
Marta Antonínová

Blansko - Poslední květnový pá-
tek se bude konat třetí Noc kostelů. 
Své brány veřejnosti otevře sedm-
náct kostelů a kaplí na patnácti 
místech našeho okresu. Cílem akce 
je mimo jiné společné setkání lidí 
bez rozdílu věku a vyznání a obje-
vování krásy křesťanských výtvar-
ných a architektonických pokladů.

„Začalo to v roce 2005, kdy se 
ve Vídni konala první Dlouhá noc 
kostelů. Byl to nesmělý pokus 
otevřít lidem kostely nejen k ob-
vyklým bohoslužbám, ale také 
k různým setkáním, programům 
a duchovním zážitkům v nezvyk-
lou noční dobu. V roce 2009 se již 
k živé tradici přidala i Česká re-
publika a jedním z mála měst, která 
našla odvahu se do této akce pustit, 
byl jako jediný v okrese Adamov,“ 
připomenul farář Jiří Kaňa. 

Letos se do akce zapojuje už se-
dmnáct kostelů a chrámů. Skupin-
ky nadšenců kolem každého z nich 
se snaží připravit co nejzajímavější 
program. Ten začíná na většině míst 
akcemi pro děti. Nebudou chybět 
soutěže, čtení nebo tvořivé dílny. 

V adamovském kostele Sva-
té Barbory se po zvonění zvonů 
a zvonků návštěvníci například do-
zvědí více o životě jeho patronky, 
nebude chybět rodinné čtení a tra-
dičně má v programu své místo 
hudba. Blanenský dřevěný kostelík 

Husova sboru nabízí mimo pro-
hlídky i videoprojekci základních 
biblických příběhů. Bořitovský 
kostel sv. Jiří je znám svými fres-
kami, a proto bude jistě zajímavý 
program s názvem Smí se kreslit 
na zeď? Zatímco v jedovnickém 
chrámu budou znít varhany, v tom 
křtinském se prostory baziliky ro-
zezvučí lesními rohy.

Seznam kostelů, které své brány 
25. května otevřou veřejnosti, na-
jdete na internetu. U mnoha z nich 
je uveden i podrobný program. 
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Finalistky 
soutěže krásy

Představujeme desítku 
dívek, které se uchází 
o titul Miss Zrcadlo.

 Více na str. 3

Jednodenní 
péče

Primář Stanislav Krejsta 
je s chodem oddělení 
velmi spokojen.

 Více na str. 5

Okresní
přebor

Sloup se po výhře nad 
Jedovnicemi dostal do 
čela tabulky.

 Více na str. 10

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500
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a Boskovicka
Nám. Svobody 2, Blansko 
v 1. patře prodejny Jena

***
Sokolská 13, Boskovice

(budova Sokolovny)

www.zrcadlo.net

IN
ZE

R
C

E

Kostely se otevřou
na patnácti místech

Pavel Šmerda

Lysice - Barevná procházka 
hraběnky Matyldy. Právě tak se 
jmenuje nová stezka pro děti, kte-
rou v neděli slavnostně otevřeli 
v lysické oboře. Na její tvorbě se 
podílely členky Mateřského cen-
tra Jablíčko ve spolupráci s učiteli 
a žáky základní školy. 

Šest zbrusu nových stanovišť 
s ručně malovanými rostlinami, 
stromy a zvířaty, jejichž autorkou 
je výtvarnice Jana Marvánová, 

bude lákavým způsobem sezna-
movat nejen malé děti s životem 
na louce a v lese. 

„Asi před dvěma roky jsme byli 
na otevření podobné stezky v Tiš-
nově. Moc se nám to líbilo. Právě 
tam jsme získali inspiraci a vznikl 
první impuls pro tvorbu něčeho 
podobného v Lysicích,“ řekla za 
mateřské centrum Jablíčko Mar-
kéta Horáková. Slovo dalo slovo, 
maminky z mateřského centra se 
spojily s učiteli místní základní 
školy Karlem Horbasem a Evou 
Požárovou, kteří společně se svý-

Nová stezka v lysické oboře je určena dětem

Žena srazila
u Křtin dítě

Křtiny - Devítiletý chlapec 
skončil v neděli 8. května kolem 
čtvrté hodiny odpoledne ve Křti-
nách pod koly osobního auta Ško-
da Fabia. Podle prvotních šetření 
policie vběhl z bezprostřední blíz-
kosti do jízdní dráhy vozidlu, které 
řídila devětapadesátiletá žena. Při 
střetu utrpěl chlapec lehká zranění 
a skončil v nemocnici. Dechová 
zkouška u řidičky byla negativní, 
na vozidle vznikla škoda asi pět 
tisíc korun.  (hrr)

Farmářské trhy
se přestěhují

Boskovice - Farmářské trhy 
v Boskovicích se budou nově 
konat na části parkoviště v Bez-
ručově ulici, a to vždy ve středu 
a každou první sobotu v měsíci. 
Radní chtějí tuto aktivitu podporo-
vat, aby se mezi lidi dostaly místní 
i regionální produkty. 

„Nechceme, aby se v tomto pří-
padě prodávalo oblečení, hračky 
a podobné věci. Vyčlenili jsme 
horní část parkoviště u penzionu 
Zlatá Růže tak, aby zůstalo nor-
málně průjezdné. Současně hle-
dáme místo, kam bychom trhy 
přesunuli natrvalo. Naskýtá se 
například možnost za fi nančním 
úřadem, ale nechci nic předjímat,“ 
uvedl boskovický místostarosta 
Dominik Božek.  (hrr)

mi žáky začali pracovat na výrobě 
jednotlivých dřevěných stanovišť, 
která jsou řešena formou her a in-
formačních tabulí. 

„Co se týká výtvarné stránky, 
původně jsme mysleli, že se do ní 
pustí jedna maminka, ale nakonec 
kresby a malby z přírodního světa 
vytvářela profesionální výtvarnice 
Jana Marvánová, která se mimo 
jiné věnuje tvorbě dětských po-
kojíčků, hraček, tašek a šperků,“ 
doplnila Horáková.

Samotná stezka je umístěna v ly-
sické oboře. Začíná nad zámeckou 
zahradou, kde je první stanoviště, 
postupuje směrem k tenisovým 
kurtům a vede až ke studánce. 

 Pokračování na str. 2

Digitalizace se boskovickému 
kinu Panorama vyplatila

Boskovice - Kino Panorama v Boskovicích si po provedení digitaliza-
ce výrazně polepšilo a stalo se lídrem v širokém regionu. Svědčí o tom 
i fakt, že se za první čtvrtletí letošního roku umístilo mezi kamennými 
jednosálovými kiny v republice na osmnáctém místě podle tržeb a deva-
tenáctém podle návštěvnosti. 

„Toto považujeme za velký úspěch, který připisujeme jednak digitaliza-
ci, ale také možnosti trojrozměrné projekce. Za stejné období v loňském 
roce jsme se pohybovali na zhruba padesátém místě. Celkem navštívilo 
kino v prvním čtvrtletí 7 837 diváků, čímž se řadíme mezi zařízení v dale-
ko větších městech. Kina v našem regionu necháváme hluboce za sebou, 
a to nejen v počtu diváků a tržbách, ale hlavně v dramaturgické nabídce,“ 
popsal ředitel kina Radek Pernica.  Pokračování na str. 4

Autobusové zastávky čeká přesun
Šebrov - Vedení Šebrova-Kate-

řiny se rozhodlo prostřednictvím 
letáku vloženého do zpravodaje 
oslovit svoje občany s otázkou tý-
kající se přeložení autobusových 
zastávek v Šebrově. 

„Do domácností bylo dodáno 
celkem 197 anketních lístků, vráti-
lo se nám jich 43. Na jedenatřiceti 
z nich bylo stanovisko souhlasím, 
na dvou nejsem zásadně proti a na 

deseti zásadně nesouhlasím,“ řekl 
starosta obce Jiří Nechvíle.

Podle jeho slov je přesun au-
tobusových zastávek, které stojí 
na nevyhovujícím místě, jedním 
z prvních opatření ke zvýšení 
bezpečnosti občanů. „Situaci 
na krajské silnici řešíme už vel-
mi dlouho. K přesunu zastávek, 
přibližně o sto padesát metrů 
směrem k Lipůvce, dojde už v le-

tošním roce, ve spolupráci s kraj-
ským úřadem ale připravujeme 
i další záležitosti, které zlepší 
dopravní bezpečnost v obci,“ do-
plnil starosta s tím, že v současné 
době se zpracovává dokumentace 
k územnímu řízení na bezpeč-
nostní a zpomalovací prvky na 
krajské komunikaci, půjde pře-
devším o přechody, křižovatky 
a další dopravní prvky.  (pš)

Snídaně s Novou zavítala do western parkuSnídaně s Novou zavítala do western parku

Vysílání z westernu. Snídaně 
s Novou na cestách opět vyra-
zila do boskovického west-
ernového městečka. Již tře   
přímý přenos měl divákům 
přiblížit místo, kde se natáčela 
nová česká komedie West-
ernStory. Moderátoři Iveta 
Kořínková a Aleš Lehký (viz 
horní foto) vyzpovídali mimo 
jiné autora námětu i hudby, 
scenáristu a režiséra v jedné 
osobě Vlas  mila Pešku. Před 
kamerou nechyběli ani herci. 
Představitel padoucha Pavel 
Zedníček nebo svérázný bar-
man Bohumil Klepl.
 2x foto Radim Hruška

Letos můžete navš  vit adamovský kostel sv. Babory, blanenský dřevěný kostelík 
Husova sboru, bořitovský kostel sv. Jiří, v Cetkovicích kostel sv. Filipa a sv. Jakuba, 
v Drnovicích kostel Nejsvětější Trojice a v Horním Štěpánově kostel sv. Vavřince. 
Otevře se kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích i chrám Jména Panny Marie ve 
Kř  nách, v Kunštátě na Moravě to bude hřbitovní kostel Svatého Ducha a kostel 
sv. Stanislava a v Letovicích klášterní kostel sv. Václava a kostel sv. Prokopa. Pro-
hlédnout si můžete i lysický kostel sv. Petra a Pavla, v Sebranicích kostel Nane-
bevze   Panny Marie, ve Sloupu kostel Panny Marie Bolestné, kostel sv. Kateřiny 
v Šebrově-Kateřině a kapli Panny Marie Karmelské ve Zbraslavci. 

Lidé v Petrovicích čis  čku nechtějí
Petrovice - V Petrovicích se za-

tím kanalizace a čistírna odpadních 
vod stavět nebudou. Tamní občané 
byli v sobotním referendu proti. 
Rozhodla vysoká pořizovací cena, 
obec by se neúměrně zadlužila.

„Rozhodnutí je podle mne 
správné. I já sám jsem proti,“ uvedl 
starosta Vladimír Paulík. Obec by 
stavba přišla na zhruba 60 milionů 
korun, splácení by trvalo dvacet 
let. „Momentálně nejsou nastavené 
dotační podmínky od státu tak, aby 
jeho příspěvek pomohl. K myšlen-

ce se můžeme vrátit jedině tehdy, 
jestli se politika změní,“ má jasno.

V Petrovicích bylo na sezna-
mech k příslušnému datu 428 voli-
čů, k platnosti referenda bylo třeba, 
aby jich k urnám přišlo aspoň 150. 
Svůj názor nakonec vyslovilo asi 
o 40 lidí více. Pro stavbu čistírny 
bylo zhruba 50 lidí, proti přes 130. 
Podle Paulíka tak radnice jen zajistí 
stavební povolení, vlastní realizace 
se zatím odloží. „Výsledky referen-
da jsou pro nás samozřejmě závaz-
né,“ uvedl.

Libor Vašíček z Petrovic hla-
sovat nebyl. „Přiznám se, že jsem  
zapomněl. Když se nad tím zamys-
lím, nevím, jestli bych byl pro nebo 
proti,“ řekl. Bydlí totiž v části obce, 
kde kanalizace není. „Takže bych 
ji samozřejmě přivítal. Na druhou 
stranu ale nejsem pro masivní za-
dlužení,“ zamyslel se.

Petrovice nemají tolik obyvatel, 
aby kanalizaci a čistírnu musely 
mít ze zákona. Rozhodnutí o stavbě 
tak bylo čistě v jejich kompetenci. 
Prozatím jí řekli ne.  (bh)

Novinka. Naučná stezka je dalším 
oživením lysické obory. 
 Foto Pavel Šmerda 
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Trubáková: Chceme čtenářům připravit co nejzajímavější nabídku

Na Oboře mají opět knihovnu

Radim Hruška

Blansko - Podzemní labyrint 
Poseidon se nachází v Adršpašsko-
teplických skalách, převážně mimo 
značené turistické cesty. Propasti 
a úzké pukliny labyrintu jsou vět-
šinou přístupné pouze za pomoci 
speleoalpinistické techniky. Běžný 
návštěvník Teplických skal proto 
nemá možnost vidět to, co speleo-
logové. Z toho důvodu vznikl fi lm, 
který představuje unikátní přírod-
ní fenomén přesahující svým vý-
znamem hranice České republiky. 
Více prozradil blanenský fi lmař 
Břetislav Petr, který fi lm natáčel.

Jak jste se vlastně k natáčení 
fi lmu Poseidon podzemní labyrint 
dostal?

Bře  slav Petr natočil fi lm o místě, které zajímá i NASA

K

Pavel Šmerda

Obora - Lidé na Oboře už mají 
opět možnost zajít si do knihovny. 
Po několikaleté pauze se podařilo 
obnovit její činnost. Vznikla v bu-
dově obecního úřadu, v místnosti, 
která dříve sloužila jako čekárna 
ordinace dětského lékaře a v mi-
nulosti také jako skladiště více 
či méně potřebného materiálu. 
V provozu bude každý čtvrtek od 
17 do 19 hodin. 

„Když jsem se vloni na Oboru 
přistěhovala, byla jsem zvědavá, jak 
se zde žije, co vše se dá podnikat ve 
volném čase. Protože jsem se vždy 
profesně pohybovala v knihov-
nickém a školním prostředí, mám 
velmi blízko ke knihám a všemu, 
co s nimi souvisí. Když jsem zjis-
tila, že v minulosti na Oboře sice 
knihovna byla, ale je to již pár let, 
co byla zrušena, po dohodě s nově 
zvolenými zastupiteli jsme znovu 
požádali o zaregistrování knihov-
ny na Ministerstvu kultury a začali 
s pracemi na vybudování útulného 
a důstojného prostoru nejen pro 
půjčování knih,“ řekla oborská kni-
hovnice Jana Trubáková. 

Knižní fond nové knihovny je 
zatím sestaven z knih zapůjče-
ných z Městské knihovny Blansko 
v rámci výměnného fondu. „Pro 
počáteční rozjezd je tady asi 600 
svazků. Jedná se o naučnou lite-
raturu, tedy encyklopedie, knihy 
o přírodě a zahradě, sportovní 
publikace, válečnou literaturu či 

kuchařky, beletrii, která zahrnuje 
např. romány pro ženy, historic-
ké a společenské příběhy, detek-
tivky a sci-fi . Chybět samozřej-
mě nebudou ani knihy pro děti 
a mládež, tedy pohádky, říkadla, 
dívčí romány, komiksy a naučná 
literatura. Pokud bude zájem, je 
možné zajistit i poezii a divadel-
ní hry,“ uvedla Trubáková. Na 
webových stránkách obce bude 
„zavěšen“ anketní lístek, kterým 

chtějí Oborští zjistit, o jaký žánr 
mají lidé zájem. 

„Jsem velmi ráda, že Obora bude 
mít knihovnu a její fond bude sesta-
ven z nových a krásných knih. Ale 
knihovna by nebyla knihovnou, 
pokud by neměla čtenáře. Proto 
bych se ráda i touto cestou obrátila 
na všechny spoluobčany, aby se do 
knihovny přišli nejen podívat, ale 
stali se i jejími čtenáři a v knihách 
našli potřebné informace, poučení 

i zábavu,“ doplnila Trubáková, kte-
rá by chtěla, aby se knihovna sta-
la přirozeným kulturním centrem 
obce. I proto připravuje řadu akcí, 
např. odpolední čtení z pohádko-
vých knížek, putování do přírody 
aj. „Knihovna bude mít svůj od-
kaz na webových stránkách obce 
s proklikem na on-line katalog, ve 
kterém si můžete zjistit, zda poža-
dovaný titul je k dispozici k zapůj-
čení,“ dodala Jana Trubáková. 

Zdravotnické hlídky soutěžily v první pomoci

K

Zloděj bral 
lavice i stoly

Křtiny - Tři dřevěné stoly a šest 
lavic si odvezl zatím neznámý zlo-
děj z volně dostupného venkovní-
ho posezení u jedné z restaurací ve 
Křtinách. Majiteli restaurace tak 
způsobil škodu za asi šestatřicet ti-
síc korun.  (hrr)

Každý čtvrtý
řidič chybil

Blanensko a Boskovicko - Kaž-
dý čtvrtý řidič se dopustil nějakého 
přestupku. To je výsledek doprav-
ně-bezpečnostní akce, která se 
uskutečnila v úterý 10. května na 
silnicích našeho okresu. Policisté 
zkontrolovali osmadevadesát vo-
zidel a odhalili celkem pětadvacet 
přestupků. Neukázněným řidičům 
uložili pokuty v celkové výši jedn-
advacet a půl tisíce korun.

„Nejčastějším prohřeškem byla 
rychlá jízda. Tu policejní radary 
zachytily v devatenácti případech, 
u jednoho řidiče bylo následně 
zjištěno, že se tohoto přestupku do-
pouští opakovaně, proto bude jeho 
jednání dále řešit správní orgán. 
Dva řidiči zase usedli za volant pod 
vlivem alkoholu. U jednoho decho-
vá zkouška ukázala 0,5, u dalšího 
pak 0,48 promile. Oběma policisté 
na místě zakázali další jízdu,“ při-
dala podrobnosti blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Myslel si, že 
našel munici

Senetářov - Předmět podoba-
jící se munici o délce asi dvacet 
centimetrů našel v pondělí 9. květ-
na v podvečer při bagrování muž 
v Senetářově. Policisté jej poučili, 
že do příjezdu pyrotechnika se ne-
smí k munici přibližovat. Vše ale 
dopadlo dobře. Přivolaný specialis-
ta na výbušniny totiž na místě kon-
statoval, že se jedná pouze o vnitřní 
část hasicího přístroje.

Obavy muže ze Senetářova 
však nebyly plané, protože munice 
z druhé světové války se na Blanen-
sku a Boskovicku nachází poměrně 
často. Potvrzuje to obdobný případ, 
který se stal v sobotu 7. května, kdy 
jiný muž nalezl v chatové oblasti 
známé jako Skelná Huť na Bos-
kovicku dělostřeleckou minu ráže 
120 mm. Přivolaný pyrotechnik 
munici na místě převzal k zajištění 
její likvidace.  (hrr)

Silnice hlídaly
passaty

Blanensko a Boskovicko - 
Hlavně na dodržování předepsané 
rychlosti, ale také na další nebez-
pečné chování řidičů na hlavním 
tahu I/43 z Brna do Svitav i jiných 
silnicích okresu se v neděli 8. květ-
na zaměřili dopravní policisté. 
Běžným hlídkám tentokrát pomá-
haly vozy dálniční policie značky 
Volkswagen Passat.

Během celého svátečního dne 
policisté zkontrolovali celkem sto 
tři řidiče. Čtyřicet šest z nich za-
stavili kvůli rychlé jízdě a uložili 
jim pokuty ve výši jednapadesát 

tisíc korun. Nejnebezpečněji jel ři-
dič, u něhož policejní radar namě-
řil v obci rychlost 88 km/h. Čtyři 
„hříšníci“ pak předjížděli v místech, 
kde je to zakázáno. Šestnáct lidí po-
licisté přistihli, že při jízdě nepoužili 
bezpečnostní pásy, dva za jízdy tele-
fonovali. Osm řidičů vyjelo na sil-
nici s autem, které nebylo v dobrém 
technickém stavu, další zase neměl 
zelenou kartu.  (hrr)

Nedal přednost 
autobusu

Blansko - Nedání přednosti 
v jízdě bylo zřejmě příčinou do-
pravní nehody, která se stala ve 
středu 4. května krátce po deváté 
hodině ranní v blízkosti autobu-
sového nádraží v Blansku. Řidič 
osobního auta Ford Fiesta tam vy-
jížděl z vedlejší silnice a střetl se 
s linkovým autobusem, který při-
jížděl po hlavní. V době střetu bylo 
v autobuse dvacet osob, žádná však 
nebyla zraněná. Lehké zranění utr-
pěl pouze spolujezdec z osobního 
auta. Dechové zkoušky u obou ři-
dičů neprokázaly, že by řidiči used-
li za volant pod vlivem alkoholu. 
Škoda na vozidlech byla odhadnuta 
na pětadvacet tisíc korun.  (hrr)

Havárie skončila
zraněním

Blansko - Policisté šetřili v úterý 
3. května krátce před půl třetí od-
poledne dopravní nehodu v ulici 
Poříčí v Blansku. 

Sedmapadesátiletý řidič Škody 
Fabia tam vjel z vedlejší silnice 
a střetl se s projíždějícím linko-
vým autobusem, za jehož volan-
tem seděl padesátiletý muž. Při 
nehodě byla lehce zraněna třia-
padesátiletá žena cestující v au-
tobuse. Policisté nezjistili, že by 
některý z řidičů usedl za volant 
pod vlivem alkoholu. Škoda na 
vozidlech byla odhadnuta na de-
vadesát tisíc korun.  (hrr)

Motorkář se 
těžce zranil

Ostrov u Macochy - Těžkým 
zraněním motocyklisty skončila 
v pondělí 2. května v podvečer do-
pravní nehoda na silnici mezi Ost-
rovem u Macochy a Sloupem. 

Střetl se při ní pětatřicetiletý 
motorkář na stroji značky BMW 
s osobním vozem Škoda Octa-
via, které řídil šestapadesátiletý 
muž. Motocyklistu se závažným 
poraněním musel z místa nehody 
odvést do nemocnice vrtulník. De-
chová zkouška u řidiče osobního 
auta byla negativní, u motorkáře 
nebyla z důvodu vážného stavu 
provedena.  (hrr)

Vyřádil se 
na autě

Adamov - Hned na několika 
místech poškrábal v neděli 8. květ-
na neznámý vandal lak na jednom 
z aut zaparkovaných v Adamově. 
Jednalo se o osobní vůz značky 
Škoda Octavia. Majiteli tak během 
chvilky vznikla škoda za asi čtyři-
cet tisíc korun.  (hrr)

Novinka. Hned od otevření byl mezi malými čtenáři o knihovu na Oboře velký zájem.  Foto Pavel Šmerda

Film jsme začali připravovat 
před dvěma roky. Tenkrát mně za-
volal Roman Mlejnek, který pra-
cuje v Blansku na Správě jeskyní 
jako biospeleolog. V letech 2006 
- 2008 objevoval nové prostory 
v Teplických skalách. Ty jsou zná-
mé jako vyhledávaný cíl turistů 
i horolezců. Romana ale zajímalo 
nitro skal, které bylo neprobáda-
né. Při provádění výzkumu si za-
čal postupně uvědomovat, že mu 
nikdo nemůže poskytnout mapy 
a že se nachází v úplně nových 
prostorách, které ještě nebyly pro-
zkoumané. Proto začal za pomoci 
kolegů komplex dokumentovat. 
Napsal o něm knihu, publikoval 
články v tuzemských i zahranič-
ních časopisech. Největší propaga-
ce tohoto unikátního objevu mezi 

veřejností byl ale podle něj fi lm. 
Potom narazil na mě.

Přišel už s konkrétní předsta-
vou, jak má dokument vypadat?

Původní myšlenka byla taková, 
že donese asi sto fotek a uděláme 
z nich fi lm. Vysvětloval jsem mu, 
že fotografi e je statická, vhodná 
spíš do časopisu, že by bylo dobré 
v místě i něco natočit. Domluvili 
jsme se tedy na dvou dnech, že tam 
zajedeme a něco vznikne. Po první 
cestě jsme ale oba viděli, že natá-
čení je na delší dobu. Začal jsem 
mu nabízet i speciální záběry a on 
je i přes jejich náročnost chtěl.To 
teprve začalo pořádné fi lmování. 
Potřebovali jsme další pomocníky, 
začali pořádně „svítit“. Do jeskyní 
jsme třeba nesli osmadvacet aku-

mulátorů a dvacet refl ektorů. Díky 
tomu jsme pak mohli takovou ho-
dinku a čtvrt svítit... 

Jakou formu jste zvolili?
Není to klasický příběh, ale 

pohled různých lidí na tento fe-
nomén. Filmem provází objevitel 
komplexu, ale vystupují v něm 
například i geologové, kteří si 
k tomu mají co říci, významný ho-
rolezci a další. Závěr bádání a fi l-
mu je vlastně poznání, že dřív byly 
skály považovány za podobné 
jako jsou například v Adršpachu, 
ale výzkumem se zjistilo, že Tep-
lické skály jsou výjimečné tím, že 
jsou rozpraskané – jsou to vlastně 
obrovské tepelné výměníky, které 
v sobě udržují chlad. 

 Pokračování na str. 4

Blansko - Ve středu se do Blan-
ska sjely hlídky mladých zdravot-
níků z celého regionu na okresní 
kolo tradiční soutěže, kterou při-
pravilo jako vždy OS ČČK Blan-
sko. Jak řekl její ředitel Jiří Kuče-
ra, letos měla zajímavý podtext. 
„Byla totiž takovou přípravou na 
celostátní kolo, jehož pořádáním 
jsme byli pověřeni. To u nás pro-
běhne ve dnech 17. a 18. června,“ 
těší se. 

Letošní okresní kolo bylo menší 
generálkou. Po zahájení se zúčast-
něné hlídky rozešly po stanoviš-
tích, která byla rozeseta po celém 

městě. „Třeba v průchodu u cuk-
rárny Severka, v prostoru před 
radnicí, v průchodu z Wanklova 
náměstí na Rožmitálovu ulici, na 
vlakové zastávce, v podloubí u lé-
kárny v Seifertově ulici či na par-
kovišti před městským úřadem,“ 
popsal průběh Kučera. Jak dodal, 
cílem bylo co nejvíce činností 
ukázat občanům. 

A jak soutěž dopadla? „Tak 
trochu tradičně. Nejvíce se této 
činnosti věnují již dlouhodobě na 
základních školách v Benešově 
a ve Žďárné. I letos byli nejlepší 
a budou náš okres reprezentovat 
na nadregionálním kole ve Zlíně, 
z něhož už vzejdou účastníci re-
publikového mistrovství v Blan-
sku,“ prozradil. (bh)

Soutěž. Hlídky mladých zdravotní-
ků se utkaly o okresní  tuly v Blan-
sku. Foto Zdeněk Kakáč

Rájec-Jestřebí - Město Rájec-
Jestřebí získalo v dražbě do svého 
majetku nevyužívaný objekt býva-
lé hospody v Karolíně. 

„Chceme obnovit její činnost. 
Máme už i zájemce na pronájem 
zařízení, ale nejprve musíme dát 
vše do pořádku,“ řekl starosta 
města Pavel Perout. Podle jeho 
slov půjde především o rozvody 
elektriky, topení a vody a obno-
vu podlah a stropů. „Kolik bude 

rekonstrukce stát, si v tuto chvíli 
neodvážím říct. V letošním roce 
chceme připravit projektovou 
dokumentaci, pak budeme vědět 
víc,“ doplnil starosta s tím, že 
přáním je, aby lidé v Karolíně 
měli k dispozici odpovídající za-
řízení pro sportovní a spolkovou 
činnost, které tam nyní chybělo. 
„Byla by škoda, kdyby objekt, 
o který je zájem, zůstal ležet la-
dem,“ dodal Pavel Perout.  (pš)

Ráječtí chtějí oživit
hospodu v Karolíně Pokračování ze str. 1 

„Máme letáčky, které budou 
k dispozici na zámku. Tam je 
mapa jednotlivých stanovišť,“ 
prozradila Horáková s tím, že zá-
jemci si budou moci pohrát s in-
teraktivními otočnými a odklá-
pěcími prvky, počítadlem nebo 
zvonkohrou. 

„Nechybí tam zvířatka, vodní 
svět a další zajímavosti ze světa 
přírody. Zatím máme šest stano-
višť, ale rýsuje se do budoucna 
možná spolupráce s myslivci, 
kteří si chtějí nad štěchovským 

hřištěm opravovat svoji budovu 
a rádi by svoje aktivity propojili 
s našimi. Uvidíme, jak to všech-
no dopadne. Pokud dobře, tak se 
budeme snažit pokračovat dál, 
máme v plánu udělat i menší 
posezení u studánky. Ale nerada 
bych předbíhala. Záležet bude na 
zájmu děti a rodičů, zkrátka jak 
se to bude líbit,“ dodala Markéta 
Horáková. 

Celá akce byla hrazena z fi -
nanční odměny v soutěži Obec 
přátelská rodině, kterou Lysice 
v minulosti získaly.

Nová stezka v oboře...

Bře  slav Petr při natáčení. Foto archivBře  slav Petr při natáčení. Foto archiv
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Premiéra komedie WesternStory se odehrála ve velkém styluPremiéra komedie WesternStory se odehrála ve velkém stylu

Zábava. V neděli se to v hale ASK 
Blansko hemžilo krásnými dív-
kami. Konal se tam druhý ročník 
soutěže Dívka aerobiku Open 
20011. „Ve čtyřech kategoriích 
a čtyřech disciplínách soutěžila 
děvčata od 3 do 16 let. Novinkou 
letošního ročníku je propojení 
s celorepublikovou soutěží Miss 
Sport Aerobik 2011. V této kate-
gorii se divákům představily dív-
ky a ženy od 17 do 30 let. Nejlepší 
mají možnost postoupit do praž-
ského semifi nále a poté i do ost-
ravského fi nále, které odvysílá te-
levizní stanice Nova Sport,“ řekla 
pořadatelka akce a někdejší Miss 
Aerobik Média České republiky 
Aneta Kuklínková. Celý den divá-
ky i soutěžící provázely písničky 
od Michala Davida v podání stu-
denta Ježkovy konzervatoře a ví-
těze pěvecké soutěže RH Faktor 
2010 Jana Fanty, hlavním hostem 
celé akce byli fi nalisté soutěže 
Talentmania Hybrid‘s Crew. Více 
fotografi í v příš  m čísle. (pš)

K olty proklatě nízko, stet-
sony vražené do čela, 
kankán v zakouřeném sa-

loonu a dokonce i legendární Vin-
netou a Old Shatterhand. Taková je 
nová komedie WesternStory, která 
měla minulý týden slavnostní pre-
miéru v Boskovicích. To, že půjde 
především o zábavu, naznačuje 
i jedna z hlavních postav fi lmu 
v podání Petra Vondráčka. Jeho 
švihácký kovboj a hlavní frajer má 
téměř celý fi lm obě ruce v gypsu. 
Film se natáčel v loňském roce ve 
westernovém městečku v Bosko-
vicích.

„Ve westernovém městečku 
v Boskovicích připravují na novou 
sezonu představení z divokého zá-
padu. Hlavní hvězda, švihák a fra-
jer Presley, si ale během zkoušky 
zlomí hned obě ruce. Zaskočit 

musí populární herec z Prahy. Ten 
velmi rychle zjistí, že házet to-
mahavk v plné jízdě není taková 
legrace jako v televizi a že celý 
soubor a obyvatelé města western 
nehrají, ale že ho žijí,“ řekl režisér 
Vlastimil Peška. 

V nezvykle kovbojské podobě se 
ve WesternStory představí Mario 
Kubec. Diváci se mohou těšit na 
Veroniku Kubařovou, jejíž úsměv 
zamotá hlavnímu hrdinovi hlavu, 
Petra Vondráčka jako frajerského 
kovboje s oběma rukama v sád-
ře, Pavla Zedníčka v roli hrobaře 
a hlavního zlosyna, Boba Klepla 
coby stylového barmana a zároveň 
pyrotechnika, dvojici z Comebac-
ku Kristýnu Leichtovou a Matouše 
Rumla a Pavla Landovského, kte-
rý všechny přítomné učí pít pravou 
medovou whisky.  (pš)

1 Sandra Kalinová
Bydliště: Rouchovany
Věk: 18 let
Škola: Střední školy stavební v Třebí-
či, obor Technické lyceum
Výška, váha: 173 cm, 58 kg
Zájmy: přátelé, cestování, literatura, 
seriály, cizí jazyky, sport, fotografová-
ní, hudba...

Soutěž Miss Zrcadlo 2011 už zná inálovou 

desítku. Dívky před inálovým večerem, který 

se koná v sobotu 1. října od 20 hodin v Dělnic-

kém domě v Blansku (hlavním hostem bude 

zpěvačka Tereza Kerndlová), budou nyní ab-

solvovat několik soustředění, nácviky, ale čeká 

je také relaxace a spoustu zábavy. 

2 So ie Dohnalová
Bydliště: Prostějov 
Věk: 18 let
Škola: Střední škola služeb a cestov-
ního ruchu 
Výška, váha: 176 cm, 53 kg
Zájmy: sport, běh, tanec, procházka 
s pejskem, čtení, cestování, focení, 
modeling a mnoho dalších...

3 Michaela Oplocká
Bydliště: Němčice na Hané

Věk: 18 let

Škola: Střední škola designu a módy, 

Prostějov

Výška, váha: 170 cm, 55 kg

Zájmy: šití, kreslení, cestování, koleč-

kové brusle, plavání

4 Denisa Visingrová
Bydliště: Lipůvka
Věk: 20 let
Škola: Newton College, Vysoká škola 
managementu, obor Globální podni-
kání a management
Výška, váha: 165 cm, 47 kg
Zájmy: rodina, přátelé, kocour Sammy, 
hra na klavír, itness, plavání, lyžování...

5 Veronika 
Augustínová

Bydliště: Prostějov 
Věk: 20 let
Škola: Švehlova střední škola, Pros-
tějov
Výška, váha: 165 cm, 48 kg
Zájmy: tanec, zpěv, cestování a hlavně 
přítel

7 Monika 
Řezníčková

Bydliště: Blansko
Věk: 20 let
Škola: Vyšší odborná škola ekonomic-
ká Boskovice
Výška, váha: 169 cm, 51 kg.
Zájmy: step aerobik, práce s dětmi, 
jumping, posilovna, pečení, přítel

8 Tereza Francová
Bydliště: Rájec-Jestřebí

Věk: 15 let

Škola: ZŠ Rájec-Jestřebí

Výška, váha: 171 cm, 53 kg

Zájmy: jízda na kolečkových bruslích, 

lorbal, atletika, beatbox, tanec

9 Lucie Kovandová
Bydliště: Dolní Kounice

Věk: 17 let

Škola: Obchodní akademie, Brno

Výška, váha: 176 cm, 53 kg

Zájmy: focení, procházky, pejsek, na-

kupování

10 Kristýna 
Kyánková

Bydliště: Lysice
Věk: 17 let
Škola: Gymnázium Slovan.nám., Brno – 
rozšířená výuka anglického jazyka 
Výška, váha: 168 cm, 53 kg
Zájmy: umění, hudba, móda, literatu-
ra, historie, volejbal 

6 Erika Koupá
Bydliště: Blansko

Věk: 15 let

Škola: Gymnázium Blansko

Výška, váha: 164 cm, 47 kg

Zájmy: aerobic, golf, lyžování

Pavel Zedníček v akci.  Foto archivPavel Zedníček v akci.  Foto archiv Veronika Kubařová (vlevo) a Kristýna Leichtová.  Foto Pavel ŠmerdaVeronika Kubařová (vlevo) a Kristýna Leichtová.  Foto Pavel Šmerda

Začal předprodej na LetníZačal předprodej na Letní
shakespearovské slavnostishakespearovské slavnosti

Další ročník Letních shakespearovských slavnos  , který se odehraje na ná-
dvoří hradu Špilberk v Brně, klepe na dveře. Už v úterý 10. května byl zahájen 
předprodej vstupenek. „Vstupenky je možno zakoupit v centrálním před-
prodeji BKC na Běhounské 17 a v sí   Ticketportal. Zde je možné vstupenky 
také rezervovat. Ceny se pohybují od 280 do 650 korun,“ řekla Jana Fantová 
z Brněnského kulturního centra s  m, že letos se mohou diváci těšit na před-
stavení Romeo a Julie (21. - 22. 7.), Jindřich IV. (25. - 27. 7.), Oko za oko (29. 
- 30. 7.), Veselé paničky windsorské (1. - 3. 8.), novinkou letošního ročníku 
bude Zkrocení zlé ženy (16. 7. - 18. 7.).  (pš)
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Marie Čigelská: V Sulíkově se lidé dostávají řemeslem k podnikání

Projekt pomáhá lidem bez práce

Bře  slav Petr natočil fi lm o místě...

Z  
Může vedení „Svazku“ 

zastavit růst ceny vody?
Cena vody v posledních letech strmě stoupá. Důvodů je celá řada. 

Jsou to zejména investice do technické infrastruktury. Za posledních 
15 let byla proinvestována v našem okrese částka téměř jedné miliardy 
korun. Byly vybudovány nové čistírny odpadních vod, nové kanalizace 
a přivedena pitná voda do míst, kde lidé měli v 21. století nedostatek 
této životně důležité komodity. 

Na výše zmíněné investice byly získány fi nanční prostředky jak ze 
státního rozpočtu, tak z fondů Evropské unie. Bez těchto dotací by ne-
bylo možné takto rozsáhlé investice realizovat. Má to však i druhou 
stranu mince a tou je cena vodného a stočného. Svazek vodovodů a ka-
nalizaci měst a obcí se musel při získání dotací zavázat, že každoroč-
ně poroste cena vody až do roku 2014 přesně stanovenými pravidly. 
Jedná se o tzv. fi nanční model, který říká, že cena musí být každý rok 
zvýšena o 5% nad infl aci. Pokud se např. jeden rok nezdraží, musí se 
o to více zdražit v letech následujících tak, aby v roce 2014 dosáhla 
přesně stanovenou hodnotu a tím byla obnova technické infrastruktury 
samofi nancovatelná.

Při nedodržení těchto podmínek se musí část dotací vrátit. Tím si od-
povídáme na otázku, zda má vedení „Svazku“ možnost zastavit nárůst 
ceny. Odpověď zní, že do roku 2014 nemá, neboť do tohoto data je bohu-
žel cena vody nadiktována Státním fondem životního prostředí a přísluš-
nými orgány Evropské unie.  Jiří Crha, místostarosta Blanska

Radim Hruška

Sulíkov - S řemeslem k podni-
kání. To je název projektu, který 
pro Jihomoravský a Olomoucký 
kraj připravilo vzdělávací středis-
ko v Sulíkově pod vedením Marie 
Čigelské. Projekt, který je spolu-
fi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky, je určen pro lidi, kteří 
rádi rukodělně pracují, tvoří, vy-
mýšlejí a podělí se s ostatními o své 
nápady, které také úspěšně prodají.

„Kurzy budou probíhat do kon-
ce příštího roku. Přihlásit se mo-
hou maminky pečující o dítě do 
patnácti let, osoby se zdravotním 

postižením, lidé starší padesáti let 
a ženy i muži, kteří hledají zaměst-
nání a patří do některé z výše uve-
dených skupin. Během projektu se 
zabývají řemeslným zpracováním 
textilií. Doplňkově vyučujeme ob-
sluhu počítače a poradenství v ob-
lasti podnikání,“ vysvětlila vedoucí 
vzdělávacího střediska a kurzů Ma-
rie Čigelská.

Podle ní je délka jednoho cyklu 
tři měsíce, během nichž absolvu-
jí zájemci dvě stě hodin, tedy dva 
dny v týdnu po osmi hodinách nebo 
čtyři dny dopoledne. Výstupem je 
osvědčení s celostátní platností 
o úspěšném ukončení celého cyklu. 
Kurzy se pořádají v Sulíkově nebo 

Bludově-Vlčí v šumperském okre-
se. Případní zájemci najdou více 
informací na webových stránkách 
www.webtrziste.cz/cigelska. 

„V řemeslné části se lidé setká-
vají například s tkaním, batiková-
ním, tiskem na textil a podobně. Co 
se týče práce na počítači, naučí se 
jeho základní ovládání, práci s kan-
celářskými aplikacemi, internetem, 
elektronickou poštou a podobně. 
Cílem je, aby uměli své vytvoře-
né výrobky sami prezentovat i na 
internetu. Poradenství v oblasti 
podnikání by mělo zájemce kladně 
motivovat k práci. Lidé si vytvoří 
jakési portfolio, které jim zvýší 
možnosti uplatnění na trhu práce. 

Absolventi budou také vědět, kam 
se obrátit při řešení různých život-
ních situací a mohou tvořit i dopro-
vod při různých pracovních poho-
vorech,“ vypočítala Čigelská.

Úvodní dva cykly se odehrají 
přímo v Sulíkově. První z nich už 
probíhá a bude končit v červnu, na 
něj naváže od září druhý. Další už 
se odehraje v Olomouckém kra-
ji. Výstupem pak bude i výstava 
všech výrobků za účasti absolven-
tů, kteří předvedou své dovednosti. 
„Zájemcům o kurzy se dostává po-
měrně rozsáhlé podpory. Z evrop-
ských peněz je jim hrazena strava, 
v případě potřeby i doprava na mís-
to a ubytování,“ doplnila Čigelská. 

Majáles na lomnickém zámku
SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. pořádá v prostorách 

školy – tedy na lomnickém zámku – již tradiční přehlídku odborných do-
vedností žáků, letos ale netradičně spojenou se studentským majálesem 
a taneční zábavou. I tentokrát je celá akce tematicky zaměřená, nese 
podtitul Škola základ života. Záštitu nad jejím konáním převzal Zdeněk 
Juračka, předseda Svazu českých a moravských družstev.

Zámek se otevře v pátek 27. května všem návštěvníkům, kteří budou 
moci ocenit nejen dovednosti našich žáků, ale naskytne se jim i příle-
žitost dobře se najíst a napít, posedět si v příjemném prostředí a také 
si zatancovat. Jak to tedy bude na lomnickém zámku poslední květnový 
pátek probíhat? Celá akce bude slavnostně zahájena ve 14 hodin, kdy 
započne opravdu nabitý tříhodinový program, v němž budou žáci školy 
prezentovat své schopnosti a nadání. Těšit se mimo jiné můžete na hip-
hopové taneční vystoupení, parodické divadelní představení Školní ka-
baret, ukázku drsného bojového umění, hudební vystoupení nebo zpívání 
v historické kapli, určitě oceníte i krátkou výuku znakového jazyka. Chy-
bět nebudou ani barmanské dovednosti či oblíbené přehlídky náročné 
účesové tvorby. Chystá se vyhlášení krále a královny majálesu i ankety 
o nejoblíbenějšího učitele a nepedagogického pracovníka školy. A už jste 
někdy viděli pasování učňů na čekatele svých cechů? I to se uskuteční 
v rámci naší přehlídky. Součástí programu bude také bohatá tombola. 
S úderem 18. hodiny pak na zámeckém nádvoří vypukne majálesová ta-
neční zábava, na níž zahraje Veselá trojka Pavla Kršky, která bude osa-
zenstvo bavit až do nočních hodin. 

Pokud tedy ještě nemáte na 27. května plán, neváhejte a zamiřte do 
Lomnice na zámek, určitě nebudete litovat. Mějte ale na paměti, že kapa-
cita na večerní program je omezená, proto je vhodné zakoupit si vstupen-
ky již nyní na sekretariátu školy (rezervace i na tel. 549 450 115). Všichni 
jste srdečně zváni.  Lucie Halouzková

Pokračování ze str. 2 
O tom, že v Boskovicích ne-

hodlají takzvaně usnout na vav-
řínech, svědčí i připravované 
novinky. První z nich se odehraje 
devatenáctého května, kdy kino 
uvede přímo v den světové premi-
éry snímek Piráti z Karibiku – na 
vlnách podivna 3D. Představení 

bude připraveno jako exkluzivní 
noční jízda a začne pět minut po 
půlnoci. 

Kino podporuje také míst-
ní scénu, když uvede v sobotu 
osmadvacátého května premiéru 
nového fi lmu Michala Grigy s ná-
zvem Vesna Vulović. Po promít-
nutí bude následovat zajímavá 

akce před boskovickým zámec-
kým skleníkem – Večírek s poku-
sem. Kromě vystoupení divadel-
níků a hudebníků proběhne pokus 
o světelnou vizualizaci parku před 
skleníkem. Kombinací barevných 
světel a projekcí chtějí pořadatelé 
vdechnout prostoru novou tvář.

„Z dalších akcí připravujeme 

promítání pro matky s dětmi, kdy 
bude mimo jiné snížena hlasitost 
nebo ponecháno částečné osvět-
lení. Chystáme také projekce na-
slepo. Divák půjde do kina, aniž 
by věděl, co se bude promítat. 
Vstupné zaplatí až po představe-
ní, podle toho, jak ho zaujalo,“ 
doplnil Radek Pernica.  (hrr)

Digitalizace se boskovickému kinu vyplatila

Zvýhodní lidi 
ve starším věku

Boskovice - V domech s pečova-
telskou službou v Boskovicích se 
aktualizovala pravidla pro poskyto-
vání bydlení. Podle ředitelky Měst-
ské správy sociálních služeb Marie 
Sáňkové bylo cílem upravit hodno-
tící kritéria tak, aby se při přijímání 
zvýhodnili lidé s trvalým pobytem 
v Boskovicích, osoby s přiznaným 
stupněm příspěvku na péči a senio-
ři nad sedmdesát let věku. 

V současné době disponují soci-
ální služby zhruba 127 byty s pečo-
vatelskou službou, na které čeká asi 
sto padesát žadatelů. Každoročně je 
jich uspokojeno kolem pěti.  (hrr)

Z náklaďáků
odčerpal naftu
Bořitov - Do tří nákladních aut 

zaparkovaných v Bořitově si přišel 
v pondělí 9. května pro naftu zadar-
mo zloděj. Z nádrží odčerpal nejmé-
ně 350 litrů. Majitelům vozidel tak 
poškozením víček nádrží a ukrade-
ním paliva vznikla škoda za více než 
dvacet tisíc korun.  (hrr)

Blanskem prošel opět majálesový průvodBlanskem prošel opět majálesový průvod

Průvod. Studen   blanenských škol zaplavili minulý pátek centrum města. Majáles se po obnovení tradice 
konal již posedmé v řadě.  Foto Bohumil Hlaváček

Koclířov má novou dominantu
V sobotu 7. května se do Koclířova u Svitav sjelo kolem dvou tisíc 

věřících. Prezident Fatimského apoštolátu pro Českou republiku P. Pa-
vel Dokládal vedl odpoledne připravený evangelizační program, který se 
v Koclířově koná každou první sobotu v měsíci. Sobotní odpoledne vyvr-
cholilo odhalením sochy Jana Pavla II. pod Horou blahoslavení. Tohoto 
aktu se ujal kněz Elias Vella z Malty, exorcista a misionář. Socha je přes 
dva metry vysoká a byla dovezena z Polska. První květnová sobota byla 
skutečně velikým duchovním povzbuzením nejen pro mnoho lidí z regio-
nu, ale i ze zahraničí.  Marie Ženatová, foto archiv

Pokračování ze str. 2
Proto v nich mohlo přežít něko-

lik druhů živočichů z doby ledové. 
I když skalní města působí naoko 
stejně, uvnitř jsou jiná. Proto se 
ten objev stal mezi odbornou ve-
řejností fenoménem. Dnes dokon-
ce odborníci z NASA porovnávají 
podzemí Poseidonu s podzemím 
na Marsu. NASA chce využít po-
dobné lokality k přípravě obydlí 
pro plánované cesty na Mars. Vyti-
povali několik míst na celé planetě 
a jedním z nich je právě Poseidon.

Měl jste už s natáčením v jesky-
ních nějaké zkušenos  ?

Předtím jsem měl s jeskyní jen 
menší zkušenosti. Nejsem jesky-
ňář a normálně bych tam nelezl. 

Ale pokud chytnu kameru, tak se 
mně posunují hranice, za které 
bych bez ní nešel. Tak tomu bylo 
i v tomto případě. Nejprve jsme 
tam vlezli jen trochu, později jsem 
si prošel kurzem lezení a slaňování 
a začal všechno absolvovat s jes-
kyňáři. Film se najednou mohl na-
táčet v mnohem více prostorách. 

Na místě jste pobývali celou 
dobu nebo dojížděli?

Na místo natáčení jsme dojížděli. 
Někdy jsem tam byli pět dní, někdy 
třeba jen dva. Na méně se to nevy-
platilo. Věděli jsme, že cestovat na 
jeden den by se nevyplatilo. Cesta 
trvala čtyři až pět hodin, následo-
val přesun s veškerou technikou 
od auta na místo, poté se muselo 

vylézt na skály... Když jsme vyjeli 
ve čtyři ráno, tak jsme se na skály 
dostali v poledne. Člověk byl una-
vený z transportu veškeré techniky 
a teprve měl začít pracovat. Po na-
táčení jsme tam raději přespávali 
a spojili dva nebo tři natáčecí dny 
dohromady.

Zaujal mě hlas, který namluvil 
komentář. Jak se vám podaři-
lo kontaktovat známého herce 
a dabéra Pavla Rímského?

Já jsem na tohoto člověka na-
razil asi před čtyřmi lety. Kupodi-
vu ne tak, že bych ho viděl hrát, 
ale slyšel jsem reklamu na jedno 
tuzemské pivo, kterou namluvil. 
Jeho hlas se mně líbil.  Začal jsem 
se pídit po kontaktu na něj, což 

nebylo vůbec jednoduché, ale na-
konec jsme začali spolupracovat. 
Poseidon podzemní labyrint už je 
druhý fi lm, který mně namluvil.

Jaký bude nyní osud fi lmu?
Dokument měl premiéru v Tep-

licích nad Metují a minulý týden 
byla premiéra na Moravě - v Blan-
sku. Chceme ho vyslat na nějaké 
soutěže, například na přehlídku 
horolezeckého fi lmu v Teplicích 
nad Metují nebo na Kotlík do 
Blanska. Zúčastníme se také vý-
znamných soutěží ve Španělsku 
a Polsku, abychom věděli, jak si 
vedeme ve srovnání s ostatními. 
Film je natočený ve třech jazyko-
vých verzích, kromě češtiny ještě 
v angličtině a polštině. 

V knihovně je
nová výstava

Blansko - V rámci cyklu Před-
stavujeme regionální výtvarníky 
se uskutečnila v pátek v Městské 
knihovně v Blansku vernisáž vý-
stavy Oldřicha Klímy z Rájce-
Jestřebí. „Autor se zaměřuje pře-
devším na industriální fotografi e 
sléváren, strojírenských dílen 
a chátrajících chrámů industriál-
ního věku. Neopomíjí ani krásy 
krajiny a přírody,“ uvedl kurátor 
Pavel Svoboda. Výstava bude ote-
vřena do 10. června. (bh)

Soutěž. V Lysicích se v neděli konalo okres-
ní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. „Jeho 
účastníci absolvovali nejprve teore  ckou 
testovou část, o víkendu pak prak  ckou, 
ve které je na jednotlivých stanoviš  ch 
čekalo např. poznávání rostlin, kůží, pa-
roží a dalších záležitos   týkajících se pří-
rody a myslivos  ,“ řekl vedoucí lysického 
kroužku Arnošt Šmétka. Výsledky, 1. - 2. 
třída: 1. L. Pavelka (Lysice), 2. K. Zábojo-
vá (Drnovice), 3. M. Zouharová (Lysice), 
3. – 5. třída: 1. J. Pavelka (Lysice), 2. A. 
Zábojová (Drnovice), 3. M. Ryzí (Štěchov), 
6. - 9. třída: 1. K. Janečková (Kozárov), 
2. M. Hlavoňová (Lysice), 3. D. Kumprecht 
(Kuřim-Podlesí). (pš) Foto Pavel Šmerda

V nemocnici určí krevní skupinu
Blansko - Zajímavou novinku chystá blanenská nemocnice. „Bu-

deme u nás provádět vyšetření krevní skupiny. Je určeno všem řidi-
čů, dětem, zkrátka všem, kteří si váží života,“ říká ředitelka Vladimír 
Danihelková. 

Právě tato znalost vám může zachránit život. Velmi důležitá je 
např. při úrazech, autonehodách, pro děti, těhotné ženy, při trasfúzích 
a trasplantacích. Základním předpokladem pro možnost náhrady ztra-
cené krve krví dárce je jejich vzájemná slučitelnost. Příjemce i dárce 
musí odpovídat stejné krevní skupině. Nedodržení této zásady může 
vážně ohrozit příjemce a v některých případech dokonce způsobit jeho 
úmrtí.

Pokud chcete toto vyšetření absolvovat, vezměte si s sebou jaký-
koliv doklad totožnosti. „Vyšetření se provádí každý všední den od 
7 do 14.30 hodin, telefonicky je možné dohodnout i jiný termín,“ do-
plnila ředitelka s tím, že více informací lze získat na telefonním čísle 
516 838 175 nebo na e-mailu: okbss@nemobk.cz.

Výsledek vyšetření je vydán jako originál na zalaminované kartičce. 
Ta obsahuje název zařízení, které vyšetření provádělo, jméno, rodné 
číslo, příp. fotografi i majitele karty, krevní skupinu, datum vyšetření 
a jméno a podpis laborantky, která vyšetření prováděla. Cena včetně 
odběru je 160 Kč. Pokud chcete mít na kartičce fotografi i, tak si přines-
te snímek o velikosti 3,5 x 4,5 cm.  (pš)
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Primář Stanislav Krejsta: Jednodenní péče rozšířila spektrum poskytované péče v nemocnici

Pacienti nyní čekají na operace kratší dobu

Pavel Šmerda

Lysice - Mateřská škola v Lysi-
cích září novotou. Došlo k výmě-
ně oken a střechy, zateplení fasá-
dy, školka dostala také nový hezký 
barevný „kabát“.

„Přípravná fáze začala už na 
jaře loňského roku, vlastní práce 
přišly na řadu o letních prázdni-
nách. Začalo se výměnou oken, 
následovalo zateplení obvodo-
vých zdí. Při úpravách se navíc 
rozhodlo, že by bylo vhodné vy-
měnit i střechu,“ řekla ředitelka 
školky Monika Sklářová s tím, 
že hlavním důvodem pro celko-
vou rekonstrukci byla především 
úspora energií. „Budova navíc do-

Mateřská škola dostala zbrusu nový kabát
stala i novou fasádu. Chtěli jsme, 
aby působila optimisticky a bylo 
vidět, že jsou tam děti. Zvolili jsme 
tedy pastelové barvy, které jsou jim 
blízké, navíc k dotvoření dojmu 
jsme nechali nakreslit na fasádu 
obrázky. Vybírali jsme z prací dětí, 
které specializovaná fi rma zvětši-
la,“ doplnila ředitelka. Akce byla 
fi nancována z Evropské unie Fon-
dem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR. Podle ní 
si celkově práce vyžádaly částku 
2 355 293 Kč, Městys Lysice se na 
nákladech podílel deseti procenty. 
Střecha a další náklady mimo tento 
dotační titul si vyžádaly z rozpočtu 
městyse další 1 129 333 Kč.

V úterý 5. dubna proběhl v ly-

sické školce zápis dětí. „Už ně-
kolik let převyšuje poptávka na-
bídku. Letos se nám přihlásilo 
45 zájemců, přijímat jich budeme 
28. I když máme více volných 
míst než loni, stejně musíme se-
dmnáct dětí odmítnout,“ uvedla 
Monika Sklářová. Přednost mají 
podle ní předškoláci, děti z Lysic 
podle věku, doplňkovým kritériem 
je i zaměstnání maminky 

„Z dětí z okolních obcí bere-
me většinou jen ty v předškolním 
věku. Děti z Lysic, které budou 
v září starší tří let, jsme letos vzali 
všechny. Co se týká budoucnosti, 
podle populačního vývoje by měla 
být kapacita dostačující,“ dodala 
ředitelka. 

Domácí tvůrci se na festivalu Zlaté Slunce v Blansku neztratili

Boskovice - Novinkou letošní-
ho ročníku Běhu za sedmizubým 
hřebenem v Boskovicích, kte-
rý připravilo občanské sdružení 
Sportuj s námi, byla charitativní 
veřejná sbírka. V současné době 
už je známé, kolik se podařilo vy-
brat i kam peníze poputují.

„Výtěžek je určen na zakoupení 
speciálních zdravotnických pomů-
cek pro sourozence, dvojčata Ada-
ma a Pavla Kollbertovi, kteří žijí se 
svou rozvedenou maminkou v Bo-
skovicích. Devítiletí hoši mají od 
narození tělesné a částečně men-
tální postižení. Navštěvují Zvlášt-
ní školu internátní v Boskovicích 
a podstupují rehabilitaci v Dětské 

léčebně pohybových poruch v Bo-
skovicích. Chlapci byli vybráni na 
základě doporučení Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Boskovice, který nám vytipoval 
případné potencionální příjemce,“ 
uvedla boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková. 

Jak doplnila, celkem osmnáct 
tisíc korun bude použito na zakou-
pení nových dioptrických brýlí 
včetně obruby a ortopedické mat-
race pro oba chlapce. 

Sbírka je tedy ofi ciálně úředně 
ukončena. Téměř veškeré pro-
středky byly získány prodejem 
náramků s textem Pomáhej s námi 
v hodnotě padesát korun.  (hrr)

Výtěžek pomůže 
dvěma chlapcům

Pavel Šmerda

Blansko - Od 
ledna letošního 
roku je v bla-
nenské nemoc-
nici v provozu 
pavilon jed-
nodenní péče. 
Kromě mnoha 
odborných ambulancí zahrnuje 
i operační sál, kde jsou prováděny 
především chirurgické a ortope-
dické zákroky. Více o současnosti 
a budoucnosti zařízení prozradil 
primář jednodenní péče Stanislav 
Krejsta. 

Jednodenní péče je v provozu 
více než čtyři měsíce. Jak vypadá 
její současný stav?

Situace se začíná stabilizo-
vat jak ve smyslu personálním, 
kde kromě stávajícího personá-
lu nemocnice působí i špičkoví 
odborníci z Brna, tak po stránce 
provozní. Chirurgická ambulan-
ce, která v nemocnici fungovala 
spoustu let, rozšířila svoje zamě-
ření, vedle  již zavedených jsme 
otevřeli také řadu nových odbor-
ných ambulancí. 

Můžete být konkrétnější?
Zahájili jsme provoz onkologic-

ké, fl ebochirurgické a traumatolo-
gické ambulance, začíná u nás pů-
sobit plastický chirurg, který tady 
má nejen ambulanci, ale provádí 
i operační výkony.

Na jednodenní péči je pouze je-
den sál. Jak je využívaný? 

O sál se dělí chirurgové s or-
topedy. Operujeme již každý 
den v týdnu, chirurgové tři dny, 
ortopedové dva. Děláme tako-
vý rozsah operativy, jaký jsme 
chtěli. Od drobnějších výkonů, 
až po ty složitější. Rád bych řekl, 
že máme zkušenosti od pacien-
tů s dlouhými čekacími dobami 
na operace na některých brněn-
ských pracovištích. Otevřením 
jednodenní péče v Blansku jsme 
jim nabídli možnost jednak ten-
to čas podstatně zkrátit, k tomu 
navíc jednodenní péče přináší 
i další výhody - maximálně čtyři-
advacetihodinovou hospitalizaci 
na lůžku, kratší rekonvalescenci 
a rehabilitaci a rychlejší návrat 
k běžné činnosti a rodině. Důleži-
tá zpráva pro pacienty je také to, 
že jsou operovaní zkušenými od-
borníky na špičkově vybaveném 
pracovišti. 

Jaké zákroky na jednodenní 
péči provádíte?

Děláme běžnou operativu v po-
době operací kýl, slepého střeva, 
žlučníku s preferencí laparosko-
pických technik, křečových žíl, 
při kterých využíváme nejmoder-
nějších metod. Rozjíždíme opera-
tivu prsu, v plném rozsahu tedy 
i včetně operativy zhoubných 
nádorů s využitím oddělení Nuk-
leární medicíny a akreditovaného 
screeningového mamografi ckého 
pracoviště. Chceme se tedy věno-
vat i onkochirurgii. Není měsíce, 
kdy bychom nezaváděli nějakou 
novou metodu nebo nový operač-
ní výkon.

Byty prodají za 
původní cenu
Boskovice - U konce je kolo-

toč kolem prodeje městských bytů 
v Hybešově ulici v Boskovicích. 
Radní původně navrhovali cenu, 
kterou nájemníci nechtěli akcepto-
vat. Po debatách schválili nakonec 
zastupitelé na svém mimořádném 
zasedání mírně obměněnou původ-
ní variantu privatizace. Prodejní 
cena bytů je tedy 6 125 korun za 
metr čtverečný, do městské poklad-
ny tak přiteče zhruba jednadvacet 
milionů korun. Jak řekl starosta 
města Jaroslav Dohnálek, další 
vlna privatizace se v současné době 
nepřipravuje. Zbylo totiž jen malé 
množství bytů, jejichž nájemníci 
ani neprojevují zájem o odkup do 
osobního vlastnictví.  (hrr)

Blansko - Soutěž dětských 
a studentských neprofesionálních 
fi lmů Zlaté slunce proběhla minu-
lý pátek v městském kině v Blan-
sku. Je jedním ze dvou zemských 
kol celostátní soutěže Český vi-
deosalon – Zlaté slunce. 

Ve dvou věkových a ve čtyřech 
žánrových kategoriích soutěžilo 
celkem čtyřiadvacet fi lmů. Z toho 
dvanáct snímků v kategorii auto-
rů do patnácti a dvanáct do deva-
tenácti let. 

„Převažovaly hrané fi lmy, ve 
kterých byla největší konkurence 
v kategorii starších tvůrců, re-
portáže a dokumenty se objevo-
valy především u těch mladších. 
V soutěži bylo také sedm animo-
vaných fi lmů,“ vypočetl ředitel 
soutěže Jaroslav Cinkl. 

Tvůrci měli možnost podrobně 
probrat svoje fi lmy s odbornou 
porotou, kterou tvořili publicista 
a fi lmový teoretik Emil Pražan, 
fi lmový tvůrce a pedagog Milan 

Šebesta a kameraman a střihač 
Bronislav Šmatera.

A jak festival dopadl? „Hlavní 
cenu soutěže získal za fi lm Fran-
tišek Matěj Brothánek z Brna, 
který si z Blanska kromě diplo-
mu odvezl také věcnou cenu, jíž 
byl elektrický vodní skútr. Za 
dokument Dům holubí získal 
první cenu Radoslav Horák ze 
Zábřehu na Moravě,“ prozradil 
Cinkl. Z domácích tvůrců se na 
druhém místě v kategorii hra-

ných fi lmů umístila dvanáctiletá 
Kamila Chlupová za fi lm Pověst 
o Macoše. „Snímek byl uveden 
na zahájení soutěže a svým ne-
tradičním pojetím známé pověsti 
pobavil zcela zaplněný sál. Stejná 
autorka postupuje do celostátního 
kola také se svou reportáží Moje 
Velikonoce, za kterou obdržela 
rovněž čestné uznání,“ dodal. 
Čestné uznání získala také Nel-

la Jančíková za fi lm Kolotoče. Ja-
kub Černošek (15 let) pak stejné 

ocenění za svůj experimentální 
fi lm Kresba života, druhé místo 
v kategorii do 19 let místní au-
tor Vít Šaroun za fi lm Za sklem. 
„Všichni posledně jmenovaní byli 
nebo jsou členy fi lmového krouž-
ku ZŠ Blansko Erbenova, který 
tak potvrdil, že je líhní nových 
fi lmařských talentů. Třeba Vít 
Šaroun v kroužku začínal a dnes 
je již tento letošní maturant přijat 
ke studiu fi lmové režie ve Zlíně,“ 
potěšilo Cinkla, který jej vede. 

Kroužek si připsal ještě jedno 
ocenění. Do soutěže přihlásil také 
znělku, kterou pro soutěž v Blan-
sku natočil. Ta se natolik líbila, 
že nejenom získala druhé místo 
v kategorii videoklipů, ale do-
konce bude fungovat jako znělka 
v celostátním kole soutěže v Ústí 
nad Orlicí, které se bude konat 
v červnu. „Doufáme, že i tam 
budou díla mladých blanenských 
fi lmařů úspěšná,“ věří Jaroslav 
Cinkl.  Bohumil Hlaváček

Chléb z hliněné pece. Do Josefovského údolí se na Den parků přišly podívat desítky návštěvníků. Program nikoho nezklamal. Zájemci si prohlédli 
jeskyně Výpustek i Býčí skálu, pro dě   byla přichystána řada her a soutěží. K tradiční tavbě železa v historické peci letos přibylo i pečení chleba 
a vypalování keramiky, kterou si dě   mohly vytvořit samy na hrnčířském kruhu. Foto Marta Antonínová * Hudba. Letovice hos  ly Mezinárodní 
fes  val dechových orchestrů. Konal se na počest blížícího se šedesátého výročí založení ZUŠ Letovice a čtyřicátého výročí vzniku dechového or-
chestru této školy. Návštěvníci si mohli poslechnout čtyřiadvacet těles, z toho čtyři zahraniční. Foto Radim Hruška

Uvažujete ještě o dalším rozší-
ření jednodenní péče?

Samozřejmě, chystáme otevření 
gynekologické ambulance a s tím 
spojené zahájení gynekologic-
ké operativy, začal zde pracovat 
plastický chirurg. Dost výrazně 
se rozvíjí i ortopedie. V blízké 
budoucnosti chceme dělat nejen 
„běžné“ zákroky, ale i složitější 
rekonstrukční artroskopie, proto-
že na to máme kvalitní a zkušený 

personál i vybavení. Jsme schop-
ni provádět artroskopie velkých 
i menších kloubů, stabilizace ra-
mene, plastiky kolenních vazů. 
Spektrum ortopedických výkonů 
se dále rozšiřuje.

Mluvil jste o kvalitním perso-
nálním zabezpečení. To je pro 
pacienty asi velmi důležitá infor-
mace...

Nejdůležitější ve zdravotnictví 

je podle mě investice do personá-
lu. I když máme nové a špičkově 
vybavené pracoviště, nejlepší péči 
a spokojené pacienty budeme mít 
jen s velmi kvalitním lékařským 
a sesterským kolektivem. Jsem 
proto hrdý na to, že se nám i s po-
mocí vedení blanenské nemocni-
ce takový tým podařilo postupně 
vybudovat a dát dohromady. Pa-
cientům jsme tak schopni nabíd-
nout tu nejkvalitnější péči v mo-

derním a příjemném prostředí. Za 
to jsem velmi rád.

Jaké jsou vůbec odezvy pacien-
tů na jednodenní péči?

Odezvy od pacientů jsou jen 
pozitivní. V provozu jsme teprve 
čtyři měsíce. Jak jistě víte, začátky 
bývají nejtěžší, ale my jsme si už 
za tu krátkou dobu ověřili, že jed-
nodenní péče je ze strany pacientů 
nejen vyžadovaná, ale že na ni i če-
kali. Jsme schopni poskytovat péči 
na minimálně takové úrovni, kte-
rou by měli i jinde, navíc s řadou 
nových operačních metod a druhů 
operací, které nejsou v našem oko-
lí prováděny. Lidé nám věří a stou-
pající počty pacientů ošetřených 
na jednodenní péči v ambulanci 
i na operačních sálech nám dávají 
jasně za pravdu. 

Jedním z hlavních cílů jedno-
denní péče bylo zkrácení doby 
pobytu pacientů v nemocnici. 
Daří se to?

Naprosto. Přiznám se, že jsme 
zatím neměli žádné komplikace. 
Nestalo se, že by pacient byl nu-
cen ležet v nemocnici delší dobu 
než slibovaných čtyřiadvacet 
hodin. Je to i otázka naší správ-
né indikace. Musíme vědět a mít 
jistotu, že člověk je toho kterého 
výkonu schopen. Takže když ně-
koho na jednodenní péči odmít-
neme, není to v žádném případě 
proto, že bychom ho nechtěli 
operovat, spíš je to o zvážení ro-
zumné míry rizika, abychom pa-
cientovi neslibovali něco víc, co 
nejsme schopni splnit.

Nové pracoviště. Pavilon jednodenní péče v blanenské nemocnici je v provozu od ledna letošního roku. 
 Foto Pavel Šmerda

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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Děkujeme všem partnerům, 
běžcům a návštěvníkům za účast v  II. ročníku 

BĚHU ZA SEDMIZUBÝM HŘEBENEM.

Projekt Hra na město
V březnu jsme se pustili do projektu Hra na město. Doufali jsme, že 

to nebude nic hrozného. Začali jsme tím, že jsme si v hodinách českého 
jazyka a výchovy k občanství povídali o našem městě. Připomněli jsme si 
pověsti o Boskovicích a doplnili je současnými zajímavostmi. Pak jsme se 
rozdělili do skupin, které zpracovávaly každá jinou oblast projektu.

Společně jsme navštívili Muzeum Boskovicka, kde jsme čerpali další 
historické informace, ale i architektonické údaje, městský úřad, kde jsme 
nejen všechno prozkoumali, seznámili se s jednotlivými odbory a jejich 
pracovní náplní, ale i besedovali s panem tajemníkem např. o práci za-
stupitelstva, městskou policii, která nám předvedla své vybavení včetně 
kamerového systému.

Během těchto návštěv si každá skupina shromažďovala potřebné ma-
teriály – různé formuláře pro vyřízení občanského průkazu, cestovního 
pasu, živnostenský list, placení poplatků za popelnice, držení psa, přihlá-
šení auta aj. Do školy jsme si pozvali na besedu bývalou paní matrikářku, 
která nám vysvětlila např. úřední okolnosti sňatku, narození dítěte, vypl-
nění rodného listu atd.

A pak už nezbývalo, než všechny poznatky roztřídit a zpracovat, k čemuž 
jsme využili několik hodin zeměpisu a výtvarné výchovy, a tak jsme lepi-
li a stříhali a zapisovali… Každá skupina si připravila svoji „kancelář“ 
a 6. dubna se naše třída proměnila v úřední budovu, kde jsme si zahráli 
na opravdové úředníky a snažili se předvést ostatním, jak to na úřadech 
funguje. Navštívili nás i paní zástupkyně a pan zástupce. Projekt se nám 
podařil a my už se lépe vyznáme v „úřednické džungli“, která nás v dalším 
životě čeká.  „Úředníci“ z VI. A, ZŠ Boskovice, pracoviště Zelená

Ve Křtinách se rádi scházejí
Tentokrát to bylo na velikonočním jarmarku, který byl spojen s výsta-

vou výrobků místních občanů a dětí základní a mateřské školy. 
K vidění byly například perníky s velikonočními motivy, krásné kyti-

ce se zavěšenými kraslicemi a dekorace z nazdobených vajec. Vkusně 
upravená expozice místní školy ukázala nápaditost a zručnost dětí. Děti 
vytvořily nejen tradiční výrobky, ale ukázaly, že umí pracovat i s moderní 
technikou. Na panelech byla umístěna velikonoční přáníčka zhotovená 
na počítači dětmi, ale i křtinskými seniory, kteří navštěvují kurs Základy 
práce na počítači.

Prodejci na jarmarku nabízeli především řemeslné výrobky. Například 
krásné kraslice zdobené různými technikami, vizovické pečivo, veliko-
noční milosti, květinové aranže, podomácky vyrobená mýdla, výšivky, 
batikované hedvábné šály, bižuterie z drátků a korálků, užitkovou a de-
korativní keramiku, košíky z pedigu i proutí, skleněné vitráže aj. Děti si 
mohly zkusit nazdobit perníčky nebo uplést pomlázku. Některé prodejce 
mohli návštěvníci pozorovat přímo při práci. Překvapením výstavy bylo 
představení funkčního modelu zvonů křtinského kostela.

Dalším oživením, zejména pro místní občanky, byla velká mrskačka, 
která dominovala nad hlavami návštěv. Tato, již téměř historická zále-
žitost, je ozdobena četnými stuhami, které jí přivázaly místní ženy při 
návštěvách velikonočních koledníků. S pořádně těžkou žílou chodil se 
spolukoledníky „mrskat“ řadu roků místní občan zvaný Kočena. Ten byl 
vůdčí postavou všech nejen kulturních a sportovních akcí. 

 Svatava Urbánková, Křtiny

Pálení čarodějnic v Cetkovicích
Jako na většině dalších míst, tak i v Cetkovicích v sobotu 30. dubna 

pořádali v areálu kulturního domu Pálení čarodějnic. Akce byla za-
hájena ve čtyři hodiny a odpolední čas byl věnován především dětem, 
pro které byl připraven program se spoustou her a soutěží, završený 
vyhlášením nejhezčích čarodějnic a čarodějů. Pro nepřízeň počasí se 
museli účastníci přesunout do velkého sálu kulturního domu, kde zá-
bava pokračovala do pozdních nočních hodin. Poté co přestalo pršet 
a ustál vítr, mohla být hranice připravená v zahradě zapálena a čaro-
dějnice upálena.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, 
a samozřejmě i těm, kteří se zúčastnili. Věříme, že se příští rok bude 
Pálení čarodějnic těšit především příznivějšímu počasí. 

 Za Kulturní, školský a sportovní výbor při zastupitelstvu 
 obce Cetkovice Jana Jurdičová-Paroulková

Školní projekt o první pomoci
Včas a správně poskytnutá první pomoc – zachraňuje lidské životy. To 

je název celoškolního projektu, který proběhl v ZŠ Jedovnice ve spolu-
práci s učiteli a studenty 3. ročníku Střední zdravotnické školy Blansko. 
Žáci 3. - 9. ročníku pracovali ve věkově nesourodých skupinách, čímž se 
učili týmové spolupráci, ale především získali základní teoretické znalos-
ti a praktické dovednosti v oblasti poskytování první pomoci.

První den každá skupina žáků absolvovala pod vedením studentů 
střední zdravotnické školy pět stanovišť s názvem: voláme o pomoc, re-
suscitujeme, stavíme krvácení, ošetřujeme zlomeninu a ošetřujeme rány 
a popáleniny. Jednotlivá stanoviště se zaměřila především na praktické 
ověření všeho, co se žáci během dne naučili.

O den později projekt vyvrcholil soutěží jednotlivých skupin v posky-
tování první pomoci – na pozadí simulovaných situací a příhod běžného 
života. Reálnost byla podtržena velmi kvalitním a věrohodných masková-
ním, protože jsme chtěli naše žáky připravit na poskytnutí první pomoci 
i ve stresových situacích.

První stanoviště simulovalo následující běžnou situaci. V lese došlo 
k nehodě dvou cyklistů, první dostal smyk ve vysoké rychlosti a druhý 
havaroval za ním. Děti musely ošetřit otevřenou zlomeninu bérce, pod-
vrknutí, tržné rány apod. 

Druhé stanoviště se zaměřilo na pořádání táboráku u příležitosti osla-
vy narozenin. Došlo ke zranění mnoha dospívajících dětí vlivem vypitého 
alkoholu, nepozornosti a nedbalosti. Naši žáci museli ošetřit zevní krvá-
cení, popáleniny 2. stupně, cizí těleso v těle a šok.

Na třetím stanovišti probíhaly míčové hry dětí, při kterých byl jeden 
hráč udeřen kopacím míčem do hlavy, spadl, upadl do bezvědomí a ostat-
ní hráči šokem popadali na zem a způsobili si četná poranění. Naše druž-
stva musela ošetřit odřeniny, úrazy hlavy a především resuscitovat.

Na všech stanovištích museli žáci prokázat řadu dovedností. Zhodno-
cení situace, domluvení se na postupech ošetření, rozdělení si ošetření 
a v neposlední řadě zavolání sanitky. Za obrovské pozitivum považujeme 
to, že vždy dostali okamžitou zpětnou vazbu – tj. co udělali správně, co 
ošetřili špatně a proč, co bylo ještě třeba udělat apod.

Asi málokdo si dokáže představit, jak náročná byla příprava a realiza-
ce tohoto projektu, protože jsme po oba dny chtěli smysluplně zaměstnat 
147 žáků naší školy. Velký dík patří učitelkám Střední zdravotnické školy 
Blansko Zemanové, Staňkové a Tiché, díky kterým byli žáci jejich školy 
perfektně připraveni na jednotlivá stanoviště a výborně zvládli páteční 
simulace reálných situací.

Chtěli bychom za vedení ZŠ Jedovnice poděkovat všem, kteří se na 
projektu jakýmkoliv způsobem podíleli. Věříme, že naši žáci ocení zkuše-
nosti získané v oblasti první pomoci v budoucím životě a budou schopni 
– když to bude situace vyžadovat, správně se zachovat a třeba i zachránit 
lidský život. Vedení ZŠ Jedovnice

Výroba hanáckých kraslic 
I letos, jako už tradičně každý rok, jsme se v ZŠ Blansko Salmova vě-

novali vytváření hanáckých kraslic polepovaných slámou. V kroužku Ši-
kovné ruce a v 1.B máme rádi přírodní materiály, a proto jsme se do toho 
pustili s nadšením, i když je to velmi pracná technika. Děti si vyzkoušely 
na své kůži, co je to trpělivost, a jak je kraslice křehká. Taky ukápla 
slzička, když se už skoro hotové vajíčko skutálelo z lavice a spadlo na 
zem. Děti pracovaly se zaujetím, a že se nám to moc podařilo, posuďte 
sami. Přeji Vám vidět to nadšení a radost v dětských očích, kterou žádná 
fotografi e nedokáže zachytit.

Mým snem a cílem je zanechat v dětech povědomí o tradicích a doved-
nostech našeho národa a doufat, že se k tvoření kraslic někdy v budouc-
nu zase dostanou a vrátí.  Dana Rybářová a moje šikulky

V Knínicích besedovali o R43
Nový kulturní dům v Knínicích hostil přednášku badatele Jiřího Vy-

mětalíka s názvem Dálnice Vídeň - Brno - Vratislav a rychlostní silnice 
R43. Jiří Vymětalík se historií a současností dopravních staveb zabývá 
a svoje poznatky pravidelně zveřejňuje. Poutavě nám představil projekt 
budování autostrády, velké dálniční stavby, její současný stav a před-
stavil varianty a možnosti vedení 
nástupnické R43, která má propo-
jit dálnici D1 u Brna s rychlostní 
komunikací R35 na Svitavsku a 
poskytnout dostatečné kapacitní 
spojení z Brna na sever. Na závěr 
odpovídal na rozmanité dotazy 
posluchačů. Zaplněný sál se do-
věděl užitečné informace a rádi 
pana Vymětalíka u nás opět při-
vítáme. 
 Za městys Knínice M. Korčáková

VV
516 410 243
516 803 200
774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.cz

Chvíle radosti při hudbě
Kulturní komise Městyse Svitávka uspořádala Odpoledne s jihomo-

ravským folklorem. Posluchači se mohli radovat z vystoupení Horňácké 
cimbálové muziky s primášem Liborem Supem a ženského pěveckého 
sboru Lipina z Hroznové Lhoty.

Oba soubory vnesly do secesní haly Löw-Beerovy vily svými profesio-
nálními výkony radost, výbornou pohodu – jedním slovem jarní pozdrav 
ze slunné jižní Moravy. Ve Svitávce, která nemá folklorní tradici, bylo 
toto setkání velmi zajímavé, posluchači každou píseň přijímali s radostí. 
Celý koncert obohatily nádherné zejména ženské kroje.

Vyvrcholením byla prezentace moravských vín, kterou připravili pra-
covníci Vinotéky u sv. Mikuláše z Boskovic. Při zvucích cimbálové muzi-
ky a při popíjení výborného vína prožívali hosté této velmi zdařilé akce 
příjemné májové odpoledne, za což patří všem těm, kteří je připravili dík. 
 Františka Gardavská, foto Radomír Šmeral 

Boskovičtí zahrádkáři byli
na Floře v Olomouci

I v letošním roce byla zahájena zájezdová sezona boskovických za-
hrádkářů cestou do Olomouce na 32. ročník mezinárodní výstavy květin 
Flora Olomouc 2011. Účastníci zájezdu si v pohodě prohlédli především 
hlavní expozici v pavilonu A. Přízemí pavilonu se proměnilo na Zahradu 
Hesperidek, která evokuje boj dobra se zlem, provázející člověka stale-
tími. 

Toto neobvyklé a překrásné pojetí výstavního prostoru bylo obohace-
no expozicemi Svazu květinářů a fl oristů ČR, Zahradnictvím města Víd-
ně, speciální přehlídkou orchidejí Thajského království, expozicí holand-
ských cibulovin a květinami a okrasnými dřevinami českých a zahranič-
ních fi rem. Představili se zde i účastníci soutěže v aranžování květin. Na 
galerii pavilonu se účastníci zájezdu potěšili expozicí trvalek časného 
jara a expozicí ZO ČZS Narcis Kladno se sbírkami jarních cibulovin 
a květinovými aranžmá. 

Po tomto krásném zážitku, který byl opravdovým pohlazením, následo-
vala prohlídka pavilonu E, který byl zcela vyhrazen krásné a rozsáhlé ex-
pozici bonsají. I prohlídka tohoto pavilonu byla pro všechny nevšedním 
zážitkem. V exteriérech výstaviště letos vykvetly tisíce tulipánů a hyacin-
tů ve sto odrůdách. V pavilonech G a H a na volných plochách probíhal 
veletrh drobné zahradní mechanizace a Jarní zahradnické trhy s mož-
ností nákupu jarních květin, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, 
semen a zahradnických pomůcek. Účastníci zájezdu této možnosti plně 
využili a každý si z výstavy odvážel nějaký suvenýr v podobě výpěstku, 
cibulky nebo semínek.

Ani krátká jarní bouřka nepokazila naši dobrou náladu a příjemnou 
prohlídku. Zájezd byl nejen pěkným estetickým zážitkem, ale i inspirací 
pro jejich vlastní zahrádkářskou praxi.  Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Z muzikálu do muzikálu
Druhá květnová neděle už mnoho let patří všem maminkám. A jak nej-

lépe k tomuto svátku přát? Samozřejmě kyticí! Klub důchodců v Doub-
ravici nad Svitavou nechal pro všechny maminky, babičky, prababičky… 
uvázat kytici netradiční. Byla poskládána z těch nejkrásnějších melo-
dií a písní ze světových i tuzemských muzikálů počínaje Les Miserables 
a konče Draculou. 

Obavy pořadatelů, že při tak krásném počasí se nezaplní sál místního 
kina, byly zbytečné. Kdo by si nechal ujít tak lákavý program. Koncertem 
provázela a o každém muzikálu spoustu zajímavostí prozradila učitelka 
Hana Korčáková. Ludmila Dohnálková a Jiří Daniel pak byli hlavními 
protagonisty nádherného odpoledne. Tato dvě jména si dobře zapama-
tujte. Určitě o nich v budoucnu hodně uslyšíme, vždyť po prázdninách 
nastupují ke studii na brněnskou JAMU. 

Žáci paní učitelky Korčákové ze ZUŠ Jedovnice předvedli, že na uve-
denou školu opravdu patří. Přítomní diváci byli určitě spokojeni, protože 
po strhujícím fi nále, kdy zazněla Hlava mazaná z Bídníků, si zaplněný 
sál vyžádal přídavek. Pak se teprve návštěvníci rozešli domů. A velkou 
chybu udělal každý, kdo nepřišel. 

 Eva Sáňková, Doubravice nad Svitavou



„pro Vás a Vaše 
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Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje  péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Oddělení rehabilitace boskovické nemocnice vytvo-
řilo speciální projekt Zdravá chodidla. Zapojeni jsou do 
něj dě   z blanenského okresu. Jak uvedl primář bosko-
vického rehabilitačního oddělení O  o Vlach, jde o sle-
dování a léčení vad nožiček dě   předškolního věku 
speciální obuví s bioak  vní stélkou Boty Hanák.

Cílem je předcházet zdravotním problémům u předškolních 
dě  , sledovat jejich fyzický vývoj, který úzce souvisí s jejich 
psychickým rozvojem. Dě   v mateřských školách nosí speciál-
ní obuv s biomechanickou ak  vní stélkou, která zajišťuje rov-
nováhu mezi kostmi a svaly, což vede ke správnému postavení 
celého pohybového aparátu a zároveň přispívá ke správnému 
dozrávání v oblas   emoční a sociální.

Otcem myšlenky dnes převratného a zcela originálního vý-
robku, který je nositelem evropského patentu od roku 2006 
a světového patentu od roku 2010, je Josef Hanák, který spolu-
pracuje s Přírodovědeckou fakultou na Masarykově univerzitě, 
jejíž součás   je Ústav antropologie. 

Projektu Zdravá chodidla se účastní pod vedením jednatele 
boskovické nemocnice Ros  slava Vernera primář O  o Vlach, 
lékařka Ludmila Dohnálková a obuvník Josef Hanák. Tým spo-
lupracuje i s dalšími odborníky.

„Boty Hanák a bioak  vní stélky Hanák jsou vhodné zejména 

při po  žích a onemocněních pohybového aparátu, bolestech 
nohou, plochých nohách, u kladívkových prstů, vbočeného pal-
ce (hallus valgus) nebo u boles   kloubů i páteře. Za tyto po  že 
často mohou deformace chodidel a nevhodná obuv. Dámská, 
pánská i dětská obuv Hanák s biomechanickou ak  vní stélkou 
svou novou konstrukcí a tvarováním zajišťuje zdravé chodidlo. 
Dorovnává již vzniklé deformace nohy, zajišťuje správné odvíje-
ní nohy a  m zamezuje nepříjemným bolestem a deformitám. 
Zajišťuje také správný vývoj chodidla od útlého věku. Boty Ha-
nák jsou vhodné i pro dospělé, kde mají také výrazný účinek,“ 
popsal primář O  o Vlach.

Jak doplnil, obuv, která má biomechanickou stélku, způsobu-
je správné postavení a odvíjení nohy, správně tak tvaruje nož-
ní klenbu a dále působí správné postavení hlezen, kolen, kyčlí, 
pánve a páteře. Tím postupně dochází i ke správnému držení 
celého těla. Stélka také odstraňuje únavu nohou, otoky a rov-
něž boles   hlavy od páteře. Má pozi  vní vliv na zlepšení stavu 
horních cest dýchacích. Při chůzi dochází k rovnoměrnému roz-
ložení váhy těla na jednotlivé čás   chodidla (šest bodů), jsou 
zapojovány a posilovány svalové skupiny nohy udržující nožní 
klenbu a zároveň podporují činnost krevního oběhu a lymfa  c-
kého systému celé dolní konče  ny, což je velice důležité přede-
vším pro diabe  ky. 

Projekt Zdravá chodidla pomáhá hlavně dětemProjekt Zdravá chodidla pomáhá hlavně dětem

Představí cesty ke spokojenému poroduPředstaví cesty ke spokojenému porodu

Vážení čtenáři, 
v dnešním článku Vám opět 
představujeme některé ob-
lasti činnosti naší nemoc-
nice, kterých můžete plně 
využívat. Doplněn je sděle-
ním na téma maligní mela-
nom. V případě Vašich dal-
ších dotazů můžete využít 
on-line poradnu na našich 
internetových stránkách 
www.nembce.cz, kde Vám 
na otázky odpovídají pri-
máři našich oddělení.

Porodní asistentky z boskovické nemocnice chtějí podpořit Světo-
vý týden respektu k porodu, který proběhne od 16. do 22. května. 
V rámci něj uspořádají pro širokou veřejnost tři akce. První z nich se 
odehraje v Mladkově, kde se bude v obecním domě v úterý 17. května 
od 17 hodin konat výtvarná dílna na téma Šijeme panenku Levandul-
ku – pro klidné spaní miminek. Ve středu bude následovat v lysickém 
mateřském centru Jablíčko od 17 hodin beseda se cvičením na téma 
Jak být fi t před porodem a po něm. 

Hlavní akce se uskuteční ve čtvrtek 19. května od 14.30 hodin ve vel-
ké zasedací místnos   boskovické radnice. Odpoledne s názvem Cesty 
ke spokojenému porodu nabídne vystoupení dě   s africkým tancem, 
přiblíží aromaterapii v těhotenství a po porodu, proběhne také ukázka 
úlevového břišního tance. Nebude chybět ani přednáška na téma cvi-
čení v těhotenství i poporodním období. Na závěr porodní asistentky 
představí porodní sál boskovické nemocnice a bude následovat diskuze 
na téma těhotenství, porod, šes  nedělí. Prostory k setkání volily zá-
měrně mimo nemocnici, aby mohlo být neformální.

Přáním porodních asistentek je, aby budoucí maminky přicházely 
k porodu připravené a bez obav. 

Ke klidnému a přirozenému porodu jsou v boskovické nemocnici 
dobře připraveni. Uspořádání porodního sálu zajišťuje soukromí po ce-
lou dobu porodu. Ženy mohou využít mimo jiné relaxaci ve sprše nebo 
ve vaně, použít rehabilitační míče, vak, žíněnku, stoličku, aromaterapii, 
masáže, poslech hudby a další.

S blížícím se lé-
tem a silnějším 
slunečním záře-
ním se zvyšuje 
také riziko one-
mocnění maligním 
melanomem. Jed-
ná se o nejzhoub-
nější nádor kůže 
u bílé rasy, který 
se vyskytuje nejvíce ve věkové skupině 
od čtyřiceti do padesáti let. V poslední 
době je větší výskyt těchto nádorů za-
znamenán také u žen mezi pětadvaceti 
až devětadvaceti lety. Tento typ diagnó-
zy může postihnout i muže ve starším 
věku.

Jak maligní melanom roze-
znat a jak postupovat dál, radí 
primář Patologicko-anatomic-
kého oddělení boskovické ne-
mocnice Zdeněk Fiala.

Maligní melanomy jsou takzvané pig-
mentované léze, to znamená, že napo-
dobují mateřská znaménka. Lidé, kteří 
jich mají více, mají také větší pravdě-
podobnost, že tímto nádorem mohou 
onemocnět. Zvýšit pozornost je potřeba 
v případě, že znaménko začne postupně 
měnit barvu, zvětšovat se nebo bolet. 
Dalším ukazatelem je krvácení a vznik 
vředu na povrchu, což je důležitý varov-
ný signál, že se již nejedná o nezhoub-
nou lézi. Tento nádor nemusí být vždy 
pigmentovaný, tedy zbarvený. Je proto 
potřeba si dávat pozor také na veškeré 
kožní útvary nebo vředy, které se za-
čnou zvětšovat. 

V případě, že má člověk podezření, 
je nejlépe vyhledat odborného lékaře 
- dermatologa, chirurga, který pomo-
cí speciálního přístroje (dermatoskop) 
zjistí, jestli je kožní útvar nezhoubný či 
naopak.

Nejvýznamnějším vyvolávajícím čini-

telem maligního melanomu je UV záře-
ní, proto bych lidem, kteří často odlétají 
do teplých krajin radil, aby se před a po 
sezoně nechali vyšetřit specialistou. Více 
jsou náchylní lidé s menším množstvím 
pigmentu, tedy světlejší pokožkou. Roz-
hodně doporučuji používat odpovídající 
ochranné prostředky a nevystavovat 
se slunečnímu záření celý den. Kůže si 
sluneční expozice pamatuje a takzvaně 
sčítá. Pokud se někdo UV záření vysta-
vuje dlouhodobě a opakovaně, zvyšuje 
se pravděpodobnost výskytu melano-
mu. 

Podle Zdeňka Fialy by se veškeré kož-
ní útvary měly vyšetřovat velice pozor-
ně, protože melanom patří i mezi nej-
zhoubnější nádory všeobecně. Problém 
je v tom, že roste do hloubky a proto 
může v krátké době způsobit takzvané 
metastázy nebo-li dceřinná ložiska v re-
gionálních mízních uzlinách a později 

ve vzdálenějších orgánech v játrech, 
plicích, centrální nervové soustavě, pří-
padně smrt.

Pokud se maligní melanom zachytí 
v časném stádiu, stačí pouze chirur-
gická léčba. Je přitom vysoká pravdě-
podobnost, že se pacient zcela vyléčí. 
V těžších případech nastupuje chemo-
terapie a další postupy, které se provádí 
na specializovaných pracovištích.

Je důležité, aby všechny kožní útva-
ry, které jsou odoperovány, byly vyšet-
řeny histopatologem, protože jen on 
může s jistotou stanovit, zda se jedná 
o zhoubný nádor.

Maligní melanom je jedním 
z nejzhoubnějších kožních nádorů. Jeho 
výskyt celosvětově stoupá. Vysoká bio-
logická invazivita není způsobena jeho 
místním invazivním růstem, ale sklo-
nem k velmi časnému vytvoření me-
tastáz (vyslání nádorových buněk do 

vzdálených míst) mízní nebo krevní ces-
tou. Hlavním vyvolávajícím faktorem je 
pravděpodobně sluneční záření. Také 
životní styl s častým sluněním a vysta-
vováním kůže přímému slunečnímu 
záření vede k předčasnému stárnutí 
kůže a častějšímu vzniku kožních nádo-
rů. I časté návštěvy solárií a opakova-
né expozice kůže UV zářením přinášejí 
riziko vzniku melanomu. Dalším riziko-
vým faktorem je světlá pleť nebo reza-
vé vlasy s pihami v obličeji, hovoříme 
dokonce o tzv. melanomovém fenoty-
pu. Tito jedinci mají být zvláště opatrní 
při pobytu na slunci v poledních hodi-
nách, ve vyšších nadmořských výškách, 
ovšem i u vodních hladin a na sněhu. 
Je známo, že nebývale vysoký výskyt 
melanomu byl zaznamenán u britských 
přistěhovalců se slabě pigmentovanou 
kůží a ryšavými či světlými vlasy, jejichž 
kůže nebyla schopna čelit vysoké inten-
zitě slunečního záření.

Přílišné slunění může skončit maligním melanomem
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AKCE AKCE 
Adamov - Městské kulturní středisko, Ptačina ve 14.30 hod.: Odpoledne her 
a soutěží pro seniory. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Mléčná výživa, mlíčko s kaší, kdy a jak 
připravovat, přechod dítěte na pevnou stravu, povídání s Jitkou Pokornou. 
Blansko - Kuželna TJ ČKD Blansko v 16 hod.: Slavnostní valná hromada TJ 
ČKD Blansko u příležitos   60. výročí. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Beseda a autogramiáda s ilustrátorem Jiřím 
Fixlem. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna malování na sklo, vede Aničky „By-
linka“ Skryjová. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s po-
hádkou. 
Letovice - Domeček, Centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Her-
na. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Czech Made Man.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rychle a zběsile 5.
Jedovnice v 19 hod. Fimfárum 3.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Hezké vstávání.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 8.30 a 10 hod.: Koncertní program Pavla No-
váka ml. Zdravíčko.

středa 18. květnastředa 18. května
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 8.30 hod.: Zápis do plavání rodičů s dětmi od 
1 roku do 6 let. 
Blansko - Knihovna v 9 hod.: Burza knih a časopisů vyřazených z fondu 
knihovny. 
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Setkání pro rodiče s dětmi s bezlepkovou 
dietou. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Oslava Dne matek. 
Úsobrno - Obecní sál v 16 hod.: Den seniorů. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Czech Made Man.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rychle a zběsile 5.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Hezké vstávání.

čtvrtek 19. května čtvrtek 19. května 
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 

Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Večer stepu. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičov-
ství, ve 20 hod.: Babinec, večerní posezení spojené s promítáním. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 

KINAKINA
Boskovice v 0.05, 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D.
Doubravice v 18 hod. Dilema.

KONCERTKONCERT
Boskovice - ZUŠ v 16.30 hod.: Absolventský koncert. 
Letovice - Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Absolventský koncert. 
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň města v 19.30 hod.: Koncert Karla Fleischlin-
gera. 

pátek 20. květnapátek 20. května
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Malovánky se Šárkou, tvoření pro batolata 
od jednoho roku. 
Blansko - Muzeum v 18 hod.: Blanenská muzejní noc aneb V příšeří řádí pří-
šery, kostýmované prohlídky, občerstvení, volné vstupenky jsou k dispozici 
v informační kanceláři Blanka. 
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Rudolf Cortés - milovaný a zatracova-
ný, hudebně-literární pořad. 
Boskovice - Šmelcovna v 16.15 hod.: Rybářské odpoledne.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + před-
náška Mléčná výživa, mlíčko s kaší, v 15.30 hod.: Cvičení pro těhulky a ma-
minky po porodu. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15.30 hod.: Tan-
cování pro dě  . 
Lomnice - Základní škola v 9.30 hod.: Slavnostní otevření učebny v přírodě. 
Vilémovice - Obecní dům v 18 hod.: Přírodní zahrady, beseda s Helenou 
Vlašínovou o ekologicky šetrném, prak  ckém a levném zahradničení 
a ovocnářství. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Máme mezi Marťany.
Blansko ve 20 hod. Zkus mě rozesmát.
Blansko - Křesťanské centrum ve 20 hod. Vzkříšena z mrtvých po 72 hodi-
nách, 1. část.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D.
Letovice v 19.30 hod. Obřad.
Lysice - letní ve 21 hod. Gulliverovy cesty.
Olešnice v 19 hod. Ďábel.
Šebetov v 19.30 hod. Fimfárum 3.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Varieté.

KONCERTKONCERT
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Mistříňanka, koncert dechové hudby. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Kubánská afro párty. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Trní. 

sobota 21. květnasobota 21. května
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko ve 14.30 hod.: Odpoledne pro ženy, 
líčení, účesy, módní přehlídka. 
Boskovice - Nám. 9. května v 9 hod.: Melkovská šestnáctka, pochod. 
Blansko - Nám. Republiky v 9.15 hod.: Cesta za zdravým vzduchem, výšlap 
na Hořice. 
Jedovnice - Rybník Olšovec v 7 hod.: Rybářské závody pro mládež do 15 let. 
Knínice - Za kulturním domem v 17 hod.: Countrybál s večerním pálením 
ohně, hraje Prak.
Letovice - Masarykovo nám. v 9.30 hod.: Pěšky nebo na kole, pochod a cyk-
lovýlet. 
Nýrov - Výle  ště v 16 hod.: Okrsková soutěž SDH.
Olešnice - Hasičská zbrojnice v 10 hod.: Orelský přespolní běh lesoparkem 
Skalky.
Svitávka - Mateřské centrum ve 14.30 hod.: Mraveniště aneb Soutěž o nej-
hezčího Ferdu.
Újezd u Kunštátu - Hřiště v 15 hod.: Jízda zručnos   na kole, koleběžce a od-
rážedle. 
Velké Opatovice - Sla  na v 10 hod.: Sraz bojové techniky, pořádá Model-
klub V. Opatovice.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Máme mezi Marťany.
Blansko ve 20 hod. Zkus mě rozesmát.
Boskovice v 15 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D.
Letovice v 19.30 hod. Obřad.
Lysice - letní ve 21 hod. Občanský průkaz.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Sokolovna ve 21 hod.: Recitál Lucie Bílé. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Výstava obrazů Milana No-
votného. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Ranch. 
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Křtěnov - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje DoDna. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Okrouhlá - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tamdem. 

neděle 22. května neděle 22. května 
AKCEAKCE

Němčice - Fotbalové hřiště v 9 hod.: První kolo požárního sportu.

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Máma mezi Marťany.
Blansko ve 20 hod. Zkus mě rozesmát.
Boskovice v 15 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D.

KONCERTKONCERT
Sloup - Eliščina jeskyně v 17 hod.: Koncert Smíšeného sboru Kan  la. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Nedělní 
čaj o šesté, hraje Tom Sawyer Band. 

pondělí 23. květnapondělí 23. května
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Hop.
Blansko - Křesťanské centrum v 19 hod. Vzkříšena z mrtvých po 72 hodi-
nách, 2. část.
Blansko ve 20 hod. Jsem číslo čtyři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D. 

úterý 24. května úterý 24. května 
AKCE AKCE 

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Chraňte své dě   pro   infekcím aneb Oč-
kování dě   do 2 let, povídání s Jitkou Pokornou. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Cesta za poznáním: Eva Urbanová, poslecho-
vý pořad. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 17 hod.: Turnaj ve stolním fotbálku pro 
nejmenší.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro mamin-
ky, v 10 hod.: Beruščina hernička s tanečkem, v 15.30 hod.: Šipkovaná na 
pasece. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hop.
Blansko ve 20 hod. Jsem číslo čtyři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D.
Letovice v 15 a 17 hod. Máme mezi Marťany.

středa 25. květnastředa 25. května
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko ve 13.30 hod.: Piškvorkové odpoledne 
pro školáky. 
Blansko - Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné vystoupení žáků I. stupně ta-
nečního oboru. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 
Černá Hora - Zámeček v 17 hod.: Besídka Čtveráčku, vystoupení dětského 
folklorního souboru. 
Letovice - Kulturní dům v 16 hod.: 10 P - Desatero problémů Letovic na rok 
2011, veřejné fórum. 
Velké Opatovice - Základní škola v 8.30 hod.: Olympiáda dě   a mládeže 
1. ročníků. 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku - na vlnách podivna 3D.
Jedovnice v 19 hod. Hezké vstávání.
Letovice v 15 a 17 hod. Máme mezi Marťany.

KONCERTKONCERT
Letovice - Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Absolventský koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Šperky a korálky Jany Počuchové, vernisáž 
výstavy. 

čtvrtek 26. květnačtvrtek 26. května
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Kutálečka, zábavná hra.
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Arteterapie, přednáška Dany Hru-
bé pro maminky. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodi-
čovství. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Rájec-Jestřebí - K-áčko v 17.30 hod.: Z historie našeho města, přednáška 
Petra Sychry. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čertova nevěsta.
Blansko ve 20 hod. Hlavně nezávazně.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Zvuk hluku.
Doubravice v 18 hod. Pouta.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Hudební slavnos   2011, vystoupí Big 
Band G. Broma a Big Band ZUŠ Letovice. 

pátek 27. květnapátek 27. května
AKCEAKCE

Adamov - Kostel sv. Barbory v 19 hod.: Noc kostelů. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Cvičení pro těhulky 
a maminky po porodu, v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební setkání 
s písničkou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15.30 hod.: Tan-
cování pro dě  . 
Lomnice - Zámek ve 14 hod.: Přehlídka odborných dovednos   + zámecký 
majáles. 
Vilémovice - Obecní dům v 18 hod.: Hrátky s papírem aneb Kašírování I, 
výtvarná dílna.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čertova nevěsta.
Blansko ve 20 hod. Hlavně nezávazně.
Blansko - Křesťanské centrum ve 20 hod. Vzkříšena z mrtvých po 72 hodi-
nách, 3. část.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Czech Made Man.
Letovice v 19.30 hod. Světová invaze.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Obřad.
Olešnice v 19 hod. Ondine.
Šebetov v 19.30 hod. Správci osudu.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Na pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band. 
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Skalice nad Svitavou - Výle  ště ve 20 hod.: Předpouťová taneční zábava, 
hraje Arcus. 

sobota 28. květnasobota 28. května
AKCEAKCE

Sezonu v kempu zahájí cimbálovka
Na sobotu 28. května je připraveno ofi ciální zahájení turis  cké sezony 
v kempu Olšovec. Na večerním programu vystoupí brněnská cimbálovka Bo-
honica. Začátek v jedovnickém kempu je stanoven na 20 hodin. V nabídce 
občerstvení nebudou chybět moravská vína ani grilované speciality. Součás-
  programu bude i tombola.  (ama)

Boro  n - Náves ve 12 hod.: 1. kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov. 
Boskovice - Sokolovna v 6 hod.: Pochod za sedmizubým hřebenem.
Boskovice - Zimní stadion v 10 hod.: Rytmus - to je naše, přehlídka taneč-
ních a pohybových skladeb. 
Boskovice - Hrad ve 13 hod.: Den dě  , atrakce, soutěže, tombola, hudba, 
občerstvení. 
Letovice - Zámek v 10 hod.: Historický jarmark, řemeslný jarmark, farmář-
ské stánky, dobová hudba, loutkové divadlo, šermíři, kejklíři. 

Skrchov - Sportovní areál ve 14 hod.: Dětský den.
Suchý - Rybník v 7 hod.: O pohár starosty, rybářské závody.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Čertova nevěsta.
Blansko ve 20 hod. Hlavně nezávazně.
Boskovice v 17 hod. Czech Made Man.
Boskovice v 19.30 hod. Premiéra nového fi lmu Michala Grigy - Vesna Vu-
lović.
Letovice v 15 a 17 hod. Medvídek PÚ.
Letovice v 19.30 hod. Světová invaze.
Lysice - letní ve 21.15 hod. Na vlásku.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Sulíkov - Galerie S v 19 hod.: Zastav se na chvíli, výstava fotografi í Jaroslava 
Musila. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou 4Psi. 
 Pokračování na straně 16



SPORTSPORT

FOTBALOVÝ NÁBOR
Fotbalový oddíl FK APOS 

Blansko pořádá nábor mla-
dých fotbalistů - ročník na-
rození 2004, 2005 a 2006.

Zájemci se mohou hlásit 
každé úterý a čtvrtek od 
16.30 hod. na hřišti v Údol-
ní ulici.

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Záchranářské práce v divizním Blansku pokračují. Trenér Michal Kugler vystřídal Tomáše Šenka

Anglický týden přinesl pouhopouhý jeden bod

Moravci byli úspěšní 
na silnici i v terénu

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Je-
den bod ze tří zápasů a pád na 
předposlední příčku. Blanenští 
divizní fotbalisté jsou nadále jed-
ním z hlavních kandidátů sestupu. 
Zatím nepomohla ani výměna tre-
néra. Tomáš Šenk byl po domácí 
remíze s Brodem vystřídán na 
lavičce Michalem Kuglerem. Ani 
ten však zatím své nové svěřence 
nepolil živou vodou. I když body 
na hřištích těžkých soupeřů z Vy-
sočiny se příliš nečekaly, obě po-
rážky byly vysoké. 

SFK Vrchovina - FK APOS 
Blansko 3:0 (1:0). Blansko: Švan-
cara - Bubeníček, Kolář, Pokoj, 
Šíp - Klimeš (70. Oulehla) - Do-
ležel, Hájek, Farník (87. Bezděk), 
Beneš (81. Nečas) – Jelínek.

Blansko hrálo zezadu a vše 
směřovalo k tomu, že poločas 
skončí bez branek. Těsně před od-
chodem do kabin ale hosty srazil 
do kolen gól ze zdánlivě nevinné 
situace. Domácím v přestávce 
narostla křídla a začali své protiv-
níky přehrávat. Povzbudila je na-
víc rychlá branka Michala ve 47. 
minutě. Blansko se snažilo o kon-
taktní gól, střely Hájka a Klimeše 

však zlikvidoval novoměstský 
pohotový strážce svatyně. V 82. 
minutě bylo hotovo, když pečetil 
střelou k tyči Buchta. Na skóre 
nic nezměnila ani šance Oulehly. 
„Rozhodl asi gól do šaten, z něhož 
jsme se nevzpamatovali,“ smutnil 
Michal Kugler. 

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 
– FK APOS Blansko 6:1 (3:1), 
Jelínek. Blansko: Švancara - Bu-
beníček, Oulehla, Kolář, Šíp - Ne-
čas (71. Kuda), Hájek, Jelínek (81. 
Klimeš), Farník (46. Beneš) - Ka-
rásek, Doležel

Přestože se vstup do středečního 
utkání Blansku vydařil, když šlo do 
vedení pohotovou střelou Jelínka 
zpoza vápna, skončilo nakonec dě-
sivým debaklem. Domácí se totiž 
rychle oklepali, díky dvěma trefám 
Bureše otočili stav ve svůj prospěch 
a do půle ještě přidali Pohankou 
třetí trefu. Po změně stran nejprve 
dvakrát neuspěl Karásek. Po fatální 
hrubce Koláře pak Pohanka přidal 
čtvrtý zásah domácích, aby stejný 
hráč na začátku poslední deseti-
minutovky zkompletoval hattrick. 
Skóre na 6:1 upravil v 86. minutě 
Zedníček.

FK APOS Blansko – ČSK 
Uherský Brod 1:1 (0:0), Farník. 

Blansko: Švancara - Bubeníček, 
Kolář, Pokoj, Šíp - Nečas, K. Janí-
ček (80. Bezděk), Hájek, Doležel 
- Jelínek (83. Oulehla), Farník (89. 
Klimeš). 

Fatální konec mělo domácí utká-
ní minulou sobotu. Záchranářská 
bitva měla v první půli poměrně 
vyrovnaný průběh, ale k vážnější 
šanci se ani jeden tým nedostal. 
Krátce po změně stran se parádně 
trefi l Farník a vše se vyvíjelo smě-
rem ke třem bodům. Až v poslední 
minutě nastavení byl po potyčce na 
půlce po druhé žluté vyloučen hos-
tující Ligas. Hosté zoufale nakopli 
míč do blanenského vápna. Švan-
cara si pro něj nešel dost důrazně 
a míč se prostrkal až do sítě. 
 1. Hodonín 25 12 7 6 43:27 43
 2. Pelhřimov 25 12 7 6 50:35 43
 3. Vyškov 25 12 6 7 38:23 42
 4. Otrokovice 25 13 3 9 44:33 42
 5. Rosice 25 12 5 8 48:30 41
 6. Třebíč 25 9 12 4 33:23 39
 7. Žďár 25 10 7 8 48:33 37
 8. V. Meziříčí 25 10 7 8 36:41 37
 9. Vrchovina 25 9 6 10 22:24 33
 10. Tasovice 25 9 5 11 39:44 32
 11. Bystrc 25 8 8 9 30:43 32
 12. Sparta 25 7 9 9 25:34 30
 13. Napajedla 25 5 9 11 36:45 24
 14. Konice 25 5 9 11 31:42 24
 15. Blansko 25 6 5 14 24:50 23
 16. Uh. Brod 25 5 7 13 20:40 22Blansko – Uherský Brod 1:1.  Foto Josef MikulášekBlansko – Uherský Brod 1:1.  Foto Josef Mikulášek

Benešov - Adam Sekanina, Ni-
kola Hlubinková a Markéta Parol-
ková z týmu Moravec Benešov se 
zúčastnili etapového závodu v oko-
lí Jevíčka. 

„Adam Sekanina skončil na vy-
nikajícím devátém místě v absolut-
ním pořadí, z českých jezdců byl 
dokonce druhý,“ prozradil trenér 
Martin Bezdíček s tím, že Adam 
byl v jedné z náročných etap např. 
druhý na vrchařské prémii na vr-
cholu Šubířov. „Jen škoda, že při 
závěrečné časovce Adamovi zajela 
sedlovka na zapůjčeném kole do 
rámu, jinak mohl být výsledek ještě 
lepší,“ doplnil trenér. 

Ve společné kategorii žen a juni-
orek dojela na pátém místě Nikola 
Hlubinková. „V časovce skončila 
na třetím místě, když na patnácti-
kilometrové trati zaostala za vítěz-
nou olympioničkou Machačovou 
o pouhé tři minuty. Přitom juniorky 
používají oproti ženám omezené 
převody a Nikola startovala na kla-
sickém kole,“ vysvětlil Bezdíček. 
Markéta Parolková obsadila velmi 

pěkné sedmé místo, v závěrečné 
časovce získala navíc skalp české 
reprezentantky v silniční cyklisti-
ce Gabriely Slámové. „Závod pro 
naše jezdce skončil nad očekávání. 
Všichni potvrdili, že ač specialitou 
zaměřeni na MTB, patří i do špičky 
na silnici,“ uvedl Bezdíček. 

Druhým závodem v Aši pokračo-
val o víkendu Český pohár v cross 
country horských kol. Adam Seka-
nina zajel v kategorii kadet výbor-
né čtvrté místo, když ho od medaile 
dělilo dvacet vteřin. V celkovém 
pořadí drží rovněž čtvrté místo. 

V juniorech skončil Radim Ko-
vář třetí, když nestačil pouze na ví-
těze z úvodního závodu v Okrouhlé 
Nipla a Stoška z Vimperku. „Jeho 
výkon zřejmě ovlivnila viróza, kte-
rou prodělal před týdnem,“ doplnil 
Bezdíček. V celkovém pořadí drží 
druhé místo. V kategorii juniorek 
dojela Nikola Hlubinková na dru-
hém místě a celkově je stále první. 
V sobotu 28. května čeká Nikolu 
a Radima první start ve Světovém 
poháru. (pš)

Blanensko a Boskovicko - Ví-
kend na jedničku mají za sebou 
okresní týmy v krajském přeboru. 
Boskovice stále nevzdávají boj 
o první místo, i když to trenér 
Vorlický veřejně neproklamuje. 
Na výhru nad Kuřimí se tentokrát 
notně nadřely. Dalšího konkuren-
ta z čela tabulky popravil nevy-
zpytatelný Rájec-Jestřebí, vyhrál 
ve Vracově. Ani Ráječko nezů-

stalo pozadu, poradilo si doma 
s Velkou nad Veličkou 

FC Boskovice – FC Kuřim 1:0 
(0:0), Janíček. Boskovice: Švéda 
– Müller (20. Černý), Martínek P., 
Václavek, Adamec – Preč, Martí-
nek L., Horák Jak. (62. Vorlický), 
Ošlejšek, Koudelka – Bárta (70. 
Janíček).

Domácí se rozjížděli pomalu. 
Kuřimští je měli přečtené z po-

Devět bodů ze tří utkání krajského přeboru
hárového zápasu a tak se starali 
zejména o obranu. Dařilo se jim 
to a postupem času se dostali i do 
několika slibných šancí, ale Švéda 
domácí podržel. Boskovice chtěly 
vyhrát a vyplatila se jim sázka na 
ofenzivu. Na hřiště postupně přišli 
Vorlický a Janíček a druhý jmeno-
vaný v 78. minutě po exkluzivní 
přihrávce od Koudelky zazname-
nal, jak se poději ukázalo, rozho-
dující branku utkání. 

FC Vracov - MKZ Rájec-
Jestřebí 0:1 (0:0), Blatný. R.-J.: 
Němeček - Geschvantner, Keller, 
Macík, Herman, Blatný, Hrůza, 
Opletal (85.Klíma), Sedlák (46. 
Holý, 60. Misař) - Ostrý, Cabadaj. 

Překvapení kola se zrodilo ve 
Vracově. Hosté nepřijeli bránit 
a tato taktika jim dokonale vyšla. 
V první půli byli blízko gólu po 
hlavičce Cabadaje a dorážce Sed-
láka. Ve druhé půli domácí vsadili 
na důraz a utkání se začalo dro-
bit na osobní souboje. Hosté ale 
dokázali dát rozhodující branku. 
Cabadajův centr našel Blatného 
a ten v 51. minutě míč propálil 
z první za záda vracovského gól-
mana. 

SK Olympia Ráječko – Kor-
dárna Velká nad Veličkou 3:1 
(1:0), Sehnal J., Starý, Bartoš. Rá-
ječko: Kučera – Kopecký, Bartoš, 
Tenora, Koutný – Jarůšek, Kup-
ský, Sehnal J., Štrajt (89. Kolář) 
– Neděla (86. Tajnai), Starý.

V první půli se ujala jen jedna 
z mnoha šancí domácích, když po 
kombinační akci se Starým zakon-
čoval Jan Sehnal do prázdné bran-
ky. V 58. minutě zvýšil po samo-
statném úniku Starý. Krátce nato 
sice hosté po chybě obrany snížili, 
ale poslední slovo patřilo domá-
cím. V 85. minutě po Sehnalově 
rohu Bartoš pečetil výsledek. 
  1.  Bohunice  25  16  4  5  74:33  52
  2.  Vracov  25  15  3  7  60:26  48
  3.  Boskovice  25  14  4  7  53:31  46
  4.  Rájec  25  13  5  7  44:27  44
  5.  Ivančice  25  13  3  9  51:39  42
  6.  IE Znojmo  25  12  5  8  47:41  41
  7.  Ráječko  25  11  7  7  45:36  40
  8.  Bzenec  25  12  2  11  41:39  38
  9.  M. Krumlov  24  10  6  8  48:40  36
  10.  Znojmo B  25  10  2  13  38:44  32
  11.  Rousínov  25  7  9  9  31:26  30
  12.  Kuřim  25  7  7  11  36:41  28
  13.  Novosedly  25  7  6  12  26:45  27
  14.  Zbýšov  25  8  2  15  28:45  26
  15.  Velká  25  5  6  14  22:58  21
  16.  Židenice  24  3  1  20  24:97  10Boskovice – Kuřim 1:0.  Foto adam.sBoskovice – Kuřim 1:0.  Foto adam.s

Pavel Šmerda

Černá Hora - Michal Horáček 
z týmu Iscarex Česká Třebová 
obhájil loňské prvenství na Běhu 
Černou Horou. V sólo závodě na 
trati dlouhé 9 600 metrů za sebou 
nechal druhého v pořadí a vítěze 
v kategorii veteránů Petra Kotyzu, 
třetí doběhl Jan Šimůnek. Čtvrtý 
byl v cíli triatlonista Jan Křenek 

z Bořitova, který obsadil třetí místo 
v kategorii mužů. 

„Bohužel zde letos nebyli tako-
ví soupeři jako minulý rok, tak-
že jsem celý závod běžel na čele 
sám. Ale jinak jsem spokojený. 
Podmínky byly skvělé, cítil jsem 
se dobře a o minutu jsem si vy-
lepšil čas,“ řekl obhájce loňského 
prvenství, který zároveň přiznal, 
že mu hodně pomáhá, když zná 

Michal Horáček obhájil prvenství v Černé Hoře
trať. „Loni jsem tady byl poprvé, 
takže jsem běžel takzvaně „nasle-
po“. Letos už to bylo lepší. Trať je 
zde nádherná, střídají se všechny 
povrchy, jsou tady seběhy, kopce, 
zkrátka takový kros,“ doplnil Mi-
chal Horáček. 

Nejlepším z okresních běžců 
byl triatlonista Jan Křenek z Boři-
tova. „Hodně těžký závod. Zkusil 
jsem jít první dvě kola s klukama, 
kteří běhají o dvě třídy líp než já, 
ale trochu jsem to přehnal. Celý 
třetí kolo jsem měl pocit, že šla-
pu vodu, bylo to strašný. Přecenil 
jsem svoje možnosti. Čtvrté kolo 
jsem se zase trochu rozběhl, ale ji-
nak celkově to bylo utrpení,“ svě-
řil se ještě zadýchaným hlasem.

Po dvou kolech se přitom Jan 
Křenek držel v těsném závěsu za 
třetím Šimůnkem a vypadalo to, že 
se bude prát o bednu. „Jak už jsem 
řekl, ve třetím kole na mě padla 
deka. Šimůnek si šel svoje tempo 
a mně se ho nepodařilo udržet. Dal 
jsem si za cíl alespoň porazil Leoše 
Svobodu, což se mi dost výrazně 
podařilo, takže z toho mám ra-
dost. Každopádně jsem spokojený. 

Když si vezmu, že soupeři trénují 
běh šestkrát, sedmkrát i osmkrát 
týdně, tak já bohužel tolik prosto-
ru nemám, protože do přípravy 
musím zařadit další dvě disciplíny. 
A zvláště kolo je strašně časově 
náročné, takže pro mě je nereálné 
běžet více než pětkrát týdně, a to se 
samozřejmě projeví,“ dodal boři-
tovský triatlonista. 

Na poloviční trati byl nejrychlej-
ší momentálně asi nejlepší okresní 
juniorský vytrvalec Vojtěch Grün, 
mezi ženami byla první „veterán-
ka“ Lenka Topinková.

Výsledky, muži (9600 metrů): 
1. Horáček 32:12, 2. Šimůnek 
34:22, 3. Křenek 35:20, veteráni 1: 
1. Kotyza 34:10, 2. Stloukal 37:02, 
3. Videman 37:21, veteráni 2: 1. 
Stránský 35:45, 2. Hájek 38:34, 3. 
Prudek 39:35, veteráni 3: 1. Strá-
ník 44:01, 2. Cetkovský 44:32, 3. 
Štrajt 50:42, ženy (4800 metrů): 
1. Coufalová 23:14, 2. Němcová 
23:47, veteránky: 1. Topinková 
20:58, 2. Žákovská 21:22, 3. Slabá-
ková 22:45, junioři: 1. Grün 17:33, 
2. Sláma 19:08, 3. Chlup 24:33, 
dorostenci: 1. Smolka 21:07. Stupně vítězů v dětské kategorii.  Foto Pavel ŠmerdaStupně vítězů v dětské kategorii.  Foto Pavel Šmerda

Pohár rozhlasu. Tradiční atle  cké přebory základních škol se uskuteč-
nily v úterý a ve středu na stadionu ASK Blansko. Výsledky na str. 10 
a www.zrcadlo.net. Foto Bohumil Hlaváček



úterý 17. května 2011 SPORT10
Rudice šokovala vysokou výhrou v derby na olomučanském hřiš  

Sloup se prodral do čela tabulky
I.B 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Šlá-
gr kola rozhodl o tom, že se Sloup 
posunul do čela tabulky okresního 
přeboru. Domácí nebyli překva-
pivě proroky v Olomučanech ani 
Doubravici. Drama pestré na góly 
se odehrálo ve Vysočanech.

Sloup – Jedovnice 3:2 (1:1), 
Kleveta, Zouhar, Nečas – Pokor-
ný, Janda. 

Ve vyrovnaném zápase se štěs-
těna přiklonila na domácí stranu. 
Sloup vedl po Klevetově brance, 
Pokorný srovnal po podobné akci 
na druhé straně. Ve 47. minutě po-
slal domácí do vedení důraznou do-
rážkou po Nečasově střele Zouhar, 
třetí branku přidal matador Nečas 
ukázkovým přelobováním Suchého 
v jedovnické bráně. V 74. minutě 
sice Janda snížil, ale přestože ještě 
na obou stranách zaduněla břevna, 
skóre se již nezměnilo. 

Doubravice – Boskovice B 0:3 
(0:0), Zoubek P. 3, ČK: Jordánek (B). 

První půle byla vyrovnaná, se 
šancemi na obou stranách. Po ná-
vratu z kabin přišly velké chvíle 
boskovického Zoubka. Poprvé se 
trefi l hlavou v 60. minutě, podru-

Mladí plavci závodili v Ostravě
Ostrava - Po oba víkendové 

dny probíhalo v Ostravě – Po-
rubě již po osmnácté druhé kolo 
Českého poháru v plavání pod 
názvem Velká cena Ostravy. Ten-
to mezinárodní mítink plavců bez 
rozdílu věku od staršího žactva až 
po dospělé je každoročně velmi 
oblíbený a zúčastňuje se ho pravi-
delně česká i zahraniční plavecká 
špička. 

Ani letos tomu nebylo jinak, 
i když zahraničních plavců zde 
tentokrát bylo o něco méně než 
v minulých letech. Zato českými 
reprezentanty z řad juniorů i do-

spělých se to v rozplavbách jen 
hemžilo, takže se bylo na co dívat. 
Zastoupení zde měli Slovinci, Slo-
váci a Poláci. Blanenský oddíl vy-
slal dva borce Michala a Jana Ven-
celovi a v barvách Komety Brno 
se představily další dvě plavkyně 
z Blanska, a sice Silvie Rybářová 
a Beatriz Prečanová, z Boskovicka 
pak Julie Pulcová a Anna Formán-
ková. 

Ze jmenovaných plavců dosáh-
la na medaile pouze Silvie Rybá-
řová, současná česká reprezen-
tantka v dálkovém plavání, a to 
hned ve třech disciplínách. Na 

nejdelší trati, kterou byla patnác-
tistovka kraul, doplavala stříbrná, 
na osmistovce bronzová a bronz 
vybojovala také ve fi nále na 200 
m motýlek. Na stejné trati si také 
nevedl špatně zástupce blanen-
ského oddílu Jan Vencel, který 
se probojoval do fi nále a v něm 
dohmátl s osobním rekordem na 
šestém místě. Vynikající pátou 
příčku obsadila teprve čtrnáctile-
tá Anna Formánková z Kunštátu 
ve fi nále polohové dvoustovky. 
Za zmínku stojí i šesté místo bý-
valé boskovické plavkyně Julie 
Pulcové na 800 m kraul. (vv)

Blansko, Choceň - Po výhře 
stolních tenistů TJ ČKD Blansko 
v prvním fi nálovém utkání play off 
třetí ligy v Chocni již favorizova-
ný soupeř další překvapení nedo-
pustil. Přestože borce z Kolbenky 
hnala vpřed skvělá divácká kulisa 
v jejich domácí herně na Podlesí, 
po smolné prohře v úvodní čtyřhře 
se nepodařilo dotáhnout do vítěz-

ného konce zápas ani Kvíčalovi ve 
dvouhře. Jak se později ukázalo, 
tyto body nakonec patrně v koneč-
ném účtování chyběly. V rozho-
dujícím třetím utkání v Chocni již 
domácí vyhráli s přehledem, i když 
Blansko nedalo svoji kůži lacino. 
Přes prohru bylo letošní účinková-
ní stolních tenistů TJ ČKD ve třetí 
lize velice úspěšné. Kádr je stabi-

lizovaný. Luboš Dudík a v play off 
i Aleš Přikryl byli oporami celku, 
velkou budoucnost má před sebou 
mladičký David Kvíčala. Letošní 
úspěch nebyl náhodný a tým má 
před sebou solidní perspektivu.

2. zápas: Blansko – Choceň 5:9, 
Dudík, Přikryl 2, Mikula 1. 

3. zápas: Choceň – Blansko 
9:3, Dudík 2, Přikryl 1. (bh)

Choceň otočila sérii a vyhrála
Jedovnice, Brno - První květ-

nový víkend se v Jedovnicích 
na Olšovci sešla řada kvalitních 
jachtařů v lodní třídě Evropa na 
druhém pohárovém závodě Mo-
ravy, kterým byl Memoriál Hynka 

Švédy. Ve velice silné konkuren-
ci v čele s mistrem republiky se 
členové TJ ČKD Blansko vůbec 
neztratili. Ba naopak. Na svá nej-
lepší léta si vzpomněl nestárnoucí 
Michal Kubík, který až do předpo-

Jachtaři závodili na Olšovci
slední rozjížďky držel první místo. 
Až poslední, ne zcela regulérní jíz-
dou, se propadl na druhé místo za 
mistra republiky Marka Směšného 
z Prostějova. Výborně zajela také 
Martina Švancarová, která obsa-
dila první místo v ženách. V lodní 
třídě Optimist získal v oddílovém 
závodě první místo Martin Šebek, 
druhý byl Libor Vrzal a třetí Ma-
rek Samec.

Druhý květnový víkend se ob-
jevily plachty na Olšovci opět. Jel 
se zde Moravský pohár lodní třídy 
Optimist – Pohár Jedovnic. Mladí 
závodníci ČKD Blansko se neztra-
tili, když šestnácté místo obsadil 
Martin Šebek, osmnácté Libor Vr-
zal a dvaadvacáté Marek Samec.

Lodní třída Vaurien měla repub-
likový pohár ,,To je celá, to je půl“ 
na brněnské přehradě. I TJ ČKD 
Blansko zde měla své zastoupení. 
Lenka Prokopová v posádce s To-
mášem Karasem z YC Brno obsa-
dila krásné druhé místo za vicemis-
try světa z loňského roku, bratry 
Barany ze Slovenska. Na třetím 
místě byl Michal Kubík s Marcelou 
Chyťovou z LS Brno.  (bh)

Domácí. Mar  na Švancarová a Elen Vrzalová na Olšovci. 
 Foto Jaroslav Ircing

Hradec Králové, Kunčina Ves -
Robin Daněk z Kunčiny Vsi vy-
hrál úvodní nominační závod 
sportovních střelců v disciplíně 
trap v Hradci Králové. 

Závod pro něj začal skvěle, když 
na prvních dvou položkách nastří-
lel „čistých“ 25. „Na třetí polož-
ce už panovala nervozita a počasí 
ukázalo své. Přišla bouřka, ale 
konečných 23 bylo úspěšných. Po 
prvním dnu jsem nástřelem 73 dr-
žel první místo,“ svěřil se Daněk.

Druhý začal pro Robina chy-
bou hned na třetím terči, ale pak 

už nezaváhal, takže nástřel 24 bral 
jako dobrý základ k celkovému 
výsledku 120, což znamená jedno 
z kritérii pro nominaci na srpno-
vé ME v Bělehradě. „Povedlo se. 
Letos střílím novou pažbou a ta 
mi dává více klidu na první ránu, 
peru se spíš s druhou ránou, ale to 
je vždy kapánek o štěstí,“ dopl-
nil střelec, který dal ve fi nále 24 
a závod vyhrál o čtyři terče před 
Hojným a o šest před třetím Maje-
rem. „Nominačních závodů je pět, 
takže uvidíme, jak to půjde dál,“ 
dodal Daněk.  (pš)

Grand Prix pro Daňka
Velká Bystřice, Blansko - Sobo-

ta byla pro biketrialovou veřejnost 
ve znamení druhého závodu Vema 
mistrovství ČR. Konal se ve Velké 
Bystřici u Olomouce. Tradičně se 
na něj sjeli i slovenští jezdci, kteří 
pak zamíchali celkovým pořadím. 
V areálu bývalého lomu připravili 
pořadatelé náročné tratě, na kte-
rých bylo k vidění i několik ošklivě 
vypadajících pádů. Zranění však 
naštěstí žádná nebyla.

V kategorii Elite opět bojovali 
dva blanenští jezdci Václav Kolář 
a Martin Kakáč. Vašek tentokrát 

zvítězil nejtěsnějším rozdílem, 
jaký může být a to na počet nul. 
S hodonínským Davidem Herkou 
bojoval do poslední sekce a výsled-
kem byl stejný počet bodů. Martin 
tentokrát skončil na pátém místě 
za Slovákem Muzigou a přerov-
ským Pavlem Procházkou. Kakáč 
dohání tréninkové manko, které 
nabral po komplikované zlomeni-
ně nohy. Na kolo mohl poprvé až 
v dubnu a zatím je jeho nerozjež-
děnost znát. Je to malý zázrak, že 
se šroubem v kotníku může vůbec 
jezdit a skákat.

Ještě větší smůlu má Václav 
Gryc, který vyfasoval sádru mi-
nulý týden a jeho start na ME ve 
Švédsku je ohrožen stejně jako 
titul v kategorii Junior. V této ka-
tegorii ještě zastupuje blanenské 
řady Michal Stloukal, který zajel 
sedmé místo. Senior Tadeáš Šev-
čík tradičně obsadil čtvrtou příč-
ku, tentokrát mu k bedně chyběly 
pouhé dva body. Také Minime 
Ondřej Šenk dojel čtvrtý, ze stup-
ňů vítězů ho odsunuli dva slo-
venští jezdci a olomoucký Matěj 
Popelka. (rk, bh)

Kolář si připsal druhé vítězství

Blansko B – Bohdalice 1:1 
(1:0), Juránek.

Domácí začali ve velkém stylu, 
jedna šance střídala druhou. Svůj 
tlak přetavili ve vedoucí branku, 
o kterou se po Matuškově při-
hrávce postaral Juránek. Vedení 
se jim ale nepodařilo přes dále 
trvající tlak i po změně stran po-
tvrdit a hosté z ojedinělé akce do-
kázali vyrovnat. 

Bořitov – Drnovice 0:0
Souboj dvou celků z čela tabul-

ky nakonec skončil spravedlivou 
remízou. Bořitov mohl prohrát 
i sáhnout po třech bodech. Velmi 
blízko jim byl v samotném závě-
ru, kdy veterán Šmerda uháněl 
sám na drnovického brankáře. 
Neprostřelil ho a zápas dospěl 
k plichtě.

Tišnov – Černá Hora 1:1 
(1:0), Honsnejman.
Černá Hora získala důležitý 

bod v zápase s favoritem. Ten vedl 
od 20. minuty, když jí gól dal její 
ještě nedávný hráč Panovský. Vy-
rovnal ve druhé půli po pěkném 
uvolnění od Flígla Honsnejman. 
Utkání skončilo dělbou bodů, 
vyznamenal se dvakrát domácí 
strážce svatyně Trávníček.

Kunštát – Ivanovice na Hané 
1:0 (0:0), Zámek.

Domácí jsou spokojení se zis-
kem tří bodů, jejich výhra ale 
měla být výraznější. Z celozápa-
sové převahy totiž vytěžili jen 
jeden gól. V 75. minutě na něho 
dosáhl po standardní situaci pře-
hozením brankáře hlavou Zámek. 
Hosté byli nebezpeční jen z brej-
ků a ty si Kunštátští pohlídali.

Medlánky – Olešnice 4:0 (1:0).
Zdá se, že Olešnice již rezigno-

vala. Šance na záchranu je pouze 
teoretická, Medlánky ji v sobot-
ním utkání přehrály.  (bh)
  1.  Tišnov  21  11  5  5  30:15  38 
  2.  Drnovice  21  10  8  3  27:14  38
  3.  Bohdalice  21  11  3  7  39:24  36
  4.  Bořitov  21  10  5  6  39:32  35 
  5.  Bosonohy  21  10  3  8  40:34  33
  6.  Kunštát  21  8  9  4  22:20  33
  7.  Medlánky  21  9  2  10  35:29  29
  8.  Svratka  21  8  4  9  36:37  28
  9.  Blansko B  21  7  5  9  30:39  26
  10.  Ochoz  21  7  5  9  26:38  26
  11.  Ivanovice  21  7  4  10  21:33  25
  12.  Rousínov B  21  6  6  9  26:27  24
  13.  Černá Hora  21  5  7  9  27:32  22
  14.  Olešnice  21  3  4  14  13:37  13 

hé v 78. minutě ránou pod břevno 
a hattrick završil pět minut před 
koncem z nenápadné akce.

Olomučany – Rudice 1:6 (1:2), 
Dědeček – Nejezchleb 2, Sehnal 
L., Matuška, Konečný, Paděra.

Domácí nepotvrdili jarní for-
mu. Po červených kartách jim sice 
chyběli klíčoví hráči, že utkání 
ale skončí takovým debaklem, asi 
nečekali. S hosty drželi krok jen 
do přestávky, pak odpadli a skóre 

narostlo až na děsivou šestku na 
jejich kontě.

Drnovice – Šošůvka 6:2 (1:2), 
Haničinec 2, Setnička J. 2, Crhák, 
Komárek – Petlach Mir., Odehnal.

Domácí sice otevřeli brankový 
účet utkání, pak ale Šošůvka oto-
čila a výsledek držela až do půle. 
Ze šaten se ale vrátily jiné Drnovi-
ce. Utkání zcela ovládly a soupeře 
zdecimovaly pěti góly.

Vysočany – Kořenec 4:3 (2:2), 

Přikryl R. 2, Slouka T., Hejč Jiří – 
Servus 2, Ševčík.

Kořenec překvapil rychlým gó-
lem, domácí ale dokázali otočit. Do 
šaten však dostali vyrovnávací bran-
ku. Po návratu z nich dvěma zásahy 
odskočili a přestože hosté snížili, 
Vysočany již tři body ubránily. 

Letovice – Lysice 2:0 (0:0), 
Hlaváček, Tesař. 

V Letovicích se hrál prachbídný 
fotbal. Pomyslnou výhru jednoo-
kého nad slepým si zajistili domá-
cí ve druhé pětačtyřicetiminutov-
ce. V 53. minutě dal první branku 
zpoza vápna Hlaváček, pečetil 
o sedm minut později po samo-
statném úniku Tesař.

Vavřinec – Lipovec odloženo 
pro nezpůsobilý terén. 
  1.  Sloup  21  13  3  5  49:29  42
  2.  Jedovnice  21  13  1  7  59:41  40 
  3.  Lipovec  20  12  3  5  48:25  39
  4.  Drnovice  21  11  4  6  57:43  37 
  5.  Doubravice  21  11  2  8  50:36  35 
  6.  Boskovice B  21  9  6  6  51:41  33 
  7.  Letovice  21  10  3  8  46:40  33
  8.  Vysočany  21  9  3  9  49:53  30 
  9.  Rudice  21  8  5  8  41:38  29
  10.  Šošůvka  21  8  3  10  53:58  27 
  11.  Kořenec  21  7  5  9  49:43  26 
  12.  Olomučany  21  7  3  11  32:55  24 
  13.  Lysice  21  5  3  13  25:64  18
  14.  Vavřinec  20  0  2  18  22:65  2

Sloup – Jedovnice 3:2.  Foto Pavel NovákSloup – Jedovnice 3:2.  Foto Pavel Novák

Tenisté. Mladí boskovič   tenisté zahájili mistrovské soutěže, když vyhráli skupinu pořádanou v Letovicích. Družstvo tvořili hráči Štěpán Žáček, Vojtěch 
Kuklínek, Marek Vašíček, Jiří Krajíček pod vedením trenéra Michala Gebela. Foto archiv * Turnaj. Neregistrovaní kuželkáři z okresní podnikové ligy 
zakončili sezonu úspěšným turnajem TOP CUP AMATER. Letošním vítězem se stal Miroslav Pernica (uprostřed)s pohárem.  Foto Petr Dvořák.

Z  

atletika

Pohár rozhlasu
Ml. žákyně, družstva: 1. Dvor-

ská, 2. Kunštát, 3. Gymnázium 
Blansko. 60 m: 1. Švábová (Oleš-
nice) 8,3, 2. Tóthová (Dvorská) 
8,4, 3. Ducháčková (Letovice) 8,5. 
600 m: 1. Fialová (Dvorská) 1:46,8, 
2. Staňková (Svitávka) 1:54,1, 
3. Slugeňová (Salmova) 1:55,3. 
4x60 m: 1. Dvorská 33,4, 2. Kun-
štát 34,3, 3. Letovice 34,5. Dálka: 
1. Hrubá (Dvorská) 439, 2. Mrázko-
vá (Rájec-Jestřebí) 407, 3. Jančíko-
vá (Olešnice) 406. Výška: 1. Hru-
bá (Dvorská) 141, 2. Kotoučková 
(Kunštát) 138, 3. Švábová (Olešni-
ce) 135. Kriketový míček: 1. Chlu-
pová (Erbenova) 51,32, 2. Ducháč-
ková (Letovice) 47,59, 3. Daňková 
(Erbenova) 43,10.

Ml. žáci, družstva: 1. Erbeno-
va, 2. Rájec-Jestřebí, 3. Lysice. 
60 m: 1. Klinkovský (Gymnázi-
um Blansko) 7,7, 2. Štencl (Kun-
štát) 7,9, 3. Kejík (Sušilova) 8,0. 
1000 m: 1. Brázda (Rájec-Jestře-
bí) 3:11,6, 2. Mareček (Dvorská) 
3:20,5, 3. Cihlář (Erbenova) 3:20,6. 
4x60 m: 1. Sušilova 32,0, 2. Rá-
jec-Jestřebí 32,1, 3. Kunštát 32,4. 
Dálka: 1. Štěpánek (Erbenova) 479, 
2. Kejík (Sušilova) 473, 3. Azzaya 
Azbayar (TGM) 462. Výška: 1. Ště-
pánek (Erbenova) 155, 2. Škorpík 
(Olešnice) 150, 3. Pernica (Gymná-
zium Blansko) 150. Kriketový mí-
ček: 1. Kohoutek (Salmova) 60,66, 
2. Musil (Salmova) 59,53, 3. Müller 
(Erbenova) 58,77.

St. žákyně, družstva: 1. Lysice, 
2. Slovákova, 3. Gymnázium Blan-
sko. 60 m: 1. Hlavoňová (Lysice) 
8,0, 2. Stloukalová (Slovákova) 
8,2, 3. Strejčková (Salmova) 8,2. 
800 m: 1. Klepalová (Gymnázi-
um Blansko) 2:31,8, 2. Zdrubecká 
(Rájec-Jestřebí) 2:45,5, 3. Sych-
rová (Lysice). 4x60 m: 1. Lysice 
32,7, 2. Slovákova 33,3, 3. Erbe-
nova 33,7. Dálka: 1. Strejčková 
(Salmova) 473, 2. Ošlejšková 
(Slovákova) 472, 3. Šindelková 
(Erbenova) 462. Výška: 1. Fran-
cová (Erbenova) 145, 2. Musilová 
(Lysice) 145, 3. Tatíčková (Lysice) 
140. Koule: 1. Altrichterová (Gy-
mázium Blansko) 9,25, 2. Ošlejš-
ková (Slovákova) 8,97, 3. Peňázo-
vá (Letovice) 8,25.

St. žáci: 1. Lysice, 2. Kunštát, 
3. Salmova. 60 m: 1. Kotlán (Lysi-
ce) 7,1, 2. Pernica (Jedovnice) 7,2, 
3. Daněk (Erbenova) 7,5. 1500 m: 
1. Kudláček (Lysice) 4:46,4, 2. Sed-
lák (Jedovnice) 4:52,5, 3. Barták 
(Salmova) 4:57,0. 4x60 m: 1. Rá-
jec-Jestřebí 29,9, 2. Kunštát 30,0, 
3. TGM 30,2. Dálka: 1. Doležel 
(Kunštát) 530, 2. Vojanec (Lysice) 
510, 3. Šebek (Sušilova) 506. Výš-
ka: 1. Vojanec (Lysice) 165, 2. Kot-
lán (Lysice) 160, 3. Šmídl (Letovi-
ce) 160. Koule: 1. Hradský (Lysice) 
11,84, 2. Pernica (Jedovnice) 11,73, 
3. Grünwald (Gymnázium Blansko) 
11,34. (bh)
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kostka:  310,- Kč/q
ořech 1 Bílina:  300,- Kč/q
koks:   820,- Kč/q
brikety:  410,- Kč/q
černé uhlí kostka:     520,- Kč/q

betonářský, stavební
betonářský praný: od 200,- Kč/t
drcené kamenivo všech frakcí
říční oblázky, okrasné kameny
vrtání studní
sklápěcí auta a kontejnery 1-30 tun

UHLÍ
ZA LETNÍ 
CENY!!!

DOPRAVA

PÍSKY

OSTATNÍ

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU !

Objednávky: tel.: 516 445 016
  sklad: 737 757 524, 603 112 270
  e-mail: pedop@pedop.cz

Marta Antonínová

Moravský kras je nejznámější 
a nejvýznamnější krasovou oblas-
tí tuzemska. Najdete zde unikáty 
přírody, četné archeologické, pa-
leontologické i kulturní památky. 
Krasové plošiny jsou rozřezány 
až 150 metrů hlubokými kaňony, 
kterým se tu říká žleby. Téměř še-
desát procent území Moravského 
krasu pokrývají lesy. Známe zde 
více než 1000 jeskyní. Pět z nich 
je zpřístupněno pro veřejnost. 

V minulém roce jeskyně na-
vštívilo téměř tři sta deset tisíc 
milovníků podzemí. Tradičně nej-
vyhledávanějším cílem jsou Pun-
kevní jeskyně s lákadlem plavby 

Moravský kras je cílem turistů

po podzemní říčce Punkvě. Ty si 
loni prohlédlo sto devadesát tisíc 
lidí. 

„O druhé místo v pomyslném 
žebříčku návštěvnosti se s rozdí-
lem jen asi tří set návštěvníků dělí 

Sloupsko-šošůvské jeskyně a Ka-
teřinská. Po přestávce na rekon-
strukci jsme znovu zpřístupnili 
jeskyni Balcarku, kam se pomalu 
návštěvníci vracejí, loni jich bylo 
více než osmadvacet tisíc. A ko-
nečně do Výpustku, který není 
až tak klasickou jeskyní, zavítalo 
devatenáct tisíc lidí,“ uvedl pře-
hled Jiří Hebelka, vedoucí správy 
jeskyní. 

Ze zahraničních návštěvníků 
měli o jeskyně největší zájem 
Poláci, těch bylo téměř čtyřicet 
tisíc, dále si je prohlédlo asi dva-
náct tisíc Rusů, Němců a Slováků 
přijelo loni shodně téměř šest ti-
síc. Jejich cílem byly především 
Punkevní jeskyně. 

Jedovnický soubor Vlastimil
se představil v Boleradicích
Divadelní spolek bratří Mrštíků v Boleradicích uspořádal o prvním 

květnovém víkendu pátý ročník Krajské přehlídky venkovských di-
vadelních souborů Jarní sešlost Boleradice 2011. Pozváno na ni bylo 
sedm souborů, které svými inscenacemi oslovily diváky a svou účastí 
v Boleradicích usilovaly o postup na Národní přehlídku ve Vysokém 
nad Jizerou. Organizátoři připravili porotě a především divákům di-
vadelní hody.

Po dvou letech se přehlídky zúčastnili i členové jedovnického soubo-
ru Vlastimil s autorskou hrou Zvláštní vydání. 

V hodnocení jedovnické inscenace porota mimo jiné uvedla: „Sou-
sedské zábavné divadlo vzniká v Jedovnicích vždy ke konci roku. 
Hraje se na Silvestra či pár dní předtím – to určuje jeho specifi ka. 
Inscenace se líbí, v místě se zahraje několikrát a soubor se vydá na 
přehlídku. V novém kontextu však vyplavou na povrch problémy, 
nad kterými se soubor hrající v místě a „pro své“ vůbec nemusí za-
mýšlet. Jedovnickým budiž chvála za to, že se opakovaně vrhají do 
tohoto víru, aby slyšeli názory poroty, konstruktivní kritiku, která 
jim může v další práci pomoci. Mimochodem, porota se jednoznačně 
shodla na tom, že by ráda produkci Jedovnic viděla v jejich prostředí 
a v kontextu vzniku. Je to sousedské divadlo, soubor se rád baví, 
směje… a určitě je to dobrá parta. Vlastimil doplnil tentokrát svoji 
produkci živou kapelou, která mu pomohla udržet pohromadě rámec 
představení. Hudba dobrá, velmi zajímavá, včetně textů jednotlivých 
songů...“  (ama)

Hlavním produktem Mlékárny 
Otinoves, která je pokračovate-
lem osmdesátileté tradice mléká-
renství na Drahanské vrchovině, 
je přírodní plísňový sýr NIVA.

„Mlékárna ročně zpracuje de-
set milionů litrů mléka a vyrobí 
1 200 tun plísňového sýra. Mléko 
pochází z veterinárně kontrolova-
ných zdrojů, z chráněné přírodní 
oblasti Moravského krasu a Dra-
hanské vrchoviny,“ řekla ředitel-
ka mlékárny Hana Zouharová. 

Budova mlékárny prošla kom-
pletní rekonstrukcí, při níž v pří-
zemí vznikla moderně vybavená 
podniková prodejna, kde si mo-
hou zájemci zakoupit nejen Nivu, 
ale také ostatní mléčné výrobky - 
například klasický i uzený Eidam, 
čerstvé máslo a tvaroh. 

„V rámci Programu SAPARD 
podporovaného Evropskou unií 
byl vybudován moderní zrací 
sklep, který zaručuje ideální pod-
mínky pro dozrávání sýrových 

podniková prodejna

Mlékárna Otinoves s. r. o.  
798 61 Otinoves 201,  
tel.: 582 395 033, fax: 582 395 102, e-mail: info@mot.cz

Po, Út   8.00–15.00 h
St 8.00–16.30 h
Čt, Pá 8.00–15.00 h
So     8.00–12.00 h

V Otinovsi vyrábějí oblíbený sýr Niva

bochníků. Následně byla kom-
pletně zrekonstruována čistírna 
odpadních vod,“ doplnila ředi-
telka.

Podle ní mlékárna klade vel-
ký důraz na kvalitu dodávaných 
produktů, proto zavedla systém 
řízení kvality podle normy ISO 
22000 a mezinárodní standard 
IFS. Kromě ocenění regionální 
produkt a regionální potravina 

je sýr Niva také držitelem ozna-
čení kvalitních českých výrobků 
KLASA.

Oblíbený sýr Niva má jemnou 
a zároveň pikantní chuť. „Vyrábí 
se podle osvědčených receptur již 
od roku 1963. Základní surovinou 
pro výrobu sýra je pasterované 
plnotučné mléko, dále se použí-
vá ušlechtilá plíseň Penicillium 
roqueforti, sýřidlo, smetanová 

kultura a sůl. Výroba probíhá 
ve speciálních výrobnících, vy-
tvarované bochníky se nasolují 
v solné lázni a propichují, aby se 
vytvořily průduchy nezbytné pro 
růst plísně. Zrání sýrů probíhá 
3-4 týdny v prostorách s přesně 
danými klimatickými parametry. 
Výsledkem tradičního postupu je 
bochník o váze 2 kg s obsahem 
tuku v sušině 50%,“ prozradila 
ředitelka.

Minimální trvanlivost sýru 
NIVA je 24 dní od data expedice. 
NIVA chutná výborně jen doplně-
ná čerstvou zeleninou a tmavým 
chlebem, sváteční variantu vy-
tvoří vlašské ořechy a hroznové 
víno. Je výborná jako základ růz-
ných pomazánek a pro ochucení 
zeleninových a těstovinových 
salátů. V teplé kuchyni se nejběž-
něji používá pro přípravu omáček 
a k zapékání. Výborné je slané 
pečivo s náplní z NIVY. Hodí se 
samozřejmě skvěle i k vínu.

Marta Antonínová

Moravský kras má svůj neopa-
kovatelný charakter, daný přírod-
ním bohatstvím, kulturou a sta-
letými tradicemi. Také výrobky 
a produkty, které odsud pocháze-
jí, nesou tuto jedinečnost. Je do 
nich vložena práce a činorodost 
zdejších obyvatel – řemeslníků 
i zemědělců. 

Zavedení značky pro výrobky, 
která garantuje jejich původ v re-
gionu, je jednou z cest, jak zvidi-
telnit produkci místních výrobců. 
Zákazník získá nákupem znače-
ných produktů kvalitní a jedineč-
né výrobky, podpoří konkrétní 
výrobce a ekonomiku našeho re-
gionu a současně chrání životní 
prostředí.

Co vůbec znamená označení 
Moravský kras – regionální 
produkt?

Je to značka pro zdejší výrob-
ky. Potravinářské, zemědělské, 
řemeslné i umělecké. Mohou to 
být i služby. Musí však být kvalit-
ní a jejich výroba či provozování 
musí být v souladu s ochranou ži-
votního prostředí. Značku mohou 
získat jen ti výrobci, jejichž pro-
dukty prošly přísným procesem 
certifi kace.

Proč tato značka vlastně 
vznikla?

Značení místních výrobků je 
jednou z možností, jak spojit 
ochranu přírody a kulturního dě-
dictví s hospodařením člověka. 
Značka také pomáhá čelit nepů-
vodním výrobkům, které zneuží-
vají názvů a symbolů spojených 
s Moravským krasem pro svou 
vlastní reklamu. Značené výrob-
ky a jejich propagace pomáhají 
zviditelnit náš region a posílit 
jeho image. 

Co musí značené výrobky 
splňovat?

Aby mohl výrobek získat znač-
ku Moravský kras – regionální 
produkt, musí projít procesem 
certifi kace a splňovat základní 
kritéria, která platí pro výrobek 
i výrobce. Musí sídlit v regionu 
Moravského krasu a okolí, musí 
splňovat všechny předpisy a nor-
my, musí být kvalitní a šetrný 
k životnímu prostředí. Hodnotí se 
i jedinečnost vztahu k regionu z 
pohledu tradice a použitých suro-
vin. Přednost mají ty s vysokým 

podílem ruční práce. Je posuzo-
vána i skutečnost, zda výrobek 
nese charakteristický motiv Mo-
ravského krasu.

Jak jsou certi ikované vý-
robky značeny?

Symbol značky Moravský kras 
– regionální produkt tvoří voda, 
nebo spíše její malá část – kapka. 
Voda se ve velké míře podílela 
a podílí na charakteristickém rázu 
krajiny Moravského krasu s jes-
kyněmi, úzkými žleby a potoky. 
Nepravidelná kontura ornamentu 

odkazuje na ruční práci a jistou 
historickou patinu, která je znám-
kou dlouhodobého používání 
a kvality.

Kdo už může značku použí-
vat?

Modrou kapku s textem Mo-
ravský kras - regionální produkt 
může k dnešnímu dni používat 
dvacet sedm výrobků a výrobců. 
Zatím nejpočetněji jsou zastou-
peny potravinářské výrobky, ze-
jména včelí produkty, výrobky 
z kozího, ovčího či kravského 

mléka, ale i pečivo. Do této ka-
tegorie patří i pštrosí speciality 
a Jedovnický kapr nebo výrobky 
Pivovaru Černá Hora či bosko-
vické palírny. Z uměleckých děl 
jsou to malované kameny, malba 
na hedvábí, ale i umělecká liti-
na, značkou se mohou pochlubit 
i dva zpracovatelé skla. K dalším 
patří výrobky ze dřeva, květiny 
z přírodních materiálů nebo krej-
čovské výrobky. 

Jak může výrobek značku 
získat a kdo se o ni stará?

Zájemci o značku vyplní a za-
šlou žádost na adresu Místní akč-
ní skupiny Moravský kras, která 
sídlí ve Sloupu číslo 221. Je tře-
ba výrobek popsat a pokud je to 
možné, přiložit vzorek. Se získá-
ním certifi kátu jsou spojeny drob-
né poplatky, které mají částečně 
zajistit fungování systému znače-
ní a propagaci výrobků i samotné 
značky. Podrobné informace do-
stanou zájemci od Jozefa Janči na 
e-mailu masmk@seznam.cz.

Kde lze koupit výrobky ozna-
čené modrou kapkou?

Stačí se pozorně dívat a najde-
te je na mnoha místech. Napří-
klad v Jedovnicích na tradičním 
jarním a podzimním jarmarku, 
na akcích pořádaných pod Vese-
lickou rozhlednou, nechyběly na 
vánočním i velikonočním jarmar-
ku v Lipovci. Najdete je i v řadě 
informačních středisek. Prodej 
regionálních produktů je tradiční 
součástí všech akcí, které pořádá 
Místní akční skupina Moravský 
kras, ale i farmářských trhů nejen 
na Moravě. Mnohé výrobky lze 
koupit přímo u výrobců. Ti si vzá-
jemně pomáhají, a tak pomalu ale 
jistě vzniká i síť prodejen zamě-
řená právě na výrobky označené 
modrou kapkou.

Regionální výrobky mají svoje 
nezaměnitelné označení

Blíží se už
druhé Křtinské

vytrubování 
Poprvé se trubači z mnoha míst 

České republiky sjeli do Křtin 
v loňském roce. Druhý ročník 
Křtinského vytrubování se usku-
teční ve dnech 27. až 29. května.

„Letos jsme vytrubování vě-
novali poctě profesora Antonína 
Dyka u příležitosti 140. výročí jeho 
narození,“ uvedl zástupce ředitele 
ŠLP Masarykův les Mendlovy uni-
verzity v Brně Pavel Mauer. 

Troubení se letos zúčastní čty-
ři soubory z Česka a dva soubory 
domácí – trubači LDF MENDELU 
a ŠLP. Budou je školit a připravo-
vat tři známí lektoři.

První den se trubači po secvičení 
představí veřejnosti v rámci pro-
gramu Noci kostelů ve křtinském 
chrámu kolem půl deváté večer. 
Sobotní program začne v deset 
hodin vystoupením trubačů v am-
bitech křtinského kostela a o půl 
hodiny později bude na zámku ote-
vřena přehlídka nejsilnějších trofejí 
ze ŠLP. Následovat bude vernisáž 
výstavy obrazů malíře Václava Na-
světila. 

„Zajímavostí bezesporu bude 
uvedení myslivecké kuchařky spi-
sovatele Oldřicha Koudelky, které 
je připraveno na půl dvanáctou. Po 
poledni bude v zámecké restauraci 
připravena ukázka mysliveckého 
menu podle Koudelkovy kuchařky, 
kterou si vzal na starost mistr ku-
chař Václav Šmerda,“ řekl Pavel 
Mauer s tím, že od 15 hodin se tru-
bači představí v jeskyni Výpustek 
a program zakončí jejich vystoupe-
ní v 18 hodin v ambitech ve spojení 
s večerní zvonohrou.

V neděli 29. května si můžete 
trubače poslechnout při koncertě 
v chrámu, který začíná v 10 hodin, 
a také při následné mši. Závěrečné 
tóny lesních rohů a polnic se roze-
zní před zámkem půl hodiny před 
polednem. V prostorách zámku 
Křtiny si zájemci budou moci pro-
hlédnout i zajímavou výstavu prací 
výtvarníka Zdeňka Nadymáčka, 
který se věnuje obrazům a rytinám 
do parohů. (ama)

Pekařské výrobky z Rudice.  Foto Marta AntonínováPekařské výrobky z Rudice.  Foto Marta Antonínová



V současné době začíná sezo-
na líhnutí mláďat. V letošním 
roce se podařilo odchovat kuřa-
ta pštrosů emu z Austrálie, kte-
ré vyseděl kohout na hnízdě. Za-
čínají se líhnout kuřata pštrosů 
afrických a nandu pampových. 

Všechna mláďata budou k vi-
dění ve venkovních výbězích od 
poloviny června. Snáška vajec 
u pštrosů emu začíná v lednu 
a končí v dubnu, kdy se nechávají 
poslední vejce sezony k líhnutí 
pod kohoutem na hnízdě. Pštrosi 
afričtí a nandu pampový začínají 
snášku koncem března, v sou-
časné době snáška vrcholí, začí-
nají se líhnout kuřata a poslední 
vejce se dávají k líhnutí koncem 
června. Nyní probíhá líhnutí na 
hnízdě u tří kohoutů nandu pam-
pových a první kuřata očekáváme 
koncem příštího týdne. 

Pořádáme zájezdy a exkur-
ze na objednání s odborným 
komentářem v průběhu celého 

léta nejen pro školy, ale i pro ši-
rokou veřejnost. V areálu farmy 
a zahradnictví je stánek s občer-
stvením, kde můžou návštěvníci 
ochutnat pštrosí speciality, širo-
ký sortiment teplých i studených 
nápojů. Pro děti je v zahradnictví 
k dispozici zdarma dětský koutek 
s trampolínou a kolotoč.

V podnikové prodejně je mož-
no zakoupit veškerý sortiment 
čerstvého chlazeného pštrosího 
masa a výrobků z něj, produk-
ty z Moravského krasu, pštrosí 
kosmetiku, výrobky z peří, kůže 
a vajec.

Jak jste se dočetli v minulém 
čísle, od července minulého 
roku je otevřená i nová prodejna 
PŠTROSÍCH SPECIALIT v Boři-
tově „na Špitálce“ u kruhového 
objezdu na hlavní silnici Brno – 
Svitavy.

S přicházející sezonou grilová-
ní si jistě přijdou labužníci na své. 
Nabízí se zde široký sortiment 

pštrosích specialit, také uzenář-
ské výrobky z řeznictví Šutera 
Olešnice, zabijačka z Lešan, kva-
litní jehněčí maso na objedná-
ní a další doplňkový sortiment 
jako např. kosmetika z pštrosího 
tuku, peří, pštrosí vejce, výrobky 
z pštrosí kůže apod.

„Chceme zákazníkům nabíd-
nout kvalitu, proto každý týden 
porážíme a dodáváme do prodej-
ny vždy chlazené čerstvé pštro-
sí maso a uzeniny,“ řekl Marek 
Kubíček, jednatel Pštrosí farmy 
Doubravice. 

Jeho slova potvrzuje fakt, že 
produkty získaly ochrannou 
známku „Pštrosí produkty z Mo-
ravského krasu“. Značka garantu-
je, že výrobek je vyroben výrob-
cem z Moravského krasu a okolí, 
kvalitní tradiční technologií 
z místních surovin, tudíž je še-
trný k životnímu prostředí. Více 
informací najdete na stránkách 
www.pstrosifarmadoubravice.cz.

Líhnutí mláďat v pštrosí 
farmě v areálu zahradnictví 

Doubravice nad Svitavou
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Svitavská 1, Blansko
telefon: 516 417 651, 516 413 781

e-mail: lekarna@lekarnabk.cz
www.lekarnabk.cz

  Lékárna Na Poště

www.lekarnabk.czwww.lekarnabk.cz

Vážení pacienti, Vážení klienti,
Lékárna Na Poště, Svitavská 1, Blansko

pro Vás stále rozšiřuje nabídku služeb:

VYUŽIJTE NAŠI KARTU!VYUŽIJTE NAŠI KARTU!
 nejlépe nastavený systém klientských karet• 
 výhodné ceny inzulínů• 

Možnost čerpání slev Možnost čerpání slev 
na SENIORPASYna SENIORPASY

 široký sortiment volně prodejných • 
 léků a zdravotních pomůcek

 možnost platby platební kartou, • 
 poukázkami SODEXO a Unišek

 při odběru zdravotních pomůcek větších • 
 rozměrů zajistíme odvoz ZDARMA

 možnost individuálních konzultací• 

Široký sortiment homeopatie
 Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Lékárny Na Poště
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Městys ČERNÁ HORA
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora

tel.: 516 437 121
e-mail: info@cernahora.eu

www.cernahora.eu

ČERNÁ HORA - Pozemky
Městys Černá Hora nabízí pozemky k výstavbě RD 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. Výměry 
od 1 106 do 1 236 m2.   Cena 800 Kč/m2

Kondice zase dobrá
Základem naší tělesné i duševní kondice jsou 
živiny, které získáváme nejlépe z kvalitních 

doplňků stravy. 
*****

Pokles naší kondice z medicinského hlediska 
začíná po třicátém roce věku, proto se 

doporučuje posilovat organismus vitaživinami 
pravidelně již od čtyřiceti let. 

*****
Vyberte si z nabídky více než 80 přírodních 
doplňků stravy, majících atest GMP i FDA. 
Zdravotní problémy můžete konzultovat 

s lékařem. 

Další informace na: 

www.vitaziviny.mycali.biz

Hasiči soupeřili na okrskové
soutěži v Petrovicích

Dobrovolní hasiči z okrsku Sloup se utkali minulou sobotu na svých 
přeborech. Soutěž se konala v Petrovicích, přálo jí počasí. Bojovalo se 
o to, kdo bude okrsek reprezentovat 2. července na okresním kole v Blan-
sku v kategorii žen a mužů.

Mezi šesti mladšími dětskými týmy se nejvíce dařilo Šošůvce, která 
na další medailové posty odsunula Ždár a Petrovice. Pomyslnou palmu 
vítězství mezi staršími žáky si odnesl Sloup před Šošůvkou a Vysočany, 
startovalo pět družstev. Mezi čtyřmi ženskými sestavami zaběhly nejrych-
lejší čas v požárním útoku hasičky Němčic před Šošůvkou a Žďárem, ve 
veteránech nad 35 let byl nejlepší Vavřinec před Petrovicemi a Suchdolem, 
s tratí se popralo sedm týmů. Nejpočetnější pole startujících bylo v hlavní 
mužské kategorii do 35 let. Na nejvyšší stupeň se postavili borci z Veseli-
ce, druhé bylo béčko Žďáru a třetí Vysočany. (bh)

Akce 
v Moravském 
krasu a okolí

KVĚTEN
27. - 29. 5. Křtiny – Křtinské vytru-
bování
28. - 29. 5. Křtiny – Den otevřených 
dveří v arboretu

ČERVEN
5. 6. Veselice – O putovní pohár SDH 
Veselice, hasičská soutěž
4. - 5. 6. Jedovnice – Závody moto-
rových člunů
11. 6. Rudice – Antonínské hody

11. 6. Jedovnice – GT Multisport 
Festival 2011
11. 6. Vilémovice – Medobraní
11. - 12. 6. Křtiny – Hlavní pouť
11. - 12. 6. Veselice – Svatoanenská 
pouť
25. 6. Lipovec – Sportovní odpoled-
ne pro děti
25. 6. Rudice – Dětský den
25. 6. Jedovnice – Oslavy 135. vý-
ročí SDH

ČERVENEC
2. - 3. 7. Vilémovice – Hyundai cup, 
turnaj v kopané
2. 7. Rudice – Slavnosti železa
3. - 10. 7. Jedovnice – Street Dance 
kemp
13. a 27. 7. Křtiny – Oživlá historie v 
jeskyni Výpustek

22. - 24. 7. Suchdol – Svatoanenská 
pouť
23. 7. Křtiny – Havaj párty a přechod 
lávky

SRPEN
10. a 24. 8. Křtiny – Oživlá minulost 
v jeskyni Výpustek
12. - 14. 8. Vavřinec – Svatovavři-
necká pouť
13. 8. Křtiny – Letní den v arboretu
20. 8. Křtiny - Hody
27. 8. Lipovec – Okresní výstava 
jiřin

ZÁŘÍ
24. 9. Křtiny – Den Křtin

ŘÍJEN
8. 10. Rudice – Z Rudického propa-
dání bez váhání, turistický pochod

8. - 9. 10. Křtiny – Den otevřených 
dveří v arboretu
22. - 23. 10. Jedovnice – Výlov ryb-
níka Olšovec

LISTOPAD
6. 11. Křtiny – Hubertská pouť
7. - 9. 11. Křtiny – Svatohubertské 
slavnosti
12. 11. Jedovnice – Běh za jedovnic-
kým kaprem
25. - 27. 11. Lipovec – Vánoční pro-
dejní výstava

PROSINEC
4. 12. Křtiny – Mikulášské prohlídky 
jeskyně Výpustek
31. 12. Veselice – Silvestr na roz-
hledně
31. 12. Vilémovice – Pochod na Ma-
cochu

V sobotu 21. května se koná v 
Ostrově u Macochy 11. pouť do 
Císařské jeskyně zvané „Morav-
ské Lurdy“. Pro rodiče a děti bude 
sloužena dětská mše svatá ve 14 
hodin, slavnostní poutní mše za-
čne v 17.30 hodin, doprovod zajistí 
dechová hudba Bivojanka z Jedov-
nic.

„Na mši je třeba přijít aspoň o 15 
minut dříve. Tuto dobu trvá cesta 
jeskyní. Zúčastnit se mohou všich-
ni – i starší, kteří zvládnou 30 scho-
dů. V jeskyni není možno zajistit 
sezení. U Císařské jeskyně mohou 
pro nedostatek místa parkovat jen 
pořadatelé. Vezměte si, prosím, s 
sebou baterku pro případ výpadku 

elektrického proudu a vlastní kan-
cionály. Vhodné je teplé oblečení 
- v jeskyni je chladno i za pěkného 
počasí,“ doporučuje farář a děkan 
ostrovské farnosti Václav Trmač. 

Jak doplnil, zájemci by měli 
využít příležitost slavit mši sv. v 
jeskyni, která je jinak veřejnosti 
nepřístupná, je posvěcena mod-

litbami poutníků, kteří se tu před 
rokem 1948 zastavovali cestou do 
Sloupu nebo do Křtin. 

Po skončení bude venku připra-
vena možnost zakoupení občerst-
vení. Hromadné zájezdy můžete 
nahlásit na tel.: 516 442 221, 732 
255 635 nebo e-mail: p.vtrmac@
tiscali.cz.  (zpr)

V Císařské jeskyni bude dětská i slavnostní poutní mše



PRODEJ
Prodám Volvo xc60, r. 2009, naje-

to 36 tis. km, automat, čtyřkolka, kůže, 
xenony, navigace, první majitel, bar-
va černá. Cena 700 tis. Kč bez DPH. 
Tel.: 602 547 755.

Prodám Renault Megane Coupé, 
1.6 16V 79kW rok 2001, stav dobrý, 
stříbrná metalíza, 20 tisíc+doplacení 
leasingu. Tel.: 608 943 932.

Prodám přenosnou výheň. Tel.: 
721 273 786.

Prodám štěňata borderteriéra 
s průkazem původu - barva grizly. Od-
běr od 20. dubna 2011. Bližší informace 
na telefonu 725 060 181. 

Prodám starší očištěné cihly. LEV-
NĚ! Tel.: 603 279 621.

SLUŽBY

Stavební firma DURIT se zabývá výstavbou 
inženýrských sítí a rodinných domů 

nabízí:

 pronájem kolových bagrů KOMATSU 
a JCB 3cx se strojníkem, 

 silniční vál 9 tun
 nákladní dopravu po celé republice, 

vozy Iveco 7 tun a 14 tun, hákové 
kontejnery na převoz sypkého 
materiálu, zeminy a suti

KONTAKTY: Tel. a fax: 516 418 755, 777 889 601
                 E- mail: durit@centrum.cz 

P  P  

Nikola 
Šindelářová

  
777 008 399

--
sindelarova@

zrcadlo.net

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

SLUŽBY

Hybešova 53, vedle pošty, BLANSKO

SLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBY

HHyHyH bešova 53,, vedle pošty, BLANSKO

Kv tinové studio
KRISTÝNA

��květiny
��aranžmá
��dekorace

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

SLUŽBY

www.zahrada-borotin.cz

ARBORETUM 
Borotín u Boskovic

SLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBY

wwwwwwww.zahrada-borotin.cz

ARBORETUM 
Borotín u Boskovic

� japonská zahrada, 
 ukázky rostlin a výsadeb, aj.
� prodejna rostlin 
 výb r 700 druh
� návrhy a realizace 
 zahrad za solidní ceny
Otev eno od 21. 3. do 1. 11. 
út-ne 9.00-17.00 hod.

Tel.: 603 148 019

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU
T
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www.rs-servis.net

SLUŽBYSLUŽBY

VODA VODA - - TOPENÍ TOPENÍ - - PLYNPLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Karel oupek 
tel.: 604 974 260

karlos.t2@seznam.cz

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Dotace 10  000 Kč
vyhledáme 

za vás

Na m síc DUBEN

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32, 
679 23 LOMNICE

Oznámení 
o vyhlášení konkursního řízení

Rada městyse Lomnice v souladu s § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání (školský zákon) a § 3 vyhlášky MŠMT 

ČR č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, vyhlašuje konkursní řízení na funkci 

ředitele/ky Základní školy, Základní umělecké školy 
a Mateřské školy Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice, 

okres Brno - venkov, s předpokladem nástupu 1. 8. 2011. 

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2011 do 12.00 hod. 
Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na úřední desce 

městyse Lomnice a na www.lomnice.cz. Dotazy 
na tel.: 549 450 106, 549 450 314, e-mail:lomnice@volny.cz.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

PODNIKATELSKÁ INZERCE

PŮJČKY & REALITY
www.dinero.cz

HIMMER – www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026. 

VODA - TOPENÍ - PLYN

SLUŽBY

Pot ebujete n co 
vytisknout?

Nabízíme

Tel.: 774 408 399

KOMPLETNÍ 
GRAFICKÉ, REDAK NÍ 

A TISKA SKÉ 
SLUŽBY.

vyhledáme 

za vás

Na m síc DUBEN

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

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Drůbeží rizoto, sýr, okurek 59,-, 2. Pečené vepřové, vařený brambor, okurek, tatarka 59,-, 3. Kuřecí nudličky s nivovo-smetanovou omáčkou, těstoviny 65,-, 4. Smažený vepřový řízek s česnekem, vařený brambor, okurek 69,-, 5. Svíčková na smetaně, 
houskový knedlík 69,-, 6. Obědový salát se smaženým hermelínem a ananasem 75,-, 7. Kuřecí steak, grilovaná zelenina, bramborové krokety 79,- , 8. Přírodní vepřový řízek na lesních houbách, hranolky, zelenina 79,-, 9. Zapečené palačinky s tvarohem 59,- 

1. Dušená mrkev, vepřové výpečky, vařený brambor 59,-, 2. Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 3. Uzená krkovice, česneková omáčka, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí na roštu, hranolky, brusinková tatarka 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, sázené vejce, 
opékaný brambor 69,-, 6. Těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí nudličky se slaninou a fazolovými lusky, hranolky, zelenina 79,-, 8. Smažený vepřový řízek plněný lesními houbami a cibulí, zelenina, vařený brambor 79,- 

1. Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny 59,-, 2. Pečené nudle s rýží a kuřecím masem 59,-, 3. Smažený soukenický řízek, vařený brambor, tatarka, okurek 65,-, 4. Brněnský drak (z vepřového), hranolky 69,-, 5. Smažené sýrové Duo (Eidam, Hermelín), 
opékaný brambor, tatarka, ďábelská omáčka 69,-, 6. Obědový salát s kuřecími nudličkami Gyros 75,-, 7. Losos na grilu, zelenina, hranolky, kysaná smetana 99,-, 8. Masová směs s lesními houbami na slanině, americké brambory 79,-  

1. Mexické fazole, dušená rýže 59,-, 2. Šunkofleky, kečup, tatarka, okurek 59,-, 3. Segedinský guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Smažený jazyk, bramborový salát 69,-, 5. Uzené kuřecí stehno, bramborová kaše, okurek 69,-, 6. Zeleninový salát s mozzarellou 
a opečenou šunkou 75,-, 7. Pečené králičí stehno na divoko, vařený brambor, zelenina 99,-, 8. Vepřový steak s houbovo-smetanovou omáčkou, zelenina, hranolky 79,-  

1. Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík 59,-, 2. Vepřové výpečky, bramborový salát 59,-, 3. Masová směs po myslivecku, opékaný brambor 65,-, 4. Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem, vařený brambor, okurek 69,-, 5. Vepřové Kung – Pao, 
dušená rýže 69,-, 6. Zeleninový salát s hovězím carpaciem 89,-, 7. Pečená vepřové koleno, hořčice, zelenina, chléb 99,-, 8. Kuřecí steak zapečený houbami a uzeným sýrem, obloha, hranolky 79,-

TÝDEN S LESNÍMI HOUBAMI                              Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 16. 5. do pátku 20. 5., 59 až 99  Kč                              Polévka dle denní nabídky 

T    B   BT    B   B

Město Boskovice 
starosta města vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucího úřadu –  
tajemník/tajemnice MĚSTA BOSKOVICE 

Kontaktní osoba: 
Bc. Jana Streitová, tel.: 516 488 614, 
e-mail: streitova.mu@boskovice.cz. 

Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2011 do 11.00 hod. 
Předpokládaný nástup: VII/2011. 

Úplné znění VŘ naleznete na www.boskovice.cz 
(úřední deska).

Obec Valchov
vyhlašuje výběrové řízení na místo

účetní obecního úřadu

Požadované předpoklady:
 předpoklady dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
 SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
 znalost práce na PC
 základní znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

K přihlášce uchazeč/ka doplní dle § 6 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., 
tyto doklady:

 strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

Písemné přihlášky je nutno doručit do čtvrtka 19. 5. 2011, 
do 15.00 hodin na adresu: 

Obecní úřad Valchov
Valchov 97, 680 01 Boskovice

Podrobnější informace na
www.valchov.cz

Prodám cihlový byt 3+1 OV, po 
rekonstrukci, Blansko-Zborovce. Bez 
RK. Mob.: 608 679 018.

Prodám stavební míchačku, obsah 
3 kolečka. Tel.: 773 275 035.

Prodám tuje Smaragd na živý plot 
1 cm/1 Kč. Tel.: 608 320 427. 

Prodám pozemek, v k.ú. Ráječko, 
výměra 663 m2, vhodné k rekreaci. 
Tel.: 607 278 309. 

Prodám nebo vyměním za 1+1 
(BM, BO, BK, SY) rod. dům 5+1 
20 km od Blanska. Tel.: 777 060 322.

Prodám byt OV 1+1  v Bosko-
vicích za 980  000   Kč. Tel. číslo: 
608 245 425. 

Prodám garáž v Blansku ve Slou-
pečníku. Tel.: 602 734 913.

Prodám RD 3+1 v Krasové, garáž, 
dvůr, zahrada, studna. Možnost půdní 
vest. Cena 1,6 mil. Tel.: 723 199 235.

KOUPĚ
Koupím staré pohlednice do r. 

1950, dále vyznamenání, řády – i socia-
list.Tel: 608420808.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 

sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné re-
konstrukci, cena 6000,- Kč + inkaso. 
Tel. č.: 777 901 661.

RŮZNÉ
Odvezu jakékoli množství zacho-

valých střešních tašek 2falcových, 
nejlépe Bohunice. Tel. 773 275 035.

Vykoupím pozemky typu: pole, 
louky, remízky (na velikosti nezále-
ží). Platba ihned - v hotovosti. Tel.: 
733 133 790.

Hledám brigádu, úklid, pomoc 
v domácnosti atd. Tel.:731 987 819.

Mladá fi nančně zajištěná rodina 
hledá byt nebo dům okres Blansko, 
platba v hotovosti. Tel 722 940 998.

Kdo daruje staré čísla časopisu 
Mateřidouška pro děti do zájmových 
kroužků. Tel: 777187607, e-mail: 
sindelarova@zrcadlo.net.

STOP exekucím a fi nanční tísni! 
Pracuji pro 1. věřitele. Tel: 733 224 414, 
732 547 490.

Pražská 5, 678 01 Blansko

výrobce žáruvzdorných výrobků pro slévárenství hliníku

přijme pracovníky:

 pro výrobu průmyslové keramiky 
a částečně pro drobnou strojní 
a elektro údržbu ve 4směnném 

nepřetržitém provozu.
Kvalifikační předpoklady: vyhláška 50/78, nejméně § 6.

Kontaktní osoba: 

Ing. Tomáš Opálka, tel.: 606 053 904, 
e-mail: tomopa@pyrotek-inc.com

Jak vypadá aktuální míra nezměstnanosti, ko-
lik uchazečů má v evidenci Úřad práce v Blan-
sku, kde je nezaměstnanost nejvyšší a kde nej-
nižší a další informace prozradil vedoucí odboru 
Trh práce blanenského úřadu práce Jiří Dvořák.

Jaká byla v dubnu nezaměstnanost na 
Blanensku a Boskovicku a jak vypadá srov-
nání s předchozím měsícem?

K 30. 4. poklesla míra nezaměstnanosti na 
9,0%, což oproti předcházejícímu měsíci před-
stavuje pokles o 0,4%. Míra nezaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji byla 9,6% a v ČR 8,6%.

Kolik uchazečů o zaměstnání momentál-
ně eviduje Úřad práce v Blansku?

Rád bych na úvod řekl, že k 31. 3. 2011 došlo 
ze zákona k zániku Úřadu práce v Blansku a od 
1. 4. vznikl, mimo jiné, Úřad práce České repub-

liky, Krajská pobočka v Brně, kontaktní praco-
viště Blansko a kontaktní pracoviště Boskovice 
(působí též v Letovicích). Míra nezaměstnanosti 
se zatím sleduje pro celé území okresu Blansko, 
a k 30. 4. bylo evidováno 5 083 uchazečů.

Jak vypadá nezaměstnanost podle regi-
onů? Kde je nejvyšší a kde naopak nejnižší? 

Po přechodu na krajskou strukturu ÚP došlo 
i ke změně ve statistickém sledování, regionální 
statistikou je sledována míra nezaměstnanosti 
podle jednotlivých obcí nebo jako mikroregio-
nální podle pověřených obcí. Adamov - 10,27%, 
Blansko 8,67%, Boskovice 11,30%, Letovice 
10,55%, Velké Opatovice 11,87%. 

Kolik volných míst momentálně nabízíte 
a kolik uchazečů připadá na jedno volné 
pracovní místo?

K 30. 4. 2011 bylo nabízeno 170 volných pra-
covních míst a na jedno volné pracovní místo 
připadalo 29,9 uchazečů.

Jaký výhled v nezaměstnanosti vidíte 
v nejbližším období? Máte informaci o vět-
ším propouštění u některé z irem, příp. 
bude některý podnik v regionu přijímat 
větší počet zaměstnanců? 

V současné době nemáme povědomí o tom, 
že by mělo dojít u některého ze zaměstnava-
telů v našem regionu k hromadnému propouš-
tění nebo naopak ke vzniku většího počtu pra-
covních míst. 

Počítáme s tím, že v květnu dojde k pokle-
su míry nezaměstnanosti, v červnu s ohle-
dem na předpokládanou evidenci absolventů 
škol může dojít naopak k mírnému nárůstu.
  Pavel Šmerda

Nezaměstnanost klesla na devět procent
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 S  B  – B , 1 0 2
2 B  – IE Z , KP 1 0 2
3 R  – B , KP 1 0 2
4 M. K  – R -J , KP 1 0 2
5 Č  H  – I , I.B 1 0 2
6 K  – O , I.B 1 0 2
7 B  B – B , I.B 1 0 2
8 R  B – B , I.B 1 0 2
9 R  – B  B, OP 1 0 2

10 V  – S , OP 1 0 2
11 D  – L , OP 1 0 2
12 L  – J , OP 1 0 2
13 D  – Š , OP 1 0 2
14 V  – L , OP 1 0 2

9. kolo9. kolo
TIPOVAČKA

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

1 B  – T , 1 0 2
2 1.SC Z  B – B , KP 1 0 2
3 O  – B  B, I.B 1 0 2
4 Č  H  – K , I.B 1 0 2
5 I  – B , I.B 1 0 2
6 L  – L , OP 1 0 2
7 L  – V , OP 1 0 2
8 B  B – S , OP 1 0 2
9 K  – D , OP 1 0 2

10 Š  – O , OP 1 0 2
11 R  – D , OP 1 0 2
12 L  – K , III. . 1 0 2
13 O  – R  B, III. . 1 0 2
14 R -J  – R , KP 1 0 2

8. kolo8. kolo
TIPOVAČKA

H    

Úřední začátek muži v 16.30, dorost ve 
14.15, žáci v 10 hod. (pokud není uvede-
no jinak)

středa 18. května
Pohár JmKFS, semifi nále: Boskovice – 
Slavkov u Brna (17.00, ve Skalici).

čtvrtek 19. května
IV. třída: Voděrady – Svitávka: Ne-
čas, Pospíšil, Mořkovský. Vilémovice 
B – Kořenec B: Flek, Hřebíček, Zaoral. 
Černá Hora B – Lažánky: Janča, Stlou-
kal, Ševčík. Doubravice B – Skalice 
B: Král, Borek, Stria. Cetkovice – Je-
dovnice B: Krempaský, Šebela, Landa. 
Benešov – Lomnice (v Kořenci): Lazar, 
Krejčíř, Hadáček. Adamov – Úsobrno: 
Hřava, Jalový, Skoták. Bukovina – Val-
chov (v Bukovince): Tejkal, Pivoda, 
Manoušek.

pátek 20. května
OP starší žáci: Sloup – Rudice (17.00, 
v Šošůvce): Ševčík.

sobota 21. května
Divize: Blansko – Tasovice.
KP: 1.SC Znojmo B – Boskovice.
III. třída: Olešnice B – Vísky: Novotný 
A.
IV. třída: Vilémovice – Cetkovice 
(17.00): Strya st. Jedovnice B – Úsobrno 
(16.00): Janča.
KP dorostu: M. Krumlov – Boskovice 
(10.15, 12.30). Svratka – Blansko (14.15, 
16.30). 
OP dorostu: Lipovec – Ostrov (16.30): 
Manoušek. Ráječko – Lipůvka: Kremp-
aský. 
KP žáci: Blansko – Bystrc B (11.30, 
13.15). Boskovice – Zbrojovka C (9.00, 
10.45).
OP starší žáci: Jedovnice – Ráječko 
(14.00): Janča.
OP mladší žáci: Boskovice C – Olomu-
čany (13.30): Krejčíř. Kunštát – Rájec-
Jestřebí: Král.
Divize ženy: Kostelec – Boskovice 
(14.00). Holešov – Ráječko (15.00).

neděle 22. května
KP: Rájec-Jestřebí – Ráječko.
I.B třída: Olešnice – Blansko B: Surka, 
Urbánek, Král. Černá Hora – Kunštát: 
Šmíd, Vomastek, Stria. Ivanovice – Bo-
řitov.
OP: Jedovnice – Vavřinec: Hřava, Še-
včík, Vala. Lipovec – Letovice: Brno-
venkov, Brno-venkov, Stloukal. Lysice 
– Vysočany: Nečas, Pospíšil, Mořkov-
ský. Boskovice B – Sloup: Brno-město, 
Brno-město, Brno-město. Kořenec – Dr-
novice: Manoušek, Tejkal, Novotný D. 
Šošůvka – Olomučany: Šebela, Flek, 
Frýbort. Rudice – Doubravice: Lazar, 
Krejčíř, Skoták.
III. třída: Knínice – Bořitov B (ve 
Vískách): Brno-město, KRD. Skalice – 
V. Opatovice: Hadáček, Pivoda. Ostrov 
– Ráječko B: Pinkava, SD1. Vilémovice 
– Vranová: Brno-venkov, Brno-venkov. 
Lažany – Kunštát B: Pfeifer. Lipůvka – 
Kotvrdovice: Barák, Zaoral, Landa.
IV. třída: Svitávka – Lomnice: Sychra. 
Skalice B – Valchov (14.00): Pivoda – 
Hadáček. Lažánky – Bukovina: Bureš 
(SD1). Kořenec B – Adamov (14.15): 
Tejkal, Manoušek, Novotný D. Voděrady 
– Benešov: Musil. Černá Hora B – Doub-
ravice B (14.15): Stria. 
I. třída dorostu: Rájec-Jestřebí – MS 
Brno. Rudice – Kunštát (14.00).
OP dorostu: Sloup – Vavřinec: Frýbort. 
Adamov – Kotvrdovice (10.00): Zaoral. 
Jedovnice – Olomučany: Ševčík. Vísky 
– V. Opatovice: KRD. Voděrady – Dr-
novice (14.00): Musil. Lysice – Svitávka 
(14.00): Mořkovský.

I. třída žáci: Kuřim – Letovice (9.00, 
10.45). Boskovice B – Čebín (9.00, 
10.45).
OP starší žáci: Rájec- Jestřebí – Vavři-
nec: Šebela. Lipůvka – Adamov (14.15): 
Landa. Lipovec – Kotvrdovice (14.30). 
Stloukal. Olešnice – V. Opatovice 
(14.15): Král. Voděrady – Drnovice: Mu-
sil. Svitávka – Doubravice: Bureš. Lysice 
– Kunštát: Mořkovský. Knínice – Cetko-
vice: Novotný D.
OP mladší žáci: Vysočany – Blansko B 
(10.15): Manoušek.
E-ON Cup: Turnaj v Blansku na Údolní 
(9.00): Korbel, Hlubinka, Rek.
Divize ženy: Kotvrdovice – Brodek 
(10.30): Sedlář, Janča, Ševčík. Lažany 
– Kunštát (14.00): Hájek, Pfeifer. Štern-
berk – Drnovice (15.30).

pátek 27. května
OP: Rudice – Boskovice B (17.30).

sobota 28. května
Divize: Sparta Brno – Blansko.
KP: Boskovice – IE Znojmo.
I.B třída: Svratka – Olešnice.
III. třída: Kunštát B – Vilémovice. Vra-
nová – Ostrov (v Letovicích). Ráječko B 
– Olešnice B. Vísky – Skalice. 
IV. třída: Doubravice B – Vilémovice B. 
Bukovina – Skalice B (v Bukovince). 
I. třída dorostu: Letonice – Rájec-Jes-
třebí (16.30). Kunštát – Rousínov.
KP žáci: Kyjov – Boskovice (9.00, 
10.45).
I. třída žáci: Letovice – Soběšice (9.00, 
10.45). 
OP starší žáci: Doubravice – Voděrady 
(14.15).
OP mladší žáci: Rájec-Jestřebí – Bosko-
vice C. Olomučany – Vysočany (14.00). 
Divize ženy: Boskovice – Brodek 
(13.30). Ráječko – Šternberk (13.30). 
Drnovice – Kostelec (16.30). 

neděle 29. května
KP: Ráječko – Bohunice. Moravský 
Krumlov – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Černá Hora – Ivanovice. Kun-
štát – Ochoz. Blansko B – Bosonohy. 
Rousínov B – Bořitov. 
OP: Rudice – Boskovice B. Doubravice 
– Šošůvka. Olomučany – Kořenec. Drno-
vice – Lysice. Vysočany – Lipovec. Leto-
vice – Jedovnice. Vavřinec – Sloup.
III. třída: Lažany – Knínice. V. Opatovi-
ce – Lipůvka. Kotvrdovice – Bořitov B. 
IV. třída: Č. Hora B – Svitávka. Cetko-
vice – Voděrady. Benešov – Kořenec B 
(v Kořenci). Adamov – Lažánky. Valchov 
– Jedovnice B. Úsobrno – Lomnice. 
KP dorostu: Blansko – M. Krumlov 
(12.00, 14.15). Boskovice – Kuřim 
(13.00, 15.15).
I. třída dorostu: Rudice – Chrlice 
(14.00).
OP dorostu: Vavřinec – Ráječko (13.45). 
Lipůvka – Lipovec (13.30). Ostrov – Je-
dovnice (13.00). Olomučany – Adamov 
(13.30). Kotvrdovice – Sloup. Letovice 
– Lysice. Cetkovice – Voděrady. Doub-
ravice – Vísky (14.00). 
KP žáci: Znojmo B – Blansko (9.00, 
10.45). 
I. třída žáci: Boskovice B – Židenice 
(9.00, 10.45).
OP starší žáci: Sloup - Rájec-Jestřebí. 
Č. Hora – Lipovec. Kotvrdovice – Je-
dovnice (10.30). Ráječko – Lipůvka 
(13.15). Adamov – Vavřinec (14.30). 
Knínice – Olešnice. Cetkovice – Lysice. 
Kunštát – Svitávka (14.30). Drnovice – 
Vísky (14.30).
OP mladší žáci: Blansko B – Kunštát. 
Divize ženy: Kunštát – Holešov (10.00). 
Lažany – Kotvrdovice (14.00).

Čtvrtfi nále Poháru JmKFS: 
Kuřim - Boskovice 1:2 (1:2), Ho-
rák Jakub, Ošlejšek. Boskovice: 
Švéda - Müller, Horák Jakub (60. 
Vykoukal), Koudelka, Fojt - Ada-
mec, Kalášek, Sedlák (51. Preč), 
Vorlický - Ošlejšek, Bárta. 

KP: Rájec-Jestřebí - Zbýšov 
1:0 (0:0), Hrůza. Rájec-Jestřebí: 
Němeček - Keller, Palkanynec, 
Macík, Herman - Hrůza, Opletal, 
Navrátil, Sedlák - Ostrý, Cabadaj. 
Tatran Brno Bohunice – Bosko-
vice 1:0 (0:0). Boskovice: Švéda 
- Adamec, Martínek P., Václavek, 
Sedlák (76. Zoubek) - Preč, Mar-
tínek L., Ošlejšek, Horák Jakub, 
Koudelka (86. Müller) – Bárta. 
Židenice – Ráječko 1:6 (1:1). 
Štrajt, Sehnal J. 2, Bartoš, Neděla.

I.B třída: Bosonohy – Bořitov 
1:6 (0:2), Klicpera, Knies 2, Rich-
tr, Šmerda. Olešnice – Rousínov B 
0:3 (0:3). Ochoz u Brna – Blansko 
B 5:0 (3:0). Černá Hora – Svratka 
Brno 3:2 (2:1), Honsnejman 2, Ja-
bůrek. Kunštát – Tišnov 0:0.

II. třída: Boskovice B – Je-
dovnice 4:2 (0:2), Zoubek 3, Fojt 
L. – Sehnal, Šot. Lipovec – Sloup 
3:0 (1:0), Sedlák M. 2, Musil F. 
Lysice – Vavřinec 3:0 (0:0), Sko-
ček, Měcháček, Adámek. Kořenec 
– Letovice 5:1 (4:0), Kuda, Novot-
ný, Vít, Servus, Nahálka – Stria. 
Šošůvka – Vysočany 4:3 (2:3), 
Zouhar R. 2, Krátký, Petlach Mir. 
– Hejč T., Beneš., Strachoň. Ru-

dice – Drnovice 1:0 (0:0), Sehnal 
L. Doubravice – Olomučany 1:2 
(0:1), Vach M. – Klíma P., Štěpá-
nek J., ČK: Rychnovský (O).

III. třída: Knínice – Lipůvka 
0:7 (0:5), Macko 3, Pospíšil Jan, 
Pospíšil Jakub, Nešetřil, Hájek, 
ČK: Korčák (K). Skalice – Bořitov 
B 2:0 (2:0), Meluzín, Marek. Oleš-
nice B – Kotvrdovice 0:0. Ostrov 
– V. Opatovice 3:2 (1:0), Gross 2, 
Skoták – Kuřitka, Neissner. Vilé-
movice – Vísky 4:3 (3:1), Vašíček 
P., Donnenberger, Sehnal P., Školař 
– Přikryl, Lokaj, Dvořáček. Laža-
ny – Ráječko B 0:4 (0:1), Prokop, 
Baďura 2. Kunštát B – Vranová 4:3 
(3:2), Nedoma 2, Kuruc Vr., Hni-
lička – Krčil 2, Halva. 

IV. třída: Svitávka – Jedovnice 
B 4:3 (2:2), Chloupek J. 3, Novák 
T. – Pešička, Gryc, Beneš P. Skali-
ce B – Lomnice 2:3 (1:2), Dvořák, 
Vlach – Had 2, Němec. Lažánky 
– Úsobrno 1:1 (0:0), Klimeš – 
Laštůvka M. Kořenec B – Valchov 
5:1 (1:0), Jelínek, Mužík, Schulze, 
Ševčík, Vondál – Krejčíř. Voděra-
dy – Bukovina 4:3 (1:2), Bednář 
Pavel, Alexa, Měkota, Šafář – Voj-
těchovský, Tajnai, Garaj. Vilémo-
vice B – Adamov 0:4 (0:3), Suk, 
Krátký Lukáš 2, ČK: Krátký O. 
(A). Černá Hora B – Benešov 1:4 
(0:1), Luksch – Abrahám, Andrlík, 
Laštůvka, Maryška. Doubravice 
B – Cetkovice 3:2 (2:1), Šuch 3 – 
Reich 2. (bh)

Poukázky na bowling Blansko znají další majitele. Za 5. kolo jím je Jiří Stehlík starší 
z Kotvrdovic (15 bodů), za šesté pak Hanna Nečasová z Lipovce, která získala 21 bodů. 
Celkově vede Michal Nečas z Lipovce (64) před Janem Urbánkem z Vilémovic (61) 
a Zdeňkem Sekaninou ze Skalice (58). Podrobné výsledky na www.zrcadlo.net

Z  

P  ...
Jak to bude se sestupovými variantami ve vyšších a krajských fotbalových soutě-

žích? 
Poté, co se Blansko po dvou porážkách ocitlo na sestupové patnácté pozici, znamena-

lo by to při takové konečné situaci pád dvou mužstev z krajského přeboru, tří z I.A tříd 
a sedmi z I.B tříd. Přímý vliv na sestupové tabulky má už 2. liga, v níž jsou v současné 
době na posledních dvou příčkách Hlučín a Znojmo. 

Pokud budou po skončení sezony na 15. a 16. místě moravské celky, potom z morav-
skoslezské ligy budou padat Vítkovice, které odstoupily před startem jarní části, a ještě 
týmy na patnácté a čtrnácté příčce. Z divizí by poté sestupovaly poslední tři týmy.

V případě, že by sestoupil z druhé ligy jeden moravský tým, MSFL by opustily Vítko-
vice a patnáctý celek, divizi potom pět týmů - 16., 15. z obou skupin a 14. tým s horším 
koefi cientem z D nebo E skupiny divize (v MSD-E hraje pouze 15 týmů, pro porovnání 
14. by se dělil počet bodů počtem zápasů).

Na krajské soutěže má dopad počet sestupujících z moravskoslezské divize skupiny 
D z jednotlivých krajů, tzn. že je pevně dána základní varianta sestupujících v krajských 
soutěžích, která nepočítá s pádem týmu z vyšší soutěže, pokud ale některý z týmů z na-
šeho kraje z divize sestoupí, navyšuje se počet sestupujících míst v krajských soutěžích 
(KP, I.A, I.B) vždy o tolik týmů, kolik je jihomoravských sestupujících z MSD-D.

fotbal
III. třída: Kunštát B – Knínice 6:0 (1:0), 

Vichta, Tenora, Novotný M., Pravec, Křepe-
la L., Kuruc O. Vranová – Lažany 2:1 (1:0), 
Tenora L., Šamšula – Motyčka, ČK: Mora, 
Podrazil (V). Ráječko B – Vilémovice 0:2 
(0:2), Stupka, Šindelář. Vísky – Ostrov 4:2 
(2:0), Kamba 2, Lokaj P., Martínek – Nečas, 
Gross. V. Opatovice – Olešnice B 1:4 (1:2), 
Kuřitka – Marek 2, Havlíček, Svoboda. 
Kotvrdovice – Skalice 0:5 (0:2), Meluzín 
2, Pokorný, Marek, Haluza. Bořitov B – 
Lipůvka 2:2 (1:0), Polák M. 2 – Pospíšil, 
Hráček, ČK: Macko (L).
  1.  Skalice  21  17  1  3  61:24  52 
  2.  Kotvrdovice  21  13  3  5  33:21  42 
  3.  Lipůvka  21  12  4  5  55:20  40 
  4.  Vilémovice  21  11  7  3  39:22  40 
  5.  Bořitov B  21  10  4  7  46:49  34
  6.  Vranová  21  9  4  8  43:44  31
  7.  Kunštát B  21  6  8  7  36:39  26 
  8.  V.Opatovice  21  7  4  10  42:41  25 
  9.  Ráječko B  21  7  4  10  40:47  25
  10.  Vísky  21  7  3  11  40:41  24
  11.  Knínice  21  5  5  11  27:48  20 
  12.  Lažany  21  6  1  14  30:52  19 
  13.  Ostrov  21  6  1  14  32:55  19 
  14.  Olešnice B  21  5  3  13  20:41  18 

IV. třída: Doubravice B – Svitávka 3:3 
(0:1), Sáňka J. st., Alexa R., Vach M. – No-
vák T. 2, Kontroš. Cetkovice – Černá Hora 
B odloženo. Benešov – Vilémovice B 5:1 
(3:1), Mucha 2, Laštůvka 2, Abrahám Mar-
tin – Kučera. Adamov – Voděrady 1:2 (1:2), 
Suk – Opluštil, Alexa. Bukovina – Kořenec 
B 1:1 (1:0), Mudrla – Kužel. Valchov – La-
žánky 1:3 (0:2), Fuchs M. – Šíbl, Šindelka 
Roman, Šindelka René, ČK: Rauš (V). Úso-
brno – Skalice B 2:0 (1:0), Mrva V., Lutera 
P. Lomnice – Jedovnice B 0:4 (0:2), nehl. 
  1.  Benešov  23  20  2  1  108:21  62 
  2.  Jedovnice B  23  16  1  6  75:39  49 
  3.  Lomnice  23  15  2  6  54:31  47
  4.  Svitávka  23  14  3  6  55:32  45 
  5.  Lažánky  23  14  3  6  59:51  45 
  6.  Voděrady  23  14  2  7  55:38  44 
  7.  Kořenec B  23  12  3  8  56:53  39 
  8.  Adamov  23  12  1  10  51:41  37 
  9.  Cetkovice  22  7  6  9  47:40  27 
  10.  Doubravice B  23  7  3  13  33:54  24 
  11.  Úsobrno  23  7  2  14  36:66  23
  12.  Č.Hora B  22  7  0  15  35:54  21 
  13.  Valchov  23  5  3  15  28:55  18 
  14.  Bukovina  23  5  3  15  31:78  18 
  15.  Vilémovice B  23  5  1  17  27:57  16 
  16.  Skalice B  23  5  1  17  22:62  16

KP dorost: Blansko – Mutěnice 2:0 
(0:0), Majer, Zouhar, st. a 3:1 (1:1), Ševčík 
2, Trávníček, ml. Boskovice – Svratka Brno 
10:0 (5:0), Stříž 3, Adamec, Fojt, Hromek 2, 
Blaha, st. a 6:2 (4:1), Miksan 2, Blaha, Preč, 
Přibyl, Živný, ml.

I. třída dorost: Kunštát – Chrlice 3:2 
(1:2), Jurák, Krása, Stehlík. Tišnov – Rudi-
ce 4:1 (0:1), Skalický. Medlánky – Rájec-
Jestřebí 6:0 (2:0). 

OP dorost, skupina A: Vavřinec – Li-
půvka odl. Ostrov – Ráječko 1:1 (0:0), 
Štreit – Kolář. Olomučany – Lipovec 1:3 
(0:0), Šafařík – Lahodný M., Lahodný F., 
Koutný J. Kotvrdovice – Jedovnice 1:2 
(1:1), Keprt R. – Doušek, Nezval. Sloup – 
Adamov 4:3 (2:1), Furch, Baláž, Svoboda, 
Dobšíček – Hycl, Češka, Charvát. Adamov 
– Vavřinec 3:0 kont.
  1.  Lipovec  15  11  1  3  50:20  34 
  2.  Adamov  15  11  0  4  78:27  33 
  3.  Lipůvka  14  9  2  3  35:21  29 
  4.  Ráječko  15  7  4  4  31:16  25 
  5.  Vavřinec  14  6  4  4  31:30  22 
  6.  Olomučany  15  6  3  6  21:26  21 
  7.  Jedovnice  15  6  3  6  30:43  21 
  8.  Kotvrdovice  15  3  2  10  15:35  11 
  9.  Sloup  15  3  0  12  19:64  9
  10.  Ostrov  15  1  3  11  15:43  6 

OP dorost, skupina B: Letovice – Svi-
távka 3:4 (1:1), Kaderka 2, Dvořák Michal 
– Dyčka 2, Kamenický 2. Cetkovice – Lysi-
ce odl. V. Opatovice – Voděrady 0:0. 
  1.  Svitávka  13  12  1  0  52:9  37 
  2.  Letovice  12  8  1  3  36:19  25 
  3.  Lysice  11  6  4  1  32:9  22
  4.  Doubravice  12  4  3  5  23:21  15 
  5.  V.Opatovice  12  4  3  5  19:25  15 
  6.  Vísky  11  2  2  7  11:31  8 
  7.  Cetkovice  11  2  1  8  9:37  7 
  8.  Voděrady  12  0  3  9  12:43  3 

KP žáci: Kyjov – Blansko 0:1 (0:0), Vin-
tr, st. a 4:1 (0:0), Sedlák. M. Krumlov – Bo-
skovice 2:0 (2:0), st. a 0:1 (0:0), Vorlický.

I. třída žáci: Bučovice – Boskovice B 
8:0, st. a 0:4, Ondroušek 2, Henek, Štěrba. 
Letovice – Slatina 2:4, Slechan 2, st. a 4:1, 
Cichra 2, Buriánek, Macének.

OP žáci, skupina A: Sloup – Lipovec 1:3 
(1:1), Furch – Šíbl 2, Škvařil. Rudice – Jedov-
nice 1:0 (1:0), Vymazal. Černá Hora – Lipůvka 
8:0 (4:0), Bawihung 5, Kolář K. Kotvrdovice 
– Vavřinec 0:1 (0:0), Ducký. Ráječko – Ada-
mov nesehráno, hosté se nedostavili. Rudice 
– Rájec-Jestřebí odl. Černá Hora – Sloup odl. 
Ráječko – Lipovec odl. Adamov – Jedovni-
ce nesehráno, hosté se k utkání nedostavili. 
Vavřinec – Lipůvka odl. 
  1.  Rájec-Jestřebí  16  13  1  2  101:25  40 
  2.  Rudice  17  12  3  2  75:24  39
  3.  Sloup  17  11  1  5  67:39  34 
  4.  Lipovec  16  10  2  4  55:23  32 
  5.  Ráječko  15  9  2  4  52:30  29 
  6.  Č.Hora  17  8  4  5  62:31  28 
  7.  Jedovnice  16  5  1  10  34:55  16 
  8.  Adamov  15  4  3  8  24:41  15
  9.  Lipůvka  16  4  1  11  22:61  13 
  10.  Vavřinec  16  3  1  12  10:43  10 
  11.  Kotvrdovice  17  0  1  16  12:142  1 

OP žáci, skupina B: Olešnice – Lysice 
3:0 (2:0), Svoboda M., Janíček M., Dostál 
L. Knínice – Svitávka 1:2 (0:1), Špidlík J. 
– Staněk, Jeřábková. Cetkovice – Voděrady 
1:1 (0:1), Horák Jan – Štencl. Kunštát – 
Vísky 10:2 (4:1), Tenora Radek 3, Unčov-
ský, Boček, Bednář 2, Videman T. – Skála 
M. 2. Doubravice – V. Opatovice 0:6 (0:3), 
Kaderka M., Kříženecký 2, Műller, Stárek. 
Cetkovice – Olešnice odl., Kunštát – Kníni-
ce 6:1 (3:1), Staněk 3, Tenora R. 2, Bednář 
– Bečička. Doubravice – Lysice 3:3 (2:2), 

Koudelka 2, Hruška – Zeman R. 2, Bača. 
Drnovice – Svitávka 2:1 (0:0), Dvořáček, 
Talacko – Maršálek. V. Opatovice – Vísky 
11:1 (6:0), Stárek 3, Kříženecký, Kaderka 2, 
Kubík, Sedlář, Bažant, Ille – Skála.
  1.  V.Opatovice  18  13  4  1  72:9  43 
  2.  Voděrady  17  11  5  1  66:8  38
  3.  Kunštát  17  10  4  3  55:16  34 
  4.  Drnovice  17  8  6  3  28:15  30 
  5.  Cetkovice  16  8  4  4  48:34  28 
  6.  Knínice  17  9  1  7  32:29  28
  7.  Olešnice  17  9  0  8  40:36  27 
  8.  Svitávka  17  7  2  8  28:25  23 
  9.  Vísky  18  2  1  15  21:118  7
  10.  Lysice  17  1  3  13  9:50  6 
  11.  Doubravice  17  0  2  15  9:68  2 

OP mladší žáci: Blansko B – Rájec-Jes-
třebí odl. Olomučany – Kunštát 1:4 (0:2), 
Beránek – Dočekal, Motyčka 2. Vysočany 
– Boskovice C 3:3 (1:2), Žáček 2, Přibylo-
vá – nehl.
  1.  Blansko B  15  13  2  0  141:13  41 
  2.  Kunštát  16  12  1  3  97:27  37
  3.  Boskovice C  16  7  4  5  54:67  25 
  4.  Rájec-Jestřebí  15  7  1  7  73:42  22 
  5.  Vysočany  16  2  2  12  25:144  8
  6.  Olomučany  16  1  0  15  14:111  3 

OP přípravka, skupina A: Blansko – 
Olomučany 7:0 (5:0), Ševčík, Boček, Veselý, 
Pačovský, Němec, Doležel, Meluzín. Jedov-
nice – Vavřinec 16:0 (8:0), Mlčoušek M. 6, 
Otýpka, Buchta 3, Kučera, Pernica K., Perni-
ca V., Kotoučková V. Rudice – Lipovec odl. 
  1.  Blansko  17  17  0  0  284:4  51 
  2.  Jedovnice  17  8  3  6  83:96  27 
  3.  Lipovec  16  9  0  7  53:68  27 
  4.  Rudice  16  8  1  7  52:76  25
  5.  Olomučany  17  4  2  11  36:120  14 
  6.  Vavřinec  17  1  0  16  23:167  3

OP přípravka, skupina B: Lipůvka 
– Ráječko 4:2 (2:0), Formánek 2, Bureš, 
Prudký – Nyčyporčuk, Vejplacha. Černá 
Hora – Blansko B 0:3 (0:2), Meluzín, Műl-
ler, Bartoš.
  1.  Rájec-Jestřebí  13  12  1  0  64:10  37 
  2.  Č.Hora  14  8  1  5  48:19  25
  3.  Blansko B  13  6  1  6  33:31  19 
  4.  Lipůvka  14  4  3  7  21:41  15
  5.  Ráječko  14  1  0  13  16:81  3 

OP přípravka, skupina C: Olešnice 
– Drnovice 4:1 (2:0), Janíček 3, vlastní – 
Šmerda J. Boskovice C – Boskovice A 0:12 
(0:5), Papoušek, Rottenberg, Havelka 4. 
Kunštát – Boskovice C 6:2 (3:2), Novotný, 
Štěrba 2, Kleveta Jar., Vach – Polák, Ne-
svadba. Drnovice – Boskovice A 1:1 (0:0), 
Fiala – Havelka.
  1.  Boskovice A  13  12  1  0  151:5  37 
  2.  Drnovice  13  8  1  4  54:24  25
  3.  Olešnice  14  7  0  7  26:73  21 
  4.  Kunštát  13  3  1  9  37:77  10 
  5.  Boskovice C  13  1  1  11  11:100  4 

OP přípravka, skupina D: Svitávka – 
Letovice odl. Boskovice D – Boskovice B 
0:6 (0:2), Učeň 4, Kostík, Štěrba R. Knínice 
– Boskovice D nehl. Letovice – Boskovice 
B 4:3 (3:1), Pokorný 3, Boček – Učeň 2, 
Štěrba Radim.
  1.  Boskovice B  13  10  1  2  57:21  31
  2.  Knínice  12  9  2  1  66:17  29
  3.  Svitávka  13  4  0  9  37:67  12 
  4.  Letovice  12  3  2  7  25:32  11 
  5.  Boskovice D  12  2  1  9  16:64  7

Divize ženy: Boskovice – Šternberk 1:3 
(0:0), Horňová. Drnovice – Holešov 2:5 
(1:4), Ivánková, Dvořáková. Ráječko – La-
žany 0:0. Kunštát – Kotvrdovice 4:0 (1:0), 
Rotreklová 2, Horáková, Zoubková.
  1.  Holešov  15  13  1  1  139:9  40
  2.  Kunštát  15  12  1  2  37:7  37
  3.  Kotvrdovice  15  11  1  3  37:16  34
  4.  Šternberk  15  9  2  4  32:24  29
  5.  Boskovice  15  6  2  7  37:32  20
  6.  Drnovice  15  6  1  8  21:45  19
  7.  Kostelec  15  6  0  9  20:34  18
  8.  Lažany  15  4  2  9  24:43  14
  9.  Brodek  15  1  1  13  8:92  4
  10.  Ráječko  15  0  3  12  3:57  3

malá kopaná
1. liga: Okrouhlá – Kopeček 1:4, Kozárov 

– Orel 3:5, Rozhraní – Štěchov 0:0, Pivrnec 
– MICROTEX 1:10, NOBICA – Kvasar 1:6, 
Karolín – SADROS 3:3, Štěchov – Okrouhlá 
nehl., Kozárov – NOBICA 3:0, Kopeček – 
Karolín 2:0, SADROS – Pivrnec 8:1, Orel – 
MICROTEX 2:6, Kvasar – Rozhraní odl.
  1.  Kvasar  5  5  0  0  23:2  15 
  2.  SADROS  6  4  1  1  20:14  13 
  3.  Kozárov  6  4  0  2  21:15  12 
  4.  Kopeček  6  3  1  2  14:8  10 
  5.  MICROTEX  6  3  1  2  28:16  10 
  6.  Karolín  6  2  2  2  24:20  8 
  7.  Okrouhlá  5  2  1  2  11:12  7 
  8.  NOBICA  6  2  1  3  7:10  7 
  9.  Orel  6  2  0  4  16:28  6 
  10.  Rozhraní  5  1  2  2  8:15  5 
  11.  Štěchov  5  1  1  3  8:13  4 
  12.  Pivrnec  6  0  0  6  8:35  0

2. liga: Vážany – Býkovice 2:2, FK Jab-
loňany – Bedřichov 0:2, PentaCo – Šebetov 
3:1, Žďárná – Brumov 0:1, Arsenal – Poříčí 
0:1, Suchý – Sudice 6:1, Poříčí – Bedřichov 
1:3, Šebetov – Vážany 0:2, Brumov – Su-
chý 10:0, Býkovice – FK Jabloňany 5:0, Ar-
senal – Žďárná 3:0, Sudice – PentaCo odl. 
3. liga: Rozsíčka – Spešov 0:3, Lažánky – 
Světlá 7:8, Šerkovice – StB Jabloňany 5:2, 
Hasiči – Holešín 4:3, V. Opatovice – Újezd 
u K. nehl., Rudka – Lhota Rapotina 4:7, 
Rozsíčka – Šerkovice 5:3, Spešov – Světlá 
0:3, Holešín – Rudka 5:0, StB Jabloňany – 
Hasiči 3:4, Újezd u K. – Lažánky 0:5, Lhota 
Rapotina – V. Opatovice 5:0 k. 4. liga: FPO 
– Valchov A 9:1, Svitávka – Dolní Lhota 
3:2, Červánky – Paradox 1:2, Lhota u L. – 
Tuzemák 5:1, Drnovice – Vanovice 4:1, Čí-
žovky – Olešná 5:2, Valchov A – Drnovice 
2:12, Lhota u L. – Svitávka 15:7, Tuzemák 
– Vanovice 2:3, Olešná – FPO 1:5, Paradox 
– Čížovky odl., Dolní Lhota – Červánky 
nehl. 5. liga: Deštná – Dlouhá Lhota 7.0, 
Norci – Adamov 6:1, Kuničky – Rudná 1:3, 
Újezd u B. – Vřesice nehl. Vísky – Obora 
0:3, Křetín – Brťov 3:2, Obora – Adamov 
2:3, Dlouhá Lhota – Újezd u B. 5:1, Vřesice 
– Kuničky 1:2, Brťov – Deštná 2:2, Rudná – 

Norci 2:0, Vísky – Křetín odl. Divize: Ska-
lička – Vysočany 2:3, Horní Lhota – Sebra-
nice 7:0, Horní Poříčí – M. Chrastová 3:7, 
Petrovice – Orel Rock 1:0, Piccolo – Rudka 
8:5, Valchov B – Šebrov 2:4, Rudka – M. 
Chrastová 2:1, Vysočany – Horní Poříčí 
0:2, Orel Rock – Skalička 5:0 k., Sebranice 
– Petrovice 2:1, Šebrov – Horní Lhota 2.1, 
Piccolo – Valchov B 1:7. Základní soutěž: 
Šošůvka – Žďár 6:2, Kněževes – Lhota u L. 
4:3, Letovice – Pozdní sběr 7:3, Vítějeves – 
Šošůvka 1:3, Žďár – Kněževes 3:0.

šachy
Turnaj družeste O černohorský sou-

dek (Boskovice): 1. Adamov A (Švehla, 
Palúch, Masák, Mižák), 2. VIP Brno (Vy-
kydal, Štefl , Píše, Kalendovský), 3. Bosko-
vice A (Dobeš, Ševčík, Boháček, Hubený), 
4. Vyškov A, 5. Kuřim A, 6. Lipovec A, 
7. Vyškov B, 8. Blansko, 9. Kuřim B, 10. 
Sloup, 11. Boskovice B, 12. Rudice, 13. 
Jevíčko, 14. Lipovec/Sloup, 15. Krouna, 
16. Rovečné, 17. Boskovice C, 18. Ada-
mov B.  (bh)
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E
16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30

Milan Michal Hanka E Jana - Z Hanka
17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45

Hanka Katka Katka Michal Michal
19.00 - 20.00 19.45 - 20.45

Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Provozní doba lázní v Boskovicích
                    plavecká část   rekreační část

Út. 17. 5. 1000-1600 1730-2000 1000-1600 1700-2000

St. 18. 5. 630-830 1200-1600 1830-2100 1000-1730 1830-2100

Čt. 19. 5. 630-750 1730-2100 1730-2100

Pá. 20. 5. 1200-2100 1000-2100

So. 21. 5. 1000-2100 1000-2100

Ne. 22. 5. 900-2000 900-2000

WWW.ROCK-PARADISE.CZ
ROCK PARADISE

SUPPORT
LESBIENS
WOHNOUT
ALEŠ BRICHTA BAND

SAGITTARI KOCHANSKI SK

GATE CRASHER EUTHANASIA

  LIWID    REBEL

11.6.2011
ZÁMEK

LETOVICE

OPEN AIR FESTIVALUVÁDÍ

II.

Záštitu p evzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr.Michal Hašek a m sto Letovice.

P EDPRODEJ V SÍTÍCH

TIC LETOVICE

TJ SOKOL Boskovice a Klub eských turist  Boskovice
po ádají 

21. 21. ro ník Pochoduro ník Pochodu

p ší p ší 
   5 km za pam  hodnostmi m sta 
 10 km Boskovice – u záme ku Rovná – soutok Svitavy s B lou – Pilské údolí – Boskovice 
 20 km Boskovice – Domanka – Kuni ky – N m ice – Valchov – Hrádkov – western. m ste ko – Boskovice 
 35 km Boskovice – western. m ste ko – Pohora – Ko enec – Benešov – Skalky – Suchý – Velenov –
  Hrádkov – Boskovice
 50 km Boskovice – Domanka – Kuni ky – Petrovice – Blansko – Ho ický h bet – erná Hora – 
  Bo itov – Malý Chlum rozhl. – Krhov – Skalice – Pilské údolí – Boskovice
 63 km Boskovice – Velenov – Ž árná – Sloup – propast Macocha – Skalní mlýn – Blansko – Ho ický h bet – 
  erná Hora – Bo itov – Malý Chlum rozhl. – Krhov – Skalice – Pilské údolí – Boskovice

cyklocyklo
 20 km Boskovice – Doubravy – Pilka – Melkov – Vra  kov – arboretum Šmelcovna – Boskovice
 52 km Boskovice – pod erveným vrchem – u Moje  na – Pilka – údolí í ky B lé – Horní Št pánov – 
  Nové Sady – Sk ípov – Šubí ov – pod Duranou – Úsobrno – Pohora – Melkov – Vra  kov – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zbon k – Letovice – údolí K e  nky – Bohu ov – Vít jeves – Brn nec – Rudná – 
  K enov – Zadní Arnoštov – Jeví ko – Jarom ice – Úsobrno – Pohora – western. m ste ko – Boskovice
 104 km Boskovice – Knínice – Úsobrno – Brodek u Konice – Hrochov – Lipová – Buková – Pro  vanov – 
  Drahany – Rozstání – Lipovec – Ostrov u Macochy – Skalní mlýn – Blansko – Olešná – Ho ice – 
  erná Hora – Bo itov – Malý Chlum rohl. – Krhov – Skalice – Lhota Rapo  na – Pilské údolí – Boskovice

Start:Start:  Sokolovna Boskovice - p ší nad 50 km - od 6 - 7 hod., ostatní p ší a cyklo 7 - 10 hod.
Cíl:Cíl:   Sokolovna Boskovice, ob erstvení zajišt no, pro vylosované malý dárek
Startovné: 30 K , ubytování možné v sokolovn  ve vlastním spacáku.

Informace: RNDr. Jaroslav Old ich tel.: 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz, ing. Petr Lux tel.: 604 274 591

v sobotu 28. kv tna 2011v sobotu 28. kv tna 2011

Na sobotu 3. zá í 2011 
p ipravujeme 2. ro ník 
Pochodu po dálni ním 

t lese R43

* V pondělí a v pátek od 17 do 18.30 hodin je v plaveckém bazénu pro veřej-
nost pouze jedna dráha. * Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je 
oslavit do lázní. V den svých narozenin máš vstup zdarma. * Losovací akce 
na duben až červen: Všechny účtenky nad sto padesát korun jsou slosova-
telné. Hraje se o ceny věnované pobočkou UniCredit Bank v Boskovicích 
a fi rmou Služby Boskovice.

neděle 29. květnaneděle 29. května
AKCEAKCE

Výpustek je pohádková jeskyně
Správa jeskyní Moravského krasu ve spolupráci s ochotnickým sdružením 
Křový (Kř  nský ochotnický výkvět) zvou u příležitos   Dne dě   do jeskyně Vý-
pustek na speciální akci s názvem Pohádková jeskyně. Uskuteční se v neděli 
29. května odpoledne a pro každého malého účastníka je připraven drobný 
dárek. Pořadatelé připravili šest vstupů do podzemí s omezeným počtem 
návštěvníků, a protože je o ně velký zájem, doporučují rezervaci předem na 
telefonu 516 439 111 nebo e-mail: vypustek.rezervace@caves.cz. Jednotné 
vstupné je šedesát korun.  (ama)

Boskovice - Zámecký skleník v 17 hod.: Národní fes  val neprofesionálních 
komorních a symfonických těles. 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 14 hod.: Pohádková země.
Spešov - Klub Na Bahnech ve 14.30 hod.: Dětský den s Kaštánky. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Čertova nevěsta.
Blansko ve 20 hod. Hlavně nezávazně.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Kamarádi z večerníčků.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Czech Made Man.
Letovice v 15 a 17 hod. Medvídek PÚ.

KONCERTKONCERT
Olešnice - Evangelický kostel ve 14 hod.: Varhanní koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Galerie Kruh v 15 hod.: Setkání, vernisáž výstavy obrazů, 
tapiserií a keramiky Jiřiny Har  ngerové, Ildy Pitrové, Dagmar Sochorové 
a Tomáše Vrány.

pondělí 30. květnapondělí 30. května
DIVADLODIVADLO

Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Kabaret Limonádový Joe, repríza předsta-
vení Ochotnického divadla Mirka Konečného při TJ Sokol Boskovice. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska a jiné závislos  .
Boskovice v 19.30 hod. Voda pro slony.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - ZUŠ v 16 hod.: Vernisáž výstavy výtvarného oboru. 

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * Vel-
ké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana Antonína 
Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - Areál Hradní: 
Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: Karel Absolon - fotografi e 
z evropských krasů (do 31. 10.), Václav Lamr, obrazy (do 12. 6.) * Lysice - Zámek: 
Loutky na zámku, Zámecké divadlo v Lysicích, Marie Ebner Eschenbach, žena, spi-
sovatelka a drama  čka (stálé výstavy), Eva Hudcová, Hana Langová-Vepřeková, Jiří 
Wotke, obrazy a tapisérie (do 28. 5.) * Rájec-Jestřebí - Knihovna: Výrobky mami-
nek a dě   z Centra Motýlek (do 19. 5.), Putování za skalními útvary a geologickou 

minulos   země (do 3. 6.) * Lomnice - Synagoga: Alois Fiala, obrazy, Veronika Hej-
halová, keramika (do 29. 5.) * Rájec-Jestřebí - Zámek: Femme Fatale (do 30. 9.) * 
Kunštát - Zámek: Terra Kunstat 11 (do 29. 5.) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: 
Karel Absolon, fotografi e (do 26. 6.) * Boskovice - ZUŠ: Výstava keramiky žáků ZUŠ 
(do 20. 5.) * Boskovice - Zámek: Výstava erbů šlech  ckých rodů zemí Koruny české 
(do 30. 9.) * Blansko - Galerie města Blanska: Vladimír Houdek, obrazy (do 1. 6.) * 
Kunštát - Informační středisko: Výstavka dětských keramických prací (do 27. 5.) * 
Letovice - Galerie Domino: Jiří Kristen, obrazy (do 31. 5.).

Na letovickém 
zámku bude 

rockový festival
Letovice - Agentura RAGTIME pořádá 

v sobotu 11. června na zámku v Letovicích 
druhý ročník úspěšného rockového festivalu 
Rock Paradise. 

„Návštěvníci se mohou těšit na explozi vý-
borné muziky, jedinečných zážitků a skvělých 
hudebních osobností. K jejich spokojenosti 
přispěje dobré jídlo a pití. Akce se koná za 
každého počasí,“ řekl za pořadatele Rastislav 
Gajdoš. 

Na zámku se představí  kapely Support Les-
biens, Wohnout, Aleš Brichta Band, Kochan-
ski (SK), Sagittari, Gate Crasher, Euthanasia, 
Liwid a Rebel. Festival se koná pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haš-
ka a Města Letovice. 

Vstupenky lze zakoupit v sítích Ticketpro 
a Turistickém informačním centru Letovice. 
Pro rockové labužníky je k dispozici VIP zóna 
a VIP vstupenky. Cena vstupenky v předpro-
deji bude 260 korun. Více informací získají 
zájemci na internetových stránkách festivalu 
www.rock-paradise.cz.  (pš)
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