
Radim Hruška

Boskovice - Již tento čtvrtek 
odstartuje v Boskovicích jedna-
dvacátý ročník festivalu pro ži-
dovskou čtvrť – Boskovice 2013. 
Pořadatelé ze sdružení Unijazz 
finišují s přípravami. 

Akce, na jejímž pořádání se 
podílí město Boskovice a rodina 
Mensdorff-Pouilly, bude probíhat 
až do neděle 14. července. Festi-
val je vyhledávaný nejen kvůli 
kvalitní nabídce hudby, výstav, 
divadelních představení, filmů či 
autorských čtení, ale především 
pro příjemnou atmosféru a dobré 
zázemí, které si užívají i rodiny 
s malými dětmi.

„Festival začne ve čtvrtek 
11. července v 16 hodin vernisá-
ží výstav v Muzeu Boskovicka, 
oficiální zahájení pak obstará 
v 17 hodin v zámeckém skleníku 
kapela RabiGabi a. G. Ta nepatří 
rozhodně k žádným nováčkům 
našich pódií. Přestože kape-
la vznikla až v roce 2010, její 
členové projeli s Hradišťanem, 
Cimbálovou muzikou Jaroslava 
Čecha a brněnskou Natalikou 
v uplynulých 20 letech prakticky 

celý svět. Nezaměnitelný zvuk 
plný emocí, který dnes kapela 
vytváří, vychází ze spojení ha-
ličského klezmeru s moravskou 
folklórní melodikou. Během čtyř 
dnů festival nabídne bohatý pro-
gram na následujících scénách 
i mimo ně,“ popsala Petra Černá 
z pořádajícího sdružení Unijazz.

Největší akce se budou tra-
dičně odehrávat v areálu letního 
kina, kde vystoupí například iz-
raelská kapela Psoy Korolenko & 
Oy Division! Na hlavní hudební 
scéně dále zahraje česká legen-
dární kapela Mňága a Žďorp, 
stálice alternativní hudební scé-
ny Už jsme doma, polští Klez-
mafour, špička české world mu-
sic Čankišou, slovenská skupina 
Kubo Ursiny & Provisorium, 
maďarská kapela Kerekes Band 
a další.

Živo bude také za muzeem, na 
hradě, v synagoze nebo stálém 
kině. V zámeckém skleníku pak 
bude otevřena česko-německá 
jazzová scéna. Na ní se každým 
rokem představují zkušené i za-
čínající kapely z Německa a Čes-
ké republiky. 

 Pokračování na str. 5

MÁTE HYPOTÉKU?
SNIŽTE SI ÚROKOVOU SAZBU!
MENŠÍ ÚROK = MENŠÍ SPLÁTKA.
VAŠE PENĚŽENKA VÁM PODĚKUJE.
NAPIŠTE SI O BEZPLATNÝ, NEZÁVAZNÝ ROZBOR VAŠÍ HYPOTÉKY.
Službu poskytuje Simon Grulich, nezávislý fi nanční poradce s 8 letou praxí, zapsán 
u ČNB.       +420 723 659 835       simon.grulich@ovbmail.cz  www.sginfo.cz

V muzeu je k vidění výstava 
věnovaná památníku 

v Hodoníně u Kunštátu
Boskovice - Do pátku 12. července bude v Muzeu Boskovicka pro-

bíhat výstava „Památník Hodonín – průsečík tragických osudů 1940-
1950“. Putovní expozice Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského představuje historii areálu tábora u obce Hodonín po-
blíž Kunštátu. Tábor se stal v letech 1940-1950 průsečíkem tragických 
osudů lidí, do jejichž životů zasáhly pohnuté dějiny naší země. Táborem 
prošlo několik tisíc lidí, z nichž někteří internaci nepřežili. Důvody věz-
nění se lišily. Do kárného tábora byli zavíráni sociálně nepřizpůsobi-
ví, z rasových důvodů byli uvězněni Romové a kvůli svému etnickému 
původu sudetští Němci, za politické názory zde byli drženi vězni ko-
munistického režimu. Výstava je v multifunkčním sále muzea přístupná 
zdarma v úterý – pátek od 9 do 17 hodin.  (hrr)

Policisté varují turisty: Věci 
v autech nevydrží

Blanensko a Boskovicko - Auta zaparkovaná mimo obce na lesních 
nebo polních cestách jsou stále častěji cílem zlodějů. Ti počítají s tím, že 
v nich jejich majitelé ponechali cenné věci a mnohdy tomu tak skutečně 
je. Během hodiny mezi třetí a čtvrtou odpolední ve středu 3. července se 
například vloupal zloděj do osobního auta Ford Galaxy, které bylo za-
parkované u pískového lomu v Rudici. Pachatel poškodil zámek, dostal 
se do vozidla, kde pobral mimo jiné dva mobilní telefony, fotoaparát, 
dva batohy s oblečením, dámskou peněženku se třemi tisíci korunami 
a osobní doklady. Celkem tak majitelům auta způsobil škodu za více 
než 24 tisíc korun. Tento případ však není ojedinělý. Zloději využívají 

toho, že do regionu přijíždějí lidé 
za poznáním a turistikou. Policisté 
proto znovu varují majitele vozi-
del, aby si v nich nenechávali cen-
nosti.  (hrr)
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vyjde v úterý 
23. července!
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PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA & DVEŘE

Socha svatého Šebestiána opět zdobí 
doubravické náměstí Svobody

Doubravice nad Svitavou - 
Přesně před třemi sty lety si po-
stavili Doubravičtí na dnešním 
náměstí Svobody sochu svatého 
Šebestiána. Není divu, že se na ní 
za ta léta podepsaly povětrnostní 
vlivy a dílo zkázy po sobě zane-
chali i vandalové. Aby mohla so-
cha i nadále náměstí městyse kráš-
lit, ujal se jí restaurátor. Pod jeho 
rukama znovu doslova ožila.

Práce se ujal restaurátor - 
akademický sochař Petr Tůma. 
Doubravice nad Svitavou získala 
na tuto akci dotaci od Jihomo-
ravského kraje ve výši 200 tisíc 
korun a stejnou částkou přispěla 
i samotná obec. Ke slavnostní-
mu okamžiku - žehnání sochy, 
se sešli místní i hosté v sobotu 
22. června. Přítomní si tak sou-
časně připomenuli 120. výročí 

zahájení vyučování v budově 
místní základní školy.

Slavnostní odpoledne zahájil 
promenádní koncert Dechovky 
Rájec. Slova se pak ujal starosta 
městyse Pavel Král a připomenul 
historii sochy a její význam pro 
Doubravické. Samotné žehnání so-
chy provedl Mons. František Kout-
ný spolu s místním farářem ThLic. 
Davidem Ambrožem. Mons. Kout-

ný byl před lety doubravickým 
farářem a má proto k obci velmi 
vřelý vztah. Před samotným aktem 
zazněla fanfára doubravického ro-
dáka Jana Kunce, tzv. Vatikánská. 
Velkým překvapením pro všechny 
pak bylo, když místní muzikus Jo-
sef Přibyl přednesl s dechovkou Pí-
seň o sv. Šebestiánu, ke které složil 
nejen slova, ale také hudbu.
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www.michalbabak.cz

Michal Babák
poslanec Parlamentu R

.cz
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SPLN NO:
 zrušení poplatku za položku na receptu

 omezení hazardu

 zachování stravenek

PRACUJI NA:
 vymýcení lichvy

 omezení církevních restitucí

 zrušení sKarty

 snížení ceny nafty
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Na tra  . O víkendu se v Šošůvce odehrálo další kolo seriálu Velké ceny Blanenska v požárním útoku. Více na str. 2  Foto Pavel Kuchař
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Pozor!
Příloha 

věnovaná 
školám

na str. 4 a 6
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Nábor inzerce na tel.: 777 008 399
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V Šebetově chtějí letos zateplit 
budovu zdravotního střediska

K K
Se spreji 
po městě

Rájec-Jestřebí - Se spreji růz-
ných barev se prošel po Rájci-
Jestřebí během jedné noci zatím 
neznámý sprejer. Nejprve popsal 
různými nápisy fasádu bytového 
domu, pak přilehlou cihlovou zeď, 
která slouží jako kryt na popelnice, 
dále zeď u autobusové zastávky 
i plechovou autobusovou zastávku 
samotnou. Kromě toho popsal spre-
jem také několik polí betonového 
oplocení fotbalového stadionu. 
Škoda, kterou neznámý pachatel ve 
městě způsobil, byla vyčíslena na 
asi pět tisíc korun.  (hrr)

Srážka s vlakem
- bez zranění

Borotín - Štěstí v neštěs-
tí měla osmadvacetiletá řidička 
Volkswagenu Sharan. Krátce po 
osmé hodině večer ve středu 3. 
července se vracela domů ve smě-
ru od Borotína a na nezabezpeče-
ném železničním přejezdu v blíz-
kosti Velkých Opatovic přehlédla 
přijíždějící nákladní vlak. Přestože 
strojvedoucí řidičku upozorňoval 
zvukovým signálem, že se k pře-
jezdu blíží, ta nereagovala. Po 
střetu naštěstí nebyl nikdo zraněn, 
na vozidle a na vlakové soupravě 
vznikla škoda za asi 50 tisíc korun. 
Dechová zkouška u strojvůdce 
i u řidičky vyloučila, že by byli 
pod vlivem alkoholu.  (hrr)

Koupání vyšlo 
muže draho

Blansko - Vypáčená dvířka 
skříňky, v níž měl osobní věci, našel 
v úterý 2. července odpoledne muž, 
který se šel vykoupat do blanenské-
ho akvaparku. Ze skříňky mu zmi-
zely osobní věci včetně peněženky 
a platebních karet. Zatím neznámý 
zloděj mu způsobil škodu za více 
než dva tisíce korun a je nyní pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
krádeže.  (hrr)

Sprejeři útočí 
na auta

Blansko, Adamov - Novou 
zábavu si našli v posledních dnech 
sprejeři na Blanensku. Místo na 
vlaky a fasády domů, garáží či 
dalších objektů svoje nástřiky 
dělají na nákladní auta. Jen v prv-
ních červencových dnech policisté 
šetřili dva obdobné případy. V tom 
prvním neznámý pachatel přele-
zl plot areálu zemědělské fi rmy 
v Blansku a poničil tam zaparko-
vané nákladní auto značky Ford 
Tranzit. Na levou část nákladní-
ho prostoru totiž nastříkal nápis 
o velikosti čtyř metrů čtverečních 
a majiteli auta způsobil škodu za 
asi 10 tisíc korun. Další podobný 
případ se stal v Adamově, kde 
neznámý vandal poškodil plachtu 
zaparkovaného nákladního auta 
značky Iveco. Na plachtu vytvo-
řil sprejem dva nápisy o více jak 
pěti metrech čtverečních a škoda 
tak byla vyčíslena na nejméně 12 
tisíc korun. Pachatelé, po nichž 
policisté pátrají, jsou podezřelí ze 
spáchání trestného činu poškození 
cizí věci.  (hrr)

Bral kusy 
radiátorů

Vranová, Letovice - Třicetiletý 
muž z Letovicka má podle zjiš-
tění policistů zřejmě na svědomí 
dva případy trestné činnosti ve 
městě a v okolí. Muž měl nejprve 
v březnu letošního roku vysadit 
železnou bránu od neobývaného 
oploceného areálu profesionálních 
hasičů ve Vranové. Z prostor budo-
vy pak odcizil ventily od radiátorů, 
vodovodní baterie a stropní svítidla 
a způsobil tak škodu za více než 
15 tisíc korun. Věci pak prodal do 
sběrny a peníze použil pro svoji 
potřebu. Kromě toho má stejný 
muž zřejmě na svědomí poškození 
devíti plastových poštovních schrá-
nek v jednom z letovických byto-
vých domů. V tomto případě byla 
vyčíslena škoda na více než šest 
tisíc korun.  (hrr)

Začátek 
prázdnin slavili 

alkoholem
Blanensko - Začátek prázdnin 

a konec školního roku si někteří 
mladí lidé spojili s pitím alkoholu. 
Přesvědčili se o tom při kontrolách 
policisté na Blanensku a Bosko-
vicku. Policisté na různých zába-
vách, technopárty i v restauracích 
v Olomučanech, Adamově, Křti-
nách, Jedovnicích, Kotvrdovicích 
a Horní Lhotě zkontrolovali v noci 
na sobotu 28. června celkem čtr-
náct lidí mladších osmnácti let. Šest 
z nich bylo pod vlivem alkoholu. 
Rekordmankou večera byla sedm-
náctiletá dívka, která měl v dechu 
2,24 promile a vyjela si z Brna na 
technopárty do Křtin. Hodnotu 
0,96 promile pak měl i patnáctiletý 
hoch, kterého policisté kontrolovali 
v Horní Lhotě a šestnáctiletá dívka 
na stejném místě měla v dechu 0,94 
promile.   (hrr)

Střílel do 
protihlukové 

stěny
Ráječko - Zatím neznámý 

pachatel prostřílel diabolkami na 
dvou místech protihlukovou stě-
nu v Ráječku. Stalo se to v noci 
na čtvrtek 27. června. V plastové 
bariéře umístěné v těsné blíz-
kosti silnice vedoucí od Blanska 
k Ráječku vzniklo střelbou osm 
otvorů o velikosti v průměru až 
dva centimetry. Na protihlukové 
stěně vznikla škoda za asi sedm 
tisíc korun. Pachatel je nyní pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci.  (hrr)

Rozebral 
fóliovníky

Šebrov - Železo je pro zloděje 
stále velmi zajímavým artiklem. 
Přesvědčili se o tom majitelé 
zahradnictví v Šebrově, které nav-
štívili lapkové. Z areálu si odnesli 
asi 80 kusů konstrukčních tyčí 
k fóliovníkům, ale také železný 
radiátor a stihli ještě rozbít palivo-
vý fi ltr u zaparkovaného traktoru. 
Způsobili tak škodu za více než 31 
tisíc korun.  (hrr)

Postrach sklepů 
je dopaden

Blansko - Policisté již znají 
identitu muže, který byl od začát-
ku letošního roku postrachem 
obyvatel bytových domů v Blan-
sku. Muž totiž navštěvoval sute-
rénní prostory a sklepy, kde bral 
doslova vše, co se dalo. Napří-
klad koncem dubna se vloupal 
po vypáčení petlic do pěti sklep-
ních kójí, ze čtyř nevzal nic, ale 
v páté pobral elektrický vysavač 
a nástěnné hodiny. Způsobil tak 
škodu za téměř dva tisíce korun. 
V polovině května pak zase 
 navštívil jiný bytový dům, kde 
ze sklepení vzal detektor kovů, 
akumulátorovou vrtačku, cyklis-
tickou přílbu, cyklistické brýle 
a kufřík s nářadím. Jen v tomto 
sklepě se škoda vyšplhala na více 
než 12 tisíc korun. Pachatelem 
této trestné činnosti je podle zjiš-
tění policie třiadvacetiletý muž, 
který je podezřelý ze spáchání 
trestných činů krádeže a porušo-
vání domovní svobody.  (hrr)

Řidička srazila
chodkyni

Boskovice - Policisté hledají 
svědky dopravní nehody, která se 
stala v neděli 23. června kolem 
šesté hodiny večerní v Boskovi-
cích u obchodního domu Lidl. 
Devětatřicetiletou chodkyni 
tam měla srazit při přecházení 
vozovky zatím neznámá řidič-
ka osobního vozu Škoda Fabia 
modré barvy. Po nehodě řidička 
na místě zastavila, ale poté, co 
ji chodkyně ubezpečila, že se jí 
nic nestalo, z místa nehody odje-
la pryč. Posléze se ale chodkyni 
přitížilo a skončila na ošetření 
v místní nemocnici.  (hrr)

Šesté kolo Velké ceny Blanenska 
uspořádali hasiči ze Šošůvky

Broňa Zhořová

Šošůvka - Tradiční prázdninový 
sportovní víkend pořádaný šošův-
skými hasiči zakončila v neděli 
7. července soutěž o nejrychlejší 
požární útok, která je již několik 
let zařazena i do bodování Vel-
ké ceny Blanenska. Běhalo se na 
návsi před kulturním domem na 
asfaltovo-prosívkovém povrchu, 
pořadatelům i závodníkům bylo 
v teplém počasí k dispozici i záze-
mí v kulturním domě. Zazávodit 
si do Moravského krasu přijelo 13 
ženských a 32 mužských družstev, 
bohužel ne všem se podařilo svůj 
pokus dokončit, případně zaběh-
nout dle jejich představ.

Celou soutěž zahájila mužská 
kategorie, ve které bodovala 
družstva jak z blanenského, tak i z 
jiných okresů. Nejrychleji ze všech 
soutěžních mužstev se podařilo 
těžké terče srazit borcům z Čer-
novic A, kteří časomíru zastavili v 
čase 17,62 s, o pár setinek za nimi 
skončilo Stražisko z okresu Prostě-
jov s časem 17,81 s a na třetí příčku 
vystoupali loňští vítězové celé ligy, 
muži z Hlubokého z Třebíčska (čas 

17,84 s). V mužské části soutěže 
se v Šošůvce dost kazilo, celkem 
osm družstev odjíždělo ze soutěže 
s neplatným pokusem, a to přede-
vším kvůli nespojenému vedení.

V poslední době celkem nevída-
ný jev se udál v ženské kategorii, 
o body do tabulky mezi sebou bojo-
vala družstva pouze z našeho okre-
su. Nutno podotknout, že soutěž 
tím rozhodně neztratila na kvalitě. 

Velmi krásný a zaslouženě vítězný 
útok zaběhla děvčata z Němčic, 
jejichž proudařky po téměř identic-
kých sestřicích zastavily časomíru 
na čase 17,77 s. Holky bodují i v 
postupových soutěžích v požárním 
sportu, 3. srpna budou reprezen-
tovat blanenský okres na krajské 
soutěži v požárním sportu. Stří-
brné medaile si v Šošůvce na krk 
pověsily a deset bodů do celkové 

Kolo v Šošůvce.  Foto Pavel KuchařKolo v Šošůvce.  Foto Pavel Kuchař

tabulky připsaly ženy z Černovic, 
které svůj požární útok předvedly 
v čase 18,78 s. Trojici nejlepších 
doplnila děvčata z Černé Hory, kte-
rá na bronzovou příčku vystoupala 
časem 18,82 s.

O víkendu 13. a 14. července 
má Velká cena Blanenska volno, 
další soutěž proběhne v neděli 21. 
července na kopečkové dráze ve 
Žďáru.

Blanensko - Základní článek 
Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen 
již poněkolikáté pořádá netradiční 
tábor pro mladé lidi v Rumunsku, 
v části nazývané Český Banát. Jed-
ná se o seskupení několika vesnic 
v podhorské oblasti Karpat, kam 
před téměř 200 lety přišlo několik 
českých rodin za prací, založilo 
vesnice a dodnes zde žije téměř 
výhradně české obyvatelstvo. 

Život je zde poklidný, málo 
dotčený vyspělou civilizací. Ve 
vsích jsou prašné ulice, po kterých 
jezdí koňské povozy, ženy v šátku 
vodí dobytek nebo i prasata přes 
celou vesnici na pastvu, muži pra-

cují na svých statcích a ti mladší 
podnikají v turistickém ruchu – 
své romantické chaloupky nabíze-
jí turistům k pronájmu. Okolní pří-
roda má nepopsatelné podmanivé 
kouzlo…

 Za těmito fenomény se mladí 
lidé každý rok s nadšeným dob-
rodružným duchem vydávají pod 
křídly zmíněné organizace. Minu-
lý rok letní pobyt v Rumunsku 
fi nančně podpořila Evropská unie, 
konkrétně Česká národní agentura 
Mládež v rámci programu Mládež 
v akci. Celý projekt byl nazván 
„Český Banát aneb Cestou ke 
kořenům 2012“ a byl koncipován 

jako Výměna mládeže. Zúčast-
nilo se jí přes 30 mladých lidí ze 
čtyř zemí Evropy – Češi, Slová-
ci, Poláci a Rumuni. Témata této 
výměny mládeže byla – udržitel-
ný život, národnostní menšiny, 
dobrovolnická pomoc místním 
lidem, poznání podkarpatské pří-
rody na několikadenních vandrech 
a samozřejmě navázání bližšího 
kontaktu účastníků jiných národ-
ností – poznání jiných kultur. 

Do Rovenska, vesničky, kde 
jsme společnými silami budovali 
účastnickou základnu Modrého 
Kamene, se letos již chystá další 
skupinka mladých lidí, tentokrá-

te v menším počtu pouze Če-
chů a Slováků, aby pokračovali 
v udržování unikátního kontaktu 
s krajany v odlehlém Rumun-
sku. Na začátku léta se účastníci 
a organizátoři budoucího tábo-
ra sejdou v sídle ZČ HB Modrý 
Kámen, v Ekologickém volnoča-
sovém centru Švýcárna v Morav-
ském krasu, aby se na akci připra-
vili a užili si zde, v Moravském 
krasu, příjemný víkend. Více o ZČ 
HB Modrý kámen a Hnutí Bronto-
saurus a jejich dalších projektech 
se lze dozvědět na www.modryka-
men.brontosaurus.cz a www.bron-
tosaurus.cz.  Hana Kodymová

Netradiční tábor pro mladé lidi v Rumunsku

Radim Hruška

Šebetov - V Šebetově se v letoš-
ním roce pustí do zateplení budo-
vy zdravotního střediska. Bude se 
jednat o kompletní zateplení fasá-
dy a půdy včetně výměny oken. 

„Hlavně ta jsou ve strašném 
stavu, je problém je otevřít, a to 
nemluvím o zavírání. Při větr-
ném počasí je tam citelný průvan. 
I kvůli tomu musí obec částečně 
dotovat provoz topení. Budova je 
hodně stará, stavěla se začátkem 
minulého století, ale vnitřní pro-
story jsou poměrně zachovalé, 
proto žádné další opravy neplá-
nujeme. V současné době jsou ve 

středisku čtyři ordinace a soukro-
má prodejna,“ uvedl starosta obce 
Zdeněk Čížek.

Další významnou investiční 
akcí, na kterou se v Šebetově při-
pravují, je propojení dvou okruhů 
místního vodovodu. „V minulos-
ti jsme měli problémy s vodou. 
Před čtyřmi roky se vybudoval 
vodovodní přivaděč s vodojemem 
a problémy ustaly. Síť je rozvede-
na po celé obci s výjimkou části 
Kapouňata, která má vlastní vodo-
jem a rozvod. Poslední dobou 
se nám stává, že nárazově není 
v Kapouňatech dostatek vody. 
Nyní proto plánujeme propojení 
obou sítí řízeným čerpadlem,“ 

vysvětlil Čížek. V současné době 
se připravuje projekt. Podle před-
pokladů by se cena díla mohla 
pohybovat mezi půl až jedním 
milionem korun. Jak řekl staros-
ta, kromě propojení se bude navíc 
vyměňovat i asi dvě stě metrů sta-
rého potrubí v Kapouňatech. „Až 
budeme mít k dispozici kompletní 
dokumentaci a vysoutěženu cenu, 
tak se budeme pokoušet získat 
nějakou dotaci. Samotná stavba 
pak proběhne nejdříve v příštím 
roce,“ řekl Čížek.

Podle něj se bude pracovat 
také v mateřské škole, kde děl-
níci vymění tři sedmatřicet let 
staré kotle za dva moderní včetně 

nového ohřívače vody. V Šebe-
tově také podali žádost o dota-
ci na regeneraci zeleně v obci. 
„Pokud uspějeme, můžeme získat 
až devadesát procent potřebných 
prostředků. V minulosti jsme už 
několik etap výsadby zeleně pro-
vedli, především ve středu obce. 
Nyní by na řadu přišla prostranství 
kolem domů a část naproti obec-
nímu úřadu. Hodnota projektu je 
kolem tří milionů korun,“ dodal 
starosta s tím, že jednu investiční 
akci už mají letos Šebetovští za 
sebou – a sice digitalizaci stálého 
kina. Kvalitní vybavení na promí-
tání a ozvučení pořídili za asi 210 
tisíc korun. 

Oslava. V Újezdu u Kunštátu si připomněli 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Zároveň veřejnos   představili ručně vyšívaný hasičský 
prapor a publikaci o historii obce Újezd u Kunštátu.  Foto archiv

Oslavili výročí sboru dobrovolných hasičů
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Naše společnost pro všechny za-
městnance a pro širokou veřejnost 
připravila na 15. června již 6. roč-
ník Dne ČKD. Pro návštěvníky jsme 
měli nachystaný bohatý dopro-
vodný program završený možnos-
tí prohlídky unikátních výrobních 
prostor, ve kterých se vyrábí vodní 
turbíny již od roku 1904. 

Díky vydařenému počasí a dobré or-
ganizaci si onu červnovou sobotu na-
šlo cestu k „Nové hale“ bezmála 600 
návštěvníků. Z toho více než polovi-
na byly děti, pro které jsme nachystali 
různé soutěže, atrakce a drobné dár-

ky. S velkým 
ohlasem se 
setkala přede-
vším adrenali-
nová jízda na 
čtyřkolkách. 

Výrobní prostory zhlédlo více než 
300 návštěvníků a průvodci z řad na-
šich pracovníků zodpověděli nespo-
čet zajímavých a podnětných dotazů. 
Návštěvníci výrobních prostor moh-
li vidět klapkové uzávěry pro vodní 
elektrárnu Reisseck o průměru 3,6 
m. V rámci probíhajících oprav elek-
tráren vltavské kaskády je v našich 

6. ročník Dne ČKD Blansko Holding, a.s.
prostorách provádě-
na generální oprava 
kaplanovy turbíny pro 
elektrárnu Kamýk. Uni-
kátním projektem je 
především výroba lo-
patkového kruhu o prů-
měru 10 m a segmentů 
spirály pro francisovu 
reverzní turbínu. Jed-
ná se o největší výrob-
ky tohoto druhu, které 
byly kdy v ČKD vyrábě-
ny. Celková hmotnost 
projektu Salamonde je 
110 tun.

Nové projekty si také 
žádají nové technické 
vybavení. Moderniza-
ce technického vyba-
vení probíhá postup-
ně. V roce 2012 byla 
v rámci operačního 
programu Podnikání 
a inovace, vypsaného 
ministerstvem průmys-
lu a obchodu, spuště-
na do provozu moder-
ní horizontka FPT. Na 
podzim letošního roku 
bude uveden do provo-
zu nový karusel ČKD IX 
SKD 63/70 D. Tento stroj, o celkové 
hmotnosti 320 000 kg, bude schopen 
obrábět obrobky o hmotnosti až 120 
tun. Maximální průměr obrobku může 
do sáhnout až sedmi metrů a maxi-
mální výška obrobku pak pěti metrů.

 Cílem Dne ČKD bylo poukázat na 

to, že ČKD Blansko Holding, a.s. je 
společnost navazující na bohatou 
historii a tradici ve výrobě vodních 
turbín a hydroenergetických zaříze-
ní. Díky spojení s ruskou společností 
Tyazhmas tuto tradici můžeme rozví-
jet i v budoucnosti.
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Na zámku v Rájci vystavují 

dvě renomované výtvarnice
Š ...

Naděžda Formánková

Rájec-Jestřebí - Velmi zajíma-
vá a nekonvenční výstava výtvar-
ného umění byla zahájena na kon-
ci června v Galerii Kruh na zámku 
Rájec nad Svitavou. Představuje 
práce dvou autorek, které vychá-
zejí ve své tvorbě z přírodních ma-
teriálů – kůže a hlíny. 

První z nich, Dana Sedlářová 
tvoří poetické obrazy, doplňky do 
interiéru jako vázy, dózy, lampy, 
sety na psací potřeby, šperkovnice 
a především pro dámy také půvab-
né šperky, opasky a doplňky k odě-
vům. Paní Sedlářová používá ke 
své práci hovězí kůži o tloušťce od 
dvou do osmi milimetrů. K tvorbě 
používá techniku batiky na kůži, 
jejíž technologii sama vyvinula. 
Tuto techniku, kterou si chrání, 
kombinuje s barevnými pigmenty 
a řezbou. Všechna díla se vyzna-
čují jednoduchou elegancí, krá-
sou a originalitou a jsou ozdobou 

Zábava. Rozseč nad Kunštátem hos  la již devátý ročník populární Traktoriády. Akce se zúčastnil rekordní počet strojů (85) i diváků. Foto Pavel Novák * Hvězdy. Fotbaloví příznivci si přišli na své na lysické Fotbalové pou   
s výběrem hvězd. Na snímku se sešly fotbalové hvězdy společně se zástupci MC Jablíčko Lysice. Foto archiv * Výročí. Ve středu 26. června se uskutečnilo malé posezení u příležitos   10. výročí otevření Domu s pečovatelskou 
službou v Jedovnicích. Po úvodním slovu starosty ing. Jaroslava Šíbla byl připraven pro obyvatele pěkný kulturní program s občerstvením. Foto Jaroslav Oldřich

Minifotoreportáž z dění na Blanensku a Boskovicku

kteréhokoliv moderního interiéru. 
Kožené šperky dokáží podtrhnout 
styl a půvab každé ženy. 

Druhou umělkyní, jejíž tvorbu 

výstava představuje, je Dagmar 
Mathonová z Uničova. Šternber-
ská rodačka, která vystavovala 
opakovaně v naší republice i v za-

hraničí, se zabývá tvorbou užité 
keramiky i velice půvabné a zají-
mavé keramické plastiky. Její díla 
se vyznačují výraznou barevností, 
která upoutá diváka na první po-
hled. Dominují zvláště červená, 
oranžová, zelená a modrá. Zákla-
dem je vždy přírodní povrch ke-
ramiky, který je různě patinován 
a dekorován. Autorku fascinuje 
světlo a stín, proto často tvoří lam-
py různých tvarů a velikostí, které 
jsou jemně vyřezávané a po roz-
svícení vytvářejí otvory v lampě 
krásné světelné efekty.

Výstava obou autorek potěší ne-
jen milovníky výtvarného umění, 
ale může být vhodnou inspirací 
pro všechny, kdo si chtějí zkrášlit 
nový dům, byt či kancelář anebo 
najít originální dárek pro radost 
sobě či svým blízkým.

Výstava potrvá v Galerii Kruh 
do 31. července a je otevřena 
denně mimo pondělí od 10 do 16 
hodin.

 Foto archiv Foto archiv

Lysice - V sobotu 22. června 
otevřela své brány pro veřejnost 
zemědělská akciová společnost 
ZEAS Lysice. Během celého dne 
proudily do podniku desítky lidí, 
aby se podívaly, jak dnes hospo-
daří velký zemědělský podnik. 
A že bylo opravdu na co koukat. 

Celý lysický areál byl rozdělen 
na tematická stanoviště – živo-
čišnou výrobu zastupovaly snad 
všechny druhy hospodářských 
zvířat od malých selátek po téměř 
tunového býka, stanoviště rostlin-
né výroby bylo utvořeno z vysta-
vených polních plodin, které spo-
lečnost pěstuje, a následných po-
travin, které jsou z nich vyráběny. 
Nechyběla ani expozice plevelů, 
škůdců, semen a znalostní test 

s možností výhry věcných cen. 
Mechanizace obsahovala vysta-
vené stroje včetně zasvěceného 
komentáře zaměstnanců, historie 
společnosti byla připomenuta do-
kumentárním fi lmem a výstavou 
historických zemědělských stro-
jů. Přidružená výroba – šití pra-
covních oděvů, byla zastoupena 
pracovním koutkem s možností 
ručního šití. Nechyběla textilní 
kráva s umělým vemenem, kresle-
ní, ukázka domácí výroby másla, 
medobraní a mnoho regionálních 
výrobků k ochutnání nebo koupi.

Celý den hrála k poslechu živá 
kapela, grilovalo se vepřové, roz-
dávaly balonky a dárečky pro 
malé návštěvníky a pro ty větší 
nechybělo točené pivo. Lysice 

Společnost ZEAS Lysice otevřela brány veřejnos  

zkrátka ožily a předvedly skvě-
le zorganizovanou propagační 
akci, na kterou budou návštěvníci 
dlouho vzpomínat. 

Více fotografi í naleznete na 
webových stránkách www.zea-
sas.cz a www.zemedelstvizije.cz. 
 (zpr, hrr)

 Foto archiv Foto archiv

Doubravice - Na dvou místech 
v Doubravici nad Svitavou si 21. 
června odbojáři ČSBS Boskovi-
ce s místostarostou obce Ladisla-
vem Štoudkem a s kronikářkou 
obce paní Evou Sáňkovou připo-
menuli pietním aktem 71. výročí 
vyhlazení Ležáků.

Proč právě Ležáky v Doubra-
vici? Obě obce spojuje protek-
torátní historie - udání zrádci. 
V Ležákách byli udáni parašutis-
té, v Doubravici odbojáři. Obojí 
plnili výzvu prezidenta Beneše 
k boji s nacisty, obojí za to zapla-
tili životem. Na domě odbojářů 
rodiny Holíků jsou pamětní des-
ky, které to osvětlují. Letos tyto 
desky slavily 10. výročí odhale-
ní. V parčíku u plakety Dr. Tyrše, 
kterou za I. ČSR odhalil náčelník 
Sokola Alois Štěrbáček, odbojář 
skupiny Jindra, zavlál unikátní 
prapor odbojářů ČSBS, který po 

Prapor partyzánů na paměť Ležáků i odbojářů

válce zřídila organizace v Be-
nešově. Prapor má vyšita jména 
partyzánských skupin operují-
cích v kraji - Gen. Svobody, Jer-
maka, Delty, rady tří a Juraje. Je 

to moravský unikát, jiný takový 
prapor není na Moravě znám.

Pietní akt odbojářů v Doub-
ravici též připomněl všechny 
doubravické odbojáře, i další bo-

jovníky proti hitlerovcům z okre-
su, jichž je na deskách uvedeno 
rovných jednašedesát. Odbojáři 
nezapomínají ani na Ležáky, ani 
na Doubravici. Také jim za to po-
děkoval pan Blaha ze Svitávky, 
potomek drválovické odbojářky, 
která byla popravena za podá-
ní kusu chleba ruskému zajatci. 
I její jméno uvádí naše pamětní 
desky. Na paměť nejvyšší oběti, 
kterou přinesla národu s ostatní-
mi vlastenci. 

Pamětní desky v Doubravici 
mají ještě jeden unikát. Bronzo-
vou plaketu Dr. Edvarda Beneše 
od sochaře Blahníka. Proč Beneš 
v Doubravici? Odbojáři byli udá-
ni jako „hnízdo benešovců“ a Be-
nešovi a republice zůstali věrni 
až do smrti. Odkaz Dr. Beneše 
a republiky hájí ČSBS Boskovice 
i dnes. Dr. Jiří Jaroš Nickelli, 

předseda ČSBS Boskovice

 Foto archiv Foto archiv

Žáci ze Salmovky byli v Praze
Koncem května se opět uskutečnil výměnný pobyt páťáků ze ZŠ Sal-

mova Blansko a ZŠ Umělecká Praha 7. A co naše žáky v Praze tentokrát 
čekalo? Po příjezdu a ubytování byli přivítáni panem starostou na his-
torické radnici Prahy 7, mohli se svézt dobovým výtahem páternoster 
a dostali praktické dárky. Následovala procházka po Letné s krásným 
výhledem na hlavní město. Následující den byl věnován ZOO a pro-
hlídce všech jejích expozicí. Při osvěžující plavbě parníkem po Vltavě 
mohly děti sledovat známá místa a památky a zajímavá byla plavba přes 
zdymadla.

Na středu připravila pražská škola na svém hřišti již tradiční sportovní 
šestiboj, který byl zakončen utkáním ve vybíjené. Dalšími působivými 
zážitky byla návštěva Národního technického muzea a večerní program 
v Planetáriu. Děti nemohly samozřejmě vynechat prohlídku historické 
části Prahy od Václavského náměstí až po Pražský hrad. Na nádvoří se 
zájmem sledovaly střídání hradní stráže a po rozchodu se společně pře-
sunuly na Loretánské náměstí a zde navštívily Černínský palác a jeho 
reprezentační prostory včetně Masarykova bytu. Po Starých zámeckých 
schodech jsme došli až na Staroměstské náměstí k Orloji a zpět k metru, 
kterým mnozí žáci jeli poprvé. Před návratem do Blanska jsme se stihli 
rozloučit se Stromovkou, ve které jsme trávili volné chvíle.

 Po náročném programu se všichni unaveni, ale naplněni příjemnými 
dojmy, vrátili domů. Celá akce se mohla uskutečnit díky velké fi nanční 
podpoře obou zúčastněných radnic. Za to jim velmi děkujeme a přejeme 
si, aby se podobné akce uskutečňovaly i v příštích letech. 

Kateřina Forejtníková a Michaela Smejkalová, třídní učitelky

Aschheimské děti zase po 
roce v Jedovnicích

Základní škola Jedovnice hostila, jako každý rok, děti z družební školy 
z Aschheimu u Mnichova. Díky tomu, že se umoudřilo počasí, mohly děti 
se svými vyučujícími absolvovat beze zbytku námi připravený program.

Děti navštívily Moravský kras - Punkevní jeskyně, Westernové městeč-
ko, Vyškov ze Zooparkem, Dinoparkem a Aquaparkem. Mezi nejsilnější 
zážitky patřilo adrenalinové dopoledne u rybníka Olšovec, během kterého 
si vyzkoušely například Aquazorbing, Bunge running, Slak line, kladkové 
luky, indiánské foukačky apod. Samozřejmostí byla prohlídka Jedovnic 
a především prohlídka naší školy. Velmi nás potěšilo, že děti obdivovaly 
vybavení naší školy – moderní učebny s interaktivními tabulemi, moderní 
učebny výpočetní techniky, lezeckou stěnu apod.- v řadě případů lepší, 
než mají oni v Německu. Ke krásným zážitkům patřily i pěší výlety do 
Rudického propadání, do Větrného mlýnu v Rudici nebo společné ohně 
s opékáním špekáčků a písničkami.

ZŠ Aschheim jezdí na návštěvy do Jedovnic většinou dvakrát ročně 
a děti z Jedovnické základní školy jezdí do Aschheimu vždy v měsíci říjnu 
a měsíci srpnu. Naše vzájemné výměnné pobyty se mohou již řadu let 
uskutečňovat jen díky fi nanční pomoci Fondu Česko-německé budouc-
nosti. Již nyní připravuje ZŠ Jedovnice týdenní intenzivní kurz němčiny 
v srpnu v Aschheimu.  Světlana Štěpánková, koordinátor projektu
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Cetkovičtí otevřeli nové 
multifunkční centrum

Radim Hruška

Cetkovice - Lidé v Cetkovicích 
prožili malou slavnost. Slavnost-
ně totiž otevřeli nové multifunkč-
ní centrum v podkroví budovy 
obecního úřadu. Jeho prostory 
využívá knihovna, ale našlo se 
místo i na klubovnu. 

„Je možné využít čítárnu, ve-
řejný internet, dětský koutek se 
stolními hrami nebo si v klidu 
sednout na sedačku a prohlédnout 
si knihu před samotným vypůjče-
ním. Příjemné prostředí dozdo-
bila knihovnice Blanka Janková. 
Otevření multifunkčního centra 
ukončilo rekonstrukci nevzhled-

ných půdních prostor, které byly 
v havarijním stavu. Celková in-
vestice včetně výměny střechy se 
vyšplhala na téměř dva miliony 
korun,“ vysvětlil starosta Cetko-
vic Petr Horák.

Jak popsal, budova obecního 
úřadu je více než sto let stará 
a její půda nebyla dlouho využi-
ta. Při opravě zatékající střechy 
se navíc zjistilo, že je ve špatném 
stavu. První proto přišla na řadu 
její oprava. Po ní byl prostor při-
praven na další využití.

„Máme dobře fungující knihov-
nu, která pořádá i spoustu akcí 
a stále rozšiřuje půjčovní fond. 
Problém byl ale v tom, že stávají-

cí prostory byly malé. Nepomohlo 
ani rozšíření na úkor nouzového 
bytu. Když se naskytla možnost 
zažádat o dotaci z Místní akční 
skupiny Partnerství venkova, ne-
váhali jsme. Stavba měla být ho-
tova ke konci loňského roku, ale 
při skrývání podlahy půdy jsme 
zjistili, že trámy jsou ve špatném 
stavu. To si vyžádalo další více-
práce a prodloužení termínu,“ 
vysvětlil Horák. Kromě toho 
dostaly vznikající prostory také 
novou elektroinstalaci, zateplení, 
vytápění a ohřev vody pomocí 
solárních kolektorů. Navíc se re-
konstrukce dočkalo jedno sociál-
ní zařízení. 

Dokončením stavby multifukč-
ního centra ale v Cetkovicích 
s investicemi neskončili. Pustili 
se totiž do budování nové hasič-
ské zbrojnice. Ta nahradí původ-
ní, která byla prostorově nevyho-
vující. 

„Nedalo se tam zaparkovat vět-
ší auto a hasiči neměli ani kva-
litní zázemí. Proto jsme se roz-
hodli o stavbě na „zelené louce“. 
V první fázi dokončíme přízemí, 
které poskytne hasičům veškerý 
komfort. V závislosti na fi nancích 
poté dokončíme půdní vestavbu,“ 
dodal starosta Petr Horák s tím, 
že stará zbrojnice poslouží jako 
obecní sklad.

Pokračování ze str. 1
Dramaturgům se pro tento roč-

ník opět podařilo připravit pro-
gram, který určitě potěší i nejná-
ročnější příznivce jazzové hud-
by. Během dvou večerů se zde 
představí významné osobnosti 
jazzových scén obou zemí. Již 
neodmyslitelnou součástí festi-

valu budou také divadelní před-
stavení pro dospělé i děti a další 
doprovodné akce.

„Jako každý rok i letos budou 
nedílnou součástí festivalové-
ho programu výstavy. Letos nás 
kromě Muzea Boskovicka zave-
dou i do prostor panského dvo-
ra, komplexu bývalých hospo-

dářských budov, vybudovaných 
v sedmnáctém století. V jednom 
křídle zasklených arkád vysta-
ví svůj projekt studenti Katedry 
fotografie FAMU vedení Jaro-
slavem Bártou. Setkání s auto-
ry fotografií s improvizovaným 
hudebním doprovodem proběh-
ne v pátek 12. července v 11.30 

hodin. Všechny festivalové vý-
stavy zahájí kurátorka Helena 
Musilová ve čtvrtek 11. července 
v 16 hodin v Muzeu Boskovicka, 
kde si je budou moci návštěvníci 
prohlédnout nejen v průběhu fes-
tivalu, ale až do 19. srpna,“ po-
psala Petra Černá. Více na webu 
www.unijazz.cz.

Slavnostní otevření.  Foto Jaroslav OldřichSlavnostní otevření.  Foto Jaroslav Oldřich Nové prostory.  Foto Radim HruškaNové prostory.  Foto Radim Hruška

Festival pro židovskou čtvrť je za dveřmi

Pokračování ze str. 1
Účastníci oslavy si pak mohli 

prohlédnout prostory základní 
školy, kde byly vystaveny do-
bové fotografie, kroniky a práce 
současných školáků.

Závěr krásného odpoledne pa-

třil koncertu orchestru Musica 
Nova z Jedovnic v kostele sv. 
Jana Křtitele. Socha svatého Še-
bestiána opět krášlí doubravické 
náměstí Svobody a věříme, že 
tak tomu bude i po dalších tři sta 
let.  (ama)

Socha sv. Šebestiána 
opět zdobí...

Jako nová. Socha svatého Šebestiána na náměstí v Doubravici nad 
Svitavou prošla rukama restaurátora. Opět zdobí centrum obce. 
 Foto Eva Sáňková

Blansko - Šiřitel štěstí, roz-
davač dobré nálady, pohodový 
vypravěč a především výtvar-
ník Vlastimil Srbecký vystavuje 
v blanenské Galerii Ve Věži. Na 
vernisáži se sešlo mimořádné 
množství autorových příbuz-
ných, přátel, obdivovatelů jeho 
obrazů i blanenské veřejnosti.

Autor svým osobitým způso-
bem zahájil výstavu pod názvem 
OBRAZY 2013. Kombinovanou 
techniku obrazů drží v přísné taj-
nosti, přesto z nich vyzařuje něco 
mimořádného a vyjímečného. To 
vyjádřilo několik návštěvníků 
v knize se zápisy z autorových 
výstav: „Je pro tyto prostory ctí, 

že můžou na chvíli hostit Vaše 
představy a touhy přeměněné 
v hmotné obrazy. Vaše fantazijní 
obrazy na mne zapůsobily hlubo-
kým dojmem. Vyjadřují velkou 
rozpolcenost duše na jedné straně 
ohraničené křivky, na druhé ne-
konečno a prázdno. Myslím také, 
že Vaším symbolem je jakási ne-
naplněná láska, touha po ženě – 
té věčné inspiraci. Je důležité mít 
svůj svět. Z výstavy si odnáším 
ten nejkrásnější“. Do imaginární-
ho světa brněnského malíře Vlas-
timila Srbeckého můžete vstoupit 
do 15. srpna vždy ve středu a ne-
děli od 13 do 17 hodin v blanen-
ské Galerii Ve Věži.  (zpr, hrr)

Vlas  mil Srbecký vystavuje v Galerii Ve Věži

Vernisáž.  Foto archivVernisáž.  Foto archiv

Pavel Žáček zazářil při finále 
sportovních her mládeže

Kunice - Vyhrál okresní 
kolo Sportovních her mláde-
že praktických a speciálních 
škol v Boskovicích v atle-
tickém čtyřboji. V krajském 
kole v Brně obsadil první mís-
to v běhu na 60 a 1 500 met-
rů a druhé místo ve skoku 
dalekém a celkově získal 
první místo ve čtyřboji. 
Úspěšný byl i při celo-
státním finále ve Varn-
sdorfu. Řeč je o Pavlu 
Žáčkovi z Kunic, kte-
rý při republikovém 
finále obdržel hned 
tři zlaté – v běhu na 
60 a 1 500 metrů a 
za celkové první 
místo v atletickém 
čtyřboji.

Mladý fotbalista 
z Kunic, který po 
prázdninách nastou-
pí do deváté třídy 
lysické školy přitom 
nijak zvlášť netré-

nuje. Jak říká, baví ho 
fotbal, kolo a to stačí... 
Sportovních her mlá-
deže se letos účastnil 
již poněkolikáté. Ni-

kdy však nedošel 
tak daleko. 

„Pavel se 
vždy umis-
ťoval v zá-
k l a d n í m 
kole na 
p r v n í c h 
pozicích 
a postu-
poval do 
oblastní-
ho kola 

do Brna. 
V letošním 
roce ale 
z a z á ř i l . 
Je to ob-
r o v s k ý 
úspěch , 
p ro tože 
do her se 

zapojují všechny praktické školy 
z republiky,“ popisuje Pavlova 
třídní učitelka a speciální peda-
gožka Eva Marvanová. Podle ní 
je mladý fotbalista bezproblémo-
vým žákem. „Letos měl vyzna-
menání – v podstatě o něm můžu 
říci jen samé kladné věci. Dobře 
se učí, je velmi šikovný i v ma-
nuálních pracích. Čeho se chopí, 
to mu prostě jde od ruky. Je také 
velmi pracovitý. Jeho sportovní 
talent je velký, mohl by se proto 
například přihlásil se do nějakého 
atletického oddílu, kde by praco-
val pod vedením profesionálního 
trenéra,“ líčí Eva Marvanová. 

A co na to Pavel Žáček? „Ve 
škole mně baví hlavně tělocvik 
a matematika. Rád hraji fotbal, 
v současné době za drnovický 
dorost. Po škole bych se chtěl 
věnovat technice, asi na bosko-
vické škole André Citroëna. Teď 
si ale budu užívat prázdnin,“ 
usmívá se Pavel Žáček.

  Radim Hruška

Vyhodnocení 
literární 
soutěže

Boskovice - Literární soutěž 
ve tvorbě prózy a poezie pro 
děti, jejíž první ročník vyhlásily 
sdružení INTER NOS, SPgŠ Bo-
skovice, KZMB a město Bosko-
vice, zná své vítěze. 

Soutěžilo se v celkem šesti 
vypsaných kategoriích. Do zápo-
lení se mohli zapojit žáci druhé-
ho stupně základních škol a žáci 
základních škol speciálních 
z blanenského okresu a studen-
ti středních pedagogických škol 
z celé České republiky. Celkové-
ho vítěze pomohl odborné porotě 
vybrat významný český básník 
Jiří Žáček.

Jako absolutní vítězku soutěže 
vybral Jiří Žáček Kateřinu My-
nářovou ze Střední pedagogické 
školy Boskovice, která soutěžila 
s básní Slepýš.

Kompletní výsledkovou listinu 
včetně ukázek nejlepších prací 
najdete na webových stránkách 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka 
www.zrcadlo.net.  (hrr)

Na rájeckém zámku je živo
Rájec-Jestřebí - Vladimír Moráň, který provozuje Zámeckou restau-

raci přímo v areálu zámku v Rájci-Jestřebí, zve nejen na výbornou do-
mácí kuchyni, ale také na řadu akcí. Letošní „sérii“ zahájil akcí pro rodi-
če s dětmi na nádvoří s názvem Život na zámku. Ač na Medarda, počasí 
mimořádně vydařenému podniku přálo. „Telefonoval jsem nahoru každý 
den a nakonec mi slíbili,“ směje se Moráň. Ten má již počtvrté v plánu 
v září uspořádat soutěž ve vaření zvěřinových gulášů, která má veliký 
ohlas. „Dne 22. prosince pak plánujeme vánoční koncert Ladi Kerndla 
a jeho hostů,“ říká. Myslí již i na příští rok, kdy uvažuje o vzpomínko-
vém večeru na zesnulého Boba Frídla, který by měl být v únoru. „Účast 
přilíbili Pepa Fousek, Laďa Kerndl, sourozenci Ulrichovi,“ jmenuje.

Termín gulášové soutěže je stanoven letos na datum o čtrnáct dní dří-
ve než obvykle, tedy 14. září. „Důvod nechci zatím prozrazovat, snad 
jen, že je to kvůli velmi významnému hostu, který to přislíbil. Jeho pro-
gram je ale nesmírně nabitý, proto jméno neřeknu,“ naznačuje Vladimír 
Moráň. Vzhledem k tomu, že akce bude pod záštitou dcery prezidenta 
Kateřiny Zemanové, lze se domýšlet, o koho by možná mohlo jít. Počítá 
se s navýšením počtu soutěžících týmů i množství masa, z něhož budou 
vařit, protože loni byl o akci veliký zájem a na mnohé ochutnávače se 
nedostalo. (bh)

Blanenské projekty uspěly
Blanensko - V rámci 9. výzvy MAS se výrazně prosadily i projekty 

z Blanska. Členové Výběrové komise a Programového výboru Místní 
akční skupiny Moravský kras o. s. na svých jednáních vybrali a schvá-
lili k podpoře třicet projektů. Protože od letošního roku je členem MAS 
Moravský kras i město Blansko, mohlo se v rámci této výzvy ucházet 
o fi nanční podporu s vlastními projekty také, a stejně tak mohli učinit 
blanenští podnikatelské a další subjekty sídlící na území města.

Podporu získal především blanenský projekt obnovy souboru sedmi his-
torických litinových soch z 19. století. Díky dotaci, přesahující 360 tisíc 
korun, budou v příštím roce zrestaurována torza čtyř soch umístěných na 
nádvoří zámku a tří na Wanklově náměstí. Sochy budou podle dochova-
né původní dokumentace odborně ošetřeny a doplněny o nově vyrobe-
né chybějící části a detaily jako hlavy, ruce, křídla, zbraně nebo amfory. 
Takto opravené sochy se posléze vrátí na své původní místo a stanou se 
integrální součástí nové zámecké venkovní expozice i veřejného prostoru 
Wanklova náměstí, aby obyvatelům a návštěvníkům města trvale připo-
mínaly slavnou historii blanenské umělecké litiny. Hodnotitelé u tohoto 
projektu ocenili především jeho přímou vazbu na tradiční výrobní obor 
z regionu, který nemá na celé jižní a střední Moravě obdoby.

Vedle opravy litinových soch uspělo z blanenských projektů také 
zrestaurování ikonostasu v dřevěném kostelíku, ale i soukromý podni-
katelský záměr, totiž rekonstrukce apartmánu a vybudování wellness 
služeb v jednom z blanenských penzionů. Celkově získají jen tyto tři 
projekty v souhrnu fi nanční podporu ve výši přibližně 740 tisíc korun.

V rámci výzvy ovšem uspěly i další žádosti, které slouží zachová-
ní kulturních tradic a rozvoji cestovního ruchu na Blanensku a v Mo-
ravském krasu. I díky podpoře ze strany MAS tak například vznikne 
Muzeum včelařství Moravského krasu ve Vavřinci nebo nové wellness 
centrum v Olomučanech. Rekonstrukce se zase dočká kaplička Panny 
Marie ve Křtinách a opraveno bude také koupaliště ve Sloupě.

Třicet vybraných projektů čeká ještě proces formální registrace na 
Státním zemědělském intervenčním fondu, který je akreditovanou 
platební agenturou - zprostředkovatelem fi nanční podpory z Evrop-
ské unie a národních zdrojů. Kompletní seznam projektů podpoře-
ných ze strany MAS Moravský kras lze nalézt na webových stránkách 
www.mas-moravsky-kras.cz.  (zpr, bh)
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Den zdraví na základní škole 

v Rájci-Jestřebí
Je pátek 21. června a na rájec-

ké škole začíná projektový den - 
Den zdraví. Ještě těsně před zahá-
jením se shromažďují lektoři ve 
sborovně, aby se s úderem osmé 
rozešli na svá stanoviště. Ta jsou 
na různých místech. V areálu ško-
ly, v učebnách nebo v tělocvičně. 
Žáci 6. tříd obdivují hasičské 
vozy, hasící prostředky a jako bo-
nus se někteří svezli na „lanovce“. 
Po této produkci se rozmístí na tři 
různá místa. U policejního auta 
se seznamují s prací kriminalistů, 
u videa jsou poučeni o bezpeč-
nosti na silnici a poslední skupina 
se baví o škodlivosti kouření.

Sedmáci letos byli ve dvou 
větších skupinách, které se bě-
hem dopoledne prohodily. Jed-
ni se prošli do areálu rájeckého 
zámku, kde je zkušený zahradník 
pan Kopecký provedl zahrada-
mi, které založili naši předkové. 

Druzí zůstali ve škole a zde dis-
kutovali o úskalí sociálních sítí, 
hlavně Facebooku. Žáci osmých 
tříd již od rána ve cvičné kuchyni 

připravovali pod vedením zkuše-
ných učitelek – kuchařek zdravá 
jídla, která chutnala nejen jim, ale 
i všem lektorům. Další dvě skupi-

ny se bavily s kurátorem panem 
Daňkem o jeho práci a především 
dívky se dozvídaly o nebezpeč-
ných onemocněních anorexii 
a bulimii. 

Chlapci 9. ročníku si vyzkoušeli 
svou zdatnost v tělocvičně a dív-
ky měly velmi zajímavé a poučné 
besedy o kosmetice a masážích. 
Od deseti hodin společně sledo-
vali práci záchranářů, kterým jako 
fi gurantky pomáhaly naše bývalé 
žákyně, dnes budoucí zdravotní 
sestry. Zlatý hřeb celého dne bylo 
vystoupení blanenských biketri-
alistů pod trenérským dohledem 
pana Kakáče, našeho nedávného 
kolegy. Jejich produkci sledoval 
celý druhý stupeň naší ZŠ.

Díky patří všem, kteří se na pří-
pravě Dne zdraví podíleli. Také 
všem lektorům, hasičům, Policii 
ČR a záchranářům.

 Miloslav Staněk

V pondělí 17. června se v Pra-
ze uskutečnilo fi nále celostátního 
kola soutěže Zelené podnikání, 
do kterého se probojoval i náš 
tým s názvem ZELENÍ ve slo-
žení - Kamila Grénarová, Michal 
Schlor, Martin Staněk a Niklas 
Kűlzer, který reprezentoval nejen 
město Boskovice, ale i celý Jiho-
moravský kraj. Finále se odehrálo 
v zasedacím sále na půdě Minis-
terstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.

Zde nás i zástupce ostatních 
krajů přivítali členové poroty, zá-

stupci ministerstva a Asociace pe-
dagogů. Jako první proběhl zna-
lostní test, ve kterém jsme museli 
odpovědět na to, co je Fair Trade, 
bod zvratu a na mnoho dalších zá-
ludných otázek. Poté následovala 
prezentace našich vlastních pod-
nikatelských záměrů, a protože 
se pořadí určovalo podle abece-
dy, my museli do té jámy lvové 
jako první. Jako lokální patrioti 
jsme obhajovali fi rmu Šlapokras, 
jež by nabízela projížďku Morav-
ským krasem na kole. Následně 
nás čekalo královské pohoštění 

s mnoha chlebíčky, koláči a všemi 
možnými dobrotami. Odpoledne 
jsme pak potichu s klidem a nadě-
jí v srdci očekávali vyhlášení vý-
sledků. V tom předstoupil předse-
da poroty a pronesl: „Vítězem se 
s náskokem tří bodů stává… ZŠ 
Boskovice!“ Naše nadšení nezna-
lo mezí, vyhráli jsme. Domů jsme 
si odvezli nejen mnoho cenných 
darů a úžasných zážitků, ale i vě-
domí, že poměrně malé město na 
jižní Moravě porazilo všechna 
ostatní.  Martin Staněk, 

ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Tým ZELENÍ z Boskovic zvítězil v Zeleném podnikání

Přespání v mateřské škole
Předposlední víkend to-

hoto školního roku se v naší 
mateřské škole konala akce 
pod názvem: „Přespání 
v MŠ“. Jednalo se o akci, 
určenou především pro 
předškoláky, kteří odpočítá-
vají poslední dny ve školce, 
neboť po prázdninách již 
nastoupí do školy. 

V pátek 22. června se 
v 16 hodin školka jako obvykle uzavřela, ale ne na dlouho. Za hodinu 
a půl se opět otevřela a postupně začaly přicházet děti - předškoláci, které 
se už nemohly dočkat. Paní učitelky s paní ředitelkou celý týden přemýš-
lely a připravovaly různé činnosti, kterými chtěly děti překvapit. Když se 
děti rozloučily s rodiči, vyrazily nejprve na školní zahradu, kde si pohrály 
a také otrhaly hrášek, který si na jaře samy zasely a právě dozrál. Pak 
nastal čas večeře a všichni jsme si pochutnali na výborné pizze z nedaleké 
restaurace. Večer pokročil a na dětech bylo znát napětí. Nastalo to pravé 
dobrodružství. Tajemní piráti ukryli svůj poklad přímo v našem pískovišti! 
Nebylo vůbec lehké ho najít, ale když všichni přiložili ruce k dílu, včetně 
učitelek a ředitelky, vyhrabali jsme poklady úplně pro všechny. To se mu-
selo oslavit a nejlépe diskotékou, která se rozeběhla na školní terase.

Než jsme se nadáli, začalo se stmívat a byl čas se navrátit do školky. Po 
několika klidnějších hrách jsme si vyčistili zoubky a převlékli do pyžamek. 
Spát se však ještě nechtělo nikomu. Čekala nás totiž napínavá obchůzka 
noční školky. S baterkami jsme ,,nebojácně“ nahlíželi do všech tmavých 
koutů, posvítili jsme si na školního králíčka - copak dělá v noci?, podívali 
jsme se na hračky, zda-li opravdu ožívají, jak se píše v některých pohád-
kách. A protože jsme stateční, zavítali jsme i do sklepa. Ano, i tam jsme 
s baterkami zabrousili a možná vyplašili několik pavouků. Když jsme se 
takto ujistili, že je vše v pořádku a není žádný důvod ke strachu, nastal 

čas se připravit ke spánku. Děti, 
uložené na lehátkách si poslechly 
,,Baterkovou pohádku“ a za zvuku 
dešťové hole pomalu usínaly.

Budíček byl opravdu časný - 
první děti byly vzhůru už po páté 
hodině! Navíc byly domluvené, že 
kdo se probudí první, vzbudí i své-
ho kamaráda. To nás teda dostaly! 
Naštěstí jsme měli pro tato ranní 
ptáčata připravené klidné hry u sto-
lečku, které je zabavily, než vstaly 
i ostatní děti. Po společné snídani 
jsme vyčkali příchodu rodičů a ce-
lou akci ukončili. I když jsme ji 
dospávali ještě o víkendu, příští rok 
plánujeme opakování. Protože kdo 
se může pochlubit, že viděl školku 
i v noci?  Monika Přikrylová, 

učitelka MŠ Čapkova, Letovice
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Blansko přivítá mistrovství světa v biketrialu

Pozvánka
POHÁR ČESKÉ POŠTY

Předkolo
FK Blansko – FC Dosta Bystrc-Kníničky

Rudice 14. 7. v 17 hod.

Blansko, 31. srpna 2013

PŘIJĎTE MEZI NÁS A STAŇTE SE AKTIVNÍMI ÚČASTNÍKY PMK!
ZAŽIJTE ATMOSFÉRU BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ!

DĚTSKÉ BĚHY

BĚH MĚSTEM

BLANKA

Akce probíhá pod záštitou místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy.

Bohumil Hlaváček
Radim Hruška

Blansko - Blansko bude hostit 
finálový závod mistrovství 
světa v biketrialu. Ode-
hraje se v poslední čer-
vencový víkend. 

Jak uvedl mís-
t o p ř e d s e d a 
klubu a mo-
m e n t á l n í 
v e d o u c í 
reprezen-
t a čn í h o 
t ý m u 
Č e s k é 
r e p u b -
liky Ra-
dim Ka-
káč, letošní 
mistrovství světa 
bude dvoukolové. První pod-
nik hostí Španělská Igualada 19. 
až 20. července, poté se závod-
níci přesunou do Blanska. Tento 
závod bude rozdělen do tří dnů. 
V pátek 26. července proběhne 
na náměstí Republiky slavnostní 
zahájení spolu s doprovodným 
programem. Následující sobotu 
odstartuje závod mládežnických 
kategorií do patnácti let a v nedě-
li potom kategorie Junior, Senior 
a Elite. Domácí budou mít hned 
několik želízek v ohni. Blanenští 
jezdci dosahují tradičně výbor-

ných výsledků nejen na domá-
cích republikových závodech, 
ale i na mezinárodních soutě-
žích. „Mezi ně patří Kolář, Ka-
káč, Gryc a Šenk. Pevně věřím, 
že všechny budeme moci sledo-
vat právě v Blansku. Vzhledem 

k tomu, že 
náš klub 
má ge-
nerační 

p a u z u , 
u v i d í m e 

naše jezd-
ce jen 

v neděli, 
právě v do-
spělých ka-
tegoriích,“ 

zve Radim 
Kakáč. Ten by 
touto cestou rád 

poděkovat ve-
dení města 
B l a n s k o , 
které se 

významně podílí na přípravě 
tohoto sportovního podniku.

Z historie 
blanenského klubu
Nikdy jsem se s tématem vzni-

ku blanenského biketrialu do-
podrobna nezabýval, ale v sou-
vislosti s přicházejícím závodem 
Mistrovství světa, by bylo určitě 

vhodné se podělit i o nějakou 
tu historii a jak tento úspěšný 
sport vlastně začal v Blansku 
fungovat. Asi před 25ti lety při-
šel z Pyrenejského poloostrova 
(tedy ze Španělska) nejen k nám 
do Československa sport, který 
se provozoval na malých speci-
álně upravených kolech. Možná 
si někteří z Vás vybaví technický 
časopis pro mládež ABC, který 
dokonce uveřejnil návod jak po 
domácku vyrobit takový speciál. 
Vzhledem k tomu, že taková kola 
ze zahraničí byla drahá a v pod-
statě pro československého ob-
čana nedostupná začal se výro-
bou zabývat státní podnik Tech-
niasport, který své první stroje 
vyrobil pod názvem TC 30 či TC 
50. Sport jako takový pod svá 

křídla schoval tehdejší Svazarm, 
který se těmito technickými ne-
motorovými a motorovými sporty 
zabýval. Sport s názvem cyklotri-
al, jak se mu říkalo a tento název 
u některých klubů vydržel až do 
dnešní doby, fungoval pod Sva-
zarmem až do roku 1989, kdy po 
revoluci Svazarmy zanikly. Tak to 
bylo i v Blansku. Pod Svazarmem 
se tohoto sportu ujal pan Jiří 
Hollmann, kterého tento sport 
i jeho dva syny zaujal natolik, že 
se mu začali věnovat. Po rozpadu 
Svazarmu se muselo řešit co dál, 
jak v cyklotrialu pokračovat. Vět-
šinu těchto svazarmovských spor-
tů převzalo AČR a ÚAMK a tak 
se stalo, že v roce 1991 požádal 
pan Hollmann o registraci nové-
ho subjektu a vznikla organizace 

pod názvem ÚAMK AMK Blansko 
– klub cyklotrialu. Člověk si ani 
neuvědomuje jak to všechno utíká 
a že je to již 22 let co blanenský 
klub pod tímto názvem sbírá své 
úspěchy. Samozřejmě s tím vědo-
mím, že se tento sport na blanen-
sku začal provozovat ještě dříve. 
V těchto letech nabral cyklotrial 
takové množství zájemců, že se 
jezdily okresní a krajské soutěže, 
kterých se zúčastňovalo více jak 
stovka jezdců, kteří postupovali 
na Mistrovství Československa 
nebo později ČR. Náročnost a vý-
kony tehdejších jezdců jsou pro 
současné závodníky tak trochu 
úsměvnou historii. V současnos-
ti je tento sport na daleko vyšší 
úrovni obtížnosti než dříve neboť 
současná kola jsou mnohem lehčí 

a kvalitnější než bývalá kola vyro-
bená v Techniasportu.

Pan Hollmann stál nejen u zro-
du blanenského klubu, ale byl 
i trenérem, který vychoval mnoho 
úspěšných jezdců, kteří z domá-
cích i světových závodů vozili 
a vozí cenné trofeje. Mezi ně pa-
tří jeho dva synové David a Jiří 
(několikanásobní mistři republiky 
a Vicemistři světa), kteří se již 
aktivně tomuto sportu nevěnují, 
ale také i současní úspěšní jezdci 
Václav Kolář (pěti násobný Mistr 
světa, Mistr Evropy a jezdec sou-
časné světové Elity) , Martin Ka-
káč (Mistr Evropy), Václav Gryc 
(Mistr Evropy) a Ondřej Šenk (Vi-
cemistr Evropy). Všichni uvedení 
jezdci jsou zároveň i mnohoná-
sobní Mistři ČR. Všechny úspěš-
né blanenské závodníky budeme 
moci sledovat právě na připra-
vovaném Mistrovství světa, které 
poslední červencový víkend bude 
hostit právě město Blansko. 

Blanenský biketrialový klub 
si za dobu své činnosti vybudo-
val pověst kvalitního pořadatele. 
Kromě pravidelného pořádání 
Mistrovství ČR uspořádal v roce 
1996 ve spolupráci s brněnským 
klubem ÚAMK AMK Staré Brno 
Mistrovství světa, v roce 2006 již 
samostatně Mistrovství Evropy 
a o rok později opět Mistrovství 
světa. U všech těchto sportov-
ních podniků stálo jako významný 
partner Město Blansko, které se 
aktivně podílí na všech sportov-
ních a kulturních akcích za což 
jim patří velké poděkování. 

V současné době převzal trenér-
skou činnost v blanenském klubu 
Radim Kakáč, který se stará nejen 
o blanenské jezdce, ale je i před-
sedou sportovní komise biketrialu 
ČR a má tím pádem na starosti 
i celou reprezentaci České repub-
liky.  Zpracoval Radim Kakáč

Program 
Pátek 26. 7.
16 hod. - zábavně sportovní program pro dě   a dospělé, závod od-

rážedel pro dě   do 6 let (PushBike F1 a PushBike Tial), skákací hrad, 

trampolína, ukázka techniky městské policie, doprovodné akce, ob-

čerstvení

18.30 hod. - slavnostní zahájení, nástup národů

19 hod. - biketrialová show mistrů světa, Pulse Family - freerun, 

20 hod. - vystoupení hudební skupiny

21.30 hod. - welcome party – klub DEMZADEM – A  er Party pro 

všechny

Sobota 27. 7.
10 hod. - závody kategorií do 15 let – rekreační oblast blanenské 

přehrady Palava

Neděle 28. 7.
9 hod. - závody kategorií Junior, Senior a Elite

18 hod. - vyhlášení vítězů a dekorování mistrů světa, slavnostní 

ukončení Mistrovství světa

Evropský pohár v biketrialu 
zná své vítěze

Nové Veselí - V Novém Veselí se konal závěrečný díl Evropského po-
háru v biketrialu, který byl zároveň i pátým závodem Vema mistrovství 
České republiky. Tento závod byl posledním nominačním na mistrovství 
Evropy a světa. Opět se výrazně prosadili blanenští jezdci.

V kategorii Elite jasně zvítězil Václav Kolář v závodě i celkově v Ev-
ropském poháru. Martin Kakáč si třetím místem v závodě zajistil i třetí 
místo v Evropském poháru (v prvním závodě skončil pátý).V kategorii 
Senior startoval tentokrát Václav Gryc (na domácím šampionátu startuje 
v Elite), také jeho třetí místo v závodě ho vyneslo na třetí příčku v EP. 
V Juniorech zajel Ondřej Šenk druhé místo a i když v prvním závodě EP 

zvítězil, musel se spokojit při rovnosti bodů s druhým místem, neboť 
rozhoduje fi nálový závod.

Naše nová závodnice Sabina Zaoralová se postupně otrkává a v kate-
gorii Femine začíná získávat kromě zkušeností i cenné bodíky do mis-
trovství republiky. Ve Veselí poprvé vystoupila na stupně vítězů za třetí 
místo. V Evropském poháru ji to stačilo na celkovou bramborovou pozi-
ci.(při neúčasti na prvním závodě).

Naši Hobby jezdci Václav Gryc a Michal Stloukal se opět postavili za 
sebe na třetí a čtvrtou příčku (se ziskem stejného počtu bodů, rozhodoval 
počet nul). V Beginnerech B získal Jakub Audy stříbro.

Poslední nominační závod potvrdil, že mistrovství Evropy a světa se 
letos opět neobejde bez blanenských stálic Václava Koláře, Martina Ka-
káče, Václava Gryce a Ondřeje Šenka. Tato čtveřice se ve španělském 
horku a blanenské super atmosféře bude ucházet o tituly ve svých kate-
goriích.  Jana Kakáčová

Hlavní želízko v ohni. Václav Kolář se na domácích tra  ch pokusí dosáhnout na  tul mistra světa v elitní 
kategorii.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Princeton, Blansko - Blanenský talentova-
ný baseballista Štěpán Havlíček je opět, jak se 
říká, za velkou louží. Jeho angažmá v Americe 
pokračuje.

Kolikátý rok už to je?
Toto je již moje čtvrtá sezóna, co hraji v zá-

moří.

Kdy a z jakého důvodu si letos odletěl poz-
ději?

Letos jsem se dostavil až na samotný začátek 
sezóny, jelikož jsem musel odmaturovat.

Na jaké škole, a jak maturita dopadla?
Vystudoval jsem cestovní ruch na střední gas-

tronomické v Blansku a myslím, že úspěšně. 

V jakém týmu působíš? Došlo prý ke změ-
ně?

Letos jsem povýšil, hraju za tým Princeton 
Rays, který se nachází v Západni Virginii. Je 
to posun jen o jeden level výše, ale rozdíl je 
velice velký.

Co je v novém angažmá jiného, jaké máš 
první zkušenosti?

Jak už jsem zmínil, rozdíl je dost markantní. 
Co se týče přístupu, máme třeba vlastního novi-
náře, který s námi dělá rozohovory a propaguje 
tým. Ve městě Princeton také na zápasy chodí 

o dost více lidí, tak mezi 500 až 2000 diváky. 
Hrajeme také večerní zápasy pod světly, což je 
mnohem více atraktivnější, jak pro hráče, tak 
pro návštěvníky. Když to celé shrnu, tak moje 
první dojmy jsou jen a jen kladné, užívám si 
to tu.

Už máš za sebou nějaké utkání? Jestli ano, 
jak dopadlo, a jak jsi si vedl?

Už jsme odehráli osm zápasů. Jako tým si 
zatím moc dobře nevedeme, vyhráli jsme pou-
ze dvakrát. V jednom utkání jsem nastoupil 
a docela se mi dařilo. Byla to moje premiéra 
za tento tým. Byl jsem trošku nervózní, což se 
projevilo, ale byl jsem se svým výkonem spo-
kojen. Víckrát jsem zatím nehrál, jelikož jsem 
přijel později. Rozehrávám se, trenéři nechtějí 
nic uspěchat. Takže uvidím v dalších týdnech, 
jak se mi bude dál dařit.

Jak vypadá tvůj normální americký den? 
Kolik v něm máš volného času a jak ho pří-
padně trávíš?

Jak jsem zmínil hrajeme večerní zápasy. Což 
znamená, že většinou spím tak do 10 až 11 ho-
din. Jdu na snídani, potom na pokoj, tam odpo-
čívám. Koukám na televizi, potom jdu na oběd 
a po něm kolem 2 až 3 hodin jezdíme na hřiště. 
 Pokračování na str. 10

Štěpán Havlíček opět hraje 
v Americe. O soutěž výš
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Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Jaká byla sezóna 2012/13? Určitě 
zajímavá, úspěšná jak pro koho. 
Vezmeme-li to odshora, co se 
týče úrovně soutěží, začít musíme 
v krajském přeboru.

Blansko splnilo úkol, který si 
dalo před začátkem soutěže. Po 
výborném podzimu, kdy se octlo 
na čele s náskokem sice přišel ne-
příjemný šok. Hned několik hráčů 
základní sestavy zamířilo jinam, 
odchod potvrdil i trenér Karel Jarů-
šek, který měl na úspěchu lví podíl. 
Jeho nástupce Jiří Hajský neměl 
lehkou úlohu. Taktika vedení klubu 
posílit tým ne zvučnými jmény, ale 
nadějnými borci z regionu, se však 
ukázala jako správná. Kolektiv ko-
lem kapitána Radima Bubeníčka 
se semknul, po celé jaro nikoho na 
první příčku nepustil a postup byl 
jasný již dvě kola před koncem.

Nové vedení v Ráječku se před 
jarem netajilo smělými plány za-
útočit na posty nejvyšší. Ty týmu 
sice tak úplně nevyšly, přesto se dá 
očekávat, že bude Olympia mířit 
do horních pater tabulky následu-
jícího ročníku. V soutěži ale bude 
z okresních týmů tentokrát samo. 
Zatímco Blansko zamířilo nahoru, 
Boskovice přes snahu o záchranu 
nezvládly závěr a spadlo po letech 
do I.A třídy.

Tu v uplynulém ročníku téměř 
vyhrál Kunštát. Postup si velmi 
dobře sestavené mužstvo kouče 
Petra Loukoty však prohospoda-
řilo doslova v hodině dvanácté, 
když ještě před posledním kolem 

Fotbalová sezona skončila. Radost 
měli v Blansku a Doubravici

mělo vše ve svých rukách. Bořitov 
po dobrém podzimu trochu zvol-
nil a nakonec se stal týmem lep-
šího středu tabulky. Zoufalá snaha 
rájeckých fotbalistů posílených 
o několik zkušených hráčů o zá-
chranu nakonec vyšla naprázdno 
a tým spadl i letos o třídu níž.

V I.B třídě potkal stejný se-
stupový ortel celek Černé Hory, 
i v jejím případě se rozhodlo až 
v samém závěru soutěže. Zachrá-

nilo se blanenské béčko i Lipo-
vec, který střídal slabé okamžiky 
s výbornými. Na čtveřici doplní 
týmy z okresu v této třídě od srp-
na Doubravice, nejlepší v jarní 
části okresního přeboru, který po 
vyrovnaném podzimu suverénně 
vyhrála. Padají Letovice, nahra-
dí je jednoznačný vítěz III. třídy 
Vavřinec. Čtverku vyhrálo béčko 
Ráječka, kde mají radost i z postu-
pu dorostenců do krajské I. třídy. 

Los na novou sezónu u vyšších 
a krajských soutěží již proběhl. 
V divizi začíná Blansko 10. srpna 
v 16.30 doma s Rosicemi, ve dru-
hém kole zajíždí do Bystrce. S tou 
se utká již v neděli 14. července 
v předkole Poháru České pošty. 
Hrát se bude na hřišti v Rudici, na 
vítěze čekají Otrokovice. Okresní 
losovací aktiv proběhne 12. čer-
vence v 15 hodin ve Fotbalové 
hospůdce na hřišti v Blansku.

TJ Sokol Doubravice, vítěz okresního přeboru 2012/13. Dolní řada zleva Schuch Ondřej, Beránek Michal, Pod-
loucký Jan, Sáňka Josef ml., Trubák Michal, Hájek Pavel, Malach Pavel, horní řada zleva - trenár Hájek Ivoš, 
vedoucí mužstva Řezníček Antonín, Hájek Michal, Kuběna Mar  n, Daněk Jan, Vladík Jan, Císař Jaroslav, Hubený 
Zbyněk, Aujeský Michal, Zvejška Tomáš, kondiční trenér a kustod Trubák Josef.  Foto archiv Doubravice

Okresní přebor muži
  1. Doubravice 26 16 8 2 60:30 56  
postup do I.B třídy
 2. Kořenec 26 13 7 6 55:35 46 
 3. Sloup 26 14 3 9 65:45 45 
 4. Rudice 26 13 6 7 60:55 45 
 5. Lipůvka 26 12 7 7 62:41 43 
 6. Olešnice 26 10 6 10 51:47 36 
 7. Jedovnice 26 8 11 7 60:45 35 
 8. Vilémovice 26 8 9 9 50:49 33 
 9. Šošůvka 26 9 4 13 55:67 31 
 10. Olomučany 26 9 3 14 46:70 30 
 11. Kotvrdovice 26 8 4 14 44:57 28 
 12. Drnovice 26 8 4 14 46:74 28 
 13. Vysočany 26 8 3 15 46:62 27 
 14. Letovice 26 5 7 14 39:62 22 
sestup do III.třídy 

III. třída muži
 1. Vavřinec 26 21 2 3 94:31 65  
postup do OP
 2. Kunštát B 26 15 4 7 76:68 49 
 3. Skalice 26 14 2 10 70:51 44 
 4. Knínice 26 13 3 10 63:57 42 
 5. Svitávka 26 12 2 12 79:55 38 
 6. Lysice 26 12 2 12 45:56 38 
 7. Adamov 26 12 2 12 64:61 38 
 8. Benešov 26 11 4 11 76:63 37 
 9. Vísky 26 11 4 11 58:67 37 
 10. Lažany 26 11 2 13 45:59 35 
 11. Ostrov 26 9 4 13 56:63 31 
 12. V.Opatovice 26 9 4 13 46:63 31 
 13. Vranová 26 9 0 17 65:89 27 
 14. Voděrady 26 4 3 19 43:97 15  
sestup do IV.třídy

IV. třída muži
 1. Ráječko B 22 16 4 2 108:36 52  
postup do III.třídy
 2. Jedovnice B 22 15 2 5 70:36 47 
 3. Boskovice B 22 13 2 7 59:47 41 
 4. Doubravice B 22 12 4 6 64:36 40 
 5. Cetkovice 22 11 2 9 64:65 35 
 6. Bořitov B 22 9 4 9 55:53 31 
 7. Kořenec B 22 8 2 12 36:56 26 
 8. Rozstání 22 6 7 9 27:40 25 
 9. Svitávka B 22 6 4 12 39:52 22 
 10. Vilémovice B 22 7 1 14 38:73 22 
 11. Bukovina 22 6 3 13 38:73 21 
 12. Lažánky 22 4 3 15 45:76 15 

OP ženy
 1. Kunštát 24 23 1 0 125:12 67  
postup do MSDŽ
 2. Lažany 24 12 3 9 57:56 39 
 3. Boskovice 24 12 2 10 61:39 38 
 4. Ráječko 24 8 6 10 29:49 30 
 5. Kostelec 24 9 3 12 34:63 30 
 6. Drnovice 24 3 8 13 21:58 17
 7. Kohoutovice 24 4 3 16 19:68 15 

II. třída - OP dorost, 
skupina A

 1. Ráječko 16 14 2 0 105:19 44 
 2. Rájec-Jestřebí 16 13 1 2 88:16 40 
 3. Lipůvka 16 11 2 3 82:30 35 
 4. Jedovnice 16 10 1 5 52:30 31 
 5. Č.Hora/Bořitov 16 7 0 9 53:41 21 
 6. Kotvrdovice 16 6 0 10 61:48 18 
 7. Sloup/Ostrov 16 4 0 12 52:94 12 
 8. Adamov 16 4 0 12 49:114 12 
 9. Olomučany 16 0 0 16 10:160 0 

II. třída - OP dorost, 
skupina B

 1. Letovice 16 12 3 1 54:16 39 
 2. Cetkovice 16 11 3 2 49:29 36 
 3. V.Opatovice 16 10 4 2 58:19 34 
 4. Kunštát 16 8 2 6 51:40 26 
 5. Voděrady 16 5 6 5 24:24 21 
 6. Drnovice 16 6 2 8 46:52 20 
 7. Vísky 16 5 0 11 34:59 15 
 8. Svitávka 16 3 2 11 32:41 11 
 9. Skalice 16 1 0 15 9:77 3 

Finále OP dorostu: SK Olym-
pia Ráječko – AFK Letovice 4:3 

a 2:1, přeborníkem a postupujícím 
do krajské I. třídy je SK Olympia 
Ráječko.

Okresní přebor starší 
žáci – skupina A

 1. Sloup/Vysočany 14 12 0 2 55:19 36 
 2. Doubravice 14 9 1 4 42:17 28 
 3. Ráječko 14 8 1 5 47:31 25 
 4. Lipůvka 14 7 1 6 45:36 22 
 5. Lipovec 14 7 0 7 28:28 21 
 6. Č.Hora/Bořitov 14 4 3 7 44:50 15 
 7. Kotvrdovice 14 3 2 9 20:56 11 
 8. Svitávka 14 1 2 11 20:64 5 

Okresní přebor starší 
žáci – skupina B

 1. Letovice 12 12 0 0 78:12 36 
 2. Lysice 12 7 1 4 46:26 22 
 3. V.Opatovice 12 7 0 5 47:17 21 
 4. Knínice 12 5 3 4 58:40 18 
 5. Kunštát 12 5 1 6 30:41 16 
 6. Olešnice 12 3 1 8 44:35 10 
 7. Vísky 12 0 0 12 4:136 0 

Finále OP starších žáků: TJ 
Sloup – AFK Letovice 0:5 a 3:3, 
přeborníkem okresu se stalo druž-
stvo AFK Letovice.

OP mladší žáci
 1. Knínice 22 18 3 1 127:39 57 
 2. Blansko B 22 17 2 3 163:51 53 
 3. Drnovice 22 16 3 3 114:29 51 
 4. Olomučany 22 14 2 6 79:41 44 
 5. Rudice 22 12 3 7 126:58 39 
 6. Boskovice B 22 11 1 10 95:57 34 
 7. Kunštát 22 10 2 10 71:61 32 
 8. Jedovnice 22 10 0 12 89:75 30 
 9. V.Opatovice 22 7 0 15 54:76 21 
 10. Olešnice 22 5 0 17 56:97 15 
 11. Cetkovice 22 4 0 18 20:147 12 
 12. Benešov 22 0 0 22 7:270 0 

Starší přípravka - 
skupina A

 1. Rudice 18 15 1 2 184:93 46 
 2. Boskovice 18 14 2 2 214:69 44 
 3. Blansko 18 13 1 4 147:76 40 
 4. Lipovec 18 11 0 7 139:106 33 
 5. Lipůvka 18 10 1 7 103:73 31 
 6. Rájec-Jestřebí 18 6 4 8 90:104 22 
 7. Jedovnice 18 5 2 11 72:155 17 
 8. Adamov 18 3 5 10 82:126 14 
 9. Č.Hora/Bořitov 18 3 0 15 84:179 9 
 10. Ráječko 18 1 2 15 61:195 5 

Starší přípravka - 
skupina B

 1. Boskovice B 12 12 0 0 217:11 36 
 2. Kunštát 12 10 0 2 167:35 30 
 3. Drnovice 12 6 1 5 71:91 19 
 4. Knínice 12 4 2 6 72:117 14 
 5. Letovice 12 4 1 7 39:101 13 
 6. Svitávka 12 2 1 9 28:137 7 
 7. V.Opatovice 12 1 1 10 38:140 4 

Finále OP starších přípravek: 
FC Boskovice B – Rudice 23:1 
a 13:3, přeborníkem okresu se sta-
lo družstvo FC Boskovice B.

Mladší přípravka
 1. Blansko 18 18 0 0 279:16 54 
 2. Boskovice 18 13 1 4 189:111 40 
 3. Voděrady 18 12 1 5 124:101 37 
 4. Jedovnice 18 11 1 6 134:107 34 
 5. Adamov 18 10 1 7 166:114 31 
 6. Kunštát 18 7 1 10 113:136 22 
 7. Blansko B 18 5 1 12 116:203 16 
 8. Lipovec 18 4 2 12 79:133 14 
 9. Boskovice B 18 4 1 13 107:183 13 
 10. Knínice 18 1 1 16 54:257 4

Konečné tabulky soutěžního 
ročníku 2012/2013 OFS Blansko

Tradiční běh. Ani ranní chladné a vlhké počasí neodradilo v neděli 30. 
června běžce k účas   na 32. ročníku Sloupské lesní patnáctky, pořáda-
né TJ Sloup a začleněné do okresní běžecké ligy. Rekordních 62 běžců 
se vydalo na náročnou kopcovitou trať vedoucí krásným prostředím 
bez aut. V cíli byl nejrychlejší Ondřej Horák ve výborném čase stejně 
jako vítězka kategorie žen Magda Krejčová. Všichni běžci podali obdi-
vuhodné výkony, úspěšně se poprali s tra  , s časem i sami se sebou. 
Excelentní výkon podala Maria Dellingerová, která dokázala celou trať 
absolvovat s kočárkem s malým Matýskem a v cíli porazit řadu běžců. 
Výsledky: 1. Horák Ondřej, Šternberk, 2. Chlup Roman, ASK Blansko, 
3. Dvořák Pavel, Biatlon Prostějov, 4. Grun Vojtěch, VSK Univerzita 
Brno, 5. Večeřa Tomáš, BCK Relax Olešnice. Foto Pavel Novák

Jarní Tipovačka je u konce
Přestože v posledním kole měl záporný bodový zisk, potvrdil vedení 

v dramatickém závěru Pavel Nečas z Holešína před Martinem Dvořá-
kem z Blanska. O pouhý bod obhájil třetí příčku jeden z nejúspěšnějších 
tipérů historie naší soutěže Břetislav Strážnický. Všichni tři se mohou 
přihlásit o zajímavé výhry v naší redakci.

Dlužíme ještě vítěze posledních tří kol. V devátém byl nejúspěšnější 
Jiří Stehlík mladší z Kotvrdovic s 15 body, když o výhře rozhodlo o bod 
lepší momentální umístění před Karlem Ťoupkem. Ten si to vynahradil 
v kole desátém, které vyhrál s 19 body. A premiantem kola posledního 
se stal Petr Dvořák z Blanska, který za své tipy získal 13 bodů. Všichni 
tři se mohou přihlásit o poukázku na Bowling Blansko, jemuž i tentokrát 
děkujeme za partnerství v naší soutěži. 

Konečné pořadí: 1. Nečas Pavel (Holešín) 82, 2. Dvořák Martin 
(Blansko) 78, 3. Strážnický Břetislav (Blansko) 70, 4. Klimeš Karel 
(Blansko) 69, 5.-6. Králíková Růžena (Blansko), Škaroupka Jiří (Ráječ-
ko) 67, 7. Dvořák Petr (Blansko) 66, 8. Galuška Vladimír (Kotvrdovice) 
65, 9.-10. Dobiašová Dana (Kotvrdovice), Škaroupka Vít (Spešov) 64, 
11.-12. Červenka Štefan (Blansko), Škaroupková Lucie (Ráječko) 63, 

13.-15. Adamcová Lucie (Kotvrdovice), Sekretářová Petra (Blansko), 
Škaroupka Martin (Olomučany) 61, 16. Klíma Pavel (Olomučany) 58, 
17. Němec František (Ráječko) 56, 18. Ťoupek Karel (Blansko) 55, 19.-
20. Viška Roman (Letovice), Hertl Miroslav (Dolní Lhota) 52, 21.-24. 
Nečas Michal (Lipovec), Sekanina Zdeněk (Skalice), Stehlík Jiří ml. 
(Kotvrdovice), Zuzák Emil (Blansko) 51, 25.-26. Šenk Antonín (Dol-
ní Lhota), Štěpánek Josef (Blansko) 50, 27. Havel Radek (Kunštát) 47, 
28. Šoba Milan (Olomučany) 46, 29. Jirůšek František (Holešín) 45, 
30. Horák Zdeněk ml. (Ostrov) 44, 31.-32. Blažek Jan (Ráječko), Musil 
Miroslav (Křtiny) 41, 33. Mynařík Zdeněk (Sloup) 39, 34. Štrof Miro-
slav (Blansko) 38, 35. Stehlík David (Kotvrdovice) 36, 36.-37. Klime-
šová Hana (Blansko), Stehlík Jiří st. (Kotvrdovice) 35, 38. Mažňák Petr 
(Blansko) 34, 39. Hrdlička Daneš (Blansko) 32, 40. Vondra Jan (Blan-
sko) 31, 41. Kučera Jan (Blansko) 27, 42. Ševčík Josef (Ráječko) 25, 
43.-46. Močička Ivan (Letovice), Močičková Iva (Letovice), Močičková 
Zdenka (Letovice) 23, 47. Havlová Eva (Kunštát) 18, 48. Havlová Lucie 
(Letovice) 16, 49. Šebela Václäv (Blansko) 11, 50. Růžička Jiří (Blan-
sko) 10, 51. Pánková Jana (Blansko) 7, 52. Nečasová Hanna (Lipovec) 
0, 53. Šváb Josef (Blansko) –1, 54. Pospíšil Jiří (Letovice) -4, 55. Musil 
Petr (Křtiny) –7.

Blanensko a Boskovicko - V malé kopané byly přerušeny pravidel-
né soutěže a začala okurková sezona. Neskončilo ale zápolení na spor-
tovních kolbištích. V minulém týdnu proběhlo několik prázdninových 
turnajů.

V Malé Roudce se konalo fi nále Memoriálu Josefa Rybára O pohár fi r-
my VLK Elektro. Pohár letos hrálo 74 týmů, které se přihlásily do soutěže 
organizované sdružením Malá kopaná okresu Blansko. Ve fi nálovém tur-
naji se utkalo celkem šest týmů. V průběhu zápasu o třetí místo se nad hřiš-

těm strhla 
bouře a zá-
pas musel 
být na té-
měř hodinu 
p řerušen . 
V obtíž-
ných pod-
m í n k á c h 
se turnaj 
n a k o n e c 
dohrál. Ví-
tězem se 
stal tým 
LPP Lho-
ta u Lysic, 

který porazil favorita Sokol BK Sadros Boskovice přesvědčivě 6:1, třetí 
skončil obhájce z loňska Kvasar Černá Hora, který si poradil se Světlou 
s výsledkem 5:3.

Celý uplynulý víkend bojovalo celkem 40 týmů ve Vilémovicích na 
16. ročníku Hyundai Cup. Celkem na čtyřech hřištích v devíti skupinách 
se po dvoudenním maratonu do fi nále dostaly týmy ALL STAROCH 
/v semifi nále porazil hráče z Trojanovic 3:0/ a KINDER TEAM /v semi-
fi nále zdolal Orly z Kotvrdovic 1:0/. Finále se již stalo jasnou záležitostí 
pro „starochy“, kteří porazily „děti“ hladce 4:0.

Nejlepším střelcem se stal David Steiner z vítězného týmu, který dal 
soupeřům celkem 9 branek a nejlepším brankářem David Jura z KIN-
DER TEAMu.

Oddíl první ligy malé kopané BK Sokol Sadros Boskovice minulou 
sobotu poprvé uspořádal turnaj na počest zesnulých kamarádů Metelky 
a Čutyna. Startovalo celkem pět družstev, ale o výsledek ani tak nešlo. 

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, který jako bývalý fotbalista si také 
turnaj zahrál: „Dnes zakládáme tradici, nejlépe jejich památku uctíme 
sportem,“ vzpomenul. První ročník se skvěle vydařil díky slunečnému 
počasí, ale i doprovodným programem zakončeným bohatou tombolou. 

 Jaroslav Oldřich

Prázdninové turnaje v malé kopané

Vítěz Memoriálu Josefa Rybára.  Foto Fran  šek FialaVítěz Memoriálu Josefa Rybára.  Foto Fran  šek Fiala

Hyundai Cup.  Foto Jaroslav OldřichHyundai Cup.  Foto Jaroslav Oldřich

Účastníci memoriálu v Boskovicích.  Foto Luboš SušilÚčastníci memoriálu v Boskovicích.  Foto Luboš Sušil



PRODEJ
Prodám přízemní DB byt 2+1 

V. Opatovice zn. spěchá inf. na 
tel.: 736 267 961.

Prodám pračku FAGOR FE-
6010 – úplně nová, originál za-
balená se záručním listem. Prač-
ka předem plněná, 6 kg prádla, 
ABS, elektronický displej, ener-
getická třída A++. Běžná cena 

8 000 Kč, prodám za 6 500 Kč. 
Tel.: 737 506 541 – Svitávka.

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Profes-
sional, jako nový, jen 3 900 Kč. I 
na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský dale-
kohled - teleskop pro začínající 
astronomy, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kompasu, sta-
tivu, nový v orig. balení, cena 
pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na 
dobírku. Tel.: 604 961 269. 

Prodám NOKIA 
6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kame-
ra, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s no-
vou nab., stříbrný, jako 
nový, ve 100 % stavu, 
jen 800 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269.

Prodám velkou dět-
skou ohrádku, vhod-
nou i pro dvojčata, sí-
ťované stěny, bez vady, 
cena 1 000 Kč. Tel.: 
723 351 750.

Prodám oblečení pro 
chlapečka, od narození 
do 3 let, narozen v srpnu, 
levně, tel.: 723 351 750.

ATC Olšovec Jedovnice
zahajuje provoz

Půjčovny šlapadel a lodiček na Olšovci

PROVOZNÍ DOBA 
ČERVEN (sobota, neděle) od 10 do 19 hodin 

ČERVENEC, SRPEN (denně) od 10 do 19 hodin 

Info na www.olsovec.cz, tel.: 724 783 881, e-mail: kemp@olsovec.cz
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PŮJČKY

739 443 544

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

BUTY

20.7.
Býkovice

Nová deska Duperele + Jukebox

Start ve 20h, www.bykovice.cz. Vytiskněte si vstupenky doma! www.ticketstream.cz

Koncert:

25 minut
od Brna

Letovice
Boskovice

Tišnov Blansko

Býkovice

restaurant & hotel *** 

®

Sdružení složek Rudka nabízí k pronájmu 

RUDECKOU HOSPODU
včetně společenského sálu a venkovní 

zahrádky.
Bližší informace Vám budou sděleny na tel. 721 997 673 
– J. Grenar nebo na tel. 606 920 940 – V. Neudert.

Prodám luxusní byt 3+1 
s garáží v Blansku. Tel.: 
739 938 804.

Prodám motocykl JAWA Pi-
onýr 21 po celkové opravě. TK 
do 9/2016, cena dohodou, tel.: 
724 121 044.

Prodám dětský nafukovací 
člun, nosnost 25 kg, 3 oddělené 
bezpečnostní ventily, hmotnost 
pouze 1 kg. Úplně nový, nepou-
žitý v orig. balení, cena jen 590 
Kč. Můžu zaslat i na dobírku. 
Tel.: 723 509 549.

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., 
pouze dohromady, 3 Kč za ks. 
Na dobírku. Tel.: 723 509 549.

Prodám klasický silný da-
lekohled 16x50 za výhodnou 
cenu! Prodám zcela nový kva-
litní německý dalekohled, je 
určen zejména pro myslivce a 
k pozorování přírody. Cena jen 
1 900 Kč. Na dobírku. Vhod-
né i jako pěkný dárek. Tel.: 
723 509 549.

Prodám pračku FAGOR FE-
6010 – úplně nová, originál za-
balená se záručním listem. Prač-
ka předem plněná, 6 kg prádla, 
ABS, elektronický displej, ener-
getická třída A++. Běžná cena 
8 000 Kč, prodám za 5 000 Kč. 
Tel.: 737 506 541 – Svitávka.

KOUPĚ
Hledám ke koupi rodinný 

dům v Boskovicích nebo okolí 
Boskovic, nejlépe směr Svitávka, 
Mladkov, Skalice nebo Knínice, 
Šebetov. Dům musí mít zahradu 
min 300 m2, a měl by být ihned k 
nastěhování, bez nutnosti větších 
oprav. Tel.: 731 981 508.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
cale. Tel.: 723 830 686.

Koupím velmi zachovalé 
auto, garážované, s malým po-
čtem ujetých kilometrů. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 737 726 636.

Koupím zemědělskou used-
lost s velkými pozemky. Tel.: 
604 522 898.

PRONÁJEM
Pronajmu podkrovní plně za-

řízený byt (vč. internetu) 1+1 na 
Wanklově náměstí v Blansku. Cena 
8 000 Kč vč. inkasa, internetu a po-
platků. Kontakt: 721 375 773.

Pronajmeme třípokojový za-
teplený byt v Boskovicích. Plo-
cha 100 m2, nájemné 5 600 Kč 
+ inkaso, k nastěhování od 1. 9. 
2013. Tel.: 516 802 291.

Hledám pronájem 1+1 v Blan-
sku, tel.: 773 453 628.

Pronajmu chatu v Jedovnicích 
u Olšovce. tel. 723 830 686

Pronajmu dlouhodobě byt 
1+kk s balkónem v Blansku, část. 

Kontakt na 
inzerci:
Magda 

Hrušková
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net

vybavený, ihned k nastěhování, 
centrum města, tel.: 603 710 305.

Pronajmu byt 3+1 s balkonem 
v Kunštátě. Tel.: 774691984. 

Nabízím dlouhodobý proná-
jem nového, nadstandardního bytu 
2+kk (42m2) v Blansku – Sever. Byt 
se nachází ve 3 p., je prosluněný a 
je vybaven kuchyňskou linkou s 
vestavnými spotřebiči. S možností 
připojení na internet. Cena včetně 

inkasa 8 500 kč /měsíc. Bez RK. 
Nastěhování je možné od 1. 8. 2013. 
Bližší info na tel.: 777 977 064.

Dlouhodobě pronajmu ga-
ráž v Blansku u Sýpky. Tel.: 
775 223 137.

Pronajmu dlouhodobě 2+kk v 
Jedovnicích. Tel.: 723 830 686.

Pronajmu levně chatu v Je-
dovnicích u Olšovce. Standardní 
vybavení. Tel.: 723 830 686.

Hledám pronájem 1+1 v Blan-
sku, tel.: 773 453 628. 

SEZNÁMENÍ
Jsem Jirka, svobodný, bez-

dětný, 34 let, hledám svobod-
nou, bezdětnou slečnu ve věku 
20-30 let z Boskovic a okolí, 
která má ráda country, koně, psy 
a přírodu, kolo. Nekuřačku. Tel.: 
774 157 347.

Petiční kampaň za zákon o prokázání původu 
příjmů a majetku projíždí Jihomoravským krajem

Přes 140 českých měst a sto  síc podpisů. Takový je cíl 
kontaktní kampaně za přije   zákona o prokázání původu 
příjmů a majetku, který je dlouhodobou programovou 
prioritou Zemanovců a kterou Zemanovci organizují. Pe-
 ční projela již Zlínským krajem a potrvá až do 28. srpna, 

kdy je poslední zastávkou Ostrava. V těchto dnech projíždí 
pe  ční týmy Jihomoravským krajem, na náměs  ch měst 
oslovují občany a každému z nich nabízí možnost podepsat 
se pod pe  ci.

„Chceme zastavit stále se zhoršující situaci, kdy někteří 
lidé během krátké doby získají majetek, který by z platu, 
který přiznávají, nemohli nikdy získat. Soudy kvůli bezzubým zákonům takovou situaci nemohou zvrá-
 t a přitom by pro tyto zločince bylo propadnu   majetku  m nejhorším trestem. Podpisem pod pe  ci 

máme společně šanci toto změnit,“ vyzval předseda Zemanovců Zdeněk Štengl při začátku celorepublikové 
pe  ční kampaně.

„Není jediný důvod, aby byl nakradený majetek zdaněn jen vysokou daní, jak to navrhuje např. ČSSD 
nebo bylo jeho přije   dlouhodobě odkládáno, jak to vidíme z kroků současných vládnoucích stran. Ne-
legálně získaný majetek musí být zabaven v plné výši a viník musí jít do vězení. Jen tak může být trest 
efek  vní a zloději potrestáni“ sdělil Radek Augus  n, místopředseda Zemanovců.

„Zapojení nadšených studentů, našich členů a sympa  zantů při této pe  ční akci je pro nás obrovskou 
pomocí. Je důkazem, že lidé stále mají chuť něco se stavem poli  ky v této republice dělat. Každého pod-
pisu si velmi vážíme a chceme dát každému občanovi České republiky šanci, aby se mohl pod tuto pe  ci 
podepsat a vyjádřit tak nesouhlas se současným stavem“, dodal Vladimír Kruliš, místopředseda Zemanovců 
a koordinátor kampaně, který s týmem stráví celé dva měsíce na cestách.

Termíny akcí v Jihomoravském kraji: 9. 7. Bučovice, Boskovice (dopoledne), 9. 7. Blansko, Vyškov (odpo-
ledne), 10. 7. Znojmo (celý den).
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Věra Vencelová

Pardubice, Blansko - Rybá-
řová tři medaile, Špaček zlato 
ze štafety, Pokorná, Zamazalová 
a Vencel, osm semifi nálových 
a fi nálových startů. To je reka-
pitulace úspěchů blanenských 
plavců na nejvyšší české soutěži, 
kterou od pátku do neděle hostilo 
poprvé místo tradiční Prahy Po-
dolí moderní Aquacentrum v Par-
dubicích.

Blanenský oddíl ASK Blan-
sko neměl nikdy na šampionátu 
dospělých v celé své dvaase-
dmdesátileté historii tak velké 
zastoupení. Mezi dvaatřicet nej-
lepších plavců ČR v jednotlivých 
disciplínách se kvalifi kovali Petra 
Pokorná, Veronika Zamazalová, 
Michal Vencel a Jan Vencel.

Hvězdou blanenského oddílu 
se v Pardubicích překvapivě stala 
teprve čtrnáctiletá Petra Pokorná, 
která se probojovala v disciplíně 
200 prsa do fi nále A mezi nejlep-
ší osmičku českých prsařek zú-
častněných na tomto šampionátu. 
Osobním výkonem z dopoledních 
rozplaveb postoupila ze sedmého 
místa do odpoledního A fi nále, kde 
vynikající sedmé pořadí udržela. 
V této disciplíně měl v kategorii 
mužů stejné ambice i Jan Vencel. 
I když zaplaval solidní osobní čas, 
stačilo to tentokrát pouze na fi nále 
B, ve kterém dohmátl na třetí po-
zici, což znamenalo v konečných 

Mladí závodníci uspěli na 
letním mistrovství ČR v plavání

výsledcích desáté místo. Mužské 
fi nále A bylo velmi silně obsazené 
českou prsařskou špičkou, do které 
se neprobojoval ani nejlepší prsař 
ve své dorostenecké kategorii bý-
valý plavec blanenského oddílu 
Dominik Špaček. Ve fi nále B do-
plaval před Vencelem na druhém 
místě, a celkově obsadil devátou 
příčku. Zlatou medaili z nejvyšší 
české soutěže si však na krk pově-

sil. Byl totiž nejmladším členem 
vítězné štafety Komety Brno na 
4x100 metrů polohově, kde plaval 
prsový úsek. Zlaté medaile sbíra-
la také další blanenská plavkyně 
závodící v barvách Komety Brno 
Silvie Rybářová. Úspěšná česká 
reprezentantka v dálkovém plavání 
zvítězila v nejdelších bazénových 
disciplínách osmistovce a patnác-
tistovce kraul a zdaleka nezaos-

tala ani na kratší distanci dvous-
tovce motýlek, kde si doplavala 
pro stříbro. Další reprezentantka 
blanenského oddílu Veronika Za-
mazalová startovala v semifi nále 
na 50 prsa a ve fi nále B na 200 
prsa doplavala do cíle jako čtvrtá, 
celkově dvanáctá. Zbývající semi-
fi nále a fi nále B si v rozplavbách 
zajistil Jan Vencel na 50 prsa, 100 
prsa, 100 a 200 motýlek.

Veronika Zamazalová.  Foto Věra VencelováVeronika Zamazalová.  Foto Věra Vencelová

KANAP Karolín pořádá
20. července 2013

Turnaj v malé kopané
KAROLÍNSKÝ POHÁR

Zahájení proběhne v 9 hod. Systém turaje: 2×15 min., každý s kaž-
dým, pravidla dle malé kopané. Startovné: 500 Kč. Po celou dobu tur-
naje zajištěno občerstvení. Od 19 hod. živá hudba.Srdečně zvou pořa-
datelé. Turnaj je pořádán za fi nanční podpory města Rájce-Jestřebí.

Vítězové předchozích ročníků: 2002 DKS Kopeček Rájec, 2003 BC 
Červánky Rájec, 2004-2005 Hokejky Blansko, 2006 KANAP Karolín, 
2007 Hokejky Blansko, 2008-2012 KANAP Karolín.

Boskovický turnaj ukončil 
regionální kola

Boskovice - FK Blansko a MFK Vyškov. To jsou další dva postupující 
do zářijového Velkého fi nále. Hostem turnaje byl Martin Pospíšil z SK 
Sigma Olomouc. Za krásného počasí se odehrálo poslední regionální kolo 
turnaje E.ON Junior Cup pro hráče do deseti let. Pod zříceninou hradu Bo-
skovice byly k vidění pěkné gólové akce a na své si přišli díky bohatému 
doprovodnému programu i příchozí návštěvníci.

V základní skupině I byl nejlepší Vyškov, který vyhrál všechny zápasy 
při skóre 37:9. Ve druhé skupině si podobně počínal Žďár nad Sázavou, 
který nastřílel 48 gólů a devětkrát inkasoval. Dále z druhých míst postou-
pily týmy Blanska a Čechovic.

Blansko v semifi nále zaskočilo favorizovaný Žďár nad Sázavou a po 
výhře 6:4 se radovalo z postupu do fi nále. Souboj mezi Vyškovem a Če-
chovicemi byl jednoznačný – 11:1. Velké drama nabídly zápasy o umístě-
ní. Ze třetího místa se nakonec radovaly Čechovice, které porazily Žďár 
nad Sázavou až po penaltovém rozstřelu 7:6.

I fi nále bylo napínavé. Blansko po boji udolalo Vyškov 4:3 a slavilo 
postup. „Kluky bych chtěl pochválit za předvedenou hru. Bojovali a šli za 
vítězstvím. Oba týmy neměly už tolik sil, ale my jsme se s tím vypořádali 
lépe. Hodně si zakládám na fyzické připravenosti a vyplatilo se to. Navíc 
nás podržel i brankář,“ uvedl trenér vítězného týmu Miroslav Koňařík.

Hráči Vyškova měli po prohraném fi nále slzy v očích, ale při vyhlašo-
vacím ceremoniálu jim byla udělena divoká karta, takže do Velkého fi nále 
postoupili i oni. „Ve Velkém fi nále se představí 24 týmů a kluci z Vyškova 
nás za svou bojovnost přesvědčili, že by tam neměli chybět,“ uvedl Marek 
Pagač z marketingového oddělení energetické společnosti E.ON.

Velké fi nále se koná 14. a 15. září v Polné na Vysočině. Mezi nejlepší-
mi týmy v republice nebudou chybět ani postupují z Boskovic – Blansko 
a Vyškov.

Nejlepší hráč: Patrik Ševčík (FK Blansko). Nejlepší střelec: Jiří Osmik 
(13, FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou). Nejlepší gólman: Jaroslav Zabořil (TJ 
Sokol Čechovice). Konečné pořadí týmů: 1. FK Blansko, 2. Městský 
fotbalový klub Vyškov, 3. TJ Sokol Čechovice, 4. FC ŽĎAS Žďár nad 
Sázavou, 5. FC Boskovice, 6. FC Slovan Rosice, a.s., 7. SK Bystřice n.P., 
8. TJ Sokol Velké Opatovice, 9. FC Kuřim, 10. FK Němčice n/H, 11. SK 
Sokol Lipovec, 12. TJ Sokol Borová.

Vítěz.  Foto archivVítěz.  Foto archiv

Ultramaraton. Mezinárodní běžecký etapový závod Moravský ultrama-
raton se minulý týden zastavil na svých 301 km i v našem regionu.Jed-
na ze sedmi etap byla starostou Jaroslavem Dohnálkem odstartována 
z Masarykova náměs   v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Běžci odstartovali z Boskovic

Z  
Hurá na prázdniny

Letošní zahájení prázdnin provázelo vrtkavé počasí. Jak bylo, patrno 
dětem to nevadilo a přesto, že pofukoval vítr, zaplnily zahradu Penzionu 
u Petra. Ženy ze Suchého zde pro ně připravily odpoledne plné her, zábavy 
a soutěží. Děti se snažily všechny úkoly zdolat a bylo vidět že, je to baví. 
Však motivací byli různé odměny. Komu vyhládlo, honem se běžel najíst 
a zase rychle zpátky za kamarády. Organizačně skvěle připravená akce se 
protáhla do večerních hodin. Rodiče a jejich ratolesti si neděli 30. června 
řádně užily a prázdniny tak mohly začít.  Vladimír Ševčík

Tradiční Majáles se vydařil
V neděli 16. června se konal tradiční Majáles – zahradní slavnost, která 

každoročně třetí neděli v červnu, již několik desítek let, je setkáním rodin-
ných příslušníků, opatrovníků, klientů a zaměstnanců domova pro osoby 
se zdravotním postižením Paprsek Velké Opatovice. V příjemném prostředí 
parku zařízení bylo po celý den se na co dívat – taneční a hudební vystou-
pení klientů, ukázky z lamoterapie  nebo canisterapie. V letošním roce byla 
zpestřením odpoledne možnost vyzkoušet si jízdu na čtyřkolkách. K tanci, 
poslechu a spokojenosti všech hrála dechová hudba Malohanačka.

 Jana Krčmářová, sociální pracovník

Pokračování ze str. 7
Tam máme lehký trenál nebo posilku a v 7 večer začíná zápas. Ten 

většinou končí kolem desáté. Po něm chvilku zůstaneme s fanoušky, 
poděkujeme jim, že došli, rozdáme nějaké autogramy dětem a a hurá 
na hotel. Tam si dám večeři, kouknu chvilku na tv, popřípadě se spo-
lubydlícím pokecáme a pak jdeme spát. Takže je pravda, že volného 
času moc nemáme. Spíš jen to dopoledne, které většinou celé pro-
spím. Ale ani mi to moc nevadí, alespoň se můžeme více soustředit 
na baseball a neděláme blbosti.

Jsi v kontaktu s rodinou a přítelkyní?
Ano v kontaktu jsem s rodinou i přítelkyní. Ale abych řekl pravdu, 

domů moc nepíšu. Spíš s mojí přítelkyní. S tou se snažím být v kon-
taktu co nejvíce, ale vzhledem k časovému posunu, což je šest hodin, 
je to těžké. Ale zatím to přežíváme v dobrém.

Kdy máš plánovaný návrat po sezoně?
Asi koncem srpna. Máme poslední zápas a záleží, jak budeme hrát. 

Když postoupíme do play off, tak je to ještě týden navíc, takže všech-
no se odvíjí podle výsledků.

Štěpán Havlíček opět hraje v Americe...

Toulky Pálavou
Druhý zájezd za zdravím a za podpory JMK pořádalo Nové sdružení 

zdravotně postižených Letovice koncem měsíce června. Cílem našeho tou-
lání a poznávání byl zejména NPP a NPR Pálava. Průvodcem touto ma-
lebnou krajinou nám byl vedoucí pracovník CHKO Pálava Jiří Matuška. 

První zastávkou byl lovecký zámeček Rendez – vouz, také zvaný Dia-
nin chrám. Nechal ho postavit v roce 1812 Jan I. z Lichtenštejna. Je vy-
hledávaným turistickým cílem a leží nedaleko Valtic. Empírový zámeček 
je poměrně mohutný a má tři poschodí. V patře je sál, který sloužil jako 
shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Pokračovali jsme do Valtic, 
kde jsme navštívili bylinkovou zahradu Tiree Chmelar. Je unikátní veřejně 
přístupnou zahradou svého druhu v České republice. Samostatný areál se 
nachází v blízkosti Národní kulturní památky Zámek Valtice na ploše bý-
valého zámeckého zahradnictví. Je zde pěstováno na 300 druhů rostlin. 
Zájemci si mohli bylinky zakoupit.

Náš program pokračoval v Mikulově. Zde jsme po prohlídce historické 
části města navštívili Dietrichsteinskou hrobku. Je rodinou hrobkou Diet-
richsteinů a je chráněna jako kulturní památka České republiky. Původně 
tato stavba byla kostelem svaté Anny a loretánskou kaplí, která byla vůbec 

první v Čechách a na Moravě. V dnešní podobě se v hrobce nachází ná-
dvoří, hrobní kaple, dvě boční lodě s rakvemi a schodiště v jižní věži, ze 
kterého se stoupá na vyhlídkovou terasu. Naše putování pokračovalo do 
přírody. Prošli jsme se nenáročnou trasou k takzvanému suchému lomu 
Svatý kopeček a zatopenému lomu  Janíčkův vrch. Závěrečnou pohodo-
vou procházkou přírodním parkem jsme zakončili naše toulky a loučili se 
s krásnou přírodou pálavské krajinné oblasti. 

A to byla tečka za naším putováním Pálavou, jehož cílem bylo především 
poznání zajímavých míst, ale také duševní a psychická pohoda účastníků 
tohoto toulání.  Za účastníky Borek
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 9. červenceúterý 9. července
KINAKINA

Boskovice v 17 hod. Já, Padouch 2.
Boskovice v 19.30 hod. Osamělý jezdec.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Croodsovi.

Jedovnice patří tanečníkům
Jedovnice - Jedovnický kemp hos   v těchto dnech již desátý ročník me-
zinárodního Street Dance Kempu. Až do 14. července se budou v Jedov-
nicích odehrávat workshopy, ba  ly, jamy či párty. Podrobný program 
naleznete na webových stránkách www.sdkeurope.com.  (hrr) 

středa 10. červencestředa 10. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 2.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – Folk 
Team (folk rock).
Boskovice – Zahrádkářský svaz ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna.
Boskovice – 17. listopadu (2. patro KB) v 17 hod.: Fotoobrazy – Jaroslav 
Švec, vernisáž výstavy fotografi í.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Trek: Do temnoty. (3D)
Boskovice v 17 hod. Já, Padouch 2.
Boskovice v 19.30 hod. Šimon a duby.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Croodsovi.

čtvrtek 11. červencečtvrtek 11. července
AKCEAKCE

Boskovice – Fes  val pro židovskou čtvrť, více na str. 1 a 3.
Boskovice – Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční prohlídky.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice – Farní kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky farního 
kostela.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Já, padouch 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Osamělý jezdec.

pátek 12. červencepátek 12. července
AKCEAKCE

Boskovice – Fes  val pro židovskou čtvrť, 
více na str. 1 a 3.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický 
pohádkový hřebínek: Příhody kluka Bom-
barďáka.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zá-
bava.
Kř  ny – Zámek v 17 až 21 hod.: Letní grilová-
ní s rádiem Čas.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Jam Ses-
sion + Jazzulátka, koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Já, padouch 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Osamělý jezdec.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Anna Kareni-
na.

sobota 13. červencesobota 13. července
AKCEAKCE

Boskovice – Fes  val pro židovskou čtvrť, 
více na str. 1 a 3.
Drválovice – Hasičárna ve 13 hod.: III. Pivní 
slavnos   a taneční zábava.
Lipůvka – Hřiště ze školou v 17 hod.: Hoří má 
panenko, fes  val.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Pyt-
lácká zábava, hraje Medium.
Sudice – 10 hod.: Sjezd rodáků s odpoled-
ním programem s Jožkou Šmukařem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. JÁRA CIMRMAN: PROSO 
– přímý přenos z Obecního domu.

neděle 14. červenceneděle 14. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Pro-
menádní koncert – Dechová hudba Olšověn-
ka.
Boskovice – Fes  val pro židovskou čtvrť, 
více na str. 1 a 3.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna ve 13 
hod.: Dětský den v arboretu.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Hasič-
ský výlet.
Olešnice – Evangelický kostel v 15 hod.: Var-
hanní koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Já, padouch 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Osamělý jezdec.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Lore.

úterý 16. červenceúterý 16. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výtvarný workshop.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Před půlnocí.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Hrůza v Connec  cutu 2: Duch Georgie.

středa 17. červencestředa 17. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Chutná jídla z lesních plodů, beseda.
Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 3.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – 
Espuelas (mexico).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Revival.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Království lesních strážců.

čtvrtek 18. červencečtvrtek 18. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 11 hod.: Co je zdravější pro kojence : balená 
kojenecká voda nebo z kohoutku?, odborná přednáška.
Blansko – Dopravní hřiště ve 12 hod.: Den otevřených dveří na dětském 
dopravním hřiš  .
Boskovice – Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční prohlídky.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice – Farní kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky farního 
kostela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Revival.
Lysice – letní ve 21.15 hod. Království lesních strážců.

pátek 19. červencepátek 19. července
AKCEAKCE

Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek: Ry  řské 
povídání o princi Bajajovi.
Boskovice – Letní kino (v případě deště sokolovna) ve 20 hod.: Turné 4 
můstků, účinkují Zdeněk Izer a Šárka Vaňková.
Kř  ny – Zámek v 17 až 21 hod.: Letní grilování s rádiem Čas.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Country večer, hraje Trní.
Ostrov u Macochy – Císařská jeskyně v 18 hod.: Koncert Mar  na Maxy.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Me-
dium.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19, 20, 21 a 22 hod.: Noční prohlídky, Hrbáč, 
děj známého příběhu se odehrává v prostorách zámku.
Šebetov – Zámecký park ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Prorock.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky.
Boskovice v 19.30 hod. Revival.

Lysice – letní ve 21.15 hod. Bídníci.
Šebetov v 19.30 hod. Terapie láskou.

sobota 20. červencesobota 20. července
AKCEAKCE

Blansko – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Bobletr, boskovický bleší trh.
Býkovice – 20 hod.: Buty, koncert.
Černovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Letní večer s arboretem Šmelcov-
na, hraje Tom Sawyer Band.
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Pu  n lyžuje, divadlo, hraje Divadlo Líšeň.
Letovice – Areál AFK v 17 hod.: Rockšpíl no.3, hudební fes  val.
Lysice – Farní dvůr v 15 hod.: 6. ročník setkání harmonikářů Veselá Har-
monika.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům ve 20 hod.: Hodová zábava, hraje Me-
dium.
Šebetov – Zámecký park ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Akcent.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Království lesních strážců. (3D)
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Revival.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Království lesních strážců.

neděle 21. červenceneděle 21. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechová 
hudba Boskověnka.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 hod.: Retro 12, vernisáž výstavy 12 
výtvarníků.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Promenádní koncert: 
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.
Ostrov u Macochy – Před hasičskou zbrojnicí v 15 hod.: Vystoupení de-
chového souboru Bivojanka.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Království lesních strážců. (3D)
Blansko ve 20 hod. Revival.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Revival.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Království lesních strážců.

pondělí 22. červencepondělí 22. července
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blansko v 10 hod.: Letní výtvarná dílna.

KINAKINA
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Království lesních strážců.

Hudební prázdniny v Blansku
Blansko - Oblíbené prázdninové koncerty Muzika pro Karolínku se vrací na 
nádvoří krásně opraveného zámku. Konají se každou středu od 19 hod, v 
případně nepříznivého počasí se neruší ale přesouvají do rovněž nové audi-
ovizuální síně zámku. Promenádní koncerty také nepřeruší tradici. Každou 
prázdninovou neděli je mohou zájemci shlédnout a vyslechnout na náměs   
Svobody před radnicí. PROGRAM: Muzika pro Karolínku - 17.7. Espuelas 
(mexico), 24.7. F. T. Prim (trampská), 31.7. Samson a jeho parta (folk) po-
řádá KSMB, 7.8. Sova & Slamák (folk), 14.8. Devítka (folk), 21.8. Na větvi 
(folk), 28.8. Mošny (vokální). Promenádní koncerty - 14.7. Dechová hudba 
Olšověnka, 21.7. Dechová hudba Boskověnka, 28.7. Mládežnický dechový 
soubor ZUŠ Letovice s mažoretkami, 4.8. Dechová hudba Lysice, 11.8. Malá 
dechová hudba Benešovská 12, 18.8. Dechová hudba Olšověnka, 25.8. De-
chová hudba Kunštát, 1.9. Dechová hudba Blansko.  (bh)

„Když vám, paní Kropáčková, nepřinesli děťátko čáp ani vrána, tak (tajenka).“
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Soutěžní křížovka: Správnou odpověď zašlete do soboty 20. července na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, Sokol-
ská 13, 680 01 Boskovice nebo e-mail redakce@zrcadlo.net. Výherci se mohou těšit na poukaz do Wellness centra Kuřim.



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Hledáme pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 
rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svita-• 
vy, Žďár nad Sázavou
garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

BBN REALITY 
nabízí k prodeji

stavební pozemky v Lipovci
o výměře cca 800 m2, cena za 1 m2 450,- Kč + provize 

Jedná se o lokalitu s dokončujícími se inženýrskými sítěmi (září 2013) – 
rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, jednotná kanalizace, 
komunikace. Lokalita se nachází cca 150 m od mateřské školy, základní 
školy, zdravotního střediska. Z uvedených stavebních pozemků je nádherný 
pohled do okolí, obec patří k oblastem  s nejčistším vzduchem v ČR.

Volejte 774 408 399
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