
R  H

LETOVICE - Začátek stavby 
autobusového nádraží a parkoviště 
u letovického vlakového nádraží 
se zase o něco přiblížil. Letovič-
tí radní se už zabývali žádostí 
fi rmy Dopaz, která 
chce nádraží na svých 
pozemcích postavit. 
Zatím ale smlouvu 
o právu provedení 
stavby neschválili.

U vlakového 
nádraží má vyrůst koncový uzel 
IDS a parkoviště pro osobní auta. 
Firma Dopaz je připravena požádat 
o stavební povolení a začít nádraží 
co nejdříve stavět. Město by pak 
v místě vytvořilo parkoviště pro 
několik desítek vozidel. Vedení 
letovické radnice se ale snaží do 
akce zapojit Jihomoravský kraj, 
který měl stavbu uzlu IDS v plá-
nu.

„Jihomoravský kraj nechal 
v minulosti zpracovat šest variant 

různě nákladných řešení konco-
vého uzlu. Příprava stavby ale z 
jeho strany ustala. Nyní se snaží-
me o to, aby se kraj ke svému 
záměru vrátil a uzel vybudoval,“ 
uvedl letovický místostarosta Jiří 
Palbuchta (ČSSD).

Jak řekl, pokud se kraj k věci 
nevyjádří kladně, je fi rma Dopaz 
připravena ihned požádat o sta-
vební povolení a zahájit vlastní 
stavbu. „Čekáme na vyjádření 
kraje. Pokud do toho nepůjde, 
tak budeme muset svolat mimo-
řádné zasedání rady a snažit se 
tuto záležitost nějak vyřešit,“ řekl 
Palbuchta.

V místě by mělo vzniknout cel-
kem devět zastávek autobusů a 
čtyři stání pro parkování autobusů 

v případě delší přestávky. Navíc 
se počítá se stavbou odbavovací 
budovy s informačním středis-
kem, sociálním zázemím a ubyto-
váním pro řidiče autobusů.

Zatímco stavbu autobusového 
nádraží včetně příslušenství by 

hradila fi rma Dopaz, 
parkoviště pro osobní 
auta by stavělo město. 
„Na minulém zastupi-
telstvu jsme schválili 
záměr vybudovat par-
koviště. V případě, že 

se kraj k věci nepostaví kladně, 
bude následovat druhý krok, a sice 
shánění potřebných fi nančních 
prostředků, výkup pozemků a další 
záležitosti,“ vypočítal Palbuchta.

Parkování autobusů a osobních 
aut u vlakového nádraží trápí 
Letovické již od založení inte-
grovaného dopravního systému. 
„Lidé nyní parkují podél silnice 
u vlakového nádraží a dopravní 
situace je tam doslova neutěšená,“ 
dodal letovický místostarosta.
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Michal Gloser vystavuje v Kafe za rohem
BOSKOVICE - V kavárně 

Kafe za rohem v Plačkově uli-
ci v Boskovicích je teď k vidění 
výstava malíře Michala Glosera. 
Výtvarník původem z Blanska 
na ní představuje dvacítku svých 
pláten.

Olejomalby Michal Glosera 
zdobí interiéry kavárny. Jeho 
tvorba nese na první pohled prv-
ky kubismu. Obrazy jsou neza-
měnitelné výraznou barevností, 
osobitou kompozicí, rytmem 
a linkou.

„Nechci, aby to vyznělo jako 
klišé, ale moje tvorba je jako 
můj deník - místo slov obrazy. 
Prvotní a ze všeho nejdůležitější 

Stavba přestupního 
uzlu v Letovicích 

by mohla začít brzy

Nová zastávka
Do obchodní zóny 
v Boskovicích 
bude nově jezdit 
několikrát denně 
autobusová linka.

Více na straně 2

Mistři světa
Otec a syn 
Šafaříkovi 
z Letovic se stali 
mistry světa 
v silovém trojboji.

Více na straně 4

Vítězná série Boskovic
Boskovičtí 
hokejisté zatím 
nepoznali hořkost 
porážky a vedou 
tabulku.

Více na straně 8

Kolotoč. Čtvrtý ročník fes  valu Kolotoč v Blansku nabídl divadelní představení, promítání v kině, výstavy, 
koncerty a autorská čtení. Poslední den fes  valu před kinem vystoupil sbor Bomberos s hasičskou groteskou. 
Foto Zdenek Hudec Více na str. 4 a www.zrcadlo.net

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Blansko od středy do soboty žilo 
festivalem Kolotoč

je pro mne námět, pocit - z pro-
středí, z mezilidských vztahů 
a situací, z četby textů - pocit 
něčeho jedinečného v zdánli-
vě obyčejných věcech - těžko 
se o tom hovoří, proto raději 
nechávám promlouvat své obra-
zy...jakmile uchopím v nitru 
námět, následují skici, hledá-
ní kompozice a rytmu obrazu, 
barevné uspořádání atd. samot-
ná realizace obrazu - malba je 
už jen takové ukládání pocitu na 
plátno...takový save,“ uvádí ke 
své tvorbě malíř.

Devětatřicetiletý Michal Glo-
ser pochází z Blanska, nyní 
žije v Jevíčku. Jeho obrazy se 
objevily na několika výstavách, 
například v Blansku, v Jaromě-
řicích, v Jevíčku či v Lysicích. 
Expozice v boskovickém Kafe 
za rohem potrvá do 19. října. 
 Michal Záboj

Nyní se snažíme o to, aby se kraj ke 
svému záměru vrátil a přestupní 
uzel vybudoval. 

 Jiří Palbuchta, místostarosta Letovic

Zdrogovaný řidič ujížděl v Lysicích 
policii, zastavil se až o hromadu dřeva
LYSICE - Do divoké honičky 

s policejním autem se v sobo-
tu časně ráno pustil dvacetiletý 
řidič v Lysicích. Mladík k tomu 
měl své důvody. Za volant usedl 
zřejmě pod vlivem drog a navíc 
měl kufr plný marihuany.

Dopravní hlídka chtěla řidiče 
vozidla Citroen Xantia zkontro-
lovat kolem půl třetí ráno. Dva-
cetiletý mladík ale ignoroval 

znamení a začal ujíždět směrem 
na Lhotu u Lysic. Policisté se 
vydali za ním. 

„Protože se mu pronásledo-
vatele ve služebním voze neda-
řilo setřást, odbočil mimo sil-
nici. V nezpevněném terénu se 
mu však rychlost a styl jízdy 
brzy vymstily a po pár metrech 
havaroval. Zastavila ho hroma-
da vytěženého dřeva,“ popsal 

blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. 

Vzápětí vyšlo najevo, proč 
mladík před policisty ujížděl. 
Zkouška odhalila v jeho slinách 
stopy marihuany a pervitinu. 
V autě se navíc našla marihuana.

„Jak moc byl v danou chvíli 
drogami ovlivněn, určí až toxiko-
logické rozbory krve. Jisté je, že 
v autě navíc převážel rostliny, které 

se na první pohled velmi nápadně 
podobaly konopí. I tento pěstitel-
ský kontraband musí být nejprve 
podroben odbornému zkoumání, 
aby bylo možno vyvodit konkrétní 
důsledky,“ dodal mluvčí. 

Z nárazu do hromady dřeva mla-
dík vyvázl bez zranění. Přišel ale 
o řidičský průkaz a ze svého jedná-
ní se bude zodpovídat před orgány 
činnými v trestním řízení.  (moj)

Kozí sýr ze Šošůvky uspěl na 
veletrhu Země živitelka

ŠOŠŮVKA - Zlatý klas s kytičkou. Toto prestižní ocenění získal 
na přelomu srpna a září kozí sýr ze šošůvské farmy, a to konkrétně 
sýr Sedlák se slunečnicí. V minulosti již Sedlákovi za svoje výrob-
ky obdrželi několik ocenění Zlatá chuť Jižní Moravy a Regionální 
potravina. 

Zlatý klas s kytičkou nevypovídá jen o kvalitě výrobku, ale také 
o jeho vztahu k okolnímu prostředí. „Je to jednak ocenění toho, co 
člověk dělá, a současně je to vzkaz pro spotřebitele: Tady se dělá 
dobrá věc, vyrábí se v místě a z místních surovin,“ říká Jan Sedlák 
ze Šošůvky. 

Zlatý klas s kytičkou znamená, že výrobek splňuje také náročná eko-
logická kritéria, a dostaly jej zatím pouze další dva výrobky, přičemž 
celkem soutěžilo šestadvacet produktů.  Pokračování na str. 2

Výstava obrazů Michala Glosera v Kafe za rohem. Foto Michal ZábojVýstava obrazů Michala Glosera v Kafe za rohem. Foto Michal Záboj

V Kunštátě 
zavzpomínají 

na Halase 
a Kunderu

KUNŠTÁT - V sobotu 17. říj-
na se uskuteční další ročník 
Halasova Kunštátu. V 16 hodin 
se koná pietní akt u hrobu Fran-
tiška Halase na kunštátském 
hřbitově, na kterém promluví 
básník Petr Hruška. O hodi-
nu později pokračuje program 
v kulturním domě. 

Návštěvníkům se představí 
finalisté 43. ročníku Literární 
soutěže Františka Halase. V 19 
hodin pak začne vzpomínko-
vý večer na Ludvíka Kunderu. 
V pásmu Mění se kulisa, který 
sestavil Vít Ondráček se v režii 
Tomáše Trumpeše představí her-
ci divadla Naboso Kristýna Zna-
menáčková a Jan Bařinka.  (moj)
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Do obchodní zóny bude 
nově jezdit také autobus

K

M  Z

BOSKOVICE - Obyvatelé 
a návštěvníci Boskovic se nově 
dostanou do obchodní zóny na 
západním okraji města autobu-
sem. K tamním provozovnám 
bude zajíždět několik spojů denně. 
Město to bude stát přes třicet tisíc 
korun ročně. 

Zatím se lidé, kteří chtějí v zóně 
nakupovat, autobusem nejblíže 
dostanou na zastávku u nemocni-
ce. K obchodům to pak mají ještě 
pár set metrů. Stejnou cestu pak 
musejí absolvovat i zpět.

To se ale změní s novými jízd-
ními řády, které začnou na konci 
roku. Do obchodní zóny bude kaž-
dý den zajíždět hned několik spojů 
linky číslo 250. 

BLANSKO - Šofér zapomněl zamknout. Škodu bezmála třicet tisíc 
korun způsobil zloděj řidiči, který zaparkoval svou dodávku v okra-
jové části Blanska. Pachatel využil toho, že roztržitý šofér zapomněl 
své vozidlo řádně zamknout, a ukradl příruční zavazadlo se zánovními 
dioptrickými brýlemi, peněženkou i mobilem. „Osudovost své chyby 
si okradený uvědomil zhruba za hodinu, když se k odstavenému vozu 
vrátil. Nenechavec, který si s porušováním zákonů zcela zjevně nelá-
mal hlavu, jej totiž s již zmíněným samozřejmě připravil i o obsah 
portmonky v podobě sedmnácti tisíc korun, osobní doklady a platební 
karty,“ přiblížil blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

VELKÉ OPATOVICE - Vykradl domek. Policisté vyšetřují případ 
vloupání do rodinného domku v Květné ulici ve Velkých Opatovicích. 
Pachatel se do objektu dostal přes garážová vrata. K jejich otevření 
použil zřejmě paklíč, protože zámek nebyl poškozen. Z obytných míst-
ností nad suterénem pak zloděj ukradl peníze, šperky a bižutérii a maji-
telům tak způsobil škodu v řádu desetitisíců korun. „Kromě krádeže 
spáchané vloupáním se bude muset nenechavec ještě navíc zodpovídat 
i z trestného činu porušování domovní svobody. Po dopadení mu tak 
hrozí až tři léta strávená ve vězení,“ upřesnil blanenský policejní mluv-
čí Petr Nečesánek.  (moj)

RÁJEČKO - Podvody s úvěry mu nevyšly. Ne příliš zdařilou fi ntu 
si k získání peněz vymyslel čtyřiatřicetiletý muž z Ráječka. Na inter-
netu si pod cizí identitou sjednal hned několik úvěrů. Půjčky ale neplá-
noval splácet a fi nančním společnostem způsobil škodu přes padesát 
tisíc korun. „Poskytovatelé úvěrů dluhy zpočátku neúspěšně vymáhali 
u nic netušících osob, jejichž data podvodník při uzavírání konkrétních 
smluv zneužil. U podobných případů však bývá vystopování pravé-
ho dlužníka jen otázkou času,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. Podvodníkovi teď u soudu hrozí až pětiletý trest odnětí 
svobody.  (moj)

BLANSKO - Vandal postříkal gymnázium. Dosud neznámý pacha-
tel poničil fasádu budovy Gymnázia v Blansku. Na různá místa objektu 
nastříkal devět nápisů různých barev i rozměrů. „Stopy zelené, stříbrné 
a černé barvy popsaly zdi, dveře i poštovní schránku vzdělávací insti-
tuce a jejich tvořivý autor tak způsobil škodu dosahující nejméně deseti 
tisíc korun,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že 
pachateli hrozí až jeden rok vězení.  (moj)

SKALICE - Muž našel u řeky granát. Nebezpečný nález se podařil 
dvaapadesátiletému muži z Kralup nad Vltavou, který prohledával oko-
lí řeky Svitavy ve Skalici nad Svitavou. Objevil německý dělostřelecký 
protipancéřový granát. „Na místo nálezu, které po jeho ohlášení střežili 
policisté z boskovického obvodního oddělení, byl samozřejmě povolán 
služební pyrotechnik. Ten munici z druhé světové války odborně zajis-
til. Celistvý náboj o průměru dvaceti milimetrů nebylo potřeba ničit 
ihned v terénu, a proto byl k následné likvidaci policejním specialistou 
převezen do bezpečného prostoru trhací jámy,“ uvedl blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

DOLNÍ LHOTA - Spor ukončila sklenice. Obětí agrese jedenadva-
cetiletého mladíka se v neděli kolem druhé hodiny ráno stal o třináct 
let starší návštěvník hudebního klubu v Dolní Lhotě. „Úder sklenicí do 
hlavy, který ukončil slovní rozepři obou mužů, způsobil oběti fyzické 
agrese řezné poranění v obličeji a vyžádal si následné ošetření v bla-
nenské nemocnici. Zkouška provedená kalibrovaným přístrojem při-
volaných policistů odhalila v dechu zadrženého pachatele násilí dvě 
promile alkoholu,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 
Násilníkovi teď za trestný čin výtržnictví u soudu hrozí až dvouleté 
vězení.  (moj)
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Vůně Capillanu /1991/

Nosívám s sebou
Kapesní slovník cizích slov

Snad abych   dokázala
Říct řečí svou :

 
Že vana tvého potu

Vymydlená z mého těla
Se skládá

Z mokré vody
Tekoucí z kohoutků

Z hadry na zem
Pošlapané tvými koleny

A koberce čekající
Nahá stehna

A z doteků
Které čekám
Když dělám

Že spím
Po prospaných dopolednách

A šklubancových nocích
Sníme:

 
O dvou deci

Rajčatové šťávy
V ústech

Jako kloktadlo
Na zpravení chu  

 
Mluvíme se zavřenými ústy

Jako ryba rybě
Naše půsty
Z ruky zobe

Naše udivené pohledy matou
Přilepené v zrcadlách

Snad hledající
Roman  ku

Q za deset padesát
Psáno slovy…

 Renata

BLANSKO, BOSKOVICE - 
Lidé v Blansku a v Boskovicích 
mohli ve středu přispět na cha-
ritní péči o umírající. Oblastní 
Charita pořádala tradiční dob-

ročinnou akci Kolář pro hospic. 
V Blansku pracovnice Chari-
ty postavily stánek s koláči na 
Rožmitálově ulici. V Boskovi-
cích zase sladkosti, které věno-

valy pekárny z regionu, nabízely 
na Masarykově náměstí.

Lidé za každý koláč dali dva-
cetikorunu. Vybrané peníze Cha-
rita použije na nákup polohovací 
postele pro umírají v domácím 
prostředí.

„Cílem akce Koláč pro hos-
pic je seznámit místní obyvatele 
s možností využít služeb Domácí 
hospicové péče, která doprovází 
umírající klienty v jejich přiroze-
ném prostředí již šestým rokem. 
Snažíme se ulehčit překážky, které 
tato životní etapa přináší,“ uvedla 
Pavlína Dvořáková z blanenská 
Charity.

Domácí hospicovou péči Chari-
ta poskytuje na celém území okre-
su Blansko. Služba je určená nevy-

léčitelně, převážně onkologicky 
nemocným bez rozdílu věku.

„V týmu pracují lékařky, zdra-
votní sestry, psycholožka i pasto-
rační asistent tak, aby i umírající 
mohl plnohodnotně a důstojně 
žít až do úplného konce,“ dodala 
Dvořáková.

Koláč pro hospic se uskuteč-
nil v rámci probíhajícího Týdne 
sociálních služeb. Během něj ješ-
tě blanenská Charita uspořádala 
ve čtvrtek na Wanklově náměstí 
v Blansku akci Záchranné lano 
z dluhové pasti a den otevřených 
dveří v Noclehárně pro muže 
v blanenské Luční ulici. V sobo-
tu 10. října se pak otevřely dveře 
boskovického zařízení Emanuel. 
 (moj)

Charitní Koláč pro hospic upozornil na 
domácí péči o umírající

Kozí sýr ze Šošůvky uspěl na 
veletrhu Země živitelka

Pokračování ze str. 1
Veletrhu Země živitelka v Čes-

kých Budějovicích se Sedlákovi 
účastnili již po několik ročníků; 
vždy však jen jako vystavovatelé. 
Letos si řekli, že by mohli zkusit 
oslovit i porotu, a proto přihlásili 
jeden produkt do soutěže. Vybra-
li novinku – sýr se slunečnicí. 
„Ale není to tak, že by byl sýr jen 
posypaný semínky,“ upozorňuje 
farmář. Slunečnice se musí nej-
prve tepelně upravit, aby změkla. 
Poté se přidává přímo do sýrař-
ského zrna. Slunečnice pak téměř 
imituje chuť oříšků a dodává sýru 
oříškovou příchuť. 

A jak prezentace probíhala? 
„Většina vystavovatelů byla 
s prezentací hotova během něko-
lika minut. My jsme mluvili asi tři 
čtvrtě hodiny,“ popisuje Sedlák. 
Porotu nakonec jejich sýr upoutal 
natolik, že mu udělila ocenění. 

Šošůvská kozí farma je nej-

větším stádem v České republi-
ce, kde se kozy pasou a zároveň 
dojí. Základní stádo čítá v prů-
měru kolem sto padesáti kusů a 
na farmě se zpracuje průměrně 
tři sta litrů mléka denně. Pastva 
je zdravá jednak pro zvíře samot-
né, protože má dostatek pohybu, 
a jednak mléko obsahuje vyšší 
obsah minerálů. Letošní sucha 
však potrápila všechny země-
dělce. Výrobní sezóna byla tedy 
kvůli počasí slabší. Byla suchá 
tráva, kozy se neměly kde napást 
a muselo se přikrmovat. 

A co je pro výrobce kvalitního 
kozího sýru nejtěžší? „Nejtěžší 
je udržení standardizované chu-
ti. To, že se stádo pase, znamená, 
že si každý den najde jiný druh 
potravy. Tím pádem je to nároč-
né na zpracování mléka, které 
má v závislosti na druhu potravy 
i na mnoha dalších okolnostech 
každý den trochu jiné vlastnosti,“ 

vysvětluje majitel stáda. Dlou-
holeté zkušenosti, získávané od 
roku 1990, však Sedlákům umož-
ňují stálou chuť zachovat. Jejich 
výrobky z kozího mléka je možno 

zakoupit přímo v Šošůvce na far-
mě, ale lze na ně narazit i v růz-
ných prodejnách po celé repub-
lice, kam zboží již pravidelně 
dodávají.  Marie Hasoňová

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

„Vycházíme vstříc zejména 
starším občanům, kteří zavede-
ní spojů požadovali. Vytíženost 
a využití této novinky ale bude-
me po zavedení vyhodnocovat,“ 
uvedla boskovická místostarostka 
Hana Nedomová (ČSSD).

Obsluhu zastávky u obchodní 
zóny už schválili boskovičtí radní. 
Jedná se o nadstandartní službu. 
Město si ji proto musí objednat 
u společnosti Kordis, která zajišťu-
je integrovanou dopravu v kraji. Za 
novinku radnice zaplatí bezmála 
třicet šest tisíc korun ročně.

Zastávka, kde budou cestující 
nastupovat a vystupovat, už v mís-
tě stojí. Každý autobus, který k ní 
přijede, se bude muset před tím 
otočit na kruhovém objezdu na 
konci obchodní zóny. Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Budovu bývalého 
okresního úřadu v Blansku 

čeká zateplování
BLANSKO - Na blanenském náměstí Republiky bude další stave-

niště. Naproti Dukle, která se bourá, začnou ještě do konce roku prá-
ce na zateplování budovy bývalého okresního úřadu, dnes městského 
úřadu.

Stavební fi rma v objektu vymění okna a zateplí fasádu a střechu. 
„V budově radnice na náměstí Republiky v zimě dochází k obrovským 
tepelným ztrátám a v horkém létě tam zase jsou velice nepříjemné pod-
mínky pro zaměstnance,“ uvedl blanenský starosta Ivo Polák (ČSSD).

Práce přijdou na asi dvacet milionů korun, ze kterých šedesát procent 
uznatelných nákladů činí dotace.

Město ještě letos také začne se zateplováním fasády a střechy a výmě-
nou oken na budově Mateřské školy v Údolní ulici. Úpravy v tomto pří-
padě budou stát zhruba tři a půl milionu korun. Šedesát procent předsta-
vuje opět dotace.

Letos Blansko dokončilo zateplení u školních budov v Salmově 
a v Erbenově ulici. Do budoucna se plánují úpravy například haly a uby-
tovny ASK na Sportovním ostrově nebo dalších školních objektů.  (moj)

BLANSKO - Dělnický dům v Blansku v sobotu hostil Blanenský Dan-
za Cup. Na tradiční taneční soutěži se představily páry všech věkových 
kategorií z celé republiky i ze zahraničí. Soutěžilo se v latinských a stan-
dardních tancích. Výkony párů na parketu hodnotila odborná porota.

„Hodnotí se všechno, hudba, charakter tance, jak kvalitně je tanec pro-
vedený, jak spolu pár komunikuje nebo i vizáž tanečníků,“ upřesnil Petr 
Pohlodek z pořádající taneční školy Danza Brno. Na letošní Blanenský 
Danza Cup se přihlásilo 340 tanečních párů. Ti nejlepší z nich si mohli na 
soutěži zajistit postup do vyšší taneční třídy. (moj), foto Michal ZábojBLANSKO - Svitavskou ulici v Blansku o víkendu obsadily silniční 

stavební stroje. Firma během soboty a neděle pokládala na vozovku 
poslední vrstvu asfaltu. Řidiči se ale celou Svitavskou v obou směrech 
zatím neprojedou.

Po oba víkendové dny byla Svitavská ulice uzavřená. Dělníci na čás-
ti stavby pokládali fi nální asfaltový povrch. Dokončit ale zbývá ještě 
úsek kolem kruhového objezdu u nádraží.

Ve Svitavské ulici zatím zůstane jednosměrný provoz. Firma musí 
ještě dokončit chodníky a veřejné osvětlení. Zprovoznění v obou smě-
rech se plánuje nejpozději na poslední říjnové dny. 

 (moj), foto Michal Záboj
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BOSKOVICE - Ve středu 

16. září se všechny čtvrté roční-
ky Gymnázia Boskovice vydaly 
na literárně-historickou exkurzi 
do Prahy. Každá třída měla svůj 
vlastní program, jehož součástí 
byla návštěva divadelního před-
stavení, různých výstav i pro-
hlídka historického jádra města.

Naše třída, tedy oktáva, 
 navštívila Neviditelnou výsta-
vu, muzeum světově uznáva-
ného spisovatele Franze Kafky 
i muzeum fenomenálního režisé-
ra Karla Zemana. Absolvovali 
jsme také neméně zajímavou 
prohlídku budovy Národního 
divadla, během které jsme měli 
možnost prohlédnout si divadlo 
od sklepa až po balkon. Večer 
jsme navštívili divadelní před-
stavení s názvem Zlomatka 
v Divadle v Řeznické. Divadlo 
je velmi malé, nicméně samot-
né ztvárnění hry současného 

Boskovičtí vyjeli do Prahy

italského dramatika nás velice 
zaujalo. Zajímavé a díky nád-
hernému počasí i příjemné byly 

pěší prohlídky Prahy, které jsme 
si sami ozvláštnili krátkými refe-
ráty. Myslím, že mluvím za nás 

všechny, když řeknu, že náš výlet 
byl plný zážitků a dobré nálady.

 Aneta Umshausová, oktáva

V Rozmarýnku si primáni zahráli hru 
zahradní pevnost

BLANSKO - Třída Prima A 
blanenského gymnázia se v pátek 
18. září vypravila do ekologic-
kého pracoviště Rozmarýnek 
v Brně. Nejdříve jsme jeli z Blan-
ska vlakem na hlavní nádraží 
v Brně, poté tramvají a trolejbu-
sem a ze zastávky trolejbusu jsme 
šli pěšky. 

V Rozmarýnku jsme se rozdělili 
na pět skupin, protože jsme hráli 
hru Zahradní pevnost (obměna 
pevnosti Boyard). Každá skupina 
hledala odpovědi na osm různých 
otázek, které se týkaly rostlin. Své 
výsledky jsme zadávali do tabletu 
nazvaného „zahradní mozek“ a ten 

nám dal indicie, podle kterých 
jsme poté našli kousek mapy.

Mapu jsme společně složili 
a vydali se hledat poklad. Byl to 
košík se sušenými a zavařenými 
jeřabinami a křížalami. Všichni 
jsme je ochutnali. Pak jsme si 
udělali čajovou směs z různých 
bylin a ochutnávali bylinkové 
čaje.

Po ukončení programu nás 
čekala cesta zpět, nejdříve auto-
busem na nádraží a pak vlakem 
domů. Program se nám líbil, 
dozvěděli jsme se něco zajímavé-
ho a nového o bylinách.

 Kristýna Zimová, PRIMA A

Studenti z Boskovic se vydali do Estonska
BOSKOVICE - Sedím v leta-

dle a přemýšlím. Postupně si pře-
hrávám uplynulé události před-
chozích dnů a na tváři se mi obje-
vuje blažený úsměv. Stále nevěřím 
tomu, že právě my, osm studentů 
maturitního ročníku Gymnázia 
Boskovice, jsme měli ve dnech 
23. září až 2. října možnost nav-
štívit Estonskou republiku v rámci 
projektu Erasmus+. 

Naším hlavním cílem bylo 
vytvořit studentský manifest, na 
kterém se všichni účastníci čes-
ké, estonské a řecké národnos-
ti dohodnou, a také zdokonalit 
naše vyjadřovací schopnosti 
v anglickém jazyce. Řešili jsme 
aktuální politické, ekonomické 
a společenské otázky, na které 
jsme se snažili nalézt odpově-
di, jež jsme na konci projektu 

přeložili do našich mateřských 
jazyků. Zajisté budu mluvit za 
všechny, když řeknu, že nás 
velmi mile překvapila estonská 
pohostinnost. Měli jsme mož-
nost navštívit tradiční saunu, 
zkusit nová jídla a hlavně se 
podívat na mnohé přírodní krásy 
této pobaltské země.

Velké díky patří paní ředi-
telce Svanovské a panu profe-

soru Buchalovi, že na nás po 
celou dobu projektu láskyplně 
dohlíželi a mohli jsme cítit jejich 
plnou podporu. Zážitky, které 
stále blízce cítím, v nás všech 
zůstanou navždy jako krásné 
vzpomínky a pevně věřím, že 
i nová mezinárodní přátelství, 
která za tak krátkou dobu vznik-
la, přetrvají do budoucnosti.

 Kateřina Táborská, oktáva

Prima Gymnázia Blansko vyjela na seznamovací pobyt
BLANSKO - V pátek 4. září 

2015 odpoledne se rodiče žáků 
prvního ročníku osmiletého stu-
dia sešli na gymnáziu ve třídě 
číslo 403 společně se svými dět-
mi. Úkolem bylo předvést pro-
gram o tom, jak budoucí primán-
ci prožili adaptační pobyt. 

Nejprve nastoupili před pub-
likum Honza a Kiki a v úvodní 
promluvě představili nový kolek-
tiv. Poté jim Bára, Kája a Mirek 

povídali o návštěvě jeskyně 
Rudka. Pak přišly Míša s Nelou 
a seznámily rodiče s některými 
novými hrami. Janča s Peťou pak 
povídali o stezce odvahy. Další 
dvojice se zmínily o azimutové 
soutěži a hlavně s tím, jak se při 
fáborkové soutěži ztratily. 

Ještě než jsme přijeli na 
seznamovací pobyt do penzionu 
Zámeček, navštívili jsme jeskyni 
v obci Rudka a rozhlednu. Jesky-

ně je uměle vytesaná do pískov-
ce a jsou v ní sochy blanických 
rytířů. Autorem soch je Stanislav 
Rolínek. Rozhledna je vysoká 18 
metrů a napočítali jsme 67 scho-
dů.

Po příjezdu do Zámečku jsme 
se vybalili a pojmenovali své 
pokoje. Po obědě jsme závodi-
li podle fáborků. Cestou jsme 
hledali otázky, celkem jich bylo 
29. Na konci na nás čekal sladký 

poklad, který jsme si spravedlivě 
rozdělili. Večer jsme hráli hry. 
Jedna z nich (ta nejoblíbenější) 
byla krepovaná.

Ve čtvrtek k nám přijela psy-
choložka Míša Rašková. Ta nám 
pomohla v seznamování. Jejímu 
programu jsme věnovali celé 
dopoledne.

Odpoledne na nás čekala ori-
entační soutěž, ale ještě na star-
tu jsme hráli hru „makačka na 

bednu“. Konečně start. Soutěž 
spočívala v tom, že jsme pomocí 
buzoly a krokování hledali indi-
cie pro další cestu. 

Šlo o to být co nejrychlejší. 
V druhé části soutěže jsme měli 
vytvořit co nejpřesnější map-
ku trasy. Nakonec paní učitelky 
ocenily ty nejpřesnější i nejhez-
čí. Po večeři jsme si vyráběli 
třídní trička, potom začala stezka 
odvahy.

V pátek jsme se připravili na 
prezentaci pro rodiče. Na gym-
náziu jsme se naobědvali, oblék-
li trička a podělili se s rodiči 
o zážitky. 

Pak jsme předali slovo panu 
řediteli Radku Petříkovi. Ten 
nám všem pogratuloval a předal 
diplomy. Na závěr jsme společně 
zazpívali třídní píseň. 

 David Zukal, Štěpán Tatar, 
 Prima A

Masarykova střední škola Letovice bodovala v soutěži SUSO
LETOVICE - Masarykova 

střední škola Letovice dosáhla 
mimořádných úspěchů v mezi-
národním fi nále prestižní česko-
slovenské soutěže SUSO. Jedná 
se o soutěž středních odborných 
škol, které se zabývají profesní 
přípravou žáků v oborech zedník 
a truhlář. 

Za svoji zručnost v oboru truhlář 
si z Prahy odvezli třetí místo Filip 
Hruška a Lukáš Vykydal. Nadějní 
zedníci René Hrazdíra a Tomáš 
Popelář se pak umístili na druhém 
místě. 

„Na základě vynikajících výsled-
ků ve fi nále soutěže byla Masaryko-
va střední škola Letovice zařazena 
do programu Excelence středních 

škol, kam jsou na základě kritérii 
ministerstva školství zařazeny pou-
ze školy s vynikajícími výsledky 
žáků. MŠMT také podpoří odborný 
výcvik našich talentovaných žáků 
formou dotace ze státního rozpoč-
tu,“ uvedla zástupkyně letovické 
školy Helena Marešová.

Soutěž se konala již po devate-
nácté. V Regionu východní Čechy 
a jižní Morava proběhlo oblastní 
kolo v Hradci Králové v březnu 
2015. Tam letovičtí zedníci obsadi-
li první místo a truhláři vybojovali 
druhé místo.

Mezinárodní fi nále v září v Praze 
bylo čtyřdenní a sestávalo se z teo-
retické a praktické části. Na zadává-
ní úkolů se podílely odborné fi rmy. 

Truhláři měli na základě výkresové 
dokumentace vyrobit pomocí stroj-
ního zařízení interiérový stolek 
velmi náročného designu. Zedníci 
museli zvládnout každý den jinou 
disciplínu například zdění komínů, 
lepení lícových pásků nebo techni-
ky zdění z různých materiálů.

„Soutěž odborných dovedností 
SUSO se snaží veřejnost upozornit 
na potřebu řemesla jako takové-
ho. Žáci naší školy, kteří si zvolili 
řemeslný obor, nemají problém s 
uplatněním v praxi. Každoročně 
nás oslovují fi rmy, které mají velký 
zájem o naše absolventy, v tomto 
smyslu má nyní řemeslo opravdu 
zlaté dno,“ doplnila Helena Mare-
šová.  Radim Hruška

První školní přírodní 
zahrada v Letovicích 

LETOVICE - 
Rok se sešel s rokem 
a opět nastal čas 
podzimní, čas zra-
lých jablíček, pada-
ného listí, sklizně 
zasloužených plodů 
trpělivé práce a bri-
gád. Na úterý 6. 10. 
2015 MŠ Komen-
ského pozvala děti 
s rodiči i dalšími pří-
buznými včetně přá-
tel školky do svého 
areálu, aby nabídla 
nejen množství pestrých podzimních prací, ale například také seminář 
k novému zahradnímu prvku – tříkomorovému kompostéru a účast veřej-
nosti při předávání ocenění – prestižní plakety Přírodní zahrada, kterou 
do rukou ředitelky Evy Pařilové předala zástupkyně Lipky – školského 
zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně Ing. Dana Křivánková. 
Lipka je totiž koordinátorem pro udělování certifi kací školním přírodním 
zahradám. Po roce úspěšného provozu zahrady, práce učitelek, rodičů 
i dětí zahrada splnila kromě tří základních i ostatní podmínky pro udě-
lení certifi kátu školní přírodní zahrady, která může být vzorem ostat-
ním evropským zemím. Do dalších let bychom si přáli získat i certifi kát 
Ukázkové přírodní zahrady.

Účast na vzdělávací akci, proložené prací a certifi kací zahrady byla 
velmi hojná, zahrada pojala kolem 130 dětí, rodičů a přátel. Práce šla 
v takovém množství dobrovolných pracovníků od ruky tak rychle, že při 
pokusu o její dokumentaci docházelo k situacím, kdy místo zamýšlené-
ho postupu a průběhu práce byl zachycen již pouze konečný výsledek. 
Důležitá byla hojná účast tatínků, jejichž pomoc byla mimo jiné citelná 
především u sázení sazenic keříků do ztvrdlé země, výroby mulče, zako-
pání vaničky k bahništi, ořezávání suchých větví a úpravy hmyzího hote-
lu, který přímo vyšperkovali. Maminky jim zdatně sekundovaly, babičky 
se usmívaly a děti radostně řádily. 

Kolektiv MŠ Komenského v Letovicích velmi těší v dnešní době 
téměř nevídaná podpora ze strany rodičů, kteří zahradní akce navštěvují, 
a věří, že si tuto přízeň udrží i v dalších letech. 

Akci podpořily: Nadace Veronica a Nadace města Letovice pro rozvoj 
kultury a životního prostředí.  Mgr. Romana Korbářová

Studenti z Citroënky složili 
mezinárodní jazykovou zkoušku

BOSKOVICE - Střední škola André Citroëna se opět může pochlubit 
dalšími úspěšnými „přírůstky“ na poli jazykového vzdělávání. 

Na konci uplynulého školního roku další studenti, kteří projevili 
zájem, složili v partnerské instituci naší školy – Cambridge P.A.R.K. 
Brno – mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku z anglického jazyka. 
Zkouška, která je vyhodnocena v anglické Cambridge, se skládá z něko-
lika částí a je strukturována do dvou dnů. Na zkoušku jsou naši žáci 
připravováni nad rámec maturitní zkoušky a účast v ní je na dobrovol-
nosti studentů. Studenti jsou si vědomi důležitosti jazykového vzdělá-
vání a ví, že certifi kát s mezinárodní platností jim také otevírá cestu při 
uplatnění na trhu práce. Certifi kát navíc udává jejich jazykovou úroveň, 
která je dána platnými standardy podle Evropského referenčního rámce 
tzv. CEFR. 

Je dobré, že zájemců z řad studentů o přípravu na tyto zkoušky každým 
rokem přibývá. Jejich zájem o studium angličtiny se také promítá do vel-
mi dobrých znalostí anglického jazyka u maturitní zkoušky, která není 
jednoduchá. Věříme, že nadšených zájemců o studium angličtiny bude 
každým rokem přibývat.

 Kabinet anglického jazyka SŠ André Citroëna Boskovice
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LETOVICE - Skvělého úspě-
chu dosáhli na Mistrovství světa v 
silovém trojboji v americkém Las 
Vegas otec a syn Michal a Vlasti-
mil Šafaříkovi z Letovic. Oba ve 
svých kategoriích obhájili loňské 
zlato. 

Mistrovství světa v silovém troj-
boji (PWL) federace GPC se kona-
lo od 12. do 20. září v Las Vegas. 
Do dějiště šampionátu oba odjíždě-
li jako úřadující mistři ve svých 
věkových a váhových kategoriích 
z loňského šampionátu v Argenti-
ně. Šestnáctiletý Vlastimil, který 
je studentem boskovického gym-
názia, startoval v kategorii dorostu 
(Teens II 15 – 18 let), ve váhové 
kategorii do 100 kilogramů, RAW 
(bez podpůrných suprdresů). 

„Zvítězil ve své kategorii 
i v kategorii bez rozdílu vah výko-
nem 550 kg v trojboji (Dřep 215 
kg, Bench press 130 kg, Mrtvý tah 
205 kg) a vytvořil nový národní 
rekord. V absolutním pořadí všech 
dorostenců (13 – 19 let) bez rozdí-
lu vah, ve které startovalo celkem 

devatenáct závodníků, obsadil 
páté místo,“ upřesnil jeho otec 
Michal Šafařík.

On sám přesvědčivě zvítězil 
v kategorii masters M2 do padesáti 
let, v kategorii do 110 kilogramů, 
RAW i v kategorii bez rozdílu vah. 
V trojboji předvedl výkon 687,5 
kilogramu (Dřep 270 kg, Bench-
press 162,5 kg, Mrtvý tah 255 kg).

Mistrovství světa se odehrávalo 

v hotelu West Gate v Las Vegas. 
Účastnilo se ho asi 450 soutěží-
cích. Oba šampióny ale trochu 
překvapila nízká úroveň zajištění 
závodů.

„Organizace byla ve srovná-
ní s předchozími absolvovanými 
šampionáty, mírně podprůměrná a 
nekorespondovala s luxusním pro-
středím, ve kterém jsme se nachá-
zeli. Chyběly například stupně 

vítězů, medaile a diplomy jsme si 
přebírali u stolu hlavního rozhod-
čího a nehrály se hymny,“ podotkl 
Michal Šafařík..

Vše si ale dvojice siláků z Leto-
vic vynahradila po skončení závo-
dů. Vydali se poznávat samotné 
Las Vegas i jeho okolí.

„Co se týká samotné destinace 
Las Vegas, tak je to vskutku šílené 
město. Všechny fotky nebo fi lmy 
nedokážou zprostředkovat tu atmo-
sféru. Musí se to opravdu zažít na 
vlastní kůži, alespoň na chvilku. 
Vidět to na vlastní oči je zajímavé. 
ale žít bychom tam určitě nechtě-
li, ani kdyby nám za to platili. Po 
závodech jsme měli i pár dnů na 
poznávání blízkého okolí. Navští-
vili jsme například nejstarší pří-
rodní rezervaci na území Nevady 
– Valley of Fire, Největší přehradu 
v USA Hoover Dam na řece Colo-
rado, meteoritický kráter v Arizoně 
nebo světoznámý přírodní park 
Grand Canyon. Projeli jsme se také 
Jeepem po části legendární staré 
silnice Route 66 a ochutnali kousek 
atmosféry hippies 60. a 70. let,“ 
dodal Michal Šafařík.

Šafaříkovi obhájili v Las 
Vegas tituly mistrů světa

Blansko od středy do soboty 
žilo festivalem Kolotoč

BLANSKO - První den fes-
tivalu Kolotoč byl vábící – prů-
vod městem opět připomenul, že 
v Blansku odstartovaly čtyři dny 
plné kultury. Festivalové dění pak 
začalo v Galerii města Blanska, 
diváci se pak mohli přesunout do 
kina na Film a Tanec, kde vznikla 
neobyčejná taneční improvizace 
snímaná kamerou ze všech stran 
a promítaná do všech stran, za 
doprovodu živé hudby v podání 
Marie Kuncové a Petry Bučkové. 
Středeční večer v klubu Muziko-
graf pak patřil smíchu – divadlo 
DNO své diváky nezklamalo. 

Čtvrtek začal vernisáží v komor-
ní galerii Šatna v divadle Kolárka. 
Psáno světlem je foto-poetic-
ký  projekt Ludmily Korešové a 
Dagmar Hemmerové. „Fotografi e 
ovlivňuje báseň a báseň ovlivňu-
je fotografi i,“ vysvětlovala lidem 
na úvod mladá umělkyně Ludmi-
la Korešová. Možnost vidět tuto 
výstavu budou mít diváci po dobu 
celého měsíce října.

V prostorách hlavního sálu po 
vernisáži zazněli tóny písní Zuza-
ny Navarové, koncert na její počest 

uspořádala v rámci festivalu Kate-
řina Reichová. Velmi kladné ohlasy 
a příjemnou atmosféru zajistil Voj-
těch Landa, který četl od dvacáté 
hodiny své autorské básně s velmi 
zajímavou nadsázkou a humorem. 
Večerní program se přesunul do 
Kino Kavárny. Koncert slovenské 
zpěvačky Katarzia ohromil publi-
kum, své autorské písně doprová-
zela hrou na kytaru a zábavnými 
zážitky ze života. Tato mladá talen-
tovaná zpěvačka se dostává čím dál 
více do českého povědomí, slyšet 
jste ji mohli například i na festivalu 
Colours of Ostrava.

Rušno bylo na Kolotoči i 
v pátek. Třetí den festivalu byl sál 
divadla Kolárka opět plný, a to 
už v sedmnáct hodin. Jirka s Niki 
vykouzlili úsměv na tváři nejen 
dětem, ale i rodičům. Pohádka 
z kuchyně v režii Evy Petželové a 
nepečená dílnička sklidily úspěch. 
Pozvání na festival přijal i soubor 
Comedia, který přijel ze Sloven-
ska. Už při první větě se obecen-
stvo bavilo a herci si svoji hru 
Kapustnica velmi užívali. V kině 
se pak odehrál ojedinělý umě-

lecký hudebně projekční zážitek. 
Němý fi lm Metropolis doplnila 
živá hudba uskupení Forma. Tře-
tí den ukončil Open mic v klubu 
Muzikograf, kde vystoupila napří-
klad skupina Veka nebo beatboxer 
Mireček

Závěrečný den Kolotoče, pře-
stože byla venku zima, začal 
v parku před kinem hasičskou 
groteskou, u které ani jeden ze tři 
aktérů nezůstal suchý. Hasičský 
sbor Bomberos slavil 120 let od 
založení. 

Lidé se bavili, občas byli v roz-
pacích, koho si herci vyberou a 
zapojí do hry, nebo koho s pří-
tomných také pošplíchají vodou. 
Při ukázce střelba na cíl využili 
divačku, která vše zvládla v suchu. 
Především děti byly nadšené, když 
mohly skotačit mezi pěnou, kterou 
hasiči vytvořili speciálním dělem.

Odpolední pohádka pro děti 
i rodiče Golem v sále divadla 
Kolárka diváky aktivně zapojila 
do děje. Samotné divadlo Kolárka 
pak uvedlo večer novou autorskou 

divadelní hru Pitchwork. Příbě-
hy ze života a nasbírané zážitky 
o milostných pletkách, lidském 
těle a dokonalosti bylo předá-
no divákům s lehkostí, vážností 
i humorem.

Závěr festivalu se odehrál v 
klubu Muzikograf, kapela Divi-
ded hrála pro plný sál. Po koncer-
tě byla nejvíce překvapená Eva 
 Petrželová, jednatelka spolku Cir-
culus. Členové divadla ji nečeka-
ně zpívali a přáli k narozeninám. 
„Celé čtyři dny byli příjemné, 
Jolana Chalupová zajistila kvalitní 
umělce, už se těším na příští pátý 
ročník,“  zhodnotila Petrželová na 
závěr.

Festival Kolotoč se v sobotu 
dotočil, ale abyste mohli všichni 
společně zavzpomínat, jak jste 
si to na Kolotoči užili, přijměte 
pozvání na After party, která se 
koná na Muzikografu v neděli 
16. října. Hudební produkce star-
tuje ve 21 hodin. Při předložení 
festivalové permanentky je vstup 
zdarma.  Nika Lárová

 Foto Zdenek Hudec Foto Zdenek Hudec

 Foto Zdenek Hudec Foto Zdenek Hudec

Vlas  mil a Michal Šafaříkovi v Las Vegas.  Foto archiv M. ŠafaříkaVlas  mil a Michal Šafaříkovi v Las Vegas.  Foto archiv M. Šafaříka

Boskovice budou nově archivovat 
záznamy z jednání zastupitelů

BOSKOVICE - Boskovice 
budou zveřejňovat záznamy z jed-
nání zastupitelstva na internetu. 
Dosud mohli lidé schůze sledovat 
pouze v přímém přenosu. Teď si je 
budou moci pustit i zpětně. 

Novinku už odsouhlasili bosko-

vičtí zastupitelé změnou svého jed-
nacího řádu. Audiovizuální zázna-
my schůzí bude radnice archivovat 
pět let. Zájemcům budou přístupné 
na městském webu.

„Pětiletou lhůtu jsme nastavili 
z toho důvodu, aby se přecházelo 

do dalšího volebního období, aby 
třeba někdo nemohl říct, že jsme 
vymazali záznamy,“ podotkla bos-
kovická starosta Hana Nedomová 
s tím, že takto se bude archivovat 
už příští jednání zastupitelů.

Další novinkou v jednacím řádu 

boskovického zastupitelstva pak je 
to, že veřejnost bude moci na jed-
nání vystoupit bez časového ome-
zení. Podle starého jednacího řádu 
mohl občan vystoupit ke každému 
bodu jen dvakrát a maximálně tři 
minuty.  (moj)

Kraj pošle do regionu tři 
nové sanitky

REGION - Posádky zdravotnické záchranné služby v regionu budou 
vyjíždět k případům v nových sanitkách. Všechny tři základny - v Blan-
sku, Boskovicích a ve Velkých Opatovicích dostanou po jednom voze. 

Jihomoravský kraj dohromady pořídí sedmadvacet nových sanitek 
rychlé lékařské pomoci. Prvních deset vozidel Mercedes-Benz včetně 
vybavení záchranná služba převzala v úterý.

„Dalších sedmnáct bude předáno do konce letošního roku,“ uvedl 
jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Dvacet nových sanitek nahradí stávající vozidla, která budou kvůli 
stáří a počtu najetých kilometrů vyřazena z provozu. Sedm vozů poslouží 
jako záložní na základnách, kde dosud chyběla.

Nákup sanitek rychlé lékařské pomoci vyšel na skoro osmdesát milio-
nů korun. Pětaosmdesát procent činila evropská dotace.  (moj)

BOSKOVICE - V úterý 6. října proběhl v zařízeních Městské správy 
sociálních služeb v Boskovicích Den otevřených dveří. Návštěvníci měli 
možnost navštívit za doprovodu pracovníků sociálních služeb prostory 
zařízení Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domu 
s pečovatelskou službou „Penzion“. 

Součástí akce byla také výstavka Klubu ručních prací „Babinec 
a ukázky vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek.

Akce se uskutečnila v rámci sedmého ročníku Týdne sociálních 
služeb, který každoročně v druhém říjnovém týdnu vyhlašuje Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí. (hrr), foto Luboš Sušil

Do Adamova se vrátilo
Malé divadlo hudby

Adamov - Malé divadlo hudby mělo před lety v Adamově stálou sku-
pinu posluchačů. Pravidelné koncerty tehdy připravoval Jaroslav Pokor-
ný, po něm žezlo na další léta převzala Marcela Severová. Nyní se Malé 
divadlo hudby vrací díky iniciativě Městského kulturního střediska za 
aktivního přispění Jaroslava Šťastného. 

První koncert letošní sezóny se uskutečnil ve čtvrtek 8. října. V sále 
MKS zazněl ojedinělý písňový cyklus pro soprán a klavír v podání dvou 
absolventek brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Sopra-
nistka Veronika Pacíková a klavíristka Elena Knápková přednesly více 
jak hodinový cyklus písní skladatele Oliviera Messiaena pod názvem 
Haraw, inspirovaný milostným příběhem Tristana a Izoldy. Dílo, které 
vzniklo v roce 1945, bylo ovlivněno například peruánským folklórem 
a andskou písní. 

Přítomní málem bez dechu poslouchaly jedinečný emotivní výkon 
obou mladých umělkyň. Dílo, uvedené před časem v české premiéře 
v Brně, se tak v Adamově dočkalo svého teprve druhého provedení. Zau-
jalo natolik, že po koncertě přítomní zahrnuli obě aktérky množstvím 
dotazů týkajících se jak problematiky obsahu díla, tak i náročnosti 
samotného nastudování.

Start Malého divadla hudby se v tedy v Adamově nad očekávání vyda-
řil. Koncerty by se měly konat ve dvouměsíčních intervalech, a je tedy 
na co se těšit.  (ama)

Po koncertě. Sopranistka Veronika Pacíková (vlevo) a klavíristka Elena 
Knápková po strhujícím koncertě odpovídaly na zvědavé dotazy nadše-
ných posluchačů.  Foto Marta Antonínová

Turisté v sobotu vyjdou na 
Kunštátsko

LETOVICE - Turisté se v sobotu 17. října vydají na trasy třetího roč-
níku pochodu a cyklojízdy Putování přes Halasovo Kunštátsko. Pořada-
telé z Klubu českých turistů Malá Haná Velké Opatovice připravili pět 
tratí pro pěší v délce od 13 do 43 kilometrů a čtyři trasy pro cyklisty od 
30 do 63 kilometrů. Start je z restaurace na železničním nádraží v Leto-
vicích od 6 do 10 hodin. Cíl je pak v restauraci na letovickém fotbalovém 
hřišti do 18 hodin.  (moj)
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středa 14. říjnastředa 14. října

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s 
Kotlíkem: Guatemala.
Boskovice – Kino v 16 hod.: Slavnostní 
setkání při příležitosti 20. výročí Klubu 
přátel Boskovic.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Open Mic vol. 14.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Jan 
Kraus v pořadu Hvězdy jak je neznáte.
Klepačov – Statek Samsara v 19 hod.: 
Heliskiing v Kanadě, beseda s horským 
vůdcem.
Kunštát – Lesní MŠ Jelínek v 16 hod.: 
Dožínky, slavnost otevřená všem dětem 
a přátelům lesa.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Marťan. (3D s titul-
ky)
Boskovice v 19.30 hod. Černé duše.

čtvrtek 15. říjnačtvrtek 15. října
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Komunikace rodičů s dětmi ve světě 

technických vymožeností, odborná 
beseda.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Když se 
řekne úřad práce…, přednáška s bese-
dou.
Letovice – Kulturní dům ve 13 hod.: 
Městský den zdraví.

KINAKINA
Blansko v 19 hod. TAJE THAJSKA, foto-
graficko-filmová projekce.
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 2.
Boskovice v 19.30 hod. Purpurový 
vrch.
Doubravice v 18 hod. Nenasytná Tiffa-
ny.

pátek 16. říjnapátek 16. října
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ T.G.M. v 16.45 hod.: Tai Ji 
– tradiční cvičení.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 
hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band.
Boskovice – Zámecký skleník v 16.30 
hod.: Beseda zaměřená na otázku pří-
livu imigrantů do Evropy z pohledu EU 
a ČR.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína 
v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědroněm 
a hudbou.

Lipovec – Sokolovna v 9 až 15 hod.: Háč-
kované panenky české tradice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muž na laně. (3D 
s titulky)
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 2.
Boskovice v 19.30 hod. Muž na laně.
Olešnice ve 20 hod. Život je život.
Šebetov v 19.30 hod. Padesát ods  nů šedi.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Lovci hlav.

sobota 17. říjnasobota 17. října
AKCEAKCE

Adamov – Švýcárna u Adamova v 10 až 
17 hod.: Den stromů.
Blansko – Kino ve 14 hod.: Bazar v před-
sálí kina.
Blansko – Dům dětí a mládeže ve 14 
hod.: Workshop BATIKA.
Blansko – Kryté lázně v 16 hod.: Dová-
dění v bazénu.
Boskovice – Kopec ve Vinohrádkách ve 
14 hod.: Drakiáda.
Boskovice – Centrum Relax od 17 hod.: 
Kytary Tomáše Matušky.
Doubravice – Rybník Klemovák v 10 
hod.: Výlov.
Křetín – Přehradní rybník v 6 hod.: Výlov 
rybníka aneb Rybářská pouť.
Kunštát – Hřbitov v 16 hod.: Halasův 
Kunštát, pietní akt u hrobu Františka 
Halase, kulturní dům v 17 hod.: Veřej-
nosti otevření setkání s finalisty 43. roč-
níku Literární soutěže Františka Halase, 

kulturní dům v 19 hod.: Vzpomínkový 
večer na Ludvíka Kunderu.
Letovice – Restaurace ČD v 6.30 až 10 
hod.: Putování přes Halasovo Kunštát-
sko, turistický pochod a cyklovýlet.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Dámský klub aneb Krása a půvab pro 
každou z nás, módní přehlídka.
Lipovec – Sokolovna ve 13 až 18 hod.: 
Háčkované panenky české tradice.
Vanovice – Evangelický kostel v 16 hod.: 
Koncert duchovní hudby.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pan. (3D)
Blansko ve 20 hod. Muž na laně. (s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Muž na laně. (3D)
Olešnice v 17 hod. Paddington.

neděle 18. říjnaneděle 18. října
AKCEAKCE

Blansko – Zborovce ve 13 hod.: Drakiáda.
Blansko – Galerie města Blanska v 18 hod.: 
Michal Kindernay: POZOROVÁNÍ, vernisáž.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Hravé divadlo Brno: O pejskovi a kočič-
ce, představení pro děti.
Kunštát – Kulturní dům v 17 hod.: Kon-
cert Kunštátské dechovky.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pan.
Blansko v 17.30 hod. Muž na laně. (s 
titulky)

Blansko ve 20 hod. Muž na laně. (3D 
s titulky)
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 
2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mládí.

pondělí 19. říjnapondělí 19. října
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 17 hod.: 
Beseda Kafíčko Vlaďky Dohnalové, Kul-
turní zařízení města Boskovice a ces-
tovní agentura Bosko tour Vás zve na 
zábavnou kulturní akci Kafíčko Vlaďky 
Dohnalové s MUDr. Radimem Uzlem a 
hosty. Rezervace míst v CA BOSKO tour, 
tel.: 731 169 317 nebo on-line na www.
boskotour.cz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Legendy zločinu.

úterý 20. říjnaúterý 20. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Kurz 
zdravého vaření.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Písně roku 1975.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Ozdo-
by do oken z „cédéček“.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Legendy zločinu.
Boskovice v 19.30 hod. Takovej barev-
nej ocas letící komety.

kalendář akcíkalendář akcí

„Proč nechceš Franto, ty menší zajíce?“ „Protože mi manželka neuvěří, že bych mohl něco (tajenka).“

ČESKÝ 
MALÍŘ OZNÁMIT SLIVKY ŠACHTY LOVKYNĚ

PEREL TAJENKA SOUZVUKY TĚLOCV.
PRVEK VRANÍK JINÁ SEKAT

LOUPEŽ ÚDAJE ELEMENT
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BOSKOVICE - V pátek proběhla ve  Střední škola André Citroëna 
Boskovice slavnostní akce při příležitosti 20. výročí spolupráce školy 
se značkou Citroën. Po zahájení bylo možné si prohlédnout školu včetně 
nově vybudovaných učeben, muzeum historických zemědělských strojů, 
značkový servis a prodejnu CL JUNIOR AUTO Boskovice. 
 Foto Jaroslav Oldřich

BOSKOVICE - Dlouhodobou soutěž boskovických tenistů zakončilo 
v sobotu fi nále, které vyhrál Milan Dvořáček nad Monikou Martínko-
vou.  Foto Jaroslav Oldřich

Den s netopýrem přilákal 
v neděli do Domu přírody 

rodiny s dětmi
SKALNÍ MLÝN - Stovky lidí zamířily v neděli odpoledne do Domu 

přírody na Skalním mlýně, kde se konal Den s netopýrem. Pro děti byly 
připraveny různé soutěže a předčítání z knihy pohádek o Moravském 
krasu. 

Programem provázela moderátorka Nika Šindelářová. Také byly 
vyhlášeny výsledky celoroční soutěže Pohádkového království šneka 
Krasíka, a to jednak geocachingové, a jednak fotografi cké. První cenou 
byla jízda na segway pro dvě osoby, další ceny věnovali různé regionální 
fi rmy. Akce se konala za podpory Místní akční skupiny Moravský kras.

 Marie Hasoňová, foto K. Kučerová

Sto padesát otužilců se 
ponořilo do Punkvy

PUNKEVNÍ JESKYNĚ - Otužilci z celé republiky i ze zahraničí se sjeli 
k Punkevním jeskyním, aby tam zahájili letošní otužileckou sezónu. To, že 
účastníci mohou plavat v prostorách jeskyně, je světovou raritou. Od roku 
2011 akci zajišťuje nejúspěšnější otužilecký oddíl plavání FIDES Brno. 

Plavání v ponorné říčce Punkvě je úvodní soutěží pětadvacetidílného seri-
álu závodů Českého poháru v zimním plavání. Na rozdíl od ostatních není 
však závodem na čas, ale každoročně bývá oceněn nejstarší a nejmladší pla-
vec. Letos to byli sedmasedmdesátiletý Josef Krejsa ze Strakonic a devítiletá 
Daniela Majerová z Prostějova.

„Historie této akce začala v roce 1949. Tehdy se domluvili tři plavci, že si 
společně zaplavou v Punkvě jen v plavkách, tak, jako v létě. Byli to Tunál 
Karel Divíšek z Brna a z Prahy Alfred Nikodém a Oldřich Liška,“ vysvětlil 
ředitel soutěže Punkva 2015 Michal Moravec.

Každý plavec si může vybrat mezi dvěma tratěmi. Pro nováčky a méně 
zdatné je určena stometrová trať, pro ostatní pak trasa dlouhá tři sta metrů. 
Plavci jsou odvezeni na lodičkách do útrob jeskyně, kde se svléknou do pla-
vek a postupně vyplavávají ven. Kratší trasa začíná v jeskynním prostoru u 
Masarykova dómu a delší u místa s krásnou krápníkovou výzdobou, které-
mu se říká U vodníka nebo také U hastrmana. Voda má uvnitř jeskyně po 
celý rok průměrnou teplotu kolem 8 °C.

Na bezpečnost dohlížejí potápěči rozmístění po jeskyni, ovšem hlavní 
zodpovědnost je na samotných plavcích – musí plavat ukázněně ve dvoji-
cích za sebou, aby se vzájemně zajišťovali. Plave se stylem prsa a účastníci 
se nesmějí předhánět.

Milan Doležal z Jihlavy se začal otužovat před sedmi lety kvůli problé-
mům se zády. „Pomáhá to. Rozhodně se bolesti nezhoršují a zhruba o třicet 
procent se to zlepšilo,“ konstatoval plavec. „V Punkvě je to vždycky krásné. 
Jsem tu pošesté nebo posedmé,“ dodal. Dana Zíková z Prahy se naopak do 
Punkvy ponořila letos poprvé. „Plavalo se mi dobře. Nic takového jsem ještě 
nezažila. Má to úplně jiný charakter,“ sdělila nadšeně otužilá plavkyně.

 Marie Hasoňová
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Výrobce prostředků vizuální 
komunikace ekoTAB 

www.ekotab.cz

přijme 

PRACOVNÍKA DO VÝROBY 

Vhodné pro manuálně zručné uchazeče 
s výučním listem. 

Vaše profesní životopisy zasílejte na:
jana.zilkova@vms.cz,

popř. na
 VMS VISION,s.r.o.,

Chrudichromská 13,680 01 Boskovice

PETR NEJEZ
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

BOSKOVICE
PŘEDSEZÓNNÍ ÚDRŽBA
ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

739 717 807

Hledám ke koupi chatu
nebo chalupu na Blanensku,

opravy nevadí. 
Tel.: 723 046 213

Zajištění manželé hledají
rodinný dům v Blansku 

nebo okolí 20 km. 
Zahrada podmínkou.

Tel.: 721 466 406 

Koupím BYT. Investice. 
Tel.: 724 118 370

P  

PŘIJMEME ŘIDIČE
TAXI pro Blansko, 

víkendové směny - brigádně. 
Tel.: 608 879 318

Přivýdělek pro zaměstna-
né nebo studenty. Do nově 
otevřené kanceláře hledá-
me komunikativního kolegu. 
Náplní práce je péče o klienta 
a administrativní zpracování 
žádostí. Požadujeme pozitivní 
přístup, ŘP skup. B, práce na 
PC, fl exibilitu. Vhodné i jako 
vedlejší příjem pro zaměstnané 
nebo jako brigáda při studiu. 
Nadstandardní ohodnocení. CV 
zasílejte na svatopluk.kouril@
profi credit.cz nebo volejte na 
774 295 393.

Pokud se k Vám banka otočí 
zády, tak je tu pro Vás naše 
rychlá nebankovní půjčka 
od 5.000 do 160.000 Kč, solid-
ně a bez poplatku za vyřízení 
s možností předčasného spla-
cení. V případě, že podnikáte 
a máte optimalizované daňové 
přiznání, tak u nás máte dveře 
otevřené. Více na www.rychla-
pujcka21.cz nebo na telefonu 
774 295 393.

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o., 
J.Haška 1082/12, Letovice

vyhlašuje v termínu od 5. 10. 2015 do 23. 10. 
2015 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
s nástupem 1. 12. 2015.

Požadavky a veškeré další bližší informace získáte na 
webových stránkách www.cssletovice.cz 

nebo přímo u vedoucí pečovatelské služby 
paní Ivany Randulové mob. 606 789 328.

Pronajmu zrenovovaný byt 3+1 
v lokalitě Blansko Sever. 

Cena dohodou. 
Tel.: 777 737 946.

Spolek Sportuj 
s námi pořádá v sobotu 
24. října jubilejní 20. 
ročník Půlmaratonu 
Moravským krasem. 
Pořadatelé připravili 
pro všechny účastníky 
registrovaných běhů medaile, účastníci hlav-
ního závodu obdrží speciální výroční medaile.

Vyhrát ale můžete ještě dříve, než odstartuje 
první závod. Pro všechny zaregistrované běžce se 
zaplaceným startovným jsou na FB profilu /pul-
maratonmoravskymkrasem připraveny soutěže o 
hodnotné ceny. Jste Vtipálci nebo Selfíčkáři? Jste 
Tipér? Nebo jste jen pro Rodinu? Seznamte se 
s podmínkami soutěží a zúčastněte se jich.

Stejně jako na Boskovických bězích, bude i 
více než tisícovka účastníků hlavního Půlmara-
tonu Moravským krasem na 21,1 km vybíhat na 
trať za doprovodu zpívané hymny spolku Sportuj 
s námi.

Nezapomeňte, že je potřeba se registrovat i do 
Dětských běhů, tak ať dětem nezkazíte radost, 

když by nemohli vystar-
tovat na svůj první 
závod v životě o medai-
le. Jediným závodem, 
do kterého se nemusíte 
registrovat, je Lidový 
běh na 800 metrů určený 

opravdu všem příchozím.
Pokud přijdete jen fandit a bavit se, můžete se 

těšit na kapelu Třetí zuby, vystoupení Fitstudia 
Cvicsnami.cz Anety Kuklínkové, které si pro náv-
štěvníky připravilo i workshop. Bojové umění Ai-
kido předvede oddíl vedený Karlem Trefným.

Blanenský půlmaraton bude opět pomáhat Kami-
lu Vašíčkovi v jeho snaze dostat se na paralympiá-
du do Rio de Janeira 2016.

Podrobné informace najdete na WWW.PULMA-
RATONBLANSKO.COM, aktuální novinky a sou-
těže na FB profilu /pulmaratonmoravskymkrasem.

Čekáme vás v sobotu 24. října od 10.30 na 
náměstí Republiky v Blansku. 

Přijďte, běhejte a bavte se. 
 Jaroslav Parma, Sportuj s námi

Půlmaraton Moravským 
krasem – doběhněte si 

pro medaili!

Čtěte každý den 

ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

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

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA s výjimkou 
inzerátů realitního charakteru.

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

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

Kontakt na inzertní 
oddělení: 

mobil: 774 408 399
e-mail

inzerce@zrcadlo.net

web
www.zrcadlo.net



V
VOLEJBAL

KP mužů: Volejbal Vyškov - 
TJ Sokol Letovice 1:3 (-21, 15, -23, 
-23) a 2:3 (-22, 14, 20, -23, -10).
 1.  Žabovřesky  4 4 0 0 0 12:0 12
 2.  Ingstav Brno  4 4 0 0 0 12:0 12
 3.  Znojmo  4 2 1 1 0 11:5 9
 4.  Brno - jih 4 2 1 1 0 11:6 9
 5.  Kometa Brno 4 1 1 0 2 6:8 5
 6.  Letovice 4 1 1 0 2 6:9 5
 7.  Tišnov 2 0 0 1 1 2:6 1
 8.  Vyškov 4 0 0 1 3 3:12 1
 9.  Holubice 4 0 0 0 4 1:12 0
 10.  Šlapanice  2 0 0 0 2 0:6 0

KOPANÁ
Okresní přebor, 9. kolo: 

Ráječko B - Šošůvka 6:4 (3:2), 
Sehnal Jan 3, Štafa 2, Prokop - 
Sehnal Luděk 2, Krátký 2. Kunštát 
B - Lipůvka 9:2 (3:1), Niessner 3, 
Šmerda 2, Skoček, Doležel, Zá-
mek, Nedoma - Štarha, Bohatec. 
Rudice - Doubravice 1:0 (1:0), 
Šenk. Vysočany - Bořitov 6:0 
(2:0), Nečas 3, Torda 2, Beneš. 
Adamov - Vavřinec 7:3 (2:3), 
Malásek 4, Benš, Matuška, Bez-
děk - Fabiánek, Randula, Přikryl. 
Olomučany - Letovice 2:1 (1:0), 
Šmerda, Pokoj - Stehlík. Olešni-
ce - Sloup 4:2 (2:1), Kubíček 3, 
Boček - Svoboda.
 1.  Rudice  10  8  1  1  30:11  25
 2.  Olomučany 10  7  1  2  27:11  22
 3.  Vysočany  10  6  1  3  34:22  19

 4.  Olešnice  10  6  1  3  23:15  19
 5.  Kunštát B  10  5  1  4  32:26  16
 6.  Ráječko B  10  5  1  4  22:23  16
 7.  Sloup  10  5  1  4  21:22  16
 8.  Adamov  10  5  0  5  30:24  15
 9.  Letovice  10  5  0  5  21:19  15
 10.  Doubravice  10  3  3  4  20:19  12
 11.  Šošůvka  10  3  3  4  32:36  12
 12.  Lipůvka  10  2  2  6  27:36  8
 13.  Vavřinec  10  1  2  7  12:36  5
 14.  Bořitov  10  0  1  9  7:38  1

III. třída, 10. kolo: Kořenec - 
Vísky 1:1 (0:1), Meluzín - Ziman. 
Knínice - Svitávka 2:3 (1:1), 
Ščudla 2 - Kamenický, Zoubek, 
Dvořáček. Vranová - Velké Opa-
tovice 4:2 (4:0), Krčil 3, Štar-
ha - Kouřil, Ostřížek. Skalice - 
Drnovice 2:0 (0:0), Bílek 2. Ost-
rov - Lažánky 1:1 (0:1), Kalous 
- Mokrý. Benešov - Lomnice 1:3 
(1:1), Maryška - Němec, Rochla, 
Chladil. Boskovice - Kotvrdovi-
ce 5:1 (1:1), Odehnal 2, Pavel 2, 
Vybíhal - Tichý.
 1.  Kořenec  10  7  3  0  27:12  24
 2.  Boskovice B  10  7  1  2  36:22  22
 3.  Vísky  10  6  3  1  27:10  21
 4.  Knínice  10  6  1  3  24:17  19
 5.  Lomnice  10  5  2  3  20:24  17
 6.  Drnovice  10  5  0  5  29:23  15
 7.  Svitávka  10  4  2  4  24:19  14
 8.  Lažánky  10  3  3  4  17:22  12
 9.  Vranová  10  4  0  6  22:32  12
 10.  Benešov  10  3  2  5  17:27  11
 11.  Skalice  10  3  1  6  18:20  10
 12.  V. Opatovice  10  3  0  7  19:22  9
 13.  Ostrov  10  1  5  4  14:25  8
 14.  Kotvrdovice  10  1  1  8  8:27  4

IV. třída, 9. kolo: Svitávka B 
- Voděrady 4:0 (4:0), Chloupek, 
Peterka, Ježek, Vavříček. Cet-
kovice - Doubravice B 6:2 (4:1), 
Letfus, Kubín, Šmíd, Cojocaru, 
Najer, Šmíd - Císař, Alexa. Jedo-
vnice B - Olomučany B 6:2 (4:1), 
Pěšička 2, Lehotský 2, Slouka, 
Bareš - Novotný, Škárka. Skalice 
B - Lipůvka B 4:1 (3:1), Dobiáš 2, 
Havelka, Rychnovský - Meiner.
 1.  Cetkovice  9  7  1  1  42:14  22
 2.  Skalice B  9  6  1  2  25:14  19
 3.  Lažany  8  5  1  2  22:19  16 
 4.  Jedovnice B  8  5  0  3  40:25  15
 5.  Lipůvka B  8  5  0  3  24:12  15
 6.  Svitávka B  8  4  1  3  19:11  13
 7.  Voděrady  8  3  2  3  10:23  11
 8.  Doubravice B  8  1  2  5  17:29  5
 9.  Vavřinec B  8  1  0  7  13:38  3
 10.  Olomučany B  8  0  0  8  9:36  0

Dorost, 7. kolo: Kotvrdovice/
Jedovnice - Opatovice 2:3 (2:3), 
Sedlák 2 - Korec, Vybral, Kouřil. 
Boskovice B - Olešnice/Žijeme 
hrou 6:0 (4:0), Kolář 3, Si Len Tha-
ng Bawi Hung 2, Sedláček. Kníni-
ce - Drnovice 6:1 (5:1), Lajšner 3, 
Diblík 2, Letfus - Žáček. Kunštát 
B - Svitávka 4:3 (2:3), Štencl 2, 
Staněk, Bednář - Pinkava, Schul-
ze, Bednář.
 1.  Kunštát B  7  6  1  0  34:8  19
 2.  Knínice  7  5  0  2  33:20  15
 3.  Svitávka  6  4  0  2  23:13  12
 4.  Rájec  6  3  1  2  17:11  10
 5.  Boskovice B  6  3  0  3  16:12  9
 6.  Drnovice  6  2  1  3  11:27  7
 7.  V. Opatovice  6  2  0  4  13:20  6

 8.  Olešnice  6  1  0  5  13:35  3
 9.  Kotvrdovice  6  0  1  5  9:23  1

Starší žáci, 7. kolo: Ochoz 
u Brna - Žijeme hrou B 3:5, Kníni-
ce - Velké Opatovice 1:5, Jedovnice/
Kotvrdovice - Letovice 15:3, Vyso-
čany/Sloup - Svitávka/Vísky 1:1 
Dolní Loučky - Boskovice B 0:5.
 1.  Drnovice  6  6  0  0  48:0  18
 2.  Žijeme hrou B  7  6  0  1  32:16  18
 3.  V. Opatovice  7  3  3  1  23:13  12
 4.  Ochoz  7  4  0  3  27:18  12
 5.  Boskovice B  6  3  1  2  22:5  10
 6.  Jedovnice  6  2  2  2  24:20  8
 7.  Knínice  6  2  1  3  11:16  7
 8.  Vysočany  6  1  3  2  7:11  6
 9.  Dolní Loučky  6  1  2  3  21:27  5
 10.  Svitávka  7  0  3  4  9:20  3
 11.  Letovice  8  0  1  7  5:83  1

Mladší žáci, 7. kolo: Benešov/
Kořenec - Jedovnice 1:1, Žijeme 
hrou B - Sloup/Vysočany 8:2, 
Ráječko - Velké Opatovice 4:3, 
Blansko B - Drnovice 4:3, Šošův-
ka - Boskovice B 1:5, Lipovec - 
Cetkovice 2:17.
 1.  Ráječko 8 8 0 0 64:12 24
 2.  Adamov 8 7 0 1 56:15 21
 3.  Jedovnice 9 6 1 2 51:25 19
 4.  V. Opatovice 10 5 1 4 35:39 16
 5.  Lipovec 8 5 0 3 47:33 15
 6.  Blansko B 8 5 0 3 29:22 15
 7.  Cetkovice 8 4 1 3 38:39 13
 8.  Žijeme hrou B 8 4 0 4 26:36 12
 9.  Boskovice B 8 3 0 5 39:38 9
 10.  Drnovice 9 2 2 5 34:42 8
 11.  Benešov  9 1 1 7 14:56 4
 12.  Sloup  9 1 0 8 15:52 3
 13.  Šošůvka 8 1 0 7 11:50 3
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Blanenští plavci bodovali 
doma i ve Vyškově

V  V

BLANSKO, VYŠKOV - 
Poháry v hlavní disciplíně se o 
víkendu rozdávali v blanenském 
bazénu na jedenáctém ročníku 
Memoriálu Jaroslava Starého. Na 
počest jednoho ze zakladatelů a 
bývalého významného funkcioná-
ře blanenského plaveckého oddí-
lu každoročně pořádá závody ve 
spolupráci s blanenským oddílem 
ASK rodina Jaroslava Starého. 

Závody již získaly za jedenáct 
roků velkou popularitu. I letos se 
sešlo v Blansku dvě stě plavců 
z devatenácti klubů ČR. Tradičně 
plavci měří síly v hlavní disciplíně 
„Kraulovém trojboji,“ který zahr-
nuje padesát, sto a dvě stě metrů 
kraul a prověří tak všestrannost 
plavců, co se týká délky tratě. Pro 
profesionální plavce nebývá totiž 
vždy jednoduché zvládnout sprint 
a delší trať na stejné výkonnostní 
úrovni. Vítěz musí dosáhnout nej-
vyššího bodového součtu všech 
tří disciplín. Domácí oddíl letos 
vybojoval tři poháry ze šesti. 
V kategorii mladšího žactva neměl 
konkurenci Milan Kučera. Druhý 
pohár připadl Veronice Zamaza-
lové, která zastupovala kategorii 
dorostu a dospělých. Ve stejné 
kategorii mužů svedli o prvenství 
strhující boj stejně jako loni domá-
cí borci Michal a Jan Vencelovi. 

O čtyři roky mladší kraulový 
sprinter Michal zvítězil na pade-
sátce i stovce a zkušenější vytr-
valec Honza měl zase výraznou 
převahu na dvoustovce. Diváci 
s napětím očekávali verdikt sčí-
tacího rozhodčího. Zatímco loni 
zněl verdikt ve prospěch Jana 

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

1 H  – B , 1 0 2

2 N  – R , KP 1 0 2

3 Z  – K , I.A 1 0 2

4 M  – J , I.B 1 0 2

5 R  B – Č  H , I.B 1 0 2

6 R -J  – Č , I.B 1 0 2

7 Š  – O , OP 1 0 2

8 V  – R  B, OP 1 0 2

9 L  – A , OP 1 0 2

10 B  – K  B, OP 1 0 2

11 D  – V , OP 1 0 2

12 S  – R , OP 1 0 2

13 L  – O , OP 1 0 2

14 V  – L , I.B 1 0 2

10. kolo

TIPOVAČKA

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Vencela, letos se stal vítězem a 
zároveň majitelem nejvyššího 
bodového součtu mužů Michal 
Vencel. V ženách si absolutní 
vítězství odnesla Lucie Zubalí-
ková z Hodonína, a to v kategorii 
staršího žactva. V dalších nekrau-
lových disciplínách pobrali Bla-
nenští jedenatřicet medailí z toho 
sedmnáct zlatých. Vítězství si 
nenechali ujít ani ve štafetách na 
4 x 50m kraul jak v ženách, tak 
v mužích. Majiteli nejcennějších 
kovů se stali kromě výše jmeno-
vaných Štěpán Pokorný, Tomáš 
Chemčuk, Daniel Šenk, Milan 

Musil, Petra Pokorná a Barbora 
Sedláková. 

Protože nejmladší plavci v Blan-
sku závodit nemohli, odjeli sbírat 
úspěchy a zkušenosti do Vyško-
va, kde se ve stejnou dobu konal 
tradiční závod pro nejmenší plav-
ce „Vyškovský hrošík.“ Z osmi 
zástupců blanenského oddílu pod 
vedením jejich trenérky Veroni-
ky Bartošíkové si vedli v jednot-
livcích nejlépe osmiletý Matěj 
Měšťan a desetiletá Anna Kučero-
vá. Matěj si doplaval v konkuren-
ci plavců z třiadvaceti oddílů pro 
bronzovou medaili na trati padesát 

metrů znak a Anička brala výhru 
v hlavní disciplíně, kterou byla 
stovka znak. 

Vítězství bylo sladké do slo-
va a do písmene, neboť hlavní 
cenu v této disciplíně představo-
val kromě medaile marcipánový 
dort. Závěr vyvrcholil plavci vel-
mi oblíbenými štafetami, které 
sestavilo osmnáct zúčastněných 
oddílů. Plavci Štěpán Bezděk, Jan 
Reka, Tomáš Jašek, Jakub Barto-
šík vybojovala stříbro a děvčata 
Petra Wutková, Anna Šťávová, 
Eliška Hlaváčková, Anna Kučero-
vá bronz.

Benešovský Moravec hlásí změny, 
z vedení odstoupil Erik Řezník

BENEŠOV, BOSKOVICE - 
Ve druhé polovině letošního roku 
došlo v rámci cyklistického oddí-
lu Benešov Moravec k důležitým 
organizačním změnám. 

Ke dni 22. července odstoupil 
z vedení oddílu na vlastní žádost 
pan Erik Řezník, který se záro-
veň vzdal funkce místopředsedy. 
Vedení oddílu - statutární orgán 
- pracuje od uvedeného data ve 
složení Petr Koudelka (předseda), 

Lenka Tlamková (místopředse-
da), Vítězslav Prudek (člen rady) 
a Milan Šafář (člen rady).

Ke dni 16. září je Moravec 
Team zapsán u KS Brno v soula-
du s platným zněním Občanské-
ho zákoníku jako Moravec Team 
z. s. (zapsaný spolek). Ke stej-
nému dni se mění adresa sídla 
spolku, která je nyní tato: Mora-
vec Team z. s., náměstí 9. května 
98/9, 68001 Boskovice.

Pan Erik Řezník, který je 
vázán funkcí úřadujícího pre-
zidenta Jihomoravského svazu 
cyklistiky, bude koordinovat ve 
spolupráci s pověřenými zástup-
ci města Boskovice budování 
místního bike-parku v lokalitě 
Boskovice Doubravy, zároveň 
bude vykonávat funkci ředitele 
letovického závodu pro nejširší 
cyklistickou veřejnost - Okolo 
s kolem.

Moravec Team z. s. se bude 
i nadále věnovat cyklistické 
závodní činnosti na vrcholové 
i regionální úrovni se zaměřením 
na objevování dalších cyklistic-
kých talentů mezi dětmi a i nadá-
le bude ve spolupráci s pořada-
telskými obcemi organizačně 
zajišťovat pořádání regionální-
ho seriálu závodů horských kol 
o Pohár Drahanské vrchoviny. 
 (les)

Boskovická orlovna 
hostila ligový šprtec

BOSKOVICE - První říjnovou 
neděli odehrála čtveřice druholi-
gových týmů předposlední kolo 
2. ligy družstev ve šprtci. Pátý 
tým soutěže, Hustopeče, k utkání 
do Boskovic nedorazil. Polovinu 
z účastníků tvořili domácí hráči, 
dva týmy byly totiž z Boskovic.

Klání mezi domácími týmy lépe 
vyznělo pro tým A v poměru 4:1 
a i v dalších zápasech byly domá-
cí týmy úspěšné. Áčko porazilo 
Ostravu B 5:3 a Dragons Brno B 
rozdrtilo 9:0. Za tento tým nastou-
pili Jakub David, Jakub Ošlejšek, 
Vít Vondál, Ondřej Procházka 
a Josef a Roman Kovářovi.

Béčko zdolalo jasně stejné sou-
peře v poměru 4:1 a 7:0. Za B-tým 
nastoupili Dominik Fiala, Vojta 
David, Bohumil Feruga a Mojmír 
Stloukal. 

 (les), foto Bohumil Feruga
 1.  Boskovice A 16 15 1 0 101:24  31
 2.  Ostrava B 20 11 2 7 86:58  24
 3.  Úsov 16 9 5 2 76:38  23
 4.  Kohoutovice 16 10 1 5 76:47 21
 5.  Boskovice B 16 9 1 6 67:50  19
 6.  Hustopeče 16 7 1 8 51:78  15
 7.  Královo Pole 16 5 3 8 50:68  13
 8.  Břeclav 16 4 4 8 50:67  12
 9.  Bohunice 16 5 1 10 55:65 11
 10.  Modřice B 16 3 2 11 36:89 8
 11.  Žďár n.S. 16 1 1 14 32:96 3

Kuželkáři Boskovic 
prohráli v Ivanovicích

REGION - Ve čtvrtém kole 
krajského přeboru kuželkářů 
prohrály Boskovice překvapivě 
vysoko ve Vyškově s Ivanovice-
mi a klesly na čtvrté místo. C-tým 
Blanska porazil brněnské Veverky 
a v tabulce mu patří třetí místo. 

KP2sA - 5. kolo: TJ Slovan Iva-
novice na Hané - KK Velen Bos-
kovice 7:1 (2445:2168). Kučera 
- Mareček 2:0 (393:343), Machala 
- Zukal 2:0 (429:375), Čepička - 
Minx 1:1 (377:388), Pataki - Látal 
2:0 (402:367), Loubal - Řehůřek 2:0 
(426:314), Svobodník - Ševčík 2:0 
(418:381). KK Blansko C - SKK 
Veverky Brno B 7:1 (2565:2253). 
Musil - Olgyai 2:0 (451:404), Sehnal 
- Herůdek 0:2 (399:443), Musilová 
D. - Rak 2:0 (428:392), Musilová 
N. - Grombiřík 2:0 (457:352), Hédl- 
Krupski 2:0 (421:330), Lukáš - Kra-
tina 2:0 (409:332).
 1.  Brno IV C 4 4 0 0 26,5:5,5 8
 2.  Ivanovice 5 4 0 1 27,0:13,0 8
 3.  Blansko C 4 3 0 1 22,0:10,0 6
 4.  Boskovice  4 3 0 1 22,0:10,0 6
 5.  MS Brno F 3 1 0 2 9,0:15,0 2
 6.  MS Brno E 4 1 0 3 10,0:22,0 2
 7.  Žabovřesky C 4 1 0 3 10,0:22,0 2
 8.  Husovice E 5 1 0 4 14,0:26,0 2
 9.  Veverky B 5 1 0 4 11,5:28,5 2

V příštím kole hostí Boskovice 
Sokol Brno IV, celek Blanska hra-
je v Husovicích.

1. liga žen, 3. kolo: TJ Sokol 

Duchcov - KK Blansko 7:1 
(3361:3081).
 1.  Rosice  3  3  0  0  23,0:1,0 6
 2.  Náchod  3  3  0  0  17,0:7,0 6
 3.  Č. Třebová  3  2  0  1  14,0:10,0 4
 4.  Val. Meziříčí 3  2  0  1  11,5:12,5 4
 5.  Přerov  3  2  0  1  11,0:13,0 4
 6.  Duchcov  3  1  0  2  13,0:11,0 2
 7.  Blansko  3  1  0  2  10,0:14,0 2
 8.  Zábřeh  3  1  0  2  10,0:14,0 2
 9.  Rokycany  3  1  0  2  9,0:15,0 2
 10.  Zlín  3  1  0  2  8,0:16,0 2
 11.  Sl. Praha  3  0  1  2  9,5:14,5 1
 12.  Konstruktiva 3  0  1  2  8,0:16,0 1

2. liga mužů, sk. B, 3. kolo: KK MS 
Brno B - KK Blansko 0:8 (3016:3392). 
Zaťko - Flek J. 1:3 (479:575), Dvořák 
- Honc 0:4 (494:544), Šenkýř - Flek 
R. 2:2 (504:580), Večerka - Hlavinka 
0:4 (479:600), Kellner - Havíř 1:3 
(512:533), Hostinský - Procházka 2:2 
(548:560).
 1.  Třebíč  3  3  0  0  20,5:3,5 6
 2.  Blansko  3  2  1  0  17,0:7,0 5
 3.  Dačice  3  2  0  1  16,0:8,0 4
 4.  Rosice  3  2  0  1  15,0:9,0 4
 5.  Č. Třebová  3  2  0  1  13,0:11,0 4
 6.  Vracov  4  2  0  2  17,0:15,0 4
 7.  Opava  4  2  0  2  15,5:16,5 4
 8.  Zábřeh  3  1  1  1  12,5:11,5 3
 9.  Vyškov  3  1  0  2  9,5:14,5 2
 10.  Husovice B 3  1  0  2  9,0:15,0 2
 11.  H. Benešov  3  0  0  3  5,0:19,0 0
 12.  MS Brno B  3  0  0  3  2,0:22,0 0

Ve čtvrtém kole hostí blanenští 
kuželkáři celek Dačic.  (les)
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Fotbalový víkend přinesl 
týmům z regionu řadu bodů
L  S

REGION - V moravských 
fotbalových soutěžích se týmy 
z našeho okresu radovaly ze zisku 
bodů. V divizi Blansko remizova-
lo s Pelhřimovem, zvítězily týmy 
Boskovic a Ráječka v krajském 
přeboru, v I.A třídě Kunštát nedal 
šanci Tasovicím B. V I.B mají tři 
body Lipovec a Jedovnice.

Divize: Blansko - Pelhřimov 
1:1 (1:1), Trtílek - Niederle.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Müller, Šíp, Jarůšek (85. 
Kratochvíl), Kugler (65. Ullmann), 
P. Fousek, Nečas, Trtílek, Švancara.

V 7. minutě byl Trtílek po cen-
tru Gromského faulován ve vápně 
a sám se se z pokutového kopu 
nemýlil a efektním obloučkem 
poslal Blansko do vedení. Ve 29. 
minutě se Bartoň uvolnil ve váp-
ně, jeho střela skončila na boční 
síti blanenské svatyně. O čtyři 
minuty později po centru Švan-
cary hlavičkoval těsně nad Müller 
a v podstatě z protiútoku povede-
ný trestný kop Čížka Juran vyra-
zil na roh. Ve 40. minutě Müller 
odvrátil přihrávku do pokutového 
území pouze k nohám Niederleho 
a ten přesnou střelou k pravé tyči 
překonal Jurana.

Ve druhém poločase si víc šancí 
vytvořili domácí, ale Trtílek jed-
nou orazítkoval břevno, podruhé 
překonal brankáře, ale jeho stře-
lu z brankové čáry vykopl jeden 
z obránců. Utkání tak skončilo 
remízou

Další výsledky: Rosice - Žďár 
n. Sázavou 2:0 (2:0), Tasovice - 
Přerov 3:1 (0:0), Polná - Šumperk 
0:1 (0:0), Vrchovina - Ždírec n. D. 
2:1 (0:1), Bystřice n. P. - Stará Říše 
1:3 (1:0), Kozlovice - Hodonín 2:4 
(1:1), Havlíčkův Brod - Uherský 
Brod 1:2 (1:1).
 1.  Stará Říše  11  6  2  3  19:9  20
 2.  Hodonín  11  6  2  3  22:18  20
 3.  Polná  11  6  2  3  15:12  20

VÝLOV
RYBNÍKA OLŠOVCE

vás zvou na tradièní

Olšovec, s.r.o., Jedovnice
a mìstys Jedovnice

sobota 24. øíjna od 8 do 17 hodin
nedìle 25. øíjna od 8 do 16 hodin

na hrázi u Bašty
(kapr, candát, lín, amur, tolstolobik)

(rozmanitý sortiment)

(kolotoèe, jízda na ponících aj.)

Zajištìno obousmìrné operativní
posílení autobusových linek IDS – JMK

è. 201 (z Brna - Staré Osady)
a è. 231 (z Blanska).

Kapacita linky è. 167 od Vyškova je postaèující bez posil.

Více informací na
nebo

�

�

�

�

rybí speciality + další obèerstvení

dvoudenní jarmark

doprovodný program pro dìti

prodej ryb

Ryb bude dostatek po celou dobu trvání výlovu,
vyhnìte se tedy obvyklé špièce v sobotu od 11 do 13 hodin.

www.jedovnice.cz
www.olsovec.cz

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, 
mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, 
e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

 4.  Pelhřimov  11  6  1  4  19:19  19
 5.  Přerov  11  5  3  3  9:11  18
 6.  Vrchovina  11  5  2  4  17:14  17
 7.  Tasovice  11  4  5  2  17:15  17
 8.  Uh. Brod  11  5  2  4  14:16  17
 9.  Blansko  11  3  6  2  16:10  15
 10.  Rosice  11  4  2  5  16:17  14
 11.  Ždírec  11  3  4  4  15:14  13
 12.  Bystřice  11  3  4  4  19:21  13
 13.  Žďár  11  3  2  6  15:13  11
 14.  Kozlovice  11  2  5  4  17:18  11
 15.  Šumperk  11  2  2  7  8:21  8
 16.  Havl. Brod  11  1  4  6  9:19  7

Krajský přebor: Boskovice 
- Lanžhot 3:2 (2:2), 36. Langer, 
43. Minařík, 65. Fadrný - 11. (PK) 
a 19. Hanus.

Po dvaceti minutá by nikdo na 
domácí nevsadil ani pověstnou 
zlámanou grešli. Hosté dali Hanu-
sem dvě branky a ovládaly hru. 
Jenže ve 36. minutě ze sporadické-
ho útoku Langer přízemní střelou 
snížil a to nalilo domácím novou 

chuť do hry. Ve 43. minutě Mina-
řík akrobaticky vyrovnal a krátce 
poté oplácel hostující Daniel a šel 
pod sprchy.

Ve druhé půli hosté bránili bod, 
ale v 65. minutě se na levé straně 
prosadil Fadrný a střelou na přední 
tyč stanovil konečný účet zápasu.

Ráječko - Bzenec 3:1 (2:1), 
7. Vavřík, 32. Sehnal, 68. Mičko - 
43. Matula.

Ráječko po dobrém výkonu pře-
kvapivě, ale zaslouženě porazilo 
lídra krajského přeboru.

Další výsledky: Bosonohy - 
Moravská Slavia 3:2 (1:1), Sparta 
Brno - Bystrc 1:0 (0:0), Ivančice 
- Vojkovice 1:1 (0:1), Rousínov - 
Novosedly 1:3 (0:2), M. Krumlov 
- IE Znojmo 4:0 (1:0), Mutěnice - 
Bohunice 2:0 (2:0).
 1.  Bzenec  11  8  1  2  36:17  25
 2.  Bosonohy  12  7  3  2  21:16  24
 3.  Bohunice  12  7  2  3  29:10  23

 4.  Bystrc  11  6  3  2  29:11  21
 5.  Mor. Slavia  11  6  3  2  30:18  21
 6.  M. Krumlov  11  6  1  4  21:18  19
 7.  Ráječko  11  5  3  3  25:21  18
 8.  Lanžhot  11  5  1  5  27:31  16
 9.  Mutěnice  11  4  3  4  19:15  15
 10.  S. Brno  11  4  1  6  19:21  13
 11.  Vojkovice  12  3  4  5  16:24  13
 12.  Rousínov  12  3  3  6  16:21  12
 13.  Ivančice  11  3  3  5  16:23  12
 14.  Novosedly  11  3  3  5  19:28  12
 15.  Znojmo  12  3  2  7  17:34  11
 16.  Boskovice  11  2  3  6  16:29  9
 17.  Jevišovice  11  0  3  8  10:29  3

I.A, sk. A: Kunštát - Tasovice 
B 4:1 (3:0), Vorlický 2, Adámek, 
Skoček.

I.B, sk. A: Slavkov - Rájec-
Jestřebí 3:0. Černá Hora - Med-
lánky 1:4, Jonáš. Jedovnice - Vilé-
movice 4:1, Borek, Tajnai, Galita, 
Pernica - Gross. Lipovec - Podolí 
5:1, Keprt 2, Sedlák Jan, Sedlák 
Miroslav a vlastní.

Boskovice - Lanžhot 3:2. Foto Lubomír SlezákBoskovice - Lanžhot 3:2. Foto Lubomír Slezák

Hokejisté Boskovic 
pokračují ve vítězné sérii
REGION - Ani v pátém kole 

hokejové Ligy Jižní Moravy 
a Zlínska nepoznal celek Bos-
kovic hořkost porážky a s plným 
počtem bodů vede tabulku.

5. kolo: Minerva Boskovice 
- Uherský Brod 4:1 (2:0, 1:1, 
1:0), Fadrný 2, Holub, Skácel.

Boskovice: Vrba - Maksa-Peli-
kán, Lysoň-Surý Zbyněk, Surý 
Aleš-Honzek - Hnilička-Skácel-
Matouš, Karný-Bednář-Fadrný, 
Kroupa-Zvolánek-Holub. 

Ve čtrnácté minutě Fadrný 
z levého křídla tvrdou střelou na 
zadní tyč otevřel skóre zápasu, 
jen o několik vteřin později byl 
faulován Kroupa a v ponechané 
výhodě jeho průnik a násled-
né zakončení ke druhému gólu 
dotáhl doklepávající Holub.

Ve 30. minutě se po hluché 
fázi utkání opět prosadil Fadrný, 
když nepříliš prudkou střelou 
překonal chybujícího hostujícího 
brankáře. Tři minuty před kon-
cem druhé třetiny hosté dobře 
sehráli početní výhodu, na jejím 

konci se pod víko trefil Pavlů-
sek.

Po dvou minutách závěrečné 
části hosté neproměnili trestné 
střílení, po několika šancích na 
obou stranách se diváci radova-
li až v 58. minutě. Hosté ztrati-
li v útočném pásmu puk, první 
útočná trojka v pohodě přehrála 
jediného obránce a Skácel završil 
skóre na na konečných 4:1.

5. kolo: Velká Bíteš - Rosice 
5:1, Kroměříž - Velké Meziříčí 1:4, 
Uherské Hradiště - Blansko 8:3, 
Břeclav B - Uherský Ostroh 3:4.
 1.  Boskovice  5 5 0 0 29:7 15
 2.  Velká Bíteš 5 3 1 1 23:12 11
 3.  Uh. Ostroh 5 2 2 1 19:17 9
 4.  Kroměříž  4 2 1 1 14:9 7
 5.  Rosice  4 2 1 1 13:12 7
 6.  V. Meziříčí  5 2 0 3 11:19 6
 7.  Uh. Brod  4 1 1 2 9:8 5
 8.  Břeclav B  5 1 1 3 20:22 4
 9.  Uh. Hrad.  4 1 0 3 17:26 3
 10.  Blansko  5 0 1 4 10:33 2

V šestém kole hraje v sobotu 
Blansko v Rosicích, Boskovice 
jedou do Velkého Meziříčí.  (les)

Boskovice - Uherský Brod 4:1. Foto Lubomír SlezákBoskovice - Uherský Brod 4:1. Foto Lubomír Slezák

ATLETIKA
17. 10., 11 h Hořická rokle, 8. 
ročník.

KOPANÁ
18. 10., 15 h Rájec - Čebín, Vilé-
movice - Lipovec, I. B.

KUŽELKY
17. 10., 10 h Blansko – Česká 
Třebová, 1. liga žen. 12:45 h 

Blansko – Dačice, 2. liga mužů, 
sk. B.

STOLNÍ TENIS
17. 10., 17:30 h Blansko B – Hlu-
bočany, divize.

VOLEJBAL
17. 10., 10 + 13 h Minerva Bosko-
vice - DDM Kuřim. Sokol Letovi-
ce - Kometa Brno, KP muži.

K   
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