 7.  Olešná 16 6 4 6 46:41 22
 8.  Letovice 17 6 2 9 65:76 20
 9.  Svitávka 17 6 1 10 38:63 19
 10.  Rudka 17 5 1 11 57:74 16
 11.  Petrovice 17 5 1 11 39:76 16
 12.  Šerkovice 17 1 3 13 31:97 6

5. liga
17. kolo: SK Jestřebí - FC Pic-

colo Černá Hora 2:3, Artézia Ště-
chov - FC Sokol Letovice 2:3, FK 
Obora - FC Dlouhá Lhota 1:0, FC 
Lhota u Lysic - Panthers Vanovi-
ce 7:0, TJ Sokol Valchov B - FK 
Tuzemák 2:2, SK Kněževes 2006 
- TJ K20 Šošůvka 4:2.
 1.  Jestřebí 17 11 2 4 60:42 35
 2.  Černá Hora 17 11 1 5 78:56 34
 3.  Vanovice 17 10 1 6 54:46 31
 4.  Kněževes 17 9 3 5 52:42 30
 5.  Lhota u L.  17 9 2 6 64:55 29
 6.  Letovice 17 8 3 6 76:64 27
 7.  Šošůvka 17 7 3 7 73:59 24
 8.  Dlouhá L.  17 6 3 8 33:33 21
 9.  Tuzemák 17 5 3 9 45:70 18
 10.  Štěchov  17 5 2 10 34:53 17
 11.  Valchov B 17 4 3 10 51:65 15
 12.  Obora 17 4 0 13 34:69 12

Základní skupina
21. kolo: Hřebci Ludíkov - 

M.K. Louka 1:5, FC Vítějeves 
- FC Microtex Lomnice 5:0 K, 
Kamnáři Študlov - FC Lysice 0:2, 
FC Roma Olešnice - Jihomoravan 
Blansko 7:2.
 1.  Louka 17 16 0 1 109:31 48
 2.  Lomnice 19 15 1 3 122:45 46
 3.  Ludíkov 18 10 1 7 51:54 31
 4.  Lysice 17 10 0 7 60:37 30
 5.  Študlov 17 9 0 8 61:37 27
 6.  Vítějeves 18 8 3 7 47:35 27
 7.  Orel Rock  16 7 2 7 49:56 23
 8.  Olešnice 17 6 0 11 42:83 18
 9.  Sebranice 17 4 4 9 38:55 16
 10.  Brťov 15 4 2 9 32:47 14
 11.  Blansko 17 3 2 12 43:104 11
 12.  Bedřichov 16 2 1 13 22:87 7

Veteránská liga
16. kolo: Best Of Microtex - 

Sharks Štěchov 10:2, LD Boys 
Vranová - Start 3:7.
 1.  Černá Hora 10 6 1 3 46:32 19
 2.  Vranová 12 6 1 5 55:49 19
 3.  Start 13 6 1 6 36:39 19
 4.  Microtex 13 5 1 7 46:46 16
 5.  Štěchov 12 5 0 7 32:49 15

Ženská liga
16. kolo: Veveračky Lažánky - 

FC Fulgur Býkovice 2:1, TJ Sokol 
Křoví - TJ Sokol Vísky 2:5.
 1.  Lažánky 13 9 3 1 31:9 30
 2.  Vísky 13 9 2 2 36:12 29
 3.  Č. Hora 12 7 3 2 32:15 24
 4.  Býkovice 13 2 0 11 24:45 6
 5.  Křoví 13 1 0 12 16:58 3
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Hokejisté Boskovic začali 
sezónu výhrou

L  S

Boskovice - Minulý víkend 
začala prvním kolem nová sezó-
na hokejové Ligy Jižní Mora-
vy a Zlínska. Zatímco v sobotu 
prohrál celek Blanska ve Velké 
Bíteši, o den později Boskovice 
v domácím prostředí přehrály 
Břeclav. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Lvi Břeclav 4:1 (1:0, 2:1, 1:0), 
19:16 Lysoň, 23:39 Maksa, 25:47 
Hnilička, 43:53 Skácel - 32:34 
Lenkovič.

Boskovice: Chvátal - Maksa, 
Pelikán - Surý, Honzek - Lysoň, 
Klimeš - Hnilička, Skácel, Matouš 
- Kroupa, Veselý, Popolanský - 
Karný, Bednář, Fadrný - Zvolánek.

Necelá stovka diváků viděla 
v první třetině velice neurovnanou 
hru obou celků. Za zmínku stojí 
snad jen dvě šance. Ve třetí minu-
tě střelu Fadrného chytil brankář 
hostí Michálek a o dvě minuty 
později Chvátal při přesilovce 
hostů vyrazil nepříjemnou střelu 
Gabrišky. V poslední minutě se 
měnil stav zápasu, když v přesilo-
vé hře Klimešovu střelu od modré 
čáry tečoval Lysoň.

V prostřední části už ve čtvrté 
minutě prostřelil Michálka Maksa, 

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

1 B  – H  B , 1 0 2

2 R  – L , KP 1 0 2

3 B  – B , KP 1 0 2

4 K  – S , I.A 1 0 2

5 L  – V  B, I.B 1 0 2

6 R -J  – S , I.B 1 0 2

7 R  B – L , OP 1 0 2

8 Š  – S , OP 1 0 2

9 O  – D , OP 1 0 2

10 R  – L , OP 1 0 2

11 V  – V , OP 1 0 2

12 K  B – A , OP 1 0 2

13 K  – D , III. . 1 0 2

14 Č  H  – V , I.B 1 0 2

8. kolo

TIPOVAČKA

Výhercem sedmého kola Tipovačky se stal Martin Škaroup-
ka z Olomučan, který získal 12 bodů. Kompletní výsledky na 
www.zrcadlo.net.

T

v šesté minutě Hnilička proměnil 
trestné střílení forhendovým bla-
fákem. Hosté snížili ve 33. minutě 
ve vlastním oslabení, Lenkovič po 
samostatném úniku potrestal Vese-
lého zaváhání na útočné modré.

Znovu to byla čtvrtá minuta, ve 
které se ve třetí části měnilo skóre 
zápasu. Po Hniličkově přihrávce 
se do odkryté části hostující bran-
ky trefi l Skácel. I přes několik 
dalších šancí Boskovic se už stav 

nezměnil a domácí celek si po 
zásluze připsal první body.

Další výsledky: Uherský Brod - 
Rosice 2:1 np, V. Bíteš - Blansko 8:2, 
Kroměříž - Uherské Hradiště 6:2, 
V. Meziříčí - Uherský Ostroh 3:7.

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

ATLETIKA
25. 9., 16:30 h Blansko. Podzimní desítka na dráze

BASKETBAL
26. 9., 17 h Sokol Boskovice - Slavia Kroměříž. 27. 9., 10 h Sokol 

Boskovice - SKB Zlín B, OP mužů.
HOKEJ

28. 9., 17:15 h Boskovice - Blansko.
KOPANÁ

25. 9., 16.30 h Blansko - Havlíčkův Brod, divize. 27. 9., 16 h Bos-
kovice - Bystrc, Ráječko - Lanžhot, KP. Kunštát - Miroslav, I.A. Černá 
Hora - Vilémovice, Jedovnice - Líšeň C, Lipovec - Vyškov B, I.B.

PLAVÁNÍ
25. 9., 17 h Boskovická čtyřstovka.

K   

Extraligu kolové vyhrál Favorit Brno
Svitávka - Ve Svitávce se 

v sobotu hrál závěrečný čtvrtý 
turnaj extraligy kolové. Rozhodl 
nejen o vítězi letošního ročníku a 
o sestupujících do první ligy, ale 
také o nasazení dvojic na Mis-
trovství České republiky.

Pár Favoritu Brno 1 Petr 
Skoták/Pavel Šmíd sice pouze 
remízoval s dvojicí Zlína 2, ale 
další zápasy vyhrál a mohl se tak 
radovat z prvního místa. Dru-

hým nejúspěšnějším párem byli 
Jiří Hrdlička s Pavlem Loskotem 
(SC Svitávka 1), třetí místo patří 
Zlínu 1, čtvrtá je dvojice Plzně.

Do první ligy sestupují Neza-
myslice a Favorit Brno 2.

Výsledky: Brno 2 - Brno 1 1:7, 
Zlín-Prštné 2 - Zlín-Prštné 1 6:4, 
Nezamyslice 1 - SC Svitávka 1 
1:3, Brno 2 - Plzeň 1 0:6, Brno 1 
- Zlín-Prštné 2 3:3, Zlín-Prštné 1 
- Nezamyslice 1 6:1, SC Svitáv-

ka 1 - Plzeň 1 4:3, Brno 2 - Zlín-
Prštné 2 3:4, Brno 1 - Nezamys-
lice 1 8:2, Zlín-Prštné 1 - Plzeň 
1 2:3, Brno 2 - SC Svitávka 1 
3:4, Zlín-Prštné 2 - Nezamysli-
ce 1 5:2, Brno 1 - Plzeň 1 7:4, 
Zlín-Prštné 1 - SC Svitávka 1 
4:8, Brno 2 - Nezamyslice 1 4:5, 
Zlín-Prštné 2 - Plzeň 1 3:5, Brno 
1 - SC Svitávka 1 6:1, Brno 2 - 
Zlín-Prštné 1 2:7, Nezamyslice 1 
- Plzeň 1 4:4, Zlín-Prštné 2 - SC 

Svitávka 1 5:6, Brno 1 - Zlín-
Prštné 1 5:2.
 1.  Brno 1  24  19  4  1 125:62 61
 2.  Svitávka 1  24  18  4  2 128:79 58
 3.  Zlín 1  24  11  2  11 92:77  35
 4.  Plzeň 1  24  9  4  11 79:88  31
 5.  Zlín 2  24  7  4  13  81:110  25
 6.  Nezamyslice 1  24  6  5  13 77:105  23
 7.  Brno 2  24  1  3  20 57:118  6

Mistrovství ČR v sálové cyklis-
tice je na programu 17. října, pořa-
datel dosud není určen.  (les)

Druholigoví kuželkáři 
Blanska zatím neprohráli

Blansko - Své ligové soutěže rozehráli také kuželkáři a kuželkářky. 
V první lize žen přivezly ženy Blanska výhru ze Zábřehu, ale doma pod-
lehly celku Přerova, tým mužů nejprve v Zábřehu remizoval, poté doma 
porazil béčko Husovic. 

1. KLZ
1. kolo: KK Zábřeh - KK Blansko 2:6 (3056:3149). Wiedermannová - 

Zajacová 1:3 (528:548), Kubová - Nevřivová 5:1 (534:512), Ollingerová 
- Musilová 0:4 (470:536), Švubová - Petrů 3:1 (492:482), Killarová - Šev-
číková 2:2 (527:538), Kunertová - Ptáčková 1:3 (505:533).

2. kolo: KK Blansko - Spartak Přerov 3:5 (3333:3407). Kalová - Heliso-
vá 1:3 (540:605), Musilová - Janyšková 3:1 (567:549), Ptáčková - Szczyr-
bová 2:2 (553:597), Ševčíková - Ovšáková 2,5:1,5 (562:554), Zajacová 
- Katzerová 2:2 (567:578), Nevřivová - Pavelková 3:1 (544:524).

2. KLMB
1. kolo: KK Zábřeh - KK Blansko 4:4 (3148:3139). Švub - Havíř 4:0 

(521:502), Flídr - Flek J. 1:3 (528:545), Horňák - Honc 2:2 (493:549), 
Ollinger - Hlavinka 4:0 (572:461), Švub - Procházka 1:3 (510:557), Sitta 
- Flek R. 2:2 (524:525).

2. kolo: KK Blansko - Sokol Husovice B 5:3 (3488:3435). Flek J. - 
Žižlavský 2:2 (618:620), Hlavinka - Machálek 1:3 (600:609), Flek R. - 
Hnát 3:1 (578:543), Havíř - Košťál 2:2 (561:536), Procházka - Plšek 1:3 
(549:575), Honc - Vejtasa 2:2 (582:552).  (les)

Běžecký pohár zná termíny
Region - Okresní běžecké lize zbývá do konce sedm závodů, mezi 

nimi i jeden, který tradičně patří i do Brněnského běžeckého poháru.
Druhým závodem nového ročníku bude 5. prosince Mikulášský běh 

v Okrouhlé, sedmým závodem bude tradiční Ráječkovská desítka. 
Závody: 17. 11. Jehnice, 5. 12. Okrouhlá, 12. 12. Vranov, 26. 12. Syro-

vice, 9. 1. 2016 Kuřim, 23. 1. Radostice, 6. (13.) 2. Ráječko, 12. 3. Mod-
řice, 19. 3. Myslivna, 2. 4. Přehrada.  (les)

Okresní kopaná. Krásné nedělní počasí přilákalo i fanoušky okresní 
kopané. Ve Svitávce viděly vítězství domácího celku 3:0 nad týmem 
Benešova více než dvě stovky diváků.  Foto Lubomír Slezák

Úspěšný začátek mladých plavců 
Blansko - Blanenští plavci zahájili novou sezónu na osmačtyřicátém 

ročníku Velké ceny města Znojma. V TOP prostředí venkovní pětadva-
cítky plovárny Louka se sešlo na sto padesát závodníků z jedenadvaceti 
oddílů Moravy, Čech, Slovenska a Rakouska. Představilo se zde také 
několik českých a slovenských reprezentantů. 

Po oba víkendové dny bojovali plavci v kategorii open o medaile, 
věcné a peněžité ceny v dopoledních rozplavbách a odpoledních fi nále. 
Především však šlo všem o otestování své závodní formy na začátku pla-
vecké sezóny, kdy se příprava po prázdninách teprve rozbíhá. Blanenští 
v tomto testu obstáli velmi dobře. 

Z prvních podzimních bazénových závodů přivezli sedm medailí 
a stejný počet osobních rekordů. Sestavu ve složení Veronika Zamazalo-
vá, Hana Kopřivová, Viktorie Grmelová, Tomáš Chemčuk, Michal Ven-
cel a Jan Vencel posílila ještě boskovická plavkyně Andrea Husovská. 
Medaile si rozdělili tři z nich. Dvě stříbrné a dvě bronzové vybojoval 
JanVencel v disciplínách sto a dvě stě prsa, sto motýlek a sto poloho-
vý závod. Zlaté medaile v prsařských tratích mu sebral český reprezen-
tant a vynikajích prsař Jan Kutil z Plzně. Další dva cenné kovy přidala 
Veronika Zamazalová, která doplavala na stovce prsa stříbrná za českou 
reprezentantkou Martinou Moravčíkovou. 

Zlaté medaile se Blansko dočkalo až v disciplíně sto metrů polohový 
závod, kde konečně Veronika neměla žádnou přemožitelku. Druhá zlatá 
unikla Haně Kopřivové na trati sto metrů motýlek o pouhých pět setin 
sekundy, takže se musela třetí blanenská medailistka spokojit v uvozov-
kách se stříbrem.  (vv)
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Fotbalisté Blanska mají v divizi další bod
L  S

Region - Minulý víkend přinesl 
v moravských fotbalových sou-
těžích další bod diviznímu Blan-
sku, Boskovicím také bod v kraj-
ském přeboru.

Ve stejné soutěži si ve dvou 
zápasech připsalo čtyři body 
Ráječko, ze sedmi branek v sou-
peřově síti se v I.A třídě radoval 
celek Kunštátu.

Divize: Blansko - Tasovice 2:2 
(2:0), Švancara 2.

Blansko: Juran - Gromský, Mül-
ler, Šíp, Buchta (72. Kratochvíl), 
Jarůšek (68. Ullmann), Fousek, 
Kugler, Nečas, Trtílek (80. Chlad), 
Švancara.

Cestu na zápas v Blansku si 
našla necelá pětistovka diváků, 

která viděla v obou poločasech 
dvě branky, v prvním do sítě hos-
té, v tom druhém na stejné straně, 
tedy do branky domácích.

Ve 14. minutě Trtílek poslal při-
hrávku na Švancaru, míč podsko-
čil Mička a domácí forvard stře-
lou k pravé tyči překonal Šebelu. 
Ve 27. minutě po rohu Švancary 
Šebela vyrazil nebezpečnou hla-
vičku Müllera, o šest minut pozdě-
ji Švancara přistrčil do vápna míč 
Trtílkovi, jehož střela skončila na 
levé tyči. Už za další minutu Švan-
cara předvedl svoji typickou akci, 
udělal slalom hostující obranou, 
obešel i Šebelu a do prázdné bran-
ky zvýšil vedení Blanska.

V 62. minutě po rohu Švancary 
a prodloužení Fouska spálil slib-
nou šanci na zadní tyči zakončují-

cí obránce Gromský. O pět minut 
později zdramatizovali hosté 
utkání, když po centru zprava se 
nekompromisní střelou prosadil 
Horáček. Minutu před koncem 
hosté potrestali pasivitu domácí-
ho mužstva vyrovnávací brankou, 
když se po centru Kirschnera pro-
sadil střelou na zadní tyči Paul.

Další výsledky: Uherský Brod 
- Bystřice n.P. 2:1 (0:0), Hodonín 
- Rosice 3:1 (2:0), Havlíčkův Brod 
- Kozlovice 1:1 (0:0), Pelhřimov - 
Vrchovina 1:0 (1:0), Stará Říše - 
Polná 1:2 (1:0), Ždírec n.D. - Pře-
rov 2:0 (2:0), Žďár n.S. - Šumperk 
5:0 (4:0).
 1.  Hodonín  8 5 1 2 16:11  16
 2.  Polná  8  5  1  2  12:10  16
 3.  Přerov  8  4  2  2  7:8  14
 4.  Vrchovina  8  4  1  3  12:8  13
 5.  Pelhřimov  8  4  0  4  14:17  12
 6.  Stará Říše  8  3  2  3  11:6  11
 7.  Blansko  8  2  5  1  11:6  11
 8.  Ždírec  8  3  2  3  13:11  11
 9.  Uh. Brod  8  3  2  3  9:11  11
 10.  Žďár n.S.  8  3  1  4  14:8  10
 11.  Bystřice  8  2  4  2  14:15  10
 12.  Rosice  8  3  1  4  12:14  10
 13.  Kozlovice  8  1  5  2  11:12  8
 14.  Tasovice  8  1  5  2  10:13  8
 15.  Havl. Brod  8  1  4  3  6:10  7
 16.  Šumperk  8  1  2  5  7:19  5

Krajský přebor: Tato soutěž 
měla minulý týden na programu 
hned dvě kola. Nejprve ve středu 
ve vloženém 15. kole Ráječko 
porazilo doma Bosonohy 3:0 
a Boskovice přivezly bod z Rou-

sínova za remízu 1:1. O víkendu 
prohrály Boskovice 3:2 ve Vojko-
vicích a Ráječko remizovalo 0:0 
ve Znojmě.
 1.  Bohunice  9  7  2  0  29:5  23
 2.  Bzenec  8  7  0  1  28:12  21
 3.  Mor. Slavia  8  5  2  1  25:13  17
 4.  Bosonohy  9  5  2  2  13:12  17
 5.  Bystrc  8  4  3  1  20:10  15
 6.  Ráječko  8  4  2  2  18:13  14
 7.  M. Krumlov  8  4  1  3  13:12  13

 8.  Rousínov  9  3  3  3  14:11  12
 9.  Lanžhot  8  4  0  4  19:25  12
 10.  Mutěnice  9  3  2  4  16:14  11
 11.  Vojkovice  9  2  3  4  11:18  9
 12.  Znojmo  9  2  2  5  12:24  8
 13.  Sparta  8  2  1  5  15:17  7
 14.  Ivančice  8  2  1  5  13:21  7
 15.  Boskovice  8  1  3  4  11:20  6
 16.  Novosedly  9  1  3  5  14:27  6
 17.  Jevišovice  9  0  2  7  9:26  2 

I.A, sk. A: Kunštát - Miro-

slav 7:1 (3:0), Vorlický 2, Gra-
cias, Adámek, Haničinec, Preč, 
Doležel.

I.B, sk. A: Podolí - Vilémovice 
1:2 (0:2), Vorlický 2. Slavkov - 
Černá Hora 4:3 (2:3), Menoušek, 
Měcháček, Koupý. Rájec-Jestře-
bí - Lipovec 0:3 (0:2), Zouhar 
Michal, Keprt, Horáček. Vyš-
kov B - Jedovnice 3:2 (2:2), Per-
nica, Milko.

Blansko - Tasovice 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Tasovice 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111,
www.volkswagenvbrne.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz

Nešetřete 
na kvalitě.

Pořiďte si nový vůz z limitované edice Volkswagen Maraton se 

zvýhodněním až 97 000 Kč. Modely Polo, Golf, Golf Variant, Golf 

Sportsvan, Tiguan, Beetle nebo Beetle Cabriolet s komfortní výbavou 

s prodlouženou zárukou na 5 let. S financováním od společnosti ŠkoFIN 

zaplatíte pouze 1 % z jeho ceny měsíčně. Při výkupu starého vozu 

na protiúčet ještě ušetříte až 35 000 Kč.

Navštivte nás  a seznamte se 

s nekompromisní nabídkou 

Volkswagen Maraton Edition.

Volkswagen Tiguan 

jen za 5 449 Kč měsíčně.

Šetřete na ceně.

Celkové zvýhodnění 

97 000 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2015. Produktová výhoda oproti Comfortline pro model Tiguan je v celkovém zvýhodnění 
97 000 Kč. Financování: Tiguan Maraton Edition 1.4 TSI, cena 544 900 Kč, akontace: 217 960 Kč (40 %), zůst. hodnota: 
161 880 Kč (12 %), 36x měs. splátka za vůz vč. pojištění: 5 449 Kč (1 %), RPSN vč. poj.: 4,25 %, celkové platby úvěru vč. poj.: 
358 044 Kč, úroková sazba: 0 % p. a. Kombinovaná spotřeba a emise CO

2
:  5,0–6,4 l/100 km, 130–150 g/km. 

Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Rájec - Lipovec 0:3.  Foto Bohumil HlaváčekRájec - Lipovec 0:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Ve Sloupu vyhrál 
Večeřa

Sloup - V sobotu 19. září se ve Sloupu konal již 
51. ročník běhu Moravským krasem, jehož součástí 
je i běh dětí všech věkových kategorií.

Na start hlavního závodu se postavilo 75 běžců, 
kteří absolvovali trasu ze Sloupu na Macochu a zpět 
(12,2 km) včetně 144 schodů z Dolního můstku na 
Horní můstek. Absolutním vítězem se stal Tomáš 
Večeřa z AK Blansko Dvorská, který protrhl pomysl-
nou cílovou pásku v čase 45:30.

Muži: 1. Večeřa Tomáš (AK Blansko Dvor-
ská), 45:30, 2. Grün Vojtěch (Relax-Fit Team AC 
Okrouhlá), 46:03, 3. Adamec Milan (MKS Ostrava), 
47:07. Veteráni 1: Dvořáček Jiří (Relax-Fit Team 
Blansko), 47:28, 2. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 
49:03, 3. Jančík Tomáš (Boskovice), 49:45. Vete-
ráni 2: 1. Žila Miloš (Bystré), 49:32, 2. Hájek Ivoš 
(Doubravice), 52:07, 3. Matěna Vladimír (VZS 
Blansko), 52:45. Veteráni 3: 1. Svoboda Pavel (TJ 
Sloup), 59:29, 2. Kaluža Zdeněk (Orel Pozořice), 
1:04:12, 3. Stráník Aleš (Relax Fit Team Blansko), 
1:05:41. Junioři: 1. Říha Jaroslav (Újezd u Černé 
Hory), 52:23, 2. Bejček Patrik (Ostrov u Maco-
chy), 55:22.

Ženy: 1. Smutná Lenka (Sivice), 54:20, 2. Joha-
níková Lucie (Moravská Slávia), 57:47, 3. Zálešá-
ková Eva (Kometky Adamov), 58:54. Veteránky 1: 
1. Nehybová Zuzana (Brno), 59:26, 2. Ondrouško-
vá Ivana (Blansko), 59:33, 3. Grünová Ivana (AC 
Okrouhlá), 1:12:38. Veteránky 2: 1. Budinská Hana 
(Mor. Slávia), 1:14:38.

Dalším závodem Okresní běžecké ligy je Podzim-
ní desítka na dráze, která se běží v Blansku už tento 
pátek v 16:30 hodin.

Popis foto: S číslem 25 vítěz Tomáš Večeřa, s č. 21 
Vojtěch Grün. Jiří Dvořáček má číslo 1, Gustav Grün 
číslo 2. Nejlepší junior Jaroslav Říha běžel s číslem 7.  
(les), foto Lubomír Slezák
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