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SPORTOVNÍ HALA 
V BOSKOVICÍCH?
RYCHLE A BEZ ÚVĚRU?

V PÁTEK 20. ZÁŘÍ 2013 od 14.00 
do 22.00 se bude v Boskovicích konat 

MÍSTNÍ REFERENDUM 
o výstavbě nové sportovní haly.

Pokud si přejete, aby v Boskovicích 
BYLA NOVÁ SPORTOVNÍ HALA POSTAVENA,

v místním referendu

ODPOVĚZTE NE!
Proč sportovní hala na ulici Slovákova?

• Hala na tomto místě umožní DĚTEM  
A MLÁDEŽI, kterým je hala především 
určena, BEZPEČNĚ docházet za sportem.

• Na tomto místě je možné začít OKAMŽITĚ 
STAVĚT. Pozemek je ve vlastnictví města 
a není nutné ho vykupovat.

• Vysoutěžená cena stavby umožňuje měs-
tu stavět BEZ NUTNOSTI ÚVĚRU při 
zachované kvalitě stavby.

• Kryté sportoviště navrhovaných paramet-
rů v Boskovicích NENÍ K DISPOZICI a je 
potřebné.
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INZERCELiterární čajovna: Káva, 
čaj a nevšední zážitky
Vilémovice - Již třetím rokem zvou Vilémovičtí 

zájemce do Literární čajovny, která nabízí besedy, 
přednášky, workshopy, autorská čtení i kreativní 
dílny pro děti a dospělé. Letošní rok je ve zname-
ní cest. Prostřednictvím prvního komponovaného 
večera posluchači navštívili Asii, během podzimu 
a zimy se budou moci vypravit do Afriky, Austrálie 
a Ameriky. Cílem večerů je zažít každý kontinent 
doslova na vlastní kůži. Součástí programu je pro-
mítání fotek, cestopisné povídání, poslech tradič-
ní hudby, ale také ochutnávka krajových specialit 
a představení zajímavé literatury. 

„V nejbližší době připravujeme třetí díl pořadu 
Horory v lidových pověstech Blanenska, ve kterém 
26. září Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blan-
sko, přiblíží více či méně pravdivé příběhy z okolí 
Holštejna a Jedovnic. O týden později navážeme 
komponovaným večerem, během kterého se vy-
pravíme do Afriky. Od září se zároveň děti a jejich 
rodiče mohou těšit na Pohádky před spaním, krátká 
čtení pohádkových knih a příběhů doplněná tvoři-
vými dílnami,“ uvedla Dana Nováková, koordiná-
torka projektu a pokračovala.

„Literární čajovna si získala velký ohlas. Jezdí 
k nám lidé z širokého okolí. Program je každý rok 
jiný. Nejprve jsme pořádali výtvarné a literární díl-
ny, přednášky, výstavy a fotografi ckou soutěž. Loni 
jsme se zaměřili na autorská čtení a letos jsme se 
„vydali do světa,“ dodala koordinátorka.

Akce Literární čajovny pořádá obec Vilémovice 
společně s Pro-rodinným centrem KRASOHLED. 
Všechny probíhají v knihovně ve Vilémovicích. 

680 01 Boskovice, Dukelská 18/a

Telefon: 516 453 406
Mobil: 602 528 912, 602 503 229
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OCHRANNÁ ZNÁMKA

Potěší
i andulku

OCHRANNÁ ZNÁMKA

PRAMOS, pobočka Boskovice, Kpt. Jaroše 25

tel: 516 413 943, mobil: 775 591 309
e-mail: boskovice@pramos.cz

www.pramos.cz

OKNA za 

půlku!
Jen do 30. 9.

 800 100 111
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Projekt pod-
pořilo Mi-
n i s t e r s t v o 
kultury ČR. 
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Uzavírka I/43 ochromí na 
čtrnáct dní Blansko a okolí

Uzavírka z důvodu celoplošné opravy povrchu silnice 
I/43 v úseku od okružní křižovatky v Lipůvce po začátek 
Lažan bude probíhat v termínu 17. září až 1. října. 
Uzavírka bude úplná, mimo autobusů linkové osobní 
dopravy a vozidel Integrovaného záchranného systému 
(IZS). Obousměrná objízdná trasa bude vedena ze 
silnice I/43 z obce Lipůvka silnicí II/379 do města 
Blanska, silnicí II/374 do města Rájec-Jestřebí a silnicí 
II/377 do obce Bořitov zpět na silnicí I/43.

Bohumil Hlaváček
Radim Hruška

Blanensko - Už dnes začíná 
plánovaná oprava silnice I/43 
v úseku Lipůvka – Lažany. Řidiči 
se musí připravit na komplikace. 
Ty asi nejvíce postihnou obyvate-
le Blanska a jeho okolí, přes které 
povede objízdná trasa. Po dobu 
jejího konání přibude na tahu 
městem odhadem kolem dvaceti 
tisíc vozidel. 

Jak řekl vedoucí stavebního 
úřadu Petr Rizner, je to neod-
diskutovatelný fakt. „Uzavírka 
začne 17. září a skončit by měla 
1. října. Že by se termín zkrátil 
se dá těžko počítat,“ krčí rameny. 
Důvodem bude odfrézování staré 
vozovky a pokládka nové vrstvy. 
„Je možné, že by se eventuálně 
občas dala doprava vést aspoň 
vždy v jednom směru,“ připouští. 
Podle něho bude doprava ve měs-

tě silně zkomplikovaná a nejlepší 
by bylo pro jeho občany cestování 
auty omezit na nejnutnější míru.

Vzhledem k tomu, že souběžně 
je v Blansku uzavřena i doprava 
přes opravovanou Masarykovu 
ulici, by mohlo dojít k velkým 
komplikacím třeba při nějaké do-
pravní nehodě, například ve Svi-

tavské ulici či v ulici Poříčí. „Rád 
bych apeloval na naše občany, 
aby zvážili, kdy bude pro ně cesta 
vlastním vozidlem nezbytná. Ob-
čas se vyhlašuje den bez aut, teď 
by to možná chtělo roztáhnout na 
dva týdny,“ myslí si starosta Lu-
bomír Toufar.

A jak je na komplikovanou 

situaci připravena Policie ČR. 
Podle blanenské tiskové mluvčí 
Ivy Šebkové bude objízdná trasa 
řádně značena, policisté budou 
připraveni v případě potřeby za-
sáhnout na kterémkoliv místě ob-
jížďky tak, aby vyřešili případné 
dopravní komplikace. 

„Nejkritičtějším místem bude 
kruhový objezd v Blansku, kte-
rý je v blízkosti křížení silnice 
a železniční trati. V tomto místě 
bude velmi důležité, aby se řidi-
či v době, kdy bude uzavřen že-
lezniční přejezd, snažili chovat 
ohleduplně a zbytečně nebloko-
vali ty jízdní pruhy, které budou 
v tu dobu průjezdné. Dalším 
kritickým místem bude kruhový 
objezd v Rájci-Jestřebí, v místě 
nazývaném u šamotky. Tento kru-
hový objezd je malý a nákladní 
auta jej musí projíždět pomalu 
a se zvýšenou opatrností,“ dopl-
nila Iva Šebková.

Tragická nehoda: Na „státní“ zemřel spolujezdec
Adamov čekají úpravy okolí 

kostela svaté Barbory
Adamov - Světelský oltář v kostele sv. Barbory je největší adamov-

skou chloubou. Před třemi lety získal status Národní kulturní památky 
a přijíždějí se na něj podívat turisté nejen tuzemští, ale i zahraniční, 
zejména z Rakouska a Polska. 

Už několik let vedení města uvažovalo o úpravách okolí kostela. 
„Po dvou letech intenzívního snažení jsme získali dotaci z Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod ve výší přesahující sedm milionů 
korun. Z městské pokladny si akce vyžádá náklady kolem milionu ko-
run. Zastupitelstvo odsouhlasilo způsob fi nancování,“ řekl adamovský 
starosta Roman Pilát. 

Cílem akce je vytvořit důstojné zázemí pro návštěvníky kostela sva-
té Barbory, v němž se Světelský oltář nachází. Samozřejmostí by mělo 
být bezbariérové sociální zařízení. Velká pozornost je věnována přede-
vším okolí kostela.  Pokračování na str. 4
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Lysice - Velmi vážná dopravní 
nehoda se stala ve středu 11. září 
kolem čtvrt na osm dopoledne na 
hlavním tahu Brno-Svitavy – sil-
nici I/43 - nedaleko odbočky na 
Lysice. 

Osmatřicetiletý řidič osobního 
auta značky Citroën jel ve směru 
od Svitav na Brno, na horizontu 
v zatáčce dostal na mokré vozov-
ce smyk a vyjel do protisměru. 
Narazil tam do protijedoucího 
auta Volkswagen Touran. 

„Při nehodě utrpěl smrtelné 
zranění sedmapadesátiletý spo-
lujezdec z osobního auta citroën, 
řidič tohoto auta byl s těžkými 
zraněními převezen vrtulníkem 
do nemocnice. V druhém voze 
jeli muž a dvě ženy, všichni byli 

zraněni lehce,“ přidala podrob-
nosti blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

První na místo nehody dorazi-
li profesionální hasiči z požární 
stanice Blansko. V poli vedle 
silnice stálo jedno havarované 
vozidlo se značně zdemolova-
ným pravým bokem. Druhé auto 
zůstalo po nehodě na silnici 
a blokovalo jízdní pruh ve smě-
ru na Svitavy. Hasiči okamžitě 
resuscitovali dva zraněné muže 
z havarovaného citroënu, který 
zůstal po nehodě mimo silnici. 
Po příjezdu záchranky konstato-
val lékař smrt jednoho z mužů. 
Druhého hasiči transportovali do 
vrtulníku záchranné služby.

 Pokračování na str. 4
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slaví dvacáté narozeniny
K K
Hocha srazilo 

auto
Jedovnice - K dopravní nehodě, 

při níž byl vážně zraněn dvanác-
tiletý chlapec, vyjížděli v pátek 
13. září odpoledne blanenští 
dopravní policisté. Hoch měl podle 
prvotních zjištění na místě nehody, 
k níž došlo na silnici mezi Jedov-
nicemi a Lažánkami, vyběhnout za 
autobusem stojícím v zastávce do 
silnice. V té době však ve směru od 
Lažánek místem projíždělo osobní 
auto značky Ford Escort, které řídil 
dvaadvacetiletý řidič. Auto chlapce 
srazilo a ten utrpěl vážná zranění, 
s nimiž byl převezen do nemocni-
ce. Nehoda zůstává v šetření.  (hrr)

Odnesl peníze 
a cigarety

Šebetov - Do prodejny potravin 
v Šebetově na Boskovicku se vydal 
krást zatím neznámý zloděj. V noci 
na čtvrtek 12. září se dostal oknem 
dovnitř objektu. Z prodejny si pak 
odnesl množství cigaret, ale také 
kávy, čokoládová vajíčka s hračkou 
uvnitř a peníze. Celkem tak způso-
bil škodu za 80 tisíc korun.  (hrr)

Vysál cizí 
nádrž

Černá Hora - Zaparkované 
nákladní auto značky DAF na 
parkovišti u Černé Hory přilákalo 
v noci na středu 11. září zloděje. 
Ten se vloupal do palivové nádrže 
a odčerpal z auta asi 155 litrů nafty. 
Majiteli tak způsobil škodu za více 
než pět tisíc korun.  (hrr)

Jel rychle
Šebrov - Mokrá silnice a rych-

lá jízda. Na to doplatil ve středu 
11. září kolem tři čtvrtě na devět 
dopoledne padesátiletý řidič, který 
jel s osobním autem Renault Mega-
ne od Šebrova směrem k Blansku. 
V pravotočivé zatáčce dostal smyk 
a vyjel vpravo mimo vozovku, kde 
narazil do svodidel a betonového 
pilíře mostu nad řekou. Řidič byl 
po nehodě se zraněními převezen 
do nemocnice, na vozidle vznikla 
škoda za 45 tisíc korun, na dalším 
zařízení kolem silnice pak za dal-
ších asi deset tisíc.  (hrr)

Naboural stojící
auta

Rájec-Jestřebí - Od Boskovic 
do Blanska jel přes Rájec-Jestřebí 
v úterý 10. září kolem půl druhé 
odpoledne jednadvacetiletý řidič 
s osobním vozem Volkswagen 
Passat. Podle prvotních zjištění 
policie za volantem usnul a vyjel 
vlevo mimo silnici. Tam narazil 
nejprve do zaparkované Škody 
Octávia, toto auto bylo po nárazu 
ještě odhozeno na zaparkovaný 
renault. Při střetu se zranil osmatři-
cetiletý spolujezdec z volkswage-
nu, na vozidlech vznikla škoda za 
asi 80 tisíc korun. Dechová zkouš-
ka neprokázala, že by řidič byl pod 
vlivem alkoholu.  (hrr)

Dívenku srazil
neznámý řidič
Blansko - Lehkým zraněním 

jedenáctileté cyklistky skončila 
v pátek 6. září nehoda ve Svitavské 
ulici v Blansku. Dívka jela na kole 
v doprovodu otce přes přechod 
pro chodce v blízkosti restaurace 
Golem a autobusového nádraží. 
Ve stejnou dobu ve směru od auto-
busového nádraží do středu měs-
ta Blanska přijíždělo k přechodu 
dosud nezjištěné osobní auto tmavě 
zelené barvy, které do ní narazilo. 
Dívka upadla na vozovku. Řidič 
auta ale nezastavil. Na kole vznikla 
škoda za asi pět set korun.

Policisté proto v současné době 
žádají svědky této dopravní neho-
dy, aby se ozvali telefonicky buď 
na telefonní číslo 974 631 251, na 
tísňovou linku Policie ČR 158 nebo 
se dostavili na dopravní inspektorát 
policie v Blansku, Bezručova 31. 
Pomoci může jakékoliv svědectví 
o průběhu nehody a bližší popis 
vozidla nebo jeho řidiče.  (hrr)

Lupiče dopadli
Letovice - Obětí lupiče se stal 

v sobotu 7. září kolem jedenác-
té hodiny v noci v Letovicích 
 šestačtyřicetiletý muž. Když šel po 
chodníku, napadl jej zezadu jiný 
muž a strčil do něj až upadl na zem. 
Pak jej lupič ještě bil pěstmi a kopal 
do hlavy. Křičel přitom na něho, ať 
mu dá peněženku. Štěstím v neštěs-
tí bylo, že se na ulici objevili další 
lidé. Lupič si tedy vzal peněženku 
s osobními doklady přepadeného 
a asi dvěma stovkami korun a z mís-
ta utekl. Z lupu se ale dlouho nera-
doval. Během krátké doby jej totiž 
zadrželi letovičtí policisté. Jednalo 
se o devatenáctiletého mladíka, 
který je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu loupeže.  (hrr)

Alkohol za
volantem

Boskovice - Řádně posilněný 
alkoholem usedl za volant devě-
tačtyřicetiletý řidič osobního auta 
Volkswagen Touran v Boskovicích. 
V dechu měl 2,53 promile. Pod 
vlivem alkoholu způsobil dokonce 
i dopravní nehodu. Když jel kolem 
půl páté odpoledne v Boskovicích 
a začal objíždět před ním odbočující 
auto Škoda Octávia, špatně odhadl 
boční odstup a auta se srazila. Při 
nehodě nebyl nikdo zraněn.  (hrr)

Dva ujíždějící
motorkáři

Blansko - Bez respektu k čemu-
koliv. Tak se dá označit chování něk-
terých motorkářů, kteří projížděli ve 
čtvrtek 5. září v podvečer po silnici 
II/379 mezi Blanskem a Šebrovem. 
Přestože na silnici bylo několik poli-
cejních hlídek, dva z nich se rozhod-
li, že se nenechají policisty zastavit 
a zkontrolovat. První z nich jel na 
motocyklu KTM. Když jej policej-
ní hlídka zastavovala, motorkář ji 
objel a začal ujíždět. Policisté pro-
to použili mobilní zábrany, a tak se 
dvaatřicetiletý muž nakonec musel 
policejní kontrole podrobit. Jeho 
nerespektování policejní výzvy 
bude dále řešeno před správním 
orgánem.

Stejné to bylo i u dalšího, sedm-
advacetiletého řidiče motocyklu 
Kawasaki Ninja, který jel ve smě-
ru od Blanska do Šebrova a taktéž 
ignoroval pokyny policistů k zasta-
vení. Když jej zastavili pomocí 
zábran, ukázalo se, že jeho motocy-
kl je technicky nezpůsobilý pro pro-
voz na silnicích. Byl totiž speciálně 
upravený pouze pro závodní okruhy. 
Motorkáři tak policisté uložili kauci 
ve výši pět tisíc korun. (hrr)

Obchodovali 
s drogami

Kunštát, Lysice - Čilý obchod 
se měl podle prvních informací bla-
nenských policistů rozvinout mezi 
dvěma různými distributory drog, 
konkrétně na Kunštátsku a Lysic-
ku. Policisté prověřovali verzi, 
že si tito distributoři mezi sebou 
vyměňovali vypěstovanou mari-
huanu za vyrobený pervitin a takto 
získané zboží pak dál prodávali 
dalším uživatelům. Tato verze se 
sice neprokázala, přesto prodejci 
drog skončili v policejní síti.

Jako prvního z distributorů kri-
minalisté zadrželi osmadvacetile-
tého muže z Lysicka, u něhož bylo 
nalezeno téměř 300 gramů mari-
huany. S ní měl obchodovat a nabí-
zet ji dále. Za ním pak následovalo 
zadržení páru z Kunštátska, který 
se zabýval výrobou pervitinu. Čty-
řiadvacetiletý muž tam měl podle 
informací policie vyrábět pervitin, 
který pak společně s marihuanou 
jeho jednadvacetiletá přítelkyně 
prodávala dalším narkomanům. Při 
domovní prohlídce u nich policisté 
našli jak chemikálie potřebné pro 
výrobu pervitinu, které se v běžné 
domácnosti nepoužívají, tak i dal-
ších více než 200 gramů marihuany.

Muž z Lysicka skončil ve vaz-
bě, protože v minulosti již byl za 
podobnou činnost potrestán. Hrozí 
mu odnětí svobody až na deset let. 
Pár z Kunštátska je zatím na svo-
bodě. Přesto jim za trestný čin při 
prokázání viny hrozí odnětí svobo-
dy až na pět let.  (hrr)

Můj nezapomenutelný zážitek 
s Jean-Paulem Belmondem

O sud zřejmě vybral mě 
proto, že ví, jakým vel-
kým jeho fanouškem 

jsem. 
Při mém zájezdu do Paříže čeká-

me na přechodu a naproti v restau-
raci nastal jakýsi shon. Nepřítom-
ně jsem se zadívala co se děje, 
a když se jeden z číšníků uklonil, 
došlo mi komu. Poznala jsem ho 
na rozdíl od ostatních okamžitě. 
J. P. Belmondo. Vždyť na jeho fi l-
mech naše generace vyrostla.

Odvážila jsem se před ním 
zastavit a pak začaly pracovat 
emoce, chytla jsem se za hla-
vu, sepjala ruce, že tomu prostě 
nemůžu uvěřit. V mžiku si sundal 
černé brýle a začal se smát. Zepta-
la jsem se, zda se s ním můžu 

Blanenské zámecké dny měly bohatý program

Marta Antonínová

Blansko - Celý právě začína-
jící školní rok bude na Střední 
škole gastronomické v Blansku 
ve znamení dvacátého výročí 
jejího vzniku. „Oslavy jsme roz-
dělili tak, abychom si výročí při-
pomenuli každý měsíc nějakou 
významnější akcí,“ řekla ředitel-
ka školy Marta Truhlářová.

Slavit se začalo už 11. září. 
Návštěvníci školy, zejména členo-
vé mezigeneračního klubu a další 
hosté, si moli prohlédnout to, co se 
po prázdninách změnilo. A neby-
lo toho málo. Chloubou školy se 
stala nová multimediální pracov-
na s interaktivní tabulí, přibyla 
i specializovaná učebna nápojové 
gastronomie. Nadšenci dali dohro-
mady všechny dostupné historické 
materiály od kronik, fotografi í po 
závěrečné práce žáků, nechybějí 
ani žákovské knížky a další doku-
menty o tom, kudy škola od svých 
počátků v Adamově, přes působe-
ní na Obůrce po stávající prostory 
prošla. 

„Na říjen jsme připravili 
křest speciálního čísla školní-
ho časopisu a v listopadu od 7. 
do 9. nebudou chybět Dny ote-
vřených dveří. Prosinec bude 
patřit setkání absolventů školy, 
které spojíme s přípravami na 
vánoce,“ řekl zástupce ředitelky 
Martin Jaglář. 

Jak jsme se dozvěděli, na leden 
je připravena v prostorách bla-
nenského kina výstava o historii 
školy. Za zmínku stojí i tradiční 
březnová soutěž mladých bar-
manů Amundsen cup 2014 a na 
květen je připravena celodenní 

veřejná prezentace odborných 
dovedností studentů. Většina 
akcí je určena i široké veřejnosti 
a podrobnosti získáte na www.
gastronomicka-skola.cz.

První rok existence má za sebou 
naopak mezigenerační klub, kte-
rý při škole vznikl. „Do nového 
ročníku jsme vstoupili za velkého 
nadšení členů klubu. První schůz-
ka po prázdninách připomínala 
atmosféru v kterékoliv školní 
třídě, když se žáci opět po dvou 
měsících sejdou v lavicích,“ řekl 

s úsměvem Martin Jaglář. Členo-
vé klubu se seznámili s rámcovým 
programem nadcházejícího obdo-
bí. „Letos už nad rámec seniorské 
akademie a seniorské kavárny 
rozšiřujeme program o seniorské 
cestování. Připravujeme na říjen 
cestu na Mikulovsko, gastrono-
micky zaměřenou akcí a v listopa-
du to bude cesta do Hodonína, kde 
se zúčastní dne otevřených dveří 
místních lázní,“ vysvětlil zástup-
ce ředitele a dodal: „Filozofi e 
mezigeneračního klubu bude sto-

procentně naplněna v tom, že se 
zájezdů zúčastní jak členové klu-
bu, tak také naši žáci. Věříme, že 
se tak obě strany blíže poznají.“

Momentálně se počet členů 
mezigeneračního klubu při bla-
nenské střední škole gastronomic-
ké blíží padesátce. Dalším zájem-
cům o členství jsou dveře ote-
vřeny. Přihlášky lze získat přímo 
v budově školy nebo je stáhnout 
na webových stránkách a následně 
je zaslat nebo odevzdat v budově 
školy. Členství je bezplatné.

Dokumenty. V kronikách a na fotografi ích se ukrývá dvace  letá historie školy. Od svých začátků v Adamově, 
přes Obůrku po působení v Blansku.  Foto Marta Antonínová

vyfotit, ale už jsem ho držela za 
ruku. Pokynul mi a ukázal na žid-
li. Švihák, elegán, vstřícný, milý 
a tak sympatický! Mou mizivou 
angličtinou jsem mu řekla odkud 
jsem, že ho mám ráda a zda mu 
můžu dát pusu.

„Já vím, já vím…, samozřejmě, 
jste milá…,“ odpovídal.

Díky tomu, že toto chvilkové 
setkání proběhlo tak nečekaně, 
spontánně a neofi ciálně, všichni 
jsme se opravdu dobře bavili.

Ještě jednou jsem na něj déle 
pohlédla, pohladila ho po rameni 
a rychle spěchala za ostatními, 
kteří mi zmizeli v metru.

Takže ještě jednou mistře, díky 
za Vaše fi lmy a …máme Vás rádi! 
 Dagmar Žáčková, Boskovice Foto archiv Foto archiv

Blansko - Vernisáží výstavy 
s názvem Obchod a reklama za 
první republiky a za protektorátu, 
v níž najdete exponáty ze soukro-
mé sbírky Karla Hodera st. a ze 
sbírky Muzea Blansko, byly ve 
čtvrtek 12. září zahájeny Blanen-
ské zámecké dny, 16. ročník akce 
v rámci Dnů evropského dědictví 
UNESCO. 

Na pátek 13. září byl připraven 
vědecký seminář ke 1150. výročí 
příchodu svatých Cyrila a Metodě-
je na Moravu. V jeho rámci zazněl 
referát na téma Úloha Konstanti-
na-Cyrila a arcibiskupa Metoděje 
v christianizačním procesu západ-
ních Slovanů profesora Miloslava 
Pojsla, vedoucího Katedry církev-
ních dějin Cyrilometodějské teolo-
gické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a další odborné před-
nášky. V pátek byla také slavnostně 
otevřena druhá část expozice Byd-
lení na blanenském zámku a večer 
patřil cimbálové muzice Veronica.

V sobotu pokračovala akce na 
zámku Dnem otevřených dveří 
s volnými vstupy, a pak byly při-
praveny Noční zámecké kostýmo-
vané prohlídky za účasti strašidel 

a pověrečných postav Blanen-
ska. Na nádvoří zazněly fanfáry 
a intrády v podání Dobrušského 
žesťového sdružení. Každá pro-
hlídka byla zakončena představe-
ním na motivy blanenské pověsti 
Ďáblova krčma. 

Výstava s názvem Obchod 
a reklama za první republiky bude 
v malé výstavní síni přístupna 
veřejnosti až do 22. listopadu. 
Mnozí starší návštěvníci si díky 
vystaveným exponátům zavzpo-
mínají na své dětství, stejně jako 
Karel Hoder z Letovic, který se 
o exponáty, dokladující rodinnou 
tradici, pečlivě stará. Výstava je 
rozdělena do tří místností. V té 
první najdou návštěvníci exponá-
ty týkající se například různých 
čisticích prostředků. Další dvě se 
věnují především potravinám, při-
čemž nechybí ani dobový obchod 
se zbožím a reklamami.  (ama)

Expozice. Do doby první republiky 
vás zavede právě zahájená výsta-
va v blanenském zámku věnovaná 
obchodu a reklamně v první polo-
vině minulého stole  . 
 Foto Marta Antonínová



Společnost NewLink Moravia předsta-
vila minulý týden v Boskovicích svůj nový 
projekt. Jedná se o so  warové řešení 
kompletní administra  vy společnos   
přístupné přes internet. 

Mezi jeho hlavní charakteris  ky pat-
ří zaměření na střední a menší podniky 
a účetní kanceláře, neomezený objem 
zpracovávaných údajů, možnost vedení 
účetnictví paralelně pro více subjektů, 
možnost výběru používaných modulů 
a sestavení služby dle skutečných potřeb, 
absence jakékoli lokální instalace a pře-
devším možnost pracovat kdykoli, kdekoli 
a odkudkoli. Toto řešení se také vyznačuje 
jednoduchým přístupem, nižšími nákla-
dy, bezpečnos   a snadnou rozšiřitelnos  . 
Více prozradil jednatel společnos   New-
Link Moravia Dušan Koutný.

Jaké jsou hlavní výhody Allegra?
Hlavním rozdílem opro   ostatním účet-

ním systémům je, že Allegro je kompletně 
postavené na internetových technologiích. 
Z toho také vyplývají jeho hlavní výhody. 
Uživatel, ať už malý živnostník nebo účetní 
fi rma, si nemusí nic instalovat a pořizovat 
vlastní server. Stačí když má v počítači nebo 
tabletu internetový prohlížeč a o všechno 
ostatní se postaráme my. Omezený není 
ani operačním systémem. Allegro to  ž 
funguje jak na starých i nových Windows, 
tak na pla  ormě Apple nebo Android. 

Pokud se tedy zákazník rozhodne pro 
vaše řešení, co všechno jste mu připrave-
ni nabídnout?

Zákazník od nás dostane přístup na ser-
ver, kde jsou nainstalované Allegro aplika-
ce. Podle ceníku si poté vybere, jaké chce 
používat moduly. Cílem je, aby si například 
malý podnikatel vybral jen to, co opravdu 
potřebuje a nemusel kupovat i moduly, 
které nevyužije. Základem je účetní mo-
dul, jehož součás   jsou mimo jiné eviden-
ce položek, zákazníků, odběratelů a všech 
souvisejících věcí. I v těchto základních 
aplikacích jsou zapojené všechny výhody 
internetového systému. Když si například 
otevře nového zákazníka, tak mu stačí 
v podstatě jen napsat IČO a program si 

automa  cky vyhledá všechny dostupné 
informace. Systém je napojený například 
také na Google Mapy, takže se mu auto-
ma  cky zobrazí adresa zákazníka na mapě 
a podobně. 

Dá se říci, pro jaké 
klienty je systém ur-
čený?

Allegro je určené 
prak  cky pro všechny 
typy zákazníků. Nabí-
zíme tři různé módy. 
Co se týče prvního, tak 
se nejčastěji využije 
u malých živnostníků, 
kteří si chtějí vést účet-
nictví sami. Za nízký 
poplatek nabízíme zá-
kladní účetní aplikaci. 
Zákazníkovi tak stačí 
jen notebook, se kte-
rým se připojí ke své-
mu účtu, a může účto-
vat. My se mu přitom 
staráme o veškerý pro-
voz, aktualizace nebo 
zálohování dat. 

V druhém módu se 
zaměřujeme na živ-

nostníka, který využívá služeb účetní kan-
celáře. Živnostník tak má přístup k faktu-
rám, stavu zboží na skladě nebo zakázkám. 
Udělá si jen svoji část práce. Data se ihned 
odesílají do účetní kanceláře, která je ná-
sledně zpracuje. Tře   mód je zaměřený na 
větší fi rmy, kterým kromě internetového 
řešení nabízíme také instalaci systému na 
jejich vlastní server. 

V tuzemsku se tedy jedná o novinku 
v řešení účetnictví...

I když to zní neskromně, tak si myslím, 
že jsme trochu předběhli dobu. Podobně 
vytvořené komplexní řešení na našem trhu 
za  m není.

V současné době uvádíte Allegro na 
trh, jak chcete přesvědčit klienty, aby 
přešli na vaše řešení?

Sázíme hlavně na jednoduchost. Klient 
nemusí nic instalovat nebo aktualizovat, 
což může být pro méně zkušeného uživa-
tele problém. V případě Allegra si uživatel 
otevře internetový prohlížeč a může začít 
pracovat. Výhodou je také příjemné uživa-
telské prostředí programu. Nechceme se 

zaměřovat jen na velké fi rmy, proto chce-
me, aby bylo Allegro dostupné pro menší 
fi rmy a živnostníky. S  m souvisí i snaha 
udržet cenu co možná nejníže.

Společnost nepůsobí jen v tuzemsku, 
ale také v dalších evropských zemích...

V současné době vyvíjíme ak  vity také 
v Belgii, Holandsku nebo Polsku.   (PR)

NewLink Moravia se specializuje na 
realizaci so  warových projektů zalo-
žených na webových technologiích 
a cloud compu  ng. Vyvíjí aplikace pro 
podnikatele a podniky menší a střední 
velikos  . Řešení společnos   jsou kom-
pa  bilní se všemi nejrozšířenějšími 
webovými prohlížeči a svým komfor-
tem plně nahrazují tradiční desktopo-
vé prostředí. Všechny produkty jsou 
vyvíjeny na jednotné pla  ormě Allegro 
Framework propůjčující všem aplika-
cím standardizovaný vzhled a ovládání 
a umožňující snadné propojení mezi 
jednotlivými moduly.
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Čerstvá nabídka! Volkswagen Comfort Edition.
Nabídka, které nelze odolat. Oblíbené modely Comfort Edition s pořádnou porcí výbavy pro ještě větší komfort 
a pohodlí z jízdy. Vychutnejte si čerstvou nabídku modelů Polo, Golf Plus, Tiguan, Touran nebo Beetle s výbavou 
zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant v kůži a mnoho dalšího. Jistě Vám zachutná i výhodnější 
financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN. 

Volkswagen Comfort Edition právě k dostání.

CELKOVÉ  
V O E    

142 000 KC*

*Akce trvá do 15. 11. 2013. Zvýhodnění 142 000 Kč platí pro model Touran 1,2 TSI 77 kW; cenové zvýhodnění 
106 400 Kč. Při využití akční nabídky Volkswagen Finance od ŠkoFINu ušetříte navíc až 36 000 Kč. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2-6,8 l/100 km, 109-159 g/km. Kompletní cenovou nabídku 
a financování modelů Comfort Edition a bližší informace naleznete na www.comfortedition.cz.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, fax: 548 421 299,  
www.volkswagenvbrne.cz; e-mail: info.brno1@porsche.cz

ka! Volkswagen CComffortt EEddiittion.

C*
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Společnost NewLink Moravia 
představila Allegro cloudové řešení

Dušan Koutný.  Foto Radim HruškaDušan Koutný.  Foto Radim Hruška

Allegro funguje na všech běžně 
používaných platformách

Allegro - obchodní so  ware pro komfortní vedení 
administra  vy malé či střední společnos  

Hlavní přednos  :
 Účetní deníky - Vedení účetních deníků se zápisy na účty účetní osnovy metodou podvojného účetnic-

tví. Zpracování přijatých i vydaných deníků a fi nanční evidence. Umožňuje účtování na střediska i zakázky.
 Účetní období - Plně konfi gurovatelná období umožňují posuny od kalendářního roku i prodloužená 

a zkrácená účetní období.
 Základní přednastavení - Systém je dodáván s celou řadou již naplněných a přednastavených tabulek 

se základními údaji tak, aby rozjezd byl co nejrychlejší a bez pracného konfi gurování.

Zpracovávané agendy: Účetní kniha, společnos  , dodavatelé – přijaté faktury, zákazníci – vydané fak-
tury, fi nance – banky a pokladny, ostatní účetní doklady, zpracování DPH, závěrky a otevírání účetních období, 
 sky a exporty.

Fakturace: Nabízí komfortní vystavování daňových dokladů s vazbou na produkty a připravené ceníky. Je 
velice těsně provázána s účetním modulem. Automa  cky předává pořízená data k zaúčtování.

Volitelné agendy: Upomínky, rozpočty, grafi cké přehledy, dotazy a výpisy, podrobná analy  ka.

Obchodní aplikace: Nákup a prodej zboží včetně vystavení nabídky, zpracování zakázek a dodacích listů.

Skladová evidence: Příjmy a výdeje, automa  cké výpočty průměrných cen, podpora čárových kódů a inventur.

Více informací naleznete na www.nlm.cz nebo www.allegro-so  ware.cz.
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Netopýři přilákali zájemce do 
Sloupsko-šošůvských jeskyní

Z  

Marta Antonínová

Sloup - Rekordní návštěvu za-
znamenala letošní už 17. Evrop-
ská noc pro netopýry. V areálu 
Sloupsko-šošůvských jeskyní se 
sešlo 464 malých i velkých ná-
vštěvníků, kteří toužili poznat 
život těchto neobvyklých živo-
čichů. Autobus zájemců přijel 
z Blanska i z Brna.

Nejdříve účastníky akce čekala 
krátká návštěva jeskyní, při níž 
se dozvěděli několik zajímavostí 
o nočních létajících savcích, kteří 
si pro přezimování vybírají právě 
jeskynní prostory. Cesta podze-
mím končila v jeskyni Kůlna, kde 
bylo připraveno promítání zají-

mavého fi lmu nejen o netopýrech, 
ale také o těch, kteří se bádání 
o jejich životě věnují.

Závěr akce byl opět v provoz-
ním areálu a na ten se těšily pře-
devším děti. Jan Zukal z Ústavu 
biologie obratlovců Akademie 
věd v Brně nejen poutavě vyprá-
věl, ale také ukázal živé netopýry 
a děti si je mohly dokonce pohla-
dit. Vybízel k tomu i maminky 
nejmenších účastníků akce, když 
konstatoval, že víc se netopýrů 
bojí maminky než děti. Přítomní 
se pak Jana Zukala mohli ptát na 
všechno, co je o životě netopýrů 
zajímalo. 

Foto Leoš Štefka 
a Marta Antonínová

Brno - Rada Jihomoravského kraje se rozhodla podpořit poskytnutí 
daru ve výši dvě stě tisíc korun Krajskému ředitelství policie Jihomo-
ravského kraje na realizaci preventivního projektu Senioři sobě II. 

„Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na 
seniorech a posilování bezpečí seniorů, zvyšování informovanosti se-
niorů a jejich motivace k aktivnímu přístupu při zajišťování vlastní 
bezpečnosti a ochrany majetku, oslovení i méně aktivních a nemohou-
cích starších občanů za pomoci jejich aktivnějších vrstevníků,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek.

Projekt představuje pokračování velmi úspěšného celokrajského 
projektu uskutečněného v Jihomoravském kraji v roce 2009, v dalších 
letech byly pro velký zájem ze strany obcí opakovaně dotištěny in-
formační brožury pro seniory. Vzhledem k tomu, že v poslední době 
dochází k výraznému nárůstu trestné činnosti páchané na seniorech, 
rozhodlo se Krajské ředitelství policie JMK pro pokračování projektu.

V rámci projektu budou vyškoleni kurýři prevence z řad seniorů, 
kteří budou následně předávat takto získané rady a doporučení mezi 
své vrstevníky. Kurýři prevence kromě samotné prevence kriminality, 
která je hlavním cílem projektu, mohou odhalit i rizikové faktory, které 
u staršího člověka mohou vést až k sociálnímu vyloučení. 

Součástí projektu bude také tisk preventivních materiálů, které bu-
dou distribuovány mezi seniory.  (hrr)

Kraj podpoří preventivní 
projekt Senioři sobě II

Šebetovš   připravili nové webové stránky
Radim Hruška

Šebetov - Na návštěvníky in-
ternetových stránek Šebetova 
čekalo v uplynulých dnech pře-
kvapení. Po třinácti letech se totiž 
kompletně změnila jejich podoba. 
Kromě vytvoření moderní grafi ky 
došlo také na celkové přepracová-
ní a rozšíření obsahu. Lidé v něm 
najdou nejen nové informace, 
několik unikátních historických 
materiálů a dobových fotografi í, 
ale také aplikace, které by měly 
návštěvníkům zpříjemnit práci 
s webem.

„Představu o grafi cké podobě 
a nápady ke struktuře webu jsem 
si ujasňoval a v hlavě nosil víc 
jak dva roky. U webů ostatních 
měst a obcí jsem si porovnával 
jejich konstrukce odkazů, nachá-
zel slabá místa, ujasňoval si zá-
konné povinnosti a hledal vhodné 
technické řešení. Začátkem srpna 
2013 jsem si mohl konečně po-
řídit fungující počítač, který mi 
na rozdíl od původního, více než 
deset let starého, umožnil i ná-
ročnější editace HD videí mého 
archívu a rozsáhlé sbírky fotoma-
teriálů, stejně jako pokročilejší 
práci s aplikacemi. Přesně měsíc 
jsem strávil nad stavbou a rozjez-
dem nového portálu. Nyní mohou 
lidé posoudit, zda ty stovky hodin 
práce po odpoledních, večerech 

a především nekonečných nocích 
měly smysl,“ uvedl starosta Šebe-
tova Zdeněk Čížek.

Ten při tvorbě věnoval poměr-
ně velkou pozornost interaktivní 
mapě, kde „otagoval“ místní fi r-
my, služby a zajímavá místa včet-
ně podrobnějších popisů, kontak-
tů a ilustračních snímků. Na webu 
se nově prezentují také rozsáhlé 
historické dokumenty týkající se 
minulosti obce, spousta docho-
vaných plánů a obrázků. Starosta 
také postupně začal digitalizovat 
obecní kroniky a do konce roku 
by měly být všechny on-line ke 
shlédnutí. Na web umístil první 
fotomateriály a videa z posled-

ních dvou let. Na starších obdo-
bích se bude dál pracovat. 

„Pokud to čas dovolí, rád bych 
odtajnil i postarší videa, která za 
ty roky získala na nesmírné hod-
notě. Web bude nyní v ostrém 
testovacím provozu, kdy budu 
ještě mnohé dolaďovat – týká 
se to například webkamer, RSS 
kanálu a podobných maličkostí. 
Pro místní knihovnu, SDH a TJ 
Sokol chystám tři samostatné 
mini weby, které se mi snad po-
daří spustit v říjnu. Bohužel, je 
to všechno o spoustě práce a ne-
smírném času. A na internetu 
platí, že nejvíc práce stojí to, co 
vlastně ani není vidět. Nejvíce li-

mitujícím faktorem celého snaže-
ní bylo, aby se web korektně zob-
razoval na všech kompatibilních 
zařízeních. Tedy nejen na klasic-
kých počítačích, ale také na table-
tech či chytrých mobilních telefo-
nech, na jakékoliv platformě, na 
jakémkoliv prohlížeči. Proto jsem 
byl nucen omezit fonty a velikosti 
písma, smířit se s pouhou dvou-
barevností textů a grafi ku zvolit 
jednoduchou a přívětivou, která 
se bude zobrazovat maximál-
ně korektně. Pro snazší logické 
pochopení struktury webu jsem 
použil jen tři hlavní odkazy – roz-
cestníky. Myslel jsem i na slabo-
zraké,“ doplnil Čížek.

 Foto www.sebetov.cz Foto www.sebetov.cz

Adamov čekají úpravy okolí 
kostela svaté Barbory

Pokračování ze str. 1
A to s důrazem na bezpečnost chodců, cyklistů i turistů, ale také na 

zeleň nebo odpočinková místa. Půjde celkem o rekonstrukci a zkva-
litnění plochy o velikosti čtyř tisíc metrů čtverečných. Vznikne také 
šestnáct parkovacích míst. 

Tragická nehoda: Na „státní“ 
zemřel spolujezdec

Pokračování ze str. 4
„Hasiči dále pomáhali záchranářům s první pomocí zraněným. V dru-

hém havarovaném voze cestovali tři lidé. Muže a dvě ženy odvezla 
zdravotnická záchranná služba do nemocnice. Po prošetření nehody 
Policií vyprostili hasiči citroën zpět na silnici a asistovali při nakládání 
vozidel na odtahovou službu. Na závěr zásahu očistili silnici,“ doplnil 
mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.  (hrr)

Rekonstrukce vestibulu 
radnice pokračuje

Blansko - Od konce měsíce srpna probíhají stavební práce ve ves-
tibulu blanenské radnice. V současné době dělníci odstraňují stropní 
konstrukce a demolují prostor bývalé malé zasedací místnosti. „Bylo 
třeba vytvořit odpovídající zázemí pro rekonstruovanou obřadní síň,“ 
vysvětlil starosta Lubomír Toufar. V rámci modernizace těchto prostor 
dojde i k doplnění funkcí s tím bezprostředně souvisejících. „Třeba šat-
na nebo bezbariérové WC s přebalovacími pulty,“ dodal. Práce budou 
dokončeny začátkem listopadu.  (bh)

„V této fázi vzniká prováděcí dokumentace, na základě které bude 
sestaven i rozpočet, jako podklad pro zadávací řízení na výběr dodava-
tele. To začne zřejmě v říjnu. Předpokládáme, že v březnu příštího roku 
by se mohlo začít pracovat tak, aby do konce června byla celá akce 
hotova,“ upřesnil starosta a dodal. „Pro mne je to jeden z hlavních cílů, 
které jsem si do svého působení ve městě dal.“

Celý prostor před kostelem bude po dohodě s památkáři vydlážděn 
žulou s uměleckým ornamentem z vápence. O okolí kostela se posta-
ral zahradní architekt a navrhl výsadbu zeleně. Organizační příprava 
celé akce byla o to složitější, že většina pozemků, kterých se úpravy 
dotknou, patří farnosti. Ta by ale ze svých prostředků akci takového 
rozsahu nezvládla. Proto byla sepsána mezi městem a farností dohoda 
o výpůjčce pozemků na příštích pětatřicet let.  (ama)

Blanenské muzeum má 
zajímavou nabídku

Blansko - V souvislosti se začátkem nového školního roku přichází 
Muzeum Blansko s touto zajímavou nabídkou. Je to třeba možnost za-
koupení přenosné hromadné vstupenky, kterou mohou pedagogové vyu-
žít v rámci školní výuky k návštěvě stálých expozic a výstav. Ta je platná 
pro celý nastávající školní rok a její cena činí jeden tisíc korun. Platí 
vždy pro 30 žáků a maximálně dva dozory. Vedení muzea doporučuje 
využít možnosti objednání vzdělávacích i zábavných přednášek rozlič-
ných zaměření, jejichž výčet lze nalézt v hlavní nabídce na webových 
stránkách. Pro mateřské školy muzeum nabízí možnost navštěvovat pro-
story blanenského zámku po celý rok s dětmi zcela zdarma.  (bh)

Závody agility v Blansku
V neděli 8. září proběhly na kynologickém cvičišti v areálu Sportov-

ního ostrova L. D. v Blansku závody psů v běhu přes překážky – Agility. 
Tento sport pochází z Anglie a jedná se o obdobu parkurového skákání 
koní. Psi byli rozděleni do kategorií jednak podle výkonu (začátečníci - 
pokročilí) a jednak podle velikosti na nejmenší (SA) středně velké (MA) 
a velké (LA). 

Tu slunečnou neděli přijelo do Blanska poměřit své dovednosti celkem 
55 závodních týmů z celé republiky. Byly postaveny tři parkury, které mu-
sel každý pes zdolat nejen bezchybně, ale také v co nejkratším možném 
čase. Nejrychlejší psi dokázali překonat dráhu se sedmnácti překážkami 
za méně jak půl minuty! 

Na výkony pejsků se přišlo podívat poměrně dost diváků i náhodných 
kolemjdoucích. Ti sledovali a fandili jak zkušeným závodním týmům z řad 
reprezentačního družstva, tak začátečníkům, kteří závodí v agility teprve 
krátce. Ti nejšikovnější pak byli na závěr akce odměněni poháry, medai-
lemi a sponzorskými dary fi rmy PERRO, výrobcem krmení a potřeb pro 
zvířata. Bylo to krásné ukončení letošní sezóny závodů na blanenském 
cvičišti. Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme.

Kompletní výsledky závodů naleznete na internetových stránkách: 
www.agility-blansko.net.  Hana Rajtšlégrová

Dětský den ve Žďárné
Krásný slunečný, ale trochu větrný den a zajímavý program přilákal 

děti a rodiče v neděli 8. září do Třešňového sadu ve Žďárné. Tam se 
konal dětský den s názvem Přivítání nového školního roku pořádaný 
sborem dobrovolných hasičů ve Žďárné. Pro děti byla připravena růz-
ná soutěžní stanoviště, kde mohly ukázat své dovednosti a znalosti. Za 
každý splněný úkol obdržely sladkou odměnu. Během celého odpoledne 
si děti mohly zaskákat a zadovádět na nafukovací atrakci. K dispozici 
bylo i malování na obličej. Celé odpoledne uběhlo velice rychle a vě-
řím, že děti odcházely domů plné nevšedních zážitků. Odměnou nám 
všem byly určitě rozesmáté a spokojené dětské tváře. 

 Luděk Parák starosta SDH Žďárná
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Broňa Zhořová

Sychotín, Sudice - Poslední 
dvě kola letošního ročníku Velké 
ceny Blanenska zamíchala po-
řadím jak v mužské, tak ženské 
kategorii. Veliký vliv na to mělo 
i velmi větrné počasí, proti jehož 
rozmarům mnohdy marně bojo-
vala i ta nejzkušenější družstva.

Jedenácté kolo blanenského 
hasičského seriálu proběhlo v ne-
děli 8. září v Sychotíně. Na trať 
pod kunštátský zámek si přijelo 
zazávodit rekordní množství týmů 
- 38 mužských a 17 ženských. Na 
soutěži dokonce padl rekord VCB 
v ženské kategorii, místní děvčata 
se na domácí trati předvedla a ča-
somíru zastavila v čase 16,33 s. 
Nutno podotknout, že naprosto 
zaslouženě zvítězila. Na stupních 
vítězů je doplnil Radíkov z Pro-
stějovska za čas 16,91 s a Olší 
z okresu Brno – venkov s časem 
17,70 s.

Mužská část soutěže byla ne-
méně zajímavá a napínavá, i zde 
mohli přihlížející shlédnout jednu 
šestnáctku, přesněji čas 16,94 s, 
jehož autorem byl Krokočín. 
Druhé místo obsadil Žernovník 
za čas 17,15 s a třetí Nesvačilka, 
která dokončila svůj pokus v čase 
17,60 s.

Poslední soutěž zařazená do le-
tošního ročníku Velké ceny Bla-
nenska v požárním útoku proběh-
la již tradičně v Sudicích, na trav-
naté trati do kopce, kterou před 
samotnou soutěží navíc vydatně 
promáčel déšť. V sobotu 14. září 

Velká cena Blanenska 
v požárním útoku zná své vítěze

přijelo posbírat poslední body do 
tabulky celkově 44 družstev - 30 
mužských a 14 ženských. S těž-
kou závodní dráhou a nepříznivý-
mi klimatickými podmínkami se 
nakonec nejlépe poprala mužstva 
Černovice A, Žernovník a Netín, 
kdy černovičtí brali za čas 18,80 s 
bronz, Žernovník za výkon 
18,57 s stříbro a Netín s časem 
18,30 s zlato.

První místo v ženách si časem 

18,54 s vyběhla Šošůvka, druhou 
příčku za čas 18,85 s obsadily Se-
branice a třetí Němčice, kterým 
se podařilo srazit terče v čase 
19,50 s.

Je tedy rozhodnuto i celkově, 
nejúspěšnějším sborem dobrovol-
ných hasičů jsou Černovice, kte-
rým patří první místo v mužské 
kategorii a druhé v ženské. Ostat-
ní sbory mají na stupních vítězů 
jen jednoho zástupce. Černovice 

A doplnil ve vítězné trojce druhý 
Žernovník a třetí Hluboké z Tře-
bíčska.

Celkovými vítězkami v ženách 
je Sychotín, třetí místo pak patří 
Němčicím.

Slavnostní vyhlášení celkových 
výsledků KVASAR cupu Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku 
2013 uspořádají hasiči a hasičky 
z Černovic 9. listopadu v místním 
kulturním domě.

Den pro děti v Nemocnici Blansko 
přilákal na dva tisíce návštěvníků

D    ...

Guláše. Rájecký zámek provoněly o víkendu guláše. Uskutečnil se tam 
to  ž další ročník soutěže v jejich vaření.  Foto Bohumil Hlaváček

 Na tra   v Sycho  ně. Foto Pavel Kuchař Na tra   v Sycho  ně. Foto Pavel Kuchař

Radim Hruška

Blansko - V sobotu 7. září se 
v areálu blanenské nemocnice 
uskutečnil již čtvrtý ročník Dne 
pro děti v Nemocnici Blansko. 
Stejně jako předchozí ročníky 
i ten letošní se nesl v duchu pří-
jemné atmosféry pro celou rodi-
nu. Do areálu v sobotu opět za-
vítalo na dva tisíce návštěvníků, 
kteří si v krásném slunečném po-
časí vychutnali jak bohatý kultur-
ní program na pódiu, tak i pestrou 
nabídku aktivit pro děti i dospělé 
v celém areálu nemocnice.

Na pódiu se vystřídaly pohádky 
divadla Kolárka a Koráb, ukázky 
činností Domu dětí a mládeže, za-
hrály zde oblíbené kapely Kaštán-
ci a Velvet a závěr programu ko-
runovalo vystoupení fi nalistek 
Dívky ČR 2013 pod taktovkou 
slečny Anety Kuklínkové.

V areálu děti putovaly s ces-

tovním pasem po osmi zemích, 
kde po splnění úkolu obdržely 
razítko a v cíli cesty je čekala 
sladká odměna a Certifi kát malé-

ho cestovatele. Představili se také 
blanenští hasiči, kteří si pro děti 
krom statické ukázky techniky 
nachystali i dynamickou ukázku, 

při níž hasili hořící vůz. Propoje-
ni se zdravotnickou záchrannou 
službou ukázali malým i velkým 
návštěvníkům jak ve skutečnosti 
spolupráce těchto složek záchran-
ného systému funguje. Nechyběla 
ani Městská policie Blansko a její 
technika.

„Poprvé se v areálu představil 
již zmíněný Dům dětí a mládeže 
Blansko. Ten měl pod svým pa-
tronátem jednotlivá stanoviště 
s úkoly. Poprvé se účastnila OA 
a SZdŠ Blansko, jejíž žáci disku-
tovali s dětmi a rodiči nad správ-
ně vybavenou lékárničkou a mas-
kovali různá zranění, která pak 
ve spolupráci s dětmi ošetřovali. 
Ukázka správné techniky první 
pomoci byla dětmi i rodiči velice 
vítaná. Žákům školy patří extra 
poděkování za dopomoc při zajiš-
tění průběhu celého dne,“ uvedla 
mluvčí Nemocnice Blansko Kate-
řina Ostrá.

  Foto Bohumil Hlaváček  Foto Bohumil Hlaváček

  Foto Nemocnice Blansko  Foto Nemocnice Blansko   Foto Nemocnice Blansko  Foto Nemocnice Blansko

Křtiny - Jeskyně Výpustek se 
stane v sobotu 21. září dějištěm 
mezinárodního benefičního fes-
tivalu s názvem Didgeridoo v 
jeskyni. 

Pořadatelé ze sdružení Jeskyn-
ní tep ve spolupráci se Správou 

jeskyní zvolili Výpustek pro tuto 
akci nejen pro jeho neopakova-
telnou atmosféru, ale také proto, 
že je to jeskyně s největší kapa-
citou. Koncert může vyslechnout 
až tisíc lidí. 

Didgeridoo je dechový hudeb-

ní nástroj australských domorod-
ců. Spojením pravěkého prosto-
ru jeskyně s původní akustikou 
a hráči na didgeridoo vzniká ne-
opakovatelný zážitek pro všech-
ny posluchače. 

Součástí festivalu budou i hu-

dební a taneční dílny konané 
před jeskyní, prezentace výrob-
ků chráněných dílen a výrobců 
netradičních hudebních nástrojů 
a řada dalších lákadel. Podrob-
nosti se dočtete na www.didge-
ridoovjeskyni.cz.  (ama)

Ve Výpustku si můžete poslechnout didgeridoo

Jarmark. Kunštát hos  l o víkendu další ročník tradičního Hrnčířského jar-
marku.  Foto Magda Hrušková

Návštěva. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v pondělí navš  vil boskovický 
podnik Minerva, kde byl přijat ředitelem ing. Fran  škem Hrdou. Poté zaví-
tal i do dalších závodů ATONA a OMOS v Blansku.  Foto Jaroslav Oldřich

Brýle. Boskovické muzeum připravilo pro své návštěvníky unikátní výsta-
vu historických brýlí.  Foto Jaroslav Oldřich

Čis  rna. Městys Svitávka slavnostně zahájil provoz nové čis  rny odpad-
ních vod.  Foto Jaroslav Oldřich



  6 ŠKOLY
Adapční pobyt pro žáky 5. ročníku ZŠ Lipovec

Ke studiu ve školním roce 2014/2015 může naše škola příjmout Ke studiu ve školním roce 2014/2015 může naše škola příjmout 
125 uchazečů ze základních škol a odpovídajících 125 uchazečů ze základních škol a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií.ročníků víceletých gymnázií.

Dny otevřených dveří: 
5. 11. 2013, 14. 1. 2014 a 4. 3. 2014.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0044
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Nové vybavení kovo a dřevo dílen
Dnem 2. 9. 2013 byl zahájen nový školní rok 2013/2014 na všech základních školách v celé 
České republice. Na naší základní škole byl však tento den výjimečný ještě něčím jiným. Žáci 
školy budou používat od tohoto data nové vybavení dílen kovo a dřevo. K výuce praktických 
činností jim budou sloužit nové pracovní stoly a moderní didaktická technika. Kovo dílna byla 
vybavena 20 kusy nových žákovských pracovních stolů a didaktickou technikou. Dřevo dílna 
byla vybavena 24 kusy nových žákovských stolů a jedním učitelským stolem. V dílně nechybí 
rovněž nová didaktická technika a pylonová tabule. Součástí nové výbavy dílen jsou staveb-
nice Merkur. Ty svou různou technickou náročností prověří zručnost, fantazii a technické 
myšlení žáků. Příjemné pracovní prostředí, moderní pomůcky a zázemí dílen jsou základním 
předpokladem pro kvalitní vzdělávací činnost. Nové vybavení dílen bylo pořízeno v rámci 
projektu Zlaté české ručičky, kdy jedna z aktivit projektu je zaměřena na podporu technického 
vzdělávání.

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ve čtvrtek 5. září začal žákům 
pátého ročníku Základní školy 
Lipovec adaptační pobyt. Sešli 
jsme se ráno ve třídě, seznámili 
se s programem a začaly výtvarné 
činnosti. Děti si vyrobily vlastní-
ho malého bubáčka, který jim měl 
dodávat odvahu na večerní stezce 
odvahy. Dále jsme se věnovali pří-
pravě pokrmů. Vaječná pomazán-
ka určená k páteční snídani a sva-
čině se povedla. 

Po obědě ve školní jídelně jsme 
vyrazili do přírodního areálu Vel-
ká dohoda. Ve Velké dohodě jsme 
se sešli se šesťáky ze ZŠ Ostrov 
(jedná se o spolupráci škol v rám-
ci sdružení Cirsium). V přírodním 
areálu jsme absolvovali velmi na-
bitý program. Žáci si vyzkoušeli 
nízká lana i lanový park. Adre-
nalinový zážitek prověřil třídní 
soudržnost. Mezi spolužáky obou 
škol panovala přátelská atmosféra, 

navzájem si pomáhali, povzbuzo-
vali se a dodávali si odvahu. Ve 
výšce 2,5 metru nad zemí se psy-
chická podporu hodí opravdu kaž-
dému. Třídní kolektivy obstály na 
jedničku s hvězdičkou. Zážitková 
pedagogika opět zafungovala. 

Spolužáci se oslovovali křestními 
jmény a spoléhali jeden na druhé-
ho. Noví žáci se automaticky za-
členili do svých tříd.

Po sportovním výkonu jsme vy-
užili školu v přírodě ve Velké do-
hodě. Skupinky žáků plnily úkoly 

z pracovního listu. Museli v praxi 
ověřit poznatky z naučných tabulí. 
V areálu hledali nejrůznější rostli-
ny, vytvářeli nákresy, zkrátka zaži-
li environmentální výchovu přímo 
v praxi.

Během terénní výuky všem 
vyhládlo, a tak přišel na řadu tá-
borák, který si děti samy připra-
vily. Sportovní a studijní činnosti 
vystřídalo sbírání suchého dříví 
na oheň. Po opékání špekáčků se 

v záři ohně a baterek hrály nej-
různější kolektivní hry. Asi o půl 
deváté se obě třídy vypravily ke 
svým školám. Původně měly děti 
chodit po skupinkách, ale protože 
tma i lesy byly hustší, než jsme če-
kali, a strach má velké oči, šli jsme 
společně. Asi o půl desáté jsme do-
razili do své třídy, kde jsme měli 
nachystané matrace a spacáky.

Druhý den nás pozvali spolužá-
ci z Ostrova na prohlídku jesky-

ně Balcarka. Po pěší túře lesními 
cestičkami jsme byli okouzleni 
krásnou krápníkovou výzdobou. 
Cestou zpět jsme šli opět lesem - 
po cyklostezce. 

Věřím, že adaptační pobyt ve 
všech zanechal intenzivní zážitky. 
Rádi takovou akci zopakujeme, 
a třeba přespíme pod stany jako 
kamarádi z Ostrova.

Mgr. Eva Veselá, tř. učitelka 
5. třídy ZŠ Lipovec

Mateřská škola Borotín v novém
V Mateřské škole v Borotíně 

o prázdninách nezaháleli, spíš na-
opak. Byla zde provedena celková 
rekonstrukce sociálního zařízení 
a umyvárny dětí, novou tvář do-

stalo také sociální zázemí pro per-
sonál. Celkové náklady opravy se 
vyšplhaly na čtyři sta tisíc korun 
a částečně byly hrazeny dotací 
z JMK. Poděkování za realizaci 

celé akce náleží především zřizo-
vateli, ale také všem zaintereso-
vaným pracovníkům, bez jejichž 
odpovědného přístupu by nemohl 
být dodržen závazný termín ukon-
čení prací. 

V pátek 30. srpna zde proběhl 
Den otevřených dveří, na který 
byla zvána i širší veřejnost. Mo-
derní design opravených prostor 
obdivovali tedy nejen rodiče dětí, 
které mateřskou školu navštěvu-
jí, ale přišli se podívat i ti, kteří 
na strávené roky zde již jen nos-
talgicky vzpomínají. Mateřskou 
školu v Borotíně navštěvují kro-
mě místních také děti z přilehlých 
obcí. V současné době je zde ještě 
několik volných míst – školní rok 
letos zahájilo osmnáct dětí. 

Mgr. Marcela Nečasová, 
ředitelka MŠ
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Divizní Blansko na domácí půdě vyhrálo a ze hřišť soupeřů následně přivezlo po jednom bodu

Anglický týden zvládli jeho hráči výborně

Bohumil Hlaváček

Blansko - Sérii tří těžkých 
zápasů v průběhu jednoho týdne 
blanenští fotbalisté zvládli. Po 
domácí výhře s Bystřicí přivez-
li po bodu z Líšně i Hodonína. 
Bohužel v prvním ze tří těchto 
utkání si zranil kolenní vazy Ra-
dim Bubeníček a bude s největší 
pravděpodobností několik týdnů 
chybět.

RSM Hodonín – FK Blansko 
1:1 (1:0), Müller. Blansko: Juran 
- Gromský (80. Vágner), Maška, 
Müller, Buchta - Pospíšil, Zouhar, 
Horáček, Nečas (74. Hepp) - Tr-
tílek (89. Michálek), Hansl (63. 
Pokorný).

Zápas začal pro hosty nešťast-
ně. Po několika minutách hry 
posoudil rozhodčí zákrok Jurana 
jako nedovolený a k všeobecné-
mu překvapení nařídil penaltu, 
kterou Stráník proměnil. Blanen-
ští hráli aktivně a ocitli se v šan-

cích, Nečas ani Müller je však 
nedali. V závěru půle zahrozili 
Hodonínští, ani oni ale neuspěli. 

Po změně stran byli aktivněj-
ší Blanenští. Na hřišti se popr-
vé v divizi objevil po zranění 
Pokorný a jeho přítomnost byla 
znát zejména při standardkách. 
Po jedné jeho střele se kopal roh. 
Pospíšil poslal pěkný míč na zad-
ní tyč na Müllera, a ten srovnal. 
V závěru ještě dvakrát Hodonín-
ské vychytal Juran a body se po 
zásluze dělily. 

Hráno ve středu
SK Líšeň – FK Blansko 1:1 

(0:0), Nečas. Blansko: Juran - 
Gromský (82. Michálek), Maška, 
Müller, Skoupý O. - Hepp (58. 
Nečas), Zouhar, Horáček, Buchta 
(59. Pospíšil) - Trtílek (78. Vág-
ner), Ullmann (31. Hansl). 

Těžký soupeř byl trochu osla-
ben, zkušený matador Richard 
Dostálek ale v jeho dresu ne-

chyběl. Blansko nakonec získalo 
bod, i když sahalo po třech a při-
šlo o ně až v nastaveném čase. 
Blanenští byli již oslabeni o na 
delší dobu zraněného kapitána 
Bubeníčka, jehož pásku si navlé-
kl zkušený stoper Maška.

Právě Dostálek jako první 
ohrozil hostující branku z trest-
ného kopu, Juran ale jeho pokus 
zneškodnil. Do líšeňské branky 
pak padl gól, pro ofsajd ale nebyl 
uznán. Pestrá hra byla následně 
provázena množstvím šancí na 
obou stranách, brankáři ale své 
týmy drželi.

Uhodilo až po návratu z kabin. 
V 62. minutě aktivně hrající Han-
sl nacentroval před líšeňskou sva-
tyni a střídající Nečas do ní míč 
pohotově z první uklidil. V 76. 
minutě pak vytáhl sudí přísně čer-
venou kartu pro Skoupého a po-
slal ho předčasně do sprchy. Pro 
domácí to byl signál k náporu. 
V 89. minutě ještě nastřelili jen 

tyč, ve druhé minutě nastavení 
se ale přece jenom radovali z vy-
rovnání. Přišlo po nešťastné teči 
jinak dobře hrajícího Müllera do 
vlastní sítě. 

Minulou sobotu
FK Blansko – SK Bystři-

ce nad Pernštejnem 3:0 (0:0), 
Ullmann 2, Gromský. Blansko: 
Juran - Gromský, Maška, Müller, 
Skoupý - Zouhar, Bubeníček (55. 
Buchta), Horáček (89. Michálek), 
Pospíšil (46. Hepp) - Hansl (58. 
Ullmann), Trtílek (84. Vágner).

V dresu Blanska se objevila 
na závěrečnou půlhodinu nová 
akvizice – dvacetiletý Ondřej 
Ullmann z boskovické juniorky. 
A jak se ukázalo, byl to skvělý 
tah. Po bezbrankovém poločase, 
v němž se šance střídaly na obou 
stranách, došlo nejprve po deseti 
minutách k nepříjemné události. 
Po souboji zůstal na zemi kapitán 
Blanska Bubeníček se zraněným 

kolenem a musel být odvezen při-
volaným sanitním vozem na ošet-
ření do nemocnice. Nepříjemně 
zaskočení domácí se ale dokázali 
zkoncentrovat a rozhodnout utká-
ní ve svůj prospěch. Běžela 77. 
minuta. Hepp se probil středem, 
našel Buchtu, který posunul míč 
na Ullmanna a pro něho nebyl 
problém ve vyšachované obraně 
trefi t odkrytou branku. Další smr-
tící ránu zasadil hostům po Trtíl-
kově gólu Gromský o tři minuty 
později. V samém závěru pak opět 
Ullmann pečetil znovu po krásné 
akci třetí brankou. Výsledek byl 

nakonec pro solidně hrající hosty 
až příliš krutý.
  1.  V. Meziříčí  7  5  1  1  10:3  16
  2.  Bystrc  7  4  2  1  18:9  14
  3.  Rosice  7  4  1  2  13:8  13
  4.  Líšeň  7  4  1  2  10:7  13
  5.  Stará Říše  7  4  1  2  11:9  13
  6.  Vyškov  7  2  4  1  12:8  10
  7.  Polná  6  3  1  2  9:6  10
  8.  Vrchovina  7  3  1  3  5:7  10
  9.  Blansko  7  2  3  2  12:9  9
  10.  Bystřice  7  2  3  2  9:10  9
  11.  Tasovice  7  2  2  3  7:10  8
  12.  Hodonín  7  1  4  2  4:6  7
  13.  Pelhřimov  7  2  1  4  10:16  7
  14.  Bohunice  6  1  2  3  9:13  5
  15.  Uh. Brod  7  1  2  4  6:14  5
  16.  Napajedla  7  0  1  6  4:14  1

Akce. Petr Gromský dává nádherně druhou branku v zápase pro   Bystřici. Foto 4x Bohumil Hlaváček

Sobota 21. září v 16.00 hod.

FK Blansko – TKZ Polná

Pozvánka na fotbal

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Boskovice - Tři pódiová umís-
tění, to je bilance Moravec Teamu 
z fi nále nejvyšší národní soutěže 
horských kol v olympijské dis-
ciplíně cross country. Český po-
hár byl zakončen minulou neděli 
závodem, který na novém místě 
v Boskovicích právě jako domácí 
oddíl pořádal. Nová trať se záze-
mím westernového městečka ved-
la především po přilehlých lesích 
a s atraktivními kulisami Divoké-
ho Západu a dinoparku s modely 
prehistorických ještěrů. Délka 
jednoho okruhu měřila 5,4 km se 
sice malým převýšením, ale se 
spoustou technických pasáží a sin-
gl trailů navíc ztížených písčitým 
podkladem trati. 

První odstartovali v devět hodin 
žáci a žákyně od 11 do 14 let na 
zkrácené variantě okruhu, který 
ale nebyl ochuzen o průjezd mezi 
dinosaury ani po náměstí wester-
nového městečka. Mezi chlapci si 
se dvěma okruhy nejlépe poradil 
David Zadák s Cykloteamu Ost-
rov v čase 24:33, ale neztratili se 

ani domácí - za blanenský ACT 
Lerak osmý Štěpán Stloukal a za 
Moravec Team Tomáš Tlamka 
z Okrouhlé v absolutním pořa-

dí 21., ale ve svém ročníku nej-
lepší závodník. Děvčata musela 
absolvovat stejnou trať i délku zá-
vodu, v cíli byla nejdříve Monika 
Kučerová BIKE PRO RACING za 
0:27:53 a i zde by podle ročníku 
pro Moravec Team zvítězila Tere-
za Obořilová v absolutním pořadí 
na 12. příčce.

Po nich na plnohodnotný okruh 
vyráželo nejpočetnější pole startu-
jících dnešního dne – kadeti 15 až 
16 let. Kluci, kteří nemají strach 
pouštět se do terénu bez zábran 
museli absolvovat celkem 3 kola 
a tak se jel závod v podání vítěze 
Marcela Boguslawskeho z Polska 
v čase 50:34. V této kategorii má 
domácí Moravec poměrně vyrov-
nanou skupinu Filip Koukal 14., 
Jiří Štěpaník 17. a Patrik Kolář 19. 

Spolu s kadety startuje katego-
rie Expert – muži, kteří povětšinou 

pracují a studují a nejsou tak pro-
fesionálními jezdci. V tomto závo-
du se barvy Moravce už dostaly na 
stupně vítězů, Petr Bořil na stříbr-
ný a Tomáš Tlamka na bronzový 
stupínek, nestačili tak pouze na 
Michala Kozla z EP ENERGX 
MERIDA. Za touto kategorií ješ-
tě odstartovali muži nad 30 let – 
Masters. I zde se dokázal a to hned 
vítězstvím prosadit závodník z re-
gionu Milan Šustek z Blanska. 

Samostatný start mají v progra-
mu Českého poháru junioři, elitní 
kategorie závodící i na světových 
kolbištích. Na start se tak postavila 
první z hvězd boskovického závo-
du, nadějný český biker Jan Vastl, 
pátý z mistrovství světa v Jihoaf-
rické republice a po pěti okruzích 
si také přijel pro vítězství. Adam 
Sekanina z Moravce absolvoval ve 
stejný čas reprezentační výjezd na 

silničních závodech v Itálii a tak 
jediným domácím zástupcem byl 
25. Lukáš Gregor.

Odpolední program patřil nej-
dříve ženským kategoriím. Elit-
ní kategorii žen ovládla česká 
olympionička Tereza Huříková ze 
Specialized Racing s více jak tří 
minutovým náskokem na zbylých 
patnáct startujících žen. Po dojez-
du do cíle pochválila okruh slovy: 
„Trať byla zábavná, výživná, hez-
ká, technická, žádná nuda.“

Sedmičlenné pole juniorek 
za účasti Barbory Průdkové BI-
KE2000 a Denisy Bartizalové ne-
mělo jasnou favoritku a obě dívky 
dělilo v cíli jen 13 sekund, ostatní 
ale zaostali o více jak osm minut. 
Snad bude početně slabá kategorie 
v následujících letech doplňová-
na dorůstajícími kadetkami, které 
startovali v poslední vlně.

Horských kol znalí domácí di-
váci čekali právě na start kadetek, 
15 až 16 letých děvčat. Po zlém 
začátku sezóny a kvůli přetržené-
mu řetězu nedokončenému mis-
trovství republiky si Adéla Šafářo-
vá nejdříve spravila chuť při startu 
v Peci pod Sněžkou na předcháze-

jícím Českém poháru. Členka Mo-
ravec Teamu a obyvatelka Bosko-
vic měla proti soupeřkám výhodu 
domácího prostředí a znalosti trati, 
což dokázala zúročit ve vítězství, 
které ji nakonec pomohlo k celko-
vému druhému místu v celém se-
riálu. Tímto prvenstvím tak jezdci 
Moravec Teamu zkompletovali 
medailovou sbírku a tím se závod 
v Boskovicích stal nejúspěšnějším 
v sezóně 2013.

Vrcholem dne byl odpoledne 
start mužů Elite se dvěma českými 
olympioniky Ondřejem Cinkem 
a Janem Škarnitzlem. Ondra má 
letos vynikající formu, kdy prvním 
rokem mezi elitou dokázal ve Svě-
tovém poháru v Andoře dojet dru-
hý, v minulém týdnu na mistrovství 
světa obsadil 8. místo a neunikl mu 
ani český mistrovský titul. O svém 
pořadí rozhodl nástupem už ve tře-
tím kole ze sedmi a svým soupe-
řům odjel a s časem 1:49:11 závod 
i vyhrál. Mezi zmíněnou českou 
dvojici se v cíli ještě vklínil Maďar 
András Parti. Slavnostní vyhlášení 
s výstřely pistolníků zakončilo ne-
jen fi nálový závod, ale i celý seriál 
Českého poháru 2013.

Jezdci Moravce v Boskovicích: Zlato, stříbro, bronz

 Foto Jaroslav Hložek Foto Jaroslav Hložek Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Jaroslav Hložek Foto Jaroslav Hložek
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K   Po bezbrankovém poločase přišla v Ráječku gólová smršť

Olympia rozdr  la Spartu BrnoÚřední začátek muži v 16.00, dorost v 13.15, žáci v 10.00 
(pokud není uvedeno jinak)

středa 18. září
KP: Ráječko – M. Krumlov (17.00).

sobota 21. září
Divize: Blansko – Polná. 
KP: Kuřim – Ráječko. 
I.B třída: Svratka – Blansko B. 
OP: Rudice – Olomučany. 
IV. třída: Vavřinec B – Doubravice B. Vilémovice B – Lomnice. Svitávka B – 
Cetkovice (14.00). 
Divize dorost: Boskovice – Pelhřimov (10.15, 12.30). Velké Meziříčí – Blan-
sko (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Kuřim – Ráječko (13.45).
OP dorost: Drnovice – Olomučany. Knínice – Olešnice (16.00).
KP žáci: Blansko – Svratka (10.00, 11.45). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Bohdalice (13.00, 14.30). 
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Olomučany (14.00). 
OP mladší žáci: Boskovice B – Jedovnice (15.00).
OP ženy: Ráječko – Medlánky (16.00). Drnovice – Kostelec (16.00). 

neděle 22. září
I.A třída: Boskovice – Hrušovany. Zbýšov – Kunštát. Bořitov – Slovan. 
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Švábenice. Lipovec – Medlánky. Tišnov – Doub-
ravice.
OP: Šošůvka – Jedovnice. Kořenec – Lipůvka. Vavřinec – Kotvrdovice. Vilé-
movice – Olešnice. Černá Hora – Vysočany. Sloup – Drnovice. 
III. třída: Adamov – Vranová. Benešov – Lysice. Knínice – Kunštát B. V. Opa-
tovice – Letovice. Vísky – Skalice. Svitávka – Ostrov. Lažany – Ráječko B. 
IV. třída: Boskovice B – Jedovnice B (18.30). Kořenec B – Lipůvka B (13.45). 
Bořitov B – Skalice B (13.15). Voděrady – Lažánky. 
I. třída dorost: Lipovec – Šlapanice (13.45).
OP dorost: Svitávka – Rájec-Jestřebí. Černá Hora/Bořitov – Lipůvka. Sloup/
Šošůvka – Kotvrdovice (13.00). V. Opatovice – Letovice. Vísky – Kunštát/Ly-
sice. 
I. třída žáci: Řečkovice – Boskovice (10.00, 11.30).
OP starší žáci 10+1: Svitávka – V. Opatovice. Lipovec – Letovice. Sloup/Vy-
sočany – Olešnice. 
OP starší žáci 7+1: Vísky – Drnovice/Voděrady. Černá Hora/Bořitov – Rá-
ječko. 
OP mladší žáci 7+1: Šošůvka – Lipůvka. Adamov – Olešnice/Kunštát B 
(14.00). Rudice – Olešnice/Kunštát A (13.45). Benešov/Kořenec – Olomučany 
(13.30). 
Divize ženy: Kunštát – Jevišovice (10.00). Kotvrdovice – Ivančice (10.30). 
OP ženy: Kohoutovice – Lažany (10.30).

středa 25. září
OP mladší žáci 7+1: Lipůvka – Adamov (17.00). 

sobota 28. září
Divize: Bohunice – Blansko. 
I.A třída: Slatina – Bořitov. 
I.B třída: Blansko B – Podolí. 
OP: Olešnice – Rudice. Šošůvka – Kořenec (14.00). 
III. třída: Ostrov – Lažany. Kunštát B – V. Opatovice. 
IV. třída: Doubravice B – Vilémovice B. Lipůvka B – Vavřinec B. 
Divize dorost: Blansko – Žďár (10.15, 12.30). Boskovice – Bystrc (10.15, 
12.30). 
I. třída dorost: Rousínov – Ráječko (13.00). Otnice – Lipovec (15.00). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Svratka B (13.00, 14.30).
OP starší žáci 10+1: Olešnice – Knínice (13.15). 
OP mladší žáci 7+1: Cetkovice – Boskovice B (13.45). Olešnice/Kunštát A – 
Benešov/Kořenec (14.00, hřiště Kunštát). 
OP ženy: Lažany – Ráječko (16.30).

neděle 29. září
KP: IE Znojmo – Ráječko. 
I.A třída: Kunštát – Tasovice B. Boskovice – Dobšice. 
I.B třída: Doubravice – Rousínov B. Rájec-Jestřebí – Lipovec. 
OP: Jedovnice – Drnovice. Vysočany – Sloup. Olomučany – Černá Hora. Kot-
vrdovice – Vilémovice. Lipůvka – Vavřinec. 
III. třída: Vranová – Ráječko B. Skalice – Svitávka. Letovice – Vísky. Lysice 
– Knínice. Adamov – Benešov. 
IV. třída: Jedovnice B – Lažánky (13.15). Cetkovice – Voděrady. Skalice B – 
Svitávka B (13.30). Lomnice – Bořitov B. Boskovice B – Kořenec B (18.30). 
OP dorost: Olomučany - Svitávka (13.00). Kotvrdovice – Drnovice. Lipůvka - Sloup/
Šošůvka (13.00). Rájec-Jestřebí – Černá Hora/Bořitov. Olešnice – Voděrady. Kunštát/
Lysice – Knínice (10.15). Letovice - Vísky (13.30). Cetkovice – V. Opatovice. 
KP žáci: Veselí – Blansko (10.00, 11.30).
I. třída žáci: Boskovice – Kuřim (9.00, 10.45). 
OP starší žáci 10+1: Letovice – Sloup/Vysočany. V. Opatovice – Lipovec.
OP starší žáci 7+1: Olomučany – Vísky. Ráječko – Kotvrdovice. Drnovice/
Voděrady - Černá Hora/Bořitov. 
OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát B – Rudice (hřiště Olešnice). 
Divize ženy: Jevišovice – Kotvrdovice (13.30). Ocmanice – Kunštát (13.30). 
OP ženy: Kostelec – Kohoutovice (13.30). Medlánky – Drnovice (16.00). 

pondělí 30. září
OP mladší žáci 7+1: Jedovnice – Šošůvka (17.00).

I.A 
Miroslav – Bořitov 1:1 (0:1), 

Richtr. Bořitov: Švancara – Feifer, 
Jelínek, Karaffa (58. Jakubec), Má-
lek – Richtr, Knies, Hrazdíra T. (78. 
Janíček), Havlík – Bezděk, Němec.

V první půli byli lepší Bořitovští 
a převahu dokázali vedoucím gó-
lem. Bezděk trefi l břevno a Richtr 
dorážel do prázdné branky. Hned po 
změně stran přišlo vyrovnání. Bran-
ka již nepadla, i když se kopaly dvě 
penalty. Němcovi ji v 62. minutě 
zneškodnil brankář, v 82. minutě byl 
na druhé straně úspěšný Švancara. 

Šlapanice – Boskovice 3:0 (1:0), 
Boskovice: Čech – Václavek, Vy-
koukal (64. Stara), Horák Jak., Čer-
ný – Chalupka (46. Fadrný), Miksan 
(83. Gregor), Horák Jan, Müller – 
Horák M., Přikryl (83. Káčerik).

Boskovice podaly tristní výkon, 
domácí se na výhru ani nemuseli 
moc snažit. První gól dali ve 13. 
minutě po přímém kopu přes zeď. 
Svoji pohodovou výhru nad špatně 
hrajícím soupeřem potvrdili dalšími 
dvěma trefami v 62. a 78. minutě. 

Kunštát – Dobšice 1:0 (1:0), 

Stehlík. Kunštát: Loukota I. – Šafařík, 
Kuda, Ducháček, Prudil – Blaha (65. 
Adámek), Preč (80. Loukota O.), Špa-
něl, Adamec (65. Boček) – Mihola 
(85. Hruška), Stehlík (90. Skoček). 

Hubené kunštátské vítězství se 
zrodilo těsně před poločasovým 
odpočinkem. Gól do šatny, který se 
později ukázal jako rozhodující, padl 
po kolmém pasu Španěla na skóru-
jícího Stehlíka. Tři body s kvalitním 
soupeřem jsou pro domácí cenné.

Hrálo se minulý víkend: Bos-
kovice – Kunštát 2:2 (1:1), Fadrný, 
Martínek - Španěl 2. Bořitov – So-
běšice 2:4 (1:2), Richtr 2.  (bh)
  1.  Slovan  6  5  0  1  15:4  15
  2.  MS Brno  5  4  1  0  22:3  13
  3.  Kunštát  6  4  1  1  20:10  13 
  4.  Boskovice  6  3  1  2  14:7  10
  5.  Slatina  6  3  1  2  16:12  10
  6.  Dobšice  6  3  0  3  14:9  9
  7.  Bořitov  6  2  1  3  11:11  7
  8.  Soběšice  5  2  1  2  11:16  7 
  9.  Šlapanice  6  2  1  3  8:15  7 
  10.  Miroslav  6  1  3  2  10:17  6 
  11.  Líšeň B  6  1  2  3  5:10  5 
  12.  Hrušovany  6  1  2  3  9:17  5
  13.  Tasovice B  6  1  1  4  9:13  4 
  14.  Zbýšov  6  0  3  3  7:27  3

Blanensko a Boskovicko - 
Hned třikrát padla v tomto kole 
sedmička v okresním přeboru. 
Nejvíce překvapila na Lipůvce.

Jedovnice – Sloup 7:0 (3:0), 
Tajnai 3, Pernica 2, Borek, Taj-
nai. Sloupská krize se projevila 
v naivní hře, které nepomohl ani 
příchod Klevety po zranění. Mohli 
vést 0:1, pak se ale začali trefovat 
domácí. Zápas defi nitivně zlomila 
proměněná penalta v závěru prv-
ní půle, pak bylo vše jen otázkou 
skóre. 

Drnovice – Černá Hora 0:2 
(0:0), Honsejman, Stejskal Petr. 
Černá Hora měla po celý zápas 
územní převahu. Tu ještě v první 
půli nedokázala přetavit v branky. 
Poprvé se jí to povedlo v 59. mi-

nutě, kdy Jonáš nachystal jak na 
stříbrném podnosu gólovou při-
hrávku pro Honsnejmana. Těsně 
před koncem pojistil body střída-
jící Stejskal. 

Vysočany – Rudice 7:0 (3:0), 
Beneš 3, Hejč, Nečas, Torda, Za-
vadil.

Výsledek hovoří za vše. Vyso-
čanskou hru výrazně oživil pří-
chod veterána Nečase, který po-
mohl protrhnout jejich dosavadní 
střeleckou smůlu v soutěži. Rudi-
ce až tak špatná nebyla, domácím, 
to tam ale, jak se říká, padalo. 

Olomučany – Vilémovice 4:4 
(2:0), Dvořáček 2, Opletal, Štěpá-
nek - Pernica 3, Maroši. 

Hrál se oboustranně výborný 
fotbal. V prvním poločase byli 

domácí lepší a zaslouženě vedli. 
Pak se dopředu posunul vilémo-
vický Vorlický a především jeho 
zásluhou se hra srovnala nakonec i 
výsledkově. Olomučany byly stále 
o gól vepředu, konečné vyrovnání 
ale přišlo tři minuty před koncem. 

Kotvrdovice – Kořenec 2:2 
(1:2), Keprt, Nevřela - Hlubinka, 
Meluzín.

Domácí hráli 1300. zápas své 
historie a nebyli v něm daleko od 
porážky. Bylo to již 0:2 a nevypa-
dalo to s nimi vůbec dobře. Keprt 
ale před půlí po rohu snížil a v 90. 
minutě po nepřímém kopu srovnal 
hlavou Nevřela. 

Lipůvka – Šošůvka 7:1 (4:1), 
Raichl 3, Vlasák 2, Macko, Pospí-
šil - Doležel. 

Domácí v kompletní sestavě od-
vedli velmi dobrý zápas. Už v 9. 
minutě vedli 2:0. Hosté hráli v de-
fenzivě nadále špatně a skóre utě-
šeně narůstalo. Z očekávané bitvy 
s lídrem tabulky se nakonec stala 
hra kočky s myší. 

Olešnice – Vavřinec odl.
  1.  Šošůvka  6  5  0  1  23:10  15 
  2.  Černá Hora  6  4  1  1  15:6  13 
  3.  Kořenec  6  4  1  1  14:9  13
  4.  Vilémovice  6  3  2  1  21:17  11 
  5.  Jedovnice  6  3  1  2  17:8  10
  6.  Vavřinec  5  3  1  1  16:8  10
  7.  Lipůvka  6  3  1  2  14:8  10 
  8.  Olomučany  6  2  2  2  12:15  8 
  9.  Vysočany  6  2  1  3  13:12  7 
  10.  Olešnice  5  2  0  3  8:8  6
  11.  Sloup  6  1  2  3  9:18  5
  12.  Rudice  6  1  1  4  10:21  4 
  13.  Kotvrdovice  6  1  1  4  5:20  4 
  14.  Drnovice  6  0  0  6  8:25  0

Vedoucí Šošůvku doslova „vypráskala“ Lipůvka

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Hráči Olympie mají 
v krajském přeboru za sebou vy-
nikající výkon v utkání se Spartou 
Brno. Po bezbrankovém poločase 
předvedli parádní střeleckou exhi-
bici a soupeře deklasovali. Cenný 
bod přivezli týden před tím z mr-
ňavého hřiště v Jevišovicích.

Ráječko – Sparta Brno 5:1 
(0:0), Sehnal M. 2, Kuldan, 
Bartoš, Mičko. Ráječko: Bed-
nář - Shkurupii, Bartoš, Kupský, 
Neděla - Mičko, Kuldan, Štrajt, 
Sehnal J. (82. Blaha) - Tenora, 
Sehnal M (80. Žůrek).

V prvním poločase mělo Rá-
ječko mírně více ze hry, dvakrát 
se mu podařilo nastřelit břev-
no. Sparta ale zlobila také, je-
jich rychlonozí útočníci hrozili 
z brejků. Málokoho napadlo, že 
se po změně stran budou ještě dít 
daleko zajímavější věci.

Hned v úvodu se blýskl bom-
bou Mičko a Olympia pokračova-

la v tlaku. V 53. minutě ale přišla 
sprcha. Po chybě v rozehrávce se 
řítil sparťanský hráč na Bednáře 
a prostřelil ho po zemi. Domácí 
se ale naštěstí bleskově otřepali. 
Hned po dvou minutách nako-
pl dlouhý pas dopředu Kupský 
a Kuldan z první propálil exklu-

zivně soupeřova brankáře. V 57. 
minutě se prosadil po rohu hla-
vou Martin Sehnal a bylo to 2:1. 
O sedm minut později se zapsal 
do střelecké listiny Bartoš a kra-
sojízda pokračovala. V 72. mi-
nutě to bylo již 4:1 po nádherné 
trefě Mička a skóre uzavřel Mar-

Ráječko – Sparta 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Sparta 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Ráječtí stále na čele po dvou jas-
ných výhrách. Dvě prohry Doub-
ravice v okresních derby. První 
bod blanenského béčka. To jsou 
fakta z I.B třídy. 

Medlánky – Rájec-Jestřebí 
0:3 (0:2), Sedlák 2, Macháček. 
Rájec-Jestřebí: Polák – Žilka, 
Klimeš, Štrof, Navrátil – Jarůšek, 
Farník (80. Palkaninec), Sedlák, 
Formánek (70. Skácel) – Crhák 
(84. Kubásek), Macháček.

Hrálo se na těžkém terénu, fot-
bal příliš vysokou úroveň neměl. 
Hosté šli do vedení po standardce 
Macháčka. Na 0:2 zvýšil do půle 
po rozehrávce Farníka Sedlák. 
Stejný hráč pak pečetil výhru 
po samostatné akci a přehození 
brankáře domácích.

Blansko B – Čebín 0:0. Blan-
sko B: Suchý – Klügl (78. Se-
mčuk), Vašák M., Mokrý, Jurá-
nek – Zavoral, Vašák A., Beneš 
M., Beneš P. (60. Brichta) – Ma-
tuška, Majer.

Hosté si přijeli pro výhru, ale 
Blansko je překvapilo solidním 
výkonem. S příchodem Mokrého 
do sestavy se znatelně vylepšila 
obranná hra a bylo to znát. Do-

Doubravice prohrála obě okresní derby
mácí mohli dosáhnout i na tři 
body, zejména Majer byl několi-
krát blízko skórování. 

Doubravice – Lipovec 1:2 
(1:0), Vladík – Vágner L., La-
hodný L. Doubravice: Podloucký 
– Císař, Vach, Hájek P., Aujezský 
(70. Schuch) – Pijáček (75. Hu-
bený), Hájek M., Trubák, Vladík 
– Kuběna (60. Zvejška), Daněk 
M. (46. Daněk J.). Lipovec: La-
hodný M. – Zouhar, Vágner L., 
Matuška, Hebert – Horáček R. 
(70. Koutný), Lahodný L., Horá-
ček L., Školař (50. Musil) – Per-
nica (88. Vágner V.), Sedlák. 

Domácí začali aktivně a od 5. 
minuty vedli Vladíkovým gólem. 
Zhruba po půlhodině hry ale zača-
li přebírat otěže zápasu Lipovečtí, 
kteří trpělivou hrou výsledek za-
slouženě otočili ve svůj prospěch. 
Vyrovnání přišlo z penalty po 
Císařově faulu v 60. minutě. Za 
deset minut dali hosté po akci 
středem rozhodující branku. 
Hrálo se minulý víkend

Rájec-Jestřebí – Doubravice 
4:0 (3:0), Macháček, Jarůšek, Far-
ník, Skácel. 

Očekávané derby týmů, které se 
v mistrovském zápase nepotkaly 
roky, skončilo celkem podle oče-
kávání jasným vítězstvím zkuše-

nějších domácích. Ti šli do vedení 
hned po několika sekundách hry, 
když se nadvakrát trefi l Macháček. 
Ve 13. minutě to bylo již 2:0, skóro-
val Jarůšek. Třetí trefu do poločasu 
zaznamenal po individuálním uvol-
nění s chutí hrající Farník. Ten také 
připravil v 83. minutě Skácelovi po-
slední gól utkání, na které se přišly 
podívat na čtyři stovky diváků. 

Další výsledky: Lipovec – Boh-
dalice 1:2 (1:1), Vágner. Rousínov 
B – Blansko B 6:1 (2:1), Majer. 

  1.  Rájec  6  5  1  0  20:4  16
  2.  Čebín  6  4  1  1  15:7  13
  3.  Svratka  6  3  2  1  16:12  11
  4.  Lipovec  6  3  1  2  14:12  10
  5.  Bohdalice  6  3  1  2  11:9  10 
  6.  Medlánky  6  3  1  2  6:7  10
  7.  Rousínov B  6  3  0  3  16:12  9
  8.  Švábenice  6  2  2  2  11:12  8 
  9.  Řečkovice  6  2  2  2  12:15  8
  10.  Podolí  6  2  1  3  12:14  7
  11.  Tišnov  6  2  1  3  9:12  7
  12.  Doubravice  6  1  1  4  8:14  4
  13.  Letonice  6  1  1  4  12:20  4
  14.  Blansko B  6  0  1  5  4:16  1

Rájec-Jestřebí – Doubravice 4:0.  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí – Doubravice 4:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Tovačov - V druhém zářijovém 
víkendu pořádal klub TJ Sokol 
Tovačov třetí závod Poháru ČR 
v jachtingu, v této sezóně pro lod-
ní třídu Vaurien a závod pro dět-
skou třídu Optimist.

Předpověď na sobotu byla 
vcelku jednoznačná - krásné po-
časí, ale také bez větru. Proto se 
ani s přihláškami a nástupem ne-
spěchalo a vše se odehrálo v to-
vačovském poklidu. Hladinu bez 
vlnky narušily akorát vyjížďky 
pro děti na remorkéru a motorá-
ku. Jinak nic. 

V neděli ráno byla hladina 
opět stejná, jako předcházející 
a někteří se již začali obávat 
dalšího neodjetého poháru. 
Naštěstí i předpověď byla 
příznivější než ta sobotní, proto 
rozhodčí nelenili a raději již 
za pulzujícího větru začali na 
hlavní části jezera stavět trať. 
Natěšení závodníci se vzápětí 
k nim přidali, a tak se brzy 
mohla odstartovat první ze čtyř 
odjetých rozjížděk. Pulzující vítr 
chodil v pravidelných intervalech 
a dovolil odjet pět rozjížděk. 

Jako první se vyhlašovala tří-
da Optimist, kde Martin Kubík 
z Blanska obsadil třetí místo, když 
v rozjížďkách překvapil mnohem 
zkušenější jachtaře. V lodní třídě 
Vaurien byli absolutní vítězové 
Dana a Michal Kubíkovi z Blan-
ska před sourozenci Vaculovými 
ze Znojma a třetí místo obsadila 
vítězná posádka z mistrovství 
ČR Indrák – Otová z Tovačova. 
Tímto umístěním si manželé Ku-
bíkovi upevnili vedení v Poháru 
ČR po třech závodech, kde nebyli 
zatím poraženi.  (bh, zpr)

tin Sehnal v 78. minutě. Parádní 
střelecké představení po vynikají-
cí hře ve druhém poločase!

Jevišovice – Ráječko 1:1 
(0:0), Sehnal M. Důležité mo-
menty se odehrály až v poslední 
půlhodině. V 67. minutě viděl po 
faulu na Bednáře domácí Sluš-
ný. Jeho zákrok pomstil vzápětí 
gólem Martin Sehnal pro něho 
klasicky hlavou. Vyrovnání ale 
přišlo hned po dvou minutách po 
nechytatelné bombě Bendy. 
  1.  Bosonohy  7  5  1  1  17:7  16 
  2.  Mutěnice  7  5  0  2  17:9  15 
  3.  Novosedly  7  4  2  1  12:7  14 
  4.  Ráječko  7  4  1  2  21:7  13
  5.  Vojkovice  7  4  1  2  15:10  13 
  6.  Jevišovice  7  3  2  2  9:8  11
  7.  Bzenec  7  3  2  2  10:12  11 
  8.  Ratíškovice  7  3  1  3  12:19  10
  9.  Znojmo  7  3  0  4  12:15  9
  10.  Sparta  7  2  2  3  12:13  8 
  11.  Rajhrad  6  2  2  2  8:9  8
  12.  M. Krumlov  7  2  2  3  10:12  8
  13.  Rousínov  7  2  0  5  9:16  6 
  14.  Kyjov  6  1  2  3  6:13  5
  15.  Kuřim  7  1  1  5  7:12  4 
  16.  Ivančice  7  1  1  5  5:13  4

Podzimní sokolská regata v Tovačově Další Svitávečtí 
do extraligy

Přerov - David Richtr a Jan Stibor 
se probojovali z 1. ligy do nejvyšší 
soutěže v kolové extraligy. Ačko-
liv neskončili v Přerově na prvním 
místě, jejich druhá příčka jim zajis-
tila celkové také druhé pořadí a tím 
postup. Zajímavostí je, že jejich pře-
možitelé ve 3. kole byli opět hráči ze 
Svitávky, Pavel Vitula a Filip Zahál-
ka. Ačkoliv fi nišovali v posledním 
kole velmi dobře a uhráli 16 z mož-
ných 18 bodů, skončili celkem třetí 
a tím zůstali za branami postupu do 
nejvyšší soutěže.  (vz)
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PŮJČKY

739 443 544

800 701 400
www.ProVasePodnikani.cz

pondělí 23. 9. Boskovice
Sokolovna 10 - 17 hod.

středa 25. 9. Blansko KSMB -
Dělnický dům 10 - 17 hod.

MODELY PODZIM-ZIMA 2013

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

a

9. 2013
AREÁL LETNÍHO KINA

PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU /  ZÁMECKÝ SKLENÍK
MUZEUM BOSKOVICKA  / AREÁL ZA MUZEEM 

BOSKOVICKÉ  RESTAURACE

Jednotné vstupné:    K /     K  /     

  

         J  

   10.00 11.00 11.45 12.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 13.15
15.00   PETR BENDE & BAND 16.30  ANNA K & BAND 18.00  10.00 11.30
13.00 14.30  BANJO BAND IVANA MLÁDKA 16.00  
17.00 18.00 MARIACHI ESPUELAS

od 9.00  do 19.00
 T

SOBOTA - 12.15 a 17.30  - 11.00
MUZEUM BOSKOVICKA AREÁL  ZA  MUZEEM

 HUSÍ MENU 
        

PRODEJ
Prodám byt velikosti 2+1 

na ulici Jubilejní ve Velkých 
Opatovicích. Cena 500 000 
Kč, bez realitní kanceláře. 
Tel.: 737 548 658. 

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook zn. Dell, úhl. 
36 cm, DVD, WiFi, Windows 
XP Professional, výborný stav, 
jen 3 900 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět dvacáté-
ho století, pouze dohromady, tři 
koruny za ks. Na dobírku. Tel.: 
723 509 549.

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

Prodám stavební parcelu 
Blansko-Těchov. Pozemek se na-
chází na tichém, slunném místě v 
blízkosti lesa. Všechny inženýr-
ské sítě jsou na pozemku. Vlako-
vé spojení IDS Blansko-Brno je 
každých 15 minut. Cena 1 000 až 
1 300 Kč/m2 dle zakoupené plo-
chy. Tel.: 736 529 239.

Nabízím letošní kvalitní med 
přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120 Kč/kg, po 
1 nebo 5 kg. Po domluvě dove-
zu do Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473. KOUPĚ

Koupím velmi zacho-
valé auto, garážované, s 
malým počtem ujetých 
kilometrů. Děkuji za na-
bídku. Tel.: 737 726 636.

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

Koupím dům se za-
hradou v Blansku, Jedov-
nicích nebo okolí. Tel.: 
603 905 438.

Hledám ke koupi ro-
dinný dům v Boskovi-
cích nebo v okolí Bosko-
vic. Tel.: 607 458 509.

Hledám ke koupi ro-
dinný dům v Boskovicích 

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

Hledáme byt 2+1 v cihlovém 
domě, nejlépe Jedovnice – ul. Za-
hradní. Za nabídky předem děku-
jeme. Tel.: 603 810 240.

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu samo-

statně stojící provozovnu v Blan-
sku blízko centra, 30 m2. Vhodné 
pro služby nebo kancelář. Tel.: 
739 040 831.

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

Pronajmu 2+1 byt v RD v klid-
né části Boskovic, parkování mož-
né v oplocené zóně, samostatný 

vchod. Cena včetně energií 6 500 
Kč/měsíc. Tel.: 731 486 648.

Pronajmu byt 3+1 v Blansku - 
Zborovcích, celý po rekonstrukci, 
89 m2, zařízený, dlouhodobě, max. 
5 osob. Tel.: 739 938 804.

RŮZNÉ
Hledáme domov pro dvě asi 

osmiměsíční kočičky – sestry, 
které jsou zvyklé být spolu. Jsou 
vykastrované, odčervené a velmi 
čistotné. Kočičky darujeme (nejlé-
pe společně) zdarma, jen za pytel 
suchého krmení pro kočky. Prosím 
volejte na 737 088 355.

Za pytel kočičího krmení da-
rujeme asi čtyřměsíční černé ko-
čičky. Jsou odčervené a velmi čis-
totné vhodné do domu i do bytu. 
Jsou k mání i jednotlivě. Prosím 
volejte na tel.: 737 088 355.



Svatá Kateřina - Letošní po-
slední díl Alpsko - Jadranského 
mistrovství se jel minulou sobo-
tu a neděli na Slovakiaringu jako 
dvojzávod. Jeho výsledky se čes-
kým jezdcům započítávaly i do 
domácího mistrovství republiky. 
Romana Tomášková, která star-
tovala nedlouho po svém zranění 
z tréninku na závod v chorvatském 
Grobniku, podala v obou závodech 
jeden z nejlepších výkonů letošní 
sezóny, když v sobotu skončila tře-
tí a v neděli projela cílem dokon-
ce jako druhá. Oba tyto výsledky 
znamenají nejen celkové třetí mís-
to v klasifi kace Alpe - Adria, ale 

Romana Tomášková je mistryní republiky

 Foto archiv Foto archiv

Bohumil Hlaváček

Blansko - Soustředění české šachové 
reprezentace se konalo na blanenském 
Hotelu Sýpka. Nechyběla na něm ani naše 
jednička David Navara. Sympatický mla-
dý velmistr poskytnul Zrcadlu exluzivní 
rozhovor.

Jak se vám líbí v Blansku?
Moc. Jsme rádi, že nám vyšel pan Chlá-

dek vstříc. Nabídl nám výborné podmínky 
ve svém hotelu, ten se mi líbí také.

V čem spočívá smysl této akce?
Jedná se o společný šachový trénink, 

jehož cílem je zlepšit náš výsledek na 
mistrovství Evropy družstev, které se ode-
hraje v listopadu ve Varšavě. Je zde celé 
reprezentační družstvo včetně širšího ká-
dru.

Jak si na šampionát věříte?
Nejsem prognostik. Nedovedu to od-

hadnout. Ale pevně věřím, že nám toto 
soustředění pomůže. 

Je to novinka?
V šachově nejvyspělejších zemích je to 

běžné. Taková soustředění jsou samozřej-
mou součástí přípravy. U nás je to nový 
trend. Doufám, že se udrží. O organizaci 
se zasloužilo několik lidí, ale především 
Michal Konopka. Finančně to podpořil 
šachový svaz.

Když mají takové soustředění napří-
klad fotbalisté, nabírají fyzickou kondi-
ci nebo pracují na taktice, nácviku stan-
dardek. V čem je to jiné u šachistů?

I my můžeme pracovat na fyzičce, ale 
to bývá běžnější někde v horách. V prvé 

řadě procvičujeme mozek. Hrajeme sice 
každý za sebe, ale pomůže samozřejmě 
i stmelení kolektivu. Jde o to, aby všich-
ni podali co nejlepší výkon a prospěli pro 
družstvo. Loni se podobné soustředění ko-
nalo před šachovou olympiádou a já třeba 
na ní dosáhl výborného výsledku.

Jakým systémem se mistrovství hra-
je?

Švýcarským, myslím, že na devět kol. 
Je to silná, velmi prestižní soutěž. Nesmí-
me to podcenit. Hraje se na čtyřech ša-
chovnicích. Nastoupím asi na první nebo 
druhé desce, to se upřesní.

Na jaké soupeře se těšíte?
Na turnaj se obecně těším. Soupeře si 

nevybíráme, přiřazuje je systém. Doufám, 
že se mi podaří udržet si radost ze hry 
a pozitivně se to odrazí na výsledcích.

Po jakém skalpu toužíte?
Určitě nějakého slavného velmistra, ale 

těch tam bude hodně. Nenapadá mne ně-
jaké konkrétní jméno. Třeba s velmistrem 
Širovem jsem nikdy nevyhrál. Ale není to 
podstatné.

Bude se jednat o vrchol letošní sezó-
ny?

Z hlediska soutěže družstev ano. Mezi 
jednotlivci to byl světový pohár, kam jsem 
se dostal na divokou kartu.

Jste v šachu profesionálem?
Ano, už několik let se tím živím. Mám 

živnostenský list, je to legální činnost. Je 
třeba si ale uvědomit, že někdy po pade-
sátce už klesá většinou výkonnost a pokud 
někoho netrénujete, je nutno se připravit 
na snížení příjmu. 

Dá se slušně uživit? Je to srovnatelné 
třeba s fotbalisty nebo hokejisty?

Nerozumím fotbalu, takže to nemohu 
posoudit. Teď si vydělávám velmi slušně, 
někteří lepší kolegové ještě více. Ti, kdo 
mají o stupeň horší výsledky, už jsou na 
tom trochu hůře. Není to žádný zlatý důl, 
ale k slušnému výdělku se dá dostat. Když 
budeme počítat jen hráče, tak by to bylo 
v republice tak patnáct lidí, s trenéry, or-
ganizátory či funkcionáři možná šedesát. 
Přesný přehled nemám.

Máte za sebou vysokoškolské studi-
um…

Vystudoval jsem logiku na fi losofi cké 
fakultě UK Praha. Tímto oborem se ale 
živit nehodlám. Určitým způsobem mi 
studium určitě pomohlo. Nebyl jsem však 
až tak výborný student.

Uvažujete do budoucna o trenérské 
kariéře?

Potenciálně ano. Ale nedokážu předpo-
vědět, co bude někdy za pětadvacet let. Za-
tím se hodlám věnovat profesionálně hře.

Moderujete i šachový pořad v České 
televizi, patříte k propagátorům krá-
lovské hry…

Doufám, že ano, baví mne to.

Kromě české ligy hrajete i v zahrani-
čí…

Teď mne čeká třeba liga španělská. 
Hraji i několik dalších. V šachu je to mož-
né, pokud se to nějak časově nepřekrývá. 
Myslím, že startuju asi v pěti. V Česku 
v nejvyšší i druhé nejvyšší. To je u špič-
kových hráčů běžné.

Upřednostňujete soutěže družstev?
To nevím. V týmové hře je těžší prohrá-

vat, člověk nehraje jen za sebe. Nemohu 
říct, jestli se mi hraje lépe to nebo ono.

Vaše nejbližší plány?
Nevím. Hrát turnaje, komentovat par-

tie, hrát družstva, uvidíme…
Kolik času šachu věnujete běžně den-

ně?
V průměru tak pět šest hodin, čísla kolí-

sají. Někdy i hodinu, jindy deset.
Máte mimošachové koníčky?
Výrazné ne. Rád čtu, chodím do koste-

la, zajímám se o fi losofi i, sociologii, cizí 
jazyky. V ničem příliš do hloubky. Sport 
žádný aktivně neprovozuji, i když na krok 
líný nejsem. U moře si zaplavu, na horách 
projdu, s jízdou na kole už je to horší. 
Nejsem člověk, který by měl sport mezi 
prioritami.

Máte už určitě kus světa procestova-
ného… 

Hraju ty své ligy, převážně v Evropě. 
Rád se do exotičtějších zemí podívám, ale 
zároveň se i bojím, protože jsem dost ne-
praktický člověk, který každou chvíli ně-
kde něco zapomene, ztrácí se, zmatkuje. 
Tím pádem je moje touha cestovat o něco 
menší.

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – P , 1 0 2

2 K  – R , KP 1 0 2

3 B  – H , I.A 1 0 2

4 Z  – K , I.A 1 0 2

5 B  – S , I.A 1 0 2

6 L  – M , I.B 1 0 2

7 T  – D , I.B 1 0 2

8 Š  – J , OP 1 0 2

9 K  – L , OP 1 0 2

10 V  – O , OP 1 0 2

11 Č  H  – V , OP 1 0 2

12 A  – V , III. . 1 0 2

13 V. O  – L , III. . 1 0 2

14 R  – O , OP 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

10 úterý 17. září 2013 SPORT

Nejlepší český šachista Navara trénoval v Blansku

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , 1 0 2

2 Z  – R , KP 1 0 2

3 S  – B , I.A 1 0 2

4 B  – D , I.A 1 0 2

5 K  – T  B, I.A 1 0 2

6 B  B – P , I.B 1 0 2

7 D  – R  B, I.B 1 0 2

8 V  – S , OP 1 0 2

9 O  – Č  H , OP 1 0 2

10 O  – R , OP 1 0 2

11 K  – V , OP 1 0 2

12 L  – V , OP 1 0 2

13 Š  – K , OP 1 0 2

14 R -J  – L , I.B 1 0 2

8. kolo

TIPOVAČKA

T

David Navara (vpravo) a Vlas  mil Chládek.  Foto Bohumil HlaváčekDavid Navara (vpravo) a Vlas  mil Chládek.  Foto Bohumil Hlaváček

OP: Lipůvka – Jedovnice 3:1 (2:0), 
Kašpar, Macko, Raichl – Pernica. Šošůvka 
– Kotvrdovice 8:0 (4:0), Doležel, Sehnal 2, 
Knődl, Kuchař, Obalil, Petlach. Kořenec – 
Olešnice 3:0 (1:0), Barák, Kejík, Meluzín. 
Vavřinec – Olomučany 3:3 (0:3), Klimeš, 
Přikryl Radim, Přikryl Roman – Klíma Petr, 
Navrkal, Štěpánek. Vilémovice – Vysočany 
2:4 (1:1), Mikšovský, Vorlický - Grmela, 
Hejč, Nečas, Torda. Rudice – Drnovice 4:2 
(1:0), Zouhar 2, Matuška, Stehlík - Setnič-
ka 2. Černá Hora – Sloup 3:1 (2:0), Koupý, 
Měcháček, Stejskal – Bezděk ČK: Musil 
Zbyněk (S). 

III. třída: Lysice – Vranová 1:3 (1:1), Ko-
pecký - Šamšula 2, Bednář. Adamov – Kunštát 
B 5:2 (1:2), Malásek 2, Cupal, Flachs, Hrazdí-
ra - Janča, Král. Benešov – Letovice 2:4 (1:4), 
Andrlík, Mucha - Kaderka 2, Bednář, Širůček. 
Knínice – Skalice 0:1 (0:0), Bílek. Velké Opa-
tovice – Ostrov 2:1 (0:0), Niessner, Sedláček 
– Dáňa. Vísky – Ráječko B 7:1 (4:0), Šmeral 
3, Přikryl 2, Lokaj, Učeň – Štafa. Svitávka – 
Lažany 4:2 (3:0), Chloupek 2, Kamenický, 
Procházka - Nešetřil 2. 

IV. třída: Lipůvka B – Jedovnice B 5:3 
(2:2), Sedláček, Zukal 2, Bouda - Gryc, Ne-
zval, Slouka. Boskovice B – Doubravice B 7:1 
(3:0), Chaloupka, Odehnal 2, Grenar,  Oldřich, 
Rauš – Šuch. Kořenec B – Lomnice 1:1 (0:0), 
Hlubinka – Rochla. Vavřinec B – Skalice B 
5:4 (1:2), Hudec 4, Fabiánek - Bílek, Konečný 

2. Vilémovice B – Cetkovice 3:6 (2:3), Kučera 
2, Urbánek - Letfus 3, Jurka 2, Jedlička. Boři-
tov B – Lažánky 4:4 (2:0), Halámek, Hrazdíra, 
Mareček, Sýs - Kratochvíl, Ševčík 2. Svitávka 
B – Voděrady 5:1 (2:0), Škrabal 2, Chloupek, 
Hanák, Procházka - Bednář. 

OP dorost, sk. A: Svitávka – Lipůvka 2:1 
(1:0), Dvořáček, Peterka – Mitvalský. Rá-
jec-Jestřebí – Kotvrdovice 9:2 (6:0), Kunc 4, 
Dvořák 3, Hrazděra, Opatřil - Hořava, Sedlák, 
ČK: Šenk Jakub (K). Černá Hora/Bořitov – 
Olomučany 14:0 (9:0), Bawi Van 6, Svoboda 
3, Kolář 2, Bawi Silen, Meduna – vlastní. 
Sloup/Šošůvka-Drnovice 1:2 (1:0), Andrlík - 
Dvořáček, Müller. 

OP dorost, sk. B: Voděrady – Letovice 
2:2 (1:1), Páral, Štencl - Stehlík, Zemánek.  
Cetkovice – Kunštát/Lysice 5:1 (0:1), Šmíd 2, 
Kubín, Petlach, Sychra – Krása. Velké Opato-
vice – Olešnice 8:1 (7:0), Kříženecký 3, Seidl 
2, Bažant, Sedlář, Veverka – Dostál.  Vísky – 
Knínice 1:1 (0:0), Abrahám - Zemánek. 

OP starší žáci 10+1: Svitávka – Letovice 
3:3 (1:0), Pinkava 3 - Klimt, Petrů, Pokorný. 
Velké Opatovice – Olešnice 2:5 (1:3), Kubeš 
2 - Sýs 2, Vítek 2, Dostál. Sloup/Vysočany – 
Knínice  2:4 (0:2) Slouka 2 - nehl. 

OP starší žáci 7+1: Vísky – Ráječko 0:8 
(0:3), Souček 5, Fojt, Nyčiporuk, Růžičková.  
Drnovice/Voděrady – Olomučany 3:3 (2:2), 
Fiala 2, Toman - Fedra, Kroutil, Musil. Černá 
Hora/Bořitov – Kotvrdovice 3:3 (2:1), Frýdek, 

Vladík, Řehoř - Gross, Kuběna, Vančura. 
OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Li-

půvka 6:1 (3:1), Kostík 2, Nesvadba, Petrů, 
Rottenberg, Štěrba – Švaňhal. Jedovnice – 
Olešnice/Kunštát B 4:8 (1:3), Otýpka 3, Ko-
toučková - Janků, Petržela 3, Bláha, Slavíček. 
Šošůvka – Olešnice/Kunštát A 1:24 (0:16), 
Šurá - Dočekal, Konečný, Novotný 7, Kleveta 
Jaromír 2, Kleveta Lukáš. Adamov – Olomu-
čany 9:5 (3:0), Cinkl 6, Flachs 2, Havelka - 
Beránek 4, Kučera. Rudice – Cetkovice 2:2 
(2:0), Magda, Matuška - Buryška, Letfus.  

Starší přípravka 5+1: Letovice – Svi-
távka 13:2 (4:1), Pelíšek 5, Čapka 4, Pospíšil 
3, Různar - Hanák 2. Lipůvka – Svitávka 1:1 
(0:1), Valenda – Valoušek. Lipůvka – Leto-
vice 2:8 (0:3), Buňka 2 - Pelíšek, Pospíšil, 
Špidlík, Čapka 2. Vysočany/Sloup – Velké 
Opatovice 9:5 (4:2), Šmída 7, Meluzín 2 - Ille 
2, Feder, Lichtr, Schnich. Lipovec – Knínice 
9:4 (6:3), Zouhar 7, Křtés, Zouhar - Lexman 
2, Fadrný, Tlustý. Vysočany/Sloup – Knínice 
10:6 (5:3), Šmída 8, Hudec, Meluzín - David, 
Lexman 2, Blažek, Tlustý. Lipovec – Velké 
Opatovice 11:3 (6:1), Zouhar Dominik 7, 
Trávníček 2, Pernica, Zouhar Vojtěch - Fe-
der, Richtr, Schnich. Ráječko – Adamov 2:3 
(1:2), Palacký, Souček - Hloušek, Janoušek, 
Prudík. Rájec-Jestřebí – Jedovnice 11:2 (7:1), 
Fojt 5, Kala 4, Dankovský 2 - Kučera 2. Rá-
ječko – Jedovnice 6:3 (3:0), Souček 3, Maša, 
Palacký, Pavlík - Hloušek 2, Kučera. Rájec-
Jestřebí – Adamov 3:5 (1:2), Dankovský, Fojt, 
Ševčík - Prudík 2, Janoušek, Konečný, Polá-
ček. Boskovice – Blansko A 6:6 (0:5), Čejka 

3, Alexa 2, Kocůrek - Crhonek 6. Voděrady 
– Blansko B 2:14 (1:6), Opluštil, Švancara - 
Farník Tomáš 7, Dujka, Mokrý, Ševčík 2, Far-
ník Ondřej. Boskovice – Blansko B 6:5 (3:4), 
Alexa 3, Čejka 2, Marek - Farník Tomáš 4, 
Dujka. Voděrady – Blansko A 1:10 (1:4), Ter-
sh - Crhonek 4, Gryc 2, Kupka, Lůdl, Slavina, 
Trávníček. 

Mladší přípravka: Rájec-Jestřebí – Bos-
kovice A 4:10 (3:3), Málek L. 4 – Všianský 4, 
Frajt 3, Novotný 2, Hrabec. Ostrov – Bosko-
vice B 0:22 (0:10), Marek 9, Čejka 8, Klejzar, 
Kopecký  2, Hromek. Rájec-Jestřebí – Bosko-
vice B 7:22 (5:11), Málek 5, Raibl, vlastní – 
Čejka 15, Marek 4, Hromek 2, Kopecký. Kní-
nice – Kunštát/Olešnice 0:18 (0:9), Motyčka 
7, Baňa 4, Votřel 3, Chytrý 2, Koláček 2. Be-
nešov/Kořenec – Lysice 9:11 (6:5), Grepl 7, 
Kuda, Vondál - Všianský 6, Kazda 4, Mikula. 
Knínice – Lysice 4:9 (2:6), Buryška, Kaderka, 
Přikryl, Přikrylová - Všianský 5, Kazda, Libiš 
2. Benešov/Kořenec – Kunštát/Olešnice 4:14 
(2:8), Grepl 3, Vondál - Chytrý 6, Motyčka 4, 
Votřel 2, Baňa, Koláček. Jedovnice – Blansko 
A 1:16 (1:6), Hrivík - Jančiar 5, Kovařík, Liš-
ka 4, Geier 2, Nejezchleb. Adamov – Blansko 
B 15:0 (6:0), Skoumal 6, Polzer 4, Bavlnka, 
Krátký 2, Klepárník. Jedovnice – Blansko B 
8:6 (3:2), Hrivík 5, Lízal 2, Hégr - Souček 4, 
Brázda 2. Adamov – Blansko A 3:12 (1:7), 
Polzer 3 - Jančiar 6, Kovařík, Nejezchleb 2, 
Geier, Liška. 

OP ženy: Lažany – Kostelec B 1:1 (0:1), 
Rytířová – Vykoupilová. Ráječko – Drnovice 
3:0 (0:0), Musilová A. 2, Hubená. 

Ve čtvrtém kole získal nejvíce bodů David Stehlík z Kotvrdovic 
(18), v pátém Miroslav Štrof z Blanska (16). Celkově vede Dana Do-
biašová z Kotvrdovic. Více na www.zrcadlo.net.

H    

V Boskovicích se odehrál šachový víkend
Boskovice - ŠK Makkabi uspo-

řádal 7. a 8. září v sokolovně hned 
tři šachové turnaje. V sobotu 63 
šachistů bojovalo ve 3. ročníku 
Rapidu O putovní pohár TOPNET. 
Zvítězil mezinárodní mistr Vojtěch 
Plát z Třince před Vyskočilem 
z Brna a Zwardoněm z Frýdku 
Místku. V ženách se nejlépe umís-
tila Zpěváková ze Starého Města. 
Z okresu Blansko byl nejvýš Pavel 
Masák z Adamova.

Pro děti byl uspořádán za účas-
ti 16 talentů turnaj O pohárek 
TOPNET, který si odvezl Němec 
z Kuřimi. Na druhém místě se 
umístil Faja z Brna a vynikající 
třetí místo vybojoval Jakub Pro-
bošt – nadějný hráč pořádajícího 
Makkabi.

V neděli proběhl 15. ročník 
bleskového turnaje O putovní 
pohár Makkabi, hraný jako pře-
bor Jihomoravského kraje. V sil-
ném startovním poli za účasti 
48 hráčů zvítězil opět Plát před 
Zwardoněm a Sabolem (Vysoké 
Mýto). Přeborníkem kraje se stal 
FIDE mistr David Holemář z MS 
Brno, v ženách zvítězila Barto-
šová z Loko Brno, mládežnický-
mi přeborníky se stali do 18 let 
Blahynka (Duras Brno) a do 20 
let Hájek (Loko Brno). Z okresu 
Blansko nejvíce bodoval Fojtík 
z Lipovce. 

Pořádající šachisté touto ces-
tou děkují všem firmám a Městu 
Boskovice za podporu.

 Text a foto Pavel Hubený

i fakt, že se stala mistryní ČR pro 
rok 2013 ve třídě do 125cc/Moto 
3. „S výsledkem jsem spokojená, 
líp to nešlo. Výsledkem v Alpe 
jsem se sice kvalifi kovala na říjno-
vý závod ME v Albacete, ale tam 
asi nepojedeme. Na to moje Honda 
nestačí. Proto je pro mě nyní prio-
ritou, že jsme poslali přihlášku do 
Red Bull Championship a doufám, 
že mě letos vyberou mezi jeho 
účastníky. Ještě bych chtěla po-
děkovat tátovi, panu Hilburgrovi, 
celému našemu týmu a hlavně na-
šim sponzorům, bez kterých bych 
tento úspěch nedosáhla,“ řekla po 
závodě.  (vj)
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úterý 17. záříúterý 17. září
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 9.30 hod.: Cvičení pro rodiče s dětmi 2–3 roky, 
v 15.30 hod.: Zpívánky pro dě  , v 18 hod.: Jóga pro těhotné.
Boskovice – Klub seniorů v 15.30 hod.: Cestovatelská přednáška o Bangla-
déši.
Černá Hora – MC Veselá Beruška v 16 hod.: IV. ročník Závodu odrážedel, 
tříkolek a kol pro nejmenší.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Setkání s Ing. Ivo Kubínem, ředitelem 
Centra sociálních služeb města Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. One Direc  on: This is US. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mortal Instruments: Město z kos  .

středa 18. zářístředa 18. září
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 16 hod.: Anglič  na pro dě  .
Blansko – Modlitebna ECM v 18 hod.: Přednáška misionáře Kornelia Nova-
ka z Německa, PŘÍBĚH VYHAZOVAČE – Životní příběh Kornelia Novaka.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Úplňková meditace.
Letovice – Zámecký park ve 14 hod.: Běh zámeckým parkem, závod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. One Direc  on: This is US. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mortal Instruments: Město z kos  .

čtvrtek 19. záříčtvrtek 19. září
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 9.30 hod.: Cvičení pro rodiče s dětmi 8–12 měsíců, 
v 10.30 hod.: Cvičení pro rodiče s dětmi – asi 1 rok, v 18 hod.: Cvičení pro 
těhotné.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Rozvíjíme dětskou fantazii, workshop.
Blansko – Zámek ve 14.30 hod.: 9. celostátní setkání knihovníků.
Blansko – Zimní stadion v 15.30 hod.: Zahájení bruslení Klubu Matýsek.
Blansko – Modlitebna ECM v 18 hod.: Přednáška misionáře Kornelia Nova-
ka z Německa, DŮKAZ O BOHU – Je možné dokázat Boží existenci?.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Riddick.
Boskovice v 17 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Všichni dobří rodáci.
Doubravice v 18 hod. Příběh mého syna.

pátek 20. zářípátek 20. září
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 9.30 hod.: Cvičení pro rodiče s dětmi 2 roky a Cviče-
ní pro rodiče s dětmi 1–2 roky.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Prokop Veselý – Šedomodrá, vernisáž 
výstavy obrazů.
Blansko – Modlitebna ECM v 18 hod.: Přednáška misionáře Kornelia Nova-
ka z Německa, JE BŮH SPRAVEDLIVÝ? – Proč je na světě tolik utrpení?.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Hovaduo – koncert k otevření 15. sezony 
čajovny Ulita.
Blansko – Vinárna Dukla ve 21.30 hod.: Bubble night, taneční zábava.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Jan M. Tomeš - básník, historik umění, avi-
a  k, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Riddick.
Boskovice v 17 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Očista.
Šebetov v 19.30 hod. Riddick.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Jedlíci aneb Sto kilo lásky.

sobota 21. zářísobota 21. září
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 9 hod.: Patchwork, kurz staré techniky.
Blansko – Zámek v 18 hod.: WORSHIP Č. TŘEBOVÁ, průvodní slovo K. Novak.
Boskovice – Před zámeckým skleníkem: Husí slavnos  . Více na str. 9.
Petrovice – Le  ště v 17 hod.: Pochod Pohádkovým lesem.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Oggy a škodíci.
Blansko ve 20 hod. Riddick.
Boskovice v 17 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem. 
Boskovice v 19.30 hod. Springsteen & I.

neděle 22. záříneděle 22. září
AKCEAKCE

Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Anomálie Rock.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Oggy a škodíci.
Blansko ve 20 hod. Riddick.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Příběhy cvrčka a štěňátka.
Boskovice v 17 hod. Jus  n: Jak se stát ry  řem.
Boskovice v 19.30 hod. Revival.

pondělí 23. zářípondělí 23. září
AKCEAKCE

Blansko – PVC ve 13 hod.: Den otevřených dveří v klubu PVC.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mortal Instruments: Město z kos  .

úterý 24. záříúterý 24. září
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Poslechový pořad z cyklu „Cesty za pozná-
ním“ (Hana Hegerová).
Blansko – Centrum Spirit v 17 hod.: Homocystein jako příčina civilizačních 
chorob, beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mortal Instruments: Město z kos  .
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Před půlnocí.
Boskovice v 19.30 hod. Cole  e.

středa 25. zářístředa 25. září
AKCEAKCE

Blansko – Senior centrum ve 14 hod.: Poslechový pořad z cyklu „Cesty za 
poznáním“ (Hana Hegerová).
Blansko – MC Paleček v 15.30 hod.: Anglič  na pro dospělé.
Boskovice – Letní kino v 17 hod.: Rytmus v pohybu, vernisáž výstavy.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Talk show: Dana Morávková, Petr Malá-
sek a Josef Carda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Jasmíniny slzy.
Boskovice v 19.30 hod. Cole  e.

čtvrtek 26. záříčtvrtek 26. září
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Den charity – volný vstup, v 10 hod.: Zdra-
vé vaření – z podzimních surovin, dýně, švestky, brambory...
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Sólo pro Ivu Bi  ovou, zahajovací koncert Kru-
hu přátel hudby.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 18 hod.: Posezení u cimbálu, cimbálová mu-
zika Koliba.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Donšajni.
Boskovice v 17 hod. Letadla.
Boskovice v 19.30 hod. Hra na hraně.
Doubravice v 18 hod. Mar  n a Venuše.

pátek 27. zářípátek 27. září
AKCEAKCE

Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom Sawy-
er Band.
Blansko – Vinárna Dukla ve 21.30 hod.: Mojito party.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Pavel Fajt: Drumming Alley, koncert.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň v 19.30 hod.: Robert Pacourek a Kubelík kvar-
tet, koncert komorní hudby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Donšajni.
Boskovice v 17 hod. Letadla.
Boskovice v 19.30 hod. Diana.
Šebetov v 19.30 hod. Babovřesky.
Velké Opatovice v 17 hod. Kovář z Podlesí.

sobota 28. zářísobota 28. září
AKCEAKCE

Babolky – Pod lipami ve 14.30 hod.: 13. ročník slavnos   Baboleckých Lip 
svobody.
Černá Hora – Pivovar ve 12 hod.: Pivní pouť, více na str. 6.
Klepačov – Hřiště ve 13 hod.: Partyzánská stezka.
Olešnice – Náměs   ve 13 hod.: Václavský jarmark.
Vanovice – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční zábava.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Donšajni.
Boskovice v 17 hod. Cole  e.
Boskovice v 19.30 hod. Diana.

neděle 29. záříneděle 29. září
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska ve 14.30 hod.: Vířivé malování.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Letadla. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Donšajni.
Boskovice v 17 hod. Letadla. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Diana.

pondělí 30. zářípondělí 30. září
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 9 hod.: Znakování s miminky, ve 13 hod.: Babymasáže.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zahájení kurzu „Příprava na život s mi-
minkem“.
Rájec-Jestřebí – Výstavní síň městské knihovny v 17 hod.: Rájec naše město, 
vzpomínkové posezení nad starými fotografi emi našeho města.

Pozvání na výstavu
Boskovické Husí slavnos   slaví letos 21. – 22. září desáté výročí svého po-
řádání. Stalo se již tradicí, že při těchto slavnostech pořádá boskovická zá-
kladní organizace chovatelů výstavu králíků, drůbeže a holubů. O zajíma-
vos   těchto výstav pro veřejnost svědčí jejich vysoká návštěvnost. Je zde 
možnost shlédnout velkou škálu různých plemen, jejich barevných rázů, lze 
nakoupit do svých chovů nejen králíky, drůbež a holuby, ale také České husy 
hladkohlavé i chocholaté, Francké, Pomořanské i Černobílé krůty. Nemalé-
mu zájmu se těší každoročně i perličky.
Dě   mají možnost se projet na ponících, dospělí si mohou pochutnat na 
dobrém pivečku a slivovici za přijatelné ceny. Pro všechny je připravená bo-
hatá tombola s okamžitou výhrou. Tato výstava je nejen ukázkou zvířat, ale 
také přátelským setkáním lidí stejných zájmů, navázáním dalších přátelství 
mezi lidmi, kterým tato zájmová činnost byla vštěpena přírodou a žijí s ní 
často po celý život. Dnešní životní styl chovat tato zvířata, která od nepamě   
byla součás   měst a venkova, oživovala dvorky a zahrady a ve velké míře 
obohacovala jejich jídelníček, chovatelství nepřeje. Přesto chovatelé věří, 
že chov čistokrevných zvířat v budoucnu zaujme další zájemce z řad mladé 
generace.  Jiří Musil, předseda ZO ČSCH Boskovice

Z  
Poznávací zájezd za zdravím
Poznávací zájezd za zdravím do Kutné Hory pořádalo za podpory 

JMK Nové sdružení zdravotně postižených Letovice počátkem měsíce 
září. Cílem zájezdu bylo poznání historie města a upevnění duševního 
zdraví našich členů.

 Historické město Kutná Hora byla zařazeno na Seznam světového dě-
dictví. Vyhlášené území zahrnuje městskou památkovou rezervaci Kutná 
Hora a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v předměstí Sedlec. Kut-
ná Hora představuje středověké královské město, jehož prosperita byla 
podmíněna bohatstvím stříbrných dolů. Může se pochlubit celou řadou 
architektonických slohů, zcela unikátních staveb a kulturních památek. 

Naše putování po stopách historie začalo prohlídkou unikátní stavby 
Chrámu sv. Barbory. Tato gotická pětilodní katedrála byla založena jako 
hornický chrám, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv. Bar-
boře a byl dokončen až na přelomu 19. a 20. století. Chrám měl předsta-
vovat moc a význam horního města, které se začalo utvářet v 70. letech 
13. století. Dále jsme navštívili České muzeum stříbra. Během prohlídky 
jsme se v expozicích seznámili s historií královského horního města a do-
zvěděli se, jak se kutnohorské stříbro dobývalo a zpracovávalo. Průvod-
ce nás seznámil se středověkým způsobem těžby stříbra i ražbou mincí.

Třetí zastávkou za poznáním historie byl Vlašský dvůr. Nejdříve byl 
prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později přestavěn 
na královské sídlo. Proměnou prošel za Václava II, který tu soustředil 
všechny mincovny z království a skladovalo se zde stříbro. Zajímavá byla 
ukázka ražby, kterou předvedl středověký pregéř. Závěr zájezdu patřil 
předměstí Sedlec, kde jsme si prohlédli 

Chrám Nanebevzetí panny Marie. Je chrámem světla. Mohutná okna 
i celková dispozice stavby neměla ve své době v Čechách obdoby. Uni-
kátní kostnici pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedleci jsme 
navštívili jako poslední zajímavost našeho putování.

Zájezd určitě připravil všem účastníkům nezapomenutelný zážitek, 
když naše putování umocňovalo krásné letní počasí.  Borek

Z  
fotbal

III. třída: Vranová – Lažany 2:1 (1:0), 
Krčil, Tenora – Roman. Ráječko B – Svi-
távka 2:5 (2:3), Prokop, Štafa - Zoubek 3, 
Chloupek F., Chloupek L. Ostrov – Vísky 
4:5 (1:4), nehl. Skalice – V. Opatovice 4:0 
(3:0), Haluza, Konečný, Pokorný, Sekani-
na. Letovice – Knínice 0:4 (0:2), Dokoupil, 
Jurka, Mynařík, Tesař. Kunštát B – Benešov 
6:3 (1:3), Adámek, Boček 2, Bednář, Miho-
la - Andrlík, Mucha, Švancara. Lysice – 
Adamov 4:2 (3:0), Fojt, Homolka, Janeček 
T., Janeček P., vlastní - Smolík. 
  1.  Svitávka  6  5  0  1  25:9  15 
  2.  Kunštát B  6  5  0  1  19:12  15 
  3.  Vranová  6  4  0  2  20:14  12 
  4.  Skalice  6  4  0  2  15:9  12 
  5.  Letovice  6  3  1  2  22:15  10
  6.  Lažany  6  3  1  2  13:11  10 
  7.  Vísky  6  3  0  3  17:21  9
  8.  Ráječko B  6  3  0  3  13:18  9 
  9.  Ostrov  6  2  2  2  13:12  8
  10.  Adamov  6  2  1  3  15:15  7 
  11.  Benešov  6  1  1  4  14:18  4 
  12.  V. Opatovice  6  1  1  4  3:14  4 
  13.  Lysice  6  1  1  4  6:22  4
  14.  Knínice  6  1  0  5  12:17  3 

IV. třída: Jedovnice B – Voděrady 7:0 
(4:0), Nejezchleb 3, Buchta, Pavlék, Pešička – 
vlastní. Lažánky – Svitávka B 5:6 (2:3), Cupák 
O. 2, Cupák I., Kratochvíl, Ševčík - Procház-
ka, Svoboda 2, Přikryl, Škrabal. Cetkovice – 
Bořitov B 3:5 (1:3), Jurka 2, Alexa - Petrák 3, 
Včelař, Štěpánek. Skalice B – Vilémovice B 
3:1 (0:1), Rychnovský, Černohlávek, Černý - 
Skalický, ČK: Kopřiva (V). Lomnice – Vavři-
nec B 1:1 (0:1), Žilka – Hudec. Doubravice B 
–Kořenec B 11:1 (4:0), Sáňka 3, Daněk, Ma-
lach, Šuch 2, Alexa, Musil – Hanák. Lipůvka 
B – Boskovice B 0:4 (0:2), Káčerik, Pospíšil, 
Přibyl, Rauš, ČK: Světlík (L). 
  1.  Boskovice B  6  4  1  1  25:7  13 
  2.  Bořitov B  6  4  1  1  24:18  13
  3.  Lipůvka B  6  4  1  1  22:16  13 
  4.  Svitávka B  6  4  0  2  22:14  12 
  5.  Cetkovice  6  3  2  1  25:15  11 
  6.  Vavřinec B  6  3  2  1  15:12  11
  7.  Doubravice B  6  3  1  2  24:14  10 
  8.  Jedovnice B  6  3  0  3  22:16  9
  9.  Voděrady  6  3  0  3  11:23  9
  10.  Lažánky  6  2  2  2  20:17  8 
  11.  Kořenec B  6  1  1  4  10:30  4 
  12.  Lomnice  6  0  3  3  5:14  3
  13.  Skalice B  6  1  0  5  11:25  3 
  14.  Vilémovice B  6  0  0  6  6:21  0

Divize starší dorost: Blansko – Vrcho-
vina 3:1 (0:1), Skoupý 2, Souček. Líšeň B 
– Boskovice 2:1 (0:0), Štarha.

Divize mladší dorost: Blansko – Vr-
chovina 4:1 (3:0), Zmeko 2, Keprt, Loula. 
Líšeň B – Boskovice 2:1 (0:0), nehl.

I. třída dorost: Vojkovice – Lipovec 2:0 
(0:0). Ráječko – Brankovice 0:3 (0:1). 
  1.  Kuřim  6  6  0  0  36:7  18
  2.  Otnice  5  5  0  0  22:7  15 
  3.  Tišnov  6  5  0  1  26:13  15
  4.  Šlapanice  6  3  2  1  20:11  11 
  5.  Vojkovice  6  3  1  2  19:12  10
  6.  Brankovice  6  3  0  3  13:16  9
  7.  Letonice  6  2  2  2  15:14  8
  8.  Ráječko  5  2  1  2  19:13  7
  9.  Rousínov  6  2  1  3  25:21  7 
  10.  Slavkov  6  1  2  3  12:24  5
  11.  Lipovec  6  1  1  4  6:16  4 
  12.  MCV Brno  5  1  0  4  10:17  3 
  13.  Bučovice  6  1  0  5  4:19  3
  14.  Čebín  5  0  0  5  6:43  0

OP dorost, sk. A: Drnovice – Svitávka 3:2 
(1:0), Koudelka 2, Dvořáček - Dvořáček, Ma-
šek. Olomučany – Sloup/Šošůvka 1:7 (0:5), 
Rejda - Andrlík, Furch, Novák 2, Dúcký. 
Kotvrdovice – Černá Hora/Bořitov 3:6 (0:2), 
Hořava, Korčák, Navrátil - Bawi Silen 5, Me-
duna. Lipůvka – Rájec-Jestřebí 1:3 (1:2), Šan-
ca - Burgr, Opatřil, Sedláček, ČK: Hájek (L). 
  1.  Rájec-Jestřebí  3  3  0  0  26:3  9 
  2.  Č. Hora/Bořitov  3  3  0  0  23:4  9 
  3.  Sloup/Šošůvka  3  2  0  1  16:5  6
  4.  Drnovice  3  2  0  1  6:6  6
  5.  Kotvrdovice  3  1  0  2  15:16  3 
  6.  Svitávka  3  1  0  2  6:12  3
  7.  Lipůvka  3  0  0  3  3:15  0 
  8.  Olomučany  3  0  0  3  1:35  0 

OP dorost, sk.B: Knínice – Voděrady 
0:5 (0:1), Páral 3, Hruška, Štencl. Olešnice 
– Vísky 5:1 (3:0), Svoboda, Ševčík 2, Peter-
ka, vlastní. Kunštát/Lysice – V. Opatovice 
0:0. Letovice –Cetkovice 1:2 (1:1), Macé-
nek - Kubín, Šmíd. 
  1.  Cetkovice  3  3  0  0  15:3  9 
  2.  V. Opatovice  3  2  1  0  14:5  7 
  3.  Voděrady  3  1  1  1  8:6  4
  4.  Vísky  3  1  1  1  6:7  4
  5.  Kunštát/Lysice  3  1  1  1  5:7  4 
  6.  Olešnice  3  1  0  2  7:17  3
  7.  Letovice  3  0  1  2  5:8  1 
  8.  Knínice  3  0  1  2  5:12  1

I. třída starší žáci: Boskovice – Slavkov 
2:0 (0:0), Šafr, Vorlický J. Šlapanice – Rájec 
odl.

I. třída mladší žáci: Boskovice – Slav-
kov 7:0 (2:0), Alexa, Janíček 2, Černý, Vor-
lický L., Lokaj D. Šlapanice – Rájec odl.

KP starší žáci: ČAFC – Blansko 4:1 
(2:1), Feik.

  1.  Kyjov  4  4  0  0  22:1  12
  2.  Svratka  4  4  0  0  14:3  12
  3.  Veselí  4  3  0  1  16:12  9 
  4.  St. Lískovec  4  2  0  2  9:6  6
  5.  ČAFC  4  2  0  2  9:6  6
  6.  Blansko  4  1  2  1  8:8  5 
  7.  M. Krumlov  4  1  1  2  11:10  4 
  8.  Slovan  3  1  1  1  4:7  4 
  9.  Bohunice  4  1  1  2  10:15  4 
  10.  Kohoutovice  3  0  1  2  2:11  1 
  11.  Medlánky  4  0  1  3  5:16  1
  12.  Vojkovice  4  0  1  3  5:20  1 

KP mladší žáci: ČAFC – Blansko 8:5 
(3:1), Švaňhal 2, Bartoš, Moravec, Sekanina.
 1. M. Krumlov 4 4 0 0 30:5 12 
 2. Svratka 4 3 1 0 33:7 10
 3. ČAFC 4 3 0 1 21:17 9
 4. Kohoutovice 3 2 1 0 15:5 7
 5. Medlánky 4 2 1 1 10:7 7 
 6. Kyjov 4 2 0 2 11:12 6
 7. Slovan 3 1 1 1 13:9 4 
 8. Vojkovice 4 1 1 2 10:14 4 
 9. Blansko 4 1 0 3 18:21 3 
 10. St. Lískovec 4 1 0 3 12:21 3 
 11. Bohunice 4 0 1 3 10:30 1
 12. Veselí 4 0 0 4 5:40 0
OP starší žáci 10+1: Knínice – Svitávka 5:0 
(2:0), Mucha 2, Kunc, Lajšner, Probošt. Olešnice 
– Lipovec odl. Letovice – V. Opatovice 7:1 (4:0), 
Pokorný 4, Royt, Sedlák, Synek - Kouřil. 
  1.  Knínice  3  3  0  0  14:3  9 
  2.  Letovice  3  2  1  0  14:7  7 
  3.  Olešnice  2  1  0  1  8:6  3 
  4.  Svitávka  3  0  2  1  6:11  2 
  5.  Sloup/Vysočany  2  0  1  1  5:7  1 
  6.  Lipovec  1  0  0  1  1:5  0
  7.  V. Opatovice  2  0  0  2  3:12  0 

OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Vísky 
odl. Olomučany – Černá Hora/Bořitov 5:5 (2:2), 
Kroutil 3, Fedra 2 - Řehoř 3, Chládek, Frýdek. 
Ráječko – Drnovice/Voděrady 2:5 (0:3), Souček 
2 - Fiala 2, Dvořáček, Opluštil, Toman. 
  1.  Č.Hora/Bořitov  3  1  2  0  22:8  5 
  2.  Olomučany  3  1  2  0  14:10  5
  3.  Kotvrdovice  2  1  1  0  9:7  4 
  4.  Drnovice/Voděrady  3  1  1  1  12:11  4 
  5.  Ráječko  3  1  0  2  12:11  3
  6.  Vísky  2  0  0  2  0:22  0

OP mladší žáci 7+1: Cetkovice - Be-
nešov/Kořenec 2:1 (1:1), Letfus 2, vlastní. 
Olomučany –Rudice 2:8 (2:5), Beránek, 
Fedra - Magda 4, Matuška 2, Martinásek, 
Zouhar. Olešnice/Kunštát B – Šošůvka 33:0 
(11:0), Dočekal, Konečný, Motyčka, Slaví-
ček 4, Janků, Kříž, Petrželka 3, Bělehrádek 
2, Baňa, Bláha, Janoušek, Kleveta J., Kono-
páč, Staněk. Olešnice/Kunštát B – Bosko-
vice B 1:6 (1:4), Konečný - Borek, Učeň 2, 
Straka, Sychra. Lipůvka – Olešnice/Kunštát 
A 1:5 (0:1), Švaňhal - Novotný, Štěrba 2, 
Janků. Šošůvka – Cetkovice 0:16 (0:7), Let-
fus 4, Liška, Najer, Vala 3, Buryška, Sehnal, 
Zvejška. Rudice – Benešov/Kořenec 4:0 
(2:0), Stupinský 2, Magda, Martinásek. 
  1.  Cetkovice  4  3  1  0  23:5  10 
  2.  Olešnice/Kunštát A  3  3  0  0  37:2  9 
  3.  Boskovice B  3  3  0  0  27:2  9
  4.  Rudice  3  2  1  0  14:4  7 
  5.  Olešnice/Kunštát B  4  2  0  2  44:13  6 
  6.  Adamov  2  1  0  1  11:8  3
  7.  Lipůvka  3  1  0  2  5:13  3 
  8.  Olomučany  2  0  0  2  7:17  0 
  9.  Jedovnice  2  0  0  2  4:16  0 
  10.  Benešov/Kořenec  3  0  0  3  1:21  0 
  11.  Šošůvka  3  0  0  3  1:73  0

Divize ženy: Kotvrdovice – Loko Brno 
0:0. Ivančice – Kunštát 1:0 (1:0).
 1. Vrchovina 4 4 0 0 17:5 12
 2. Ocmanice 4 3 1 0 14:3 10 
 3. Ivančice 4 3 0 1 11:8 9 
 4. Jevišovice 4 2 1 1 10:13 7 
 5. Kunštát 4 2 0 2 5:6 6 
 6. Loko Brno 4 1 2 1 5:3 5
 7. Kotvrdovice 4 1 1 2 5:5 4 
 8. Studenec 4 1 1 2 6:8 4 
 9. Tasovice 4 0 0 4 5:15 0
 10. Okříšky 4 0 0 4 5:17 0

OP ženy: Drnovice – Kohoutovice 0:2 
(0:1), Doležalová 2. Kostelec B – Ráječko 
8:0 (4:0), Vykopalová, Waltrová 3, Knáp-
ková, Řezníčková. Medlánky – Lažany 2:1 
(1:0), Kučerová, Licková - Štrofová. 
  1.  Medlánky  3  3  0  0  11:5  9 
  2.  Ráječko  3  2  0  1  6:8  6
  3.  Kostelec B  3  1  1  1  12:5  4 
  4.  Lažany  3  1  1  1  4:3  4
  5.  Kohoutovice  3  1  0  2  3:8  3 
  6.  Drnovice  3  0  0  3  0:7  0

kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – SKK Náchod 

2:6 (3312:3315), Lahodová 551, Daňková 
554, Nevřivová 585, Kalová 560, Musilová 
D. 521, Ševčíková 541.

2. liga muži: KK Blansko – TJ Lokomo-
tiva Česká Třebová 3:5 (3297:3327), Porub-
ský 532, Procházka 554, Flek J. 552, Havíř 
548, Honc 551, Hrdlička 560.

3. liga muži: KK Blansko B – CHJK Jih-
lava 5:3 (3339:3305), Kotlán 560, Novotný 
581, Musil 555, Kolařík 545, Flek R. 559, 
Šplíchal 539.

KP I: TJ Sokol Brno IV B – KK Blansko 
C 6:2 (2523:2434), Slavíčková 421, Mu-
silová M. 368, Řehůřková 388, Hédl 390, 
Musilová N. 454, Flek M. 413.



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

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

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
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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

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 /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Tělovičná jednota Sokol Boskovice
Cvičební rok 2013/2014

Zdravotní tělocvik  pondělí  9:30 – 10:30 sokolovna cvičitelka J. Slámková
Cvičení s gymbaly   16:45 – 17:45 sokolovna J. Paulíková
Pilates     18:00 – 19:00 sokolovna B. Musilová
Cvičení žen   čtvrtek  18:00 – 19:00 sokolovna J. Slámková
Stolní tenis   středa  16:00 – 20:00 sokolovna
Malá kopaná   úterý  19:00 – 20:00 gymnázium
Body rockers   pondělí  16:00 – 20:30 sokolovna 
    středa  16:00 – 20:30 sokolovna
Orientální tance  úterý  18:00 – 19:15 sokolovna
                    čtvrtek   16:45 – 19:30 sokolovna

Další informace v kanceláři sokolovny denně 8:00 – 16:00
www.sokol-boskovice.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 v přízemí rekonstruovaného obchodního centra KRAS, nacháze-
jícího 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.

Soutěžte s Pivovarem 
Černá Hora!

Pivovar Černá Hora a čtrnáctideník Zrcadlo připravily 
soutěž o výrobky pivovaru a vstupenky na Pivní pouť.

OTÁZKY: 
1. Do limonád Černá Hora se přidává stévie. Co je to? 

A) Stévie je jiný název pro fruktózu, tedy ovocný cukr.
B) Stévie je konzervační látka.
C) Stévie je přírodní sladidlo z jihoamerické byliny.

2. Jeden z produktů Černé Hory je REFRESH. Jak se vyrábí?
A) REFRESH vznikl smícháním  černohorského ležáku půl napůl s limonádou, s obsahem alkoholu 2,2% 
B) REFRESH vznikl smícháním des  lované vody, ovocné šťávy, bez alkoholu.
C) REFRESH vznikl smícháním fruktózy, stévie a chmelu, s obsahem alkoholu 0,5%

Své odpovědi odešlete na e-mail redakce@zrcadlo.net, do předmětu zprávy napište soutěž. Dále 
uveďte své jméno, věk, adresu a telefon. Odpovědi můžete posílat až do 20. září 2013. 

 Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

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. 

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

REZERVOVÁNO

REZERVOVÁNO
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