
ročník IX číslo 8 říjen 2020606 931 795

DENNÍ MENU 
11:00–14:00 hodin

ROZVOZ JÍDEL
objednávky přijímáme
od 9:30 hodin

 516 453 977

PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

TRADICE VÍCE JAK 20 LET

V NABÍDCE 
 PIZZA (i bezlepková)
	TĚSTOVINY
	POKRMY Z KUŘECÍHO
 VEPŘOVÉHO I HOVĚZÍHO
	SALÁTY
	DEZERTY

Gymnázium Rájec-Jestřebí 
Gymnázium Rájec-Jestřebí bude ve školním roce 2021/2022

otevírat jednu třídu šestiletého studia 
(pro žáky ze sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia. 
O všech aktivitách se můžete dovědět z webových stránek 

školy www.gymnaziumrajec.cz nebo FB profilu školy.  
PLÁNUJEME DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

PRVNÍ BUDE V PÁTEK 13. LISTOPADU 2020. 
O formě vás budeme informovat na webových stránkách. 

Veškeré informace můžete získat 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

kontaktovat e-mailem: kancelar@gymnaziumrajec.cz
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Kameny zmizelých položili v Boskovicích

14. MČR v kuželkách neregistrovaných

Cenné vítězství Boskovického družstva

	 Dne	 30.	 srpna	 2020	 byly	 v	 Bosko-	
vicích	 položeny	 Kameny	 zmizelých.	
Iniciativa	Kameny	zmizelých	je	v	Bos-
kovicích	realizována	od	roku	2018	díky	
paní	 Blance	 Dvořáčkové	 a	 Židovské	
obci	 Brno,	 kde	 má	 tento	 projekt	 na		
starosti	 pan	 Barak	 Selinger.	 Kameny	
zmizelých	v	dlažbě	chodníků	připomí-

	 Poslední	srpnová	sobota	byl	den,	kdy	se	dočkali	amatérští	
kuželkáři	kvalifikačních	turnajů	pro	postup	do	finále	Mist-
rovství	ČR.	Tato	soutěž	se	měla	konat	již	v	květnu	letošního	
roku,	 ale	 vzhledem	 k	 situaci	 byla	 přesunuta	 až	 na	 konec	
prázdnin.	 Mistrovství	 České	 republiky	 neregistrovaných		
kuželkářů	 je	 soutěžní	 akcí	 rozsáhlé	 komunity	 amatérských	
kuželkářů	celé	České	republiky,	 jejichž	soutěže	 jsou	řízeny	
pod	hlavičkou	České	kuželkářské	asociace.	
	 Na	celkem	čtyřech	místech	se	v	tento	den	utkalo	nejlepších	
61	čtyřčlenných	družstev	o	celkem	24	postupových	míst	do	
dvoudenního	 finálového	 turnaje,	 který	 se	 letos	 měl	 konat		
v	září	v	Hořicích.	Na	kuželně	v	Rýmařově	se	kvalifikace	nej-
lépe	vydařila	týmu	A	JE	TO	Blansko	(loňský	vítěz	okresní	
ligy),	který	náhozem	1106	kuželek	zvítězil	a	ve	složení	 Iva	
Stejskalová,	 Kamila	 Veselá,	 Zdenek	 Brtníček,	 Jan	 Šmerda		

klub	 BHK	 IQ	 Boskovice	 hostil	 týmy	
Sokol	 Střelice	 a	 Orel	 Bohunice.	 Ode-
hrálo	 se	5	utkání,	 z	 toho	3	krát	 si	 za-	
hráli	Boskovice.	Boskovičtí	hráči	se	ze	
začátku	zápasu	s	týmem	Orel	Bohuni-	
ce	 rozehřívali,	 a	přesto,	 že	po	prvním	
kole	 prohrávali,	 otočili	 průběh	 utkání	
ve	 svůj	 prospěch	 a	 vyhráli	 5:3.	 Poté		
se	 dvakrát	 střetli	 s	 hráči	 Sokol	 Střeli-	
ce.	V	prvním	vzájemném	utkání	již	od	
začátku	 ukázali	 převahu	 a	 vedení	 si	
udrželi	až	do	konce.	Boskovičtí	vyhrá-	
li	7:1.	Druhé	vzájemné	utkání	už	bylo	
těžší,	přestože	od	začátku	si	Boskovice	
držely	 bodový	 náskok,	 nápor	 soupeře	
byl	tvrdý.	Po	posledním	kole	však	Bos-
kovice	odolaly	a	vyhráli	5:3.	Díky	těm-
to	cenným	bodům	drží	boskovický	tým	
první	příčku	v	tabulce	a	účast	ve	finále	
je	nadosah.

Text: Mgr. Jakub Ošlejšek
Foto: BHK IQ Boskovice

	 Třetí	zářijovou	neděli	se	v	prostorách	
Boskovické	 školičky	 konalo	 předpo-
slední	kolo	2.	ligy	družstev.	Pořádající	

kud	také	nakonec	naposledy	odešel,	
aby	 se	 už	 neměl	 vrátit.	 Každému		
z	kolemjdoucích	dávají	impuls	k	za-
stavení	a	zamyšlení	nad	posledními	
kroky	člověka	před	jeho	nástupem	
k	 násilné	 deportaci	 převážně	 do	
koncentračních	 táborů	 nebo	 k	 pří-
mé	 likvidaci.	 Kostky	 ve	 veřejném	
prostoru	se	tak	stávají	stálou	připo-
mínkou	 zločinů,	 které	 páchali	 na-
cisté.	 Každý	 z	 těchto	 kamenů	 je	

a	 Michal	 Souček	 postoupil	 do	 finále.	 Další	 dva	 blanenské		
celky	Postup	(výkon	1071)	a	ProResale	(výkon	1066)	si	svůj	
postup	vybojovaly	na	kuželně	v	Luhačovicích.
	 V	září	tak	měl	mít	ve	finále	mezi	nejlepšími	24	celky	z	celé	
ČR	blanenský	amatérský	kuželkářský	sport	trojnásobné	za-
stoupení.	Což	potvrzuje	dlouhodobou	popularitu	tohoto	ma-
lého	sportu	v	Blansku	a	okolí.	Doufali	jsme,	že	se	jim	podaří	
zopakovat	nejméně	takové	výsledky,	jaké	dosáhli	v	kvalifika-
cích	a	dosáhnou	na	medaili,	kterou	získalo	blanenské	druž-
stvo	naposledy	pře	14	lety.
	 Bohužel	 kvůli	 novým	 vládním	 nařízením	 se	 poslední	
víkend	v	září	finále	konat	nemohlo	a	bylo	odloženo	na	ne-
určito….	 Text: MS, Foto: archiv týmu A JE TO Blansko

připomenutím	 a	 ztělesněním	 osudu	 ně-
kdejšího	 spoluobčana,	 který	 prožíval	
svůj	 život	 na	 místech,	 kde	 dnes	 žijeme	
my.	 Jsou	však	 i	vážným	varováním,	na	
bízejí	 výjimečně	 silnou	 možnost	 iden	
tifikace	 s	 oběmi	 nacistické	 perzekuce,	
upozorňují	 na	nebezpečí	 a	na	důsledky	
netolerance	 a	 projevů	 xenofobie	 v	 sou-
časné	společnosti.	
	 V	Boskovicích	bylo	položeno	18	ka-
menů	před	třemi	domy	v	Plačkově	ulici.	
Kameny	připomínají	rodiny	Pollakovu,	
Färberovu,	Funkovu,	Ultmannovu,	dále	
Růženu	 Guttmannovou,	 Selmu	 Stekl-
macherovou,	 Josefa	 Hübse,	 a	 Mořice	
Schröttera.	 Pokládání	 Kamenů	 zmize-
lých	 podpořilo	 město	 Boskovice,	 Uni-
jazz	 Praha,	 Post	 Bellum,	 společnost	
Suez,	a.s.,	Státní	okresní	archiv	Blansko.	
Za	finanční	příspěvky	a	za	podporu	pro-
jektu	 patří	 dík	 také	 majitelům	 domů,	
před	kterými	se	kameny	pokládaly.		

nají	tragické	osudy	lidí	ve	druhé	světo-
vé	válce.	Dlažební	kostky	s	mosaznými	
deskami	 uchovávají	 jména	 těch,	 kteří		
se	stali	oběmi	nacistické	totality.	
	 Ukládají	se	do	dlažby	chodníku	před	
dům,	v	němž	bydlel	člověk	určený	k	li-
kvidaci,	do	míst,	kterými	denně	prochá-
zel	při	odchodu	nebo	návratu	domů,	od-

	 Letošní	 pokládání	 Kamenů	 zmize-
lých	 se	 uskutečnilo	 v	 rámci	 festivalu		
Boskovice	2020	za	účasti	zástupců	sdru-
žení	Unijazz	v	 čele	 s	 paní	Danou	Ma-
kovskou	a	panem	Čestmírem	Huňátem.		
Akci	podpořila	 také	senátorka	paní	Ja-
romíra	 Vítková	 a	 za	 město	 Boskovice	
radní	 pan	 Petr	 Axman.	 Hudbou	 pietní	
setkání	doprovodili	Anna	Oujeská	a	Jiří	
Krajíček.	Modlitbu	přednesla	paní	Věra	
Prosová.			
	 Celkem	 je	nyní	v	Boskovicích	polo-	
ženo	 29	 kamenů	 zmizelých,	 projekt	
bude	 pokračovat,	 další	 kameny	 budou	
položeny	 v	 příštím	 roce.	 K	 podpoře		
projektu	 bude	 od	 1.	 11.	 2020	 zahájena	
veřejná	sbírka.					
	 Muzeum	 regionu	 Boskovicka,	 pří-
spěvková	 organizace,	 Dagmar	 Hama-	
lová,	 PR	 manažer,	 tel.:	 602	 788	 400,		
hamalova@muzeum-boskovicka.cz			

Foto: archiv Muzeum regionu Boskovicka

Družstvo A JE TO Blansko, vítěz kvalifikace na MČR v Rýmařov


