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Letovice - Kelt-
ský skanzen Isarno 
v Letovicích začíná 
postupně ožívat. Uply-
nulý víkend se v něm 
uskutečnila benefiční 
akce Lughnasad. Její 
výtěžek je určen na re-
konstrukci Archeopar-
ku Isarno. Návštěvníci 
se mohli zaposlouchat do hudby 
skotského dudáka Vaška Routa, 
vidět řemesla Keltů, vybavení 
keltských bojovníků a krátké vy-
stoupení skupiny IZAR. To však 
není pro letošek všechno. 

Podle vedoucího sdružení Kel-
toi, které Isarno provozuje, Vác-
lava Horáka jsou v plánu ještě 
dvě akce – ukázky řemesel a za-
končení léta (1. září) a Samhain 
– keltský nový rok a zakončení 
sezóny (27. října). 

„I nedělní akcí chceme říci 
lidem, že se chystá obnova Isar-
na. Bude to ale náročné, protože 
všechny stavby, které ve skanze-
nu byly, nevydržely a rozpadly 
se. To znamená jejich kompletní 
obnovu, což je práce minimálně 

na dva roky. Budovat se bude po-
stupně, aby to splnilo účel – tedy 

aby lidé viděli, jak žili 
Keltové. Chceme udě-
lat funkční keltskou 
vesničku, aby tady byly 
příbytky, dílny a stáje 
pro dobytek. Počítáme 
také se svatyní, vstupní 
bránou k oppidu a aré-
nou pro různá předsta-
vení,“ vysvětlil Václav 

Horák.
Jak řekl, v letošním roce chtějí 

v areálu dál uklízet, protože byl 
neudržovaný a nyní je ve špat-
ném stavu, na kterém se kromě 
počasí podepsali také vandalo-
vé, kteří rozbili sociální zařízení 
a přívod elektřiny. „Pokud do-
padnou dobře všechna jednání se 
sponzory, tak bychom chtěli ješ-
tě letos postavit jeden nebo dva 
přístřešky. Další práce pak bu-
dou pokračovat v příštím roce,“ 
doplnil Horák.

Posláním projektu je rozvíjet 
kulturní život a popularizovat 
dědictví Keltů. V keltském skan-
zenu proto budou probíhat také 
výukové programy. 

 Pokračování na str. 4
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V Blansku 
opravují radnici

Blansko - Čilý ruch je v těch-
to dnech na blanenské radnici. 
Po zrekonstruování obřadní síně 
přichází na řadu vestibul před ní. 
„Zvenčí se začíná opravovat fa-
sáda zadní části včetně výměny 
oken. Následovat bude průčelí 
budovy ze strany náměstí Svobo-
dy. Myslím, že radnice je vizitkou 
města a že její vnější vizáž byla 
zatím trochu opomíjena,“ vysvět-
lil místostarosta Jiří Crha.  (bh)

Kř  ny se
chystají na hody

Křtiny - Stavěním máje  začnou 
v pátek 16. srpna v 18 hodin tra-
diční Křtinské hody. Sobotní ráno 
bude patřit budíčku a zvaní hostů 
a hodinu po poledni vykročí do 
ulic městyse krojovaný průvod 
s muzikou a vyváděním stárek. 
V 16.30 hodin dojde průvod až 
pod máju, kde po předání hodo-
vého práva bude prostor vymezen 
především tanci. Od osmé hodiny 
večerní na náměstí pokračuje ho-
dová veselice, k tanci i poslechu 
bude vyhrávat muzika Podho-
ranka a Cimbálová muzika Jana 
Opletala.  (ama)

Hejtman: Pozor
na vznik požárů

Kraj - Hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek vyhlásil 
na území celého našeho regionu 
dobu zvýšeného nebezpečí vzni-
ku požáru. „Rozhodl jsem na zá-
kladě doporučení Hasičského zá-
chranného sboru Jihomoravského 
kraje,“ řekl hejtman Hašek.

 Pokračování na str. 4
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Blansko - Ne-
mocnice Blansko 
získala status 
Iktového centra. 
Zařadila se tak 
mezi úzký okruh 
vysoce speciali-
zovaných praco-
višť. Cerebrovaskulární program 
začal v Blansku již v roce 2000 
spolu se vznikem iktové jednotky, 
zajišťující specializovanou péči 
o pacienty s cévní mozkovou pří-
hodou (CMP). Nemocnice Blan-
sko opakovaně usilovala o zařa-
zení mezi Iktová centra, což se jí 

povedlo koncem června letošního 
roku.

„Zařazení do sítě Iktových 
center je zásluhou bezchybně od-
váděné každodenní práce lékařů 
a sester zmíněných oddělení pod 
vedením primáře neurologického 
oddělení MUDr. Dušana Tenory 
a celého managementu nemocni-
ce, který si dosažení tohoto statutu 
dal mezi své hlavní cíle. Dosažení 
tohoto cíle je velkým uznáním ne-
jen pro nemocnici, ale i pro Město 
Blansko, které je zřizovatelem ne-
mocnice a toto úsilí managementu 
od začátku podporovalo,“ uvedla 

mluvčí blanenské nemocnice Ka-
teřina Ostrá.

Jak upřesnila, osvědčení má 
platnost do konce letošního roku. 
Další prodloužení statusu Iktového 
centra proběhne na základě žádos-
ti po posouzení splnění podmínek 
a vyhodnocení indikátorů výkon-
nosti a kvality poskytované zdra-
votní péče. Nutností pro splnění 
podmínek bude pořízení nového 
ultrazvukového přístroje ke sle-
dování průtoku krve mozkem. 
Ostatní materiální i personální vy-
bavení je v blanenské nemocnici 
na vysoké úrovni.  (hrr)

Blanenská nemocnice získala 
status Iktového centra

Festival španělské kultury 
Ibérica oslaví desátý ročník

Boskovice - Desáté pokračování festivalu španělské kultury Ibérica 
2013 představí mezi 13. a 17. srpnem umělce na koncertech v Praze, 
Brně, Boskovicích a Letovicích. Oslava desátého výročí festivalu pro-
běhne za přítomnosti opravdových fl amenkových legend - dlouhole-
tého klíčového spoluhráče Paca de Lucíi, fl étnisty a saxofonisty Jorge 
Parda, a kytarového virtuóza Gerarda Núñeze ve společnosti fenome-
nální tanečnice Carmen Cortés.

„O slavnostní zahájení se 13. srpna v Boskovicích postará brilantní 
fl amenkový kytarista nejmladší generace Carlos Piñana ve společnosti 
tanečníka Davida Péreze a perkusisty Michala Cáby. Piñana i Pérez 
budou navíc lektory vícedenních workshopů. Dílny jsou součástí fes-
tivalu už od počátku a těší se velkému zájmu frekventantů,“ přiblížila 
hlavní koordinátorka dílen Martina Himerová. Dlouhodobě nejpopu-
lárnější jsou však taneční workshopy pod vedením zahraničních i tu-
zemských lektorů. Přítomnost významného sevillského fl amenkového 
tanečníka a pedagoga Davida Péreze je nesporným lákadlem pro ta-
neční nadšence.  Pokračování na str. 2
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Jiří Crha: Je nepřijatelné, aby 

nějaký sportovní oddíl zaniknul
K K

Zájezd 
nezaplatil

Boskovicko - Ze zpronevěry je 
podezřelý osmačtyřicetiletý muž, 
kterého v jedné z fi rem na Bosko-
vicku pověřili letos v březnu tím, 
aby vybral peníze od zaměstnan-
ců na zájezd do Maďarska. Muž 
tedy vybral celkem 48 tisíc korun, 
zájezd však neuhradil a peníze 
použil dosud nezjištěným způ-
sobem. Případ si tak již převzali 
k šetření policisté.  (hrr)

Kradl naftu
Boskovicko - Přivydělat si na 

úkor vlastního zaměstnavatele se 
pokusil sedmačtyřicetiletý muž 
z blanenského okresu. Od ledna 
v několika měsících v době, kdy 
řídil a obsluhoval stroje zemědělské 
fi rmy z Boskovicka, z nich odčerpal 
jednou třicet a posléze ještě dvakrát 
dvacet litrů motorové nafty. Způso-
bil tak zaměstnavateli škodu za dva 
a půl tisíce korun a nyní se bude 
zodpovídat ze spáchání přestupku 
proti majetku.  (hrr)

Kabely pobral 
i od strojů

Adamov - Výrobní hala v Ada-
mově se stala cílem vloupání zatím 
neznámého pachatele. Ten přestři-
hl řetěz na vstupní bráně do areálu, 
pak se dostal oknem do haly, kde 
hledal vše z kovu, co by mohl zpe-
něžit. Nakonec si odvezl například 
elektrocentrálu, volně položené 
měděné kabely, asi sto kilogramů 
nástrojové oceli a ze zadní části 
haly pak ukradl kompletní přívod-
ní kabeláž z jednadvaceti strojů. 
Firmě, která v hale sídlí, tak způ-
sobil škodu za více než 81 tisíc 
korun.  (hrr)

Cyklistu 
srazilo auto

Jedovnice - Ke střetu osobní-
ho auta s šestnáctiletým cyklistou 
vyjížděli ve středu 31. července 
v podvečer dopravní policisté 
k Jedovnicím. Mladík jel společně 
s další dívkou na kole na silnici 
mezi Jedovnicemi a Vilémovice-
mi, když ve stejném směru jelo 
osobní auto značky Opel Tigra. 
Jeho řidič původně chtěl cyklisty 
objet, pak si ale všiml, že v proti-
směru jede jiné osobní auto a hrozí 
tak střet s ním. Když začal prudce 
brzdit, dostal smyk a cyklistu sra-
zil. Mladík po pádu z kola utrpěl 
středně těžké zranění, s nímž byl 
převezen do nemocnice.  (hrr)

Zloděj vyboural 
otvor ve zdi

Velké Opatovice - Pro cigarety 
a peníze si přišel zloděj do pohos-
tinství ve Velkých Opatovicích. 
Dovnitř se dostal po vysazení 
okénka, a pak dokonce vyboural 
otvor do zdi, aby se dostal přímo 
do prostoru pohostinství. Odtud 
si odnesl jednak fi nanční hotovost 
a také cigarety různých značek. 
Celkem tak způsobil škodu za 
téměř 30 tisíc korun.  (hrr)

Zmizely kovové 
díly za tisíce

Rájec-Jestřebí - Kovové 
díly, které jsou součástí bednění 
a výztuží, ukradl zatím neznámý 
pachatel z prostor vodárenského 
objektu v Rájci-Jestřebí. Kovové 
komponenty o hmotnosti jedné 
tuny vzal i přes to, že pozemek, na 
němž byly uskladněny, byl oplo-
cený. Celkem způsobil škodu za 
120 tisíc korun.  (hrr)

Kabelka lákala
nenechavce

Velké Opatovice - Jen malá 
chvíle stačila ve čtvrtek 25. čer-
vence dopoledne zloději k tomu, 
aby kradl. Rozbitím skla u zad-
ního okénka vozu zaparkovaného 
u hřbitova ve Velkých Opatovicích 
se zmocnil pletené kabelky. Maji-
telka tak přišla o doklady, mobil-

ní telefon, brýle i platební kartu. 
Nenechavec jí způsobil škodu 
téměř sedm tisíc korun. V přípa-
dě dopadení mu hrozí až dvouleté 
vězení. Policisté upozorňují obča-
ny, aby nenechávali své osobní 
věci ve vozidlech, zvláště ne na 
viditelných místech.  (hrr)

Opilý způsobil
nehodu

Blansko - Více než tři promile 
alkoholu v dechu měl jednačtyři-
cetiletý řidič osobního auta Škoda 
Fabia, který jel ve čtvrtek 25. čer-
vence kolem půl desáté dopoledne 
příliš rychle po ulici Poříčí v Blan-
sku. Zezadu narazil do osobního 
auta značky Škoda Superb, které 
jelo ve stejném směru, tedy od 
centra města do Ráječka. Při stře-
tu nebyl nikdo zraněn, na autech 
vznikla škoda za asi 60 tisíc korun. 
Opilému řidiči policisté po nehodě 
zadrželi řidičský průkaz.  (hrr)

Zloděj železa 
je odhalen

Letovicko - Kovové zábrany, 
hliníkové části střech, ale i další 
železné věci kradl letos v květnu 
a červnu na Letovicku šestatři-
cetiletý muž. Pro věci jezdil do 
různých zemědělských objektů, 
nejméně třikrát tak zavítal napří-
klad do městské části města Leto-
vice, do Zábludova a nebo také do 
Nýrova. Kovové předměty, které 
ukradl, byly v celkové hodnotě 
asi 120 tisíc korun. Muž je podle 
nynějších zjištění policie prodával 
do sběrných surovin a utržil za 
ně asi 16 tisíc korun, které použil 
pro svoji potřebu. Muže, který si 
krádežemi kovů přivydělával na 
živobytí, letovičtí policisté v těch-
to dnech odhalili a bude se nyní 
zodpovídat z podezření z trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Poškodil lak
Blansko - Řadu deseti zapar-

kovaných osobních aut různých 
značek poškodil v noci na pondě-
lí 22. července v Blansku zatím 
neznámý vandal. Auta byla zapar-
kovaná v ulici 9. května a ráno 
jejich majitelé našli na pravých 
předních dveřích vyrytou vodo-
rovnou rýhu. Majitelům vozidel 
tak poškozením laku vznikla škoda 
celkem za asi 50 tisíc korun.  (hrr)

Radili, jak
kempovat

Jedovnice - Když ležíte ve sta-
nu a máte otevřené všechny dveře 
u auta, může vám z něho něco leh-
ce zmizet. Máte na verandě volně 
položenou peněženku a jste uvnitř 
chatky - i takové rady a upozor-
nění dostávali lidé, kteří trávili ve 
středu 24. července svoje volno na 
pláži nebo v autokempu u rybníka 
Olšovec v Jedovnicích. Policisté 
z blanenského obvodního oddělení 
se společně s obecní policií zaměři-
li na kontrolu této rekreační oblas-
ti. Lidé totiž bývají během svého 
volna méně ostražití a lehce se jim 
stane, že pak právě přijdou o své 
doklady, peníze nebo jiné cenné 
věci. Od policistů se tedy dozvědě-
li, jak se chovat bezpečně, na co si 
dávat pozor, rady jim policisté pře-
dali také na letáčcích. Děti dostaly 
od policistů omalovánky. Během 
akce policisté zkontrolovali 48 
rekreantů. Letos policisté v Jedov-
nicích šetřili už dva případy okra-
dených návštěvníků autokempu, 
vloni jich bylo celkem 26.  (hrr)

Zmizel česnek 
i cibule

Kuničky - Co si člověk naseje, 
to si i sklidí - toto rčení bohužel 
neplatí v případě muže, který si na 
poli v blízkosti Kuniček vysázel 
cibuli a česnek. V přesně nezjiš-
těné době od 17. do 18. července 
totiž jeho neoplocený pozemek 
navštívil zloděj a cibuli v hodnotě 
asi 100 korun a česnek v hodnotě 
1 200 korun mu vytrhal a ukradl. 
Případ už šetří policisté, pachatel 
je podezřelý ze spáchání přestup-
ku proti majetku.  (hrr)

Velká cena: I v parném počasí 
padaly v Černovicích výborné časy

Bohumil Hlaváček

Blansko - Poté, co jsme si 
v minulém čísle popovídali se sta-
rostou Blanska Lubomírem Tou-
farem, přijal nabídku na rozhovor 
o trochu jiných tématech místosta-
rosta Jiří Crha.

Našel jste si již čas na dovole-
nou?

Letos léto trávím více pracovně. 
Přesto jsem si našel čas na týden 
v Chorvatsku. Odpočal jsem si 
příjemně, stačilo to. Teď se budu 
věnovat práci a zálibám v případ-
ném volném čase. Těším se na fot-
bal, budu chodit na zápasy týmů, 
kterým fandím – Zbrojovce v prv-
ní lize a Blansku v divizi.

Máme za sebou čerstvě mis-
trovství světa v biketrialu. Jak 
hodnotíte tuto akci?

V prvé řadě je třeba poděkovat 
organizátorům z místního klu-
bu, v druhé pak lidem z Blanska 
a okolí, kteří si našli cestu na 
šampionát i v tak úmorném ved-
ru. Opravdu, jak se říká, mraky 
lidí, všichni úžasně fandili. Bylo 
to strašně příjemné. Ukázalo se, 
že když se najde skupina lidí, 
kteří svůj sport berou naplno, dá 
se dělat na světové úrovni i ve 
dvacetitisícovém městě. Krásná 
propagace města.

A výsledky blanenských jezd-
ců v reprezentačním dresu?

Všichni čtyři výborní. A Martin 
Kakáč a Vašek Kolář medailoví, 
skvělí. Všichni jsme doufali, že 
druhý z nich v Elite dosáhne na 
titul. Byl velice blízko. U sporné-
ho momentu v prvním kole na prv-
ní sekci, kde Španěl nabral trestné 
body jsem byl osobně (viz stra-
na 7). Připadne mi to jako strašná 
nespravedlnost. Anulování výsled-

Sportovec tělem i duší. Jiří Crha (vlevo) na loňském doprovodném běhu 
Půlmaratonu Moravským krasem.  Foto Bohumil Hlaváček
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ku všech jezdců je mi nepochopi-
telné. Václav je pro mne morální 
vítěz. Ukázal se jako čestný muž, 
když nepodal protest, i když na něj 
měl určitě právo. Klobouk dolů.

Reakce?
Když jsem odcházel, mluvil 

jsem s Vaškovým otcem. Věřím, 
že se to gesto jeho synovi spraved-
livě v životě vrátí. Určitě by neměl 
litovat, získal si srdce spousty 
sportovců. Jinak celkově úžasná 
akce 

Blansko brzy čeká další 
významný sportovní podnik…

Ano, Půlmaraton Moravským 
krasem. Město jej bere trochu 
jinak. Jako každoroční význam-
nou akci, která mu zvedá prestiž 
a neodmyslitelně k němu patří, 
ne nic jednorázového. Již nyní je 
přihlášeno více než tisíc běžců. 
Chceme k ní přitáhnout co nejvíce 
lidí, ať již aktivně, tak jako divá-
ky. Bude to sice v sobotu, neděle 

by mohla být lepší, ale zase termín 
na konci prázdnin, kdy se už děti 
budou chystat do školy by špatný 
být nemusel. 

Chystá se jedna novinka…
Na tu bych chtěl upozornit, 

protože se ji chystám maximálně 
podporovat. A sice přitáhnout děti 
k celoroční přípravě na běh, spor-
tovní způsob života, začátek může 
být již v mateřské škole. Jsou na 
to připraveny i jisté fi nanční pro-
středky. 

Připravujete se na aktivní 
účast na PMK?

Přiznám se, že jsem koketoval 
s myšlenkou postavit se na start 
hlavního běhu. V březnu jsem se 
začal připravovat, pak jsem to ale 
z časových i zdravotních důvodů 
musel omezit. V lidovém běhu 
na 2400 m ale chci určitě běžet. 
Na půlmaraton musí mít člověk 
opravdu natrénováno, byl by to 
hazard.

Pozvete lidi v Blansku na fot-
bal?

Určitě. Myslím, že má úroveň. 
Chci touto cestou poděkovat hrá-
čům, realizačnímu týmu a také 
funkcionářům, jejichž práce zdar-
ma je mnohými neprávem opomí-
jena, za jejich činnost. Divize je 
soutěž, která Blansku určitě sluší.

Bavíme se celkově o spor-
tu. Co říkáte tomu, že třeba 
TJ ČKD má existenční starosti, 
její struktura se rozpadá na jed-
notlivé sporty?

Samozřejmě o tom vím. Těžko 
dohledávat, jak k tomu došlo, je to 
ale fakt. Jsou tam dluhy, zejména 
pak ve vztahu k městu. Musím ale 
říct, že pro mne osobně je nepři-
jatelné, aby nějaký oddíl z tohoto 
důvodu měl v Blansku zaniknout. 
Sportovci budou mít rovný přístup 
k dotační politice města i nadále, 
vše se jen musí dát do pořádku. 
V roce 2011 radnice převzala hlav-
ní sportoviště do své správy, to byl 
správný krok, o tom jsem přesvěd-
čen. V rozpočtu to znamenalo tři 
miliony navíc, to není málo. 

Co konkrétního se již na spor-
tovištích děje a co se plánuje?

Určitě se nebudeme pouštět do 
žádných megalomanských věcí, 
jak jinde. Už se mění palubovka 
na hale v Údolní, navázat musí 
výstavba hlediště a odpovídajícího 
sociálního zázemí, což je již vypro-
jektováno. Dále umělá tráva pro 
fotbal. Budou vypsány dotační titu-
ly, a my do toho půjdeme, na zatep-
lení výše zmíněné haly a kuželny 
a také ubytovny na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka. Tam by 
také nad stávajícími antukovými 
kurty za halou měla vzniknout hala 
na tenis, volejbal a badminton, ne 
nafukovačka, jak bylo plánováno. 
Záleží na přísunu dotací.

Pokračování ze str. 1
Ovšem ani milovníci fl amen-

kové kytary, perkusí nebo sal-
sy a argentinského tanga letos 
v Boskovicích nepřijdou zkrátka. 
„Novinkou a atraktivním bonu-
sem pro návštěvníky jubilejní 
desáté Ibériky i frekventanty 
nejen kytarových dílen bude letos 
masterclass hlavních hvězd letoš-
ního festivalu, Gerarda Núñeze 
a Carmen Cortés,“ uvedla Hime-
rová.

Bohatý doprovodný program 
okoření festivalové dění projek-

cemi španělské a iberoamerické 
kinematografi e, výstavou špa-
nělské výtvarnice Carmen Cólo-
gan, ochutnávkami španělských 
vín a delikates nebo večerními 
fi estami. Milovníky módy čeká 
fl amenkový bazar v Zámeckém 
skleníku, zájemce o zdokonalení 
se ve španělštině zase intenziv-
ní kurz španělštiny pod vedením 
rodilých mluvčích, organizova-
ný španělskou kulturní asociací 
SPAINART.

Prvotním impulsem pro Ibéricu 
bylo setkání dvou bratranců – Jiří-

ho Pištěláka a kytaristy Petra Víta, 
žijícího v té době v Andalusii. Prá-
vě v jejich hlavách se zrodila myš-
lenka uspořádat jedinečný festival 
iberské kultury, pro který si vybrali 
Boskovice jako místo s bohatou 
kulturní historií a neopakovatel-
nou atmosférou. Neméně důležité 
bylo setkání s rodinou Mensdorff-
Pouilly, s jejíž podporou se podaři-
lo uspořádat první úspěšný ročník 
festivalu. Boskovice tak dodnes 
poskytují své prostory nejen pro 
pořádání koncertů, ale také umě-
leckých workshopů, na kterých si 

účastníci navzájem předávají své 
umělecké zkušenosti a učí se no-
vým tanečním či hudebním techni-
kám pod vedením mezinárodních 
lektorů. Každý rok se mohou náv-
štěvníci festivalu těšit na tempera-
mentní španělskou hudbu v podání 
talentovaných muzikantů, strhující 
vystoupení fl amenkových tanečnic 
a tanečníků, hudební a taneční tvůr-
čí dílny, stejně jako na rozmanité 
doprovodné aktivity. 

Udělejte si čas a přejeďte se do 
Boskovic podívat na španělskou 
kulturu. (hrr)

Festival španělské kultury Ibérica oslaví...

Broňa Zhořová

Černovice - V neděli 28. čer-
vence proběhlo již osmé kolo 
KVASAR Cupu Velké ceny Bla-
nenska v požárním útoku. Pořa-
datelství se tentokrát ujali hasiči 
a hasičky z Černovic. 

Po mnoha letech, kdy na pře-
lomu prázdninových měsíců 
panovalo chladnější a deštivěj-
ší počasí, se v Černovicích jak 
závodníci, tak diváci pořádně 
zahřáli.

Nicméně i při teplotách okolo 
38 stupňů Celsia měly obě kate-
gorie pěkně našlápnuto a k vidě-
ní bylo hned několik velmi zdaři-
lých požárních útoků.

Na rovnou travnatou trať 
s asfaltovým náběhem nastou-
pili ke svému zápolení nejdříve 
muži, celkem dvaatřicet  družstev. 
Stupně vítězů si mezi sebe v této 
kategorii rozdělil Žernovník, 
který si časem 17,66 s vyběhl 
třetí příčku, druhé místo bra-
li borci z domácího A družstva 
za čas 17,64 s a pozici nejvyšší 
obsadilo Hluboké z okresu Tře-

bíč, a to za nejrychlejší útok dne 
zaběhnutý za 17,46 s.

Ženských družstev se k soutěži 
zaprezentovalo celkově patnáct, 
jak z blanenského, tak i sou-
sedních okresů. V našem okrese 

nakonec zůstaly dva cenné kovy, 
bronz v Němčicích za čas 18,31 
s a stříbro v Šošůvce za čas 18,28 
s. Zlaté placky putovaly na Pro-
stějovsko, přesněji do Lipové. 
Děvčatům se podařilo jako jedi-

ným svůj pokus dokončit v čase 
pod osmnáct vteřin (17,93 s).

Další kolo letošního ročníku 
seriálu hasičských soutěží na 
Blanensku se uskuteční v neděli 
11. srpna v Němčicích.
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Od prvního srpna nastávají některé 
změny v zabezpečení zdravotnické zá-
chranné služby. Dotknou se celého Ji-
homoravského kraje, tedy i okresu Blan-
sko. Změny jsou systémového charakteru 
a týkají se obsazení výjezdových skupin 
a jsou koncipovány tak, aby byl lékař 
dostupný vždy, když je potřeba. Proble-
matiku vysvětlil ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje 
Ing. Milan Klusák, MBA.

Jaké jsou vlastně důvody k provádě-
ní zmiňovaných opatření?

Důvodem k provedení změn v zabez-
pečení zdravotnické záchranné služby na 
území Jihomoravského kraje byly legisla-
tivní změny a provozní důvody, které na 
ně navazují. Základním podkladem byl 
zákon o zdravotnické záchranné službě, 
který byl z části účinný od dubna loň-
ského roku, a v celém svém kontextu od 
dubna letošního roku. Znamenal pro nás 
nutnost provést celou řadu organizačních 
změn. Byly tu i další legislativní normy, 
především vyhláška 55/2011 sb., která 
ukládá nelékařským zdravotnickým pra-
covníkům provádět některé výkony, kte-
ré do té doby příslušely pouze lékařům. 
K tomu musí mít příslušné vyšší odborné 
a vysokoškolské vzdělání. S tím   souvisí 
i systém vzdělávání, který jsme zavedli 
v průběhu minulého roku. Je tady i záko-
ník práce účinný od ledna letošního roku 
a s tím související ukončení výjimky EU 
v oblasti přesčasové práce. Zatímco v mi-
nulosti mohlo být čerpáno až 1 040 přes-
časových hodin na jednoho zdravotníka, 
tak nově to je jen 416 hodin. V konečném 
důsledku to pro nás znamená ztrátu téměř 
šestnácti a půl lékaře v rámci celého kraje, 
a to je počet, který už nejsme schopni za-
jistit jiným způsobem. 

V rámci organizace máme celkem 23 
výjezdových základen včetně letecké zá-
chranné služby. Působí v nich posádky - 
RLP obsazené lékařem a bez lékaře - RZP 
obsazené nelékařskými zdravotnickými 
pracovníky. Dosud byly rozmístěné ne-
rovnoměrně v rámci kraje, a to byl další 

z důvodů, který nás vedl k tomu, abychom 
ke změně přistoupili. V souvislosti s tím 
jsme od dubna loňského roku samozřejmě 
prováděli celou řadu analýz. Z nejzásad-
nějších byla četnost výjezdů v závislosti 
na stupni postižení zdraví pacientů. Více 
než rok jsme se zabývali tím, jak situaci 
řešit.

V čem konkrétně změna spočívá?
Jde o větší uplatnění tzv. setkávacího 

systému, všude tam, kde to podmínky 
umožňují, Jedná se o systém práce od 
úrovně operátorek krajského operačního 
střediska až po práci lidí ve výjezdových 
složkách. Jde o to, že jsou na jednu vý-
jezdovou skupinu s lékařem navázány dvě 
či více výjezdových skupin bez lékaře. Na 
místo události vyjíždí odpovídající skupi-
na, kterou stanoví operátorka podle indi-
kačních kritérií k výjezdům ZZS. Abych 
to vysvětlil podrobně, když vyjíždí posád-
ka s lékařem a zjistí, že stav pacienta je 
možné zaléčit na místě, učiní tak a pacien-
ta ponechá v domácím ošetření a uvolňu-
je se k další činnosti. Pokud je zdravotní 
stav pacienta závažnější, může si přivolat 
posádku bez lékaře, která ho za stálého 
sledování životních funkcí transportuje do 
nemocnice. Lékař je znovu volný a zno-
vu může vyjíždět k dalšímu případu, což 
se v minulosti nestávalo. Pokud se jedná 
o primárně vyslanou nelékařskou posád-
ku, která na místě zjistí, že zdravotní stav 
pacienta je horší než se předpokládalo, 
tak si přivolá lékaře. Smysl tohoto způso-
bu práce je v tom, že lékař je vázaný na 
pacienta pouze po dobu nezbytně nutnou 

a jeho využití pro další možný případ, po 
včasném uvolnění, se tím výrazně zvyšu-
je. Může tedy za stejnou časovou jednotku 
ošetřit více pacientů, než tomu bylo v mi-
nulosti, kdy byl pro dalšího pacienta ne-
dosažitelný a je tedy fl exibilnější a efek-
tivnější.

Je nutné zmínit, že jsou nově platná 
indikační kritéria k výjezdům zdravot-
nické záchranné služby. Pouze indikační 
kritérium číslo jedna, odpovídající stavu, 
kdy jde o bezprostřední ohrožení života 
nebo kdy selhávají základní životní funk-
ce, je takové, kdy operátorka musí vyslat 
posádku s lékařem. Tady bych chtěl říci, 
že ve chvíli, kdy jde o první indikační 

kritérium, vyjíždí vždy nejbližší posád-
ka, která je k dispozici – tedy i RZP, ale 
souběžně s ní vyjíždí i posádka s lékařem 
nejbližší výjezdové základny, která péči 
doplní. Lidé tak nemusí mít strach, že by 
docházelo k nějakému prodlení. Nelékař-
ské posádky jsou školeny k tomu, že jsou 
schopny poskytnout adekvátní péči, jako 
by to byla posádka s lékařem. U ostatních 
stavů, které nejsou zařazeny pod indikač-
ní kritérium číslo jedna, vyjíždí primárně 
nelékařská posádka.

Jak bude tedy vypadat situace v bla-
nenském okrese?

Změna, kterou jsme připravili, má vést 
k tomu, aby lékař byl k dispozici v  přípa-
dech, kdy ho je potřeba, což je přibližně 
deset procent výjezdů. Změny nezname-
naly jen transformaci některých RLP po-
sádek na RZP, ale také to, že se v někte-
rých lokalitách o tento typ posádky sys-
tém rozšířil. Mám-li být konkrétní, tak na 
blanenském okrese v Blansku působí nově 
vedle sebe posádky RLP a RZP ve čtyřia-
dvacetihodinovém režimu. V Boskovické 
části přechází posádka RLP do setkáva-
cího systému a má na sebe navázány dvě 
RZP posádky v Boskovicích a ve Velkých 
Opatovicích. Velká část boskovické části 
okresu je navíc dostupná i z Blanska (ob-
last po Rozseč nad Kunštátem, za Letovi-
ce a za Šebetov). Ve Velkých Opatovicích 
se posádka s lékařem transformovala na 
RZP. Opatovická část je dostupná plně 
z Boskovic a nemusí být tedy žádná oba-
va, že by péče nebyla zachována. Kromě 
toho je možné, aby na místo dojela posád-

ka z Brna nebo z okolních krajů, se který-
mi máme uzavřené mezikrajské smlouvy 
o spolupráci.

Podle čeho jste volili lokality a rozmís-
tění posádek s lékařem a bez lékaře?

Lokality, kde se transformovaly posád-
ky RLP na RZP, jsme volili s ohledem 
na četnost výjezdů a postižení pacientů. 
Konkrétně v případě velkoopatovické vý-
jezdové základny se ročně vyjede o něco 
málo více než sedmsetkrát. Přitom z toho 
pouze asi dvě stě padesát výjezdů je na 
území blanenského okresu, potažmo Jiho-
moravského kraje. Všechny zbylé jsou na 
území obcí Pardubického kraje v oblas-
tech Jevíčska a Chornicka. Podobně je to 
i v jiných lokalitách. Například Slavkov je 
dostupný z výjezdových základen ve Vyš-
kově a Bučovicích a z brněnské černovic-
ké i bohunické základny v daleko kratším 
časovém limitu, než který stanovuje zá-
kon. Podobně je tomu na Břeclavsku, tam 
jsme transformovali posádku RLP na RZP 
v Mikulově s tím, že jsme zároveň posílili 
o jednu nelékařskou posádku výjezdovou 
základnu v Břeclavi. Takže tam vedle sebe 
ve čtyřiadvacetihodinovém režimu působí 
dvě RZP posádky, k tomu jsme lékařskou 
posádku v Břeclavi převedli do setkávací-
ho systému. Poslední lokalitou je Hodo-
nínsko, tam je to trošku netypické. V ob-
lasti jsou základny v Kyjově, Veselí nad 
Moravou, Velké nad Veličkou a Hodo-
níně. S ohledem na počet obyvatel, kon-
krétně v lokalitě Hodonína jsme navrhli 
změnu pouze v nočních hodinách, kdy 
v předchozích letech bylo z této výjezdo-
vé základny zasahováno v necelých sed-
mi stech případech, avšak pro lékaře jich 
bylo do sedmdesáti. 

V praxi se tedy zvýší dostupnost léka-
ře v případě potřeby...

Změny byly koncipovány tak, aby byl 
lékař dostupný tehdy, kdy ho je potřeba. 
Dosud vyjížděl často k banalitám a nebyl 
k dispozici u těžších případů. Rozšíření 
setkávacího systému vytváří větší časový 
prostor pro jeho využití. Lékař bude k dis-
pozici právě ve chvíli, kdy potřeba je. To 
potvrzují výsledky uvedených změn, kte-
ré jsme provedli od prvního ledna v Brně. 
Zde jsme jednu RLP posádku zrušili 
a další jsme transformovali do setkávací-
ho systému, takže v rámci brněnských vý-
jezdových základen pracují na této bázi tři 
RLP posádky. K tomu jsme v denní době 
rozšířili stav o dvě RZP, v noční době o tři 
RZP. Od nového roku, tedy dnes již za 
sedm měsíců, nenastala ani jedna situace, 
že by v případě potřeby nebyl dostupný 
lékař, což se v minulosti běžně stávalo. 
A to se bavíme o aglomeraci, která má půl 
milionu lidí – není to jen vlastní Brno, ale 
i obce v jeho okolí. Obyvatelstvo tedy ne-
musí mít obavu, že by došlo ke zhoršení, 
naopak, mělo by to vést k tomu, aby byl 
lékař k dispozici tehdy, když je potřeba.

Jsou tyto změny konečné? 
Změny schválilo zastupitelstvo Jiho-

moravského kraje. Při projednávání s ve-
dením kraje, jsme se domluvili, že situaci 
budeme bedlivě sledovat a vyhodnocovat. 
V případě, že by se vyskytly problémy, 

jistě na ně budeme patřičně reagovat. 
Není to statický systém. Změny, které nás 
potkávají, ať legislativní nebo provozní, 
se nutně promítají do naší práce a my na 
ně zkrátka reagovat musíme.

Vraťme se k nelékařských pracovní-
kům, jaké mají vzdělání?

Nelékařští zdravotní pracovníci musí 
zajištovat péči a provádět výkony, které 
náleželi v minulosti jen lékařům. Z těch 
nejpodstatnějších výkonů je to především 
zahájení a vedení resuscitace, zajištění dý-
chacích cest a umělá plicní ventilace nebo 
podávání léků, a to i nitrožilně. Sami mo-
hou podávat některé skupiny léků – jiné 
po konzultaci s lékařem – mezi ně patří 
například opiáty, tedy silná analgetika 
apod. Mohou tak využít všechna dostupná 
léčiva, které ve vozech máme. Naše sanit-
ní vozidla jsou přitom vybavena naprosto 
shodně, ať se jedná o posádku RLP nebo 
RZP. Nelékařští zdravotničtí pracovníci 
mají buď vyšší odbornou školu nebo jsou 
to vysokoškoláci. Opravdu jde o vzděla-
né lidi, kteří navíc mají dlouholetou praxi 
v záchranné službě. Navíc jsou zapojeni 
do systému vzdělávání, ve kterém jsou 
připravováni na ty nejsložitější situace při 
poskytování péče v terénu.

Čím si vysvětlujete nedostatek lékařů 
ve zdravotnické záchranné službě?

Je třeba vidět, že práce lékařů zdra-
votnické záchranné služby je velmi ná-
ročná. V podstatě je v terénu sám, nemá 
příliš mnoho diagnostických možností. 
Musíme si uvědomit, že pracuje za deš-
tě, mrazu, sněžení nebo horkého počasí, 

což jsou nesrovnatelné podmínky s lékaři 
v ambulantní sféře nebo v nemocnicích. 
Další záležitostí, se kterou se v poslední 
době setkáváme, je kriminalizace lékařů. 
Je to i po této stránce psychicky náročné. 
A co je podstatné, nejsme schopni sami si 
vychovávat lékaře. U nás mohou působit 
pouze lékaři se specializovanou způsobi-
lostí. Jsme odkázání na získávání lékařů 
z jiných zdravotnických zařízení, přede-
vším nemocnic. 

Představte si situaci mladého lékaře, 
který přijde do nemocnice, tam pracuje 
šest let na oddělení ARO, získá specializo-
vanou způsobilost ve svém oboru a už se 
mu příliš nechce odejít. V rámci Asociace 
zdravotnických záchranných služeb, kde 
jsou organizovány všechny tuzemské ZZS 
s výjimkou pražské, jsme vyvinuli snahu 
směrem k ministerstvu zdravotnictví, aby 
obor urgentní medicína a medicína kata-
strof byl zařazen v rámci postgraduálního 
vzdělávání mezi základní lékařské obory. 
Bohužel se nám to za minulého vedení 
rezortu nepodařilo, v tuto chvíli to tedy 
zkoušíme znovu a uvidíme.

Otázka pro Rudolfa Zvolánka – ná-
městka ředitele pro zdravotní péči 
ZZS JmK

Kdy volat zdravotnickou záchrannou 
službu?

Zdravotnická záchranná služba je k dis-
pozici 24 hodin denně pro náhle vzniklé 
stavy, kdy je ohroženo zdraví nebo život 
pacienta. Z toho v podstatě vyplývá i od-
pověď na to, kdy volat zdravotnickou zá-
chrannou službu a kdy navštívit praktic-
kého lékaře nebo lékařskou službu první 
pomoci. Tísňovou linku 155 bych dopo-
ručoval volat vždy, když dojde k vážné, 
akutní a náhlé změně zdravotního stavu. 
To znamená: dosud jste se cítil v pořádku 
a náhle dojde k dramatické změně, kterou 
jste zatím nepoznal.. Například výrazné 
bolesti na hrudi, náhlý pocit slabosti, náhle 
vzniklé dechové obtíže, porucha řeči, po-
ruchy vědomí, vážné úrazy – spadnete ze 
stromu, dopravní nehoda... Jestliže se jedná 
o chronický zdravotní stav, který trvá dny 
až týdny, tak pak je vhodnější a žádoucí 
navštívit svého praktického lékaře nebo 
lékařskou službu první pomoci, která bývá 
minimálně v každém okresním městě. 
Je potřeba si uvědomit, že pracovníci zá-
chranné služby nemají detailní informace 
o Vašem zdravotním stavu a řeší akutně 
vzniklou komplikaci. Nelze tedy očekávat, 
že zdravotník bude např. měnit zavedenou 
chronickou léčbu, řešit zavedené léčebné 
postupy u chronických stavů. Cílem zásahu 
ZZS je co v nejkratším čase vyřešit život 
ohrožující komplikaci a uvolnit se k dal-
šímu potencionálnímu zásahu. Chci proto 
upozornit na fakt, že když občan zavolá 
na linku 155, tak to automaticky nezname-
ná, že pro něho přijede sanitka s majáky. 
Kvalifi kované dispečerky vyhodnotí riziko 
a zvolí nejoptimálnější pomoc ve vztahu 
k vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. 
Mohou vám tedy po telefonu pomoci např. 
„pouze“ radou i doporučením dalšího po-
stupu.  Radim Hruška

Změna v systému zdravotnické záchranné služby 
přinese zlepšení dostupnos   lékařské péče

Jak postupovat při úrazu? Úrazy jsou vůbec nejčastější příčinnou 
úmr   dě   a tře   nejčastější příčinnou úmr   v populaci. Velkému množství těžkých úrazů 
lze zabránit, nebo alespoň zmírnit. Každá sportovní činnost má svá specifi ka a potřebuje 
speciální ochranné pomůcky. Zejména těžké následky u poranění hlavy např. při jízdě na 
kole či in-line bruslích jsou výrazně sníženy, má-li dotyčný kvalitní přílbu. Velice závažná 
a mnohdy s doživotními následky jsou poranění páteře a hlavy. Riziko poranění páteře 
přináší zejména úrazy s pádem na hlavu, např. skoky do neznámé vody, různé pády z výš-
ky či dopravní nehody. Při dopadu na hlavu musíme myslet na riziko poranění páteře 
v oblas   krku. Dojde-li ke zlomenině v úrovni 4. a 5. krčního obratle a porušení míchy, pa-
cient není schopen sám dýchat. Je-li pos  žena mícha v krční oblas  , pacient je doživotně 
kvadruplegický, to znamená, že není schopen hýbat horními ani dolními konče  nami. Na 
úraz páteře je nutné myslet i v případech, kdy pacient dopadne z výšky na dolní konče-
 ny, zde bývá poraněná páteř v oblas   bederní. S každým pacientem, u kterého máme 

podezření na poranění páteře, musíme jednat tak, jako by páteř poraněna byla. 
Když dojde k vážnému úrazu, je nutné dodržet několik zásad. Nejprve musíme zhod-

no  t stav vědomí, pokud je zraněný při vědomí, zkontrolujeme, zda nekrvácí. V případě 
masivního zevního krvácení musíme nejprve krvácení zastavit. To provedeme co nej-
rychleji, prsty přímo stlačíme zdroj krvácení v ráně. Samozřejmě použijeme ochranné 
pomůcky (rukavice nebo např. mikroténové sáčky, oděv... atd.) Pokud máme dostup-
nou lékarničku, necháme si ji donést a na krvácející místo přiložíme tlakový obvaz. Ten 
vytvoříme tak, že ránu sterilně překryjeme (např. sterilním čtvercem), na sterilní vrst-
vu přiložíme smotané obinadlo a pevně zafi xujeme obvazem nebo trojcípým šátkem. 
 Voláme 155. Do doby příjezdu profesionální pomoci sledujeme neustále stav pos  žené-
ho, zajis  me mu tepelný komfort. Případné zlomeniny nikdy nenarovnáváme ani nedla-
hujeme. S pos  ženým co nejméně manipulujeme. 

Pokud je pacient po úraze v bezvědomí, musíme zjis  t, zda dýchá. Uložíme jej na záda 
a uvolníme dýchací cest - provedeme záklon hlavy a předsuneme bradu. Pokud pos  že-
ný nedýchá, nebo nedýchá normálně ihned voláme 155 a zahajujeme resuscitaci. Pokud 
je pacient v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest normálně dýchá, voláme 155. Jde- li 
o vážný úraz a máme obavy z poranění páteře, s pacientem dále nehýbeme. Do příjez-
du pomoci jej necháme na zádech, trvale udržujeme dýchací cesty a sledujeme kvalitu 
dýchání. V případě, že dotyčný začíná zvracet, musíme jej přetočit na bok, aby zvratky 
nevdechnul. Při nutném přetáčení se snažíme otáčet pacienta v jedné ose a vyvarovat se 
zejména rotačním pohybům v oblas   páteře.

Základna v Boskovicích.  Foto ZZS JmKZákladna v Boskovicích.  Foto ZZS JmK

Milan Klusák.  Foto Radim HruškaMilan Klusák.  Foto Radim Hruška



úterý 6. srpna 2013 ZPRAVODAJSTVÍ4
Boskovice budou hostit 

mezinárodní výstavy koček
Barbora Šmerdová

Boskovice - Rok se s rokem se-
šel a jsou tu před námi další dvě 
(tentokrát již III. a IV.) meziná-
rodní výstavy koček. Opět budou 
probíhat v prostorách zimního 
stadionu v areálu Červená zahrada 
v Boskovicích, který se nám pro 
tyto akce moc osvědčil a kde se 
také, jak vystavovatelům, tak i di-
vákům, velmi líbí. 

Výstavy tady na zimním stadio-
nu pořádáme již třetím rokem, ale 
ti bystřejší jistě vědí, že naše před-
loňská I. národní výstava koček 
nebyla tady v Boskovicích první 
výstavou koček vůbec. Ještě před 
založením naší vlastní boskovské 
organizace tu pořádala občas vý-
stavy organizace brněnská a tak 
si můžete pamatovat výstavu ko-
ček, která probíhala v sokolovně 
či v zámeckém skleníku. Od roku 
2011 jsou však výstavy konané 
v našem městě dílem domácí or-
ganizace Kočky Boskovice, která 
vznikla o rok dříve a jejíž členové 
měli chuť se do pořádání tak velké 
akce pustit. 

Přípravy letošních ročníků 
v těchto dnech právě vrcholí, di-
váci se opět mohou těšit na mno-
ho rozličných kočičích plemen. 
Rovněž je připraveno slavnostní 
zahájení s kulturním programem 
a diváky i vystavovateli oblíbená 
soutěž o kočku „Miss sympatie“. 
Jako ozvláštnění letošních ročníků 
jsme zařadili také speciální soutě-
že, v sobotu se bude jednat o spe-
ciální soutěž pro kočky a kocoury 
s červeným zbarvením, v neděli si 
pro změnu vlastní soutěž užijí ko-
čičky v atraktivním želvovinovém 
zbarvení. Jako již tradičně nebude 
chybět spousta stánků s chovatel-
skými potřebami či charitativní 
bazárek a prodej výrobků na po-
moc opuštěným kočičkám ze SOS 
Kočky Hodonín. Pro zájemce 

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 nebo na adresu 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, So-
kolská 13, 680 01 Boskovice.

1) Jules Verne nenapsal román
a) Honba za meteorem
b) Na kometě
c) Zápas s nebem

2) První olympijský vítěz v běhu na 100 m 
z roku 1896 se jmenoval

a) Thomas Burke
b) James Connolly
c) Robert Garrett

3) Dřepčík je
a) motýl
b) korýš
c) brouk

4) Baklava je
a) zákusek
b) pokrm z mletého masa
c) exotické ovoce

5) Známá herečka Julia Roberts se narodila 
v roce

a) 1965
b) 1967
c) 1969

6) Michael Schumacher je v F1
a) pětinásobným mistrem světa
b) šestinásobným mistrem světa
c) sedminásobným mistrem světa

7) Charles Darwin žil 
a) v osmnáctém století
b) v osmnáctém a devatenáctém století
c) v devatenáctém století

8) Soustroví Moluky patří
a) Indonésii
b) Malajsii
c) Filipínám

9) Brazílie se stala poprvé mistrem světa ve 
fotbale v roce

a) 1950
b) 1954
c) 1958

10) Slavnou Angeliku hrála
a) Michelle Mercierová
b) Claudia Cardinalová
c) Sophie Lorenová

11) Deilenaar je plemeno
a) psa
b) králíka
c) holuba

12) Durynsko je spolková země
a) Německa
b) Rakouska
c) Švýcarska

13) Letošními mistry světa v házené se stali
a) Francouzi
b) Dánové
c) Španělé

14) Nobelova cena může být v jednom oboru 
udělena

a) jen jedné osobě
b) nejvýše dvěma osobám
c) nejvýše třem osobám

15) Křemílka a Vochomůrku nakreslil
a) Radek Pilař
b) Václav Čtvrtek
c) Zdeněk Smetana

16) Televize Nova začala vysílat v roce
a) 1992
b) 1993
c) 1994

17) Paella je jídlo pocházející
a) z Itálie
b) ze Španělska
c) z Mexika

18) Autorem románu Tichý Don je
a) Michail Šolochov
b) Lev Nikolajevič Tolstoj
c) Maxim Gorkij

19) Seriál Simpsonovi byl poprvé vysílán 
v roce

a) 1987
b) 1990
c) 1993

20) Dodnes platný světový rekord Jarmily 
Kratochvílové na 800 m je starý

a) 30 let
b) 32 let
c) 34 let

21) Z meduňky je léčivý
a) list
b) květ
c) plod

22) Skupina U2 má
a) 4 členy
b) 5 členů
c) 6 členů

23) Film Markéta Lazarová byl do kin uve-
den v roce

a) 1965
b) 1967
c) 1969

24) Stát Spojené arabské emiráty tvoří
a) sedm emirátů
b) deset emirátů
c) patnáct emirátů

25) Seriál tenisového Grand Slamu tvoří
a) tři turnaje
b) čtyři turnaje
c) pět turnajů

26) Mouchy patří do řádu
a) křídlatého hmyzu
b) stejnokřídlého hmyzu
c) dvoukřídlého hmyzu

27) Hlavním městem Texasu je
a) Houston
b) Austin
c) Dallas

28) Císař Caligula byl nástupcem
a) Nera
b) Augusta
c) Tiberia

29) Město Písek leží na řece
a) Vltavě
b) Otavě
c) Lužnici

30) Automobilka Dacia sídlí
a) v Rumunsku
b) v Bulharsku
c) v Srbsku
 Zpracoval Bohumil Hlaváček

z řad dětí je připraveno i malování 
na obličej. 

Jako v minulých letech i letos 
očekáváme nejvíce koček u ple-
men mainská mývalí a britská koč-
ka. Představí se nám však i jiná ne-
méně krásná kočičí plemena, např. 
norská lesní kočka, kočka sibiřská, 
perská, ragdoll či ruská modrá. Po 
oba dny bude k vidění na 150 ko-
čičích exemplářů a to nejen z Čes-
ké republiky. Jako v loňském roce 
i letos k nám zavítají vystavovatelé 
se svými miláčky i z dalších nejen 
okolních zemí. Těšit se můžeme 
na zástupce ze Slovenska, Polska 
či například Belgie.

Rovněž posuzovatelský sbor 
budou tvořit rozhodčí napříč Evro-
pou. Jako jediný muž se představí 
Yan Roca Folch z Francie, kterého 
doplní Tetiana Boiko z Ukrajiny, 
Svetlana Stoliarova z Běloruska 

a Marie Říhová z České republi-
ky. Tito posuzovatelé, kteří přijali 
naše pozvání, budou mít za úkol 
v závěrečné soutěži vybrat z každé 
ze čtyř skupin koček (kočky perské 
a exotické, kočky polodlouhosrsté, 
kočky krátkosrsté a somálské a ko-
nečně kočky siamské a orientální) 
nejlepší kotě ve věku 3-6 měsíců, 
kotě ve věku 6-10 měsíců, nejlepší 
dospělou kočku a kocoura a sa-
mozřejmě také nejlepšího kastráta 
a kastrátku. Vybrán a ohodnocen 
bude také nejlepší vrh výstavy. 
Vítězové budou jako již tradičně 
odměněni krásnými cenami.

Boskovická organizace vznikla 
v roce 2010 pod záštitou Českého 
svazu chovatelů a jeho odbornou 
sekcí Sdružením chovatelů koček 
a jejich prostřednictvím je i naše 
organizace součástí FIFe - Fédé-
ration Internationale Féline. Tato 

organizace sdružuje kočičí nad-
šence z Boskovic a okolí a vůbec 
není podmínkou pro vstup do naší 
organizace nějakého kočičího 
mazlíčka vlastnit. Stačí zájem se 
o nich něco dozvědět a třeba pro 
ně i něco málo udělat. Naše člen-
ská základna je nevelká, o to větší 
jsou však naše nápady a chuť do 
práce pro organizaci. U nás doma 
chováme kočky již od roku 2007 
a patříme k zakládajícím členům 
místní organizace. Začínali jsme 
s plemenem Něvská maškaráda 
(sesterské plemeno sibiřské koč-
ky) a později jsme si pořídili ješ-
tě kočičku plemene Norská lesní 
kočka. Chovatelství je náš koníček 
a věřím, že v něm nalezne zalíbení 
i řada dalších lidí. I kdyby jen pro-
střednictvím návštěv výstav. Tak 
přijďte za námi 10. či 11. srpna na 
zimní stadion. Těšíme se na vás!

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška
Hejtman: Pozor na vznik požárů
Pokračování ze str. 1
Podle zmíněného nařízení je v tomto období v místech se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený 
oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zá-
bavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je 
vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude 
rozesláno na všechny obce v kraji. Rozhodnutí platí do odvolání.  (hrr)

Skanzen Isarno v Letovicích 
postupně ožívá

Pokračování ze str. 1
Zhruba dvouhodinová akce má zahrnovat mimo jiné mletí mou-

ky, pečení placek, rozdělávání ohně nebo výrobu šperků a povídá-
ní o zbraních. Pro širokou veřejnost pak budou zachované festivaly, 
ukázky řemesel, bojů či keltských rituálů.

Občanské sdružení Keltoi bylo založeno v roce 1994. Za dobu své 
existence zrealizovalo několik stovek projektů v oblasti popularizace 
odkazu předků. Patří mezi ně například Archeopark Prášily, Keltská 
osada v Mladé Boleslavi nebo různé ukázky řemesel a festivaly.

Do Isarna se vrací život. Foto Radim HruškaDo Isarna se vrací život. Foto Radim Hruška

Den otevřených dveří na letišti 
v Kotvrdovicích

Kotvrdovice - Stalo se již tradicí pořádat na letišti v Kotvrdovicích 
letecký den s ukázkami letové činnosti místních pilotů, ale i s možností 
zhlédnout leteckou techniku dalších provozovatelů.

V letošním roce pořádáme „pouze“ slet ULL letadel, tradiční setkání 
pilotů a příznivců ultralehkého létání spojený se dnem otevřených dveří 
na letišti v Kotvrdovicích. Nabídneme divákům zase jiný pohled na dění 
na letišti, možnost si zblízka prohlédnou naše letadla, pohovořit s piloty 
a více poznat atmosféru na letišti. 

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 24. srpna od 10 hodin. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce uskuteční v neděli 25. srpna. Na letišti 
budete moci zhlédnout řadu ultralehkých letadel od těch, která byla u po-
čátků létání pro radost, až po současnou světovou špičku v této kategorii 
z produkce českých a slovenských fi rem. K vidění budou rovněž i vrtul-
níky a vírníky. Součástí sobotního dne budou ukázky klubu leteckých 
modelářů z Blanska. 

Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení, včetně pochutin 
z udírny. Neváhejte a využijte příležitost ke strávení příjemných chvil 
v atmosféře ruchu letiště. Pro velký zájem jsme opět připravili vyhlídko-
vé lety vrtulníkem. Parkování přímo u letiště.  (zpr)

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

Školáci ze Křtin absolvují 
výměnný pobyt v Nizozemsku

Křtiny - Základní a mateřská škola Křtiny se přihlásila do progra-
mu Comenius - Projekt partnerství škol a dlouholetá snaha uzavřít 
spolupráci s některou se zahraničních škol byla letos korunována 
úspěchem. Navíc bude celá akce podpořena Národní agenturou pro 
evropské vzdělávací programy. Projekt s názvem Udržitelný rozvoj:-
výzkum prostředí ve kterém žijeme tak v nadcházejícím školním roce 
umožní výměnu školáků ze Křtin se žáky partnerské základní a střed-
ní školy z Nizozemí.

Dostat se do programu nebylo snadné. Z prvního kola hodnocení 
postoupilo 43 žadatelů do konečného výběrového řízení, ve kterém 
bylo schváleno jedenáct projektů pro SŠ a tři projekty pro základní 
školy z celé ČR. Ta ve Křtinách byla mezi nimi díky bilaterálnímu 
dvouletému projektu realizovanému s partnerskou základní a střední 
školou Markland College z holandského města Oudenbosch. 

V rámci projektu se uskuteční výměnný dvoutýdenní pobyt dvaceti 
žáků z 8. a 9. tříd ze Křtin v Nizozemsku, a to díky dotaci ve výši 
20.000 EUR od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. 
Projekt je zaměřen na témata z oblasti životního prostředí, kulturního 
dědictví, informačních a komunikačních technologií. Aktivity jsou 
cíleny tak, aby podpořily praktické užití anglického jazyka, pocho-
pení rozdílných kulturních stránek života dětí a plnění společných 
úkolů.  (ama)



úterý 6. srpna 2013 ZPRAVODAJSTVÍ 5
Návštěva jeskyní - ideální 
ochlazení v horkých dnech

Marta Antonínová

Moravský kras - Předpověď 
počasí slibuje horký den s teplo-
tami přes třicet stupňů. A tak není 
divu, že řada návštěvníků Morav-
ského krasu si za cíl volí některou 
z pěti veřejně přístupných jeskyní. 
Právě v podzemí se můžete ochla-
dit, tam teplota nepřevyšuje deset 
stupňů, a navíc se dozvíte mnoho 
zajímavého. Zašli jsme si popo-
vídat za vedoucí Sloupsko-šošův-
ských jeskyní Miluší Hasoňovou, 
abychom se dozvěděli, jak fungu-
je zázemí jeskyně, tedy to, co ná-
vštěvníkům zůstává skryto.

„Každý den u nás začíná už 
o půl osmé ráno. Pověřený pra-
covník, který má příslušné báňské 
zkoušky, musí projít celou trasu, 
nebo lépe řečeno - všechny trasy. 
Zkontroluje například plášť jesky-
ně – to znamená, jestli někde ka-
meny nepadají, jestli je prohlídko-
vá trasa v pořádku a je bezpečná. 
Prověří osvětlení, větrání a vodní 
režim. Svou pozornost dále zamě-
řuje na kontrolní sklíčka. Ta jsou 
instalována v místech, kde hrozí 

posuv skal. Na trasách je jich cel-
kem osmnáct a žádné z nich nesmí 
být porušené,“ vysvětluje začátek 
směny v jeskyni Miluše Hasoňo-
vá a dodává, že o kontrole, která 
trvá i více než hodinu, musí být 
proveden záznam do kontrolního 
deníku. 

O stavu jeskyně informuje za-
městnanec dispečera provozu jes-
kyně. To je ten, který má v daný 
den službu na pokladně. Většinou 
je to sama vedoucí jeskyně, nebo 
její zástupce. Když je vše v pořád-
ku, mohou se do podzemí vypravit 
i návštěvníci. 

První prohlídka začíná dvacet 
minut po osmé hodině. Jedna sku-
pina následuje druhou. V době vr-
cholící sezóny, jako právě v těchto 
dnech, se výpravy do podzemí vy-
dávají po dvaceti minutách. 

Denní dispečer má proto k dis-
pozici asi sedm průvodců. Každý 
z nich obejde určitou trasu asi 
třikrát denně. Vzhledem k délce 
prohlídky, která trvá dvě hodiny, 
to častěji ani nejde. Také průvodci 
potřebují chvíli na odpočinek. Pře-
konávat několikrát denně teplotní 
rozdíly, často i více než třicetistup-
ňové, není právě snadné a únava 
padá na každého. 

„Základ našeho průvodcovské-
ho kolektivu tvoří studenti. Mnozí 
z nich začínají už kolem šestnácti 
let a vydrží i během celého vy-
sokoškolského studia. Zájem je 
velký, ale ne každý vydrží. Je to 
práce náročná a musí vás prostě 
chytit. Průvodce nejen vykládá 

návštěvníkům o tom, co je v jes-
kyni zajímavého, ale také musí 
být celou dobu ve střehu. Musí 
kontrolovat návštěvníky, zkrátka 
se mu nesmí žádný ztratit,“ říká se 
smíchem vedoucí jeskyně. „Máme 
na trase tři kontrolní stanoviště, na 
nichž průvodce skupinu přepočítá 
podle informací z pokladny. Když 
je skupina menší, chodí s ní jeden 
průvodce, nad třicet lidí už musí 
mít tak zvaného „zadáka“. Ale 

ke „ztrátám“ většinou nedochází. 
Snad jen loni jsme měli trochu pro-
blémy s rusky mluvícími návštěv-
níky, kteří se pokoušeli probádat 
jeskyni na vlastní pěst. Ale to byla 
výjimka. Situaci trochu kompliku-
je návaznost krátkého a dlouhé-
ho okruhu. Někdy se stane, že se 
návštěvník rozmyslí a prohlídku 
chce zkrátit. Důvodem je napří-
klad i nevhodné oblečení, protože 
si někteří neuvědomují, že když je 
venku pětatřicet, je teplotní rozdíl 
přece jen znát. Po skončení krát-
kého okruhu opět musí průvodce 
na dispečinku nahlásit, kolik lidí 
bere dál na dlouhý okruh,“ vysvět-
luje vedoucí.

Průvodci jsou s dispečinkem 
spojeni telefonem. Na pracovišti 
pokladny je k dipozici mapa celé 
jeskyně a kontrolky informují 
o tom, kde se která výprava právě 
nachází. „Máme svoji ústřednu, ta 
upřednostňuje hovory z podzemí. 
I když dojde k výpadku proudu, 
telefony jsou napojeny na náhrad-
ní zdroje, stejně jako nouzová 
světla. Občas k výpadku dojde, 
například v době bouřky. Jednou 
se nám stalo, že nám nenahlásili 
přerušení dodávky proudu kvůli 
průjezdu nadměrného nákladu. 
Výpadek trval asi hodinu a my 
jsme měli v podzemí tři skupiny. 
Dvě vyšly ven, jedna vydržela 
v podzemí celou dobu díky tomu, 
že jim průvodkyně poutavě vyprá-
věla místní pověsti a zajímavosti. 
Určitě si odnesli nezapomenutelný 
zážitek,“ říká Miloše Hasoňová. 

Samozřejmě i náhradní zdroje jsou 
předmětem pravidelných kontrol, 
jinak to nejde.

Dispečer musí vědět o každém, 
kdo se v jeskyni pohybuje, nejen 
o návštěvnících, ale také o zaměst-
nancích. „Například, když jdou 
chystat svatbu. O obřady v jesky-
ních je teď velký zájem, ale provoz 
má pevná pravidla. Jsou povoleny 
v sezoně od dubna do září jen dvě 
svatby za měsíc. Mimo sezonu 
jsou zakázány. Obřad v podzemí 
trvá asi hodinu a většinou se ode-
hrává v Eliščině jeskyni, kde lze 
využít i její jedinečnou akustiku. 
Pro řadu sezdaných párů se pak 
návštěva jeskyně stává součástí 
každoročního svatebního výročí ,“ 
doplňuje šéfová.

Pracovní den v jeskyni končí 
posledním vstupem na dlouhý 
a krátký okruh. Teď v létě odchá-
zejí poslední návštěvníci na dlouhý 
okruh o půl čtvrté. Průvodce musí 
všechno zkontrolovat a pozamy-
kat. O půl páté odchází poslední 
krátký okruh, je nutné pozhasínat 
světla, po návratu odevzdat klíče 
a ovladače od jeskyně dispečero-
vi. Průvodci, kterým už poslední 
prohlídka skončila, se podílejí na 
úklidu. Odnášejí odpadky. Běžnou 
údržbu si pracovníci jeskyně dělají 
sami, včetně umývání. Největším 
problémem jsou žvýkačky přile-
pené na nejnemožnějších místech. 

Elektriku a vodu mají na starosti 
údržbáři ze správy jeskyní. Když 
je všechno hotovo, jeskyně se uza-
vře, zakóduje a čeká zase na ranní 
kontrolu následujícího dne.

Když jsme Sloupsko-šošůvské 
jeskyně navštívili, dispečerkou 
dne byla Ivana Čápková. „V jes-
kyni jsem začínala v šestnácti le-
tech. Hledala jsem brigádu. Můj 
tatínek miloval hrady a zámky 
a mě se průvodcování moc líbilo, 
ale protože tu v okolí žádný hrad 
není, tak mi můj nevlastní dě-
deček doporučil jeskyně. Začala 
jsem chodit a musím říct, že jsem 

tomu úplně propadla. Teď už pat-
řím ke kmenovým zaměstnancům. 
Chodím všechny okruhy. Které 
sama nejraději provázím? To je 
těžké. Každý je něčím zajímavý 
a záleží také na tom, jakou sku-
pinu dostanete. Teď se mi nejvíc 
líbí ta naše novinka. Spodní pa-
tra jeskyně. Je to netradiční trasa 
a s jejími návštěvníky máte užší 
kontakt. Většinou už jsou to lidé, 
kteří mají k jeskyním hlubší vztah. 
Pro běžné návštěvníky to není. Ale 
i historický okruh je super. To je 
zase odlehčená forma a užije si ji i 
průvodce a k neandrtálcům není co 
dodat. Tam se vyžívám...,“ přizná-
vá Ivana. A dodává. „Ale miluju 
i „normální“ prohlídky. Jsem ráda, 
když se lidi ptají, když jsem jim 
řekla něco nového a zajímavého. 
K nejvděčnějším návštěvníkům 
patří důchodci a malé děti.“

Slova se pak ujala opět vedoucí 
jeskyně. „Ze začátku sezony jsme 
měli trochu obavy, jak to bude 
s návštěvností. Ale horké počasí 
nám přeje. Jeskyně lidé vyhle-
dávají. V průměru máme denně 
tři sta padesát až čtyři stovky ná-
vštěvníků. Nabízíme jim krátký 
okruh, dlouhý okruh a historickou 
prohlídku s průvodci v dobových 
kostýmech, kterou provádíme čty-
řikrát denně. Na novou prohlídku 
spodních pater, kterou nabízíme 
dvakrát denně, musíme mít spe-
ciálně vyškolené průvodce. Se 
dvěma návštěvníky může jít jeden 
průvodce, když je jich více, už 
jsou zapotřebí dva. Tento okruh 
zabere až tři hodiny času. Na kaž-
dou prohlídku musíme mít k dis-
pozici průvodce, protože ne každý 
dělá všechno. Je to náročné na 
organizaci. Navíc nevíte přesně, 
kolik lidí v daný okamžik bude 
mít o prohlídku zájem a na druhou 
stranu nechceme, aby lidé dlouho 
čekali, zvláště v horkých dnech.“ 
Zájem je i o bezbariérové prohlíd-
ky, v tomto případě je ale nutné 
se předem objednat. Průvodci 
musí být i jazykově vybaveni. Ve 
Sloupsko-šošůvských jeskyních 

vám podají výklad v angličtině, 
ruštině, němčině, francouzštině 
nebo i polský výklad, když se ob-
jednáte, je to bez příplatku. Jsou 
možné i mimořádné prohlídky, za 
ty ale musí zájemce připlatit.

Po celou dobu našeho pobytu 
v jeskyni bylo u pokladny živo. 
Dispečerka prodávala lístky a po-
volenky k focení, sledovala počty 
návštěvníků v jednotlivých skupi-
nách, oznamovala začátky prohlí-
dek, kontrolovala pohyb po jesky-
ni. Na odpočinek nebyl čas. Horké 
léto, to jsou zkrátka po pracovníky 
jeskyní dny nejvyššího nasazení.

Další výprava se chystá do podzemí.  Foto Marta AntonínováDalší výprava se chystá do podzemí.  Foto Marta Antonínová

Výběr tras.  Foto Marta AntonínováVýběr tras.  Foto Marta Antonínová

Provozní areál jeskyně.  Foto Marta AntonínováProvozní areál jeskyně.  Foto Marta Antonínová

Oslava. Hasiči ve Velkých Opatovicích si připomněli 140 let od založení svého sboru.  Foto Jaroslav Oldřich

Přání veteránům, kteří 
nasadili své životy za vlast

Boskovicko - Hned tři „druhováleční“ veteráni z našeho okresu se 
v tomto měsíci dožívají významného životního výročí. Již 3. srpna to 
byla Marie Navarová, která byla zapojena v odboji proti německým na-
cistům už od počátku roku 1943 až do osvobození naší vlasti v roce 1945. 
Osudy nejen válečné celé jejich rodiny byly více než pohnuté a drama-
tické. Jejího tátu A. Krále, nacisté popravili, mámu věznili stejně jako 
bratra, který na následky vězení záhy v roce 1946 zemřel. Marie jako 
pomocnice partyzánů odváděla poctivou vlasteneckou práci, zásobovala 
jídlem i prádlem partyzány bojující se zbraní, byla spojkou mezi „lesem“ 
a životem v obci. Jermakovci tak měli důležitý opěrný bod. Navíc jezdila 
i za mámou do vězení na Cejlu v Brně, kde mámu věznili, aby jí přivezla 
alespoň čisté prádlo. I přesto, že zbyla doma samotná, nevzdala se! Dnes 
žije v Boskovicích.

Dalším oslavencem, který si připomíná již 94. narozeniny, je 
Mgr.  Jaromír Kabátek. Jeho táta pracoval jako vrchní četnický stráž-
mistr v době první republiky. Němcům poté nesloužil a tak byl penzio-
nován jako velitel stanice v Lysicích. Jeho výchova našla pokračování 
v synovi Jaromírovi, který stejně jako on neohroženě pracoval v protina-
cistickém odboji. Sabotáže, tisk a distribuce letáků, útěk z totálního nasa-
zení, zatčení, vyšetřování, opět útěk, znovu nasazení, útěk do Nymburka 
a posléze tam člen Odboje čs. mládeže až do vypuknutí povstání na kon-
ci války počátkem května  v roce 1945. Mj. spolupracoval i s partyzány 
z Jermaku či Třetí rotou působícími na Boskovicku a Blanensku.

Dnes je to jen pár slov, která mnohým z nás mnoho neříkají. Tehdy to 
však bylo každodenní ohrožení života konkrétního odbojáře i řady jeho 
spolubojovníků v případě prozrazení či odhalení jejich činnosti. Tehdejší 
výchova táty a jeho četné zkušenosti se Jaromírovi více než „hodily“, 
prostě přežil se ctí nejkrutější dobu v našich moderních dějinách. Po vál-
ce pracoval zejména ve školství a v oblasti výchovy mládeže, ale též ve 
funkcích Českého svazu bojovníků za svobodu, jehož je členem dodnes. 
Žije v Křetíně.

Třetí jubilantkou je v srpnu i Ludmila Kostelecká z Nýrova. Má 
osvědčení, které potvrzuje, že působila v partyzánském oddíle Jermak, 
jemuž velel Maxim Fedorovič Petrovsky. Oddíl operoval v oblasti Vy-
sočiny, a ona je partyzánkou Vlastenecké války SSSR a ČSR proti ně-
meckému fašismu. Tehdy žila v Sulkovci, kde s celou rodinou pečovala 
o zraněného sovětského parašutistu, který se ukrýval na půdě domu, byd-
lela u nich radistka Nataša ze Soči atd. Její válečný příběh by byl dlouhý 
stejně jako jejího táty, který byl dekorován mnohými válečnými vyzna-
menáními. Nejde v pár slovech vyjádřit ani vděčnost těch, kterým zde 
pomohli ať už pomocí s návštěvou lékaře, dodáním jídla či důležitých 
zpráv, které mnohdy partyzánům mohly zachránit životy. Rodina pomá-
hala od zimy 1943 až do konce války. O Jermaku na Moravě byla napsá-
na i kniha jejímž autorem je A. A. Stěnin a vyšla v nakladatelství Naše 
vojsko v roce 1983. Ludmila Kostelecká ji vlastní a dostala ji darem od 
spolubojovnice Diny Štěrbakovové, která ji navštívila v říjnu 1989. Kni-
ha o osudu některých rodin, které bojovaly i zaplatily svou odbojovou 
činnost tím nejcennějším, co v té době měly, však dosud napsána nebyla. 
Je to nepochybně škoda. Velké národní dějiny totiž tvoří skromní lidé 
svými drobnými činy, které udělali v tu správnou a pravou chvíli!

Všichni tři jubilanti si zaslouží stálé zdraví, ale i naši vzpomínku 
a uznání při jejich výročí, se vzdáním holdu za jejich nezastupitelnou 
úlohu i pomoc v boji proti nacistické hrůzovládě, která měla za cíl – zni-
čení Slovanů v srdci Evropy. 

Všem jubilantům přejeme, aby jim zdraví stále svědčilo a užívali si 
zaslouženého odpočinku se svými blízkými. 

 Za ČsOL - odbor péče o válečné veterány Dr. Jan KUX

Jarmark. Součás   4. Malohanáckého řemeslného jarmarku ve Vanovicích 
byla také ukázka tradiční svatby.  Foto Jaroslav Oldřich

Dobré kolo - věrný přítel
Blansko - O tom, že kolo bylo věrným přítelem i v období první re-

publiky, se mohou návštěvníci blanenského zámku přesvědčit na vlast-
ní oči už jen do 25. srpna. Ve výstavních prostorách jsou k vidění his-
torická kola ze sbírky Radka Kaliny z Letovic. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout kola dámská, pánská, cestovní, sportovní, vojenská, kola 
různých značek a výrobců a koloběžky. Pan Kalina kola nejen sbírá, 
ale také restauruje. Zámek Blansko je otevřený denně kromě pondělí 
od 9 do 17 hodin.  (red)

RETRO 12. Stejnojmenná výstava, která je k vidění v boskovickém zámec-
kém skleníku, vzbudila pozornost nejen boskovických milovníků výtvarného 
umění. Ti si to  ž mohou prohlédnout díla dvanác   autorů, kteří již v Bosko-
vicích vystavovali. Nechybí mezi nimi například Adolf Born, Vlas  mil Zábran-
ský, Jaroslav Šerých nebo Vladimír Suchánek.  Foto Jaroslav Švec
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Blansko hostilo nejlepší biketrialisty na světovém šampionátu. Akce se výjimečně vydařila

Václav Kolář a Martin Kakáč mají stříbro
Bohumil Hlaváček

Blansko - Druhý a závěrečný 
díl seriálu letošního mistrovství 
světa v biketrialu zavítal 
do Blanska. Náročné 
tratě v lese nad bla-
nenskou přehradou 
Palava hostily 
k o m p l e t -
ní elitu 
ve všech 
kategori-
ích. Zá-
vod měl 
nevída-
nou di-
váckou 
k u l i s u 
i za vylo-
ženě tropic-
kého počasí, které jej pro-
vázelo. V nejpočetnější výpra-
vě z České republiky nechyběli 
hned čtyři domácí jezdci. Ondřej 
Šenk a Václav Gryc na medaile 
sice nedosáhli, jejich starší zku-
šenější kolegové Václav Kolář 
a Martin Kakáč však vystoupili 
na pódium. Oba pro celkovou 
stříbrnou medaili, když zlatá 
byla zejména v Kolářově případě 
hodně blízko.

Po prvním závodě ve Španělsku 
vedl a doma svého největšího sou-

peře Daniho Comase potřeboval 
znovu porazit. V případě rovnosti 
totiž rozhodoval výsledek právě 
blanenského závodu. „Myslím, že 

se mi dařilo, první příčka byla 
na dosah. Nevím, kdy budu 

znovu tak hodně 
b l í z k o , 

r o z h o -
d o v a l o 
se až 

na posled-
ní sekci,“ 
povzdechl 
si Kolář, 

který se však 
pro všechny 
stal morál-
ním vítězem. 

Závod v kategorii 
Elite měl totiž dra-
matický průběh 

s problema-
tickým vy-
vrcholením

Co se 
vlastně přesně událo? Sporná si-
tuace nastala hned na první sekci 
v prvním kole. Zatímco Kolář ji 
absolvoval za nadšeného jásotu 
fanoušků bez chybičky, jeho nej-
větší rival si vybral jinou cestu 
a na jediné umělé překážce zavá-
hal. Ta se totiž pod ním zlomi-
la a Comas nabral pět trestných 

bodů. To by v závěrečném účto-
vání Kolářovi stačilo na titul mi-
stra světa. K překvapení všech na 
španělský protest však přímo ja-
ponský předseda asociace nechal 
anulovat výsledky všech jezdců 

na této sekci, na což má právo 
jen jury po skončení závodu. 
Všeobecně očekávaný reprotest 
české výpravy však Václav Ko-
lář odmítl. „Nechci vyhrát tímto 
způsobem. Myslím, že kdybych 

ho podal, Dani by už v životě 
se mnou nepromluvil ani slovo. 
Kamarádství je pro mne před-
nější, rád bych ho ještě porazil 
napřímo, ne u zeleného stolu. 
On by možná skončil s biketria-

lem a to by mne moc mrzelo,“ 
vysvělil svoje mimořádně čestné 
rozhodnutí, které ne každý chá-
pal, blanenský sportovec. Sklidil 
tak při vyhlášení vítězů, na němž 
Comas převzal svůj devátý titul 
mistra světa, obrovský aplaus. 

Kolář mohl přesto vyhrát ještě 
v posledním úseku druhého kola 
přímo před restaurací Myslivna. 
Napoprvé sekci ani jeden z nich 
neprojeli. Kolář ji dal ve druhém 
kole za nulu a záleželo na Coma-
sovi. Ten však ukázal svoje mi-
strovství a pevné nervy. Ani on 
nechyboval a mohl začít slavit. 

Na medaili dosáhl i Martin Ka-
káč v kategorii Senior. Do závodu 
šel z druhého místa, na kterém 
nakonec skončil i po domácím 
závodě, v němž po diskvalifi kaci 
jednoho ze Španělů skončil třetí. 
Kakáč zklamání netajil, věřil si 
na víc (více v mirozhovoru). Stří-
bro pro Česko získal ještě Vojtěch 
Křiva v kategorii Junior. Zbýva-
jící blanenští jezdci se také ne-
ztratili. Ondřej Šenk si Juniorech 
oproti Španělsku polepšil. Doma 
byl čtvrtý a celkově skončil pátý. 
Václav Gryc při premiéře v ka-
tegorii Senior si připsal na své 
konto celkově devatenácté místo, 
v Blansku mu patřila příčka čtr-
náctá.

Václav Kolář na tra  .  Foto Bohumil HlaváčekVáclav Kolář na tra  .  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - První velká me-
daile z mistrovství světa. Mar-
tin Kakáč však chtěl víc.

Moc se neusmíváš?
Nejsem spokojen. Španělsko 

jsem rozjel dobře a doma si 
věřil. Bohužel přišly zbytečné 
chyby, které mne stály umístění. 
Myslel jsem, že to bude lepší. 

Jezdecké chyby, nervozita?
To asi ne. Křeče, únava, bylo 

to hodně fyzicky náročné. Poštípaný od vos. Závod byl moc náročný.

Jak blanenské mistrovství hodnotíš?
To je těžká otázka. Chybičky jsem tam viděl, nechci ale kritizovat. 

Byl tady určitě pro jezdce docela komfort. Co se týče pití, jídla, do-
plňků stravy, které si mohli brát zdarma.

Kdy tě uvidíme v elitní kategorii?
To je docela složitá otázka, kterou musím probrat s taťkou. Zda ješ-

tě sbírat umístění v Seniorech nebo jít do Elite za Vaškem a Davidem 
se prát o nejvyšší pocty.  (bh) 

Martin Kakáč nebyl spokojen

Blansko - Hlavní osobou, ko-
lem které se celý šampionát to-
čil, byl bezesporu Radim Kakáč. 
Organizátor, který by zasloužil 
velkou podtrženou jedničku, má 
vyčerpávající akci za sebou.

Jak ji hodnotíš?
Z pohledu delegátů nebo lidí, 

se kterými jsem mluvil, měla 
obrovský úspěch. Já jsem pro 
to udělal se svým týmem maxi-
mum, chtěli jsme udělat závod 
mistrovství světa tak, jak si to 
představuji po zkušenostech 
z celého světa. Nechci se chvá-
lit, ale myslím, že se nám to po-
vedlo. To, že tento fakt ocenila 
spousta lidí, mne velmi potěši-
lo. 

Co se vám tedy povedlo 
oproti jiným?

Vytvořit zázemí šampionátu 
tak, aby bylo všechno pohro-
madě. Aby se nikam nemuselo 
složitě dojíždět třeba. Časomíra, 
přihlašování, zóna WiFi i V.I.P., 
vše jsme dokázali soustředit na 
jedno místo včetně kempu pro 
účastníky. Mnohdy jsou to drob-
nosti, které ale všichni oceňova-
li. Třeba online výsledky. Popr-
vé mohl kdokoliv sledovat, jak 
jezdci dojížděli do cíle a nabíhají 
jim body. Ubytování výborné pro 
činovníky i rozhodčí. Ti ukázali, 
že u nás je máme na velmi vy-
soké úrovni. Po sobotních závo-
dech jsem chtěl ještě vychytávat 
detaily, ale nebylo co. 

Jak jsi spokojen s výsledky 
české výpravy, jejímž jsi ve-
doucím?

Těžko říct úplně detailně. Ko-
lář i Kakáč – to jsem nadmíru 
spokojen, stejné i v případě Gry-
ce v premiéře mezi seniory. Vý-
borně zajel Šenk v juniorech. 

Kdy se můžeme znovu těšit 
na MS v Blansku?

Není to jenom na mém roz-
hodnutí. Já si momentálně po-
třebuji odpočinout. Všichni jsme 
tvrdě pracovali. Rád bych, rád 
bych určitě. Věřím, že budeme 
mít v Elite brzy tři jezdce, že se 
tam dostane i můj syn Martin. 
Exekutiva na svém zasedání mě-
nila pravidla, bylo to již částečně 

potřeba. Chce to inovaci, bude 
to zajímavější. Elita může mít 
klidně dvojnásobek jezdců. Mi-
strovství světa určitě dělat ještě 
chci, je třeba ale opět podpora 
od města kraje a sponzorů. Letos 
se to povedlo, věřím, že se na to 
bude slyšet i nadále. Jsem straš-
ně spokojen.

Počasí bylo možná až nad-
standardní…
Čtyřicetistupňové teploty jsme 

opravdu neměli ani ve Španělsku. 
Jsem rád, že to vyšlo. Nečekal 
jsem opravdu až tak masivní di-
váckou podporu pro naše kluky už 
i v prvním kole. Strašně to potěšilo 
mne, Vaška i Martina. Ještě jednou 
díky.  Bohumil Hlaváček

Radim Kakáč: Rád bych šampionát 
v budoucnu do Blanska vrátil

Na překážce.  Foto Bohumil HlaváčekNa překážce.  Foto Bohumil Hlaváček

Mar  n Kakáč.  Foto B  HlaváčekMar  n Kakáč.  Foto B  Hlaváček

Výprava.  Foto Bohumil HlaváčekVýprava.  Foto Bohumil Hlaváček

Václav Kolář si prohlíží trasu.  Foto Bohumil HlaváčekVáclav Kolář si prohlíží trasu.  Foto Bohumil HlaváčekZahájení.  Foto Bohumil HlaváčekZahájení.  Foto Bohumil Hlaváček

V lese.  Foto Bohumil HlaváčekV lese.  Foto Bohumil Hlaváček
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Diváci se těší: Následující víkend odstartují další fotbalové soutěže - krajské, okresní i divize

Mužstvo Blanska čekají v premiéře Rosice

Blansko – Moravská Slavia 1:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Moravská Slavia 1:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Fotbalová divize je 
na startu. A znovu s naším okres-
ním zástupcem. Blansko to pod 
vedením trenéra Jiřího Hajského 
nebude mít jednoduché. Žádná 
výrazná posila nepřišla. Reali-
zační tým sází na mládí – vlast-
ní odchovance nebo hráče, kteří 
prošli blanenským mládežnickým 
fotbalem. V premiéře je prověří 
Rosice, které spadly z moravsko-
slezské ligy a ve svém týmu mají 
mimo jiné Michala Šenka, který 
byl ještě nedávno jednou z opor 
Blanenských. A pikantní bude 
i pokračování. Ve druhém kole se 
jede do Bystrce vedené Michalem 
Kuglerem, v sestavě s Janem Do-
leželem a Petrem Šípem. 

Zápasy Blanska 
v přípravě

Blansko – Moravská Slavia 
1:0 (0:0). Branka: 62. Trtílek. 
Blansko: Juran – Gromský, Da-
něk, Bubeníček, Vágner (64. 
Müller) – Skoupý O. – Buchta, 
Zouhar, Horáček (65. Michálek), 
Hepp (46. Mokrý) – Trtílek. Stří-
dali Michálek, 

Poslední příprava před mistrá-
kem svojí úrovní zklamala. Brňa-
né hráli ze zabezpečené obrany 
a Blansko, kterému evidentně 
chyběl tvůrce hry, který by jí dal 
myšlenku, si s tím nevědělo rady. 
Jediná branka podprůměrného 

zápasu padla po hrubce v obraně 
Morendy, kterou využil pohotově 
Trtílek. V brance hostí se již ob-
jevil Filip Němec, který byl uvol-
něn na hostování na základě dří-
vější dohody, na lavičce koučoval 
Petr Vašíček. „Chybělo nám hod-
ně hráčů, s kterými počítám do 
základní sestavy, to se projevilo 
v nepříliš přesvědčivém výko-
nu,“ poznamenal trenér Jiří Haj-

ský. Kapitán Radim Bubeníček 
souhlasil. „Opravdu jsme nehráli 
dobře. Přizpůsobili jsme se hře 
slabšího soupeře, klasická chyba. 
Jinak před prvním mistrovským 
utkáním je v týmu atmosféra dob-
rá. Všichni se těšíme a nedáme 
rozhodně svoji kůži v divizi laci-
no,“ slibuje fanouškům. 

Ráječko – Blansko 3:2 (1:2). 
Branky: 35. Shkurupii z pen., 61. 

Sehnal M., 85. Horák - 27. Zouhar, 
40. Bubeníček. Ráječko: Bednář – 
Neděla, Toman, Kuldan, Kupský 
– Shurupii, Štrajt (46. Sehnal M.), 
Mičko, Blaha – Tenora, Horák. 
Střídali Sehnal M., Žůrek, Badura, 
Koutný. Blansko: Juran - Grom-
ský, Daněk, Maška, Vágner – 
Skoupý O. - Hepp (62. Michálek), 
Bubeníček, Horáček (62. Trtílek), 
Nečas (65. Mokrý) – Zouhar. 

V Ráječku se hrály dva odliš-
né poločasy. V prvním bylo lep-
ší Blansko, ve druhém domácí 
Olympia, která v závěru parádní 
trefou získala ve velmi dobrém 
utkání výhru. Skóre otevřel po 
průniku do vápna a přesné střele 
Tomáš Zouhar. Vyrovnání přišlo 
po faulu Jurana na Štrajta, když 
penaltu proměnil Shkurupii. Do 
půle vedlo opět Blansko, když 
Nečas unikl zprava a jeho zpět-
nou přihrávku uklidil do sítě Bu-
beníček. Obrat přišel po změně 
stran. O vyrovnání se postaral dů-
razný Martin Sehnal a rozhodu-
jící branku zaznamenal televizní 
parádou Michal Horák pět minut 
před koncem.

Boskovice – Blansko 1:5 
(0:3). Branky: 52. Fadrný - 20. 
Nečas, 22. a 44. Skoupý O., 58. 
Zouhar, 69. Hepp. Boskovice: 
Havlíček (46. Kronek) - Vykou-
kal, Václavek, Černý, Chalupka, 
Kolář, Gregor, Horák M, Horák 
Jan, Přikryl, Fadrný. Blansko: Ju-
ran - Gromský, Bubeníček, Vág-
ner, Skoupý O. - Pospíšil, Nečas, 
Horáček, Buchta – Skoupý M., 
Michálek. 

Utkání mělo jednoznačný prů-
běh od samého začátku, Bosko-
vické nátlaková hra hostí silně 
překvapila a nestačili na ni rea-
govat. Poprvé inkasovali ve 20. 
minutě po tvrdé střele Nečase. 
O další dvě poločasové trefy se 
postaral ze standardek Ondřej 
Skoupý. Fadrný pak v úvodu za-

znamenal úspěch Boskovic, jak 
se ale ukázalo, zůstal jediným. 
Naopak po samostatných akcích 
přidali čtvrtý a pátý gól Blanska 
Zouhar a Hepp. 

Blansko – Mohelnice 0:2 
(0:1). Branky: 39. Novotný, 81. 
Hapal. 

Vyrovnané utkání se hrálo na 
hřišti v Rudici. Blansko mělo 
v úvodu více ze hry a nic nena-
svědčovalo, že odejde poraženo. 
Krátce před půlí ale hosté z oje-
dinělého protiútoku šli do vedení. 
Bubeníček pak neproměnil pe-
naltu. To Mohelnické povzbudilo 
a Juran si pak docela zachytal, 
když předvedl několik excelent-
ních zákroků. Přesto v 81. minutě 
ještě jednou musel inkasovat. 

Blansko – Svitavy 1:2 (1:2). 
Branky: 15. Nečas - 22. a 42. 
Svoboda. Blansko: Němec - 
Gromský, Daněk, Maška, Vágner 
– Skoupý O. - Pospíšil, Bubení-
ček, Horáček, Nečas - Zouhar. 
Střídali: Juran, Hepp, Buchta, 
Michálek, Jelínek, Trtílek. 

Domácí na hřišti v Rudici vedli 
od 15. minuty díky Nečasovi, do 
poločasu ale dvěma trefami Svo-
body Svitavy otočily skóre. Na 
první mu přihrál Jakub Šplíchal, 
blanenský odchovanec, který je 
na východě Čech na hostování. 
Hosté pod vedením Zbyňka Zbo-
řila mají do nové sezóny silný 
kádr, hned několik hráčů má li-
gové zkušenosti, Blansko se však 
proti nim neztratilo.

Úřední začátky muži 16.30, dorost 14.15 (pokud není uvedeno jinak).
sobota 10. srpna

Divize: Blansko – Rosice.
I.B třída: Medlánky – Blansko B, Doubravice – Letonice, Rájec-Jestře-
bí – Řečkovice, Lipovec – Podolí.
OP: Lipůvka – Vysočany (14.00). Vavřinec – Černá Hora (15.00).
III. třída: Kunštát B – Skalice. 
IV. třída: Doubravice B – Skalice B. Vilémovice B – Bořitov B.
I. třída dorost: Otnice – Ráječko (15.00). 

neděle 11. srpna
KP: M. Krumlov – Ráječko.
I.A třída: Kunštát – Slovan Brno, Boskovice – Soběšice, Tasovice B – 
Bořitov.
OP: Olešnice – Jedovnice. Kotvrdovice – Olomučany. Šošůvka – Drno-
vice. Kořenec – Sloup. Vilémovice – Rudice. 
III. třída: Letovice – Vranová. Lysice – Ostrov. Adamov – Ráječko B. 
Benešov – Lažany. Knínice – Svitávka. V. Opatovice – Vísky.
IV. třída: Lomnice – Jedovnice B. Lipůvka B – Cetkovice. Boskovice 
B – Lažánky (19.00). Kořenec B – Voděrady. Vavřinec B – Svitávka B.
I. třída dorost: Lipovec – Kuřim. 

pátek 16. srpna
IV. třída: Voděrady – Vavřinec B (17.30). 

sobota 17. srpna
I.A třída: Miroslav – Boskovice. Slatina – Kunštát (17.00).
I.B třída: Řečkovice – Lipovec (17.00). Blansko B – Rájec-Jestřebí. 
Bohdalice – Doubravice.
OP: Olešnice – Kotvrdovice.
III. třída: Ráječko B - Benešov.  
IV. třída: Svitávka B – Vilémovice B (14.00).
Divize dorost: Blansko – Boskovice (10.15, 12.30).

neděle 18. srpna
Divize: Bystrc – Blansko. 
KP: Ráječko – Ratíškovice. 
I.A třída: Hrušovany – Bořitov.
OP: Jedovnice – Rudice. Černá Hora – Vilémovice. Sloup – Vavřinec. Drno-
vice – Kořenec. Vysočany – Šošůvka. Olomučany – Lipůvka.
III. třída: Vranová – Vísky. Svitávka – V. Opatovice. Lažany – Knínice. Ost-
rov – Adamov. Skalice – Lysice. Letovice – Kunštát B. 
IV. třída: Jedovnice B – Bořitov B (13.45). Lažánky – Kořenec B. Cetkovice 
– Boskovice B. Skalice B – Lipůvka B (14.00). Lomnice – Doubravice B. 
I. třída dorost: Ráječko – Lipovec (13.30).

Soupiska Blansko - Brankáři: 1 Juran David (93). Obrán-
ci: 16 Gromský Petr (91), 2 Daněk Michal (94), 3 Maška 
Josef (76), 4 Skoupý Ondřej (90), 12 Vágner Aleš (94), 5 
Müller David (91). Záložníci: Buchta Robin (94), Nečas 
Jan (84), Bubeníček Radim (84), Hepp Jiří (93), Horáček 
Jan (94), Zouhar Tomáš (92), Pospíšil Jan (88), Mokrý 
Roman (85) – Trtílek Jan (93), Pokorný Martin (85), Mi-
chálek David (95), Hansl Ladislav (87). Trenér: Hajský 

Jiří. Asistenti: Bubeníček Radim, Malits Alexandr. Vedoucí mužstva: Fi-
ala František. Masér: Malits Alexandr. Předseda klubu: Babák Michal.

Přišli: Skoupý Ondřej (hostuje ze Sparty), Vágner Aleš, Horáček Jan, 
Buchta Robin, Daněk Michal (přeřazeni z dorostu), Hepp Jiří (hostuje 
z Rájce-Jestřebí), Pospíšil Jan (hostuje z Lipůvky), Michálek David (hos-
tuje z Bohunic). Odešli: Němec Filip (hostování Moravská Slavia), Křivá-
nek Filip (konec hostování), Jarůšek Tomáš (přeřazen do B-týmu), Kolář 
Antonín (hostování Boskovice), Pernica Marek (hostování Vilémovice), 
Beneš Michal, Jarůšek Tomáš, Sedláček Jan, Vašák Andrej (všichni do 
B-týmu). Prodloužení hostování: Klimeš Martin, Farník Radim (oba Rá-
jec-Jestřebí), Šíp Petr (Bystrc), Šplíchal Jakub (Svitavy), Švancara Karel 
(Bořitov). 

Blansko - Před 
prvním mistrovským 
zápasem jsme si po-
povídali s koučem Ji-
řím Hajským o týmu, 
s kterým vstupuje do 
divizní soutěže.

Zkus nám trochu 
představit mužstvo, 
začněme novými 
tvářemi…

V zápase s Morendou mimo 
jiné chyběl Pospíšil, který při-
chází z Lipůvky. Myslím, že ten 
nám pomůže po ofenzivní strán-
ce. Je to rychlý krajní zálož-
ník s hrou dopředu. Do obrany 
máme nově Skoupého. Má dobré 
fyzické předpoklady, je nejvyš-

ším v týmu. Přišlo 
několik dorostenců 
– Horáček, Buch-
ta, Vágner, Daněk. 
Pro ně to bude do 
mužské divize vel-
ký skok, ale věřím, 
že si svoje vybojují, 
třeba Daněk už má 
za áčko z jara něco 
odkopáno. Kluci se 
musí naučit chodit 

do soubojů důrazněji, ne naivně, 
všechno je rychlejší. Bude to ně-
jaký čas trvat.

Zůstává Pepa Maška…
Chce si ještě zahrát divizi, 

v Ráječku se mu to nikdy nepo-
vedlo. Bude důležitým tmelícím 

prvkem mezi omladinou. Bohu-
žel trochu ošidil přípravu, i teď je 
na dovolené, bude muset zabrat. 
Jestli přijede až den před zápa-
sem, nevím, zda ho postavím.

Ještě se objevil pro Blanenské 
neznámý David Michálek…

Je to věkem ještě dorostenec, 
kde může eventuelně vypomoci 
tam popřípadě v béčku. Je šikov-
ný, uvidíme. Do základu asi hned 
nebude, to mu musí být jasné. 
Mužstvo je celkově hrozně mla-
dé.

Kdyby se hrál zápas s Rosi-
cemi zítra, jak by vypadala zá-
kladní sestava?

Ještě to nemám úplně jasné. 

Otazníky jsou nad tak třemi pos-
ty, nevím, jak na tom kdo bude. 
Jasný je gólman Juran, Bubení-
ček, pokud bude zcela zdráv tak 
Müller, Zouhar, Pospíšil, Grom-
ský, Nečas, asi Trtílek.

Co chceš ještě říct před začát-
kem nové sezony?

Z pozice trenéra musím bohu-
žel konstatovat, že jsem si myslel, 
že si toho kluci budou více vážit 
a trochu více a zodpovědněji bu-
dou pracovat. Že se budou v tré-
ninku více rvát o místo. Sami 
necítí povinnost dělat něco navíc, 
v tom mne trochu zklamali. Kaž-
dý by si měl sáhnout do svědomí, 
až bude při případných horších 
výkonech kritizován.  (bh)

Hajský: V přípravě měli hráči rezervy v přístupu

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Druhý 
nejvýše postavený 
tým z okresu Ráječ-
ko startuje svoji další 
sezonu v krajském 
přeboru. Letos se ne-
tají jistými ambicemi, 
i když, jak se říká, zů-
stává oběma nohama 
na zemi. Popovídali 
jsme si o tom s před-
sedou Olympie Mar-
celem Mokrým.

S čím půjdete do nového roč-
níku?

Ambice máme jak do přeboru, 
tak bychom chtěli uspět i v pohá-
ru. Rozhodně bychom si ale ne-
přáli, abychom se snažili pasovat 
se na nějaké favority. Chceme hrát 
pěkný atraktivní fotbal a když se 
budou dostavovat výsledky, samo-
zřejmě nám to nebude vadit. Kdy-
by se nám jednu z těchto soutěží 
povedlo vyhrát, byli bychom rádi. 
Kádr máme dost široký a jestli se 
nám budou vyhýbat zranění, moh-
lo by to být dobré. 

Co si slibujete od nového tre-
néra?

Oldřich Janusicza by měl udělat 
partu a dát herní disciplínu, kterou 
jsme neměli. Dlouholetý trenér 
vedl tým tak, jak vedl, tím nechci 
v žádném případě říct, že dobře 
nebo špatně. Nový přinesl jiné 
trendy, věci, odlišné tréninkové 

jednotky, které kluky baví a chodí 
na ně v takovém množství, jak ni-

kdy předtím. Pro in-
formaci třeba Martin 
Sehnal vynechal za 
celou přípravu jeden 
trénink. To se nikdy 
nestalo.

Představ kádr…
De fakto kromě 

Lajcmana, kterému 
skončilo hostování, 
neodešel nikdo. Při-

brali jsme Mička a Kuldana, čímž 
jsme vyztužili střed. Čekáme, že se 
vrátí Bartoš a Vít Sehnal. Z Mutě-
nic přišel Blaha. Útok zůstává stej-
ný, Sehnala s Tenorou bude dopl-
ňovat Horák. Vrací se i Karásek.

Budete nadále zapracovávat 
do sestavy odchovance?

Určitě. Brankářskou dvojku 
bude dělat Filip Pokorný, v širším 
kádru budou Žůrek a Ševčík. Do 
dorostu jsme přivedli devět no-
vých hráčů z okolí, krajskou sou-
těž chceme hrát dlouhodobě a vy-
chovávat si hráče z vlastních řad, 
to je nejlacinější cesta.

Kdyby nastala situace, že vy-
hrajete krajský přebor, uvažuje-
te o divizi?

To teď vůbec nedokážu říct, 
nechci předjímat. Jestli ta situace 
nastane, bude to příjemné přemýš-
lení. Je to o jiných podmínkách, 
fi nancí, řešili bychom to, až by to 
nastalo.

Mokrý: Chceme hrát pohledný fotbal

Ráječko – Blansko 3:2. Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Blansko 3:2. Foto Bohumil Hlaváček

Soupiska Ráječko - Brankáři: Bednář Jindřich (hostuje 
z Letovic), Pokorný Filip. Obránci: Bartoš Martin, Kout-
ný Tomáš, Žůrek Jan, Kopecký Jaroslav, Neděla Martin, 
Kupský Tomáš (hostuje ze Soběšic), Toman František, 
Kuldan František (hostuje z FC Zbrojovka Brno). Zá-
ložníci: Sehnal Jan, Štrajt Michal, Mičko Jakub (hostuje 
z Troubska), Shkurupii Andrej, Blaha Martin (hostuje 

z Mutěnic), Ševčík Martin. Útočníci: Sehnal Martin, Tenora Jakub, Horák 
Michal, Karásek Jan. Trenéři: Janusicza Oldřich, Škaroupka Jiří. Vedoucí 
mužstva: Sehnal Vít. Masér: Lániková Kristýna. Předseda klubu: Mok-
rý Marcel.

Přišli: Pokorný Filip (přeřazen z dorostu), Mičko Jakub (hostuje 
z Troubska), Karásek Jan (návrat z hostování ), Žůrek Jan (přeřazen z do-
rostu), Kuldan František (hostuje z FC Zbrojovka Brno), Mičko Jakub 
(hostuje z Troubska), Blaha Martin (hostuje z Mutěnic), Horák Michal 
(přestup z Kroměříže). Odešli: Trubák Jaroslav (odstěhoval se), Bojda 
Josef (hostování/přestup Veverská Bitýška), Zich Jan (ukončeno hostová-
ní), Lajcman Viktor (ukončeno hostování). Hráči Ráječka na hostová-
ní:Maška Josef (v Blansku), Žilka Petr (v Rájci-Jestřebí), Kučera Libor 
(v Kuřimi), Starý Petr (v Dražovicích), Rettegy Richard a Sígl Martin 
(jedná se o hostování).



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

PRODEJ
Prodám pračku FAGOR 

FE-6010 – úplně nová, originál 
zabalená se záručním listem. 
Pračka předem plněná, 6 kg prá-
dla, ABS, elektronický displej, 
energetická třída A++. Běžná 
cena 8 000 Kč, prodám za 5 000 
Kč. Tel.: 737 506 541 – Svitáv-
ka.

Prodám auto Škoda 105 L, 
rok výroby 1984, STK - září 
2013. Velice dobře udržované, 
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 ma-
nažerský notebook, úhl. 36 

cm, DVD, WiFi, Windows XP 
Professional, 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 te-
lefon NOKIA 6070, 
barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM 
rádio, infraport, orga-
nizér, java, hry, s no-
vou nab., stříbrný, jako 
nový, ve 100 % stavu, 
jen 800 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269.

Prodám rehabili-
tační polštář a pivní 
džbánky z Rakouska. 
Tel.: 733 643 417.

Prodám byt velikosti 
2+1 na ulici Jubilejní ve 
Velkých Opatovicích. 
Cena 500 000 Kč, bez 
RK. Tel.: 737 548 658. 

KOUPĚ
Koupím zemědělskou used-

lost s velkými pozemky. Tel.: 
604 522 898.

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

Koupím pšenici, ječmen, žito, 
triticale. Tel.: 723 830 686.

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

Koupím byt 2+1 (3+1) v 
Blansku. Investice. Tel.: 739 
967 371.

Koupím dům se zahradou v 
Blansku, Jedovnicích nebo oko-
lí. Tel.: 603 905 438.

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 

v Blansku, tel.: 773 453 628.
Pronajmu byt 1+1 v Blan-

sku na sídlišti Písečná. Cena 
včetně energií 7 500 Kč. Tel.: 
721 187 004.

Pronajmu byt 4+1 a 1+1 
v RD s možností podnikání v 
klidném prostředí 15 km od 
Boskovic, pozemek 1 250 m2. 

S možností pozdějšího odkou-
pení. Ne realitní kancelář. Tel.: 
775 411 421.

Pronajmu byt 3+1 k dlou-
hodobému pronájmu v dostup-
né lokalitě u nemocnice. Volný 
ihned. Výše pronájmu 9 500 Kč 
vč. inkasa. Tel.: 608 132 837.

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

Nabízím dlouhodobý pro-
nájem slunného bytu 2 + 1 v 
Boskovicích, byt je po částečné 
rekonstrukci (nové el. rozvody, 
podlahy, omítky, koupelna se 
sprch. koutem, kuchyň, topení). 
Celková rozloha je 64 m2, byt 
má i balkon + sklepní prostor, 
nachází se ve 2. NP, součástí 
je také kuchyňská linka včetně 
myčky nádobí a vlastní plyno-
vé topení. Byt se nachází cca 
10 minut chůze od centra, má 
v okolí lékaře, lékárnu, školku, 
školu, obchod i MHD. Byt bude 
volný od září 2013. V případě 
zájmu volejte prosím na tel. 777 
901 661.

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.



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

1 B  – R , 1 0 2

2 M. K  – R , KP 1 0 2

3 K  – S  B , I.A 1 0 2

4 B  – S , I.A 1 0 2

5 T  B – B , I.A 1 0 2

6 D  – L , I.B 1 0 2

7 M  – B  B, I.B 1 0 2

8 R -J  – Ř , I.B 1 0 2

9 L  – P , I.B 1 0 2

10 O  – J , OP 1 0 2

11 K  – O , OP 1 0 2

12 V  – R , OP 1 0 2

13 K  – S , OP 1 0 2

14 V  – Č  H , OP 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

10 úterý 6. srpna 2013 SPORT

Blíží se 18. ročník Půlmaratonu 
Moravským krasem

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

1 B  – B , 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 H  – B , I.A 1 0 2

4 M  – B , I.A 1 0 2

5 S  – K , I.A 1 0 2

6 Ř  – L , I.B 1 0 2

7 B  – D , I.B 1 0 2

8 J  – R , OP 1 0 2

9 Č  H  – V , OP 1 0 2

10 S  – V , OP 1 0 2

11 V  – Š , OP 1 0 2

12 O  – L , OP 1 0 2

13 O  – A , III. . 1 0 2

14 B  B – R -J , I.B 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

S   
Fotbalová sezóna 2013/2014. Začíná i naše oblíbená tipovací soutěž. 

Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkušené i začína-
jící připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou. 

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 0 - re-

míza, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu -1 bod.
2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, 

v tomto případě, ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, nao-
pak riskujete možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, jejich 
počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání dle va-
šeho libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem označit jakoby 
žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v případě úspěchu 
nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek na řádku 
14, bonus za jeho uhodnutí je +3 body. 

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že naše noviny vychází v úterý, celková tabulka bude vychá-
zet bohužel s týdenním zpožděním, informace pro nedočkavce budou 
umístěny na www.zrcadlo.net. Vítěz každého kola získá menší dárek od 
partnera soutěže, celkově nejlepší se mohou těšit na ceny hodnotnější. 
Kontakt 776 198 192 nebo hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.

Memoriál Miloše Hlaváčka. Minulou sobotu se v Boskovicích konal tra-
diční turnaj NOBICA CUP v malé kopané hráčů nad 35 let. Obrovské vedro 
dokonale prověřilo všech 8 týmů. Celkové pořadí: 1. Nobica, 2. KPS Brno, 
3. Svitavy, 4. místo FC Sadros Boskovice. Turnaj byl uspořádán jako Me-
moriál Miloše Hlaváčka, výborného boskovického hráče, který za mnoho 
zúčastněných týmů v minulos   hrával.  Foto Jaroslav Oldřich

Bohumil Hlaváček, zpr

Blansko - Letošní 18. ročník 
Půlmaratonu Moravským krasem 
se blíží. V sobotu 31. srpna 2013 
si zaběhají nejen dospělí, ale také 
děti. Běhy pro ně se budou ode-
hrávat v Blansku na náměstí Re-
publiky a jsou rozděleny do tří ka-
tegorií. Nejmladší poběží 60 met-
rovou trať spolu s rodiči. Odvážné 
děti si mohou tuto trať zaběhnout 
v druhé kategorii i bez rodičů. Pro 
starší děti od šesti do sedmi let je 
připraven běh na 100 metrů. Aby 
to však dospělým nebylo líto, jsou 
pro ně přichystané různé vzdále-
nosti běhů.

Půlmaraton však není pouze běh. 
Záleží na každém účastníkovi, co 
od běhu očekává. Někteří účast-
níci přijíždějí opakovaně, jiní na 
trať nastoupí poprvé. Všichni však 
běží po stejné trati, vnímají krásné 
prostředí Moravského krasu a uží-
vají si fantastickou atmosféru, ke 
které neodmyslitelně patří diváci. 
Samotná trať půlmaratonu je růz-
norodá. Startuje se v centru města, 
po jeho oběhnutí závodníci zamíří 
k vlakovému nádraží a dále silni-
cí směrem do Moravského krasu 
kolem Jakubova jezera až k Pun-
kevním jeskyním a zpět. Loňští 
vítězové, Lukáš Olejníček a Petra 
Kamínková, jsou již zaregistrová-
ni a poběží také. 

V rámci půlmaratonu se letos 
poprvé v Blansku uskuteční i Mis-
trovství Moravy a Slezska. Všichni 
přítomní tedy budou svědky boje 
o titul Mistra Moravy a Slezska. 
Přijďte a podpořte svou účastí vý-
borné atlety. Jejich výkony budou 
nezapomenutelnou podívanou.Pro 
diváky a účastníky je připravený 
bohatý kulturní program. Zahrnuje 
vystoupení taneční skupiny AD´S 
crew, freerunové a parkourové 
skupiny Motion of Life, také kon-
cert poprockové legendy TURBO 
a kapely DIO FIVE GUITARS.

V případě, že vy sami nepoběží-
te, nebojte se přidat k přihlížejícím 
a přijít povzbudit svou favoritku či 
favorita. Je to pro ně nezapomenu-
telná vzpruha. S běžci si pak máte 
v cíli o čem povyprávět. Pokud 
si netroufáte na celou půlmarato-
novou trať, určitě přijďte. Je pro 
vás přichystaná kratší vzdálenost 
v délce 2,4 km, která se poběží 
městem. Na poprvé tohle pro vás 
může být běh, který vás inspiruje 
k tomu zaběhnout si příští rok celý 
půlmaraton. A jestliže z nějakého 
důvodu letos nepoběžíte vůbec, 
můžete se obrátit na občanské 
sdružení Sportuj s námi, které 
vám rádo s běžeckou přípravou 
pomůže.

Informace o závodu a programu 
jsou dostupné na webu http://blan-
sko.sportujsnami.cz.

Brno - S blížícím se koncem 
prázdnin přichází, jako každo-
ročně termín víkendu, který mají 
v kalendáři červeně zatržený 
všichni fandové motorismu. Le-
tos toto datum připadá na 23.- 25. 
srpna. 

V těchto dnech se stane Brno 
a jeho Masarykův okruh další za-
stávkou na cestě, zvané Mistrov-
ství světa silničních motocyklů. 
Existuje hned několik dobrých 
důvodů, shlédnout letos tvrdé 
boje nejlepších jezdců světa na 
vlastní oči. Ať už je to návrat fe-
nomenálního Valentina Rossiho 
zpět do sedla tovární Yamahy, 
kam přestoupil po dvouletém trá-
pení s konkurence neschopnou 
Ducati, nebo raketový nástup 

mladíčka Marca Marqueze mezi 
elitu, či bratrovražedný souboj 
jeho španělských krajanů Lorenza 
s Pedrosou, kteří, ač pronásledo-
váni zraněními, rozhodně nechtějí 
vzdát boj o letošní titul. Pro domá-
cí fandy bude v neposlední řadě 
zajímavé sledovat, jak si na domá-
cí trati povedou oba naši zástupci 
v královské třídě, Karel Abraham 
a Lukáš Pešek. Jejich role je po-
chopitelně velice obtížná, neboť 
oba mají, ve srovnání se světovou 
elitou k dispozici méně výkonné 
stroje, ale jezdit umí a při troše 
štěstí by své bodové konto mohli 
rozšířit právě na domácí trati. 

Pro vás, kteří se chystáte Brno 
navštívit, přinášíme několik dů-
ležitých informací. Do 10. srpna 

probíhá druhá vlna předprodeje 
zlevněných vstupenek na přírodní 
tribuny ABCDEFG za 1590 Kč, 
které budou po tomto datu v pří-
mém prodeji za 1950 Kč. Tzv. 
junior karta pro děti nar. 1999-06 
je za 220 Kč, děti mladší a senioři 
1946 a st. mají vstup zdarma. I le-
tos je v prodeji za 1 000 Kč speci-
ální vstupenka opravňující držite-
le k tomu, aby ve čtvrtek 22. srp-
na mohl navštívit od 10 hod. na 
tři hodiny tzv. paddock a nahléd-
nout tak do garáží a dalšího záku-
lisí, eventuálně se setkat s jezdci. 
Důležitou informací pro diváky 
je i to, že letos bude kvůli časo-
vé kolizi se závodem F1 v Belgii 
poněkud pozměněn časový har-
monogram brněnského závodu. 

Oproti tradici zahájí nedělní pro-
gram v 11.20 závod třídy Moto 
2, po něm startuje jako druhá tř. 
Moto GP ve13.00 a celý nedělní 
program zakončí závod třídy Mo-
to3, na startu s naším želízkem, 
Jakubem Kornfeilem. Závod mla-
dých nadějí Red Bull Rookies, na 
který jsou diváci zvyklí a kde si 
letos zatím zcela suveréně počí-
ná Brňák Karel Hanika, bude mít 
letos na programu pouze jednu 
jízdu, která odstartuje už v sobotu 
odpoledne, po skončení kvalifi -
kačních jízd. Tolik tedy základní 
informace, podrobnosti o vstu-
penkách, programu, dopravě, par-
kování apod. najdou zájemci na 
www. automotodrombrno.cz.

 Vladimír Jirůšek

Grand Prix České republiky startuje za tři týdny

Před několika lety vyšel v příloze Rovnosti seriál o kořenech led-
ního hokeje na okrese. Když jsem četl o historii blanenského hoke-
je, nemohl jsem najít vzpomínku na svého otce Antonína Sedláka. 
Možná, že ten kdo článek psal, neměl dostatečné správné informace. 
Tak tedy vězte, že otec v roce 1974 ukončil svoji kariéru hokejového 
hráče v Rájci a vzápětí dostal nabídku do Metry Blansko, aby vedl 
nově vznikající mužstvo jako trenér. Po tzv. nultém ročníku přešel do 
oddílu téměř celý kádr Techniky Brno a s ním soutěž divize, tehdy 
třetí nejvyšší republikové soutěže. Za téměř tristních podmínek jak 
materiálních, tak finančních následoval díky reorganizaci sestup do 
krajského přeboru, kde pod otcovým vedením hrál tým dvakrát kva-
lifikaci o vyšší soutěž. 

Po ukončení činnosti u mužů se otec ujal trénování dorostenců, kde 
vychoval řadu kvalitních hráčů, kteří se později začlenili do prvního 
mužstva, včetně generace, která to dotáhla až do druhé národní ligy. 
A to je nejvíc, co se v Blansku kdy hrálo. 

Svým příspěvkem chci říct, že si otec nezaslouží být opomíjen. Na-
opak, nejen ho považuji za jednu ze základních postav blanenského 
hokeje, kterému dával vše na úkor rodiny, času i zdraví.

 Antonín Sedlák jr. 

Blahopřání
V uplynulých dnech se dožil významné-

ho životního jubilea 80 let 

pan Antonín Sedlák. Rodák z Rájce-Jestřebí byl známým sportovcem nejen v tomto městě, ale v rámci celého regionu. Ať již jako hráč nebo trenér ve fotbalu, ale zejména pak v ledním hokeji. 
Hodně zdraví sil a pohody mu dalších let 

přeje rodina a přátelé.

Jak to vlastně 
tenkrát bylo…

Blanensko a Boskovicko - Krajský pohár má za sebou další kola. Am-
biciózní celky Ráječka a Kunštátu v soutěži už skončily, ve druhém kole 
budou okres reprezentovat již jen Boskovice a Lipovec, který získal cenný 
skalp Sparty.

Minulý víkend se hrálo nejprve druhé předkolo. Boskovice nedaly šanci 
Doubravici, kterou přestřílely 5:1. Lipovec potvrdil, že doma to umí a vy-
řadil nováčka I.A třídy ze Soběšic. Svoji pouť pohárem ukončili Bořitovští, 
kteří prohráli v Kohoutovicích. Největší drama se odehrálo v Rájci, kam při-
jel favorizovaný Kunštát, loňský fi nalista. Svoji pověst zpočátku potvrzoval, 
když vedl 0:2 a pak i 1:3. Petr Crhák, který za něho dával branky ještě na jaře 
a nyní se rozhodl pomoci Rájci, však zavelel k obratu. Na tři branky nahrál, 
jednu dal sám z penalty a překvapení bylo na světě. Dál šli Ráječtí, Kunštát 
se s pohárem musel pro letošní rok rozloučit.

V 1. kole, které se hrálo v neděli, hned dva zápasy týmů z našeho regionu 
skončily penaltovým rozstřelem. Zatímco Rájec v něm podlehl Bosonohám, 
Lipovec nakonec přetlačil favorizovanou Spartu Brno a jde dál. Šlágrem 
bylo okresní derby v Boskovicíh. Skóre otevřel nový boskovický kanonýr 
Fadrný a zajistil svému týmu poločasové vedení. To domácí potvrdili hned 
po změně stran, když po trefách Lukáše Martínka a Michala Horáka vedli 
v 52. minutě již 3:0. Výsledek kosmeticky upravil hlavou Martin Sehnal.

Krajský pohár - 2. předkolo: Doubravice – Boskovice 1:5 (0:4), Hájek 
– Fadrný 2, Müller R., Martínek L., Miksan. Rájec-Jestřebí – Kunštát 4:3 
(2:3), Macháček 2, Crhák (pk), Palkanynec – Boček, Prudil, Stehlík. Kohou-
tovice – Bořitov 2:0 (2:0). Lipovec – Soběšice 3:2 (0:1), Lahodný, Musil, 
Školař.

1. kolo: Rájec-Jestřebí – Bosonohy  2:2 (1:1), na penalty 3:5, Sedlák 2. Li-
povec – Sparta  Brno 1:1 (1:0), na penalty 8:7, Pernica. Boskovice – Ráječko  
3:1 (1:0), Fadrný, Martínek, Horák M. – Sehnal M. Boskovice: Čech - Mül-
ler, Vykoukal, Horák Jan, Přikryl (60. Gregor), Horák Michal (64. Stara), 
Fadrný (81. Horák Jakub), Kolář, Černý, Martínek (89. Káčerik), Václavek. 
Ráječko: Bednář - Kupský (46. Koutný), Toman, Kuldan, Neděla, Shkurupii 
(62. Blaha), Mičko, Štrajt, Sehnal Jan, Horák (76. Žurek), Tenora (46. Se-
hnal Martin).  (bh)

Postupují Boskovice a Lipovec

Pozvánka na fotbal 
Sobota 10. srpna - FK Blansko – Slovan Rosice 
Neděle 11. srpna - Kunštát – Slovan Brno, Boskovice 
– Soběšice
Neděle 18. srpna - Ráječko – Ratíškovice
 Vše v 16.30 hod.
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 6. srpnaúterý 6. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 16 hod.: Záložka pro školáčky, dílna.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. RED 2.
Boskovice – letní ve 21 hod. Nevěs  nec.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21.30 hod. Signál.

středa 7. srpnastředa 7. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – 
Sova & Slamák (folk).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Podfukáři.
Boskovice v 19.30 hod. RED 2.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21.30 hod. Probudím se včera.

čtvrtek 8. srpnačtvrtek 8. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: Dívčí válka, originál představení 
s F. R. Čechem.

Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 hod.: Prohlídky farního kos-
tela.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Wolverine.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. Futurologický kongres.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21.30 hod. Okresní přebor.

pátek 9. srpnapátek 9. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 hod.: Boskovický pohádkový hřebínek 
– Ekopohádky, hraje Divadlo ŠUS.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupi-
nou Cvykr.
Kř  ny – Zámek v 17 až 21 hod.: Letní grilování s rádiem Čas.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Bigbítový večer, hraje Defekt.
Lhota Rapo  na – Za budovou OÚ v 17 hod.: Pouťové oslavy – otevře-
no posezení.
Lysice – Zámek v 17 hod.: Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedian-
ten v rámci putovního fes  valu zámeckých a klášterních divadel: Drob-
né představení na chůdách, v 19 hod.: krátká přednáška o lysickém 
zámeckém divadle, a poté repríza Romea a Julie.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Vernisáž výstavy děl výtvarníků 
Olešnicka.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje 
Melodierock Trpín.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Wolverine.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. Futurologický kongres.
Letovice – letní (koupaliště) ve 21.30 hod. Perfect Days.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Nic nás nerozdělí.

sobota 10. srpnasobota 10. srpna
AKCEAKCE

Sportovní odpoledne
V sobotu 10. srpna od 13.30 hodin můžete v areálu Základní školy Vel-
ké Opatovice prožít příjemné odpoledne plné sportovních ak  vit a zá-
bavy na akci, která je zaměřená na zdravý životní styl. Těšit se můžete 
na cvičení aerobiku, zumby, jógy, sm systému, cvičení s overbally. Pro 
dě   i dospělé jsou připraveny koloběžkové a běžecké závody, Nordic 
Walking, skákací boty, skákací hrad, ukázka bojových sportů - Thai box. 
Jujutsu a Judo. Zdravé potraviny budou prezentovány formou rautu a 
zároveň proběhne měření tělesných hodnot na InBody a Max Pulse 
Medicore. Akci pořádá Město Velké Opatovice ve spolupráci s občan-
ským sdružením RC Motýlek. Vstup zdarma.

Boskovice – Zimní stadion v 9 až 17 hod.: Mezinárodní výstava koček.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupi-
nou Appaloosa.

Letovice – Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.
Lhota Rapo  na – Výle  ště ve 13 hod.: Hasičská soutěž, ve 20 hod.: 
Taneční pouťová zábava, hraje Anna Rock
Olešnice – Areál chovatelů v 8 až 18 hod.: Výstava drůbeže, králíků, 
holubů, okrasného ptactva, terarijních zvířat. 
Olešnice – Kulturní dům v 10 až 18 hod.: Výstava děl výtvarníků Oleš-
nicka.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje 
Prorock Blansko.
Vážany – Hřiště ve 14 hod.: O vážanský kolečka, III. ročník recesis  cké 
soutěže dvojic.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Já, padouch 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Wolverine.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Pot a krev.
Boskovice – letní ve 21 hod. Ve s  nu.

neděle 11. srpnaneděle 11. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Malá 
dechová hudba Benešovská 12.
Boskovice – Zimní stadion v 9 až 17 hod.: Mezinárodní výstava koček.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Promenádní koncert 
– Cimbálová muzika Tomáše Zouhara.
Olešnice – Areál chovatelů v 8 až 16 hod.: Výstava drůbeže, králíků, 
holubů, okrasného ptactva, terarijních zvířat. 
Olešnice – Kulturní dům v 10 až 18 hod.: Výstava děl výtvarníků Oleš-
nicka.
Pamě  ce – Na návsi ve 14 hod.: Dětské odpoledne.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Já, padouch 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Wolverine.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Pot a krev.
Boskovice – letní ve 21 hod. Ve s  nu.

pondělí 12. srpnapondělí 12. srpna
KINAKINA

Boskovice v 19.30 hod. Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna.

úterý 13. srpnaúterý 13. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Mateřské centrum v 9 hod.: Tvoříme z FIMO, dílna.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Přátelské posezení při kávě, pořá-
dá Svaz tělesně pos  žených.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pacifi c RIM – Útok na Zemi. (3D)
Boskovice – letní ve 21 hod. Léto s francouzským fi lmem – Láska.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Rebelka.

středa 14. srpnastředa 14. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Uzdravení 6, program pro 
mládež.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: Muzika pro Karolínku 2013 – 
Devítka (folk).
Kř  ny – Arboretum v 9 hod.: Vycházka s průvodcem po arboretu. Sraz 
Stará osada, hromadný přesun autobusem do Kř  n. Je nutné se pře-
dem přihlásit do 13. 8. na telefonní číslo 604 862 297 – Ludmila Piláto-
vá nebo na e-mail: ludmila.pilatova@stp-brno.cz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 19.30 hod. Tango Libre.

čtvrtek 15. srpnačtvrtek 15. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Luštěniny ve stravě, odborná be-
seda.

Blansko – Dopravní hřiště ve 12 hod.: Den otevřených dveří na dět-
ském dopravním hřiš  .
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 hod.: Prohlídky farního kostela.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. Jobs.
Boskovice – letní ve 21 hod. Psycho.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Terapie láskou.

pátek 16. srpnapátek 16. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Nádvoří zámku Boskovice v 17 hod.: Boskovický pohádko-
vý hřebínek – Princezna na hrášku, hraje Divadlo Koráb.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupi-
nou The Merylen.
Kř  ny – Zámek v 17 až 21 hod.: Letní grilování s rádiem Čas.
Letovice – Hotel Dermot v 18 hod.: Country večer, hraje Proč ne 
band.
Obůrka – Veranda Obůrka ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19, 20, 21 a 22 hod.: Noční prohlídky – Hr-
báč. Nutná rezervace.
Velké Opatovice – Hřiště – FestFest, hudební fes  val – více na www.
fes  est.cz.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2.
Boskovice v 19.30 hod. Jobs.
Boskovice – letní ve 21 hod. Croodsovi.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Madagaskar 3.

sobota 17. srpnasobota 17. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Modrá věž v 9 hod.: IX. ročník Pochodu po stopách P. Še-
včíka.
Boskovice – Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava, hrají Tře   
zuby.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál.
Horní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Koncert skupiny Čankišou.
Olešnice – Myslivecký areál za Lamberkem ve 14 až 16 hod.: Myslivec-
ké odpoledne pro dě   s pohádkovou cestou.
Úsobrno – Hřiště v 9 až 10 hod.: Start Pochodu za historií Úsobrna.
Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Slavnostní koncert při příleži-
tos   ukončení rekonstrukcí věží kostela.
Velké Opatovice – Hřiště – FestFest, hudební fes  val – více na www.
fes  est.cz.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmoulové 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jasmíniny slzy.

neděle 18. srpnaneděle 18. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – Dechová 
hudba Olšověnka.
Boskovice – Park u zámeckého skleníku v 15 hod.: Promenádní koncert 
– Jazzové trio – Šmahelová a Krajíček a Panuš.
Boskovice – Letní kino v 19 hod.: Špinarová a Adam Pavlík Band, kon-
cert.
Hodonín – Památník Žalov v 11 hod.: Pietní shromáždění v prostoru 
bývalého romského koncentračního tábora.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Šmoulové 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. RED 2.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jasmíniny slzy.



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

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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