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Festival pro židovskou čtvrť nabídl čtyři dny zábavy

Fes  val. Boskovice hos  ly 21. ročník fes  valu pro židovskou čtvrť - Boskovice 2013. Během čtyř dnů ho navš  vil podobný počet příznivců jako v minulém roce, tedy kolem čtyř  síc milovníků kultury. Program byl od začátku 
do konce nabitý a na své si přišli opravdu všichni. Dramaturgové divadelní scény letos vybrali zajímavá představení a hrad byl naplněn k prasknu  . Také fi lmy zaznamenaly výrazný zájem a totéž se dá říct i o výstavách 
a doprovodném programu, jako je čtení, přednášky, cyklovýlet, prohlídky židovské čtvr   a další. (hrr)  Foto Jaroslav Oldřich a Jaroslav Švec Fotoreportáž na str. 3 a www.zrcadlo.net

PIVO TVÉHO SRDCE

Vestibul nemocnice prochází rekonstrukcí

Nákladní auto narazilo ve Valchově do domu

V Boskovicích opraví 
komunikace i chodník

Boskovice - V Boskovicích se vrhnou do velkoplošných oprav komu-
nikací a chodníků. Co se týče silnic, přijde na řadu ulice Na Vyhlídce, 
kde se bude opravovat povrch podél bytového domu „Hradčany“. Akce 
se odehraje v rámci první etapy regenerace sídliště Hybešova. Vylepšení 
se dočká také Hybešova ulice od křižovatky s Květnou ulicí po křižo-
vatku s ulicí Kosmonautů. Také v tomto případě se bude jednat o opravu 
povrchu. Lépe se pak bude chodit lidem v Sušilově ulici. V úseku od 

křižovatky s Šemberovou ulicí po 
provozovnu Nobica se totiž bude 
měnit rozpadlá dlažba z kostek 
za betonovou. Práce se uskuteční 
v rámci rekonstrukce přechodu 
pro chodce.  (hrr)

Valchov - Středně těžkým zra-
něním jednoho z řidičů skončila 
v pondělí 15. července krátce před 
půl jednou dopravní nehoda ve 
Valchově. 

Podle zjištění policistů z místa 
nehody mělo na nákladním autě 
značky Tatra 815, které jelo ve 
směru od Žďárné, dojít k poruše 
brzdového systému. Když pak 
před tímto nákladním autem při-
brzdilo před zatáčkou druhé znač-
ky Liaz, Tatra 815 do něj zezadu 
narazila. Následně jednatřicetiletý 
řidič tatry vyjel doprava mimo sil-
nici, kde narazil ještě do sloupu 
elektrického osvětlení a zastavil 

až v domě u silnice. Kromě řidiče 
nebyl nikdo zraněn, na vozidlech 
vznikla škoda ve výši asi 150 tisíc, 
na sloupu pak za dalších asi 20 ti-
síc korun.

Na místě zasahovali profesio-
nální hasiči z Blanska a Boskovic 
a speciální technika z brněnské 
stanice Lidická. Velitel zásahu si 
na místo nechal povolat statika, 
který rozhodl o provizorním zapa-
žení poškozené části domu. Hasiči 
proto podnikli nezbytná opatření 
k zajištění bezpečnosti. K nehodě 
přijeli také energetici, kteří se po-
starali o poškozený sloup a odpo-
jení elektrické energie.  (hrr) Foto HZS JmK Foto HZS JmK

Blansko - Lidé přicházející 
do blanenské nemocnice se musí 
připravit na omezení spojené 
s rekonstrukcí jejího vestibulu. 
Právě v těchto dnech tam totiž 
začínají práce, které vedení zdra-
votního zařízení plánovalo téměř 
dva roky. Reaguje tak na opa-
kované podněty ze strany veřej-
nosti na zkvalitnění a zrychlení 
orientace pacienta při průchodu 
nemocnicí. 

„Lidé čím dál více vnímají 
absenci informačního centra při 
hlavním vstupu jako jeden z nej-
větších nedostatků nemocnice. 
Rekonstrukce vestibulu je také 
v souladu s probíhající restruk-
turalizací a centralizací ambu-
lantních provozů v Nemocnici 
Blansko. K plánované přestavbě 
byla vypracována studie, kterou 
schválila Rada Města Blanska. 
Nemocnice získala na tento pro-

jekt dotaci z Jihomoravského 
kraje,“ popsala mluvčí nemocni-
ce Kateřina Ostrá.

Hlavní část stavebních prací 
bude probíhat v letních měsících 
z důvodu co nejmenšího zásahu 
do chodu nemocnice. Rekon-
strukce vestibulu přinese paci-
entům hlavně nové informační 
centrum s recepcí. Nebude v něm 
chybět ani možnost kopírování 
a jiné běžné služby informačních 

center. Ve vestibulu také vznikne 
klidová zóna s občerstvením.

Informační centrum zůsta-
ne po celou dobu rekonstrukce 
plně funkční na stávajícím mís-
tě u hlavního vjezdu do areálu 
nemocnice. O všech změnách 
budou příchozí včas informo-
váni směrovkami a na interne-
tových stránkách nemocnice 
www.nemobk.cz. 

 Pokračování na str. 4

Profesionální zásah plavčíků 
zachránil život

Boskovice - Je pá-
teční letní prázdninové 
dopoledne 19. červen-
ce. V areálu koupaliště 
Červenka v Boskovicích 
je jen několik rodinek 
s dětmi a užívají si vod-
ních radovánek na po-
loprázdném koupališti. 
Plavčíci Zdeňka Hříba-
lová a Jakub Janoušek 
netuší, že na tento den 
dlouho nezapomenou. 

Věnují se běžné čin-
nosti plavčíka. Ve vodě 
a na tobogánech skoro 
nikdo, tak Zdeňka bere 
ponorný teploměr, aby 
mohla aktualizovat in-
formace o teplotách 
vody v jednotlivých ba-
zénech a brouzdalištích. 
Tou dobou přichází do 
služby i třetí plavčík Zdeněk Horák, když ke Zdeňce přiběhne vy-
plašená maminka, že nevidí svého sedmiletého syna, který měl mod-
ré plavky. Zdeňka ještě stihla zavolat na kolegu Jakuba, že se hledá 
sedmiletý chlapec, a tak jak byla i s teploměrem běží k hluboké vodě, 
kde díky světle modré fólii na dně bazénu vidí v asi 1,5 metrové 
hloubce bezvládné tělíčko. Okamžitě i s kolegou skáčou do vody 
a vytahují chlapce na břeh. Třetí plavčík, ještě v civilních šatech, 
volá záchranku. 

Jakub nenahmatává pulz, Zdeňka po uvolnění zapadlého jazyku oka-
mžitě aplikuje umělé dýchání, po několika vdeších, chlapec začíná dý-
chat a vykašlává vodu. Po chvíli ve stabilizované poloze začíná pomalu 
komunikovat. To již přijíždí houkající sanitka a přibíhá celý tým rychlé 
záchranné služby vedený lékařkou Annou Vykoukalovou a přebírá chlap-
ce do odborné péče lékařů. Později se dozvídáme z vedení boskovické 
rychlé záchranné služby, že jen díky rychlému, kvalitnímu a plně profe-
sionálnímu zásahu sehraného týmu plavčíků městských lázní nepřijela 
záchranka pozdě.  Pokračování na str. 5

 Zdeňka Hříbalová a Jakub Janoušek Zdeňka Hříbalová a Jakub Janoušek



Broňa Zhořová

Žďár - V neděli 21. července uspořádali 
hasiči ze Ždáru již sedmé kolo soutěže zařaze-
né do KVASAR Cupu Velké ceny Blanenska 
v požárním útoku. Pro žďárský sbor dobro-
volných hasičů byla soutěž i malým výročím, 
jednalo se totiž už o 30. ročník. Běhalo se tra-
dičně na užší asfaltové dráze do kopce, která 
se ke konci mírně stáčí. Právem je proto tento 
závod považován za jeden z těžších.

Prověřit své schopnosti na asfaltový kopeček 
a vybojovat nějaký bodík do celkové tabulky 
Velké ceny Blanenska přijelo 27 mužských 
a 13 ženských družstev. V obou kategoriích se 
dost kazilo, přesto se diváci rozhodně nenudi-
li. Soutěž probíhala ve velmi svižném tempu, 
a právě neobvyklý terén dodával celému klání 
dostatek napínavých situací. 

Hasičské odpoledne zahájila děvčata, medaile 
si mezi sebe rozdělila družstva ze Šošůvky, Černé 
Hory a Černovic. Tu nejcennější, zlatou si vyběh-
ly ženy ze Šošůvky, které při svém pokusu prak-
ticky ani jednou nezaváhaly a časomíru zastavily 
v čase 19,42 s. Stříbro brala Černá Hora za nád-
herný pokus provedený v čase 19,58 s a bronzo-
vý stupínek obsadila děvčata z Černovic, která 
zdolala trať a těžké terče za čas 20,22 s.

Po malé pauze na občerstvení rozhodčích 
a přesun terčů o 20 metrů dále odstartovala 
mužská kategorie. V ní mohli diváci opět vidět 
jak nepodařené útoky, tak napínavý boj o rekord 
trati. Ten se podařilo pokořit mužům z Černo-
vic A, poslední startující družstvo ze Žernov-
níku ale černovické porazilo a trofej v podobě 
rekordu trati si nakonec putovala právě na Žer-
novník. I v mužské kategorii patřily tři nejvyšší 

příčky v celkové tabulce blanenským týmům, 
třetí skončili zaslouženě muži z Malé Lhoty 
s časem 19,50 s, druhé místo braly Černovice 
A, jejichž proudaři srazili terče v čase 18,66 
s, a příčku nejvyšší s časem 18,38 s obsadil 
výše zmíněný Žernovník.

Další kolo Kvasar Cupu Velké ceny Blanen-
ska se bude konat v neděli 28. července od 12 
hodin na travnaté trati v Černovicích.
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mistrovství světa v biketrialu
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Pro motorkáře 
letěl vrtulník

Drnovice - Vážná dopravní 
nehoda se stala v pátek 19. čer-
vence v podvečer na hlavním tahu 
Brno-Svitavy nedaleko odbočky na 
Drnovice. Devětatřicetiletý řidič 
motocyklu značky Suzuki jel ve 
směru od Letovic na Brno. Podle 
prvotních zjištění na místě zřejmě 
přehlédl to, že se před ním jedoucí 
Škoda Favorit začíná brzdit a odbo-
čovat doprava směrem na Drnovi-
ce. Motorkář již nestihl zareagovat 
a narazil zezadu do odbočujícího 
auta. Motocyklista utrpěl zranění, 
s nimiž byl vrtulníkem převezen do 
nemocnice. Z osádky Škody Favo-
rit nebyl nikdo zraněn.  (hrr)

Řídím, piju 
nealko

Blanensko a Boskovicko - Dva-
apadesát řidičů zastavili ve čtvrtek 
18. července policisté v blanen-
ském okrese při preventivní akci, 
která se uskutečnila ve spolupráci 
s Českým svazem pivovarů a sla-
doven pod názvem Řídím, piju 
nealko. Ti, co měli vše při poli-
cejní kontrole v pořádku a jejich 
dechová zkouška byla negativní, 
dostali na místě jednorázový alko-
tester a plechovku s nealkoholic-
kým pivem. Mezi kontrolovanými 
se ale našli i čtyři hříšníci. Jeden 
z nich neměl doklady, jeden jel 
bez použití bezpečnostních pásů, 
další dva pak měli svoje auta ve 
špatném technickém stavu. Pře-
stupky s nimi byly na místě vyře-
šeny blokovými pokutami. 

Cílem preventivní akce bylo 
informovat řidiče o dvou zásadních 
skutečnostech. Jednak o nebezpe-
čí, které alkohol za volantem zna-
mená jak pro řidiče, tak pro ostat-
ní účastníky silničního provozu. 
Zároveň ale šlo také o upozornění 
na důležitost dodržování pitného 
režimu. Nedostatek tekutin totiž 
může především v létě způsobit 
lidem stres, únavu a mikrospánek. 
Akce bude na Blanensku a Bos-
kovicku během letních měsíců 
pokračovat.  (hrr)

Zloděj vykradl 
benzínku

Rájec-Jestřebí - Cigarety růz-
ných značek, ale také láhve znač-
kových vín si odnesl zloděj, který 
se vloupal v noci na čtvrtek 18. čer-
vence do benzínové čerpací stanice 
v Rájci-Jestřebí. Do vnitřních pro-
stor se dostal po poškození mříže 
a vstupních dveří. Celkem majiteli 
čerpací stanice způsobil škodu za 
necelých 40 tisíc korun.  (hrr)

Traktor srazil 
motorkáře

Světlá - Nedání přednosti v jíz-
dě bylo podle prvotních zjištění 
policie zřejmě příčinou dopravní 
nehody, která se stala ve středu 17. 
července po půl jedenácté dopo-
ledne v blízkosti Světlé. Devěta-
třicetiletý řidič traktoru s přívěsem 
vyjížděl z účelové komunikace na 
silnici směrem k Šebetovu a srazil 
dvaačtyřicetiletého muže jedoucí-
ho na motocyklu značky Jawa ve 
směru od Šebetova k obci Světlá. 
Při nehodě byl motocyklista lehce 
zraněn, škoda byla vyčíslena na asi 
80 tisíc korun. Dechová zkouška 
u obou řidičů neprokázala, že by 
byli pod vlivem alkoholu.  (hrr)

„Vyzdobil“
stěnu

Ráječko - Hned několika nápisy 
ve stříbrné a černé barvě se rozho-
dl „vyzdobit“ vnitřní stranu pro-
tihlukové stěny v Ráječku zatím 
neznámý vandal. Nápisy nastříkal 
v místech zálivku pro autobusy. 
Na protihlukové stěně vznikla 
škoda za asi 50 tisíc korun.  (hrr)

Mizí nafta 
Brťov, Vysočany - Po desít-

kách a někdy i stovkách litrů mizí 
nafta z nákladních aut a traktorů. 
Jen v noci na úterý 16. července se 

zloději vydali krást na dvě místa 
v blanenském okrese. V země-
dělském areálu v Brťově poničili 
uzamčené víčko nádrže zaparko-
vaného traktoru a ukradli odtud 
150 litrů nafty. Pak se zloději 
zastavili ještě u nákladního auta 
značky Volvo, které stálo před 
areálem, na jedné straně pouze 
zničili víčko nádrže, na druhé 
straně z nádrže vzali ještě 20 litrů 
nafty. Celkem tak způsobili ško-
du za téměř devět tisíc korun. Na 
suchu zůstala také nádrž náklad-
ního auta značky Scania, které 
stálo zaparkované ve Vysoča-
nech. Neznámý pachatel se tam 
také dostal přes uzamčené víčko 
nádrže a odčerpal 20 litrů moto-
rové nafty. Vznikla tak škoda za 
necelý tisíc korun.  (hrr)

Muž se opil,
a pak se bál

Blansko - Vyhrožují mi, mám 
strach a sedím u řeky v Blansku. 
S takovou žádostí o pomoc se ozval 
na tísňovou linku policie v neděli 
14. července večer šestačtyřiceti-
letý muž. Na místo za ním přijela 
ihned policejní hlídka. Muž však 
nebyl policistům schopen vysvětlit, 
co se stalo, mluvil nesrozumitel-
ně a nemohl se udržet na nohou. 
Když se ho policisté ptali, proč 
volal o pomoc řekl, že neví a že 
si nic takového nepamatuje. Poté 
policisté provedli u muže decho-
vou zkoušku a nechtěli v první 
chvíli ani uvěřit, že je přístroj urče-
ný na testování alkoholu v dechu, 
v pořádku. Muž měl totiž v dechu 
4,03 promile.  (hrr)

Za volant
sedl opilý

Blansko - Blanenští policis-
té zastavili jednačtyřicetiletého 
muže, který svou opilostí vyjád-
řenou v promile alkoholu v dechu 
aspiruje na smutného rekordmana 
posledních týdnů. Když policisté 
v Blansku vyzvali šoféra škodov-
ky k provedení dechové zkoušky, 
přístroj ukázal více než 3,6 promi-
le. Auto provinilce, který v tom-
to stavu mohl ohrozit život nebo 
zdraví ostatních, odvezla odtaho-
vá služba, a jeho řidič je podezře-
lý z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

Pátrají po
svědcích

Boskovice - Policisté pátrají po 
svědcích dopravní nehody, ke kte-
ré došlo 3. července v 11 hodin 
v Boskovicích. Desetiletá dívka 
tam přecházela silnici v Bezručo-
vě ulici, když ji zachytilo vozidlo 
stříbrné barvy, které na Bezručovu 
odbočovalo vpravo ze Sokolské 
ulice. Neznámý řidič sice zastavil, 
ale když dívka po pádu na chodník 
odmítla lékařské ošetření i převoz 
do nemocnice, z místa odjel. Dívka, 
do které auto narazilo přední částí, 
byla později ošetřena a s lehkým 
zraněním propuštěna do domácího 
léčení. Řidič stříbrného vozu měl 
být přibližně 170 – 175 centimet-
rů vysoký, ve věku 40 - 45 let, se 
světlehnědými vlasy a bradkou. 
Oblečený byl do modrého trička 
a kraťasů. Policisté žádají tohoto 
řidiče a další svědky nehody, aby 
kontaktovali policii na číslech 158 
nebo 974 631 255.  (hrr)

Bourali cyklisté 
Blansko - Hned dvě nehody, 

při kterých byli zraněni cyklisté, 
řešili v úterý 9. července blanenští 
dopravní policisté. První nehoda se 
stala na kruhovém objezdu u Bez-
ručovy ulice v centru Blanska. 
Osmatřicetiletá řidička Mercedesu 
tam přehlédla dvaaosmdesátileté-
ho seniora na kole. Ten při střetu 
s osobním autem utrpěl lehké zra-
nění a sanitkou byl převezený do 
nemocnice. Ke zraněné cyklistce 
pak policisté vyráželi mezi Blan-
sko a Rájec-Jestřebí. Třiatřicetiletá 
žena na kole začala náhle vybočo-
vat ze směru jízdy a vjela do jízdní 
dráhy za ní jedoucí Škody Fabie. 
Řidičce fabie se střetu nepodařilo 
zabránit. Cyklistka utrpěla lehké 
zranění.  (hrr)

Žďárský kopeček potrápil proudaře

Bohumil Hlaváček

Blansko - Na konci první polo-
viny července jsme si krátce pose-
děli na letní popovídání se staros-
tou města Blanska Lubomírem 
Toufarem.

Děti mají prázdniny, mají je 
i starostové?

Alespoň já ne. Nemám ve zvyku 
být delší dobu mimo úřad, protože 
pak se všechno nakupí a je to hor-
ší. Vcelku plánuji jen týden dovo-
lené. Je to u mne klasika. Vydám 
se na pomezí Francie a Švýcar-
ska, kde mám přátele, se kterými 
rád pobývám. Příjemné prostředí, 
dobré víno i francouzská kuchy-
ně... Je tam i hodně k vidění. Kdo 
sleduje Tour de France, dovede 
si to představit. Tam si odpočinu 
a nasaju potřebnou energii. Nála-
da tamních lidí je trochu jiná než 
v naší republice.

Současná politická situace 
u nás je opravdu zajímavá…

Místo toho, aby si lidé užívali 
léta a prázdninové pohody, je u nás 
rušno. Zmítáme se pořád v jakých-
si politických krizích, nelíbí se mi 
to. Řešením by pro mne byly před-
časné volby, ale nevěřím, že k nim 
dojde. 

Vraťme se do Blanska…
Probíhají plánované stavby. 

Například se vyměňuje podlaha 
v hale TJ ČKD Blansko, ve Slou-
pečníku se zase mění chodníky. 
Ruch je i na radnici, opravuje se 
fasáda ze zadní strany, následovat 
bude výměna oken zepředu. Příští 
rok přijde na řadu fasáda i zepředu. 
Připravují se cyklostezky od Zbo-
rováku k hlavnímu nádraží a dru-
há k Ráječku. Čekáme na dotaci 
na třetí etapu regenerace sídliště 
Sever.

 
Co na školách?

Prázdniny patří běžným opra-
vám a údržbě. Bohužel se zatím 
zastavila hlavní akce, kterou je 
zateplení budovy ZŠ a MŠ Sal-
mova. Věc se řeší na Úřadě pro 
hospodářskou soutěž, protože si 
jeden z účastníků výběrového 
řízení podal stížnost. Zatím se 
nedá odhadnout, jak se to potáhne. 
Možná tuto akci přesuneme o rok, 
nevylučujeme to, i když by to šlo 
dělat i za chodu školy. 

A školka v Dolní Lhotě?
Tam bude o třídu víc hned od 

září, přestavujeme stávající pro-
story. Zvýší se potřebná kapacita.

Vrátíme-li se k hale v Údolní 
ulici, jde o dlouho plánovanou 
kompletní rekonstrukci?

Zatím ne, čekáme na dotaci. 
Momentálně jde jen o výměnu 
palubovky. Záměry jsou ale větší.

Jak daleko je realizace umělé 
trávy pro fotbalisty?

Tam je to podobné. My jako 
město jsme připraveni, čekáme 
ale na slíbenou dotaci, souvisí to 
s výše zmíněnou politickou situ-
ací. Projekt byl prezentován jako 
schválený, věřím, že Blansko bude 
patřit nadále do seznamu již vybra-
ných měst, kde se bude realizovat. 
My máme v rozpočtu potřebnou 
částku připravenu. Z naší strany se 
tedy může určitě začít.

Když už jsme u fotbalu, Blan-
sko postoupilo do divize, co na to 
radnice?

Jsem tomu rád, fandím. Vím, že 
je to soutěž odpovídající našemu 
městu. Jsme připraveni v rámci 
našich možností pomoci. Vážím 
si toho i proto, že se hraje čím dál 
více s našimi odchovanci, je vidět 
dobrá práce s mladými od přípra-

vek až do dorostu. To je základ. 
Možná by se dalo hrát i vyšší 
soutěž, kdyby byla vůle ze všech 
stran. 

Jak zatím vypadá letní sezóna 
v Blansku?

Jako vždy ji samozřejmě ovliv-
ňuje počasí. Kdyby stále přálo 
sluníčko, lidé by si určitě nestěžo-
vali. Akvapark, přehrada i areál 
u lomu jsou v permanenci. Kul-
turní sezóna také funguje podle 
plánu. Teď nás čeká mistrovství 
světa v biketrialu, které, myslím 
si, naše město hodně zviditelní. 
Pevně věřím, že si fanoušci na něj 
najdou čas. Bude to velká akce, 
navíc ve hře budou hned čtyři 
občané z Blanska v dresu s pomy-
slným lvíčkem na prsou. Václav 
Kolář se bude rvát o titul v elitní 
kategorii, který bychom mu všich-
ni na domácí půdě přáli.

Fanoušek. Lubomír Toufar patří k příznivcům blanenského sportu.  Foto Bohumil Hlaváček

Výstava. V prostorách společnos   Nature Home ve druhém patře budovy KB Boskovice v ulici 17. listopadu v Boskovicích zahájil ve středu 10. čer-
vence vernisáží svou autorskou výstavu nazvanou Fotoobrazy boskovický fotograf Jaroslav Švec. Úvodní slovo přednesl Jiří Sláma, předseda 
klubu moravských fotografů a vystavená díla zhodno  l také letovický fotograf Bohumil Kocina. Vernisáž oboha  l svým kulturním vystoupením 
Mar  n Krajíček. Výstavu si můžete prohlédnout až do 9. září od pondělí do pátku v době 9-12 hod. a 13-17 hod. nebo po domluvě na telefonu 
602 547 755. (jo) Foto Jaroslav Parma

Na tra   ve Žďáru. Foto Pavel KuchařNa tra   ve Žďáru. Foto Pavel Kuchař
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Trasa vycházky: 

 

AccordBOSKOVICE

Cena a nabídka platí od 1. 5. do 30. 6. 2013. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 
objednávky. Mégane a Mégane Grandtour: spotřeba 3,6–9,4 (l/100 km), emise CO

2
 104–159 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných 

právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

 6 AIRBAGŮ A ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM ESP
 ÚSPORNÉ MOTORY SE SPOTŘEBOU JIŽ OD 4 l/100 km 
 OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU AŽ 1 595 l

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789, FAX: 420 123 456 889

www.dealer-renault.cz

279 000 Kč + 0 Kč

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

Festival pro židovskou čtvrť nabídl čtyři dny zábavy

 5x foto Jaroslav Švec 5x foto Jaroslav Švec
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Turisté již počtvrté vyrazí po 

dálničním tělese R43
Radim Hruška

Boskovice - Na sklonku prázd-
nin, konkrétně v sobotu 31. srpna, 
vyrazí boskovičtí turisté již po-
čtvrté na Pochod po dálničním tě-
lese R43. Při loňském ročníku vy-
slyšelo hlavní motto akce - Přijďte 
podpořit řešení komunikace R43 
- i přes nepříznivé podmínky více 
než 250 turistů. 

„Pochod je atypický, má dvě 
základní větve severní a jižní. 
Obě větve se budou potkávat na 
výletišti v místní části Boskovic 
Mladkově. Účastníci budou pěšky 
nebo na kole absolvovat několik 
tras od pěti do 40 kilometrů. Star-
tovní místa budou minimálně ve 
dvanácti městech a obcích v blíz-
kosti trasy. Také letos budeme po-

kračovat v organizování společné 
vycházky s historikem Tomášem 
Jandou, tentokrát na trase z Černé 
Hory do Mladkova,“ uvedl za or-
ganizátory Jaroslav Oldřich.

Akce bude mít také rozsáhlý do-
provodný program, v cíli pochodu 
bude kulturní program, hudební 
produkce, soutěže pro děti, ská-
kací hrad, představení partnerů 
akce, stánek historiků výstavby 
dálnice v letech II. světové války, 
připomenutí tragických silničních 
tragédií na silnici I/43 a podpisová 
akce - petice na podporu urychlení 
přípravy výstavby R43.

„Vlastní myšlenka projektu při-
šla koncem minulého desetiletí, 
kdy při pravidelných turistických 
vycházkách v okolí nedokončené 
německé dálnice Vídeň-Vratislav 

vznikl nápad na uskutečnění po-
chodu po trase dálnice mezi městy 
Brnem a Moravskou Třebovou. 
Hlavní motto pochodu Přijďte 
podpořit řešení komunikace R43 
bylo jednoznačně přijato všemi or-
ganizátory akce v čele s městskou 
organizací Klubu českých turistů 
z Boskovic. Na přípravě a průběhu 
všech zatím tří ročníků se podílelo 
mnoho organizací, které spojovala 
myšlenka podpory výstavby nové 
komunikace R43, jejíž příprava 
se stále oddaluje. Stávající komu-
nikace I/43 v úseku Brno-Svitavy 
je značně přetížená a ne nadarmo 
se jí říká silnice smrti,“ upřesnil 
Oldřich.

Velkou odezvu měla akce v loň-
ském roce i v médiích. Bylo usku-
tečněno několik živých vstupů roz-

hlasu, reportáž v Jihomoravském 
večerníku i články v regionálním 
i celostátním tisku. „Pochodu se 
aktivně účastnilo i několik hos-
tů - starostů obcí a měst, zástupců 
partnerů akce. Vzhledem k tomu, 
že v loňském roce proběhly olym-
pijské hry v Londýně, na startu 
i v cíli nechyběli i aktivní účast-
níci např. občanka Boskovic Olga 
Oldřichová (sprinterka - sedmá na 
OH v Londýně 1948) nebo senátor 
Jozef Regec (cyklista - osmý na 
OH v Soulu 1988),“ řekl Oldřich.

Jak dodal, Klub českých turistů 
Boskovice plánuje akci každoroč-
ně opakovat a chce vytvořit tradici. 
Zároveň si však přeje, aby byla co 
nejkratší. Poslední ročník pochodu 
se bude konat na budovaném no-
vém dálničním tělese. 

Oprava. Vanovický evangelický kostel dostal novou vrcholovou část také na svoji druhou věž. Dělníci tak završili náročnou rekonstrukci. Kromě toho s  hli také opravit fasádu přední čás   kostela.  Foto Jaroslav Švec

Vanovický kostel má nové již obě vrcholové čás   věží

Vestibul nemocnice prochází rekonstrukcí

 Foto archiv Foto archiv

Zborov před blanenským unikátem
Blansko - Připomenutí 96. vý-

ročí bitvy u Zborova v Blansku 
tradičně proběhlo před bronzovou 
sochou legionáře v útočném po-
stoji s puškou ruské výroby typu 
Mosin. Město Blansko umístilo 
tuto vzácnou sochu na důstojné 
místo v krásném parčíku na levo-
břeží řeky Svitavy. Každoročně se 
u sochy Zborováka scházejí legio-
náři, vojáci čs. armády a odbojáři 
z celého kraje, nejen z Blanenska. 

Pořadatelem bývá Čs. obec 
legionářská Brno a Blansko, za 
předsednictví osoby nejpovolaněj-
ší, bratra Bohuslava Párala, syna 
legionářského důstojníka gen. 
štábu prvorepublikové čs. armá-
dy. Nestor Bohuslav Páral, i přes 
svůj vyšší věk (sám se žertovně 
představuje jako prastarý), je do-
slova spiritus agens legionářských 
setkání a pietních aktů Zborovské 
bitvy. Letos se legionářské setká-
ní konalo dokonce pod praporem 
legií, který sem dopravila skupina 
Klubu vojenské historie z Brna. 
Brněnské kluby vojenské historie 
se pravidelně podílejí nejen na 
této akci, ale i na všech obdobných 
slavnostních pietách v moravské 
metropoli i na různých místech re-
publiky. Akce se účastnili jak zá-
stupci čs. armády i dnešní armády 
republiky, tak pamětníci, členové 
legionářské obce z Brna i Blanska, 

a také členové Českého svazu bo-
jovníků za svobodu. 

Po slavnostních znělkách před-
nesl hlavní projev bratr Páral. 
Zdůraznil význam zborovské bi-
tvy nejen pro konsolidaci našich 
zahraničních legií, ale i jako prv-
ní velký válečný úspěch ruských 
oddílů našich dobrovolníků. Ten 
nejen uvedl v úžas rakouského, 
maďarského a zejména německé-
ho protivníka (našim legionářům 
po úspěšném útoku připsali název 
červenorudí ďáblové), ale i přiměl 
velmoci ke vstřícnému postoji 
a ztrátě skepse nad založením sa-

mostatné československé armády, 
která se pak stala významným 
činitelem bojů o transsibiřskou 
magistrálu a vážným regulativem 
rozbrojů občanské války v Rusku. 
T. G. Masaryk výstižně zhodnotil 
význam Zborova, že to bylo naše 
první vítězství vedoucí k uznání 
naší státní a vojenské legitimity 
u velmocí Dohody. Bratr Páral 
ovšem neopomenul připomenout, 
že význam Zborova byl posléze 
poněkud zastíněn rozpadem car-
ské armády a vítězstvím bolševic-
ké revoluce, která později měla 
(vedle osvobození proletariátu) za 

následek i strádání Ruska i s po-
věstnými gulagy a s vyhnáním 
bělogvardějské emigrace. Právě 
té poskytla asyl i naše I. ČSR. Po 
slavnostním aktu kladení věnců 
a projevu starosta Blanska Lubo-
mír Toufar poblahopřál vyzname-
naným členům obce legionářské 
- Mgr. Evě Nečasové, ředitelce 
blanenského muzea a Dr. Jiřímu 
Jaroši Nickelli, předsedovi ČSBS 
Boskovice, kteří obdrželi medaile 
ČSOL za šíření legionářských tra-
dic a za činnost v kauze rájeckých 
restitucí. Piety se účastnilo něko-
lik desítek blanenských občanů 
i příchozích z Brna.

Socha Zborováka je republiko-
vým unikátem. Sochařské dílo rus-
kého legionáře Babky vznikalo již 
na sklonku I. světové války a bylo 
zhotoveno v několika exemplá-
řích. Nejznámější z nich, pražský, 
za II. světové války zničili nacisté. 
V republice se tak dochoval pou-
ze blanenský exemplář, ukrytý za 
okupace před nacisty. Po převratu 
1989 město Blansko sochu znovu 
instalovalo. Podle blanenské před-
lohy se nyní zhotovuje i pražská 
replika této význačné sochy s te-
matikou národního boje za naši 
samostatnost. Město Blansko tak 
je majitelem sochařského unikátu, 
který je významnou památkou na 
naše moderní bojové dějiny.  (dop)

Pokračování ze str. 1
„Jsme přesvědčeni, že nový vestibul bude po přestav-

bě lépe vyhovovat potřebám našich pacientů i samotné-
mu provozu nemocnice. Veřejnost jistě ocení zlepšení 
orientace při příchodu do nemocnice, moderní prostředí 
s možností odpočinku v klidové zóně, větší prostor pro 
možnost občerstvení a dostupnost dalších služeb kon-
centrovaných na jednom místě,“ doplnila Kateřina Os-
trá.

Blanenská nemocnice se pustí také do zvelebování 
venkovního areálu. Získala totiž příslib dotačních pro-
středků z Operačního programu Životní prostředí pro 
realizaci projektu Úprava zeleně v areálu Nemocnice 
Blansko. Předmětem projektu je provedení odstranění a 
výsadba dřevin, založení trávníku a výsadba trvalek. Sa-
motné práce jsou plánovány na podzim letošního roku, 
konkrétně od poloviny září do konce listopadu.  (hrr) Budoucí podoba ves  bulu.  Vizualiace archiv Nemocnice BlanskoBudoucí podoba ves  bulu.  Vizualiace archiv Nemocnice Blansko

D    ...

Otevřené dveře. Před dvace   lety začal v Boskovicích vyrábět podnik No-
vibra Boskovice s.r.o., který patří do mezinárodního koncernu fi rmy Rieter 
a vyrábí stroje a zařízení pro tex  lní a automobilový průmysl. V sobotu 
20. července se v prostorách společnos   uskutečnil den otevřených dveří, 
který se setkal s velkým zájmem veřejnos  .  Foto Jaroslav Oldřich

Vydařená dovolená. Někdy v Norsku uvázne na háčku drobná rybka. Tuto 
se podařilo vylovit Josefu Mikuláškovi z Blanska, občasnému spolupracov-
níku naší redakce.  Foto archiv J. Mikuláška

Viktor Zakrynyčny se 
představí na zámku v Rájci

Rájec-Jestřebí - V neděli 4. srpna bude v galerii Kruh na rájeckém 
zámku zahájena výstava obrazů Viktora Zakrynyčneho, který představu-
je výraznou osobnost naší současné výtvarné scény.

Viktor Zakrynyčny se narodil na Ukrajině ve starobylém městě Ka-
menci Podolském. Tam v roce 1993 absolvoval Fakultu výtvarných 
umění. Po absolutoriu odejel do Řecka studovat antické umění. Od kon-
ce devadesátých let žije v Brně, odkud pořádá časté studijní cesty do 
zahraničí, v posledních letech především do Itálie. Vystavoval v Bolo-
gni, Benátkách a dalších italských městech a jeho dílo se stalo známým 
a uznávaným. Jeho obrazy se objevují v renomovaných sbornících, mal-
by nacházejí obdivovatele až na americkém kontinentě. Za svou tvorbu 
získal řadu ocenění na mezinárodních výstavách a bienále současného 
umění. Umělecký styl, který si Viktor Zakrynyčny zvolil, je impresionis-
mus. Ve svých obrazech zachycuje vjemy a dojmy, které v něm vyvolává 
okolní svět. V roce 2011 vydal úspěšnou knihu 65 reprodukcí svých děl 
z let 1997-2011 pod názvem „Brno v impresi“.

Vernisáž výstavy se uskuteční v galerii Kruh na rájeckém zámku 
v  neděli 4. srpna v 15 hodin a bude doplněna bohatým doprovodným 
programem. Výstava bude přístupná v provozní době zámku až do konce 
září 2013. Vstup na vernisáž i na výstavu je volný, všichni milovníci vý-
tvarného umění a zejména impresionistického stylu malby jsou srdečně 
zváni.  Naděžda Formánková

Taneční vernisáž v Adamově
Adamov - V neděli 

9. června byla ve Společen-
ském centru MKS Adamov 
zahájena v pořadí letošní 
šestá výstava. Pod názvem 
Obrázky z cest svoji tvorbu 
opět návštěvníkům přiblížila 
brněnská výtvarnice Sylvie 
Vašinová, která v Adamově 
vystavuje celkem počtvrté. 
Vernisáž výstavy doplnil sou-
bor Ave musica nejen hudbou hranou na dobové hudební nástroje, ale 
i taneční ukázkou, do které členové souboru zapojili i řadu návštěvníků 
této akce. Vystavené akryly a dvacítka batik určitě stojí za vaši návštěvu. 
 Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov



úterý 23. července 2013 ZPRAVODAJSTVÍ 5
Zámek se připravuje na rok 

pánů z Kunštátu
Radim Hruška

Kunštát - Národní památko-
vý ústav připravuje tematické 
roky, které jsou věnované různým 
šlechtickým rodům. V příštím 
roce přijde řada na pány z Kun-
štátu. Na tamním zámku se už 
nyní připravují. Kromě toho, že 
vznikne nový prohlídkový okruh 
už také vyšla kniha Páni z Kun-
štátu a na Kunštátě. V ní tamní 
kastelán Radim Štěpán popisuje 
již zmíněný rod pánů z Kunštátu.

„Rozhodli jsme se, že akci bu-
deme koncipovat jinak než v jaké 
podobě proběhly tři uplynulé roč-
níky. Vždy se jednalo o hlavní vý-
stavu v Praze a doprovodné akce 
na objektech. My jsme se roz-
hodli, že nebudeme dělat žádnou 
sezónní výstavu a veškeré volné 
prostředky dáme do kunštátské-
ho zámku. Koncepce je taková, 
že vytvoříme nový prohlídkový 
okruh, který se bude jmenovat 
v Erbu tří pruhů – páni z Kunštá-
tu a jejich hrad a bude zaměřena 
na středověk,“ popsal kunštátský 
kastelán Radim Štěpán. 

Test k vodě
Jak již tradičně vám o prázdninách 

dáváme možnost potrápit svoje moz-
kové závity všeobecným testem svých 
znalostí. Kdo si je chce vyzkoušet ne-
závazně, stačí mu jen si zapřemýšlet 
o správných odpovědích. Kdo si chce 
zasoutěžit o poukazy do Wellness cen-
tra Kuřim, zašle vyluštění na email 
 redakce@zrcadlo.net na adresu Zrcadlo 
Blanenska a Boskovicka, Sokolská 13, 
680 01 Boskovice. 

1) Město Maracaibo leží v
a) Kolumbii
b) Mexiku
c) Venezuele 

2) Prvním mistrem světa ve fotbale se stal 
tým

a) Brazílie
b) Argentiny
c) Uruguaye

3) Třicetiletá válka skončila v roce
a) 1648
b) 1646
c) 1644

4) Anna má svátek
a) 26. července
b) 27. července
c) 28. července

5) Ostrov Kos patří
a) Turecku
b) Itálii
c) Řecku

6) Světový rekord Usaina Bolta na 100 m 
má hodnotu

a) 9,55
b) 9,58
c) 9,51

7) Chřestovníček cibulový je
a) brouk
b) motýl
c) rostlina

8) Hlavním městem Bosny a Hercegoviny 
je

a) Priština
b) Zagreb
c) Sarajevo

9) Který z těchto fi lmů nerežíroval Jan 
Hřebejk

a) Samotáři
b) Pupendo
c) Pelíšky

10) Nejbližší letní olympijské hry budou
a) v Rusku
b) v Brazílii
c) v Japonsku

11) Okapi je
a) strom
b) zvíře
c) stavba

12) Kolik Čechů získalo Nobelovu cenu
a) 2
b) 3
c) 4

13) Karel Gott letos oslavil jubileum
a) 74 let
b) 75 let
c) 76 let

14) Montevideo je hlavním městem
a) Uruguaye
b) Paraguaye
c) Bolívie

15) Emanuel Lasker byl mistrem světa
a) ve skoku dalekém
b) ve veslování
c) v šachu

16) Rudočechratka fi alová je
a) jedlá houba
b) nejedlá houba
c) jedovatá houba

17) Na jakém zámku se natáčela Zlato-
vláska

a) Červená Lhota
b) Krásná Lhota
c) Český Krumlov

18) Divadelní hru Jak se vám líbí napsal
a) Shakespeare
b) Molliere
c) Goldoni

19) Robert Plant byl zpěvákem skupiny
a) Uriah Heep
b) Black Sabbath
c) Led Zeppelin

20) Ota Pavel nenapsal knihu

a) Dukla mezi mrakodrapy
b) Syn celerového krále
c) Obsluhoval jsem anglického krále

21) Ostropestřec mariánský je
a) bylina
b) pták
c) hmyzožravec

22) Zikmud byl přezdíván jako
a) liška ryšavá
b) král meče
c) otec vlasti

23) Autorem Čekání na Godota je
a) Friedrich Dürenmatt
b) Samuel Beckett
c) Václav Havel

24) Ladislav Vácha byl český olympijský 
medailista

a) v jezdectví
b) v kanoistice
c) v gymnastice

25) Řeka Dunaj pramení
a) ve Švýcarsku
b) v Rakousku
c) v Německu

26) První americký prezident George 
Washington se narodil roku

a) 1632
b) 1682
c) 1732

27) Za největší tankovou bitvu je všeo-
becně považována bitva

a) u Leningradu
b) u Stalingradu
c) u Kurska

28) „Český Verne“ Jan Matzal Troska se 
proslavil trilogií

a) Cesta slepých ptáků
b) Otazníky nad hroby
c) Zápas s nebem

29) Fotbalová Zbrojovka Brno svůj jedi-
ný získala ligový titul v roce 

a) 1976
b) 1977
c) 1978

30) Slavný fyzik Niels Bohr byl
a) Němec
b) Švýcar
c) Dán

Blansko - SENIOR centrum 
Blansko bylo zařazeno do progra-
mu veřejné sbírky, kterou vyhlá-
sila společnost Sodexo Benefi ty. 
Projekt s názvem Plníme přání 
seniorům si dal za úkol nashro-
máždit fi nanční částku pro splnění 
přání zařízení pečující o seniory, 
nebo přímo jednotlivých seniorů. 
Na jaře tohoto roku byla sbír-
ka představena veřejnosti a lidé 
mohli dle svého uvážení posílat 
dobrovolné fi nanční příspěvky 
na konkrétní věci. Navíc stačilo 
vybrat jen polovinu požadované 

částky, a zbytek dodal samotný 
organizátor akce společnost So-
dexo Benefi ty.

Podařilo se vybrat dostatek pe-
něz i pro naše přání, a v zahradě 
SENIOR centra Blansko tak ještě 
letos vznikne pétanquové hřiště. 
Právě s přáním na vybudování 
pétanquového hřiště jsme se do 
sbírky přihlásili. Naši obyvatelé 
se totiž pravidelně s úspěchem 
účastní turnajů ve hře pétanque, 
která je pro svou fyzickou nená-
ročnost velmi oblíbená. Společné 
zápasy pořádají ostatní domovy 

pro seniory v Jihomoravském 
kraji, a my jsme doposud byli 
o možnost pozvat k nám na oplát-
ku ostatní hráče ochuzeni.

Navíc bych byla velmi ráda, 
aby toto nové hřiště nebylo vyu-
žíváno jen našimi obyvateli, ale 
bylo přístupné, tak jako celá naše 
zahrada, pro všechny blanenské 
občany, kteří fandí této nenároč-
né, a přesto napínavé sportovní 
hře. Plocha s odpovídajícím roz-
měry a povrchem určeným přímo 
k této aktivitě v Blansku doposud 
chybí, a proto věřím, že si k nám 

najdou cestu lidé nejrůznějšího 
věku a hřiště se stane místem pro 
společné setkávání a hry.

Závěrem mi dovolte, abych 
poděkovala Vám všem, kteří jste 
přispěli fi nanční částkou a po-
mohli splnit naše přání. Velký 
dík patří také společnosti Sodexo 
Benefi ty, která je autorem nápadu 
a doplatila rovnou polovinu přá-
ní. Uvědomuji si, že v této složité 
době je každá koruna dobrá, a o to 
víc oceňuji ochotu věnovat dob-
rovolné příspěvky na dobrou věc. 
 Mgr. Lenka Dražilová

Sbírka pomůže vybudovat hřiště na pétanque

Nový prohlídkový okruh bude 
čítat jedenáct místností. Plány jsou 
takové, že v severozápadním náro-
ží vstoupí návštěvníci do hradních 
gotických sklepení. Poté projdou 
do jižního křídla a vycházet budou 
do renezančních prostor. „Nosným 
tématem budou páni z Kunštátu, 
ale chceme představit život stře-

dověké šlechty. Máme z Minister-
stva kultury příslib na tři miliony 
korun a dostali jsme i oznámení 
z krajského úřadu, který uvolnil 
čtyřicet tisíc na propagaci projek-
tu. Pro nás je výhodné hlavně to, 
že zpřístupnění nové prohlídko-
vé trasy si nevyžádá téměř žádné 
stavební úpravy. Budeme muset 

pouze vyčistit jeden sklep a udělat 
nové rozvody elektřiny,“ vypočítal 
kastelán.

Prohlídkovou trasu konzultují 
na kunštátském zámku s různými 
odborníky. Snahou je, aby návštěv-
níci nebyli zahlceni informacemi. 
Dostanou proto jen základní infor-
mace a k dispozici bude podrobný 
tištěný průvodce. Koncepce počítá 
i se třemi velkými modely hradu, 
aby si lidé udělali představu o pů-
vodní podobě hradu a jeho vývoji 
ve vrcholné a pozdní gotice.

A publikace o rodu pánů z Kun-
štátu? „Kniha mimo jiné odpovídá 
i na velice častou otázku návštěv-
níků, jestli byli páni z Poděbrad 
v nějakém příbuzenském vztahu 
s kunštátským rodem. Odpovědí 
je, že to byla jedna z větví pánů 
z Kunštátu. Rodem pánů z Kun-
štátu se zabývám více než 20 let. 
Měl jsem spoustu materiálu, šlo 
tedy jen o to ho uspořádat. Kaž-
dému z příslušníků, který držel 
rodové panství je věnována jedna 
kapitola. Samotné uspořádání mně 
zabralo asi tři měsíce čisté práce,“ 
dodal Radim Štěpán.

Kunštátský zámek.  Foto Radim HruškaKunštátský zámek.  Foto Radim Hruška

Milé paní Čepové s láskou...
Vážená a milá přítelkyně, doufáme, že po těch několika rocích na-

šich setkávání a mailování si můžeme dovolit Vás takto oslovit. Také 
promiňte, že si dovolujeme na Vás uvést parafrázi názvu skvělého fi lmu 
Panu učiteli s láskou..., natočeného podle skvělé knihy Evana Huntera 
Džungle před tabulí. Víme, že nejsme s touto parafrází první, neboť i Vy 
jste podobnou trefně použila jako název Vašeho článku k jubileu paní 
profesorky Habešové. I Vám se blíží „jakési to jubileum“, a proto jsou 
zde tyto řádky.

Seznámili jsme se s Vámi, když jste na sklonku léta 2009 napsala re-
cenzi na knížku Neprošlapanou cestou, kterou vydalo naše sdružení Hnu-
tí Humanitární Pomoci (stacionář Domov OLGA & chráněné byty Cen-
trum VELAN). A protože jsme Vám sdělili, že velice rádi čteme a Vy jste 
bystře vystopovala skutečnost o našem časovém zaneprázdnění v naší 
práci pro zdravotně handicapované spoluobčany, začala jste nám inici-
ativně doporučovat a vybírat knihy k přečtení. Knihy, o kterých bychom 
se bez Vás nedozvěděli, a tudíž si je ani nepřečetli. Jsme tomu velice rádi 
a Vám za to patří náš veliký dík.

Teď se vkrádají dvě otázky. Ta první je - proč vlastně číst, nehledíme-li 
jen na to, že je jedno co čteme, jen aby to posloužilo k naplnění volného 
času, když někdo neví co s ním. Tedy člověk potřebuje a měl by si užívat 
krásných knih, krásné hudby, obrazů i soch, jestliže chce být kulturní, 
vždyť kultura zcela jistě kultivuje lidský život. A jak kdosi pravil, prý jej 
i prodlužuje. Ta druhá otázka je - co číst. V této souvislosti si dovolíme 
citovat jednu větu proslulého boskovického rodáka, kardinála Tomáše 
Špidlíka, který ve své knize Duše poutníka nám sděluje: Život je krátký 
k tomu, abychom mohli číst dobré knihy, musíme číst ty nejlepší.

A ta souvislost s Vámi? Vy nám jaksi ty nejlepší knihy pomáháte na-
cházet, my je můžeme číst, a ony nás mohou duševně oblažovat. Pro TO 
všechno, a věříme, že i za mnoho dalších spokojených čtenářů Městské 
knihovny Blansko, Vám přejeme do dalších let dobré zdraví a hodně du-
ševní aktivity pro nás všechny čtenáře. 

 Jana a Jaromír Kratochvílovi, Domov OLGA, Blansko

D    ...

Sportovní den na Kořenci
Na Kořenci se 6. července konal již pátý ročník turnaje v nohejbale 

O pohár starosty obce. Této akce se zúčastnilo celkem dvanáct týmů nejen 
místních, ale i například z Okrouhlé, Boskovic a také z Brna. Byly vytvoře-
ny dvě šestičlenné skupiny, kde se utkal každý s každým na dva sety. Z kaž-
dé skupiny postoupily do semifi nálových bojů dvě nejlepší družstva. Sešly 
se velmi kvalitní týmy a zápasy tak byly vyrovnané. Po napínavých kláních 
se až do fi nále probojovaly mužstva Hornica z Brna a TBC z Boskovic. 
Nakonec po velkém boji a třísetové bitvě zvítězil tým Hornica vedený Mi-
lanem Vlčkem, který na tomto turnaji slavil vítězství již počtvrté. Tým TBC 
složený z bratrů Bohatcových, tak musel předat putovní pohár, který získal 
v minulém roce. Turnaj proběhl v duchu fair-play ve velmi přátelské atmo-
sféře, za diváckého zájmu a za příznivého počasí. Na své si také přišly děti, 
které využily fotbalové hřiště k různým hrám a dětské hřiště, které je sou-
částí sportovního areálu. Tradičně nechyběly speciality z udírny a opékané 
makrely. Sportovní den byl zakončen při kytaře a zpěvu. Organizátoři již 
plánují další ročník tohoto oblíbeného turnaje, který by se měl uskutečnit 
opět příští rok na začátku července.  Miroslav Zemánek

Ve Sloupu zvětší kapacitu školky
Sloup - Sloupští zastupitelé se na svém červnovém zasedání rozhod-

li defi nitivně vyřešit nedostatečnou kapacitu mateřské školy pořízením 
další třídy. Ta vznikne v budově základní školy. 

„Zastupitelstvo městyse Sloup tímto rozhodnutím dalo absolutní pri-
oritu uspokojení rodičů předškolních dětí na úkor všech jiných pláno-
vaných investic,“ uvedl starosta Josef Mikulášek. V souvislosti s tím 
bylo také přijato rozpočtové opatření, kterým byly okamžitě uvolněny 
fi nanční prostředky na projektovou dokumentaci i na vlastní realizaci 
v hodnotě kolem jednoho milionu korun. Jak starosta dodal, důsledkem 
toho bude například odklad realizace stavby nového mostu přes Luhu 
u bývalého mlýna, kde je po loňské havárii původního mostu umístěna 
provizorní lávka pro pěší. 

S pořízením nové třídy MŠ se tedy počítá ještě letos, nejpozději pak 
do jara příštího roku. „Zastupitelé přitom zvažují možnost sloučení zá-
kladní a mateřské školy v jedinou příspěvkovou organizaci,“ předpo-
kládá Mikulášek. Kromě toho podávají Sloupští v těchto dnech žádost 
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení stavby 
a výměnu oken kulturního domu, který je poslední obecní budovou, 
která vyžaduje svoji generální rekonstrukci. S vlastní stavbou se počítá 
v roce 2014.  (bh)

Blanenská galerie patří Letní 
výtvarné dílně 

Blansko - Po celý tento týden jsou v blanenské galerii pro děti i tvo-
řivé dospělé přichystány letní výtvarné dílny. Obsahem je několik za-
jímavých stanovišť jako ohlédnutí za tvorbou umělců, kteří v Blansku 
během posledního roku vystavovali. Dílna je v provozu do 26. červen-
ce denně od 10 do 17 hodin, přijít můžete kdykoli během týdne.

K doprovodnému programu patří Malířská dílna 23. a 24. červen-
ce, která je vhodná pro děti i dospělé se začátkem v 10 hodin. Sami 
si složíte rám, napnete a našepsujete malířské plátno, které samozřej-
mě i pomalujete. Věnovat se vám bude malíř MgA. Radek Čák. Počet  
účastníků je omezen! Doporučujeme si místo zarezervovat předem na 
galerie@blansko.cz nebo galerie@blansko.cz a tel. 516 415 781. V den 
začátku je možné se do skupiny přidat, jen v případě, že se počet účast-
níků nenaplní. Vstupné na oba dny 120 Kč na zajištění materiálu.

Tvoření s Veronikou Vlkovou je připraveno na čtvrtek 25. července 
se začátkem v 10 a ve 13 hodin. Můžete se zúčastnit jednoho nebo 
obou bloků. Neopakují se, navazují a rozvíjí se.  (ama)

Profesionální zásah plavčíků...
Pokračování ze str. 1
Všechno dobře dopadlo a chlapec se v nemocnici zotavuje. „Teď už 

fajn, ale dva dny jsem se ještě třásla. Když se to vše tak rychle stalo, tak 
jsem o tom vůbec nepřemýšlela, všechno to šlo samo a automaticky,“ 
popisuje Zdeňka Hříbalová. „Je to součást mojí práce a úžasná zkušenost 
do budoucnosti,“ vysvětluje Jakub Janoušek. A oba společně dodávají: 
„Máme dobrý pocit, že tam nejsme zbytečně.“

I my se připojujeme s poděkováním za profesionální zásah a přejeme 
jen klidné služby po celý rok, kdy vás návštěvníci koupaliště i lázní be-
rou jen jako zbytečný kus inventáře.  Libor Janků

Z  ...



úterý 23. července 2013 SERVIS / KŘÍŽOVKA6
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 23. červenceúterý 23. července

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pacifi c Rim – Útok na Zemi.
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Prorok.
Lysice – letní ve 21 hod. Ladíme!

středa 24. červencestředa 24. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 4, přednáška.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – F. T. 
Prim (trampská).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pacifi c Rim – Útok na Zemi. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pacifi c Rim – Útok na Zemi. (3D)

čtvrtek 25. červencečtvrtek 25. července
AKCEAKCE

Jó třešně zrály...
Přijďte si spolu se zpěvákem Šimonem Pečenkou zavzpomínat na Wal-
demara Matušku a jeho písničky... MKS Adamov pořádá ve čtvrtek 25. 
července od 17.30 hodin v MKS na Ptačině akci, kde zazní všechny známé 
písničky W. Matušky. Rezervace vstupenek na tel.: 607 518 104.

Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Zámek ve 20.30 a 21.30 hod.: Noční prohlídky.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 14 – 16 hod.: Prohlídky farního kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky zámecké lé-
kárny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pacifi c Rim – Útok na Zemi. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pacifi c Rim – Útok na Zemi. (3D)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Rio.
Lysice – letní ve 21 hod. Dávám tomu rok.

pátek 26. červencepátek 26. července
AKCEAKCE

Blansko – Restaurace Velvet v 19 hod.: Pravidelné hudební večery na 
zahrádce Velvetu.
Blansko – Stodola (přehrada) v 19 hod.: Rockový hudební večer s kape-
lou Black Snow.
Blansko – Restaurace U Zámečku ve 20 hod.: Biketrial a  erparty, ven-
kovní diskotéka.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: DAP: Matylda zasahuje aneb Povídačky 
naší Kačky, pohádkový hřebínek.
Boskovice – Synagoga v 17 hod.: Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru ne-
zabalíš, vernisáž výstavy kreseb ohněm na buničinu.
Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hrají 
Tře   zuby.
Boskovice – Červená zahrada ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Pro-
rock.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kř  ny – Zámek v 17 hod.: Letní grilování s rádiem Čas na zámku.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Gabriela Kolčavová & Band, kon-
cert.
Velké Opatovice – Stále kino v 17 hod.: Oslavy 140 let založení SDH, 
valná hromada.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pacifi c Rim – Útok na Zemi. (3D)
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Wolverine. (3D)
Boskovice – letní ve 21.30 hod. Rio.
Lysice – letní ve 21 hod. Nadějné vyhlídky.

sobota 27. červencesobota 27. července
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility v 9.30 hod.: Neofi ciální závod v coursingu.
Blansko – Restaurace Velvet v 19 hod.: Pravidelné hudební večery na 
zahrádce Velvetu.

Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Pouťová zábava, 
hraje Tamdem.
Boskovice – Červená zahrada ve 20 hod.: Pouťová zábava, hra-
je Prorock.
Letovice – Areál AFK v 19 hod.: Folk - rockový večer, Rosta Pi-
jáček & Luboš Raš.
Lysice – Zámek ve 20, 21 a 22 hod.: Noční kostýmované pro-
hlídky zámku – Tajemství darovaného klenotu.
Vanovice – U hasičské zbrojnice v 10 hod.: 4. Malohanácké ře-
meslné jarmark, 10 hod.: zahájení, 10.15 hod.: pěvecký sbor 
Vlas  mil Vanovice, 10.45 hod.: 1. Otevřený spolek pro Všejany 
a Vanovice, 11 hod.: Velen Boskovice, 13 – 16 hod.: Maloha-
nácká krojovaná svatba se souborem Kořeňák včetně hos  ny 
a taneční veselice.
Velké Opatovice – Náměs   Míru ve 14 hod.: Oslavy 140 let 
založení SDH, hasičské odpoledna, zámecký park v 17 hod.: Hasičský 
výlet.

KINAKINA
Blansko – Nám. Republiky ve 21.20 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Signál.
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Wolverine. (3D)

neděle 28. červenceneděle 28. července
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Mládež-
nický dechový soubor ZUŠ Letovice s mažoretkami.
Boskovice – Zámek ve 14 a 16 hod.: Zámecké šermování v zahradě.
Boskovice – Před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Boskověnka a FS Ve-
len, promenádní koncert.

KINAKINA
Blansko – Nám. Republiky ve 21.20 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Probudím se včera.
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Wolverine. (3D)

pondělí 29. červencepondělí 29. července
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17.30 hod.: Muzikoterapie.

KINAKINA
Blansko – Nám. Republiky ve 21.20 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Perfect Days – I ženy mají své dny.
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.
Boskovice v 19.30 hod. Liberace.

úterý 30. červenceúterý 30. července
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 10 hod.: Hrátky s přírodou.

KINAKINA
Blansko – Nám. Republiky ve 21.20 hod. Kinematograf bratří Čadíků: 
Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka.
Boskovice v 17 hod. Já, padouch 2.
Boskovice v 19.30 hod. V zaje   démonů.

středa 31. červencestředa 31. července
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výtvarný workshop pro malé dě  .
Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 5, přednáška.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – Sam-
son a jeho parta (folk).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pařba na tře  .

Boskovice v 19.30 hod. R.I.P.D. - URNA: Útvar rozhodně neživých agen-
tů. (3D)

čtvrtek 1. srpnačtvrtek 1. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky zámecké lé-
kárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 14 – 16 hod.: Prohlídky farního kostela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. c (3D)
Boskovice v 19.30 hod. R.I.P.D. - URNA: Útvar rozhodně neživých agen-
tů. (3D)

pátek 2. srpnapátek 2. srpna
AKCEAKCE

Kř  ny – Zámek v 17 hod.: Letní grilování s rádiem Čas na zámku.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Epicentrum, bigbítový večer.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. R.I.P.D. - URNA: Útvar rozhodně neživých agentů. (3D)
Lysice – letní ve 21 hod. Královský víkend.

sobota 3. srpnasobota 3. srpna
AKCEAKCE

Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky zámecké 
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 14 – 16 hod.: Prohlídky farního kostela.
Olešnice – Hasičská soutěž starých pánů O pohár starosty města a mla-
dých žen O pohár starosty SDH Olešnice.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Blansko ve 20 hod. White House Down.

neděle 4. srpnaneděle 4. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechová 
hudba Lysice.
Blansko – Černohorská pivnice Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté.
Boskovice – Před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Pavlína Jíšová a Adéla 
Jonášová, promenádní koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Blansko ve 20 hod. White House Down.

pondělí 5. srpnapondělí 5. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Co mě baví, workshop.

Soutěžní křížovka: Správnou odpověď zašlete do soboty 3. srpna na adresu Zrcadlo Blanenska a Bo-
skovicka, Sokolská 13, 680 01 Boskovice nebo e-mail redakce@zrcadlo.net. Výherci se mohou těšit 
na poukaz do Wellness centra Kuřim. Výherci z minulého čísla: Šárka Keprtová (Senetářov), Božena 
Žáková (Jedovnice) a Markéta Hurdesová (Blansko).

„Prosím tě, Karle, myslíš také na něco jiného, než na ten sex?“ „Jó, dost (tajenka).“
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Patrně dvě nejvý-
znamnější sportovní akce letoš-
ního roku v našem regionu bude 
hostit v nejbližší době Blansko. 
Kromě Půlmaratonu Moravským 
krasem, který čeká jeho přízniv-
ce na samém konci prázdnin, to 
bude již o následujícím víkendu 
druhý a rozhodující závod mis-
trovství světa v biketrialu.

Kromě toho, že Blanenské 
čeká obrovská práce s organi-
zací celé akce, které se zúčastní 
více než sto padesát závodníků 
z celého světa a jejich doprovod, 
velké naděje se 
budou vklá-
dat i v české 
reprezen-
t a n t y . 

A o to bude vše 
zajímavější, že hned 
čtyři jsou z pořadatel-
ského města a že v první 
části seriálu rozhodně nezklama-
li. Naopak.

Hlavní domácí hvězda Václav 
Kolář skončil v samotném zá-
vodě ve španělské Igualadě na 
skvělé druhé příčce s devítibo-
dovou ztrátou na legendu světo-
vého biketrialu Daniho Comase. 
Ale děly se věci. „Třetí v pořadí 
Ben Savage podal na Comase 
stížnost na nedodržení pravidel. 
Jury zasedala až do jedné v noci 
a nakonec se rozhodla penali-
zovat Španěla deseti trestnými 
body,“ uvedl vedoucí české vý-
pravy Radim Kakáč. V praxi to 
znamenalo posun Koláře na prv-

ní místo a vedení v seriálu před 
blanenským závodem. Vzhledem 
k tomu, že to pro něho bude ne-
smírně prestižní závod v terénech, 
které dokonale zná z tréninků, má 
velmi zajímavé šance dosáhnout 
nejen na medaili, ale možná i na 
vytoužený titul mistra světa.

Vynikající práci předvedl i Mar-
tin Kakáč v kategorii Senior. I on 
dosáhl na pódium, když vystoupil 
na stříbrný stupínek. Jeho kolega 
Václav Gryc je po Španělsku ve 
stejné třídě šestnáctý. V Juniorech 
skončil Ondřej Šenk osmý.

Výsledky 1. závodu 
MS ve Španělsku
ELITE: 1. Kolář (ČR), 2. 

Comas (Španělsko), 
3. Savage (V. Bri-
tánie),…, 5. Her-
ka (ČR). SENI-

OR: 1. Bario Roa 
(Španělsko), 2. Kakáč 

(ČR), 3. Garcia Fu-
rio (Španělsko),…, 

16. Gryc, 17. Brambo-
ra, 21. Procházka, 23. 
Zedek (všichni ČR). 
JUNIOR: 1. Seuba 

Romeu (Katalánsko), 
2. Kristiansen (Dánsko), 3. 
Forton Alaman (Spanělsko), 

4. Křiva ,…, 7. Popelka, 
8. Šenk (všichni ČR). 
MINIME: 1. Ohara 
(Japonsko), 2. Der-

maks (Lotyšsko), 3. Jarillo (Špa-
nělsko),…, 7. Hlávka, 20. Málek 
K. (oba ČR). BENJAMIN: 1. 
Ujikawa (Japonsko), 2. Rolls, 3. 
Morewood (oba V. Británie),…, 
6. Pochtiol, 9. Kosík, 12. Vepřek, 
15. Hanzal, 16. Mokrý (všichni 
ČR). POUSSIN: 1. Richard 
Martin (Španělsko), 2. Vall Ing-
les (Andorra), 3. Esquerde Ame-
scua (Katalánsko),…, 5. Málek 
R., 8. Šabáček, 9. Šiller (všichni 
ČR). FEMINA: 1. Abant Con-
dal M., 2. Vizcaino Medina, 3. 
Abant Condal G. (všechny Ka-
talánsko),…, 8. Pečínková, 10. 
Zapletalová (obě ČR).

Vysočanský triatlon se jel 
terénem na horských kolech

SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

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

Na horských kolech. Pošestnácté, přesto v novém duchu, se 
konal za vzorné organizace klubu SC Ráječko po roční pauze opět 
Vysočanský triatlon. První a tře   část byla stejná. Plavecká část 
v rybníku v Housku, běžecká ulicemi obce. Cyklis  cký úsek se ale 
tentokrát nejel na silničních speciálech, ale v terénu na horských 
kolech. „Přinu  l nás k tomu nový silniční zákon, který nepovoluje 
takovou akci za provozu, ale jen na uzavřené tra  . A to by pro nás 
bylo nesmírně složité, ale hlavně fi nančně náročné,“ vysvětlil ředitel 
závodu Zdeněk Přibyl. Vítězem se stal Mar  n Hanáček z Třebíče, 
který předběhl do té doby vedoucího Vladimíra Pospíchala. Tře   
skončil Josef Křivánek. Mezi ženami jasně vyhrála Anna Tlamková 
z Moravce Benešov.   (bh)

Vítěz.  Foto Bohumil HlaváčekVítěz.  Foto Bohumil Hlaváček

* Blanenská plavkyně Silvie Rybářová, která se v poslední době speci-
alizuje zejména na dlouhé tratě, má za sebou start na univerziádě v Kaza-
ni, kde na trati 10 km obsadila sedmé místo. Momentálně se již nachází 
na světovém mistrovství v Barceloně, kde ji dnes čeká závod na stejné 
trati a je pak nominována i do závodu na 25 km.  (bh)

* Mistrovství světa organizace FIRS v Anaheimu ovládli čeští inline 
hokejisté. Podařilo se jim to potřetí v historii. Ve fi nálovém klání nedali 
šanci Kanadě, kterou přehráli 8:2. V sestavě naší reprezentace nechyběl 
opět Patrik Šebek z Boskovic.  (bh)

A ...

Z tra  . Jako doprovod Josefa Zimovčáka se závodu zúčastnil i spolupracovník naší redakce Ivo Dvořák, jehož některé parádní snímky vám chceme prezentovat.  (bh)

Letošní stý ročník cyklistické Tour de France se odehrál za nesmírného zájmu fanoušků

Výběh.  Foto Bohumil HlaváčekVýběh.  Foto Bohumil Hlaváček

O víkendu se koná u blanenské přehrady Palava MS v biketrialu

Kolář vyhrál závod ve Španělsku

Čtyři blanenš   jezdci na závodech ve Španělsku, Václav Kolář ještě dru-
hý před penalizací Comase. Foto 4xRadim Kakáč

 Kolář Kolář

 Šenk Šenk

 Kakáč Kakáč

 Gryc Gryc
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Blanensko - Posláním Okres-
ní běžecké ligy nebylo pořádání 
vlastních závodů, ale pomoc jed-
notlivým organizátorům a vedení 
průběžné soutěže, která zahrnuje 
29 běhů. Letos však tuto tradi-
ci členové výboru porušili a na 
vlastní kůži si vyzkoušeli, co to 
obnáší. Premiéru absolvovali mi-
nulou sobotu v krásném prostředí 
Skalního mlýna, Punkevních jes-
kyní a Pustého žlebu.

„Reagovali jsme na výsledek 
ankety. Většina běžců se vyjádři-
la, že by další závod uvítali prá-
vě v červenci,“ řekl ředitel OBL 
Jiří Vrtílka. Výběr místa a času 
pořádání měl na starosti Tomáš 
Mokrý, ředitel závodu. Moravský 
kras je nádherným centrem regio-
nu a tak volba padla právě na tuto 
oblast. Běžci mají možnost si za-
závodit v krásné přírodě, hluboká 
údolí mají přívětivé klimatické 
podmínky.

Počasí se v sobotu vydařilo. 
Chvilku se honily mraky, ale při 
startu v šest večer zase krásně 
svítilo sluníčko. Tedy na startu 
určitě. Na většině trasy byl již 
příjemný chládek. Do Pustého 

Výbor OBL změnil tradici. Uspořádal závod v Moravském krasu

Premiéru vyhrál Olejníček

žlebu se vydalo 94 běžkyň a běž-
ců. „Takový zájem nás mile pře-
kvapil, ale při narůstajícím počtu 
přihlášených jsme tiše doufali, že 
to bude stovka,“ řekl Mokrý. Tak 
snad příští rok.

Nejlépe se s celou tratí pomě-
řil atlet Lukáš Olejníček z AC 
Moravská Slavia v čase 32:29. 

Nejlepší ženou byla s časem 
43:32 Lucie Kadlecová ze So-
kola Radostice. Za zmínku stojí 
vynikající výkon Jiřího Bidmona 
z Žakis teamu Hlinsko, který s ča-
sem 33:34 vyhrál svou juniorskou 
kategorii a celkově se umístil na 
druhém místě.

„Na hodnocení závodu je ještě 

brzy. Rádi bychom slyšeli ohlasy 
účastníků. Již teď víme, kde jsme 
měli rezervy a co je třeba dopilo-
vat. Nicméně nás těší zájem o náš 
závod,“ uvedl Mokrý. „Také jsme 
mile překvapeni zájmem o on-li-
ne registraci. Z celkem 57 zare-
gistrovaných se na startu prezen-
tovalo 51 lidí,“ doplnil.

Cenné body pro Tomáškovou
Most, Blansko - Alpsko - Jadranské mistrovství závodů silničních mo-

tocyklů pokračovalo čtvrtým závodem, tentokrát na autodromu v Mostu. 
Ve tř. 125 gp/ Moto3 se tentokrát sešla početnější konkurence než při mi-
nulém závodě v chorvatské Rijece, kde blanenská Romana Tomášková 
obsadila třetí místo. Ani na našem okruhu se však neztratila. Naopak. Po 
vydařených kvalifi kačních jízdách, ve kterých zlepšila svůj nejlepší loňský 
čas o neuvěřitelných 11,5 s., jí patřilo právem čtvrté místo v první řadě na 
roštu nedělního závodu. 

Krátce po jeho startu se sice propadla až na šesté místo, ale už při prvním 
průjezdu cílem byla na páté pozici a útočila dál na před ní jedoucího Raku-
šana Edera, kterého zdolala v kole následujícím. Později si brousila zuby 
i na zkušeného, padesátiletého Petra Zářeckého, ale v rozhodující chvíli ji 
zbrzdil jeden z pomalejších jezdců, který ji nečekaně „zavřel“ při průjezdu 
jedné ze zatáček. Romča musela velmi tvrdě brzdit, aby nedošlo ke kolizi 
a z útoku na třetí místo nebylo nic. Proto se ve zbytku závodu soustředila 
na uhájení čtvrtého místa, které znamená, že si po tomto závodě upevnila 
průběžnou třetí pozici v klasifi kaci Alpe-Adria, jako nejlepší český zástup-
ce v této třídě. A protože se tento závod započítával našim jezdcům i do 
hodnocení MČR, odvezla si z Mostu stříbrný pohár za druhé místo.

 Vladimír Jirůšek

Hráči se utkali v Boskovicích
Boskovice - Na zimním stadionu se uskutečnil turnaj Czech Open ve 

stolních hokejích podle jednotlivých disciplín a kategorií. Jednalo se o nej-
větší akci sezony. Domácí se tentokrát neprosadili na medailové posty. 
V Billiard hockey (šprtci) hrálo 114 účastníků, nejlepší boskovický hráč 
Michal Odehnal byl šestnáctý. Bohumil Feruga skončil pátý v disciplíně 
Air Hockey, Jakub David devátý v Rod Hockey.  (bh)

Z  ...
Stupně vítězů pro Dvorskou
Letošní školní rok se žákům - atletům ze ZŠ Dvorská mimořádně vydařil. 

Značný podíl na níže popsaných úspěších mají atleti a odchovanci z Atletic-
kého klubu Blansko Dvorská, který se za více jak desetileté působení stal již 
součástí této základní školy. Pro ilustraci uvádíme výběr úspěchů od našich 
nejmladších svěřenců až po ty starší.

Prvního významného úspěchu jsme v letní sezóně dosáhli na 15. ročníku 
Olympiády žáků prvních tříd, kde naše škola zásluhou všech zúčastněných 
vyhrála v celkovém pořadí škol. Za zmínku stojí výkon člena AK Blansko 
Dvorská Kryštofa Kroupy, který nenašel přemožitele v dětském „maraton-
ském běhu“. Kryštof tak zhodnotil své dosavadní závodní zkušenosti z letoš-
ního Brněnského běžeckého poháru. 6. června se konal v Kunštátě krásný 
atletický závod pro ZŠ z celého Blanenska zvaný „O pohár krále Jiřího“. 
Závod byl vyhlášen jako soutěž družstev (2.-3. třída) a (4.-5. třída) a zároveň 
i soutěží jednotlivců ve vypsaných disciplínách. Navzdory velké konkuren-
ci se nám podařilo v obou kategoriích uspět a do Blanska jsme si odvezli 
dva poháry za celkové 1. místo ve starší kategorii a 2. místo mezi mladšími. 
I přes to, že se jednalo opět o kolektivní práci, je na místě vyzdvihnout ně-
které dílčí výkony: Anička Kalincová (roč. nar. 2002) nejdříve vyhrála 600 
m časem 2:04. Následně po chvilkovém odpočinku přidala stříbro v dálce. 
V autobuse nechyběla ani vítězná píseň, poháry kolovaly z ruky do ruky – 
prostě nefalšovaná radost z atletiky a z vítězství.

Úspěch se nevyhnul ani nejstarší kategorii, kdy družstvo starších žákyní 
(8. - 9. třída) nenašlo přemožitele v okresním, ani v krajském kole Poháru 
rozhlasu. Vrchol celé soutěže, republikové fi nále, se konal v Litomyšli. V kon-
kurenci nejlepších družstev škol z celé České republiky byly atletky z Dvorské 
v průběžném bodování dokonce na 1. místě. Po vyhodnocení všech disciplín 
nakonec obsadily bronzovou příčku.

Tyto výsledky nejsou dílem náhody, ale výsledkem systematického a pra-
videlného tréninku. Mimo školní atletické soutěže se členové AK Blansko 
Dvorská účastnili řady nejrůznějších atletických soutěží. Hned v úvodu le-
tošní dráhové atletické sezóny naši svěřenci naznačili, že budou patřit mezi 
favority. Tréninková dvojice mladších žáků: Zouhar-Beránek se velmi dobře 
představila na letošním Mistrovství Brna, kde Zouhar vyhrál 60 m překážek, 
Beránek zde obsadil 3. místo. Dále Zouhar přidal 3. místo ve skoku vysokém. 
Ještě lépe si tato dvojice vedla na Mistrovství JM, kde Zouhar vyhrál 60 m 
př. a kvalifi koval se tak do prestižní reprezentace na Letní olympiádu dětí 
a mládeže. Ve skoku vysokém přidal ještě stříbrnou příčku. Beránek si odvezl 
z tohoto šampionátu dvě bronozvé medaile – 60 m př. a 300 m. 

Následně naše atletická přípravka „řádila“ v technických disciplínách 
rovněž v Brně, kdy v rámci přeborů pořádaných Moravskou Slávií a společ-
ností BacLine nenašla přemožitele Kalincová (výška, dálka), R. Dítě (výška), 
Nečas a Manová (hody, skoky). Další úspěchy jsme zaznamenali ve více-
bojích (Svitavy, Tišnov, …) především díky Manové, Zouharovi, Beránkovi, 
Kalincové a Nečasovi, kteří pravidelně v těchto soutěžích obsazují nejvyšší 
příčky. Naši svěřenci se úspěšně účastní také závodů Okresní běžecké ligy. 
Na posledním předprázdninovém závodu OBL, kde byly vypsány dětské 
a žákovské kategorie, získala naše omladina - pět zlatých, dvě stříbrné a jed-
nu bronzovou medaili. Zdaleka neuvádíme všechny závody a letošní úspěchy 
– bylo by to dlouhé čtení.

Závěrem bychom rádi poděkovali vedení ZŠ Dvorská za umožnění reali-
zace jarního atletického soustředění, které umožnilo úspěšný vstup do drá-
hové sezóny. Rovněž velký dík patří představitelům města Blanska a odboru 
školství za podporu směrem k našemu atletickému klubu.

 Za AK Blansko Dvorská, kolektiv trenérů WVW, více na www.akbd.cz

Start.  Foto OBLStart.  Foto OBL

Blansko - Regionálním spor-
tovcům se zrychluje tep. Šest týd-
nů odpočítávají do startu Půlma-
ratonu Moravským krasem 2013. 
Spolu s běžeckou přípravu však 
musí zvládnout ještě jednu příjem-
nou povinnost: zaregistrovat se do 
závodu nejpozději do 31. červen-
ce. Jinak by ve startovním balíč-
ku chybělo půlmaratonské triko 
z funkčního materiálu.

Tým Sportuj s námi, který 
v květnu uspořádal Boskovické 

běhy, čeká na druhý vrchol roku. 
Přijde v poslední srpnový den. 
„Už měsíc předem však ukončuje-
me možnost registrace zahrnující 
ofi ciální triko závodu. Později už 
nebudeme moci toto upomínkové 
tričko garantovat, proto doporuču-
jeme registraci vyplnit a zaplatit 
do konce července,“ říká mluvčí 
organizačního týmu Hana Trneč-
ková.

Přihlašování probíhá online 
přes internetové stránky www.

sportujsnami.cz a v informačním 
středisku v Blansku na Rožmitá-
lově ulici a v Boskovicích na Ma-
sarykově náměstí. Pro pořadatele 
je rozhodující den, kdy se platba 
startovného připíše na účet. 

Doporučení však neplatí jen pro 
běžce na trati blanenského půlma-
ratonu, stejné pravidlo platí také 
pro dětské závody a Běh městem, 
který táhne méně zdatné běžce 
i naprosté začátečníky. „Lidový 
běh je skvělý svou délkou, protože 

dva kilometry a 400 metrů zvlád-
ne naprosto každý. Navíc šedesá-
timinutový limit stihne i chodec,“ 
myslí si mluvčí. „V Běhu městem 
jde o atmosféru, o jedinečný zá-
žitek, který si z trati odnese kaž-
dý běžec i neběžec. A když se ke 
sportovní části přidá společenský 
aspekt a koncert kapely Turbo, dá 
se čekat pořádná sousedská párty 
na závěr prázdnin. Přímo na ná-
městí Republiky,“ dodává. 

 Tým Sportuj s námi

Nepodceňte přípravu ani registraci. Lepší 
balíček čeká jen do konce července

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - To, 
že je parné léto, neznamená, že 
fotbalisté zahálí. Na mnoha mís-
tech se hrají turnaje ať už v malé, 
či velké kopané, týmy zkouší 
nové posily. Několik utkání mají 
za sebou už v Blansku i Ráječku, 
tedy klubech, které budou hrát 
z okresu nejvyšší soutěže.
Čerstvě divizní Blansko zača-

lo hned naostro, když v předko-
le Poháru České pošty narazilo 
na budoucího soupeře v soutěži 
z Bystrce. Tým ještě nedávné-
ho blanenského kouče Kuglera 
byl na hřišti v Rudici o gól lepší 
a vyhrál nejtěsnějším rozdílem 
po trefě Petra Šípa, který pro-
střelil špatně postavenou bla-
nenskou zeď z trestného kopu 
a překvapil Němce v brance. 
Nutno podotknout, že oba celky 
hrály ve značně kombinovaných 
sestavách. Blanenský lodivod 
Jiří Hajský musel nasadit i dva 
dorostence Milana Brichtu a Ra-
dima Šafaříka, na lavičce měl 
k dispozici pouze druhého bran-
káře Martina Malitse. Z jarní 

sestavy hrál pouze kapitán Bube-
níček. Hostující Doležel, rovněž 
starý dobrý známý ze sestavy 
Kolbenky nedal penaltu. 

V další přípravě Blanenští 
neudrželi dvoubrankové vedení 
v Kuřimi a remizovali tam 2:2. 
V pátek hráli v Lipůvce se Za-
stávkou a porazili ji 3:1.

Ráječko si pod novým trené-
rem Oldřichem Janusiczou za-
střílelo v zápase s Moravskou 
Slavií, kterou porazilo 6:2. Hat-
trickem se blýskl Martin Sehnal, 
po jedné trefě přidali Shkurupii, 
Kupský a Ševčík. O gól méně 
dala Olympia Líšni, která přijela 
s oslabeným týmem. O výhru 5:2 
se postarali Štrajt, Tenora, Mič-
ko, Fajfr a M. Sehnal. 

Těžkého soupeře si vybrala 
Doubravice v přípravě na I.B tří-
du, kam postoupila po úspěšném 
jaru v okresním přeboru. V divo-
ké přestřelce ji Kunštát přehrál 
v poměru 5:3. Bořitov zatím 
žádný přátelák neodehrál. Před 
pohárovým utkáním s Kohouto-
vicemi 31. července ještě mana-
žer Alois Ťoupek zápas plánuje, 
soupeř však ještě není upřesněn.

Fotbalová 
příprava je 

v plném proudu

Příprava FK Blansko 
a SK Olympia Ráječko

Blansko – Mohelnice (24. 7., 17:30 - hřiště Rudice)
Ráječko – Tasovice (24. 7., 18.00)
Boskovice – Blansko (26. 7., 18:00)
Blansko – Svitavy (28. 7., 17:00 - hřiště Rudice)
Ráječko - Kunštát (28. 7., 18.00)
Blansko – Ráječko (31. 7., 18:00 - hřiště Mlýnská)
Blansko – MS Brno (4. 8., 17:00 - hřiště Údolní)

Turnaje v malé 
kopané

Rudice, Boskovice, Karolín - Velký turnaj se odehrál za účasti 29 
celků v sobotu v Rudici. Pomyslnou palmu vítězství si odvezl tým 
internacionálů s názvem Drn, který ve finále porazil Jedovnice. 

V sobotu pořádaly Služby Boskovice za podpory Pivovaru Černá 
Hora 2. ročník turnaje ve fotbale na in-line ploše uvnitř zimního sta-
dionu v Boskovicích s názvem Páter cup. Zúčastnilo se sedm druž-
stev, zvítězil tým StB Jabloňany před Šošůvkou a Luděk Teamem 
Boskovice.

V Karolíně slavili třicáté výročí založení oddílu rovněž turnajem. 
Domácí skončili třetí, předstihly je první Hokejky Blansko a druhé 
Jestřebí.  (bh, jo)

Turnaj v Rudici.  Foto Bohumil HlaváčekTurnaj v Rudici.  Foto Bohumil Hlaváček



PRODEJ
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 kvalit-
ní německý dalekohled, je určen 
zejména pro myslivce a k pozo-

rování přírody. Cena jen 
1 900 Kč. Na dobírku. 
Vhodné i jako pěkný dá-
rek. Tel.: 723 509 549.

Prodám pračku FA-
GOR FE-6010 – úplně 
nová, originál zabale-
ná se záručním listem. 
Pračka předem plněná, 
6 kg prádla, ABS, elek-
tronický displej, energe-
tická třída A++. Běžná 
cena 8 000 Kč, prodám 
za 5 000 Kč. Tel.: 737 
506 541 – Svitávka.

Prodám auto Ško-
da 105 L, rok výroby 
1984, STK - září 2013. 
Velice dobře udržované, 

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

Kupujte tradiční 

české výrobkyv internetovém obchodě
WWW.KERAMIKAKUNSTAT.CZ

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.

garážované, nebourané. Tel.: 516 
443 639.

Prodám dřevěný rozkládací 
stůl a čtyři židle. Zachovalý a 
pěkný. Cena 1 000 Kč. Tel.: 602 
153 779.

Prodám Škodu 120 (r. v. 
1979) v perfektním stavu. Uje-
to cca 4 500 km, STK do března 
2014. Nutno vidět, cena doho-
dou. Tel.: 607 184 688.

Prodám zánovní  obývací 
stěnu barva mahagon (lze různě 
sestavit)  4 m délka, výška 2,55 
m. Cena 4 000 Kč - Kunštát, tel.: 
606 920 940.

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 mobilní telefon NO-
KIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, 
infraport, organizér, java, hry, s 
novou nab., stříbrný, jako nový, 
ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 269.

KOUPĚ
Koupím pšenici, ječmen tri-

ticale. Tel.: 723 830 686.
Koupím Škodu Felicii, Ško-

du Favorit, nebo Škodu Forman. 
Tel.: 604 470 816.

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

Koupím byt 2+1 v Boskovi-
cích, spěchá. Tel.: 731 932 016.

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

PRONÁJEM
Nabízím dlouhodobý pro-

nájem nového, nadstandardní-
ho bytu 2+kk (42m2) v Blansku 
– Sever. Byt se nachází ve 3 p., 
je prosluněný a je vybaven ku-
chyňskou linkou s vestavnými 
spotřebiči. S možností připojení 
na internet. Cena včetně inkasa 8 
500 Kč /měsíc. Bez RK. Nastě-
hování 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.

Kontakt na 
inzerci:
Magda 

Hrušková
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

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

Hledám pronájem 1+1 
v Blansku, tel.: 773 453 628.

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 

na sídlišti Písečná. Cena včet-
ně energií 7 500 Kč. Tel.: 721 
187 004.

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.

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 
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ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
L   
(úřední datum, zápasy Blanska s přesným 
termínem)

1. kolo 11.8.: Bystřice n 
P. – Tasovice, Hodonín – 
Stará Říše, Polná – Vyškov, 
Bohunice – Bystrc, Blansko 
– Rosice (10.8., 16.30), Uh. 
Brod – Líšeň, Napajedla – 
Velké Meziříčí, Pelhřimov 
– Vrchovina. 

2. kolo 18.8.: Tasovice 
– Vrchovina, Velké Me-
ziříčí – Pelhřimov, Líšeň 

– Napajedla, Rosice – Uh. Brod, Bystrc – Blansko 
(18.8.,16.30), Vyškov – Bohunice, Stará Říše – Polná, 
Bystřice n P. – Hodonín. 

3. kolo 25.8.: Hodonín – Tasovice, Polná – Bys-
třice n P., Bohunice – Stará Říše, Blansko – Vyškov 
(24.8., 16.30), Uh. Brod – Bystrc, Napajedla – Rosi-
ce, Pelhřimov – Líšeň, Vrchovina – Velké Meziříčí. 

4. kolo 1.9.: Tasovice – Velké Meziříčí, Líšeň – 
Vrchovina, Rosice – Pelhřimov, Bystrc – Napajed-
la, Vyškov – Uh. Brod, Stará Říše – Blansko (1.9., 
16.30), Bystřice n P. – Bohunice, Hodonín – Polná. 

5. kolo 8.9.: Polná – Tasovice, Bohunice – Hodo-
nín, Blansko – Bystřice n P. (7.9., 16.30), Uh. Brod – 
Stará Říše, Napajedla – Vyškov, Pelhřimov – Bystrc, 
Vrchovina – Rosice, Velké Meziříčí – Líšeň. 

15. kolo 11.9.: Pelhřimov – Tasovice, Vrchovina – 
Napajedla, Velké Meziříčí – Uh. Brod, Líšeň – Blan-
sko (11.9., 17.00), Rosice – Bohunice, Bystrc – Pol-
ná, Vyškov – Hodonín, Stará Říše – Bystřice n P.

6. kolo 15.9.: Tasovice –Líšeň, Rosice – Velké 
Meziříčí, Bystrc – Vrchovina, Vyškov – Pelhřimov, 
Stará Říše – Napajedla, Bystřice n P. – Uh. Brod, 

Hodonín – Blansko (14.9., 16.00), Polná – Bohu-
nice. 

7. kolo 22.9.: Bohunice – Tasovice, Blansko – Pol-
ná (21.9. 16:00), Uh. Brod – Hodonín, Napajedla – 
Bystřice n P., Pelhřimov – Stará Říše, Vrchovina – 
Vyškov, Velké Meziříčí – Bystrc, Líšeň – Rosice. 

8. kolo 29.9.: Tasovice – Rosice, Bystrc – Líšeň, 
Vyškov – Velké Meziříčí, Stará Říše – Vrchovina, 
Bystřice n P. – Pelhřimov, Hodonín – Napajedla, Pol-
ná – Uh. Brod, Bohunice – Blansko. 

9. kolo 6.10.: Blansko – Tasovice (5.10., 15.30), 
Uh. Brod – Bohunice, Napajedla – Polná, Pelhřimov 
– Hodonín, Vrchovina – Bystřice n P., Velké Meziříčí 
– Stará Říše, Líšeň – Vyškov, Rosice – Bystrc. 

10. kolo 13.10.: Tasovice – Bystrc, Vyškov – Rosi-
ce, Stará Říše – Líšeň, Bystřice n P. - Velké Meziříčí, 
Hodonín – Vrchovina, Polná – Pelhřimov, Bohunice 
– Napajedla, Blansko – Uh. Brod (12.10., 15.00).

11. kolo 20.10.: Uh. Brod – Tasovice, Napajedla 

– Blansko (19.10., 15.00), Pelhřimov – Bohunice, Vr-
chovina – Polná, Velké Meziříčí – Hodonín, Líšeň – 
Bystřice n P., Rosice – Stará Říše, Bystrc – Vyškov. 

12. kolo 27.10.: Tasovice – Vyškov, Stará Říše – 
Bystrc, Bystřice n P. – Rosice, Hodonín – Líšeň, Pol-
ná – Velké Meziříčí, Bohunice – Vrchovina, Blansko 
– Pelhřimov (26.10., 14.30), Uh. Brod – Napajedla. 

13. kolo 3.11.: Napajedla – Tasovice, Pelhřimov – 
Uh. Brod, Vrchovina – Blansko (3.11., 14.00), Velké 
Meziříčí – Bohunice, Líšeň – Polná, Rosice – Hodo-
nín, Bystrc – Bystřice n P., Vyškov – Stará Říše. 

14. kolo 10.11.: Tasovice – Stará Říše, Bystřice n 
P. – Vyškov, Hodonín – Bystrc, Polná – Rosice, Bohu-
nice – Líšeň, Blansko – Velké Meziříčí (9.11., 14.00), 
Uh. Brod – Vrchovina, Napajedla – Pelhřimov. 

16. kolo 17.11.: Tasovice – Bystřice n P., Stará Říše 
– Hodonín, Vyškov – Polná, Bystrc – Bohunice, Rosi-
ce – Blansko (16.11., 13.30), Líšeň – Uh. Brod, Velké 
Meziříčí – Napajedla, Vrchovina – Pelhřimov.

L  R   KP
1.kolo (11.8, 16.30): Moravský Krumlov 

– Ráječko. 2. kolo (18.8., 16.30): Ráječ-
ko – Ratíškovice. 15. kolo (21.8., 17.30): 
Ráječko – Novosedly. 3. kolo (25.8., 
16.30): Mutěnice – Ráječko. 4. kolo (1.9., 
16.30): Ráječko – Kyjov. 16. kolo (4.9., 
18.00): Ráječko – M. Krumlov. 5. kolo 
(8.9., 16.30): Jevišovice – Ráječko. 6. kolo 
(15.9., 16.00): Ráječko – Sparta Brno. 7. 
kolo (22.9., 16.00): Kuřim – Ráječko. 8. 

kolo (29.9, 16.00): IE Znojmo – Ráječko. 9. kolo (6.10., 15.30): Rá-
ječko – Bzenec. 10. kolo (13.10., 15.00): Rajhrad – Ráječko. 11. kolo 
(20.10., 15.00): Ráječko – Rousínov. 12. kolo (27.10., 14.30): Bo-
sonohy – Ráječko. 13. kolo (3.11., 14.00): Ráječko – Vojkovice. 14. 
kolo (10.11.): Ivančice – Ráječko.

L   
   I.A 

 
(proza  mní úřední termíny)

1. kolo (11.8, 16.30): Kunštát 
– Slovan Brno, Boskovice – So-
běšice, Tasovice B – Bořitov. 2. 

kolo (18.8., 16.30): Hrušovany 
– Bořitov, Miroslav – Boskovice, 
Slatina – Kunštát. 3. kolo (25.8., 
16.30): Kunštát – Hrušovany, Bo-
skovice – Slovan Brno, Bořitov 
– MS Brno. 4. kolo (1.9., 16.30): 
Líšeň B – Bořitov, Slatina – Bo-
skovice, Kunštát – Šlapanice. 
5. kolo (8.9., 16.30): Boskovice 
– Kunštát, Bořitov – Soběšice. 
6. kolo (15.9., 16.30): Miroslav 

– Bořitov,  Kunštát – Dobšice, 
Šlapanice – Boskovice. 7. kolo 
(22.9., 16.00): Boskovice – Hru-
šovany,  Zbýšov – Kunštát, Boři-
tov – Slovan Brno. 8. kolo (29.9., 
16.00): Slatina – Bořitov, Kunštát 
– Tasovice B, Boskovice – Dobši-
ce. 9. kolo (6.10., 15.30): Zbýšov 
– Boskovice, Bořitov – Kunštát. 
10. kolo (13.10., 15.00): Kunštát 
– MS Brno, Šlapanice – Bořitov, 

Boskovice – Tasovice B. 11. kolo 
(20.10., 15.00): Bořitov – Bosko-
vice, Líšeň B – Kunštát. 12. kolo 
(27.10., 14.30): Kunštát – Soběši-
ce, Boskovice – MS Brno, Dobšice 
– Bořitov. 13. kolo (3.11, 16.30.): 
Bořitov – Zbýšov, Líšeň B – Bo-
skovice, Miroslav – Kunštát. 14. 
kolo (10.11., 14.00): Slovan Brno 
– Kunštát, Soběšice – Boskovice, 
Bořitov – Tasovice B.

L   
   I.B 

 
(úřední termíny)

1. kolo (11.8., 16.30): Doubra-
vice – Letonice, Medlánky – Blan-
sko B, Rájec-Jestřebí – Řečkovice, 

Lipovec – Podolí. 2. kolo (18.8., 
16.30): Řečkovice – Lipovec, 
Blansko B – Rájec-Jestřebí, Boh-
dalice – Doubravice. 3. kolo (25.8., 
16.30): Doubravice – Švábenice, 
Rájec-Jestřebí – Letonice, Lipovec 
– Blansko B. 4. kolo (1.9., 16.30): 
Blansko B – Tišnov, Letonice – 
Lipovec, Bohdalice – Rájec-Jes-
třebí, Doubravice – Medlánky. 5. 
kolo (8.9., 16.30): Rájec-Jestřebí – 

Doubravice, Lipovec – Bohdalice, 
Rousínov B – Blansko B. 6. kolo 
(15.9., 16.30): Blansko B – Čebín, 
Doubravice – Lipovec, Medlánky 
– Rájec-Jestřebí. 7. kolo (22.9., 
16.00): Rájec-Jestřebí – Švábeni-
ce, Lipovec – Medlánky, Tišnov – 
Doubravice, Svratka – Blansko B. 
8. kolo (29.9., 16.00): Blansko B – 
Podolí, Doubravice – Rousínov B, 
Rájec-Jestřebí – Lipovec. 9. kolo 

(6.10., 15.30): Lipovec – Švábeni-
ce, Tišnov – Rájec-Jestřebí, Čebín 
– Doubravice, Řečkovice – Blan-
sko B. 10. kolo (13.10., 15.00): 
Švábenice – Blansko B, Doubra-
vice – Svratka, Rájec-Jestřebí – 
Rousínov B, Lipovec – Tišnov. 11. 
kolo (20.10., 15.00): Rousínov B 
– Lipovec, Čebín – Rájec-Jestřebí, 
Podolí – Doubravice, Blansko B – 
Letonice. 12. kolo (27.10., 14.30): 

Bohdalice – Blansko B, Doubra-
vice – Řečkovice, Rájec-Jestřebí 
– Svratka, Lipovec – Čebín. 13. 
kolo(3.11., 14.00): Svratka – Li-
povec, Podolí – Rájec-Jestřebí, 

Blansko B – Doubravice. 14. kolo 
(10.11., 14.00): Letonice – Doub-
ravice, Blansko B – Medlánky, 
Řečkovice – Rájec-Jestřebí, Podo-
lí – Lipovec.

O  

1. kolo (11.8., 16.30): Olešnice 
– Jedovnice, Kotvrdovice – Olo-
mučany, Lipůvka – Vysočany, 
Šošůvka – Drnovice, Kořenec – 
Sloup, Vavřinec – Černá Hora, 
Vilémovice – Rudice. 

2. kolo (18.8., 16.30): Jedov-
nice – Rudice, Černá Hora – 
Vilémovice, Sloup – Vavřinec, 
Drnovice – Kořenec, Vysočany – 

Šošůvka, Olomučany – Lipůvka, 
Olešnice – Kotvrdovice.

3. kolo (25.8., 16.30): Kotvr-
dovice – Jedovnice, Lipůvka – 
Olešnice, Šošůvka – Olomučany, 
Kořenec – Vysočany, Vavřinec 
– Drnovice, Vilémovice – Sloup, 
Rudice – Černá Hora.  

4. kolo (1.9., 16.30): Jedovni-
ce – Černá Hora, Sloup – Rudi-
ce, Drnovice – Vilémovice, Vy-
sočany – Vavřinec, Olomučany 
– Kořenec, Olešnice – Šošůvka, 
Kotvrdovice – Lipůvka.

5. kolo (8.9., 16.30): Lipůvka 

– Jedovnice, Šošůvka – Kotvrdo-
vice, Kořenec – Olešnice, Vavři-
nec – Olomučany, Vilémovice 
– Vysočany, Rudice – Drnovice, 
Černá Hora – Sloup.

6. kolo (15.9., 16.00): Jedov-
nice – Sloup, Drnovice – Černá 
Hora, Vysočany – Rudice, Olo-
mučany – Vilémovice, Olešnice 
– Vavřinec, Kotvrdovice – Koře-
nec, Lipůvka – Šošůvka. 

7. kolo (22.9., 16.00): Šošův-
ka – Jedovnice, Kořenec – Li-
půvka, Vavřinec – Kotvrdovice, 
Vilémovice – Olešnice, Rudice 

– Olomučany, Černá Hora – Vy-
sočany, Sloup – Drnovice.

8. kolo (29.9., 16.00): Jedov-
nice – Drnovice, Vysočany – 
Sloup, Olomučany – Černá Hora, 
Olešnice – Rudice, Kotvrdovice 
– Vilémovice, Lipůvka – Vavři-
nec, Šošůvka – Kořenec.

9. kolo (6.10., 15.30): Kořenec 
– Jedovnice, Vavřinec – Šošův-
ka, Vilémovice – Lipůvka, Ru-
dice – Kotvrdovice, Černá Hora 
– Olešnice, Sloup – Olomučany, 
Drnovice – Vysočany. 

10. kolo (13.10., 15.00): Je-

dovnice – Vysočany, Olomučany 
– Drnovice, Olešnice – Sloup, 
Kotvrdovice – Černá Hora, Li-
půvka – Rudice, Šošůvka – Vilé-
movice, Kořenec – Vavřinec.

11. kolo (20.10., 15.00): 
Vavřinec – Jedovnice, Vilémovi-
ce – Kořenec, Rudice – Šošůvka, 
Černá Hora – Lipůvka, Sloup – 
Kotvrdovice, Drnovice – Olešni-
ce, Vysočany – Olomučany.

12. kolo (27.10., 14:30): Je-
dovnice – Olomučany, Oleš-
nice – Vysočany, Kotvrdovice 
– Drnovice, Lipůvka – Sloup, 

Šošůvka – Černá Hora, Koře-
nec – Rudice, Vavřinec – Vilé-
movice.

13. kolo (3.11., 14.00): Vilé-
movice – Jedovnice, Rudice – 
Vavřinec, Černá Hora – Kořenec, 
Sloup – Šošůvka, Drnovice – Li-
půvka, Vysočany – Kotvrdovice, 
Olomučany – Olešnice. 

14. kolo (10.11., 14.00): Je-
dovnice – Olešnice, Olomučany 
– Kotvrdovice, Vysočany – Li-
půvka, Drnovice – Šošůvka, 
Sloup – Kořenec, Černá Hora – 
Vavřinec, Rudice – Vilémovice.

III. 
1. kolo (11.8., 16.30): Letovice 

– Vranová, Kunštát B – Skalice, 
Lysice – Ostrov, Adamov - Ráječ-
ko B, Benešov – Lažany, Knínice 
– Svitávka, V. Opatovice – Vísky.

2. kolo (18.8., 16.30): Vranová 
– Vísky, Svitávka – V. Opatovice, 
Lažany – Knínice, Ráječko B – 
Benešov, Ostrov – Adamov, Ska-
lice – Lysice, Letovice – Kunštát 
B.

3. kolo (25.8., 16.30): Kunštát 
B – Vranová, Lysice – Letovice, 
Adamov – Skalice, Benešov – 
Ostrov, Knínice – Ráječko B, V. 
Opatovice – Lažany, Vísky – Svi-
távka.

4. kolo (1.9., 16.30): Vranová 
– Svitávka, Lažany – Vísky, Rá-
ječko B – V. Opatovice, Ostrov 
– Knínice, Skalice – Benešov, 
Letovice – Adamov, Kunštát B – 
Lysice.

5. kolo (8.9., 16.30): Lysice – 
Vranová, Adamov – Kunštát B, 

Benešov – Letovice, Knínice – 
Skalice, V. Opatovice – Ostrov, 
Vísky – Ráječko B, Svitávka – 
Lažany.   

6. kolo (15.9., 16.00): Vranová 
– Lažany, Ráječko B – Svitávka, 
Ostrov – Vísky, Skalice – V. Opa-
tovice, Letovice – Knínice, Kun-
štát B – Benešov, Lysice – Ada-
mov.

7. kolo ( 22.9., 16.00): Ada-
mov – Vranová, Benešov – Lysi-
ce, Knínice – Kunštát B, V. Opa-
tovice – Letovice, Vísky – Ska-

lice, Svitávka – Ostrov, Lažany 
– Ráječko B.  

8. kolo (29.9., 16.00): Vranová – 
Ráječko B, Ostrov – Lažany, Ska-
lice – Svitávka, Letovice – Vísky, 
Kunštát B – V. Opatovice, Lysice 
– Knínice, Adamov – Benešov.

9. kolo (6.10., 15.30): Benešov 
– Vranová, Knínice – Adamov, V. 
Opatovice – Lysice, Vísky – Kun-
štát B, Svitávka – Letovice, Laža-
ny – Skalice, Ráječko B – Ostrov. 
  

10. kolo (13.10., 15.00): Vra-

nová – Ostrov, Skalice – Ráječko 
B, Letovice – Lažany, Kunštát B 
– Svitávka, Lysice – Vísky, Ada-
mov – V. Opatovice, Benešov – 
Knínice.

11. kolo (20.10., 15.00): Knínice 
– Vranová, V. Opatovice – Benešov, 
Vísky – Adamov, Svitávka – Lysi-
ce, Lažany – Kunštát B, Ráječko B 
– Letovice, Ostrov – Skalice.  

12. kolo (27.10., 14.30): Vrano-
vá – Skalice, Letovice – Ostrov, 
Kunštát B – Ráječko B, Lysice  
- Lažany, Adamov – Svitávka, Be-

nešov – Vísky, Knínice – V. Opa-
tovice. 

13. kolo (3.11., 14.00): V. Opa-
tovice – Vranová, Vísky – Kníni-
ce, Svitávka – Benešov, Lažany 
– Adamov, Ráječko B – Lysice, 
Ostrov – Kunštát B, Skalice – Le-
tovice.  

14. kolo (10.11., 14.00): Vra-
nová – Letovice, Skalice – Kun-
štát B, Ostrov – Lysice, Ráječko 
B – Adamov, Lažany – Benešov, 
Svitávka – Knínice, Vísky – V. 
Opatovice.

IV. 
1. kolo (11.8., 16.30): Lomnice 

– Jedovnice B, Doubravice B – 
Skalice B, Lipůvka B – Cetkovice, 
Boskovice B – Lažánky, Kořenec 
B – Voděrady, Vavřinec B – Svi-
távka B, Vilémovice B – Bořitov 
B.

2. kolo (18.8., 16.30): Jedovnice 
B – Bořitov B, Svitávka B – Vilé-
movice B, Voděrady – Vavřinec B, 
Lažánky – Kořenec B, Cetkovice 
– Boskovice B, Skalice B – Lipův-
ka B, Lomnice – Doubravice B.

3. kolo (25.8., 16.30): Doubra-
vice B – Jedovnice B, Lipůvka B 
– Lomnice, Boskovice B – Skalice 
B, Kořenec B – Cetkovice, Vavři-
nec B – Lažánky, Vilémovice B 
– Voděrady, Bořitov B – Svitávka 
B.

4. kolo (1.9., 16.30): Jedovnice 
B – Svitávka B, Voděrady – Bo-
řitov B, Lažánky – Vilémovice B, 
Cetkovice – Vavřinec B, Skalice B 
– Kořenec B, Lomnice – Boskovi-
ce B, Doubravice B – Lipůvka B.

5. kolo (8.9., 16.30): Lipůvka 

B – Jedovnice B, Boskovice B – 
Doubravice B, Kořenec B – Lom-
nice, Vavřinec B – Skalice B, Vilé-
movice B – Cetkovice, Bořitov B 
– Lažánky, Svitávka B – Voděrady. 

6. kolo (15.9., 16.00): Jedovnice 
B – Voděrady, Lažánky – Svitávka 
B, Cetkovice – Bořitov B, Skalice B 
– Vilémovice B, Lomnice – Vavři-
nec B, Doubravice B – Kořenec B, 
Lipůvka B – Boskovice B.

7. kolo (22.9., 16.00): Boskovice 
B – Jedovnice B, Kořenec B – Li-
půvka B, Vavřinec B – Doubravice 
B, Vilémovice B – Lomnice, Bo-
řitov B – Skalice B, Svitávka B – 
Cetkovice, Voděrady – Lažánky.

8. kolo (29.9., 16.00): Jedovnice 
B – Lažánky, Cetkovice – Voděra-
dy, Skalice B – Svitávka B, Lomni-
ce – Bořitov B, Doubravice B – Vi-
lémovice B, Lipůvka B – Vavřinec 
B, Boskovice B – Kořenec B.

9. kolo (6.10., 15.30): Kořenec 
B – Jedovnice B, Vavřinec B – Bo-
skovice B, Vilémovice B –Lipůvka 
B, Bořitov B – Doubravice B, Svi-
távka B – Lomnice, Voděrady – 
Skalice B, Lažánky – Cetkovice.

10. kolo (13.10., 15.00): Jedov-

nice B – Cetkovice, Skalice B – La-
žánky, Lomnice – Voděrady, Doub-
ravice B – Svitávka B, Lipůvka B – 
Bořitov B, Boskovice B – Vilémo-
vice B, Kořenec B – Vavřinec B.

11. kolo (20.10., 15.00): Vavři-
nec B – Jedovnice B, Vilémovice B 
– Kořenec B, Bořitov B – Boskovi-
ce B, Svitávka B – Lipůvka B, Vo-
děrady – Doubravice B, Lažánky – 
Lomnice, Cetkovice – Skalice B.

12. kolo (27.10., 14.30): Jedov-
nice B – Skalice B, Lomnice – Cet-
kovice, Doubravice B – Lažánky, 
Lipůvka B – Voděrady, Boskovice 
B – Svitávka B, Kořenec B – Boři-
tov B, Vavřinec B – Vilémovice B.

13. kolo (3.11., 14.00): Vilé-
movice B – Jedovnice B, Bořitov 
B – Vavřinec B, Svitávka B – Ko-
řenec B, Voděrady – Boskovice B, 
Lažánky – Lipůvka B, Cetkovice 
– Doubravice B, Skalice B – Lom-
nice.

14. kolo (10.11., 14.00): Jedovni-
ce B – Lomnice, Skalice B – Doub-
ravice B, Cetkovice – Lipůvka B, 
Lažánky – Boskovice B, Voděrady 
– Kořenec B, Svitávka B – Vavři-
nec B, Bořitov B – Vilémovice B.

Kemp. Zajímavá fotbalová akce se konala v Boskovicích. Tréninkový fotbalový kemp Coerver® Coaching 
„Hraj jako hvězdy“ je vhodný pro chlapce a dívky ve věku 7-11 let a 12-16 let. „Základním kamenem 
výuky je představení a osvojování indviduálních fotbalových dovedností a získávání pozitivních zkuše-
ností ve hře. Obsahuje individuální a týmové soutěže, hry v malých skupinkách a také zábavu mimo 
hřiště. Při tréninku panuje energická a veselá atmosféra, která podporuje všechny fotbalisty k získání 
lásky ke hře,“ uvedl hlavní trenér Jiří Vorlický. Od 14. do 19. července se akce zúčastnilo dvaatřicet dětí 
z Kanady, Slovenska a Česka. (bh) Foto Jaroslav Oldřich



úterý 23. července 2013 HOROSKOP / Z REDAKČNÍ POŠTY11
Blíženci - 22. 5. až 21. 6.
 
Svým příznivým vlivem vám tonto rok rozdává optimismus, štěstí, 

nové šance k úspěchu a obrovskou expanzi v rozšiřování vědomostí. Ju-
piterova rada zní: pokud máte co říct, řekněte to teď, pokud máte co 
napsat, udělejte to teď. Vybízí k velkému fi lozofování. Pamatujte, že při-
dáte-li ve tmě paprsek světla, můžete vidět jasněji. Rok 2013 je typický 
pro vaše zdokonalování. 

Milí Blíženci, nastává vám skvělé období, váš základní charakter je 
kompatibilní s energií roku a máte vynikající schopnost cítit, co je potře-
ba udělat ve svých činnostech lépe. Jste jako rtuť a máte velké ambice, 
očekávejte spoustu možností, které vás posunou k vašim cílům. Dávejte 
také pozor, vy komunikativní a nepokojní žongléři zvěrokruhu, abyste 
nebyli až tak optimističtí a pohodlní, že ztratíte smysl pro realitu. Pokud 
je potřebné zabývat se právními otázkami, důležitým prodejem a úřed-
ními podpisy, směrujte tyto záležitosti na červen. Co se týká zálib, které 
vám přinášejí potěšení, můžete zaregistrovat, že jejich expanze je pro vás 
někdy špatně zvladatelná a i přesto, že jste mistři v duševní gymnastice, 
nemůžete se soustředit na všechny záležitosti najednou. Především vy, 
zrozenci 1 .dekády (22. 5. - 31. 5.), budete muset své zájmy omezit a za-
bývat se třeba jen jedním, o to víc však pořádně a svědomitě. Události 
tohoto roku budou pro vás vzrušující, což vaše nepokojná povaha zcela 
určitě uvítá. 

Láska a sex
Rok 2013 je pro vás rokem harmonie a štěstí v milostných vztazích. 

Vaše sexuální přitažlivost bude velmi silná, totéž platí o spontánnosti ve 
vyjadřování emocí, tudíž se nedivte, že o románky nebude nouze. Zro-
zenci 2. dekády (1. 6. - 11. 6.), vám může sice vlivem milostné události 
vyvstanout napětí v rodině, ale s celou situací si nakonec dobře poradíte. 
Březen je nejnáchylnější na rozladěnosti v lásce, v tuto dobu se vám 
může zdát, že je váš miláček náročnější, než je obvyklé. Vy, kteří žijete 
ve vztahu, snažte se sladit s partnerem ve vzájemných požadavcích, ne-
zapomeňte, že váš protějšek nemusí vždycky vědět, co chcete. Venuše 
opět radí ukázat náklonnost romantickými gesty. Pro vás nezadané je 
nejkrásnějším darem hvězd hluboká schopnost cítit, s kým spojit své srd-
ce a věřte, takového člověka budete silně potřebovat, protože vám pomů-
že učinit správné rozhodnutí pro budoucnost. Jestliže někteří pokukujete 
po svatebních prstýncích, letní měsíce jsou tím nejlepším časem, červen 
startuje tendenci k pevným a trvalým svazkům. Vám, zrozenci 3. dekády 
(12. 6. - 21. 6.), dá více přemýšlení, jestli se usadit, máte rádi volný let, 
ale ať se rozhodnete jakkoliv, jednou se váš nepokojný duch unaví a po-
cítí touhu zakotvit v poklidném přístavu lásky.

Práce a peníze
Rok začnete s možností významných změn, obnovuje se váš laskavý 

podnikatelský duch. V oblasti práce se můžete doslova vyřádit, protože 
budou žádáni a upřednostňováni lidé s kvalitní komunikací a intelektu-
álními schopnostmi. Pokud přidáte originální tvůrčí potenciál, nemáte 
dále na co čekat - vzhůru k výšinám! Pro vás, zrozenci 1. dekády (22. 
5. - 31. 5.), může být počátek roku, především březen, malinko kompli-
kovanější. V práci se „zaseknete“, protože vám dochází, že v ní nejste 
spokojeni, ovšem ukončit ji v této složité ekonomické době je pro vás 
hodně obtížné. Pokud se ale rozhodnete pro úsilí, budete korunováni 
lepšími výsledky než jste kdy měli. Situace se změní a bude vám na-
bídnuta větší zodpovědnost nebo povýšení. Hlídejte si také svůj slovní 
vodopád, i když je známo, že zastavit vás v řeči je jako snažit se vybělit 
tmu. Přemýšlejte, než něco řeknete a kontrolujte e-maily než je odešlete. 
Je dobré soustředit se na fi nance, budou větší výdaje. Že už dlouho pře-
mýšlíte o investici do obchodování? Bingo! Rok 2013 je připraven být 
vám k dispozici.

Domov a rodina
Start roku je vhodnou dobou pro sdílení jedinečných chvil s rodinou, 

máte tendenci trávit volný čas s dětmi, sdílet jejich aktivity a se zájmem 
se zapojovat do rodinných diskusí. Budete překvapeni, že se najednou 
přistihnete při tématu změny bydliště. Na přelomu února a března je ne-
bezpečí, že se budete cítit pod tlakem svých sourozenců nebo můžete mít 
s někým z nich problémy skrze vyhýbavé či falešné jednání. U vás, zro-
zenci 2. dekády (1. 6. - 11. 6.), může tato situace nastat ještě i v prosinci. 
Nestabilita v těchto vztazích s sebou nese i možnost náhlého odloučení, 
kdy můžete zůstat s některým ze sourozenců nějakou dobu bez kontaktu. 
Jste sice bdělí a je vás těžké ošálit, ale ať jste chytří sebevíce. V létě 
se naopak těšte na radosti prožívané v úzkém kruhu svých nejbližších, 
i když vlivem pracovního rozvrhu nedojde k rodinné zahraniční dovole-
né, kterou jste původně plánovali, atmosféru štěstí vám to nepokazí!

Zdraví
Přestože často podléháte různým formám nachlazení, které se odráží 

v problémech dýchacích cest, rozhodl se tento rok zachovat se v otázce 
prochlazení příznivěji. Extrémní rýma nebo zatěžující kašel se vám bu-
dou vyhýbat. Zato zažívací ústrojí může mít pohotovost. Mnohem větší 
důraz ovšem bude tento rok klást na psychickou zátěž, možná se dosta-
nete do stresových situací, které vás donutí sahat po cigaretě či opojných 
látkách, ať už jsou to léky nebo alkohol. Zkuste raději dechová cvičení, 
pomoci si můžete také nějakou klidnou hudbou nebo mírnou fyzickou 
aktivitou, jako je chůze či jóga. Jestliže inklinujete k bylinným čajům 
tak i tady pozor, jak dlouho můžete bylinky užívat. Koneckonců určitě je 
vám známo rčení známých léčitelů, že i „dobrého jen pomálu.“

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2013
Šance jsou v oblasti prodeje, pokud zvažujete například zřízení si své-

ho vlastního obchodu, štěstí hraje ve váš prospěch.
Váš kámen pro zdraví v roce 2013
JASPIS - Posiluje vůli a podněcuje cirkulaci energií. Nošení jaspisu 

dodává pocit jistoty a zakořenění, který je na cestě za úspěchem potře-
ba!

Amulet pro štěstí a lásku pro rok 2013: symbol klíč, symbol kříže.

RAK - 22. 6. až 22. 7.
Milí Raci, v roce 2013 můžete očekávat velký osobní růst, hvězdy 

si umínily, že si vás pořádně otestují a dají vyniknout vašim kvalitám 
a charismatu ovládanému Lunou. Zatímco předchozí rok vás zaměřoval 
na komunikaci a pomoc těm, se kterými jste cítili soucit, tento rok chce, 
abyste se soustředili více na svůj osobní život a nacházeli v něm štěstí, 
ať v rodinných záležitostech, kariéře či fi nancích. 

Rok 2013 vám nabízí velkou expanzi, mnohým z vás se to líbí, ale ně-
kteří, hlavně zrozenci 2. dekády (2. 7. - 12. 7.), máte pocit, že je toho na 
vás příliš mnoho a navíc hodně přemýšlíte o detailech, které vám mohou 
navodit pocity tenze. Hned lednem spouštíte myriádu svých nálad, tak, 
že máte v tomto roce nejvíce protichůdných emocí ze všech znamení 
a někdy se vám těžko rozeznává, jestli jste opravdu šťastní a cítíte se 
v pohodlí, nebo jste přetížení, prostě nevíte, jestli zazáříte měsíčním hu-
morem nebo všechny převýšíte pesimismem. Navíc nezapomínejte, že 
jste ovládáni Lunou, proto jste stále pod jejím kolísajícím vlivem - jed-
nou dojímáte svým měkkým pohledem, jindy se stáhnete do odcizujícího 
mlčení. Vyhněte se, a to především na jaře, ukvapeným rozhodnutím, 
které se týkají například změny vašeho zaměstnání. Moderní komuni-
kační prostředky a elektronika nejsou pro vás také zrovna nejšťastnější 

H záležitosti tohoto období. V červenci můžete být naopak od ukvapenosti, 
a to zejména vy, zrozenci 1. dekády (22. 6. - 1. 7.), stahováni zlenivělou 
pozicí k nečinnosti.

Láska a sex
Co se citů a prožívání lásky týče, je pro vás rok 2013 hodně smíšený, 

vám se však tato emocionální jízda líbí, jste zvyklí se takto pohybovat.
Jste mistři představivosti, existuje snad lepší kombinace pro sexuální 

zážitek? Květen je v tomto směru pro vás skutečným časem lásky, zro-
zenci 1. dekády (22. 6. - 1. 7.), využijte přízně planet, připravují vám 
největší sousta požitků. Vám, kteří jste zadaní, se bude skvěle dařit v ko-
munikaci se svým protějškem, dokážete sladit své touhy a dodat i hezké 
romantické zážitky. Poněkud kritičtější může být listopad a prosinec, 
kdy vám Venuše, planeta lásky, přichystá zkoušku milostného soužití. 
Je v této době retrográdní, což znamená, že nabírá zpětný chod a vra-
cí se pozlobit vás napětím. Navzdory vzestupům a pádům najdete zase 
způsob, jak se přitulit k partnerovu srdíčku, koneckonců cizí neznámé 
vody bez domácího přístavu vás ani nelákají. Pro nezadané se chystá 
největší romantika na jaře, jedná se o hledání citové jistoty a každopádně 
potkáte lásku na úctyhodnějších místech než v nočních klubech nebo 
barech. Přelom června a července ale signalizuje, že je potřeba se ujistit, 
jestli vám vaše zlatíčko dává alespoň polovinu toho, co se mu dostává 
od vás.

Práce a peníze
Máte velmi dobré příležitosti v expanzi v kariéře, přičemž se výzvy 

mohou objevit velmi zajímavými způsoby. Ovšem vy, Ráčkové, jste 
mazaní obchodníci a výborní stratégové, takže není důvod k obavám. 
Speciálně pro 2. dekádu (2. 7. - 12. 7.), se blýská na pozitivní obchodní 
jednání, společně s možností využít svých vůdčích schopností v oblasti 
profese. Mnohé z vás čekají velmi zajímavé momenty! Výhodné pro vás 
je osvojit si manažerské schopnosti, ale stejně tak si zorganizovat běžné 
denní záležitosti, abyste se se vším lépe vypořádali. Je totiž nutné najít 
rovnováhu mezi prací a osobními rodinnými otázkami, protože obě sféry 
mají tento rok tendenci přetékat v požadavcích. Každopádně si naplánuj-
te pořádně odpočinkovou dovolenou, pláže, sluníčko a chvíle sladkého 
nicnedělání, to bude voda na váš mlýn!

Domov a rodina
Vaší pravou láskou jsou domácí krb a ti, které doopravdy milujete, 

chráníte a uděláte cokoliv proto, aby ničím netrpěli nebo aby jim nic 
nescházelo ke štěstí. Ke svým dětem jste milí, vřelí, umíte být utěšiví. 
V roce 2013 se na své ratolesti budete soustředit ještě více než kdy před-
tím. Budete mít tendence vést je k něčemu užitečnému, důležitému pro 
život, chcete, aby se naučily přijímat určitá pravidla a více se zaměřily 
na své povinnosti. V tomto období jste pro ně velkým učitelem a vzory, 
které jim vtisknete do paměti, budou prospěšné pro vaši trvalou harmo-
nickou vazbu. Vaše láska k blízkým je ochranitelská a plná oddanosti 
a za tuto krásnou investici nelze nedostat odměnu! Tento rok signalizu-
je, že máte silnou potřebu trochu zpomalit, usměrnit impulzivní rytmus, 
aby více ladil s vaší vlastní, spíše opatrnější, hudbou duše a vy se mohli 
společně se svými nejbližšími věnovat koníčkům. Chcete s nimi sdílet 
volný čas nebo třeba pouvažovat o pořízení domácího mazlíčka. Tento 
rok může být pro vás velmi prospěšné i poslouchání názorů svých star-
ších příbuzných, mohou vám dát užitečné vnuknutí. Co se týče rozšíření 
rodiny, máte před sebou skvělou dobu!

Zdraví
V tomto roce může být pro vás oblast zdraví hodně proměnlivá. Jste 

zvyklí skrývat své emoce a i když máte problém, tváříte se, že jste v po-
hodě. Zdravotní potíže, ve kterých se tato vlastnost projeví, jsou nemoci 
žaludku. Především vy, zrozenci 3. dekády (13. 7. - 22. 7.), můžete být 
k této problematice hodně náchylní. Nejkritičtějším obdobím je jaro, kdy 
vám může Mars pořádně hýbnout žlučí, pokud si chcete co nejvíce po-
moci k rychlému zotavení, zapojte meditaci. Snažte se také sledovat, co 
jíte, abyste si „neotrávili“ žaludek jídlem, které, jak následně zjistíte, 
vám nesedí. Pálení žáhy může být častým problémem, dodržujte pitný 
režim, pořádně oplachujte ovoce a zeleninu a pamatujte na vlákninu 
v potravinách. Přísun dostatečného množství tekutin je pro vás potřebný 
i z hlediska správné funkce ledvin, nezanedbávejte se, aby vám to prosi-
nec nevrátil v podobě zánětu a následné možné hospitalizace. Vyhledejte 
chvilky pro uvolnění, protože klid a blahodárné protáhnutí organismu je 
prevencí před kosterními a pohybovými problémy. Opoziční Kozoroh 
se může přihlásit i zlobivým meniskem. Rada tedy, milí Ráčci, zní: po-
slechněte a naučte se chvílemi odkládat zatěžkávající krunýř starostí, aby 
se vám pod jeho tíhou doslova nepodlomila kolena!

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2013
Vaším dobrodiním je moudrá investice do svého volného času a štěstí 

dá o sobě vědět, i pokud chcete tento rok založit rodinu.
Váš kámen pro zdraví v roce 2013: KŘIŠŤÁL - pomáhá při žaludeč-

ních problémech, harmonizuje téměř všechny orgány. 
Amulet pro štěstí a lásku pro rok 2013: list, symbol pyramidy.

Z  
Na prázdniny poutavé čtení
Ještě jedno páteční odpoledne před prázdninami přivítala paní Růžen-

ka Kolářová malé čtenáře v místní lidové knihovně na Suchém. Povídalo 
se o starých pověstech českých a u historie se ještě chvíli zůstalo. Četlo 
se krátce z životopisů věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na děti pak čekalo 
dobrodružství v podobě hry. Na různých místech obce byly rozmístěny 
indicie, které ověřovaly právě získané informace o těchto patronech 
Moravy a Evropy. Po vyhodnocení v knihovně se děti ještě přesunuly 
do prostor obecního úřadu. Zde zástupci kulturní komise všechny děti 
pochválili, poděkovali paní knihovnici, a ty nejlepší čtenáře odměnily 
knihou. Jedna z maminek pro děti vyrobila krásné keramické upomínko-
vé předměty. Kromě diplomů ještě každý obdržel v upomínku, společnou 
fotografi i z jedné z předešlých akcí. A ještě jedno překvapení na děti 
čekalo a to malé občerstvení pod slunečníky penzionu a restaurace na 
Dolech. Všem malým čtenářům hezké prázdniny.  Vladimír Ševčík

Cesta z Valchova na Holíkov
Holíkov – zapomenutá osada ležící asi 3 km od Valchova, která zanikla 

patrně katastrofi cky požárem na sklonku 15. nebo na začátku 16. století, 
v níž se dochovalo asi 13 stop po staveních. To byl cíl cesty, na kterou jsme 
se vydali společně v sobotu 8. června. A kdo vlastně? Přes 80 příznivců, 
valchovských občanů, rodičů s dětmi, v doprovodu myslivců s loveckými 
psy. Na Holíkově čekali ti, co připravovali občerstvení a později dorazili 
někteří zabloudivší. V cíli výšlapu se tak sešlo asi 100 lidí.

První překážkou našeho putování byla část cesty - rozbahněná díky 
rozmarům letošního počasí. Tuto jsme ale zdárně překonali a pokračo-
vali směle dál. „Jen nepotkat stádo divočáků, jak včera večer, když jsme 
procházeli trasu“, pomyslela jsem si. Naštěstí se tak nestalo a my mohli 
v klidu sledovat krásnou krajinu, poslouchat zajímavosti ze života mysliv-
ců a nacházet věci a kuriozity (samozřejmě nastrčené), které do přírody 
rozhodně nepatří.

Konečně v cíli – ale žádný oddych! Už na nás čekají hry, soutěže a sa-
mozřejmě občerstvení. Když jsme se všichni řádně posilnili, čekalo na 
děti další dobrodružství – hledání pokladu. Ty se do něho pustily opravdu 
s velikou vervou a jejich úsilí se vyplatilo. Obrovský džbán s mincemi, 
drahokamy i pamlsky našel jeden šťastný objevitel (Lukášek Konečný 
s maminkou). Žádné z dětí však nepřišlo zkrátka, vždyť nad spravedlivým 
rozdělením pokladu bděl samotný duch Holíkova, jak stálo na testamentu 
u pokladu…

Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce - orga-
nizacím: Knihovně Valchov, Honebnímu společenstvu Valchov, TJ Sokol 
Valchov, Obci Valchov a společnosti MP LESY za zapůjčení chaty. 

 Lenka, Renatka a Klárka, knihovna Valchov

Půlení prázdnin v Lysicích
To, že je půlka prázdnin za námi, oslavíme ve čtvrtek 1. srpna od 16 

hodin na farní zahradě u Mateřského centra Jablíčko v Lysicích. Od 16 
hodin bude probíhat malá výtvarná dílnička a po ní bude profesionální 
divadlo Koráb „Princezna na hrášku“. Na závěr si společně zazpíváme 
a zatancujeme se skupinou  PF 2013.  MC Jablíčko

Fotbalisté hráli na Suchém 
Memoriál Ivo Kučery 2013

Tradiční turnaj v malé kopané se pod taktovkou SK VIKTORIA usku-
tečnil v sobotu 29. června na Suchém. Hřiště za sokolovnou zaplnili 
hráči a diváci. Vzduch provoněl dým z udírny. Sportovní zápolení do-
provázelo skandování a pro fotbal téměř ideální počasí. Tento turnaj je 
i společenskou událostí. Vzpomíná se na dobrého sportovce a přede-
vším kamaráda tragicky zesnulého Ivoše Kučery. Letošním favoritem 
bylo mužstvo Kačabovců, které nakonec po jediném zaváhání obsadilo 
druhé místo. Jako třetí se umístil výběr Benešova Živňas team. Čtvrtá 
příčka patřila týmu starých orlů. Vítězem celého turnaje se tentokrát 
stalo mužstvo FC Žďárná. Předávání pohárů se výtečně zhostil Jan 
Kučera. Poblahopřál vítězům a poděkoval všem účastníkům, které po-
zval na příští ročník.  Vladimír Ševčík



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

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

                            

23. 6.|  ZAHÁJENÍ PROMENÁDNÍ SEZÓNY
  ZUŠ BOSKOVICE

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou všechny k návštěvě  
XIII. ročníku  promenádních koncertů

PROMENÁDNÍ SEZÓNA  2013KONCERT  KAŽDOU LETNÍ NEDĚLI  od 23. 6. do 25. 8.
V AREÁLU PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU, 15.00–17.00

ZÁVĚR PROMENÁDNÍ SEZÓNY

V případě nepřízně počasí 
se koncerty NEKONAJÍ!

Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena. 
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v BOSKOVICÍCH                            

30. 6.| BOSKOVICKÁ KAPELA

7. 7.|

21. 7.|
 

28. 7.|

4. 8.| PAVLÍNA JÍŠOVÁ A ADÉLA JONÁŠOVÁ

11. 8.| CIMBÁLOVÁ MUZIKA TOMÁŠE ZOUHARA

18. 8.|

25. 8.|                                        ZUŠ LETOVICE

      Kulturní zařízení města Boskovice 
                 zvou všechny děti i jejich doprovod na ...

Více: www.kulturaboskovice.cz

2013
ZÁMEK BOSKOVICE

pátek 17.00 hod.

BOSKOVICKÝ POHÁDKOVÝ  
  HŘEBÍNEK    
5.7.   DS Zlín R ÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
   12.7.  Koncert  PŘÍHODY KLUK A BOMBARĎÁK A 

 19.7.   Komedianti na káře RY TÍŘSKÉ  POVÍDÁNÍ  O PRINCI  BA JA JOVI
      26.7.  DAP  M AT YDL A  Z ASAHUJE  ANEB  POVÍDAČKY  NAŠÍ  K AČKY
           9.8.  Divadlo Šus EKOPOHÁDKY
                 16.8.  Divadlo Koráb  PRINCEZNA NA HR ÁŠKU
         23.8.  Divadélko Mrak O STATEČNÉM JANKOVI

ve spolupráci s UNIJAZZ 

Vstupné: děti 80 Kč, doprovod 20 Kč
Rodinné vstupné: 150 Kč (3 – 5 členů rodiny)     

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Děkujeme rodině 
Mensdorff-Pouilly 

za poskytnutí 
prostor a technického 

zázemí

Byt v OV 1+1 s 2 lodžiemi 
v Adamově. 
Plocha bytu je 33 m2. Dům je 
po celkové revitalizaci. V bytě 
je nové topení, sporák, WC, 
plastová okna. Cena k jednání.

  Cena: 750 000 Kč  Cena: 750 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 041AP 041
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