
ba ale bude bez hran, takže stez-
ku budou moci využívat i inline 
bruslaři,“ uvedl blanenský sta-
rosta Ivo Polák (ČSSD) s tím, že 
stavba přijde na asi 1,4 milionu 
korun.

Cyklostezka kolem průmys-
lové zóny Vojánky naváže na 
nedávno zbudovanou část smě-
rem k Ráječku. Asi třísetmetro-
vý úsek s jedním mostem město 
nechalo postavit  v roce 2013.

Letos se na něj navíc napoji-
la část cyklostezky podél silnice 
II/374. Tu na konci léta vybudo-
vala obec Ráječko za necelých 
900 tisíc korun.  

V budoucnu na úsek kolem 
průmyslové zóny v Blansku 
naváže další část, kterou se cyk-
listé přes plánované Centrum 
Skleníky a most přes řeku Svi-
tavu dostanou až na Sportovní 
ostrov.  Michal Záboj

R  H

SUCHÝ - Ani na druhý pokus 
se lidé v Suchém nedočkali nové-
ho vedení obce. Na nedělním 
ustavujícím zasedání zastupi-
telstva totiž složili slib jen čtyři 
zastupitelé ze sedmi. Obyvatele 
Suchého tak čekají další volby. 

Nové volby v Suchém vyhrála 
kandidátka starosty Pavla Žilky. 
Od voličů dostala nejvyšší počet 
hlasů. Tři zvolení zastupitelé 
však rezignovali na své mandáty 
a rezignaci zároveň podali také 
jejich náhradníci. V původně 
sedmičlenném zastupitelstvu tak 
zůstali jen čtyři lidé. Zákonná 
mez je přitom pět zastupitelů.

Na ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva složili slib tři zastupitelé 
z kandidátky Sdružení nezávis-
lých kandidátů a Jakub Hlubinka 
z kandidátky Pro Suchý. Obec tak 
i nadále povede starosta Pavel Žil-
ka a budou vypsány nové volby.

Ihned po složení slibů nových 

zastupitelů se v zaplněném sále 
strhla živá diskuse. Lidé se napří-
klad podivovali nad tím, že ani 
jeden ze tří zastupitelů, kteří rezig-
novali na své mandáty, na zastupi-
telstvo nepřišel, aby vysvětlil, proč 
tak učinil. Své důvody veřejnosti 
ale prozradil starosta Suchého 
Pavel Žilka, který se do zastupi-
telstva nedostal, ale na kandidátce 
fi guroval jako náhradník.

„Já jsem se do povolebních 
vyjednání nezapojil, zúčastnil 
jsem se pouze jednoho zasedání, 
kde své mandáty složili všichni 
zvolení zastupitelé včetně náhrad-
níků. Co se týče mé osoby, myslím 
si, že jsem ten poslední, koho bys-
te chtěli jako zastupitele,“ uvedl 
Žilka.

Lidi také zajímalo, jak bude 
vypadat situace v obci. Zazněly 
i názory, že by možná bylo lepší, 
kdyby místo současného starosty 
a místostarosty Suchý vedl pově-
řený úředník z kraje a současné 
vedení složilo své funkce.

K opakovaným volbám přišlo 
na Suchém přes pětasedmdesát 
procent voličů. Na výběr měli třia-
třicet kandidátů na čtyřech kandi-
dátních listinách.

Zastupitelstvo v Suchém se roz-
padlo letos na jaře, když na své 
mandáty rezignovali tři zastupite-
lé. Rezignaci zároveň podali jejich 
náhradníci z kandidátek.

Trojice zastupitelů tvrdila, že 
rezignace je odpověď na chová-
ní starosty Pavla Žilky. „Snaži-
li jsme se být konstruktivní. Po 
posledních schůzkách jsme si ale 
řekli, že takto to dál nejde. Byla 
to poslední možnost, jak odvrátit 
Suchý od hanby a nicnedělání,“ 
uvedl tehdy jeden ze zastupitelů 
Stanislav Sekanina.

Zastupitelům se mimo jiné 
nelíbil způsob, jakým s nimi 
i s obyvateli obce starosta komu-
nikoval a vytýkali mu také to, že 
prý nedostatečně vykonává své 
povinnosti uvolněného představi-
tele obce.
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V Blansku se staví nová stezka pro cyklisty
BLANSKO - V Blansku zača-

la stavba dalšího úseku cyk-
lostezky, která město propojí 
se sousedním Ráječkem. Část 
kolem průmyslové zóny Vojánky 
má být hotová do konce letošní-
ho listopadu. 

Stavební firma buduje asi 
kilometrový úsek cyklostezky 
od továrny Isan po objekt firmy 
Atona. V současnosti probíhají 
zemní práce. Stezka pak dostane 
z části asfaltový a z části dláždě-
ný povrch.

„Dlažba je tam z toho důvodu, 
že v tomto úseku vedou inženýr-
ské sítě. V případě nutnosti bude 
jejich oprava takto snazší. Dlaž-

Historie se opakuje: 
Na Suchém budou 

nové volby

Oprava se protáhne
Firma Blansku 
oznámila, že 
nestihne dokončit 
Svitavskou ulici 
v termínu.

Více na straně 2

Dvacátý půlmaraton
Půlmaraton 
Moravským 
krasem startuje 
v Blansku již 
v sobotu.

Více na straně 3

Bourání. Dělníci už odbourali pět horních pater a zbývá jim poslední. Objekt na náměs   Republiky začali roze-
bírat na konci srpna. Demolice včetně provizorního zapravení prostranství má skončit do poloviny listopadu. 
Příš   rok město na místě Dukly vybuduje park.  Foto Michal Záboj

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Demolice bývalého hotelu Dukla 
v Blansku spěje do finále

Podvodník obelstil banku 
a získal desetitisíce korun

BLANSKO - Až na dva roky 
do vězení může jít třiatřicetiletý 
muž z Brna, kterého vyšetřují bla-
nenští kriminalisté. Podle všeho 
se dopustil úvěrového podvodu, 
když v žádosti o půjčky neuváděl 
pravdivé údaje. 

Loni v únoru se muž vydal do 
blanenské pobočky jedné bankov-
ní společnosti a požádal o dva úvě-
ry. Renomovaný peněžní ústav mu 

pak poslal osmatřicet tisíc korun. 
Peníze ale muž zřejmě získal pod-
vodem.

„V příslušných žádostech 
a smlouvách záměrně uváděl jako 
zaměstnavatele společnost, pro 
kterou nikdy nepracoval. Banka 
pak jeho osobu mylně vyhodnotila 
jako bonitní a úvěry mu poskytla,“ 
uvedl blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek. 

Nějaký čas muž svůj dluh splá-
cel. Pak ale jeho platební morálka 
postupně upadala, až přestal bance 
posílat peníze úplně. 

„Proto se banka zaměřila na 
hlubší prověření informací uvede-
ných v úvěrových dokumentech. 
Ukázalo se, že muž záměrně uvá-
děl nepravdivé údaje, a proto se teď 
bude muset zodpovídat z úvěrové-
ho podvodu,“ dodal mluvčí.  (moj) 

Nová kniha pohádek 
představí místa v srdci 

Moravského krasu
MORAVSKÝ KRAS - Místní akční skupina Moravský kras připra-

vuje pro letošní podzim vydání druhého dílu pohádek na motivy pověstí 
z Moravského krasu. Kniha nazvaná Neuvěřitelné příhody šneka Krasí-
ka je opět určena nejmenším dětem od tří do osmi let. 

Jednotlivé pohádky jsou vyprávěny jazykem dostupným pro nejmenší 
čtenáře a příběhy, opět inspirované lidovými pověstmi Moravského kra-
su, spojuje oblíbená postavička malého cestovatele a dobrodruha šneka 
Krasíka. Dvanáct pověstí nové knihy se odehrává na místech nacházejí-
cích se v samotném jádru Moravského krasu, ale i na místech vzdáleněj-
ších.  Pokračování na str. 2

Stavba cyklostezky v Blansku.  Foto Michal ZábojStavba cyklostezky v Blansku.  Foto Michal Záboj

Peníze půjdou 
na opravy 

všech budov 
v památkové 

zóně
BOSKOVICE - Boskovická 

radnice bude od příštího roku 
fi nančně přispívat také na opravy 
objektů v památkové zóně, které 
nemají statut památky. Město tak 
chce ulehčit majitelům budov. 
Přísné podmínky jim totiž rekon-
strukce prodražují. 

Pro všechny objekty v měst-
ské památkové zóně (MPZ) pla-
tí regulační plán. Omezení při 
rekonstrukcích a přestavbách se 
vztahuje i na majitele budov, kte-
ré nejsou památkami.

Majitelé památek v MPZ na 
opravy dostávají příspěvky. 
Vlastníci ostatních objektů ale 
dosud neměli nárok na nic. Nový 
grantový systém to má změnit.

„Majitelé objektů v památko-
vé zóně, které nejsou zapsány 
na seznamu kulturních památek, 
mohou žádat fi nanční příspěvek 
na vnější úpravy. To znamená 
opravy střech, fasád, oken nebo 
dveří. Nejedná se v žádném pří-
padě o to, že bychom podporovali 
úpravy interiérů,“ uvedla bosko-
vická místostarostka Jaromíra 
Vítková (KDU-ČSL).

Zásady pro poskytování fi nanč-
ních příspěvků na obnovu objek-
tů, které se nachází na území 
MPZ Boskovice a nejsou kulturní 
památkou, už schválilo zastupi-
telstvo města. 

 Pokračování na str. 2

Novinky z nemocnice
Velký rozhovor 
s T. Julínkem 
o jeho působení 
v boskovické 
nemocnici.

Více na straně 4
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Firma nestihne dokončit 
Svitavskou v termínu

K

M  Z

BLANSKO – Dokončení chod-
níků ve Svitavské ulici v Blansku 
se zřejmě protáhne. Stavební fi r-
ma se teď obrátila na město se 
žádostí o prodloužení termínu. 
Otevření samotné ulice se ale 
zpoždění netýká. 

Na blanenskou radnici dorazil 
dopis od fi rmy Imos, která rekon-
strukci ulice provádí. V něm žádá 
město o prodloužení termínu 
dokončení chodníků do 16. listo-
padu. Poslední, už jednou posu-
nutý termín byl přitom do konce 
října.

„Dopis je v tom smyslu, že se 
v oblasti autobusového nádraží 
objevily vrstvy, které je nutné 
odfrézovat, což dokončení chod-
níků zdrží,“ uvedl blanenský sta-
rosta Ivo Polák (ČSSD).

O případném prodloužení ter-
mínu budou příští týden jednat 
blanenští radní. Materiál, o kte-
rém budou hlasovat, navrhuje, 
aby město na pozdější datum 
dokončení nepřistoupilo.

„Já sám za sebe budu požado-
vat to, co vyplývá ze smlouvy, 
tedy penále při nedodržení ter-
mínu (do 31. října). Nemohu ale 
předjímat, jak to nakonec dopad-
ne,“ dodal starosta.

Zdržení se týká jen části stavby, 
kterou fi nancuje město. Rekon-
strukce vozovky má skončit pod-
le zatím posledního plánu. První 
auta se po Svitavské projedou 
v obou směrech nejpozději od 
neděle prvního listopadu.

„Na posledním úseku - na 
okružní křižovatce, části ulice 
Nádražní a úseku kolem nádraží 
se bude pokládat fi nální vrstva 

HORNÍ POŘÍČÍ - Kradlo se na stavbě. Věci v hodnotě skoro čty-
řicet tisíc korun si odnesl zatím neznámý zloděj z kontejneru patřícího 
fi rmě, která opravuje silnici v Horním Poříčí. Do mobilního skladu se 
pachatel dostal po odstranění visacích zámků. Mezi věcmi, které z mís-
ta jejich uložení zmizely, bylo mimo jiné i kalové čerpadlo, okružní 
pila a kombinované elektrické kladivo pro sekání i vrtání.  (moj)

JEDOVNICE - Vandal rozbil okna. Policisté vyšetřují případ 
poškození cizí věci v Jedovnicích, kde zatím neznámý pachatel roz-
bil v objektu patřícímu tamní střední škole devětasedmdesát okenních 
tabulek. „Podle předběžných odhadů zástupce vzdělávací instituce, 
který podával trestní oznámení, oprava vysklených oken vyjde nejmé-
ně na třiadvacet tisíc korun,“ upřesnil blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek s tím, že pachateli hrozí až jeden rok vězení.  (moj)

BOSKOVICE - Řídil se třemi promile. Bez jedné setiny rovné tři 
promile nadýchal třicetiletý Pražan, kterého ve čtvrtek krátce po půl-
noci zastavila hlídka v ulici Otakara Kubína v Boskovicích. Policistům 
muž přiznal, že před jízdou vypil šest dvanáctek a dva velké panáky 
kořalky. Alkohol ale v tu chvíli nebyl jeho jediným prohřeškem. Lus-
trace v příslušných evidencích vzápětí ukázala, že i střízlivý má řízení 
kvůli překročení bodového limitu úředně zakázáno. Pokud se opilci 
podaří prokázat, že o blokaci svého řidičského oprávnění věděl, bude 
mu hrozit přísnější postih. Za mřížemi by tak jako pachatel trestného 
činu ohrožení pod vlivem návykové látky mohl místo jednoho roku 
strávit až tři léta.  (moj)

BLANSKO - Chtěl ukrást láhev vodky. Do jednoho z blanenských 
supermarketů se vydal krást čtyřiadvacetiletý mladík z Brna. Bez pla-
cení si chtěl odnést láhev vodky. Půllitrovku čirého destilátu sebral 
v regálu s alkoholickými nápoji, odstranil z ní bezpečnostní čip a ukryl 
si ji pod oděv. Tekutý lup ve skle v hodnotě pouhých sto deseti korun 
úspěšně pronesl přes pokladnu bez placení, aby byl u východu z budo-
vy zastaven všímavým zaměstnancem ostrahy. Ten na místo obratem 
přivolal policii. Zloději teď teoreticky hrozí až tříleté vězení. Podob-
ných porušení zákona má totiž na svém kontě už několik.  (moj)

P
Otázka osobní hygieny

Copak si o mně myslíváš,
když hledám po zemi

svoje kalhotky?
Ještě   buší srdce

po tom heroickým výkonu,
nebo jsi klidný

jako ústa po posledním
vydechnu  ?

Šimráš mou dobrotu
zlým jazykem

a já pořád předs  rám,
že jsi anděl.

Kopytem sem,
kopytem tam
hrabu v zemi

jako býk, co vidí
rudou.

Co vidíš ty?
Čerta, nebo děvčátko?

Nic.
Tak aspoň ty kalhotky...

DAG

Deváťáci přijeli soutěžit do 
Masarykovy střední školy

LETOVICE - V letovické 
Masarykově střední škole se 
odehrál již desátý ročník soutěže 
Dřevo – materiál budoucnosti. 
Soutěžit přijel rekordní počet sto 
deseti deváťáků. 

Za Boskovice bojovalo pěta-
třicet žáků v sedmi družstvech 
a vedli si na jedničku. V truh-
lářských dílnách řezali hranolek 
a vyráběli krabičku, ve třídách 
stavěli dřevěnou věž, luštili 
hlavolamy, zařizovali kancelář, 
poznávali dřeviny.

Hravě zvládli všech dvacet 
disciplín a vybojovali první i 
druhé místo z celkového počtu 
dvaadvaceti družstev. Na první 
místo dosáhlo družstvo ze ZŠ 
Boskovice, nám. 9. května a v 
těsném závěsu na druhé příčce 
skončilo družstvo ze ZŠ Bosko-
vice, Sušilova. Třetí místo patři-
lo letos Lysicím.

Cílem projektu je upozornit 
žáky základních škol na vzác-
nost, užitečnost a krásu dře-
va jako přírodního materiálu 

a obnovitelné suroviny, podpořit 
jejich ekologické cítění a vzbu-
dit jejich zájem o řemeslo jako 
takové.

Svou přítomností všechny 
potěšil starosta města Letovi-
ce pan Vladimír Stejskal, který 
neváhal, postavil se k „ponku“ 
a soutěžil také. Uřízl si z hranol-
ku hezký kousek a získal plný 
počet bodů. I letošní ročník se 
vydařil na jedničku, děti se poba-
vily a v rámci plnění úkolů získa-
ly nové zkušenosti a poznatky.

A co vy? Chcete si to také zku-
sit? Třeba je práce se dřevem tím 
pravým pro vás. 

Jedinečná příležitost pro 
všechny zájemce i veřejnost 
bude v sobotu 21. listopadu od 
9 do 13 hodin, kdy připravujeme 
den otevřených dveří s aktivi-
tami, které mohou odkrýt vaše 
skryté vlohy. 

Otevřeny budou všechny dílny 
i učebny školy. Srdečně vás zvou 
všichni zaměstnanci a studenti 
MSŠ Letovice.  Mária Bašná

Opravy Svitavské ulice v Blansku.  Ilustrační foto Michal ZábojOpravy Svitavské ulice v Blansku.  Ilustrační foto Michal ZábojNová kniha pohádek 
představí místa v srdci...

Pokračování ze str. 1
Autorem pohádek je opět slovenský spisovatel a sběratel lidových 

pověstí, zakladatel Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír 
Szabó.

„Jelikož si projekt Pohádkového království šneka Krasíka, jehož je 
MAS Moravský kras nositelem, získal mezi dětmi z Blanenska značnou 
oblibu, rozhodl se vydavatel po dohodě s autorem poskytnout malým 
čtenářům výjimečnou příležitost spolupodílet se na tvorbě knihy. Ve 
spolupráci s Moravskou zemskou knihovou vydal výzvu s názvem Jak 
se bude jmenovat?, do níž se zapojilo šest regionálních knihoven na 
Blanensku,“ uvedla Klára Kučerová z MAS Moravský kras.

Úkolem malých čtenářů je podle ní bylo navrhnout jméno pro jednu 
z postav knihy – modrou vážku od řeky Svitavy, která se s Krasíkem 
setká v blanenské pověsti vážící se ke kostelu sv. Martina.

Vítězný návrh zvolí ze zaslaných variant autor pohádek Slavomír 
Szabó, na autora vítězného návrhu čeká odměna v podobě výtisku nově 
připravované knihy.  (hrr)

Peníze půjdou na opravy 
budov v památkové zóně

Pokračování ze str. 1
Žadatelé budou moci dostat až polovinu hodnoty díla, maximálně 

však sto tisíc korun.
„Kolik fi nančních prostředků na tento účel dáme do rozpočtu na příští 

rok, o tom se bude ještě jednat,“ dodala místostarostka.
Městská památková zóna v Boskovicích byla vyhlášena v roce 1990. 

Zahrnuje historické jádro města včetně náměstí, zámku, skleníku, hradu 
a bývalého židovského ghetta. V zóně stojí přes čtyřicet památkově chrá-
něných objektů. Větší část budov v zóně ale památkami není.  (moj)

asfaltu v posledním říjnovém 
týdnu. Uzavírka ulice končí 31. 
října. Stavba pak bude předána 
do předčasného užívání,“ uvedla 
Eva Zouharová z blanenské sprá-
vy a údržby silnic.

Před týdnem stavební fi rma 
položila poslední obrusnou vrst-
vu asfaltu v části Svitavské ulice 
od kruhového objezdu k Maheno-
vě ulici. Provoz tam ale i nadále 
zůstává jen v jednom směru.

Svitavská ulice bude na čas prů-
jezdná v obou směrech v sobotu 

24. října, kdy se v Blansku koná 
tradiční běh Půlmaraton Morav-
ským krasem. Tranzitní doprava 
povede přes Olešnou.

Původně měla stavba skončit 
k poslednímu září. Opravy ale 
zkomplikovaly nečekané problé-
my s podložím. V části Svitavské 
ulice dělníci narazili na skálu.

Zpoždění na Svitavské ulici ale 
není jedinou komplikací, která 
přišla při opravách průtahu Blan-
skem. Kvůli nerovnostem musela 
stavební fi rma vyměňovat část 

už položeného povrchu v ulicích 
Poříčí a Vodní.

Rekonstrukce hlavního silnič-
ního průtahu Blanskem v délce 
přes dva kilometry začala prvního 
dubna. Opravuje se úsek od kři-
žovatky u Kaufl andu po odbočku 
na Lažánky u ředitelství ČKD.

Stavební práce měly původ-
ně přijít na asi sedmdesát sedm 
milionů korun, čtyřicet šest měl 
zaplatit Jihomoravský kraj, pěta-
dvacet město a zhruba šest okres-
ní Svazek vodovodů a kanalizací.

Sníh v Boskovicích se letošní zimu 
začne uklízet podle nového plánu

BOSKOVICE - Chodníky 
a místní komunikace v Boskovi-
cích bude letos fi rma uklízet pod-
le aktualizovaného plánu zimní 
údržby. V dokumentu nově něk-
teré úseky přibyly, jiné zase z něj 
vypadly.

„Vyšli jsme ze zkušenosti 
z loňské zimní sezony. Do plá-
nu jsou doplněny nové ulice 

a úseky komunikací a chodníků, 
jež v předchozím plánu nebyly 
zařazeny,“ uvedla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Do dokumentu přibylo deset 
úseků, například silnice od želez-
ničního přejezdu v Janáčkově ulici 
po křižovatku s ulicí Rovná, par-
koviště u oddělení mikrobiologie u 

nemocnice nebo ulice Na Výsluní. 
Z plánu naopak vypadla spojnice 
ulic Gagarinova a Bělská.

„Plán zimní údržby má nejen 
část, kde jsou označeny ulice a 
chodníky, ale obsahuje i to, jak 
se odhrnuje sníh, jaký materiál se 
užívá k posypu, či kdy se má sníh 
odstranit. Firma začíná sníh uklí-
zet až vrstva sněhu dosáhne pěti 

centimetrů,“ podotkla místosta-
rostka.

Aktualizovaný Plán zimní údrž-
by místních komunikací a chodní-
ků ve městě a místních částech už 
schválili boskovičtí radní. Radnice 
materiál zveřejní na svých interne-
tových stránkách. Zimní údržba 
město ročně přijde na asi 1,3 mili-
onu korun.  (moj)

BOSKOVICE - V Boskovicích proběhlo krajské kolo Přespolního 
běhu 17. listopadu, který pořádala MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice ve spolu-
práci se spolkem SPORTMENT. Závod probíhal v areálu školní zahrady 
a DD Boskovice. Do soutěže se přihlásilo 83 závodníků. Žáci MŠ, ZŠ 
a PrŠ, Boskovice získali celkem dvě medaile. V první kategorii dívek 
vybojovala třetí místo Kristýna Svobodová, ve třetí kategorii dívek pak 
na druhém místě skončila Petra Borkovcová.  Foto Jaroslav Oldřich
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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 nemohly 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 startuje 
v Blansku již nadcházející sobotu

ZAL. 1298

www.jvm.cz

ÈKD Blansko Engineering, a.s.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Jiří Crha: Chci doběhnout svým tempem a nebýt poslední
BLANSKO - Záštitu 

nad letošním jubilejním 
20. ročníkem Půlmara-
tonu Moravským kra-
sem převzal blanenský 
místostarosta Jiří Crha 
(ODS). Sám se v sobotu 
24. října postaví na start 
hned dvou tratí. Ještě 
před tím Zrcadlu odpo-
věděl na několik otázek. 

Pane místostarosto, už trénu-
jete na běh, máte natrénováno?

Nevím, jestli mám natréno-
váno, moc asi ne. Ale je pravda, 
že jsem letos běžel Blanenskou 
desítku bez tréninku a šel jsem 
do sebe a začal jsem trénovat. Byl 
jsem asi pětkrát běhat, snažím se 
dvakrát týdně zaběhnout asi tři 
kilometry. Přihlásil jsem se do 
běhu na 2,4 kilometru a poběžím 
i Lidový běh na 800 metrů, a to 
z toho důvodu, že bych byl rád, 
aby se do něj zapojilo co nejvíce 
občanů a vyzývám je tímto, aby 
přišli. Letos je u Lidového běhu 
změna v tom, že není nutná regis-
trace, neplatí se poplatek. Stačí 
přijít ve 12:25 na start a odběh-
nout trať.

Stihnete a zvládnete oba dva 
běhy?

Lidový běh se doběhne a bude 
asi čtvrthodinku pauza. Pak se 

poběží Městský běh na 
2,4 kilometru, takže se 
to pokusím zvládnout. 
Dohromady je to 3,2 
kilometru. Trénuji na 
tři kilometry, takže dvě 
stě metrů určitě ještě 
uběhnu.

A vy jste běžec?
Běžec sice nejsem, 

ale mám rád sport. Nad Půlma-
ratonem mám záštitu, ale ten je 
nad mé síly tím, že nejsem běžec. 
Ostatní tratě jsem běhal vždycky 
ve všech ročnících od roku 2011, 
co je mám pod záštitou. Blanen-
skou desítku jsem běžel, protože 
jsem si asi půl roku, možná trochu 
neuváženě řekl, že poběžím, a už 
se s tím nedalo nic dělat. Jsem ale 
rád, že jsem to dokázal. 

Jak jste tedy těch deset kilo-
metrů zvládnul bez tréninku? 
Co jste prožíval na trati?

Bylo to docela náročné zejména 
před závodem. Už od rána jsem 
byl nervózní, měl jsme strach, 
abych to vůbec doběhl. Trať byla 
hodně dlouhá. Nečekal jsem, že 
deset kilometrů je tak dlouhých. 
Těch dva a půl kilometrů od startu 
až po otočku u Ráječka je doce-
la dlouhých. Nakonec jsem to 
ale zvládnul, byl jsem spokojený 
a měl jsem z toho radost.

Teď vás v sobotu čeká prvně 
800 metrů a pak ještě Lidový 
běh na 2,4 kilometru. Jaký čas 
očekáváte v té delší trati?

Nebudu běžet na čas. Těch 2,4 
kilometrů je docela náročných. 
Když člověk běží třeba tu desítku 
a jde si svým tempem a nepřehání 
to, tak nějak běží. Těch 2,4 kilo-
metru je ale podobně náročných, 
pokud bez zkušeností vyrazíte 
tím tempem, kterým běží ostatní 
závodníci na čele, taková ta mlad-
ší kategorie. Já to chci doběhnout 
svým tempem. Nechci ale být 
poslední, a to snad nebudu. Určitě 
nemám na to, abych zvítězil, pro-
tože to tempo je šílené, a to bych 
nezvládnul.

Neuvažoval jste někdy přece 
jen, že se vydáte na trať Půlma-
ratonu?

V minulosti jsem si několikrát 
říkal, že bych to třeba zvládnul, 
ale netroufám si na to. To bych 
musel mít opravdu natrénová-
no a už tu ambici nemám. Navíc 
v rámci Půlmaratonu se odehrává 
doprovodný program, takže se 
snažím jednak si zaběhnout a pak 
se věnovat i celému odpoledni. 

Když jste zmínil doprovodný 
program, tak na co se lidé, kteří 
v sobotu do centra Blanska při-
jdou, mohou těšit?

Mělo by to být podobné jako 
v minulých ročnících. Letos 
je pouze změna v tom, že není 
pozvána nějaká známější skupi-
na. Celým odpolednem bude letos 
provázet kapela Třetí zuby. Velký 
koncert není zejména z toho důvo-
du, že přece jen ta akce je v pod-
zimním čase, celé odpoledne se 
posouvá, začátek je dříve, dříve je 
tma a tak tam není na vystoupení 
prostor. Jinak odpolední program 
by měl být podobný. Uskuteční se 
tradiční běhy, budou tady atrak-
ce pro děti, občerstvení....Vše se 
bude odehrávat na náměstí Repub-
liky a na sousedním Wanklově 
náměstí. Novinkou pro letošní 
jubilejní ročník je, že běžci dosta-
nou pamětní medaile. 

Jaký je letos zájem o tratě? 

Kolik se zatím přihlásilo běžců?
Zájem je podobný jako v minu-

lých ročnících. Je přihlášeno asi 
1 500 účastníků, z toho přes tisíc 
na Půlmaraton. Zatím se zdá, že 
blanenští občané přihlášku nechá-
vají na poslední chvíli. Zdá se, 
možná díky počasí, že bude více 
závodníků na Půlmaraton a méně 
na těch kratších tratích z města 
nebo okolí. Co máme ohlasy, tak 
půlmaratoncům se moc líbí tento 
říjnový termín. Ale my zase říká-
me, že to není jenom Půlmaraton 
Moravským krasem, ale prezentu-
jeme akci jako kulturně-sportovní 
den. V dalších ročnících se chce-
me určitě vrátit k termínu poslední 
sobota v srpnu.

Letos se termín Půlmarato-
nu kvůli bourání hotelu Dukla 

a opravě Svitavské ulice posu-
nul z tradičního konce srpna na 
24. října. Ovlivní nějak tyto dvě 
stavby průběh závodu?

Co se týká bourání Dukly, tak to 
ovlivnění je minimální. Je zabraná 
část náměstí Republiky, kde dřív 
byly stánky a zázemí pro organizá-
tory. Ohrožení celého závodu bylo 
spíš kvůli rekonstrukci ulice Svi-
tavská. Dá se říct, že letošní ročník 
byl právě z toho důvodu ohrožen. 
Jsem rád, že se nakonec našel ter-
mín 24. října. Původně měly být 
práce na silnicích ve Svitavské 
dokončeny do konce září. Nako-
nec došlo k prodloužení stavby do 
konce října s podmínkou, kterou si 
dala rada města Blanska, že musí 
být Svitavská zobousměrněna, a že 
musí být zabezpečený průchod pro 
běžce po trati.  Michal Záboj

Michal Krška je mladý 
muž, který měl dva cíle – stát 
se policistou a uběhnout půlma-
raton. V loňském roce se zdálo, 
že se mu oba sny splní. Studoval 
na policejní akademii a v březnu 
se zaregistroval na Půlmaraton 
Moravským krasem 2014.

Deset dní před startem se mu 
v noci ve spánku zastavilo srdce. 
Díky duchapřítomnosti jeho part-
nerky, shodou okolností zdravotní 
sestry, která mu dvanáct minut do 
příjezdu záchranářů masírovala srd-
ce, se Michalovi podařilo přežít.

Následovalo voperování defi b-
rilátoru a po třech měsících první 

vyklusání sedmi kilometrů. Jeho 
prvním běžeckým závodem se 
nakonec nestal blanenský půlma-
raton, ale 1. května 2015 Bosko-
vické běhy. Následovala v září 
Blanenská 10 a v sobotu 24. října 
2015 by si měl Michal Krška spl-
nit alespoň jeden ze svých cílů – 
postaví se na start jubilejního 20. 
ročníku Půlmaratonu Moravským 
krasem.

A co vzkazuje všem, kteří váha-
jí, zda začít s běháním? Nikdy to 
nevzdávej, i když si budeš mys-
let, že už to nejde. Když budeš na 
dně, podívej se, kde jsem skončil 
já a kde jsem teď.

Příběh běžce - Michal Krška

Doprovodný 
program

V doprovodném programu se 
představí Fit studio Cvicsnami.
cz Anety Kuklínkové, které před-
vede skupinovou choreografi i, 
ukázku cvičení na trampolínách 
a je připraven také workshop pro 
diváky.

Karel Trefný z Boskovic před-
staví svůj oddíl Aikida. Hudební 
vystoupení zajistí kapela Třetí 
zuby.

Pro běžce připravila společnost 
FIXTAPE tejpování zdarma jen 
za cenu materiálu. Za výhodnou 
cenu budou nabízeny i sportovní 
masáže.

Pamětní medaile
Pořádající spolek Sportuj s námi 

na svých závodech zpravidla 
medaile běžcům nerozdává. Dva-
cátý ročník Půlmaratonu Morav-
ským krasem je však významným 
příležitostí, jak pamětními medai-
lemi poděkovat všem běžcům za 
to, že zachovali tomuto závodu 
přízeň nejen v předchozích roční-
cích, ale zejména v tom letošním. 
Jubilejní ročník byl složitý pro 
pořadatele z hlediska organizační 

přípravy a pro běžce z hlediska změny tradičního termínu konání.
Pamětní medaile jsou i poděkováním všem předchozím organizá-

torům, kteří tradici založili, udržovali ji a zasloužili se tak o to, že 
Půlmaraton Moravským krasem může v roce 2015 slavit své dva-
cetiny.
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BOSKOVICE - V nejvyšším 
managementu Nemocnice Bos-
kovice už nějakou dobu působí 
Tomáš Julínek. Bývalý minis-
tr zdravotnictví zastává post 
náměstka pro ekonomiku a sprá-
vu. V rozhovoru, který poskytl 
Zrcadlu, se vrací k rozhodnutí 
přijmout nabídku pracovat v Bos-
kovicích a zároveň prozrazuje, 
jakým směrem by se měla nemoc-
nice ubírat.

Tomáše Julínka si asi větši-
na lidí pamatuje jako ministra 
zdravotnictví nebo odborné-
ho poradce v Nečasově vládě. 
Nepřipadá vám skok z vrcholné 
politiky do okresní nemocnice 
příliš velký?

Já osobně to za skok dolů 
nepovažuji. Žádným způsobem 
tuto pozici nepodceňuji, protože 
každá pozice se dá dělat buď dob-
ře, nebo špatně. A navíc nevím 
o žádném nároku bývalého minis-
tra na to, že by měl dostat nějaký 
vysoký post.

Co předcházelo vašemu pří-
chodu do Boskovic?

Politiku na vysoké úrovni jsem 
opustil svým vlastním rozhodnu-
tím. Souvisí to s tím, že nesouhla-
sím s politikou své bývalé strany 
ODS. Nevyhovuje mě ani celé 
politické a parlamentní prostředí 
a nemyslím si, že je to prostře-
dí, které by pomáhalo nějakým 
řešením do budoucnosti. To zna-
mená, že mise v politice skončila 
a začal jsem se poohlížet spíše 
po expertních a manažerských 
rolích. Zprvu jsem dělal poradce, 
potom experta pro ministerstvo 
zdravotnictví i pro oblast dlouho-
dobé péče a jiné. A potom přišla 
nabídka z Boskovic, která se mě 
líbila i z toho hlediska, že byla 
spojená s řešením ne úplně dobré 
hospodářské situace boskovické 
nemocnice. A to je to, co mám 
rád, tedy řešit nějaký problém. 
S managementem nemocnice 
mám zkušenosti, protože jsem 
byl šest let ředitelem nemocnice 
v Ivančicích. Ivančická nemoc-
nice byla tenkrát také v dluzích, 
a když jsem ji opouštěl, tak se 

nám ji povedlo dostat do pluso-
vých čísel. Takže nějaké meto-
diky a způsoby, jak se řídí zdra-
votnické zařízení, mám zažité 
i z praxe. A v politice jsem navíc 
získal znalosti a povědomí, jak 
postupovat, co je pro nemocnici 
okresního typu důležité, a co by 
se mělo změnit. 

Boskovice dobře znám, komu-
nikoval jsem tady se všemi 
bývalými vedeními. Současný 
jednatel mě oslovil s tím, abych 
mu pomohl nemocnici posunout 
a společně s ním v tandemu ji 
dát do pořádku. To se mě líbilo. 
A protože je Dan Navrátil férový 
a slušný chlap, tak jsem neměl 
žádné obavy, že bychom nedělali 
to, co jsme deklarovali.

Takže důvodem, proč jste 
nabídku přijal, byla určitá 
výzva?

Ano a měl jsem i osobní důvod. 
Bydlím totiž u Jevíčka a Bosko-
vice jsou poměrně blízko mého 
nového venkovského bydliště, 
kam jsem se jako brněnský rodák 
přestěhoval. Krásné prostředí 
Drahanské vrchoviny mě napro-

sto vyhovuje a oblíbil jsem si ho 
už v dobách svého úplně prvního 
angažmá po promoci v léčebně 
v Jevíčku. Takže jsem se vracel, 
tak říkajíc, na místo činu...

Z počátku vašeho působe-
ní v boskovické nemocnici jste 
prováděli poměrně razantní 
úsporná opatření a další změny. 
Jak je přijímal personál?

V boskovické nemocnici 
se v minulosti vystřídala řada 
vedení, což se projevilo ve vel-
ké nedůvěře zaměstnanců. Příliš 
nám tedy nevěřili, že to myslíme 
dobře a chceme s nemocnicí něco 
dělat. Zaměstnanci toho nechtě-
jí příliš měnit. To určitě souvisí 
s tím, že manažerů se vystřídalo 
už hodně a každý měl svůj záměr, 
který byl často úplně odlišný od 
jeho předchůdce. Cítil jsem tady 
absenci jakési vize nebo dlouho-
dobějšího plánu, který by se měl 
postupně naplňovat. 

Naše návrhy tedy byly přijímá-
ny velmi skepticky a stále je tady 
cítit jakási ostražitost. Určitě je 
to dáno i tím, že jsme toho mezi 
rokem 2013 a 2014 navalili na 

lidi strašně moc. Ale bylo to kvůli 
tomu, že nemocnice byla oprav-
du ve velkém propadu a bylo 
potřeba rychle jednat. Vše by 
sice po medicínské stránce běželo 
dál, ale za chvilku by nebylo na 
výplaty. Na konci loňského roku, 
ale zaměstnanci dostali poměrně 
vysoké odměny a zjistili, že když 
se s penězi dobře hospodaří, že je 
nikdo neodnese, že si je nespolk-
ne management, ale že je vrátí do 
nemocnice i do mezd.

Letošní rok se už nese v duchu 
nejen zvyšování platů, ale také 
vybavování nemocnice. Lidé 
vidí, že dochází k totální obno-
vě zastaralých zařízení, a i to je 
začíná přesvědčovat o tom, že to 
vedení myslí s nemocnicí dobře. 
Ale zároveň se po nich musí chtít 
nějaký výkon, nějaké zlepšení 
a ochota ke změně.

Takže obrazně řečeno, to nej-
horší je už za vámi?

Z hlediska změn, je oprav-
du to nejhorší za námi. Já vidím 
perspektivně příští rok jako rok, 
kdy se ukončí větší organizač-
ní změny, to narážím především 

na vybudování nové intenzivní 
péče. Pro rok 2017 se můžeme 
věnovat dalším krokům jako je 
zlepšování péče o pacienty, co 
zmodernizovat v poskytování 
zdravotních služeb, jak zlepšit 
přístup k pacientům a podobně. 
V tom se skrývá například kont-
rola kvality péče, větší zaintere-
sování primářů v odpovědnosti za 
tuto péči. Chceme také postupně 
získat akreditaci SAK (Spojená 
akreditační komise). Na ni by-
chom měli najíždět v příštím roce 
a v roce 2017 by už měl tento sys-
tém být realitou. Nemocnice tedy 
bude mít velmi dobře zmapova-
né všechny medicínské procesy. 
Fakticky to znamená, že se zvýší 
bezpečí pacientů a kvalita zdra-
votnické dokumentace. 

Co si pod tím mají lidé před-
stavit?

Aby to bylo úplně srozumitelné 
dám dva příklady. Jedním z mno-
ha opatření je například zavedení 
standardního ověřování strany 
operace. To se samozřejmě běžně 
dělá, ale my chceme mít jistotu, 
že neselže lidský faktor ani v jed-
nom případě. Nebo třeba zavedení 
kontroly „dvou očí“. Prakticky to 
znamená povinnost sestry ukázat 
jiné sestře ampulku podávaného 
léku se zápisem této kontroly do 
zdravotnické dokumentace. Je to 
prevence záměn léčiv. Chceme se 
zaměřit také na zlepšení zdravot-
nické dokumentace, musí být sro-
zumitelná i pro laika a pacientův 
lékař musí dostal kvalitní zprávu. 
To všechno nás čeká v příštím 
roce. Zdůrazňuji, že lékaři to 
v této chvíli dělají, ale jednatel 
společně s náměstky chce jistotu 
vysoké bezpečnosti pro pacienty, 
kteří se léčí v boskovické nemoc-
nici.

Chcete také nějak pracovat 
na zlepšení pověsti nemocnice, 
protože spousta lidí ji nevnímá 
úplně nejlépe?

Špatné vnímání nemocnice něk-
terými lidmi určitě souvisí s tím, 
že byla často provázena negativ-
ními mediálními zprávami, které 
mnohdy nevycházely z objek-
tivních příčin. Nyní je naším 
úkolem opět nemocnici přiblížit 

lidem. Také chceme zpětnou vaz-
bu ať už od zaměstnanců, tak od 
pacientů. V této chvíli například 
probíhá celá série motivačních 
rozhovorů. Chceme vědět, jak nás 
zaměstnanci vnímají jako mana-
gement, jak pacienti vnímají naši 
nemocnici. Celý proces ale teprve 
startuje, nejprve jsme museli udě-
lat pořádek a nemocnici ekono-
micky stabilizovat. Teď jsme se 
posunuli do fáze boje za kvalitu. 
Chceme zlepšit přístup zdravot-
níků k lidem. To je víc než léčit 
diagnózu, napsat recept. Velká 
část českých lékařů si myslí, že 
pacient je nějaký objekt, který má 
strpět jejich péči. Takový přístup 
může být medicínsky v pořád-
ku, ale pacienti nedostanou nic 
víc. Ale oni potřebují poradit, 
srozumitelně informovat o své 
chorobě, probrat i svoje ostatní 
problémy, potřebují získat důvěru 
a pocit bezpečí.

Předpokládá se i nějaká 
změna v rozsahu poskytované 
péče?

Reorganizací intenzivní péče 
a novým ARO vlastně končí 
největší přeměny ve struktuře 
služeb. Je to změna spíše nároč-
ná pro personál, pacienti ji pří-
mo nepocítí, ale určitě se zvýší 
kvalita intenzivní a resuscitační 
péče v nemocnici. Jinak se nedá 
předpokládat žádná dramatická 
změna v nabídce zdravotnické 
péče. Nemocnice má svoji pozici 
v regionu a může dělat jen tako-
vou péči, která je rozumná pro 
její přirozenou spádovou oblast. 

Chceme se ale zaměřit i na star-
ší a chronicky nemocné pacienty. 
V loňském roce jsme zřídili dva-
náct lůžek následné péče, což je 
přechodná péče od akutního ošet-
ření po to, aby mohli jít lidé domů 
nebo do léčebny. Plánujeme tady 
i dlouhodobou intenzivní péči, 
pro pacienty, kteří potřebují per-
manentní ošetřovatelskou péči. 
Doufáme, že nám ji nasmlouvají 
zdravotní pojišťovny od začátku 
příštího roku. Tím bychom měli 
doplnit sortiment služeb tak, jak 
odpovídá dnešní poptávce při 
stárnutí populace. Nemocnici to 
přinese větší stabilitu, občanům 
potřebné služby.

Tomáš Julínek: Lidé nám příliš nevěřili, 
že to s nemocnicí myslíme dobře

Motoklub Kiliangang 
zakončil svoji 2. sezonu

DRNOVICE - Příznivci jedné stopy se sešli v sobotu 17. října „Na 
Molech“ v Drnovicích a podruhé symbolicky zakončili motorkářskou 
sezonu. 

Po obědě se vydala kolona strojů na vyjížďku směrem k přehradě 
Vír, kde vzpomenuly na místního motorkáře, který se odsud před lety 
už nevrátil domů.

Po návratu se všichni zahřáli čajem, počasí bylo už hodně chladné, 
teploměr se pohupoval kolem 10ti stupňů. V centru obce si pořadatelé 
připravili pro všechny účastníky a návštěvníky dvě exhibice.

V rámci přiblížení biketrialu veřejnosti vystoupil mistr světa Vašek 
Kolář z Blanska a chvíli po něm předvedl své umění Mirek „Sporťák“ 
Frey ve stuntdrivingu, tedy kaskadérské kousky na silniční upravené 
motorce.

V rámci odpoledního programu se vybíralo dobrovolné vstupné, kte-
ré bylo na konci předáno Kryštofovi z Drnovic a jeho rodičům, který 
trpí dětskou mozkovou obrnou. 

Pořadatelé tímto děkují všem návštěvníkům, kteří tuto iniciativu 
podpořili a podíleli se na tom, že se vybralo krásných 11 050 korun.

Motorkáři si odvezli svoje stroje domů a od 19 hodin pro ně program 
pokračoval na Lidovém domě. 

V rámci svého turné vystoupily kapely Jaksi Taksi a Koblížci, které 
ještě doprovodila lokální kapela Demonium. Děkujeme všem návštěv-
níkům za účast a za podporu.  Tomáš Opluštil

Pořadatelé Olešnické kytky 
dají šanci mladým hudebníkům

OLEŠNICE - Trampská osada 
Zmijáci v Olešnici, která letos už 
potřicáté pořádala hudební festi-
val Olešnická kytka, se rozhodla 
dát šanci i nejmenším muzikan-
tům. Uspořádá proto dětskou 
soutěžní přehlídku Olešnický 
kvítek. Ta se uskuteční v oleš-
nickém kulturním domě v sobotu 
31. října.

„Po proběhlém třicátém roč-
níku Olešnické kytky jsme se 
rozhodli, že je třeba dát šanci 
také mladým začínajícím uměl-

cům a podpořit je v jejich práci. 
Hudební skupiny i jednotlivci do 
dvaceti let budou soutěžit před 
odbornou porotou, která vybere 
jednoho vítěze. V porotě mimo 
jiné zasedne odborník na slovo 
vzatý - jeden ze zakládajících 
členů skupiny Kamelot – Vla-
dimír „Pupek“ Chromeček,“ 
uvedla mluvčí soutěže Tereza 
Dřevová.

Mladí muzikanti budou bojovat 
také o přízeň diváků, kteří budou 
mít možnost hlasovat a vybrat 

tak vítěze divácké ceny. Vítězo-
vé kromě cen dostanou možnost 
zahrát si na jednom z nejstarších 
hudebních festivalů v žánru folk, 
country a trampské hudby - na 
jednatřicátém ročníku festivalu 
Olešnická kytka, který se usku-
teční v příštím roce, jako již tra-
dičně, první červnovou sobotu.

„Přehlídku pořádá trampská 
osada Zmijáci, která fungu-
je jako zapsaný spolek od roku 
1998. Historie je však mnohem 
hlubší, což dokazuje 30. ročník 

festivalu Olešnická kytka, kte-
rý proběhl v letošním roce. Na 
tomto festivalu v průběhu let 
vystoupilo mnoho jmen, které 
určují směr žánru folk, country 
a trampské hudby - František 
Nedvěd, Vlasta Rédl, Jaroslav 
Samson Lenk, Jiří Schmitzer, 
Fleret, Robert Křesťan a Druhá 
tráva, Věra Martinová, Kamelot, 
Spirituál Kvintet, Pavel Bobek, 
Wabi Daněk, Miki Ryvola, a dal-
ší,“ odplnila Tereza Dřevová.

 Radim Hruška

Základní škola v Kunštátě získala 
Evropskou jazykovou cenu Label

KUNŠTÁT - V uplynulých dvou 
letech žáci a učitelé kunštátské ško-
ly pracovali na projektu multilate-
rálního partnerství škol Comenius - 
Hrdina v každém z nás aneb malými 
krůčky za lepší svět

Plnění náročných úkolů přede-
vším pomáhalo žákům zdokonalit 
se v anglickém jazyce, který byl 
dorozumívacím jazykem celé-
ho partnerství mezi ZŠ Kunštát 
a základními školami z Norska, 
Polska a Slovenska. Žáci se sezna-
movali s institucí Nobelovy ceny 
za mír, zabývali se obsahem slov 
hrdinství a hrdina, důležitostí míru. 
Uvědomili si, že každý z nás může 

pomáhat ostatním, že je tato pomoc 
důležitá, přestože se může zdát, že 
se jedná o maličkosti.

Děti se přes zamýšlení nad obec-
nými pojmy, od celosvětově uzná-
vaných osobností dostaly k hledání 
hrdinů v nejbližším okolí, tedy doma 
a ve škole. Vyvrcholením celé práce 
bylo zapojení celé školy do chari-
tativní akce – pomoci nemocnému 
Kubíčkovi, před tím i malé Lucince. 
Za tuto práci si dětí zaslouží velké 
poděkování a obdiv. Podařilo se 
jim vydělat deset tisíc Kč a nasbírat 
téměř 450 kg plastových víček.

Abychom dosáhli tak výjimeč-
ných výsledků, zapojili se žáci do 

nejrůznějších aktivit: psali příběhy, 
vytvářeli videoprezentace a návo-
dy, vyráběli vánoční a velikonoč-
ní dekorace, organizovali burzu 
hraček, pomáhali s vánočním jar-
markem, vařili a pekli, účastnili 
se Skypa konferencí či uspořádali 
školní Nobelovu cenu.

Žáci na projektu pracovali oprav-
du usilovně a s nadšením. Rozhodli 
jsme se proto přihlásit projekt do 
soutěže o Evropskou jazykovou 
cenu Label 2015, jejímž cílem je 
podporovat kvalitní inovační pro-
jekty z oblasti jazykového vzdělá-
vání a prostřednictvím tohoto oce-
nění zajistit jejich větší publicitu. 

Každoročně jsou takto oceňovány 
výjimečné projekty v oblasti vzdě-
lávání. Náš projekt se probojoval 
do fi nále, v němž se kunštátským 
učitelkám Haně Marvanové a Zde-
ně Michelové podařilo přesvědčit 
porotu o jeho výjimečnosti. Byl 
vyhodnocen jako jeden ze sedmi, 
které cenu Label získaly.

Práce kunštátských žáků a učitelů 
byla na slavnostním setkání vysoce 
hodnocena, budila velkou pozor-
nost, protože byla pestrá, náročná 
a bylo dosaženo opravdu pěkných 
výsledků. Důležitá byla také podpo-
ra veřejnosti a spolupráce s rodiči.
 Ladislav Dostál
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středa 21. říjnastředa 21. října

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ulita v 17 hod.: Snow Film 
Fest – 5. ročník.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: 7. 
posezení s Boskovickou kapelou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Purpurový vrch.
Boskovice v 19.30 hod. Návrat do budouc-
nos  .

čtvrtek 22. říjnačtvrtek 22. října
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 8 hod.: 
Farmářské trhy s produkty z partnerských 
měst.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: 
Vysazení stromu přátelství k 50. výročí se 
Scandianem.
Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: I 
rodič může vyhořet, odborná beseda.
Blansko – Muzeum ve 13 hod.: Konferen-

ce Na cestě do Evropy – 50 let společně.
Blansko – Muzeum v 16 hod.: Seminář 
Možnos   čerpání dotací z fondů EU.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Letovice – ZUŠ v 17 hod.: Koncert Evy 
Wetzel.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal Ac  -
vity: The Ghost Dimension. (3D)

pátek 23. říjnapátek 23. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Komu-
nikace a vstřícné naslouchání, vzdělávací 
ak  vita.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Sólo 
pro dechovku – 75 let Dechové hudby 
Blansko.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Erich 
Roučka a Metra Blansko, beseda spojená 
s videoprojekcí.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Miloš Per-
nica – koncert.

Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Kočičí 
hra, divadelní představení.
Olešnice – Kulturní dům: Zpíváme si pro 
radost.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Purpurový vrch.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Poslední lo-
vec čarodějnic.
Šebetov v 19.30 hod. Love.

sobota 24. říjnasobota 24. října
AKCEAKCE

Benešov – Restaurace Morava v 18 hod.: 
Benešovský sraz dýní.
Blansko – Náměs   Republiky v 10.40 
hod.: 20. Půlmaraton Moravským krasem. 
(více na str. 3)
Blansko – Kynologické cvičiště ve 14 hod.: 
Coursing – trénink.
Blansko – Katolický dům v 16 hod.: Fest-
Kaťák 2015, přehlídka mladých talentova-
ných umělců.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: 
Světlo a s  n uprchlictví, beseda.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Krajina obrů, vystou-
pení dě   příměstského hudebního tábora.
Jedovnice – Rybník Olšovec v 8 až 17 
hod.: Tradiční výlov.

Sloup – Kulturní dům v 18 hod.: Sloupy 
kultury – Kalabis Quintet, koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mrkáček Bill.
Blansko ve 20 hod. Poslední lovec čaro-
dějnic.
Boskovice v 17 hod. Pan.
Boskovice v 19.30 hod. Ztraceni v Mni-
chově.

neděle 25. říjnaneděle 25. října
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Poslední ze žhavých milenců – divadlo.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 16 
hod.: Vítězslava Kaprálová, písně.
Jedovnice – Rybník Olšovec v 8 až 16 
hod.: Tradiční výlov.
Letovice – ZUŠ v 17 hod.: Krajina obrů, 
vystoupení dě   příměstského hudebního 
tábora.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mrkáček Bill.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Poslední lovec 
čarodějnic.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Pohádky 
z hor.

Boskovice v 17 hod. Pan. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ztraceni v Mni-
chově.

pondělí 26. říjnapondělí 26. října
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Jan Rejžek 
– Kaleidoskop.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Program: Pád 
legendy (Lance Armstrong).
Boskovice v 19 hod. Filmový kvíz – 1. 
kolo.

úterý 27. říjnaúterý 27. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Tančíme 
xobě. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Program: Pád 
legendy (Lance Armstrong).
Boskovice v 17 hod. Hotel Transylvánie 2.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Aferim!

kalendář akcíkalendář akcí

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.

Pronajmu zrenovovaný byt 3+1 
v lokalitě Blansko Sever. 

Cena dohodou. 
Tel.: 777 737 946.

Boskovičtí mají medaile z Vyškova i z Blanska
VYŠKOV, BLANSKO - Jede-

náct plavců boskovického oddílu 
plavání bojovalo ve vyškovském 
bazénu na již tradičním Vyš-
kovském hrošíkovi. Závodu se 
zúčastnilo 433 plavců z 23 oddí-
lů.

Hlavní disciplínou bylo 100 
metrů znak, kde si nejlépe vedla 
Natálka Horáková, která obsadila 
11. místo. V nejmladší kategorii 

8 let a mladší se blýskl Jáchym 
Ryšávka, který získal dvě zla-
té medaile na 50 metrů znak 
a 50 m volný způsob. Dobře se 
také umístili v této kategorii Filip 
Skřička a nejmladší sedmiletá 
Anička Ryšavá. Pěkné výkony 
podali také Emma Ryšávková 
a Kevin Nečas na 100 prsa, oba 
obsadili 10. místo.

Zatímco mladší plavci bojovali 

o cenné kovy ve Vyškově, starší 
plavali o medaile v sousedním 
Blansku.

Memoriál Jaroslava Starého je 
známý svým kraulovým trojbo-
jem, kde v kategorii žen roční-
ku 2000 a starší získala Andrea 
Husovská bronzovou medaili 
a na 50 metrů volným způsobem 
časem 0:28,3 vytvořila oddílový 
rekord.  (les)

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.

MISTŘI. Jiří Hrdlička s Pav-
lem Loskotem (SC Svitávka) 
se stali mistry České republiky 
v kolové. V semifi nále nejprve 
porazili Sokol Zlín-Prštné 2:0 na 
zápasy, ve fi nále pak svoje nej-
větší konkurenty Petra Skotáka 
s Pavlem Šmídem (Favorit Brno) 
v prvním utkání 2:1. Remíza 5:5 
v odvetě svitáveckou dvojici 
vynesla na letošní trůn. 

 Foto KOLOVÁ RADBALL

PŘESTŘELKA. Sedm branek 
viděli fotbaloví fanoušci na utká-
ní 3. třídy okresního přeboru ve 
Vískách. Třemi brankami v závě-
rečných dvaceti minutách hosté 
z Knínic otočili výsledek na 4:3. 
 Foto L. Slezák

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY 

DENNĚ NA 
zrcadlo.net
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Třiďte odpad, chráníte tím 
přírodu i ve vašem okolí

ZÁLEŽÍ NA VÁS

SKLO JE
100%
recyklovatelné
a může se používat
znova a znova



V
KOPANÁ

I.A, sk. A, 11. kolo: Zastávka - 
Kunštát 0:0.
 1.  Tišnov 10 8 2 0 38:8 26
 2.  Kuřim 10 8 1 1 31:10 25
 3.  Líšeň B 10 5 2 3 25:13 17
 4.  Slatina 10 5 2 3 19:17 17
 5.  Šlapanice 10 5 2 3 17:16 17
 6.  Kunštát 10 4 3 3 22:14 15
 7.  Hrušovany 10 4 3 3 22:22 15
 8.  Dobšice 10 4 2 4 20:22 14
 9.  Miroslav 10 4 1 5 20:31 13
 10.  Svratka 10 3 2 5 24:20 11
 11.  Žebětín 10 2 3 5 21:34 9
 12.  Zastávka 10 1 4 5 5:21 7
 13.  Sn Brno 10 0 4 6 11:22 4
 14.  Tasovice B 10 1 1 8 15:40 4

I.B, sk. A, 11. kolo: Medlánky - 
Jedovnice 2:2, Rousínov B - Černá 
Hora 1:1, Rájec-Jestřebí - Čebín 
1:2, Vilémovice - Lipovec.
 1.  Pačlavice 10 8 1 1 26:7 25
 2.  Vyškov B 10 7 2 1 31:12 23
 3.  Soběšice 10 7 1 2 34:23 22
 4.  Jedovnice 10 7 1 2 28:18 22
 5.  Medlánky 10 5 4 1 27:11 19
 6.  Lipovec 10 6 1 3 25:11 19
 7.  Čebín 10 6 1 3 13:8 19
 8.  Vilémovice 10 4 3 3 12:11 15
 9.  Podolí  10 3 1 6 17:22 10
 10.  Slavkov  10 3 1 6 12:26 10
 11.  Černá Hora 10 2 2 6 16:25 8
 12.  Rájec 10 1 1 8 13:26 4
 13.  Rousínov B 10 0 3 7 11:40 3
 14.  Líšeň C 10 0 0 10 6:31 0

Okresní přebor, 11. kolo: 
Vavřinec - Ráječko B 1:6 (1:1), 
vlastní - Blažek 2, Štafa 2, Kolář, 

Láník. Bořitov - Kunštát B 0:3 
(0:1), Šmerda 2, Boček. Doubra-
vice - Vysočany 2:3 (1:1), Pijáček, 
Ondráček - Přibyl, Nečas, Vágner. 
Sloup - Rudice 1:4 (0:3), Novák 
- Pernica 2, Zouhar, Sehnal. Leto-
vice - Olešnice 1:2 (1:1), Steh-
lík - Hořínek, Boček. Šošůvka 
- Olomučany 1:4 (1:3), Sehnal 
- Klíma, Palkanynec, Nečas, Sed-
lák. Lipůvka - Adamov 3:3 (0:1), 
Pospíšil, Bohatec, Macko - Pokor-
ný, Hrazdíra, Beneš.
 1.  Rudice 11 9 1 1 34:12 28
 2.  Olomučany 11 8 1 2 31:12 25
 3.  Vysočany 11 7 1 3 37:24 22
 4.  Olešnice 11 7 1 3 25:16 22
 5.  Kunštát B 11 6 1 4 35:26 19
 6.  Ráječko B 11 6 1 4 28:24 19
 7.  Adamov 11 5 1 5 33:27 16
 8.  Sloup 11 5 1 5 23:27 16
 9.  Letovice 11 5 0 6 22:21 15
 10.  Doubravice 11 3 3 5 23:22 12
 11.  Šošůvka 11 3 3 5 33:40 12
 12.  Lipůvka 11 2 3 6 30:39 9
 13.  Vavřinec 11 1 2 8 13:42 5
 14.  Bořitov 11 0 1 10 7:42 1

III. třída, 11. kolo: Lažán-
ky - Benešov 1:0 (1:0), Seme-
rád. Drnovice - Ostrov 5:0 (1:0), 
Dvořáček, Setnička, Pavel, Crhák, 
vlastní. Velké Opatovice - Skalice 
2:0 (1:0), Sedláček, Stárek. Svi-
távka - Vranová 1:2 (0:1), Zou-
bek - Krčil, Foler. Vísky - Knínice 
3:4 (1:0), Ziman 2, Vaško - Jurka, 
Ščudla, Tesař, Dokoupil. Kotvrdo-
vice - Kořenec 1:3 (1:2), Daněk - 
Ševčík, Meluzín, Kuda. Lomnice 
- Boskovice B 2:2 (2:1), Rochla, 
Žilka - Stara, Oldřich.

 1.  Kořenec 11 8 3 0 30:13 27
 2.  Boskovice B 11 7 2 2 38:24 23
 3.  Knínice  11 7 1 3 28:20 22
 4.  Vísky 11 6 3 2 30:14 21
 5.  Drnovice 11 6 0 5 34:23 18
 6.  Lomnice 11 5 3 3 22:26 18
 7.  Lažánky 11 4 3 4 18:22 15
 8.  Vranová 11 5 0 6 24:33 15
 9.  Svitávka 11 4 2 5 25:21 14
 10.  V. Opatovice 11 4 0 7 21:22 12
 11.  Benešov 11 3 2 6 17:28 11
 12.  Skalice 11 3 1 7 18:22 10
 13.  Ostrov 11 1 5 5 14:30 8
 14.  Kotvrdovice 11 1 1 9 9:30 44

IV. třída, 11. kolo: Olomučany 
B - Svitávka B 0:0. Doubravice B 
- Vavřinec B 8:0 (8:0), Ondráček 
4, Tenora 2, Schuch 2. Lipůvka B 
- Jedovnice B 2:2 (2:1), Hloušek 2 - 
Slouka, Lehotský. Voděrady - Laža-
ny 3:5 (2:2), Měkota, Opluštil, Ale-
xa - Uhlíř 2, Repík, Ill, Strážnický.
 1.  Cetkovice 9 7 1 1 42:14 22
 2.  Skalice B 9 6 1 2 25:14 19
 3.  Lažany 9 6 1 2 27:22 19
 4.  Jedovnice B 9 5 1 3 42:29 16
 5.  Lipůvka B 9 5 1 3 26:14 16
 6.  Svitávka B 9 4 2 3 21:11 14
 7.  Voděrady 9 3 2 4 13:28 11
 8.  Doubravice B 9 2 2 5 25:29 8
 9.  Vavřinec B 9 1 0 8 13:46 3
 10.  Olomučany B 9 0 1 8 9:36 1

Dorost, 8. kolo: Opatovice - Drno-
vice 2:1, Olešnice/Žijeme hrou - Rá-
jec 2:9, Kotvrdovice/Jedovnice - Bos-
kovice B 3:7, Svitávka - Knínice 2:5.
 1.  Kunštát B 7 6 1 0 34:8 19
 2.  Knínice 8 6 0 2 38:22 18
 3.  Rájec 7 4 1 2 26:13 13
 4.  Boskovice B 7 4 0 3 23:15 12
 5.  Svitávka 7 4 0 3 25:18 12

 6.  Opatovice 7 3 0 4 15:21 9
 7.  Drnovice 7 2 1 4 12:29 7
 8.  Olešnice 7 1 0 6 15:44 3
 9.  Kotvrdovice 7 0 1 6 12:30 11

Starší žáci, 8. kolo: Letovice - 
Ochoz u Brna 0:14, Žijeme hrou 
B - Knínice 2:1, Boskovice B - 
Drnovice 1:11, Velké Opatovice - 
Vysočany/Sloup 0:0, Dolní Louč-
ky - Jedovnice/Kotvrdovice 8:0.
 1.  Drnovice 7 7 0 0 59:1 21
 2.  Žijeme hrou B 8 7 0 1 34:17 21
 3.  V. Opatovice 8 3 4 1 23:13 13
 4.  Ochoz u Brna 7 4 0 3 27:18 12
 5.  Boskovice B 7 3 1 3 23:16 10
 6.  D. Loučky 7 2 2 3 29:27 8
 7.  Jedovnice 7 2 2 3 24:28 8
 8.  Vysočany 7 1 4 2 7:11 7
 9.  Knínice 7 2 1 4 12:18 7
 10.  Svitávka 7 0 3 4 9:20 3
 11.  Letovice 8 0 1 7 5:83 11

Mladší žáci, 8. kolo: Velké 
Opatovice - Benešov/Kořenec 4:0, 
Jedovnice - Blansko B 2:4, Cetko-
vice - Žijeme hrou B 4:4, Bosko-
vice B - Adamov/Řícmanice 5:5, 
Šošůvka - Lipovec 0:14, Sloup/
Vysočany - Ráječko 1:12.
 1.  Ráječko 9 9 0 0 76:13 27
 2.  Adamov 9 7 1 1 61:20 22
 3.  Lipovec 9 7 0 2 76:18 21
 4.  Jedovnice 10 6 1 3 53:29 19
 5.  Blansko B 9 6 0 3 33:24 18
 6.  V. Opatovice 10 5 1 4 35:39 16
 7.  Žijeme hrou B 9 4 1 4 30:40 13
 8.  Cetkovice 9 3 2 4 27:58 11
 9.  Boskovice B 9 3 1 5 44:43 10
 10.  Drnovice 9 2 2 5 34:42 8
 11.  Benešov 9 1 1 7 14:56 4
 12.  Sloup 10 1 0 9 16:64 3
 13.  Šošůvka 9 1 0 8 11:64 3
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Blansko prohrálo, 
Boskovice přivezly tři body

L  S

REGION - Moravské fotbalo-
vé soutěže spějí pomalu do fi niše 
podzimní části. V divizi zbývají 
do konce čtyři kola a celek Blan-
ska je na desátém místě se zis-
kem patnácti bodů, když v sobotu 
nestačil na druhý Hodonín. V kraj-
ském přeboru Boskovice senzačně 
vyhrály nad týmem Moravské Sla-
vie Brno a Ráječko s přehledem 
odvezlo body z Novosedel.

Divize: Hodonín - Blansko 3:0 
(1:0).

Blansko: Juran - Fousek, Mül-
ler, Jarůšek (46. Ullmann), Kugler, 
Šplíchal (46. Buchta), Trtílek (71. 
Chlad), Šíp, Gromský, Mezlík, 
Nečas.

Domácí celek šel do vedení ve 
31. minutě brankou Maršálka. 
Další dvě branky přidal ve druhé 
půli, když se v 65. minutě trefi l 
Polách a čtyři minuty před koncem 
do otevřené obrany pronikl znovu 
Maršálek a uzavřel skóre zápasu.

Další výsledky: Uherský Brod - 

Tasovice 2:0, Přerov - Polná 4:1, Sta-
rá Říše - Kozlovice 2:0, Ždírec nad 
Doubravou - Bystřice nad Pernštej-
nem 5:3, Žďár nad Sázavou - Vrcho-
vina 0:3, Šumperk - Rosice 3:2, Pel-
hřimov - Havlíčkův Brod 2:0.
 1.  Stará Říše 12 7 2 3 21:9 23
 2.  Hodonín 12 7 2 3 25:18 23
 3.  Pelhřimov 12 7 1 4 21:19 22
 4.  Přerov 12 6 3 3 13:12 21
 5.  Vrchovina 12 6 2 4 20:14 20
 6.  Polná 12 6 2 4 16:16 20
 7.  Uh. Brod 12 6 2 4 16:16 20
 8.  Tasovice 12 4 5 3 17:17 17
 9.  Ždírec 12 4 4 4 20:17 16
 10.  Blansko 12 3 6 3 16:13 15
 11.  Rosice 12 4 2 6 18:20 14
 12.  Bystřice 12 3 4 5 22:26 13
 13.  Žďár 12 3 2 7 15:16 11
 14.  Kozlovice 12 2 5 5 17:20 11
 15.  Šumperk 12 3 2 7 11:23 11
 16.  Havl. Brod 12 1 4 7 9:21 77

Krajský přebor: Moravská 
Slavia - Boskovice 2:3 (0:1), Živ-
ný, Václavek, Minařík.

Boskovice: Konečný - Černý, 
Václavek, Horák Jan, Živný (59. 
Stara), Horák Jakub (65. Kolář), 

Preč, Novák, Miksan, Martínek 
(87. Přikryl (90. Pupík), Minařík.

Aktivní napadání hostů slavilo 
úspěch, jejich pěknou kombina-
ci ve 34. minutě zakončil Živný 
vedoucím gólem.

Na začátku druhé půle nastřelily 
Boskovice jen břevno a tak z prv-
ní fotbalové akce domácích přišla 
v 51. minutě vyrovnávací branka. 
Ovšem po faulu v pokutovém úze-
mí proměnil Václavek v 63. minu-
tě penaltu a o sedm minut poz-
ději zakončil akci na jeden dotek 
Minařík.

V 84. minutě domácí útoč-
ník přeloboval Konečného, ale 
v závěrečných minutách Boskovi-
ce nečekané vítězství uhájily.

Novosedly - Ráječko 0:3 (0:3), 
34. Mičko, 42. Sehnal, 44. Vavřík.

Ráječko: Bednář - Vavřík, Zou-
har (69. Daněk), Sedlák, Neděla 
(64. Horák), Tenora, Horáček, 
Sehnal, Koutný (82. Žůrek), Mič-
ko, Gryc (69. Zeman).

O výsledku rozhodlo posled-
ních jedenáct minut první půle, ve 

kterých Ráječko vstřelilo všechny 
tři branky. 

Další výsledky: Vojkovice - 
Mutěnice 0:2, IE Znojmo - Spar-
ta Brno 0:0, Bzenec - Bosonohy 
4:2, Jevišovice - Rousínov 1:2, 
Lanžhot - Mor. Krumlov 4:0, Bys-
trc - Ivančice 0:1.
 1.  Bzenec 12 9 1 2 40:19 28
 2.  Bosonohy 13 7 3 3 23:20 24
 3.  Bohunice 12 7 2 3 29:10 23
 4.  Bystrc 12 6 3 3 29:12 21
 5.  Mor. Slavia 12 6 3 3 32:21 21
 6.  Ráječko 12 6 3 3 28:21 21
 7.  Lanžhot 12 6 1 5 31:31 19
 8.  Mor. Krumlov 12 6 1 5 21:22 19
 9.  Mutěnice 12 5 3 4 21:15 18
 10.  Rousínov 13 4 3 6 18:22 15
 11.  Ivančice 12 4 3 5 17:23 15
 12.  Sparta Brno 12 4 2 6 19:21 14
 13.  Vojkovice 13 3 4 6 16:26 13
 14.  Boskovice 12 3 3 6 19:31 12
 15.  Novosedly 12 3 3 6 19:31 12
 16.  IE Znojmo 13 3 3 7 17:34 12
 17.  Jevišovice 12 0 3 9 11:31 3

V příštím kole hostí Boskovice 
vedoucí Bzenec, Ráječko poslední 
Jevišovice.

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

1 B  – S  Ř , 1 0 2

2 B  – B , KP 1 0 2

3 R  – J , KP 1 0 2

4 K  – L  B, I.A 1 0 2

5 L  – M , I.B 1 0 2

6 S  – V , I.B 1 0 2

7 R  B – R -J , I.B 1 0 2

8 R  B – O , OP 1 0 2

9 V  – S , OP 1 0 2

10 K  B – D , OP 1 0 2

11 V  – L , OP 1 0 2

12 O  – B , III. . 1 0 2

13 S  – S , III. . 1 0 2

14 Č  H  – J , I.B 1 0 2

11. kolo

TIPOVAČKA

ATLETIKA
24. 10., 13:50 h Blansko. Půl-

maratón Moravským krasem.
BASKETBAL

23. 10., 20 h Blansko - Vyškov, 
24. 10., 17:30 h Blansko - Podolí, 
OP II mužů. 

HOKEJ
24. 10., 18 h Blansko - Uherský 

Ostroh. 25. 10., 17 h Boskovice - 
Velká Bíteš.

KOPANÁ
25. 10., 10:15 h Blansko - Sta-

rá Říše, divize. 14:30 h Ráječko 
- Jevišovice, Boskovice - Bzenec, 

KP. Kunštát - Líšeň B, I. A. Černá 
Hora - Jedovnice, Lipovec - Med-
lánky, I. B.

KUŽELKY
23. 10., 18 h Blansko C - Bos-

kovice.
ŠACHY

25. 10., 10 h Adamov - SK Zno-
jmo, KP I. 

ŠPRTEC
25. 10., 10 h Orlovna Boskovi-

ce. Turnaj 2. ligy.
VOLEJBAL

24. 10., 10 + 14 h Boskovice - 
Brno, liga juniorů.

Body dovezli jen hokejisté Minervy
REGION - Šesté kolo hoke-

jové Ligy Jižní Moravy a Zlín-
ska zavedlo v sobotu Blansko 
do Rosic, Boskovice zase do Vel-
kého Meziříčí.

Trápící se celek Blanska 
pokračoval ve slabých výkonech 
a z Rosic si přivezl vysokou poráž-
ku, Boskovice ani v šestém kole 
neztratily bod. Tentokrát se ale na 
výhru pořádně nadřely. 

6. kolo: HC Štika Rosice – 
Dynamiters Blansko 6:1 (1:0, 
2:0, 3:1).

Blansko: Vlach - Šenk, Stejs-
kal, Antoňů, Z. Němec, P. Němec, 

Sedláček, Jakubec, Stejskal, Koc-
man, Bažant, Kazda, Grünwald, 
Jílek, Kuběna, Antal.

Blanenští se do zápasu vrhli 
a celou první třetinu byli lepším 
týmem. Přesto se v její poslední 
minutě prosadil domácí Král.

Ve druhé třetině musel domá-
cí brankář Zavadil předvést řadu 
dobrých zákroků, nakonec to však 
byli znovu hráči Rosic, kteří v roz-
mezí 37 vteřin na konci druhé části 
hry přidali další dvě branky. Třetí 
část pak už patřila domácím, jedi-
nou branku vstřelilo Blansko osm 
minut před koncem.

Velké Meziříčí – SK Minerva 
Boskovice 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).

Boskovice: Vrba - Maksa, Surý 
Zbyněk, Lysoň, Dufek, Surý Aleš, 
Pelikán, Honzek, Hnilička, Skácel, 
Matouš, Karný, Bednář, Fadrný, 
Kroupa, Zvolánek, Popolanský. 

Stav zápasu se poprvé měnil až 
ve 28. minutě, kdy se trefi l Fadr-
ný. V dalších deseti minutách 
neproměnil domácí celek několik 
vyložených šancí a tak se zno-
vu radovali hráči Boskovic. Ve 
38. minutě se ke střele dostal Dufek 
a z levého kruhu propálil Štourače.

V závěrečné třetině domácí mezi 

43. a 44. minutou vyrovnali, ale 
v čase 49:01 Matouš využil přesi-
lovku a strhl vedení opět na stranu 
Boskovic. Vteřinu před koncem se 
do prázdné domácí branky trefi l 
Zvolánek a navýšil na 2:4.  (les)
 1.  Boskovice  6 6 0 0 33:9 18
 2.  V. Bíteš  6 4 1 1 28:15 14
 3.  Rosice  5 3 1 1 19:13 10
 4.  Uh. Ostroh  5 2 2 1 19:17 9
 5.  Uh. Brod  5 2 1 2 18:9 8
 6.  Kroměříž  5 2 1 2 17:14 7
 7.  V. Meziříčí  6 2 0 4 13:23 6
 8.  Břeclav B  6 1 1 4 21:31 4
 9.  Uh. Hrad.  4 1 0 3 17:26 3
 10.  Blansko  6 0 1 5 11:39 2

Běžecká liga pokračovala v Hořicích
REGION - Okresní běžecká liga měla v sobotu na programu osmý 

ročník Hořické rokle. Na hlavní osmikilometrovou trať se vydalo 
55 atletů, dalších 53 změřilo svoje síly v mládežnických kategoriích. 
První cílem proběhl s náskokem více než čtyř minut Jiří Čípa z Bystré-
ho, který například v srpnu vyhrál dobře obsazený Jesenický maraton. 
Nejlepším běžcem z našeho okresu byl Stanislav Široký, který byl v cíli 
na třetím místě. Nejlepší ženou byla v tomto závodě veteránka Zdeňka 
Komárková, která celkově skončila na třicátém místě.

Muži: 1. Jiří Čípa (Bystré), 28:12,50, 2. Martin Vynrtlík (Křepice), 32:27,00, 
3. Stanislav Široký (Blansko), 32:38,40. Veteráni 1: Gustav Grün (AC 

Okrouhlá), 33:09,60, 2. Tomáš Jančík (Boskovice), 34:16,70, 3. Petr Kolář 
(Sokol Blansko), 35:30, 10. Veteráni 2: 1. Pavel Bachratý (Blansko), 36:15,40, 
2. Vladimír Buřt (Sokol Blansko), 36:25,50, 3. Miroslav Březa (Kohoutovice), 
39:57,50. Veteráni 3: 1. Pavel Svoboda (TJ Sloup), 39:24,30, 2. Aleš Stráník 
(Relax-fi t team), 43:15,30. Junioři: 1. Petr Konečný (AC Okrouhlá), 33:29,20, 
2. Radek Crha (SK Skol Brno), 34:02,80, 3. David Klíč (ACT leraK Blansko), 
35:16,70. Ženy: 1. Eva Zálešáková (Adamov), 41:29,40, 2. Barbora Vemolo-
vá (Bukovice), 47:57,70, 3. Petra Hromádková (Blansko), 48:35,70. Veterán-
ky: 1. Zdeňka Komárková (Kometky Olešnice), 39:16,60, 2. Jana Kakáčová 
(Blansko), 39:51,70, 3. Marie Hynštová (AK Drnovice), 40:06,20.

Do konce letošního ročníku zbývají ještě tři závody. Tím prvním 
v pořadí je v sobotu Půlmaraton Moravským krasem.  (les)

K   

REGION - V šestém kole 
kuželkářské divize si B - tým 
Blanska poradil s Husovicemi C, 
v krajském přeboru blanenské céč-
ko vyhrálo v kuželně Husovic E.

Nedařilo se týmu Boskovic, kte-
rý doma nestačil na zatím nepo-
ražený Sokol Brno IV C.

Divize - 6. kolo: Blansko 
B - TJ Sokol Husovice C 6:2 
(3384:3105). Kotlán - Rozsíval 
2:2 (516:517), Daňková - Olšák 
1:3 (555:560), Novotný - Trusi-
na 4:0 (590:523), Kolařík - Máca 
3:1 (569:516), Flek - Meluzín 3:1 
(555:502), Michálek - Kolařík 4:0 
(599:487).
 1.  Čejkovice  6  5  0  1  30,0:18,0 10
 2.  Ivančice  5  4  0  1  27,0:13,0 8
 3.  Rosice B  5  4  0  1  27,0:13,0 8
 4.  Luhačovice B  6  4  0  2  32,0:16,0 8
 5.  Blansko B  6  4  0  2  30,0:18,0 8
 6.  Brno IV  5  3  0  2  23,0:17,0 6
 7.  Machová  6  3  0  3  26,0:22,0 6
 8.  Šanov  6  3  0  3  25,0:23,0 6
 9.  Husovice C  6  3  0  3  22,0:26,0 6
 10.  Dubňany B  6  2  0  4  20,0:28,0 4
 11.  Vyškov B  6  2  0  4  18,0:30,0 4
 12.  Telnice  6  2  0  4  17,0:31,0 4

 13.  Kroměříž  6  1  0  5  13,0:35,0 2
 14.  Val. Mez. B  5  0  0  5  10,0:30,0 0

KP2sA - 6. kolo: Velen Bos-
kovice - Sokol Brno IV C 3:5 
(2147:2170). Zukal - Rosendorfo-
vá 1:1 (359:364), Ševčík F. - Jan-
ková 2:0 (370:364), Látal - Smut-
ný 0:2 (286:375), Pitner - Smutný 
2:0 (404:360), Minx - Josefík 2:0 
(404:360), Ševčík P. - Hájková 0:2 
(356:362). Husovice E - Blansko 
C 2:6 (2358:2489). Betáš - Musi-
lová D. 2:0 (418:415), Patočka 
- Musilová N. 1:1 (407:364), Pul-
dová - Řehůřková 0:2 (349:441), 
Mlýnek - Musil 0:2 (378:411), 
Thielová - Lukáš 1:1 (385:434), 
Sedlák - Hédl 1:1 (421:424).
 1.  Brno IV C 5 5 0 0 31,5:8,5 10
 2.  Blansko C 5 4 0 1 28,0:12,0 8
 3.  Ivanovice 5 4 0 1 27,0:13,0 8
 4.  Boskovice  5 3 0 2 25,0:15,0 6
 5.  MS Brno F 4 2 0 2 14,0:18,0 4
 6.  MS Brno E 4 1 0 3 10,0:22,0 2
 7.  Žabovřesky C 5 1 0 4 13,0:27,0 2
 8.  Veverky B 5 1 0 4 11,5:28,5 2
 9.  Husovice E 6 1 0 5 16,0:32,0 22

V sedmém kole hostí Blansko C 
v okresním derby Boskovice.  (les)

REGION - Krajský přebor 
volejbalistů má odehrána tři dvoj-
kola a celek Letovic otevírá spod-
ní polovinu tabulky, když v sobotu 
v domácích zápasech s Brnem jed-
nou vyhrál.

KP muži: Sokol Letovice - 
Kometa Brno 3:1 (18, 15, -20, 13) 
a 1:3 (24, -21, -20, -19).
 1.  Ingstav  7 7 0 0 0 21:2 21
 2.  Znojmo 6 4 1 1 0 17:7 15
 3.  Brno - jih 7 4 1 1 1 18:10 15
 4.  Žabovřesky 6 4 0 0 2 14:6 12
 5.  Kometa  6 2 1 0 3 10:12 8
 6.  Letovice 6 2 1 0 3 10:13 8
 7.  Holubice 6 2 0 0 4 7:12 6
 8.  Šlapanice  6 2 0 0 4 7:14 6
 9.  Tišnov 6 0 0 1 5 5:18 1
 10.  Vyškov 6 0 0 1 5 3:18 1

KP žen: Boskovické ženy si 
připsaly dvě jednoduché výhry, 
když porazily celek Kuřimi.

Minerva Boskovice - DDM 

Kuřim 3:0 (16, 14, 11) a 3:0 (10, 
12, 13).
 1.  Lužánky  10 8 1 1 0 29:6 27
 2.  Žabiny 12 6 3 0 3 27:16 24
 3.  Vyškov B 10 7 0 2 1 25:11 23
 4.  Jehnice 10 4 2 1 3 21:16 17
 5.  Šlapanice B 8 4 1 2 1 20:14 16
 6.  Ivančice 10 3 1 2 4 18:20 13
 7.  Boskovice 12 2 2 2 6 18:28 12
 8.  Vyškov C 6 2 0 0 4 7:12 6
 9.  Kuřim 14 0 0 0 14 0:42 0

Liga kadetek: Ve dvou drama-
tických zápasech se boskovické 
kadetky radovaly z výher. 

Minerva Boskovice - Sokol 
Brno 3:2 (-14, 20, 10, -24, 10) 
a 3:2 (26, -21, -9, 18, 11).  (les)
 1.  Junior Brno 4 4 0 0 0 12:0 12
 2.  Brno I 6 3 0 2 1 13:11 11
 3.  Boskovice 6 0 4 1 1 14:14 9
 4.  Svitavy 4 1 1 0 2 8:8 5
 5.  Lanškroun 4 1 0 0 3 3:9 3
 6.  N. Veselí 4 0 0 2 2 4:12 2

P   

K

Desáté kolo Tipovačky nejlépe zvládl Jiří Stehlík st. z Kotvrdovic, 
který získal 24 bodů. Kompletní výsledky na www.zrcadlo.net.
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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
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