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Boskovice - Boskovický areál 
Autodopravy K&K bude v sobo-
tu 4. června hostit již desátý Sraz 
vojenského veterán klubu, histo-
rických a vojenských, hasičských 
a civilních vozidel československé 
výroby. Zároveň proběhne na mís-
tě také oslava Dne dětí.

Akce začne v deset hodin, o půl 
hodiny později vyjede kolona vozi-
del na spanilou jízdu Boskovicemi. 
Od dvanácti hodin pak začne hlav-
ní program v prostoru takzvaného 
Hliňáku za areálem autodopravy, 
který vyvrcholí průletem dvojice 
stíhacích letounů JAS 39 Gripen.

„Účast armády je v letošním 
roce velká a její program bude té-
měř tříhodinový. Zároveň je akce 
vhodná k tomu, abychom se roz-
loučili s piloty, kteří po dlouhých 
letech strávených v kokpitech vr-
tulníků odchází letos do zálohy,“ 
uvedl Milan Kouřil ze Svazu letců 
České republiky.

V programu armády se mohou 
zájemci těšit nejprve na prezentaci 
vojenské policie a bojového umění 
Musado. Následovat bude ukázka 
služebních psů a seskok parašutis-
tů. „Jedná se o reprezentační druž-
stvo. V Boskovicích se předvedou 
úřadující mistři světa v přesnosti 
přistání a vicemistři světa v kombi-

naci. Jen pro představu, při seskoku 
se budou trefovat do místa velkého 
zhruba jako pětikoruna, přičemž 
přesnost přistání se hodnotí doslo-
va v milimetrech,“ upřesnil Kouřil.

Poté už přijdou na řadu vrtulní-
ky, přesněji řečeno statická i letec-
ká ukázka dopravního a bitevního 
stroje včetně simulované záchran-
né akce. Odpoledne pak uzavřou 
již zmiňované Gripeny.

Program bude pokračovat od 
šestnácté hodiny, kdy vystoupí 
skupina Greenhorn s Janem Vyčí-
talem, následovat bude pohodový 
večer se skupinou Prak a v deset 
hodin v noci uzavře akci ohňo-
stroj.
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Nabízí volná 
místa

Uměleckoprůmyslová 
škola ve V. Opatovicích 
otevřela nový obor.

 Více na str. 2

Velká cena 
Blanenska

V Horním Poříčí 
odstartoval seriál 
hasičských soutěží.

 Více na str. 5

Blanenský 
plecháč

Jan Křenek z Bořitova 
skončil v tradičním 
závodě třetí.

 Více na str. 9
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Sraz vojenské techniky 
zpestří přílet Gripenů

Radim Hruška

Boskovice - Boskovické wes-
ternové městečko si pro své ná-
vštěvníky na novou sezonu při-
pravilo hned tři nové projekty. 
Prvním z nich je celovečerní fi lm 
WesternStory, který už je promí-
tán v kinech, druhým postupné bu-
dování takzvané cesty do pravěku 
včetně maket dinosaurů a třetím 
nový hotel.

„Ve spodní části areálu zábav-
ního parku připravujeme projekt, 
který pracovně nazýváme Cesta 
do pravěku nebo Ztracený svět. 

Na dně lomu nově vzniká auten-
tický zábavní park. Návštěvník se 
po asi dvoukilometrové cestičce 
postupně vrací do historie až pre-
historie, od sedmnáctého století 
postupně doputuje až do druho-
hor,“ uvedl spolumajitel městečka 
Luboš Jerry Procházka. 

Jak řekl, po dokončení všech 
modelů přijde na řadu i paleonto-
logické hřiště pro děti, které budou 
moci objevovat kostry dinosaurů. 
„Na skalách vybudujeme vodo-
pády, přibude také bahenní sopka. 
Lidé budou moci projít po lávce 
a pod nimi bude bublat bažina. Prv-
ní část parku zpřístupníme už letos 
o prázdninách,“ řekl Procházka.

Dalším zajímavým počinem je 
stavba nového hotelu. Jedná se 
o ubytování ve westernovém stylu. 

Ve westernu se objeví také modely dinosaurů

Aquapark bude 
otevřen již

od 4. června
Blansko - Již první červnovou 

sobotu se otevřou brány blanenské-
ho aquaparku. „Závisí to samozřej-
mě na počasí, ale podle předpovědi 
by to mohlo vyjít. Pokud ne, počká-
me. Ale připraveni budeme,“ uvedl 
ředitel Služeb Blansko Radek Sno-
pek. Provoz by měl fungovat podle 
zaběhlých pravidel z posledních 
let, žádnou zásadní novinku pro-
vozovatelé na novou sezonu nepři-
pravili. „Vstupné se zvýší, ale jen 
nepatrně,“ dodal. (bh)

Krasobus zaveze 
turisty na 

Skalní mlýn
Blansko - Zajímavou novin-

kou nové turistické sezony bude 
Krasobus. O co se jedná? Jak řekl 
vedoucí kanceláře tajemníka Jiří 
Kučera, půjde o zcela novou mož-
nost cestovat z Blanska na Skalní 
mlýn a zpět. „Nebude se jednat 
o posílení běžného spoje, ale o vo-
zidlo, kterým se budou moci do-
stat návštěvníci krasu až do centra 
města. Fungovat začne od začátku 
června,“ prozradil. Propagační 
kampaň provází i zajímavé heslo: 
„Ani autem, ani klusem, do krasu 
jen Krasobusem!“ (bh)

Dětský den na hřišti v La-
žanech se z důvodu nepří-
znivého počasí překládá 
na sobotu 4. 6. Začátek je 

ve 13.30 hodin.

Nefunguje ale tak, že by všechno 
bylo v jedné budově. Každý po-
koj nebo apartmán je situován do 
odděleného domečku, tím pádem 
vznikla úplně nová ulice. V sou-
časné době je k dispozici zhruba 
74 lůžek, do budoucna jich ale 
bude více. Z venku hotel vypadá 
jako původní westernová stavení, 
ale uvnitř je plný komfort, který 
současný návštěvník vyžaduje. 

„V plánu je, že celá ulice bude 
do budoucna žít westernovým ži-
votem, takže se ráno návštěvník 
probudí, vyjde na pavlač, děti 
pošle ke slepicím vybrat vajíčka, 
v udírně bude viset špek... Spo-
lečně pak vyrazí ke srubům, tam 
bude kuchyň, kde jim udělá mistr 
kuchař dobrou snídani a podobně,“ 
doplnil Luboš Jerry Procházka. 

Výbuch nálože těžce zranil mladíka

Představení na Main street.  Foto Radim HruškaPředstavení na Main street.  Foto Radim Hruška

Rájec-Jestřebí - Škola v Jes-
třebí zeje prázdnotou. „Na dobu 
neurčitou ji má pronajatou rájec-
ké gymnázium. V letošním roce 
tam ale výuka neprobíhá. Důvody 
jsou dva. Hlavní budova v Rájci 
je pro školu kapacitně dostaču-
jící, za druhé přeprava studentů, 
profesorů a pomůcek byla hodně 
komplikovaná. Vzdálenost obou 
budov je dost limitující, vedení 
gymnázia se sice snažilo dávat 
výuku do větších celků, ale i tak 
to pro ně bylo složité,“ vysvětlil 
starosta města Pavel Perout. Podle 

jeho slov má nicméně gymnázium 
připraven záměr, jak tuto budovu 
dále využít. 

„Už druhým rokem máme zpra-
covaný projekt na Centrum netra-
dičních sportů a aktivit. Hledáme 
dotační titul, ze kterého bychom 
ho fi nancovali, ale zatím neú-
spěšně. Z rozpočtu školy nejsme 
schopni tuto akci pokrýt, město 
v současné době také nemůže in-
vestovat větší částku, protože má 
spoustu jiných závazků,“ doplnil 
ředitel školy Stanislav Laštůvka.

 Pokračování na str. 4

Školu v Jestřebí 
chtějí využít jinak

Letovice - Těžkým zraněním 
skončila ve středu 25. května pro 
devatenáctiletého mladíka práce 
na půdě domu v Letovicích. Kolem 
půl čtvrté odpoledne se ozval vý-
buch. „Muž zasáhl sbíječkou nálož, 
která se používala za druhé světo-
vé války. Pracovník byl s těžkými 
zraněními přepraven vrtulníkem 
do nemocnice, nikdo další nebyl 
při detonaci zraněn,“ řekla tisková 

mluvčí blanenské policie Iva Šeb-
ková. Hasiči společně s policisty 
ihned uzavřeli okolí místa neštěstí. 
Byli přivolaní policejní pyrotechni-
ci, kteří až do nočních hodin zjišťo-
vali příčiny výbuchu, a také statik, 
který posoudil stav domu.

„Výbuch, který se obešel bez 
následného požáru, nastal při re-
konstrukci dvoupodlažního domu 
a budování půdní vestavby. Explo-

ze zranila zaměstnance stavební 
fi rmy, který v podkroví pracoval 
se sbíjecím kladivem. Vážně zra-
něného muže hasiči ze střechy 
domu pomocí nastavovacích žeb-
říků snesli do sanitky zdravotnic-
ké záchranné služby. K transpor-
tu dělníka lékař povolal vrtulník 
letecké záchranné služby,“ přidal 
podrobnosti mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jaroslav Haid.  (hrr)

Zábava. Nepříznivé počasí ovlivnilo letošní Historický jarmark a Den dě   v Blansku. Bohatý program, ve 
kterém nechyběly divadelní a šermířská vystoupení, soutěže, hry, koncerty a na závěr kostýmovaný průvod 
městem a ohňostroj přesto přilákal v průběhu dne stovky návštěvníků. Foto Pavel Šmerda

Letovice - Letovičtí obyvatelé, 
kteří si zvykli navštěvovat před-
stavení v tamním stálém kině, 
mají už jen několik posledních 
příležitostí. 

Biograf má totiž před sebou jen 
několik týdnů existence. Svoji 
činnost ukončí posledním před-
stavením 29. června – symbo-
licky se bude hrát Havlovo dílo 
Odcházení. 

V Letovicích probíhala mezi 
zastupiteli i veřejností už něko-
lik let diskuze o bytí či nebytí 
biografu. Investice do budovy 

a zázemí není možná, objekt to-
tiž není v majetku města. Kvůli 
tomu se neplánovala také jeho di-
gitalizace. Výsledkem je, že kino 
neodpovídá moderním trendům 
a není schopné konkurovat vel-
kým multiplexům. Kvůli malému 
zájmu diváků muselo být dokon-
ce zrušeno i několik představení.

„Město ročně dotuje kino asi 
osmi sty tisíci korunami. V době, 
kdy šetříme všichni fi nanční 
prostředky, je provozování kina 
obrovský luxus. I mě samotné-
ho tento stav mrzí, v našem kině 

jsem zhlédl mnoho pěkných fi lmů 
a prožil mnoho kulturních zážitků, 
ale bohužel. Dnešní situace nám 
nedovoluje nadále provozovat 
stálé kino v Letovicích. Existují 
řešení, která umožní velkoplošné 
promítání, jako příklad lze uvést 
letní kino či kinokavárnu provo-
zovanou soukromým subjektem 
za podpory města. Stěžejní je 
ovšem zájem občanů o takové ak-
tivity. A ten se nedá vyjádřit jinak 
než účastí na fi lmových předsta-
veních,“ uvedl letovický starosta 
Vladimír Stejskal.  (hrr)

Letovické stálé kino v červnu 
definitivně ukončí svůj provoz
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Uměleckoprůmyslová škola nabízí volná místa v různých oborech

Zájemci o studium mají šanci

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Předseda ASK 
Blansko Josef 
Vrba se nemůže 
dočkat okamži-
ku, kdy se myš-
lenka převzetí 
sportovišť pod 
správu města stane skutečnos-
tí. Byl jedním z jejich iniciátorů 
a propagátorů.

Co to přinese vaší tělovýchov-
né jednotě?

V prvé řadě velkou úlevu. Jak 
se říká, bez peněz do hospody ne-

lez. A to ve sportu platí dvojnásob. 
Pokud by přetrvával dál současný 
stav, není šance smysluplně exis-
tovat. Poslední dva roky byly již 
velice kritické. Jediný krok, jak 
sportoviště zachovat a nějak je za-
čít dávat do pořádku, je ten, který 
se město chystá udělat.

Co by mělo být první na řadě 
u vás?

Záleží na tom, jaká bude fi lo-
sofi e přístupu, kde budou priority. 
Kdybych to vzal podle mne, začal 
bych smysluplným využitím škvá-
rového hřiště, rekonstrukcí šaten 
a sportovní haly. Ta již nemá pa-
rametry na provozování žádného 

kolektivního sportu s výjimkou 
basketbalu, kde je to ale jen na 
nižší soutěže. Tenis se tam dá hrát 
pouze rekreačně, třeba o fl orbalu 
nemůže být vůbec řeč.

Mluví se o tenisovém areálu…
To souvisí se škvárovým hřiš-

těm. Má tam vzniknout tenisová 
hala a venkovní kurty. Mohlo 
bych se jich tam vejít až šest nebo 
sedm. A nějaké víceúčelové hřiš-
tě s umělým povrchem. Je to ale 
velká investice, to je jasné. Možná 
padesát až šedesát milionů korun. 
Studie třeba na halu je zpraco-
vaná ve třech variantách z doby, 
kdy jsme spolupracovali s klubem 

BBK Brno. Od nejjednodušší až 
po tu ideální. Rozšířit by se mohla 
do tří směrů, místa je tam dost.

Co ubytovna?
Ta je v tristním stavu. Stáří se na 

ní podepsalo. Je otázkou, co s ní. 
I zde je zpracovaná studie. Dole 
s restaurací a nad tím zařízení s pa-
desáti lůžky. Nevím, jak moc je to 
smysluplné, když takové zařízení 
vzniklo u nedalekého aquaparku. 
Může se stát, že se objekt zboří 
a vzniklý prostor využije jinak. 
Celý areál na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka by se totiž mohl 
přebudovat na takový malý morav-
ský Nymburk, rozjeté je to dobře. 

I reprezentační týmy by zde mohly 
mít ideální podmínky pro přípravu.

Nejprve se ale asi město bude 
muset pus  t do menších inves-
 čních akcí...

Určitě. Elektoinstalace a osvět-
lení v hale jsou ve špatném stavu, 
to stejné platí i pro sociálky. Ty 
rekonstrukce po povodni v roce 
1997 nezasáhla, to je škoda, už je 
to pryč. Tehdy peníze byly. A fot-
balové kabiny – to je ostuda spor-
tovního ostrova, tam by se mělo 

asi začít nejdříve. Je jasné, že fot-
balisté peníze nemají, je z ničeho 
neviním. Finance se do sportu bu-
dou muset dávat všeobecně, nejde 
vše svalovat jen na Sazku.

Máte tedy konkrétně spočí-
táno, co ASK převod sportovišť 
přinese?

Nedá se mluvit o úspoře. Nebu-
deme ale mít starosti s fi nancová-
ním provozu, to je zásadní. Bude 
to velké plus, když nějaké peníze, 
které zajistíme, podaří-li se to tedy 
vůbec, budeme moci investovat do 
samotné sportovní činnosti. Věří-
me, že to bude fungovat a na nový 
model se těšíme.

Vrba: Převod sportovišť bude pro jednotu velkou pomocí 

náš rozhovornáš rozhovor

K

Radim Hruška

Velké Opatovice - Střední školy 
na Blanensku a Boskovicku ještě 
nabízejí zájemcům o studium vol-
ná místa. Střední škola umělecko-
průmyslová a technická ve Velkých 
Opatovicích bude případné zájem-
ce přijímat až do konce srpna.

„První kolo přijímacího říze-
ní v podstatě kopírovalo loňský 
a předloňský zájem. Očekávali 
jsme sice, že zavedení státní matu-
rity ubere zájem studentů o gymná-
zia, ale v podstatě se nic nezměnilo. 
Kapacity se pomalu naplňují podle 
toho, jak jsou zájemci úspěšní na 
jiných školách. My jsme speci-
fi cká umělecká škola, která navíc 
vyžaduje talentovou zkoušku. Se 
snižujícím počtem dětí vycházejí-
cích z devátých tříd se samozřejmě 
snižuje i počet těch talentovaných,“ 
uvedl ředitel školy Pavel Grenar.

Do Velkých Opatovic se mohou 
hlásit zájemci o studium v oborech 
Výtvarné zpracování keramiky 
a porcelánu, Počítačová grafi ka, 
Uměleckořemeslné zpracování 
kamene a keramiky, Umělecký ke-
ramik, Mechanik elektrotechnik, 
Mechanik instalatérských a elek-
trotechnických zařízení, Elektrikář 
silnoproud a Podnikání. Do prospě-
chu 1,9 bez přijímacího řízení. 

„Volná místa ještě jsou, i když 
jsme malokapacitní, to zname-
ná, že máme zhruba dvanáct žáků 
na třídu. Zájemci se mohou hlásit 
například do nového oboru Počíta-
čová grafi ka. Jedná se o umělecký 

obor, jehož absolvent je schopný 
pracovat v reklamě a propagaci, 
vytvářet různé návrhy a podobně. 
Funguje jen asi na třech školách 
v republice. Je to vlastně užší spe-
cializace výtvarného zaměření naší 
školy. Také v tomto případě musí 
zájemci vykonat talentovou zkouš-
ku. V současné době se zaměřuje-
me na představení nabídky základ-
ním školám, intenzivně propaguje-
me i další obory. Případní zájemci 
naleznou více informací na našich 

webových stránkách www.ssupt.
cz,“ vysvětlil Grenar.

Podle jeho slov je tradičně zájem 
o výtvarné obory a elektrikáře. Ty 
se naplňují bez problému. I přes 
propad zájemců o studium, který 
zaznamenaly téměř všechny školy, 
se v posledních letech situace ve 
Velkých Opatovicích stabilizovala. 
V současné době navštěvuje školu 
104 studentů a stejný počet se dá 
předpokládat i nadále. 

„Rozbory, které jsme proved-

li, zjistily, že sloučení by nemělo 
ekonomický přínos. Pokud se totiž 
neřekne, co by bylo s rozsáhlým 
areálem školy, tak nemá cenu nic 
měnit. Přemístění by bylo navíc 
i technicky a fi nančně náročné. Ve 
škole jsou totiž také vypalovací 
pece, které vyžadují vysoký příkon 
elektřiny. Stěhování by tak zname-
nalo mimo jiné budování nových 
trafostanic a dalších věcí, což by si 
vyžádalo statisíce korun,“ doplnil 
ředitel školy. 

Ve Svitávce otevřeli nové startovací byty

K

Motorkář si hrál 
na závodníka

Blanensko a Boskovicko - Ne-
bezpečná a rychlá jízda není na 
hlavním tahu Brno-Svitavy nic 
neobvyklého. Policisté se proto 
při poslední bezpečnostní akci 
zaměřili hlavně na kontroly řidičů 
motocyklů. A čekala je řada pře-
kvapení. 

„Devět řidičů osobních automo-
bilů a motorek projíždělo úsekem, 
kde je nejvyšší povolená rychlost 
90 km/h rychlostí vyšší než 145 
km/h. Rekordmanem byl motor-
kář, který jel rychlostí 185 km/h. 
O moc pomalejší nebyl ani řidič 
osobního auta značky BMW, kte-
rý jel ve stejném úseku 179 km/h. 
Tyto přestupky policisté předají 
k řešení správnímu orgánu, který 
může řidičům uložit pokuty až do 
výše deset tisíc korun, zakázat čin-
nost na půl roku až na rok a vzít 
pět bodů,“ uvedla blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.

Dopravně bezpečnostní akce 
se uskutečnila v neděli 22. května 
v odpoledních hodinách. Policisté 
během ní zkontrolovali 52 motor-
kářů a 18 osobních vozidel. Rychle 
z toho jelo 45 řidičů, další dva za-
platili pokuty za nesprávné před-
jíždění a jeden za špatný technický 
stav vozidla. Celkem tak policisté 
vybrali na pokutách třiapadesát ti-
síc korun.  (hrr)

Žena nedala
přednost

Jedovnice - Dvěma lehkými 
zraněními skončila ve čtvrtek 
19. května kolem šesté hodiny ve-
černí dopravní nehoda v Jedovni-
cích. Šestatřicetiletá řidička Ope-
lu Meriva při odbočování vlevo 
nedala přednost protijedoucímu 
osobnímu autu Škoda Felicia. Při 
srážce byli lehce zraněni dva spo-
lujezdci ve věku třiceti a třiatřiceti 
let. Na vozech vznikla škoda zhru-
ba šedesát tisíc korun.  (hrr)

Muž nadýchal
přes tři promile

Adamov - O tom, že alkohol za 
volantem dokáže své, se přesvěd-
čil ve středu 18. května kolem tři 
čtvrtě na jedenáct večer osmatři-
cetiletý řidič Opelu Vectra. Muž 
projížděl Adamovem a v mírné 
pravotočivé zatáčce nezvládl ří-
zení, vyjel do protisměru, kde 
havaroval do zaparkovaného auta 
značky Škoda Felicia. V jízdě po-
kračoval dál a následně skončil 
v oplocení domu. Při dopravní 
nehodě byl řidič lehce zraněn, 
dechová zkouška ukázala, že jej 
značně ovlivnil alkohol. V dechu 
měl totiž 3,37 promile. Na vozi-
dlech a oplocení vznikla škoda asi 
pětaosmdesát tisíc korun. Muž je 
nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

Vzal zálohu, ale
práci neudělal
Lipůvka - Zhotovím kovové 

zábradlí na terasu vašeho rodinné-
ho domku. S takovým slibem při-
šel vloni v květnu sedmatřicetiletý 
muž za ženou v Lipůvce. Zábradlí 

mělo stát dvanáct tisíc korun. Muž 
si jako zálohu od majitelky domu 
vzal sedm tisíc s tím, že zábradlí 
bude hotovo do konce loňského 
července. Do dnešního dne však 
muž zábradlí nevyrobil ani neo-
sadil, a poškozené ženě ani přes 
opakované výzvy dosud nevrátil 
kromě pěti set korun peníze, které 
dostal jako zálohu. Nyní je proto 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu podvodu. (hrr)

Policisté chytili
zloděje

Vanovice - Ne příliš dlouho se 
po svobodě pohyboval muž, který 
se měl vloupat v noci na pondělí 
16. května do prodejny ve Vano-
vicích. Policisté nejprve na místě 
zjistili, že do prodejny se pacha-
tel dostal po vypáčení vstupních 
dveří a ukradl tam drobné mince. 
Následně při zajišťování okolí 
kontrolovali vozidlo, v němž jel 
jednatřicetiletý muž. 

Ten se následně přiznal ke 
vloupání do prodejny, policisté 
pak ještě v blízkosti místa našli 
ukradené peníze a nástroje, které 
měl pachatel použít k vloupání 
do obchodu. Muž je proto nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu pokusu krádeže a skončil 
v policejní cele. Svým jednáním 
způsobil škodu za téměř čtyři tisí-
ce korun.  (hrr)

Pro naftu šel
do cisterny

Lipovec - O tom, že drzost zlo-
dějů nezná mezí, se přesvědčil ma-
jitel jedné z fi rem sídlících v Lipov-
ci. Během víkendu zatím neznámý 
pachatel nejprve rozpletl oplocení, 
aby se do areálu fi rmy dostal au-
tem. Pak vnikl do skladu, kde ze 
zaparkované cisterny odčerpal dva 
a půl tisíce litrů motorové nafty. 
Ani to mu nestačilo, tak ukradl ješ-
tě dalších sto litrů nafty z vedle sto-
jícího pracovního stroje. Majiteli 
vozidel tak vznikla škoda za téměř 
devadesát tisíc korun.  (hrr)

Ze skladu bral 
díly na auta

Veselice - Čtyři hliníková kola, 
několik motorů, přední blatníky, 
přední i zadní nápravy na různá 
vozidla, ale také motorovou pilu, 
kamna a komínové roury si od-
nesl dosud neznámý zloděj, který 
se vloupal na pozemek a poté i do 
skladu ve Veselici. Pachatel tak 
způsobil škodu za téměř pětatřicet 
tisíc korun.  (hrr)

Věci zmizely,
když lidé 

spali v chatce
Jedovnice - Během noci na 

čtvrtek 12. května přišel do jedné 
z chat v Jedovnicích krást zloděj. 
V době, kdy v chatce spali stu-
denti, si odnesl notebook, osobní 
doklady, ale i tašku s oblečením 
a dalšími osobními věcmi. Způ-
sobil tak škodu za asi třináct ti-
síc korun. Policisté věc šetří pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu porušování domovní svobo-
dy a krádeže.  (hrr)

Zkouška. Studen   školy při prak  ckých maturitách.  Foto Radim Hruška

Svitávka - Minulý týden vedení 
Městyse Svitávka ofi ciálně předa-
lo do užívání bytový dům s celkem 
třinácti startovacími byty. Stavbu, 
která přišla na zhruba sedmnáct 
a půl milionu korun, podpořila do-
tace z Ministerstva pro místní roz-
voj ve výši 8,2 milionu korun. 

Protože se jedná o obecní a star-
tovací byty, byli nájemníci vybráni 
podle předem daných kritérií. Sho-
dou okolností se jedná o samé ženy. 
Jak uvedl starosta městyse Martin 
Cetkovský, cílem bylo především 
přilákat do Svitávky mladé rodiny 

s dětmi, což se povedlo. U bytové-
ho domu vzniklo také parkoviště 
s celkem šestadvaceti místy, z toho 
dvěma pro tělesně postižené. 

„V domě je jeden třípokojový 
byt a dvanáct jednotek dva plus 
kuchyňský kout. Jejich velikost 
se pohybuje od pětačtyřiceti do 
šedesáti metrů čtverečných. Dva 
spodní byty jsou upravené tak, 
aby je mohli využívat například 
vozíčkáři. K tomu mají nájemní-
ci k dispozici samostatné sklepní 
kóje a společné prostory, které 
mohou sloužit například jako ko-
čárkárna. Kromě nového bydlení 
jsem rád, že se také zlepšil vzhled 
další části Svitávky,“ doplnil 
Martin Cetkovský.  (hrr)

Startovací bydlení. Nový dům je 
určen především mladým rodi-
nám.  Foto Radim Hruška

Boskovice - Rychlá a správná 
reakce boskovického strojvedoucí-
ho Rostislava Martinka zachránila 
životy cestujícím na trati z Prahy 
do Brna. V pondělí 14. března to-
tiž došlo na lokomotivě rychlíku 
R 867 Slavkov k závažné závadě, 
která mohla skončit tragicky. 

Z důvodu vady materiálu praskla 
při rychlosti sto čtyřicet kilometrů 
v hodině obruč čtvrté osy vpravo. 
Roztržená obruč se poté roztáhla 
a urazila brzdové špalíky. Jen díky 
duchapřítomnosti a mimořádnému 
instinktu strojvedoucího byla oka-

mžitě po zaslechnutí rány ozývající 
se z pojezdu lokomotivy uvedena 
v činnost rychlobrzda. I tak vlaková 
souprava pokračovala v jízdě ještě 
asi sedm set metrů, než se ji poda-
řilo zastavit. Přestože se v našich 
podmínkách jedná o zcela ojedi-
nělou závadu a v železniční stanici 
Uhersko až na dopravní komplika-
ce naštěstí nedošlo k větším násled-
kům, pracovníci Českých drah nyní 
navrhují způsoby řešení a přijetí 
opatření, aby k dalším podobným 
možným případům nedocházelo. 

 Pokračování na str. 4

Svojí rychlou reakcí 
zachránil lidské životy

V Boskovicích připraví děti na 
samostatné bydlení

Boskovice - Nebytové prostory v boskovickém penzionu pro seniory 
budou od začátku června sloužit tamnímu dětskému domovu a občan-
skému sdružení Sám do života. To připravilo program, jehož cílem je 
připravit děti opouštějící ústavní nebo ochrannou výchovu na kom-
petence potřebné pro samostatné bydlení, úspěšnou integraci do spo-
lečnosti a další životní existenci. Projekt vznikl v rámci komunitního 
plánování jako alternativa za nedostupnost sociální služby typu Domů 
na půl cesty, která není v našem okrese zřízena.  (hrr)

Náhon prochází opravou
Blansko - U Salmova jezu v Blansku se staví. V blízkosti cyklostezky 

u řeky Svitavy se zahájily práce na opěrné stěně náhonu. Součástí bude 
odbourání a rozebrání betonového mostku a následná montáž nového. 
Jak řekl místostarosta Jiří Crha, hotovo by mělo být brzy. „Předpokládá-
me, že to bude koncem prvního červnového týdne,“ uvedl. (bh)



Na hradišti se
letos představí 

i Čechomor
Pět koncertů se uskuteční letos 

v létě u Porčova mlýna a na hradiš   
v Býkovicích. Na své si přijdou fa-
noušci kapel Olympic, Buty, Mňága 
a Žďorp, Čechomor a Fleret. 

„Hlavní akcí bude vystoupení 
skupiny Olympic, která se u nás 
představí v sobotu 9. července na 
tře  ch Slavnostech mlýna. Měla 
tady hrát už loni, ale Petr Janda byl 
nemocný, takže se musela omluvit. 
Letos jsme měli přednostně mož-
nost vybrat si termín a oni nám 
ho potvrdili,“ řekl za pořadatele 
Zdeněk Růžička s  m, že slavnos   
začnou odpoledne a potrvají až do 
brzkých ranních hodin. „Připraven 
bude bohatý program pro dě  , 
jízdy na koních, vystoupení kapel 
i možnost koupání. Olympic se na 
pódiu představí od 21 hodin,“ do-
plnil Růžička. 

O týden později zavítá do Býkovic 
skupina Mňága a Žďorp. „Tradičně. 
Jsou to naši kamarádi, navíc lidé 
si je tedy přejí. Vždycky přijdou,“ 
potvrdil organizátor. V neděli 24. 
července přijede na hradiště Če-
chomor, 6. srpna Fleret s Jarmilou 
Šulákovou a 20. srpna Buty. 

Vstupné na jednotlivé koncerty 
se pohybuje od 200 do 300 korun, 
výhodnější ceny jsou v předprodeji, 
který proběhne v Brně v prodejně 
Indies v Poštovské ulici a v Brněn-
ském kulturním centru v Běhoun-
ské ulici, dále v Penzionu U tří volů 
v Býkovicích a v Hotelu Lidový dům 
v Lysicích. Zájemci si je mohou za-
jis  t také na www.even  m.cz.

Koncerty
9. 7. Olympic

16. 7. Mňága a Žďorp
24. 7. Čechomor

6. 8. Fleret
20. 8. Buty

úterý 31. května 20113
V.I.P.

Soutěž o vstupenky na Soutěž o vstupenky na 
koncert kapely No Namekoncert kapely No Name

Ve čtvrtek 23. června od 19 hodin vystoupí v Kulturním domě 
v Letovicích populární slovenská kapela No Name. Fanoušci se 
mohou těšit na hity jako Žily, Ty a tvoja sestra, Lekná, Večnosť, 
Nie alebo áno a mnoho dalších. 

Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás připravili sou-
těž o dvě vstupenky. Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Odpovězte 
na otázku, správnou odpověď pošlete poštou na adresu Zrcadlo 
Blanenska a Boskovicka, nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na 
e-mail: soutez@zrcadlo.net a pak už jen čekejte, jestli se na vás 
usměje štěstí a budete vylosovaní. 

Otázka: Jak se jmenuje zpěvák kapely No Name?

Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, lístky si můžete 
zajistit v předprodeji v Městském kulturním středisku Letovice na 
telefonních číslech 516 474 422, 516 476 785, 739 396 535 nebo 
na e-mailu info@mks-letovice.cz.

Žernovník přivítá už v neděli Extraligu ČR v požárním sportuŽernovník přivítá už v neděli Extraligu ČR v požárním sportu

 3x foto Pavel Šmerda 3x foto Pavel Šmerda

Minifotoreportáž z akce Dívka aerobiku Open 2011 v BlanskuMinifotoreportáž z akce Dívka aerobiku Open 2011 v Blansku

Žernovník prožije v neděli 
5. června malý hasičský svátek. 
Bude to  ž již potře   za sebou 
hos  t jedno z kol Extraligy ČR, 
a to druhé. Přípravy jsou v plném 
proudu a není to nic jednoduché-
ho. Kromě perfektní tra   musí 
organizátoři zajis  t také místo na 
parkování, improvizovaný stanový 
tábor nebo kolem osmi set až  sí-
ce porcí jídla. 

„Závod se uskuteční tradičně 

v hasičském areálu. S hlavními 
přípravami začneme už ve čtvrtek. 
V sobotu je první kolo Extraligy ČR 
v Letohradě, kde budeme závo-
dit, takže už musíme mít všechno 
nachystané předem. Z Letohradu 
budou po skončení prvního kola 
všichni přejíždět do Žernovníku, 
kde budou přespávat a uskuteč-
ní se tam i večerní party. V neděli 
budeme startovat o půl desáté,“ 
uvedl jeden z organizátorů a člen 

soutěžního družstva Žernovníku 
Miroslav Sokol.

Tamní hasiči se na podnik extra-
ligy připravovali už dlouho předem. 
Vybudovali zavlažování, aby byl 
trávník v perfektním stavu, nebo 
betonový náběh. „K tomu jsme 
se rozhodli po loňské zkušenos  , 
protože nám zapršelo a bylo tam 
bláto. Další novinkou je, že se bude 
ze Žernovníku vysílat přímý přenos 
v hasičské televizi HASIČI150.tv. 

Podařilo se také domluvit s Českou 
televizí, která přijede udělat repor-
táž do červnového magazínu o po-
žárním sportu,“ řekl Sokol. 

O tom, že se bude jednat o pres-
 žní závod, svědčí i startovní lis  -

na. Za  m je přihlášených šedesát 
týmů mužů a čtyřiadvacet žen. O 
pořadatelství se museli Žernovnič   
jako každoročně ucházet. Podmín-
kou bylo také předvedení asi pě  -
minutové prezentace. 

Samotné družstvo je na ost-
rou prověrku dobře připraveno. 
„V loňském roce jsme skončili na 
sedmém místě a na páté nám chy-
běly jen dva body, což byl pro nás 
výborný výsledek. Trochu jsme 
změnili tým, máme v něm několik 
nových členů, myslím si, že to pů-
jde dobře. Cílem je umís  t se do 
pátého místa. Strojové vybavení 
jsme neměnili, všechno funguje 
dobře, takže jsme k nějaké změně 

ani neměli důvod. Proběhla jen 
standardní údržba. Kromě Extraligy 
ČR budeme jezdit také Velkou cenu 
Blanenska, kde máme z loňského 
roku trochu dluh. Za celou dobu 
trvání seriálu jsme se umísťovali do 
desátého místa, ale v loňském roce 
jsme skončili až na dvanáctém,“ 
dodal Sokol s  m, že skloubit oba 
seriály je hodně náročné, ale letos 
chtějí v domácí velké ceně rozhod-
ně zlepšit výsledky.  Radim Hruška

P opulární herečka Kristýna 
Leichtová, která se prosla-
vila především díky televiz-

nímu seriálu Comeback, přiznala, 
že prožívá šťastné období s novým 
přítelem, hercem Filipem Kaňkov-
ským. Se svou láskou se seznámi-
la během natáčení celovečerní 
fi lmové komedie WesternStory, 
která se připravovala v roman  c-
kém prostředí divokého západu 
v auten  ckém westernovém měs-
tečku v Boskovicích. 

Kristýna Leichtová hraje ve fi l-
mu obyvatelku westernového 
města, která sice mistrně hází 
tomahavkem, ale idylu divokého 
západu ruší nepřehlédnutelným 

Kristýna Leichtová našla novou láskuKristýna Leichtová našla novou lásku
hanáckým přízvukem. Filip Kaň-
kovský zase tak trochu podivína 
a lovce hadů. Oba mají i několik 
společných scén a potkají se spolu 
i na plátnech kin. 

Svůj vztah oba utajili i před sa-
motným štábem. Podle producen-
ta fi lmu Mar  na Kořínka, který 
pracoval například na úspěšných 
Ra  ácích, si jejich náklonnos   
leckdo všimnul a o jejich vztahu se 
trochu šuškalo, najisto o něm ale 
nikdo nevěděl. „Teď, když jsme se 
o jejich vztahu dozvěděli a Kristý-
na ho potvrdila, řada lidí ze štábu 
reagovala „Já to říkal. Já   říkal, 
že spolu asi choděj,“ potvrzuje se 
smíchem Kořínek.  (pš)Kristýna Leichtová. Foto archivKristýna Leichtová. Foto archiv

Divadlo vypisuje konkurz
do muzikálu Jekyll a Hyde

Městské divadlo Brno vypisuje konkurz na obsazení hlavních a ved-
lejších rolí do nově připravovaného muzikálu Jekyll & Hyde. První 
kolo konkurzu (pěvecká a taneční část) se koná 11. června, druhé 
kolo (pouze pro vybrané z 1. kola) se uskuteční o den později. 

„Podmínkou účas   je věk od 18 do 60 let, profesionální pěvecká 
průprava, herecké zkušenos  , základní pohybové schopnos   a za-
slání online přihlášky s fotem. V pěvecké čás   předvedou uchazeči 
jednu libovolnou píseň a jednu píseň z Jekylla & Hyda – česky,“ řekla 
 sková mluvčí divadla Lucie Broučková. 

Vlastní notové materiály či podklady pro zpěv si účastníci konkurzu 
musí vzít s sebou. Korepe  tor a zvukař budou u konkurzu zajištěni di-
vadlem. Online přihlášky jsou zveřejněné na internetových stránkách 
divadla www.mdb.cz a lze je poslat nejpozději do 7. června.  (pš)

…si pořádně zařádit!
Tento  tul z docela jiné hry bychom mohli použít pro charakteris  ku 

poslední inscenace Městského divadla Brno Měsíční kámen.
Trojici scénaristů Petra Štěpána, Jana Šotkovského a Stano Slováka 

zaujal román Kniha bez názvu. Společně pak zplodili upírsko-gangster-
skou komedii, která si pohrává s upírským hororem, asijským bojovým 
uměním i prvky westernu. Kniha bez názvu byla senzací roku 2006. 
Nejen že se tak divně jmenuje, ale nemá ani autora. Ten se skrývá pod 
jménem Bourbon Kid. A hlavní postava hry, muž v kápi bez tváře, se 
jmenuje právě Bourbon Kid. Nečekejte, že vám nas  ním stručný děj. 
Tento smyšlený příběh o nejhříšnějším městě Santa Mondego kdesi 
v Mexiku, které není na žádné mapě a kam nevede ani silnice, je plný 
podvodníků, grázlů a vrahů. Ještě že diváky před začátkem celkem tři-
krát rádoby vážný hlas upozorní, že se bude střílet s cílem zabít jinou 
osobu a také neslušně mluvit.  Pokračování na str. 16

Jamka pro motýlí křídla. To byl název benefi čního gol-
fového turnaje, který se konal v sobotu v Kořenci. Jako již 
tradičně ho zahájila herečka Jitka Čvančarová (rozhovor 
s ní najdete v příš  m čísle – pozn. pš), patronka organizace 
Debra, která poskytuje služby nemocným se vzácnou vroze-
nou vadou kůže epidermolysis bullosa congenita. 

Jedná se o puchýřnaté gene  cké onemocnění, které po-
s  huje kůži a sliznice a může způsobit invaliditu, v nejhor-
ším možném případě i smrt pacienta již v dětském věku. 
Po sebemenším otlaku, třením, se na kůži vytvoří puchýře 
a oděrky. Poraněná kůže je velmi citlivá a rány neustále 
bolí. Dochází k řídnu   a vypadávání vlasů a ke ztrátě nehtů 
a zubů. Onemocnění má tři formy, od nejlehčího, přes kom-
plikovanější až po nejdrama  čtější. Při ní dochází k defek-
tům na rukou a nohou, srůstají prsty a člověk se stává plně 
invalidním. Kůže je neustále poraněná, musí se ošetřovat. 
Epidermolýza se vyskytuje u jednoho dítěte na sto padesát 
 síc porodů. V České republice momentálně žije kolem 120 

pacientů s  mto onemocněním. V současné době neexistu-
je žádný způsob jak EB vyléčit. (pš)  2x foto Pavel Šmerda

Turnaj podpořil nemocné dětiTurnaj podpořil nemocné děti



Jiřího Crhy, 
místostarosty Blanska

Rada města Blanska schvalovala převod spor-
tovišť? Jaké je její rozhodnutí?

Rada města Blanska schválila na své mimořádné 
schůzi 24. května převod některých sportovišť pod 
správu města Blanska k 1. 7. 2011. Zastupitelstvo města Blanska bude 
tuto otázku projednávat na svém zasedání v úterý 7. června. 

Rád bych řekl, že do tohoto projektu byly zahrnuty tři tělovýchovné 
subjekty - TJ ČKD Blansko, ASK Blansko a FK APOS Blansko. Kon-
krétně se v případě ASK bude jednat o sportovní halu, fotbalový stadi-
on, atletický areál, tenisové a volejbalové kurty a ubytovnu, u TJ ČKD 
Blansko o sportovní halu, kuželnu a hernu stolního tenisu, v případě FK 
APOS Blansko o fotbalový areál.

Organizace provozu sportovišť po jejich bezúplatném převodu pod 
správu města bude probíhat způsobem, který je shodný s provozem ob-
dobných sportovišť ve městě (např. zimní stadion, kryté lázně ) a zabez-
pečovat ji bude společnost Služby Blansko.

Co se týká tohoto kroku, počítáme s tím, že jednoty se především zbaví 
zátěže starat se o svoje zařízení, nebudou platit energie, údržby a inves-
tice. Přibude jim sice platba za nájem, ale otevřeně říkám, že podmínky 
budou nastaveny tak, že celkově na tom sportovci „vydělají“. 

Převáděný majetek bude vyžadovat běžnou údržbu, větší investice na-
stane s případnou rekonstrukcí sportovní haly TJ ČKD Blansko. Předpo-
kládané náklady jsou asi 20 milionů korun.  (pš)
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Na Blanensku již není jedna z nejvyšších cen vody v republice

Z kohoutků v okrese teče kvalita

Boskovičtí vzpomínali na kardinála Špidlíka

Z   

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Velké téma nedávné doby. Cena 
vody v městech a obcích svazku, 
který provozuje vodovody a ka-
nalizace. V současnosti již není 
jedna z nejvyšších v republice, 
jak tomu bylo ještě nedávno. 

„Velkou zásluhu na tom má 
nový předseda svazku,“ říká ředi-
tel boskovické divize Vodárenské 
akciové společnosti Petr Fiala. 
Ten ji řídí od února, kdy uspěl ve 
výběrovém řízení na toto místo. 
Blanenský místostarosta Jiří Crha 
podle něho po nástupu do čela 
svazku prosadil, aby cena neby-
la navýšena, i když pro to byly 
objektivní důvody. „V žebříčku 

jsme se tak posunuli směrem dolů 
někde až do třetí nebo čtvrté de-
sítky. Za kubík vody se nadále 
platí 73,43 korun,“ upřesnil.

Podle Fialy se snaží společnost 
snižovat náklady a optimalizovat 
počet pracovníků. „Bylo mi jasné, 
že musíme trochu spravit renomé 
naší společnosti. Lidé nadávají na 
cenu a velmi často netuší, co se 
za ní vlastně skrývá,“ má jasno. 
Jak upřesnil Jiří Crha, je třeba 
si uvědomit, že svazek tvoří na 
osmdesát členů. „Zdrojů je vel-
mi mnoho, je to podzemní voda, 
která se čerpá za nemalé náklady. 
Tam, kde berou pitnou vodu třeba 
z přehrady a upravují ji, je situace 
markantně odlišná,“ podotkl. Na 
Blanensku a Boskovicku zase vy-

važuje vysokou cenu mimořádná 
kvalita vody. „Dnes se sice již ter-
mín kojenecká voda nepoužívá, 
ale v podstatě taková teče z ko-
houtků po celém okrese. Zkuste 
ochutnat někde jinde a uvidíte ten 
rozdíl,“ říká Fiala. 

To, že nemusí občané sahat 
hlouběji do peněženky znamená, 
že se částečně omezují investič-
ní akce. „Není to ale tak hrozné, 
opravy se dělají dál. Jen v Blansku 
se bude třeba rekonstruovat staré 
vedení v Brněnské a Komenského 
ulici, kanalizační stoky ve Slou-
pečníku, přívodní řády v Olešné, 
budovat vedení k novým domům 
na Žižlavicích a jinde. Rozsáh-
lejší práce se budou provádět na 
Klepačově,“ vypočetl výrobní 

náměstek VaK Pavel Mikulášek. 
Naopak se neuskuteční uvažova-
né napojení Hořic na místní čis-
tírnu odpadních vod. „Bylo by to 
velmi neekonomické, pro město 
příliš velké sousto,“ má spočítá-
no. Jak dodal ředitel společnosti 
Petr Fiala, spolupráce s radnicí 
je výborná. „Ne všude to takto 
funguje, musím konstatovat, že 
město Blansko má k hospodaření 
s vodou velmi zodpovědný pří-
stup,“ smekl pomyslný klobouk 
směrem ke starostovi Lubomíru 
Toufarovi. Toho jeho slova potě-
šila. „Je nám jasné, že si kvalitní 
vody musíme vážit. Věřím, že si 
toho obyvatelé města jsou vědo-
mi a budou se podle toho i nadále 
chovat,“ poznamenal.

Osm set skautů
dorazilo na sraz 

V Blansku
Blansko - Přelom první a druhé 

poloviny května byl ve znamení 
celostátního setkání skautů roverů, 
což je věková skupina od patnácti 
do osmnácti let. Na poli proti ho-
telu Panorama v Blansku Češko-
vicích vyrostlo stanové městečko, 
ve kterém našlo dočasý domov na 
osm set mladých účastníků akce 
a dvě stovky organizátorů. Jak její 
název ObRok11 napovídá, koná se 
každé dva roky. 

„Jejím cílem je především vy-
tvořit vazby mezi regiony z celé 
republiky. Tomu odpovídala i ná-
plň akce,“ uvedl hlavní organizátor 
Miroslav Martínek. Skauti měli na-
bitý program. Kromě vyměňování 
zkušeností při nejrůznějších sou-
těžích včetně noční bojové hry se 
také zapojili do prospěšných prací 
v Blansku či širším regionu. „Po-
máhali třeba na faře nebo ve pro-
spěch nejrůznějších příspěvkových 
organizací. Samozřejmě bezplatně. 
Tomu byl věnován celý jeden den,“ 
poznamenal tajemník blanenské 
radnice Josef Kupčík.  (bh)

Školu v Jestřebí chtějí...
Pokračování ze str. 1
Podle jeho slov by především v okolí školy rádi provozovali např. lu-

kostřelbu, plážový volejbal, petanque, kubbu aj. „Děláme nějaké terénní 
úpravy venku, zkrátka připravujeme si „půdu pod nohama“, ale vlastní 
investice musí přijít najednou. Především do vnitřních prostor, kde by bylo 
zázemí, šatny, sprchy apod.,“ uvedl Laštůvka a připomněl, že rozhodně 
nechtějí vytvořit nějaký uzavřený areál, ale místo, které bude přístupné 
široké veřejnosti. 

Jak potvrdil starosta Pavel Perout, v radě města se baví o tom, jak tento 
objekt využít. „Je velký, hezký a byla by škoda, kdyby zůstal ležet ladem. 
Návrhů co s ním je několik. Pro sportovní nebo spolkovou činnost, ale 
zatím přesně nedokáži říct, co všechno by tam mohlo být. Každopádně by 
měl být využívaný a sloužit lidem,“ dodal starosta.  (pš)

Adamov - Jaké barvy budou 
v létě módní, se dozvěděly ženy 
z Adamova, které se v sobotu 
21. května zúčastnily už druhé-
ho odpoledne věnovaného módě. 
V první části je vizážistka Božena 
Davidová seznámila s posledními 
trendy v líčení a předvedla praktic-

kou ukázku. Než se ale pustila do 
práce, vzala si modelku do parády 
kadeřnice Slávka Jandáková. Dív-
ce, která měla vlasy do půl zad, vy-
kouzlila přímo před očima divaček 
módní asymetrický střih. 

„Letos v létě bude vládnout mod-
rá, modro-zlatá, všechny tak zvané 

džínové barvy. Ženy a dívky teplej-
šího typu budou nosit tyrkysovou, 
studenějším bude slušet šmolková 
modř. Doplňkem jsou odlesky zla-
té a přírodní odstíny hnědé,“ svěři-
la tajemství letní módy vizážistka, 
která návštěvnicím předváděla 
i galvanickou žehličku na vrásky. 

Následovala módní přehlídka. 
Divačky ocenily zejména skuteč-
nost, že letní módu nepředváděly 
manekýnky extrémně malých ve-
likostí, ale ženy a dívky, které lze 
běžně potkávat na ulicích. Navíc po 
přehlídce měly možnost si vyhléd-
nutý model hned zakoupit.  (ama)

Letošní léto bude ve znamení modré barvy

Radim Hruška

Boskovice - Lidé v Boskovi-
cích se sešli v zámeckém sklení-
ku, aby zavzpomínali na tamního 
rodáka, loni zesnulého kardinála 
Tomáše Špidlíka. Na přípravě se-
tkání se společně s Městem Bo-
skovice podílely také Centrum 
Aletti Olomouc, Studio Velehrad 
a Papežská misijní díla.

„O své osobní vzpomínky na 
kardinála Tomáše Špidlíka se 
podělil David Macek, člen rady 
Jihomoravského kraje, který 
současně vyzdvihl význam jeho 
odkazu pro českou a evropskou 
kulturu. Profesor Pavel Ambros, 
ředitel Centra Aletti, vystoupil 
s prezentací věnovanou sarkofágu 

kardinála Špidlíka. Přítomné se-
známil se symbolikou výtvarného 
zpracování i výkladem použitých 
citátů, popsal také účast samot-
ného Špidlíka na tvorbě záměru 
tohoto výtvarného díla. Osobnost 
a duchovní odkaz přiblížily také 
dvě ukázky z fi lmových záznamů 
zhotovených Studiem Velehrad ve 
spolupráci s Centrem Aletti – Ta-
jemství člověka a O vzniku centra 
Aletti,“ přidala podrobnosti ředi-
telka Muzea Boskovicka Dagmar 
Hamalová. 

Druhá část setkání byla věno-
vána osobním vzpomínkám na 
kardinála Špidlíka. S fotografi emi 
a vzpomínkami se s přítomnými 
podělili starosta Boskovic Jaro-
slav Dohnálek nebo tamní mís-

tostarostka Jaromíra Vítková. Za 
rodinu pak zavzpomínala Lenka 
Janíková. 

„V průběhu setkání se mimo 
jiné podařilo zpřesnit údaje k ži-
votu kardinála Špidlíka, či iden-
tifi kovat zatím neurčené fotogra-
fi e. Pro účastníky setkání byla 
připravena výstavka publikací 
boskovického rodáka. Zájemci si 
mohli prohlédnout také výstavu 
věnovanou činnosti Papežských 
misijních děl - organizace s více 
než dvousetletou tradicí, která 
podporuje misie v celém světě. 
V průběhu celé akce probíhalo 
promítání záznamů z návštěv kar-
dinála Špidlíka v Boskovicích,“ 
vysvětlila boskovická místosta-
rostka Jaromíra Vítková.

Neopatrný 
motorkář skončil 

ve stromě
Rájec-Jestřebí - Lehkým zra-

něním motocyklisty skončila ve 
čtvrtek 26. května kolem čtvrt na 
pět odpoledne havárie na silnici 
vedoucí od Ráječka do Rájce-Jes-
třebí. 

„Jednatřicetiletý řidič moto-
cyklu Yamaha 1000 předjížděl 
osobní auto a při řazení se zpět 
do svého jízdního pruhu nezvládl 
řízení. Následně se svým strojem 
narazil do stromu. Se zraněními 
byl vrtulníkem transportován do 
nemocnice,“ popsala podrobnos-
ti blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

Na motorce vznikla škoda při-
bližně třicet tisíc korun.  (hrr)

Nemocnice chystá v září už 
druhý Den pro děti

Blansko - Den pro děti v Nemocnici Blansko se letos uskuteční v sobo-
tu 10. září od 10 do 18 hodin. „Připraven bude bohatý celodenní program, 
ve kterém se představí skupina Velvet, Ilona Stryová a Lentilky, divadlo 
Koráb, připravena bude ukázka techniky HZS Blansko, práce zdravotnic-
ké záchranné služby, vozidel Policie ČR a městské policie,“ řekla tisková 
mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá. 

Chybět nebude dynamická ukázka Klubu vojenství, skákací hrad, ma-
lování na obličej, výroba šperků, balonkový klaun, pečení pro děti aj. „Pro 
ty nejmenší budou připravena i pohádková stanoviště se soutěžními disci-
plínami,“ doplnila Kateřina Ostrá.  (pš)

Jeskyně Moravského krasu jsou 
ideálním místem na koncerty

Blansko - Podzemní prostory, tmavé a tajemné, jsou i díky své akusti-
ce často vyhledávaným místem koncertů. K těm nejznámějším bezespo-
ru patří tradiční cyklus Čarovné tóny Macochy. 

Letošní ročník bude zahájen 9. června slavnostním koncertem, na 
němž se představí zpěváci Irena Budweiserová a Lee A. Davidson za 
doprovodu kapely Fade In. Na programu budou především spirituály 
a gospely. Na druhém koncertě 10. června vystoupí známý fl étnista Jiří 
Stivín a v sobotu 11. června Ivo Jahelka se svými písničkami zpod talá-
ru, což jsou zhudebněné soudničky, perličky a povídání. Závěr festivalu 
bude patřit mezzosopranistce Martě Kociánové a harfenistce Kateřině 
Englichové, které předvedou písně a árie světových tvůrců. 

Další tři koncerty, které zazní v tajemných podzemních prostorách 
Moravského krasu, nesou společný název Didgeridoo v jeskyni. První 
se uskuteční 4. června ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, následovat 
bude 9. července koncert v Kateřinské jeskyni a konečně 1. října se stane 
dějištěm posledního koncertu jeskyně Výpustek. Rezervace vstupenek 
je možná na telefonním čísle 516 413 161, více informací najdete na 
www.didgeridoovjeskyni.cz.  (ama)

Svoji rychlou reakcí...
Pokračování ze str. 2
Pohotový strojvedoucí Rostislav Martinek z Boskovic, zaměstnanec 

Depa kolejových vozidel v Brně a člen základní organizace Federace 
strojvůdců Brno dolní, dostal za mimořádně odpovědný a pozorný výkon 
služby poděkování a drobnou pozornost od náměstka generálního ředi-
tele pro osobní přepravu společnosti České dráhy. Ten také na tento čin 
upozornil dopisem starostu města Boskovice.

Jaroslav Dohnálek přijal Rostislava Martinka minulý týden a předal 
mu děkovný list, květiny a malou pozornost. (viz foto) Zajímal se o prů-
běh nebezpečné události a reakci pana Martinka a i on mu osobně po-
děkoval za jeho záslužný čin, který odvrátil možné materiální a lidské 
ztráty.  (hrr)

 Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

Do Křtin se o víkendu sjeli trubačiDo Křtin se o víkendu sjeli trubači

Vytrubování. Do Kř  n se o víkendu sjelo pětačtyřicet trubačů na lesní rohy a polnice ze sedmi skupin celé 
republiky i ze Slovenska. V rámci už druhého Kř  nského vytrubování pořádaného Školním lesním podnikem se 
konaly i koncerty pro veřejnost v jeskyní Výpustek a v ochozech kř  nského chrámu.  Foto Marta Antonínová

Kardinál Tomáš Špidlík.  Foto Pavel ŠmerdaKardinál Tomáš Špidlík.  Foto Pavel Šmerda
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V Horním Poříčí zvítězili muži ze Žernovníku, kteří jako jediní pokořili osmnác  vteřinovou hranici

Velká cena Blanenska zahájila nový ročník

Radim Hruška

Moravský kras - Také v le-
tošním roce připravují policis-
té tradiční preventivní akci pro 
motocyklisty Nežij vteřinou. Její 
čtvrtý ročník se odehraje v so-
botu 11. června od 13 do 15 ho-
din v Moravském krasu, v areálu 
Sloupsko-šošůvských jeskyní.

„Pro milovníky jízdy v jedné 
stopě je připraven bohatý program. 
Mimo jiné setkání s ředitelem do-
pravní policie Leošem Tržilem 
a vedoucím BESIPU Ondřejem 
Valentou, kteří převzali nad akcí 
záštitu. Na místě se bude promítat 
dokument Policie České republiky 
o nehodovosti a následcích do-
pravních nehod motorkářů. Navíc 
bude připravena také instruktáž 

Nežij vteřinou: Motorkáři se sjedou u jeskyní
zdravotnických záchranářů, zamě-
řená na poskytnutí první pomoci 
motocyklistovi po nehodě,“ při-
blížila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

Na místě bude také jedenácti-
násobný mistr České republiky 
a vicemistr Evropy v trialu Mirek 
Lisý, který představí projekt Bez-
pečně na motorce a přímo na mís-
tě bude učit správnému ovládání 
motocyklů (účastníci akce budou 
moci vyhrát poukaz na půldenní 
výcvik pod jeho dohledem – lo-
sování výherců se uskuteční ve 
14.35 hod.). Proběhne ukázka 
vyprošťovací techniky profesio-
nálních hasičů a moderního vyba-
vení policie. 

K vidění budou motocykly, 
mobilní komunikační a kontakt-

ní centrum, dálniční VW Passat, 
zastavovací pásy, minibike v bar-
vách PČR a další. Zájemci si na 
místě budou moci otestovat zna-
losti pravidel silničního provozu 
na stánku autoškoly pod dohle-
dem zkušebních komisařů.

„Během akce se odehraje také 
tradiční žehnání motocyklů faráři 
a ve 14.30 hod. přijde na řadu pi-
etní vzpomínka na jezdce, kteří se 
už z vyjížděk nevrátili domů. Po 
celou akci bude možné obdivovat 
krasové podzemí Sloupsko-šo-
šůvských jeskyní a dozvědět se ze 
strany Správy CHKO Moravský 
kras o přírodním bohatství regi-
onu. Další informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
www.policieblansko.sweb.cz,“ 
doplnila Iva Šebková. 

Aleš Havelka

Horní Poříčí - Po zimní přestáv-
ce se nepochybně na novou sezonu 
těšili všichni hasiči nejen z okre-
su Blansko. Konečně se dočkali 
v sobotu, kdy proběhlo zahajovací 
kolo letošní Velké ceny Blanenska 
v Horním Poříčí. Avízovanou no-
vinkou pro všechny účastníky byl 
nový partner soutěže, kterým je pro 
letošní ročník pivovar Nová Paka. 
Kvůli změně sponzora došlo i ke 
změně názvu na Kryštof CUP.

Lidový dům 
má větší 

počet lůžek 
Lysice - V zadní části Hotelu 

Lidový dům v Lysicích je čtrnáct 
nových moderních pokojů. „Za-
tím jsme ve zkušebním provozu, 
dokončují se některé drobnosti,“ 
řekl majitel hotelu Zdeněk Růžič-
ka s tím, že kapacita zařízení se 
tak zvýšila už na 55 míst. 

„Jedná se převážně o dvoulůž-
kové pokoje, u sedmi je navíc 
možnost přistýlky. Všechny mají 
standardní vybavení a samostat-
né sociální zařízení,“ prozradil 
majitel. Do prázdnin přijde ještě 
na řadu úprava venkovního pro-
stranství, kde bude výčep a menší 
posezení.

„A poté se pustíme do bu-
dování wellnes provozu, který 
vznikne pod pódiem v sále. Lidé 
se mohou těšit na vířivku, parní 
saunu, odpočívárnu, sprchy, ma-
sérnu a jiné. Je to stavebně hod-
ně náročná část, přesto věřím, že 
na podzim bude hotová,“ doplnil 
Zdeněk Růžička.  (pš)

Řidička se 
lehce zranila

Velké Opatovice - Nedání před-
nosti v jízdě bylo zřejmě příčinou 
dopravní nehody, která se stala 
v pátek 20. května kolem půl dva-
nácté před polednem v blízkosti 
vlakového nádraží ve Velkých 
Opatovicích. 

„Devatenáctiletá řidička osob-
ního vozu Renault Twingo tam od-
bočovala vlevo a nedala přednost 
autu, které přijíždělo v protisměru. 
Při střetu se lehce zranila řidička 
renaultu, na vozech vznikla škoda 
za asi čtyřicet tisíc korun,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

D alšího špičkového odbor-
níka se podařilo získat 
na Oddělení jednodenní 

péče blanenské nemocnice. Z Ne-
mocnice U sv. Anny v Brně posílil 
tým lékařů Petr Diviš. 

„Studoval jsem v Brně, kde 
jsem také v roce 1995 nastoupil do 
Nemocnice U sv. Anny. Tam jsem 
pracoval až do března letošního 
roku. I. Chirurgická klinika, kde 
jsem působil, je špičkové praco-
viště. Všechno co umím, jsem se 
naučil tam a moc si toho vážím. 
Ale pak přišla nabídka a určité 
okolnosti rozhodly o tom, že ode-
jdu a zkusím štěstí jinde,“ řekl Petr 
Diviš, který působil u sv. Anny 
sedm let jako primář. 

Práci v blanenské nemocnici 

bere jako novou výzvu. „Každý 
začátek je výzva. Rozběhlo se to 
velmi dobře. Samozřejmě jsme 
ještě stále ve fázi budování týmu, 
ale už jsou za námi vidět nějaké 
výsledky a doufáme, že to bude 
čím dál lepší,“ doplnil.

Podle jeho slov mu nástup 
usnadnilo i prostředí, které v Blan-
sku našel. „Přijít na moderní 
a nové pracoviště je samozřejmě 
příjemné. Ale vůbec největší de-
víza pro medicínskou práci je pří-
jemný kolektiv. Korektní kolegiál-
ní vztahy na pracovišti, ať už mezi 
lékaři nebo středním zdravotnic-
kým personálem, to je základ pro 
kvalitní péči. Co se týká vybave-
ní, jsme na tom možná ještě lépe 
než některá brněnská pracoviště, 

ale pro mě naprosto nejdůležitější 
a zásadní bylo přijít do kolektivu, 
který je kvalitní, kde si člověk 
s lidmi rozumí, navzájem si důvě-
řuje a může tak v klidu pracovat,“ 
zdůraznil Petr Diviš. 

Jako atestovaný lékař v onko-
logii a traumatologii má na jed-
nodenní péči na starosti právě 
tyto obory. „Mám onkologickou 
a traumatologickou ambulanci, 
budu se věnovat onkochirurgii. 
Pro pacienty je dobrá zpráva to, 
že zákroky, za kterými dosud 
museli jezdit jinam, budeme pro-
vádět tady. A hlavně. Každého, 
koho budeme operovat, budeme 
sledovat dál a „hlídat“ si ho až do 
konečného doléčení,“ dodal Petr 
Diviš.  Pavel Šmerda

Petr Diviš si pochvaluje skvělý
kolektiv blanenské nemocnice

Ledová plocha bude kvalitnější
Boskovice - Boskovický zimní stadion se do začátku letošní zimní 

sezony dočká odvlhčení. Akce za zhruba 1,8 milionu korun má za cíl 
zamezit kondenzaci vodních par na ocelové konstrukci a skapávání vody 
na led, což zhoršuje jeho kvalitu. Podle boskovického starosty Jaroslava 
Dohnálka umožní montáž vzduchotechniky zlepšit kvalitu ledu v „tep-
lých“ měsících roku jako jsou září nebo duben a prodloužit tak dobu 
bruslení.  (hrr)

Děti dostaly zajímavý šek
Blansko - Symbolický šek na necelých 38 tisíc korun věnovali mo-

torkáři z celé republiky dětem ze Speciální školy Blansko. Do města se 
vypravili již potřetí. 

„Jestli jsem dobře počítal, v Žižkově ulici zaparkovalo jedenašedesát 
motorek,“ uvedl jeden z účastníků Daneš Hrdlička. Za organizací uni-
kátní akce je jeho kamarád Jiří Němec, jehož dítě rovněž toto zařízení 
navštěvuje. „Bylo to o tom, že když jsem přijel na motorce ke ško-
le, děti to vždy zaujalo. Tak mne napadlo zorganizovat takovou akci. 
A každý rok nás přibývá,“ má radost. Kromě zmiňovaného šeku se 
pokladna školy rozšířila i o další příspěvky. Žáci svým velkým kama-
rádům připravili keramické fi gurky, které jim nabízeli k symbolickému 
prodeji. A za postavičku na motorce přistála v kasičce nejedna dvou-
stovka i pětistovka.  (bh)

Letovice - Lidé v Letovicích se 
připojí k celostátní kampani Dny 
bez úrazu, která vznikla z iniciativy 
Ministerstva zdravotnictví a Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR. Zdra-
vé město Letovice ve spolupráci se 
svými partnery nabízí veřejnosti 
řadu akcí.

Mateřská škola v Čapkově ulici 

uspořádá ve čtvrtek 2. června osla-
vu Dne dětí na hasičárně s ukáz-
kou hasičské techniky, v pátek 
3. června bude k dispozici skákací 
hrad a v úterý 14. června proběhne 
rozloučení s předškoláky – pohád-
ková zahrada. Dům dětí a mládeže 
uspořádá v sobotu 4. června oslavu 
Dne dětí, ve středu 8. června závod 

koloběžek, ve středu 15. června po-
hádkový park a v neděli 19. června 
jezdecké závody. Nové sdružení 
zdravotně postižených v Letovicích 
pak v pátek 17. června Regionál-
ní setkání zdravotně postižených 
v Letovicích na hasičské zbrojnici, 
TJ Sokol Letovice připravuje na 
stejný den cyklistický výlet.  (hrr)

V Letovicích budou Dny bez úrazu

Adamov - Jedinečnou příležitost 
prohlédnout si jeskyni Býčí skála 
mají zájemci každoročně v květnu. 
Ani letos tomu nebylo jinak, a tak 
bylo v jeskyni i před ní po tři májo-
vé víkendy nezvykle živo.

„Zájem byl obrovský. Počasí 
vyšlo neskutečně, bylo opravdu 

krásně. Největší návštěvnost jsme 
zaznamenali o Dni parků, který 
jsme pořádali společně se správou 
CHKO Moravský kras. V ten den 
navštívilo Býčí skálu přes šest set 
lidí. Komentovaná prohlídka, do-
provodný program přímo v jesky-
ni, nechyběly tavby bronzu a skla, 

loutkové divadlo pro děti, každý 
si mohl vybrat podle svého zájmu 
a návštěvníci byli spokojeni,“ řekl 
vedoucí speleologické skupiny Jiří 
Svozil. Příští rok se budou dny ote-
vřených dveří konat znovu. „Jsou 
i takoví návštěvníci, kteří k nám 
jezdí každoročně,“ doplnil.  (ama)

Na Býčí skále bylo v máji rušno Unikátní model kostelaUnikátní model kostela

Zajímavost. Během Noci kostelů mohli návštěvníci kostela Jména 
Panny Marie ve Kř  nách vidět model kostela s dvěma ambity a dvě-
ma kaplemi, jak jej naplánoval v roce 1718 architekt Jan Blažej San-
 ni Aichel. Model byl sestrojen pomocí počítače v Brně v ateliéru 

Zdeňka Fránka v měřítku 1:100. Je zářivě bílý, široký 150, hluboký 100 
a vysoký 72 cm vysoký.  Foto Augus  n Magula

Hrajte o lístky
na divadlo 

V pátek 10. června v 19.30 hod. 
se v Dělnickém domě v Blansku 
koná divadelní představení Ag-
nes Belladone. Ve spolupráci 
s pořadatelem akce jsme pro vás 
připravili soutěž o čtyřikrát dvě 
vstupenky. Jak vyhrát? Úkol je 
jednoduchý. Odpovězte na otáz-
ku, správnou odpověď pošlete 
poštou na adresu Zrcadlo Blanen-
ska a Boskovicka, nám. Svobody 
2, 678 01 Blansko nebo na e-mail: 
 soutez@zrcadlo.net a pak už jen 
čekejte, jestli se na vás usměje 
 štěstí a budete vylosovaní. 

Otázka: V jakém pří-
buzenském vztahu jsou 
herci Nina Divíšková 
a Jan Kačer?

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Stejně jako v loňském roce 
i letos připravilo poříčským po-
řadatelům vrásky na čele počasí. 
Loni museli soutěž z důvodu ne-
způsobilé dráhy dokonce přeložit 
na náhradní termín. Letošní déšť 
naštěstí nebyl tak intenzivní a drá-
ha si udržela svoji kvalitu po celou 
dobu soutěže. O první ligové body 
se tak mohlo poprat více než tři-
cet mužských a patnáct ženských 
týmů.

V kategorii mužů s tradičním 
startovním číslem patnáct nastou-

pili muži z Plumlova, kteří jsou 
několikanásobní mistři Extraligy 
ČR. A nenechali nikoho na po-
chybách, proč tomu tak je. Časem 
18,15 s se ujali vedení. Chuť po 
obhajobě loňského vítězství přeta-
vili ve skvělý čas 17,86 s muži ze 
Žernovníku. Jako jediní pokořili 
osmnáctivteřinou hranici a odsu-
nuli tak Plumlov na stříbrnou příč-
ku. Taktický útok jištěný silným 
strojem předvedli muži ze Sycho-
tína, kteří si díky času 18,23 s za-
jistili bronzovou příčku.

V ženské kategorii byly příjem-
ným překvapením ženy z Němčic. 
Již v loňské sezoně tento mladý 
tým naznačil svůj potenciál. V so-
botu na náročné trati dokázaly ča-
sem 19,11 s získat stříbrný pohár. 
Za jejich časem jen těsně zaostaly 
vícemistryně velké ceny ze Žer-
novníku. Několikanásobné vítěz-
ky VCB ze Sychotína pro letošní 
sezonu přesunuly své cíle k účasti 
v seriálu Extraligy ČR. Svoji nala-
děnou formu předvedly v Horním 
Poříčí, kdy s časem 18,44 s výraz-
ně odskočily všem soupeřkám.

Příští týden čeká seriál Kryštof 

Cupu extraligová přestávka, pro-
tože druhé kolo extraligy zavítá 
v neděli 5. června na Žernovník. 

Velká cena bude pokračovat v ne-
děli soutěží v Bořitově.

Kompletní výsledky z Horního 

Poříčí a podrobné informace na-
leznete na internetových stránkách 
www.vc-blanenska.com.

 Foto Věra Řiháková Foto Věra Řiháková

 Foto Věra Řiháková Foto Věra Řiháková
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Krásný absolventský koncert 
V Olomučanech se konal Absolventský koncert Jiřího Daniela. Jirka je 

jeden z mála žáků, který si troufl  na samostatný pěvecký koncert. Protože 
je všestranným zpěvákem, připravil si pro své posluchače písně různých 
žánrů a přizval také několik hostů. Sál byl do posledního místa zaplněn 
a ti, kteří museli stát, vůbec nelitovali, protože program byl opravdu vel-
mi pestrý. 

V úvodu zazněla klasika v italštině a po ní už známé evegreeny Franka 
Sinatry ve stylu swingu a jazzu. I já jsem si s Jirkou zazpívala jeden duet. 
A první část uzavřela vzpomínka na Elvise Presleyho. 

Poté se představil první host večera - Cimbálová muzika Drahan. Jir-
ka je již třetím rokem primášem této muziky, která naladila publikum na 
krásné lidové písně. Druhým hostem byla Ludmila Dohnálková. Hlavní 
protagonisté velmi úspěšného projektu Koncert muzikálových melodií si 
opět zazpívali spolu. A závěr už patřil muzikálům. Přesně tomu oboru, 
který jde Jirka studovat na JAMU. Připomněl jak světové, tak i české 
nejznámější muzikály. Publikum Jirku nechtělo pustit z pódia, ocenilo ho 
zaslouženým „standing ovation“ a vyžádalo si ještě další dva přídavky. 

A co říci závěrem? Ať litují ti, co nepřišli, byl to opravdu nezapome-
nutelný zážitek. Jirka se představil jako zpěvák mnoha žánrů a za celou 
ZUŠ mu přeji, aby ho zpěv nikdy neopustil a provázel ho i dalším jeho 
životem. Hana Korčáková

Setkání po padesáti letech
Maturovaly jsme v květnu roku 1963 na tehdejší Jedenáctileté střední 

škole, nyní Gymnáziu v Boskovicích. Byly jsme dívčí třída a možná i prá-
vě proto jsme se za celých padesát roků nikdy na žádném srazu nesešly. 
Jako ženy jsme se věnovaly svým zaměstnáním, rodinám, dětem a později 

i vnoučatům a na nic jiného nám nezbyl čas a energie. I když každá z nás 
určitě na studia, spolužačky a kantory občas vzpomínala. 

Až nyní v „pokročilém věku“ několik obětavých spolužaček spojilo 
síly. Poměrně složitě a namáhavě zjistily adresy a zařídily vše potřeb-
né. A tak jsme se 6. května odpoledne sešly před školou, s očekáváním 
i trochu s obavami, zda vůbec někdo přijde a zda se poznáme. K naší 
velké radosti jsme se opravdu poznaly, prošly celou školu a nasály dávno 
zapomenutou atmosféru.

Děkujeme řediteli školy Jaromíru Fialovi, že nám to umožnil a mile 
nás přivítal. Potom jsme se přesunuly do restaurace a stále si měly co 
povídat. Sešlo se nás jedenáct, dvanáctá byla naše milá třídní učitelka, 
paní profesorka Klosová. Ta nás velmi mile překvapila svojí vitalitou 
a tím, že nás všechny poznala a oslovila jménem. 

Než jsme si vypověděly naše životní osudy, zavzpomínaly, co nám ško-
la dala (a nebylo toho málo), byl večer. Už teď se těšíme na další setkání. 
Doufáme, že mezi námi uvítáme i ty spolužačky, které se tentokrát ne-
mohly dostavit. Přijďte, nebudete litovat, bylo to prima! 

 Bývalé žákyně třídy C

Maraton po památkách
Ve dnech 16. – 18. května se naše třída O2 z blanenské „obchodky“ 

v čele se dvěma pedagogy zúčastnila „pražského maratonu“ po památ-
kách. 

Naše putování začalo v Poslanecké sněmovně a Senátu. Díky zástup-
cům našeho okresu v těchto institucích jsme se dostali do prostor, které 
jsou veřejnosti nepřístupné. Večer jsme navštívili divadelní představení 
Gottland ve Švandově divadle. 

Druhý den ráno jsme se vydali do víru velkoměsta. Po prohlídce 
Židovského města jsme na Staroměstském náměstí viděli sv. Mikuláše 
v květnu. Přes Stavovské divadlo jsme došli na Václavské náměstí, na-
vštívili jsme výstavu Starých pověstí českých v Národním muzeu a zjistili 
význam svého jména, které nám přidělil automat. Naše spolužačka prý 
byla za dávných dob magická kouzelnice. 

Metrem jsme se přesunuli do České národní banky, která se nachází ved-
le Prašné brány. Seznámili jsme se s historií platidel, někteří z nás získali 
díky soutěži brikety, což jsou rozdrcené a následně slisované bankovky. 
Měli jsme tu čest držet v rukou zlatou cihlu v hodnotě 10 milionů korun. 
Putování pokračovalo do Národního divadla, ve kterém jsme měli tu nej-
lepší péči a cítili jsme se jako slavné osobnosti. A ne každý má to štěstí 
shlédnout Prahu ze střechy Národního divadla. Pak jsme využili lanovku, 
pomocí níž jsme vyjeli na Petřín. Díky výkladu našeho pana učitele jsme 
se například dozvěděli, že rozhledna má dvoje schodiště, na kterých se 
lidé stoupající nahoru nikdy nestřetnou s lidmi sestupujícími dolů. Dále se 
naše kroky ubíraly směrem na Pražský hrad, sledovali jsme výměnu stráží 
a po sběhnutí na Karlův most a Staroměstské náměstí jsme viděli v akci 
i pražský orloj. Zde také skončilo seznamování s Prahou pro tento den.

Středeční ráno jsme zahájili v Klubu cestovatelů, kde nám David 

Švejnoha podal zajímavý a velice poučný výklad o Africe, který byl spo-
jen s ochutnávkami tradičního afrického jídla a pití. S naším pražským 
maratonem jsme se rozloučili předáním pomyslného štafetového kolíku 
třídě E2 a návštěvou Vyšehradu a Slavína.

Naše seznamování s Prahou bylo velice vyčerpávající, ale zároveň 
užitečné. Poznali jsme místa, kam bychom se běžně nedostali, prožili 
jsme s třídou hezké chvíle a jsme zase o něco chytřejší, ale musíme říct: 
,,Všude dobře, doma nejlíp.“

 Kateřina Rybářová a Nela Tihelková, studentky O2

Turnaj v kubbu zná vítěze
Historicky první otevřený turnaj v kubbu se konal na gymnáziu v Ráj-

ci-Jestřebí. Tato skandinávská hra přilákala hráče z 11 týmů, kteří se za 
slunečného počasí utkali na šesti hřištích umístěných na zahradě gymná-
zia. Na Dni s kubbem, který se uskutečnil i za podpory města Rájec-Jes-
třebí, panovala švédská atmosféra. I kvůli hokejovému utkání, jež jsme 
živě poslouchali z rozhlasu.

Dopolední výukové části se zúčastnily základní školy z Rájce-Jestřebí 
a Boskovic. Vítězem se stal tým z rájecké školy, další dvě místa obsadila 
děvčata z města sedmizubého hřebene. V hlavním odpoledním turnaji 
byl nejúspěšnější dvoučlenný tým „Mix“, který z osmi zápasů sedmkrát 
vyhrál. Hlavní cenu a speciální kubbový pohár za první místo převzala 
kapitánka týmu Alena Míšenská. Na stříbrném místě se umístila dvoji-
ce místních studentů „Army of two“ ve složení Jan Přichystal a Petr 
Dymáček. Bronzovou pozici obsadil tandem Klára Kadlecová a Renata 
Chloupková, jejichž tým nesl název „Paní ze zámku“. Všem ostatním 
zúčastněným družstvům vděčíme za dobrou reprezentaci, velký dík patří 
rozhodčím a dalším organizátorům, kteří se už nyní těší na setkání v dal-
ším ročníku.  Gymnázium Rájec-Jestřebí

Marta Antonínová

Ostrov u Macochy - Devět 
jednopokojových, tak zvaných 
pečovatelských bytů, bylo kon-
cem května dokončeno v Ostrově 
u Macochy. Jsou bezbariérové 
a každý z nich má podlahovou 
plochu přesahující třicet metrů 
čtverečných. Skládají se z velké-
ho pokoje s kuchyňskou linkou, 
koupelny a menšího vstupního 
prostoru. 

„Nechali jsme se inspirovat 
Sloupem, kde takové byty vznik-
ly nedávno a byl o ně zájem. Už 
můj předchůdce František Pernica 
začal s přípravami, získal dotaci 
a v září loňského roku se začalo 
stavět. Já jsem do funkce nastou-
pil, když už bylo vše v běhu. Ná-

klady na komplex pečovatelských 
bytů mírně přesahují deset milionů 
korun. Dotaci ve výši 5,8 milionu 
korun jsme získali z Ministerstva 
pro místní rozvoj, z rozpočtu obce 
byl dorovnán zbytek,“ řekl staros-
ta Ostrova Ondřej Hudec. 

Před zahájením stavby zjišťova-
li zájem o toto bydlení. Přišlo asi 
šestnáct nezávazných přihlášek. 
Podmínkou pro přidělení bytu je 
věk nad sedmdesát let a určitá ome-
zení schopností postarat se o sebe. 
To musí být potvrzeno sociální 
správou. Pečovatelskou službu za-
jišťuje blanenská charita. 

„Nájem na jeden byt představu-
je asi sedmnáct set korun měsíčně. 
Bez energií. V bytech je elektrika 
a voda. V každé místnosti je jeden 
přímotop a dále rekuperační jednot-

ka, která odsává teplý vzduch, vý-
měníkem ho vrací zpět do prostoru 
a snižuje tak náklady na provoz,“ 
vysvětlil starosta a dodal, že v tuto 
chvíli bylo vybráno a schváleno 
šest zájemců o bydlení v pečovatel-
ských bytech. „Budeme přijímat, 
v případě nevyužití domu našimi 
občany, i zájemce odjinud,“ dodal.

Dům s pečovatelskými byty má 
zajímavé atriové řešení, které se 
může stát místem společného se-
tkávání. Leží nedaleko místního 
rybníku, což znamená, že do sa-
moobsluhy to budou mít obyvate-
lé blízko a po rovině, stejně jako 
na autobusovou zastávku. 

„Stavba je hotová. V červnu by 
měla být kolaudace a v průběhu 
července se mohou stěhovat první 
nájemníci,“ uvedl Ondřej Hudec.

Ostrov u Macochy má devět nových pečovatelských bytů

Novostavba. Pečovatelské byty v Ostrově ožijí už v červenci, to se do nich 
nastěhují první obyvatelé.  Foto Marta Antonínová

Galerie připravila 
malířskou dílnu 
Blansko - K výstavě Vladimíra 

Houdka s názvem Magion připra-
vilo vedení blanenské galerie zají-
mavou akci. Je to malířská dílna, 
která se koná ve dnech 31. května 
a 1. června, vždy odpoledne od 16 
do 19 hodin. 

První odpoledne bude řemeslně 
technologické. Zájemci si komplet-
ně připraví malířské plátno k malbě 
- sestaví rám, napnou plátna, které 
pak našepsují. Druhé odpoledne 
bude zaměřeno na samotný tvůrčí 
proces malby inspirované tvorbou 
Vladimíra Houdka a výtvarnými 
vlivy informelu a geometrické abs-
trakce, které se setkávají v aktuál-
ně vystavených plátnech v Galerii 
města Blanska. Workshop povede 
Radek Skoták.  (ama)

Bohumil Hlaváček
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Nový 
model státních maturit je v plném 
proudu. Je to téma, které zajímá 
nejen studenty a jejich rodiče. Jaké 
jsou s ním zkušenosti?

„Zatím proběhla profi lová školní 
část. Vadí mi na ní především nad-
měrné papírování,“ kroutí hlavou 
ředitel Gymnázia Blansko Pavel 
Henek. Jak odhaduje, pro jednu tří-
du tak dvě stě listů. „Vše se musí 
zakládat, i když by byla daleko 
jednodušší elektronická archiva-
ce,“ nechápe. Uprostřed týdne ho 

překvapil nový pokyn pro státní 
písemnou část. „Má sto pět stran 
textu,“ prozradil.

Jinak je ředitel s výsledky první 
části spokojen. Nelíbí se mu ale 
další postup. „Celkové výsledky 
se žáci dozví až dvacátého června. 
Upouštíme proto letos i od tradiční-
ho slavnostního předávání maturit-
ních vysvědčení. Někteří studenti 
odjíždějí pryč, kantoři budou po 
výletech se svými třídami,“ mrzí 
ho. Těší se proto na to, že podle 
příslibů z ministerstva se příští rok 
systém změní. „Začínat se bude 
jako dříve písemnými testy,“ dodal 
Henek.

První část maturit skončila i na 
SOŠ a SOU Blansko. „Má ji za 
sebou třída mechaniků a seřizova-
čů, celkem osmadvacet studentů. 
V praktické části všichni uspěli. 
Museli zpracovat program a na 
CNC strojích podle něho vyrobit 
součástku. Tato část trvala tři dny,“ 
prozradil ředitel Pavel Čípek. Jak 
dodal, v ústní části už se našli ti, 
kteří neprospěli.

I on se domnívá, že náklady na 
nový typ maturity jsou zbytečně 
vysoké. „Kolega spočítal, že na 
jednoho žáka to vychází na sedm 
set korun,“ poukazuje. Nelíbí se 
mu i systém vyplňování tabulek 

hodnotiteli. „Musí sledovat třeba 
i šestnáct položek a pak se shod-
nout s druhým hodnotitelem. Je 
to trochu nešťastné, někdy o sub-
jektivním názoru. Kdyby se ústní 
část dělala jako dřív, bylo by to asi 
lepší. Když ne stejné, rozhodně ne 
horší,“ je přesvědčen. Stejně jako 
kolega z gymnázia je i Čípek pře-
svědčen, že rozhodující pro hod-
nocení systému státních maturit 
budou písemné testy. Ty přijdou 
na řadu za týden.

Akce je logisticky předimenzo-
vaná. Jen manuál pro ředitele má 
více než sto stran. Je tam dokonce 
i přesně uvedeno, jakými slovy má 

ředitel zahájit maturitní zkoušku 
a jak popsat pokyny pro studen-
ty. Takovými slovy okomentoval 
státní maturity ředitel opatovické 
Střední školy uměleckoprůmyslo-
vé a technické Pavel Grenar. 

„Myslím si že našich studentů 
se státní maturity spíše nedotknou. 
Zkouška je pro žáka jednoduší než 
byla v minulých letech. Je kolem 
toho ale strašně moc papírování 
a administrativní činnosti. Napří-
klad dobře jsou udělané cizí jazy-
ky, které se inspirují schématem 
mezinárodních zkoušek. Poslech, 
rozhovor a podobně, struktura je 
stejná,“ doplnil Grenar. 

První kolo nových maturit proběhlo i na školách v Blansku a Boskovicích

Nedostatky jsou, shodují se ředitelé
V Lomnici 

pořádají soutěž 
pro amatérské 

fotografy
Lomnice - Městys Lomnice 

vyhlašuje již tradiční a oblíbené 
pokračování soutěže amatérských 
fotografů. „V minulém ročníku 
nám od třinácti autorů přišlo 39 
fotografi í. Všechny jsou umístěny 
na trvalém foto panelu v informač-
ním centru v Lomnici,“ řekla Hana 
Zhořová z lomnické radnice.

Letošní už šestý ročník soutěže 
Lomnický objektiv má volné téma 
z Lomnice. „Fotografové mohou 
posílat např. snímky místních pa-
mátek, lidí našeho regionu, přírody, 
svého zážitku z prázdnin, z kulturní 
a sportovní slavnosti aj. Fantazii se 
meze nekladou,“ doplnila Zhořová. 
Podmínkou účasti v soutěži je zaslá-
ní maximálně tří fotografi í od jedno-
ho autora. Každou fotografi i je třeba 
pojmenovat. Formát může být libo-
volný, maximálně však 10x15cm, 
snímek může být v barevném i čer-
nobílém provedení. Každá fotogra-
fi e musí být identifi kovatelná, tzn., 
že musí být znám autor. Uzávěrka 
soutěže je 18. listopadu.

Soutěžní snímky přijímá Úřad 
městyse Lomnice (matrika) na 
e-mailu lomnice@volny.cz, bližší 
informace získáte na tel.: 549 450 
315. Vyhodnocení provede Rada 
městyse Lomnice s přizvaným od-
borníkem, vítězné a úspěšné práce 
budou oceněny a zveřejněny.  (pš)

Škola. SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, pořádala v pátek již 
tradiční přehlídku odborných dovednos   žáků, letos ale netradičně 
spojenou se studentským majálesem a taneční zábavou. Návštěv-
níci mohli ocenit nejen dovednos   žáků, ale naskytla se jim i příleži-
tost dobře se najíst a napít, posedět si v příjemném prostředí a také 
si vychutnat hip-hopové taneční vystoupení, parodické divadelní 
představení, ukázku drsného bojového umění, hudební vystoupení 
nebo zpívání v historické kapli. Návštěvníci ocenili i krátkou výuku 
znakového jazyka. Nechyběly ani barmanské dovednos   či oblíbené 
přehlídky náročné účesové tvorby. Připraveno bylo vyhlášení krále 
a královny majálesu i ankety o nejoblíbenějšího učitele a nepedago-
gického pracovníka školy.  Foto Pavel Šmerda
Jarmark. Letovický zámek hos  l v sobotu Historický jarmark. Nádvo-
ří ovládli trhovci, divadelníci a kejklíři. Nechyběly ani oblíbené šer-
mířské souboje nebo loutkové divadlo (viz foto).  Foto Radim Hruška
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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
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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

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

3552 DEL PorscheBrno_Golf-TSI_290x207_V1_ATYP.indd   1 5/23/11   2:06 PM

VODA - TOPENÍ - PLYN

vyhledáme 

za vás

SLUŽBY

Sokolovna v Boskovicích 
nabízí

prostory 
k pronájmu.

Tel.: 737 843 518

Na m síc DUBEN

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ 
LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY!

ČERVEN: CHORVATSKO-DĚTI pobyt ZDARMA!
akce 2 v 1 ceně: doprava, ubytování ŠIBENIK od 2 990 Kč!

TUČEPI vč. polopenze od 5 990 Kč, Palmová riv. od 3 480 Kč! 

TIPY LETECKY: TURECKO z Brna: ALL od 9 990 Kč!
ŘECKO od 7 990 Kč, BULHARSKO od 6 990 Kč!!! 

MALLORCA od 10 690 Kč, ŠPANĚLSKO od 10 990 Kč!
SHARM, ALL od 9 990 Kč, MALTA, MADEIRA od 12 588 Kč

Tradičně zájezdy CK ze SRN, Rakouska a SR
       

 Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
CHATY * CHALUPY * PENZIONY * LÁZNĚ * HOTELY * KEMPY

Cestovní služby pro skupiny, firmy, jízdenky, 
letenky, trajekty...

☺☺

V   V   
774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.cz
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kalendář akcíkalendář akcí
úterý 31. květnaúterý 31. května 

AKCE AKCE 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s knížkou.
Lysice - Zámek od 9 hod.: Pohádkový zámek, kostýmované prohlídky pro 
dě  . 
Olešnice - Kino v 19 hod.: Večer v kině - koncert houslistky Ilony Stryové, 
promítání fi lmů z historie Olešnice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska a jiné závislos  .
Boskovice v 19.30 hod. Voda pro slony.
Jedovnice v 19 hod. Autopohádky.

KONCERTKONCERT
Blansko - Sál ZUŠ, Kollárova 8 v 18 hod.: Koncert muzikálových a populár-
ních melodií, hlavní host Hana Holišová. 

středa 1. červnastředa 1. června
AKCEAKCE

Lysice - Zámek od 9 hod.: Pohádkový zámek, kostýmované prohlídky pro dě  . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska a jiné závislos  .
Boskovice v 19.30 hod. Hitler v Hollywoodu.
Letovice v 15 a 17 hod. Rango.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lomnice - Synagoga v 18 hod.: Prolínání, vernisáž výstavy obrazů Libuše 
Vyskočilové a Juro Dovičína. 

čtvrtek 2. června čtvrtek 2. června 
AKCEAKCE

Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Lysice - Zámek od 9 hod.: Pohádkový zámek, kostýmované prohlídky pro dě  . 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.
Boskovice v 17 hod. Kung Fu Panda 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. K-Men: První třída.
Doubravice v 18 hod. Hezké vstávání.

KONCERT KONCERT 
Boskovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Sborový koncert, účinkují komorní 
pěvecký sbor Leoš a smíšený pěvecký sbor Can  lo.
Lysice - Zámek v 19 hod.: Krása Nipponu, hudebně-taneční představení ja-
ponského dámského souboru tradičních japonských nástrojů.

pátek 3. červnapátek 3. června
AKCEAKCE

Soutěž o Nejlepší obecní zpravodaj
V pátek 3. června se uskuteční v nové knihovně ve Veselici slavnostní vy-
hodnocení soutěže o nejlepší obecní zpravodaj mikroregionu Moravský 
kras a Černohorsko. Začátek je v 17 hod. „Soutěž vyhlásila Knihovna Ve-
selice a obec Vavřinec v říjnu loňského roku. Do soutěže se přihlásilo cel-
kem patnáct vydavatelů zpravodajů, z toho devět v kategorii obce a šest 
v kategorii městys a město,“ řekl starosta Vavřince Miloslav Novotný. Vedle 
ceny Nejlepší zpravodaj obce a Nejlepší zpravodaj města a městyse, o nichž 
rozhodnou svým hlasováním návštěvníci putovní výstavy zpravodajů - byly 
umístěné v knihovnách v Ráječku, Černé Hoře, Kotvrdovicích, Vilémovicích 
a Veselici, získá ještě jeden z účastníků Cenu Obce Vavřinec, Cenu Roberta 
Sedláka za badatelskou činnost a jeden z hlasujících návštěvníků putovní 
výstavy Cenu čtrnác  denníku Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.  (pš)

Blansko - Knihovna v 18 hod.: Přednáška studenta politologie Aleše Blahy. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15.30 hod.: Tan-
cování pro dě  . 
Lysice - Zámek od 9 hod.: Pohádkový zámek, kostýmované prohlídky pro 
dě  . 

DIVADLODIVADLO
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Doba kamenná, hrají ochotníci z Víru.

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

12. 11. 2011
V S T U P E N K Y  V  P R O D E J I  O D  Z AČÁT K U  MĚS Í C E  ČE R V N A 

Při zakoupení vstupenky od 1. 6. 2011 do 18. 6. 2011 cena 270,– Kč.
Od 20. 6. 2011 do 2. 9. 2011 cena 350,– Kč a od 3. 9. 2011 cena 400,– Kč. Vstupenky na sezení na balkoně 500,– Kč.

z a č á t e k  v  1 9 . 3 0  h o d i n

P Ř E D P R O D E J : B L A N E N S K Á  I N F O  K A N C E L Á Ř  –  T E L .  5 1 6  4 1 0  4 7 0
BOSKOVICKÁ INFO KANCELÁŘ – TEL. 516 488 677      INDIES, POŠTOVSKÁ 2, BRNO – TEL. 542 218 382

DĚLNICKÝ DŮM – HYBEŠOVA 1, BLANSKO

!! D a l š í  i n f o r m a c e  n a  w w w . k s m b . c z

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.
Boskovice v 17 hod. Kung Fu Panda 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. K-Men: První třída.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Černá labuť.
Letovice v 19.30 hod. Neznámý.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Nevinnost.
Šebetov v 19.30 hod. Hlavně nezávazně.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Hlavně nezávazně.

KONCERTKONCERT
Lysice - Zámek v 19.30 hod.: Iva Bi  ová a Čikori, koncert v rámci mezinárod-
ního hudebního fes  valu Concentus Moraviae. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Petr Bernard - obrazy, vernisáž vý-
stavy. 

sobota 4. červnasobota 4. června
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Národopisný večer, vystoupení folklor-
ních souborů Drahan a Drahánek a jejich cimbálové muziky. 
Boskovice - Areál autodopravy K+K v 10 hod.: 10. sraz vojenského veterán 
klubu a Den dě  . 
Cetkovice - Víceúčelové hřiště ve 14 hod.: Dětský den. 
Letovice - Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky historické 
lékárny a farního kostela sv. Prokopa, nutná rezervace na tel.: 516 476 790 
nebo 739 396 538.
Lysice - Zámek od 9 hod.: Pohádkový zámek, kostýmované prohlídky pro 
dě  . 
Nýrov - Škola v 6.30 hod.: 100x kolem školy, pěší pochod.
Petrovice - Hřiště za kulturním domem v 10 hod.: I. Mistrovství Petrovic ve 
vaření gulášů a Dětské odpoledne. 
Skalice nad Svitavou - Hřiště ve 14.30 hod.: Dětský den. 
Sulíkov - Základní škola v 15 hod.: Kurz pletení z papíru, vedou Lucie Hege-
rová a Kateřina Málková. 
Šebetov - Zámecký park ve 13 hod.: O pohár starosty obce, soutěž hasičské 
mládeže v požárním útoku a štafetě CTIF. 
Uhřice - Hřiště ve 14 hod.: Kácení máje a Dětský den.
Úsobrno - Hřiště ve 13 hod.: Dětský den + Běh naděje, soutěže, kulturní 
program. 
Velenov - Výle  ště ve 14 hod.: Dětský den a kácení máje.
Velké Opatovice - Zámecký sál a Zámecký park ve 14 hod.: Den dě  , sou-
těže, divadelní představení, vystoupení kynologů, ukázka dravců a další 
atrakce. 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum, Památník města, Kos-
telní věž a Zámecké sklepy 17 - 23 hod.: Muzejní noc. 

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.
Boskovice v 17 hod. Kung Fu Panda 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. K-Men: První třída.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Černá labuť.
Letovice v 19.30 hod. Neznámý.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Gnomeo a Julie.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 17 hod.: Společný jarní koncert pěveckých sborů. 
Olešnice - Zahrada kulturního domu v 15 hod.: Olešnická Kytka, 26. ročník 
fes  valu. Vystoupí: Spekulace, Pozdní sběr, David Neckář - irské dudy, Disco-
Balls, Show westernového městečka Šiklův mlýn, RANGERS PLAVCI, Johny 
Cash revival + 5. ročník soutěže v pojídání párků.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník v 10 hod.: Japonská zastavení, výstava.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Výle  ště Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje ABC rock.
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Ponny E.
Křtěnov - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje DoDna.
Lysice - Koupaliště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium. 
Sebranice - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 

neděle 5. června neděle 5. června 
AKCEAKCE

Lysice - Zámek od 9 hod.: Pohádkový zámek, kostýmované prohlídky pro 
dě  . 
Sloup - U kulturního domu ve 13 hod.: Dětský den, soutěže, hry. 
Žernovník - Hasičská dráha v 9.30 hod.: Extraliga ČR v požárním útoku. 

KINA KINA 
Blansko v 17 a 20 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.
Boskovice v 17 hod. Kung Fu Panda 2 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Japonská zastavení: Norské dřevo.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Jarní koncert Komorního orchestru 
města Blanska. 
Boskovice - Synagoga v 18 hod.: Horizont srdca v židovskej piesni, koncertní 
rozloučení před uzavřením synagogy.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 15 hod.: Koncert žáků hudebního oboru. 
Velké Opatovice - Zámecký sál v 15 hod.: Absolventský koncert. 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum v 17 hod.: Duo Amabilis, 
koncert Romany Pávkové - soprán a Mar  na Jakubíčka - varhany. 

VÝSTAVAVÝSTAVA

Pozvání na výstavu šperků
Ucelenou kolekci skleněných šperků představí v Galerii Ve Věži v Blansku 
brněnská výtvarnice Helena Řezníčková. Spolu s keramikem Petrem Ševčí-
kem, který se věnuje originální tvorbě ze šamotové hlíny, vás zvou v neděli 
5. června v 18 hodin na slavnostní vernisáž. Výstava je otevřena do konce 
června vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin.  (sv)

Boskovice - Zámecký skleník v 10 hod.: Japonská zastavení, výstava.

pondělí 6. červnapondělí 6. června
AKCEAKCE

Blansko - Sál okresního soudu v 18 hod.: Závěrečné absolventské vystoupe-
ní žáků tanečního oboru ZUŠ. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Odnikud někam.
Boskovice v 19.30 hod. Mozartova sestra.

úterý 7. června úterý 7. června 
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Odnikud někam.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Útěk ze Sibiře.
Letovice v 16.30 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.

středa 8. červnastředa 8. června
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 9 hod.: Slavnostní pasování nových čtenářů. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Indonésie, přednáška Martina 
Hájka. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14.30 hod.: Miss 2011.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Útěk ze Sibiře.
Letovice v 16.30 a 19.30 hod. Pirá   z Karibiku: Na vlnách podivna.
Sloup v 17 hod. Čertova nevěsta.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 18 hod.: Absolventský koncert tanečního 
oboru.

čtvrtek 9. červnačtvrtek 9. června
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Vystoupení literárně-drama  ckého 
oboru SZUŠ Blansko. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 

DIVADLODIVADLO
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 17 hod.: Divadelní výprodej, 
představení v podání žáků literárně-drama  ckého oboru. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Medvídek PÚ.
Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Lidice.
Doubravice v 18 hod. Odcházení.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Irena Budweiserová a skupina Fade 
In, spirituály a gospely, koncert v rámci fes  valu Čarovné tóny Macochy. 
 Pokračování na straně 16



SPORTSPORT

OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA
SVITAVA KROS 2011

Přespolní běh O pohár mik-
roregionu Svitava – 3. ročník. 
Termín: SOBOTA 4. června 
2011. Místo: Doubravice nad 
Svitavou – fotbalové hřiš-
te. Start hlavní kategorie: 
15 hod. Prezentace: od 13 
hod. – víceúčelová budova.

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Blanenští fotbalisté
dále bojují o záchranu

Premiéra vyšla bikerům na výbornou

Lipovec vybojoval ve Vysočanech tři body a znovu vede okresní přebor

Mladí fotbalisté hráli okresní kolo soutěže McDonald´s Cup S
Také druhý závod Českého po-

háru ve sportovní střelbě v disci-
plíně trap má stejného vítěze. Ro-
bina Daňka z Kunčiny Vsi. „Jsem 
rád, že po závodě v Brně, kde se 
mi až tak nedařilo, jsem se dostal 
zpět do boje o mistrovství Evro-
py v Srbsku. Uvidíme, jak zvlád-
nu další dva nominační podniky 
v Plzni a v Brně,“ svěřil se Robin 
Daněk. 

Podle jeho slov závod probíhal 
s vysokými nástřely a musel tak 
bojovat až do konce. „Do fi nále 
jsem postoupil ze druhého místa 
se ztrátou jednoho holuba na ve-
doucího Sedláčka, který střílí prv-
ní rok v mužích. Nakonec se na 
něm projevila nervozita a v závěru 
jsem s nástřelem 22 obsadil prv-
ní místo. Na třetím místě skončil 
Gach, který stále čeká na splnění 
limitu na ME,“ uvedl Daněk.  (pš)

Školáci. V Blansku proběhlo okresní kolo soutěže dě   z prvního stupně základních škol McDonald´s Cup v kopané. Vítězství si v mladší kategorii vybojovaly Knínice, ve starší ZŠ TGM 
Blansko. (bh) Foto Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Do 
čela okresního přeboru se díky 
dohrávce s Vavřincem a výhře ve 
Vysočanech při klopýtnutí Jedov-
nic v Letovicích vrátili fotbalisté 
Lipovce. 

Doubravice – Šošůvka 3:3 
(1:0), Malach 2, Vladík – Kuchař, 
Sehnal, Krátký. 

V Doubravici se hrál zajíma-
vý zápas. Domácí šli do vedení, 
které ve druhé půli navýšili až na 
3:0. Málokdo čekal, co se ještě 
stane. Šošůvka vstala z mrtvých, 
dokázala vyrovnat a v závěru 
dokonce sahala po výhře. Doub-

ravický obránce na čáře ale bod 
zachránil. 

Drnovice – Lysice 3:2 (1:0), 
Haničinec, Pavel, Lizna – Adámek 
T., Měcháček. 

Domácí potvrdili roli favorita, 
ale o tři body se strachovali až do 
závěrečných vteřin. Drnovice po-
slal do vedení po brejku Haničinec, 
na 2:0 zvýšil po přestávce hlavou 
Pavel. Šanci pro Lysice vykřesal 
proměněným pokutovým kopem 
Měcháček, ale domácí znovu od-
skočili na dvoubrankový rozdíl zá-
sluhou pěkné kombinace Haničince 
a Lizny. Čtvrt hodiny před koncem 

snížil střelou k tyči Adámek, ale na 
více se už hosté nezmohli.

Vysočany – Lipovec 0:1 (0:1), 
Sedlák Jan. 

Šlágr kola se rozhodl ještě 
v prvním poločase, kdy Lipovečtí 
proměnili šanci po nákopu do váp-
na domácích. Zkušení hosté se pak 
zatáhli a protože Vysočany pálily 
jednu šanci za druhou, dovedli zá-
pas k vítěznému konci.

Letovice – Jedovnice 3:2 (1:1), 
Chmelíček 2, Hlaváček – Vintr, 
Janda J. 

Favorizovaní hosté pohořeli. Ved-
li sice od 18. minuty, krátce nato ale 

bylo vyrovnáno. Atraktivní hra po-
kračovala i po přestávce. V 54. mi-
nutě šli do vedení domácí zásluhou 
Hlaváčka, jejich náskok po devíti 
minutách navýšil Chmelíček. Hos-
tující Janda již dokázal jen snížit. 

Vavřinec – Sloup 1:3 (0:3), 
Přikryl – Kleveta 2, Mikulášek. 

Tři body si odvezli dolů z vavři-
neckého kopce tak trochu pod-
le očekávání Sloupští. Rozhodli 
o tom již v první půli, kdy třikrát 
rozvlnili síť domácího gólmana. 
Po změně stran Přikryl jen kori-
goval, debakl z páteční dohrávky 
s Lipovcem se neopakoval. 

Rudice – Boskovice B 0:5 (0:2), 
Zoubek 3, David L., Odehnal. 

Hosté přijeli k páteční přede-
hrávce posílení o hráče áčka a ne-
dali domácím šanci. Jejich převa-
ha byla jasná. 

Olomučany – Kořenec 3:1 
(2:1), Polák, Klíma, Rychnovský 
– Servus. 

Domácí vedli od 14. minuty Po-
lákovým gólem. Po deseti minu-
tách sice bylo vyrovnáno, Olomu-
čany ale chtěly vyhrát. Do vedení 
se vrátily ještě do půlky a ve druhé 
rozhodl po samostatné akci Lukáš 
Rychnovský.

Dohrávka: Vavřinec – Li-
povec 0:10 (0:4), Sedlák M. 3, 
Zukal D. 3, Vágner, Horáček L., 
Ševčík, vl.  (bh)
  1.  Lipovec  23  15  3  5  64:26  48
  2.  Sloup  23  14  3  6  53:35  45
  3.  Jedovnice  23  14  1  8  65:46  43 
  4.  Drnovice  23  12  5  6  61:46  41 
  5.  Boskovice B  23  11  6  6  61:42  39 
  6.  Doubravice  23  11  3  9  56:45  36 
  7.  Letovice  23  11  3  9  50:47  36 
  8.  Vysočany  23  10  3  10  55:57  33 
  9.  Rudice  23  9  5  9  47:46  32 
  10.  Šošůvka  23  9  4  10  59:62  31 
  11.  Kořenec  23  7  6  10  51:47  27 
  12.  Olomučany  23  8  3  12  36:59  27 
  13.  Lysice  23  5  3  15  30:73  18 
  14.  Vavřinec  23  0  2  21  25:82  2

Benešov, Ofenburg - Talento-
vaní benešovští závodníci na hor-
ských kolech Nikola Hlubinková 
a Radim Kovář absolvovali v so-
botu první letošní start ve Světo-
vém poháru. 

V německém Ofenburgu Niko-
la zajela výborné 17. místo z pa-

desáti startujících, když ji v boji 
o vytouženou desítku zastavily 
v posledním kole technické pro-
blémy s řetězem.

Radim dojel také na výborném 
dvacátém místě jako nejlepší čes-
ký junior. V závodě startovalo 
109 jezdců. „O lepší umístění, ve 

které jsme věřili, jelikož Radim 
patří minimálně do první desítky, 
ho připravily technické problé-
my. Při pátečním projíždění tratě 
poškodil rám a na závod měl půj-
čené kolo od reprezentačního tre-
néra,“ uvedl trenér Martin Bezdí-
ček.  (pš)

Jan Křenek ve finiši závodu uhájil bronzJan Křenek ve finiši závodu uhájil bronz
Bohumil Hlaváček

Blansko - Triatlonisté se 
vydali v neděli na těžkou 
trať Blanenského plecháče. 
Nečekaly je sice velké vzdá-
lenosti, ale po 600 m plavání 
v místní přehradě následova-
la kopcovitá cyklistická trasa 
a ani závěrečný běh nevedl 
po rovině. S nástrahami trati 
si nejlépe poradil Vítězslav 
Kučera z Třebíče.

Osmnáctiletý mladíček star-
toval v Blansku poprvé a hned 
dosáhl na nejvyšší metu, když 
v běhu zdolal Jana Klementa 
z Brna, který s ním přijel na 
kole. „Cyklistická část byla 
těžká. Zkoušel jsem ujet, ale 
pak jsem raději zvolil takti-
ku ve skupince. A v běhu to 
vyšlo. V Třebíči je kopcovitý 
terén, mám to natrénováno,“ 
oddychoval v cíli. 

Dramatická bitva se ode-
hrála za nimi. Z kola sesedl 
jako třetí Roman Chlup. Toto 
místo ale neuhájil. Bořitov-
ský Jan Křenek ho předběhl 
a ve fi niši po hrázi svůj post 
udržel. „Tradičně mi moc ne-
vyšlo plavání. Z vody jsem 
vylezl sám a balík předem-
nou měl náskok a začal mi 
ujíždět,“ popsal první část zá-
vodu. Po půlce běhu ale začal 
dohánět Chlupa. „Povedlo se 
mi ho napodruhé utrhnout. 
V závěru jsem myslel, že už 
je to v pohodě, ale on ještě 
zaútočil. Jsem nakonec rád, 
že to vyšlo, dneska to bolelo. 
Hodně těžký závod,“ nemohl 
popadnout dech ještě hodnou 
chvíli po doběhu.

Finiš. Jan Křenek uhájil před Romanem Chlupem tře   příčku.
 Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Tříbodového zisku 
se dočkali konečně blanenští fot-
balisté v duelu s Tasovicemi. Na 
Spartě mohli v sobotu přidat dal-
ší výhru, odjeli ale nakonec jen 
s jedním bodem.

Sparta Brno – FK APOS 
Blansko 2:2 (0:1), Beneš, Ouleh-
la. Blansko: Švancara - Bubení-
ček, Kolář, Pokoj, Hájek - Dole-
žel, Janíček, Farník (82. Klimeš), 
Beneš - Karásek (37. Jelínek), 
Oulehla. Trenér: Michal Kugler.

Karásek měl hned v úvodu dvě 
šance, mezi tyče se ale netrefi l. 
Blansko tlačilo a dočkalo se ve 
20. minutě. Doležel uvolnil Ka-
ráska, ten našel Beneše, který 
umístil míč přesně za záda br-
něnského Horny. Spartě se vývoj 
zápasu nelíbil a dvakrát ještě do 
půle ohrozila Švancaru. 

Vyrovnání přišlo ale až po 
změně stran. Po nedorozumě-
ní Švancary s kolegy v obraně 
po nakopnutém míči se prosadil 
domácí Florián. Blansko se ne-
vzdávalo a opět přitlačilo na pilu. 
Farník ještě mířil v 64. minutě do 
tyče. Úspěšnější byl novic v úto-
ku Oulehla o devět minut později. 
Jelínek mu dal ideální míč a hos-
tující mladík s ním obešel i bran-
káře až do sítě. Radost z gólu mu 
však hned zkalil rozhodčí. Šťast-
ný střelec si přetáhl dres přes hla-
vu a po druhé žluté se šel předčas-
ně osprchovat. Početní převahy 
Brno využilo k vyrovnání. V 86. 
minutě neubránili hosté standard-
ku a bylo to 2:2. 

„Kluci hráli dobře a jsem s je-
jich výkonem spokojen. Jen ško-
da, že jsme dnes nevyhráli,“ mr-
zelo trenéra Michala Kuglera.

FK APOS Blansko - Sokol 
Tasovice 2:0 (0:0), Farník, Ka-
rásek. Blansko: Švancara - Bu-
beníček, Kolář, Pokoj, Šíp (79. 

Bezděk) - Doležel (83. Oulehla), 
Hájek, Farník (87. Klimeš), Be-
neš - Karásek, Jelínek. Trenér: 
Michal Kugler.

Blansko šlo do zápasu s vědo-
mím povinnosti naplno bodovat. 
V první půli vyšla snaha naplano. 
Do šancí se dostával hlavně Ka-
rásek. Ukazatel skóre se změnil 
až po návratu z kabin. Běžela 59. 
minuta, když se míč dostal k Far-
níkovi a domácí kapitán ho lišác-
ky zakroutil za Trmalova záda. 
Pojistku přidal o třináct minut 
později Karásek, který se polo-
žil po příhře Beneše do vzduchu 
a ukázkově přehodil tasovického 
brankáře podruhé. Přes další šan-
ce se již stav nezměnil. 

„Chtěli jsme dát do hry srdce, 
což kluci dokázali, a já jsem s je-
jich výkonem spokojen,“ poděko-
val kouč Kugler po zápase.
  1.  Otrokovice  27  15  3  9  49:35  48
  2.  Rosice  27  14  5  8  52:31  47
  3.  Vyškov  27  13  6  8  42:26  45
  4.  Třebíč  27  10  13  4  39:26  43
  5.  Hodonín  27  12  7  8  45:34  43
  6.  Pelhřimov  27  12  7  8  51:42  43
  7.  Žďár  27  11  7  9  52:37  40
  8.  V. Meziříčí  27  10  8  9  38:45  38
  9.  Bystrc  27  9  9  9  34:44  36
  10.  Tasovice  27  10  5  12  42:47  35
  11.  Vrchovina  27  9  7  11  24:28  34
  12.  Sparta  27  7  10  10  28:38  31
  13.  Napajedla  27  6  10  11  40:46  28
  14.  Blansko  27  7  6  14  28:52  27
  15.  Konice  27  5  10  12  32:44  25
  16.  Uh. Brod  27  6  7  14  23:44  25

Blansko – Tasovice 2:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Tasovice 2:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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Ráječtí a Ráječkovští hráli v nepohledném derby bez branek

Boskovice zaútočily na postup
I.B 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko – Po 
minulém víkendu, který přinesl 
mimo jiné vcelku nudné bezbran-
kové derby mezi Rájcem a Ráječ-
kem, Olympia udolala vedoucí 
Bohunice a před Boskovicemi, 
které doma nezaváhaly se Zno-
jmem, se opět objevila šance na 
prvenství v soutěži. Ráječtí remi-
zovali v Moravském Krumlově. 

FC Boskovice – FK IE Znoj-
mo 4:1 (0:0), Bárta, Fojt, Koudel-
ka, Preč. Boskovice: Švéda – Ho-
rák Jak., Václavek, Martínek P., 
Adamec – Fojt, Martínek L., Preč, 
Koudelka – Bárta, Janíček.

Pod boskovickým hradem se hrál 
pěkný fotbal. V první půli ještě bez 
branek, pak se ale pomyslné hráze 
protrhly. Načal to zkušený bom-
ber Bárta, další zásah přidal Fojt. 
A když domácí podržel Švéda, na-
dějný výsledek trval dál. Pak se do 
šance prodral Adamec a po faulu na 
něho se kopala penalta. Míč si po-
stavil Koudelka a nezaváhal. Deset 
minut před koncem sice hosté sní-
žili, Preč ale ještě přidal čtvrtou tre-

P
Věra Vencelová

Blansko, Brno - Blanenský 
plavecký oddíl pořádal minulou 
sobotu krajskou kvalifi kaci na 
letní Poháry Moravy a Slezska 
desetiletého a jedenáctiletého 
žactva. Mistrovské soutěže se 
uskuteční v první polovině červ-
na v Karviné a Prostějově. 

V blanenském bazéně se sešlo 
více než sto padesát plavců z de-
seti jihomoravských oddílů, které 
se zájmem sledovalo z balkónu 
jen o něco méně diváků, převáž-
ně rodičů. Jako každý rok, i letos 
měli největší zastoupení brněnské 
oddíly, které si také odvezly nej-
více medailí. Ani domácí plavci 
se však nenechali zahanbit. Je-
denáctiletý Zdeněk Kocián vy-
hrál polohovou dvoustovku a na 
poloviční trati doplaval druhý. 
Bára Pokorná ve stejné kategorii 
vybojovala bronz na dvoustovce 
kraul a medaili stejné hodnoty 
si odnesla i Viktorie Grmelová 
za padesátku motýlek. Tito plav-
ci by měli mít start na Poháru 
v Prostějově jistý. 

Mezi nejmladšími devítiletý-
mi plavci, kteří budou startovat 
na republikové soutěži až příští 

Plavci bojovali v kvalifi kacích v Blansku a Brně

Velké Opatovice hostily tradiční olympiádu prvňáčků

Blansko B – Bosonohy 1:4 
(1:2), Pernica.

Domácí se propadli do sestupo-
vých příček a v důležitém utkání 
navíc zklamali. A to i přesto, že 
měli v sestavě hned čtyři hráče ze 
soupisky áčka. Bosonohy se hrou 
více bavily a po chybách v bla-
nenské obraně šli do dvoubranko-
vého vedení. Pernica sice snížil 
z přísně nařízené penalty, po změ-
ně stran ale hosté znovu dvakrát 
využili dvě zaváhání v domácí 
defenzivě a urvali zasloužené tři 
body.

Rousínov B – Bořitov 3:4 (0:2), 
Klicpera 2, Koláček, Málek.

Bořitovští již nepokrytě pošil-
hávají po postupu a dokázali to 
i v Rousínově. Po dvou Klicpero-
vých gólech sice domácí srovnali 
hru, třetí branku však opět po ná-
vratu ze šaten dali hosté. Násled-
ně přišlo snížení stavu na 1:3, Bo-
řitov však opět dokázal odskočit. 
V závěru se sice ještě strachoval 
o výsledek, slepené trefy hostí 
však přišly pozdě.
Černá Hora – Ivanovice 2:0 

(2:0), Flígl, Němec.
Černá Hora pokračuje v jarní 

cestě za záchranou. O její výhře se 
rozhodlo ještě v první pětačtyřice-
timinutovce. Ve 14. minutě se po 

centru Honsnejmana nejprve trefi l 
Flígl. Pojišťovací branku přidal ze 
své typické parkety Němec, když 
z přímého kopu obstřelil přesně 
zeď hostujícího celku.

Kunštát – Ochoz 2:0 (1:0), 
Španěl, Tesař.

Skóre otevřel Ondřej Španěl 
přízemní střelou, na kterou gól-
man Ochozu nedosáhl. Uklidnění 
přinesla druhá branka z úvodu 
druhé části hry, o kterou se po-
staral Tesař. Skvrnou na utkání se 
stala situace ze závěru, kdy musela 
rozhodčí utkání třikrát sáhnout pro 
červenou kartu. Dvě viděli domá-
cí, jednu hráč hostí.

Svratka Brno – Olešnice 4:0 
(1:0), podrobnosti nehlášeny. 

Sestup Olešnice se defi nitivně 
potvrdil.  (bh)
  1.  Tišnov  23  12  6  5  34:16  42 
  2.  Bořitov  23  12  5  6  46:37  41
  3.  Bohdalice  23  12  3  8  42:27  39
  4.  Bosonohy  23  12  3  8  47:36  39 
  5.  FKD  23  10  8  5  29:19  38
  6.  Kunštát  23  9  9  5  25:24  36
  7.  Medlánky  23  10  2  11  38:32  32
  8.  Svratka  23  9  4  10  40:40  31
  9.  Černá Hora  23  7  7  9  33:33  28
  10.  Rousínov B  23  7  6  10  32:33  27
  11.  Ochoz  23  7  6  10  27:41  27
  12.  Blansko B  23  7  5  11  31:44  26
  13.  Ivanovice  23  7  4  12  23:38  25
  14.  Olešnice  23  4  4  15  14:41  16

fu do znojemské sítě. „Myslím, že 
jsme vyhráli zaslouženě,“ nebál se 
jednoznačného zhodnocení utkání 
trenér Jiří Vorlický. 

SK Olympia Ráječko – Tatran 
Brno Bohunice 1:0 (1:0), Tenora. 
Ráječko: Kučera – Bartoš, Maška, 
Tenora, Koutný – Štrajt, Kupský, 
Sehnal J., Jarůšek – Neděla (78. 
Badura, 88. Kopecký), Starý. 

Favorit odjel s prázdnou. Bohu-

nice byly sice fotbalovější, nedo-
staly se však do vážnější šance. Je-
diný gól zápasu padl ve 30. minutě 
po rohu Štrajta, když se na zadní 
tyči trefi l hlavou Tenora. Ve druhé 
půli se mohli domácí dočkat ješ-
tě zvýšení, zejména Starý zazdil 
několik tutovek. Netrefi l se ani 
Kopecký v závěru v netypické roli 
útočníka, radost z cenné výhry ale 
Olympii zůstala.

FC Moravský Krumlov – 
MKZ Rájec-Jestřebí 0:0. Rájec-
Jestřebí: Němeček – Geschvant-
ner, Macík, Palkaninec, Kremp-
aský – Blatný, Holý, Navrátil (80. 
Misař), Hrůza – Cabadaj, Ostrý. 

Ráječtí sehráli výborné utká-
ní. Od třinácté minuty sice hráli 
v deseti bez vyloučeného obránce  
Krempaského, přesto proti tlačí-
cím domácím udrželi čisté konto. 
Po změně stran se hosté dostali 
i do šancí, Moravský Krumlov ale 
několikrát podržel skvěle chytají-
cí brankář.
  1.  Bohunice  27  17  4  6  77:36  55
  2.  Boskovice  27  16  4  7  63:34  52
  3.  Vracov  27  16  3  8  65:30  51
  4.  Rájec  27  13  7  7  44:27  46
  5.  Ivančice  27  14  3  10  54:43  45
  6.  Ráječko  27  12  8  7  46:36  44
  7.  IE Znojmo  27  13  5  9  51:46  44
  8.  Bzenec  27  13  2  12  44:40  41
  9.  M. Krumlov  27  11  7  9  51:43  40
  10.  Znojmo B  27  11  2  14  44:51  35
  11.  Rousínov  27  8  9  10  38:29  33
  12.  Novosedly  27  8  6  13  29:48  30
  13.  Zbýšov  27  9  2  16  32:49  29
  14.  Kuřim  27  7  7  13  37:47  28
  15.  Velká  27  6  6  15  25:61  24
  16.  Židenice  27  4  1  22  25:105  13

Rájec-Jestřebí – Ráječko 0:0.  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí – Ráječko 0:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Hamry nad Sázavou - Dalším 
závodem pokračoval seriál Vema 
Mistrovství ČR v biketrialu, tento-
krát v Hamrech nad Sázavou. Pro-
pršený závod byl bohatý na trestné 
body, neboť pořadatelé postavili 
velice obtížné tratě. Jednalo se to-
tiž o další z nominačních závodů 
na MS. Blanenský Ondřej Šenk 

v náročném závodě protrhl svoji 
smůlu a poprvé v letošní sezoně 
stanul na stupních vítězů.

V Elitě si nejlépe vedl opět 
Václav Kolář, kterému mokré 
tratě vyhovují a s náskokem dva-
ceti bodů zvítězil. Martin Kakáč 
se stále nemůže dostat do loňské 
formy a skončil devátý. Junior Mi-

chal Stloukal zajel sedmé místo. 
V kategorii Minime Ondra Šenk 
tentokrát porazil svého největšího 
rivala Matěje Popelku z Olomou-
ce, nestačil pouze na slovenského 
jezdce Kolárika.

V poháru Hobby a začínajících 
jezdců startovali Miloslav Gryc 
(9. místo ), Jakub Audy (6. místo), 

Tomáš Holcner (8.místo) a Patrik 
Polcer (7.místo).

Příští víkend reprezentují bla-
nenští Kolář, Kakáč a Šenk Českou 
republiku na mistrovství Evropy ve 
Švédsku, tak držte palce. Z těchto 
závodů vám přivezeme i reportáž, 
kterou budete moci zhlédnout na 
programu ČT 4 SPORT. (jak)

Ondřej Šenk skončil na stupních vítězů

Velké Opatovice - Dvě stě 
dvacet šest mladých sportovců 
z 27 základních škol z Blanenska, 
Svitavska, Prostějovska a Prahy se 
ve Velkých Opatovicích zúčastnilo 
13. ročníku Olympiády dětí a mlá-
deže 1. ročníků. 

„Soutěžilo se ve čtyřech disciplí-
nách - v běhu na 50 m, v běhu na 
400 m, ve skoku dalekém z místa 
a v hodu kriketovým míčkem v ka-
tegoriích chlapci a dívky. Prvních 
šest míst v každé disciplíně i kate-
gorii bylo bodově ohodnoceno. Zá-
vodníci, kteří absolvovali všechny 
uvedené disciplíny, byli zařazeni 
do atletického čtyřboje,“ řekl za 
organizátory Vlastimil Slepánek 
s tím, že sportovní zápolení bylo 
zpestřeno Pohádkovým lesem, kde 
se děti setkaly s pohádkovými po-
stavičkami, s jejichž pomocí plnily 
různé úkoly. Nechyběla tradičně 
ani výtvarná soutěž. 

Už podruhé dorazily do Velkých 
Opatovic prvňáčci až z Prahy. 
„Hned z několika důvodů. V Pra-
ze ani nikde jinde po republice 
pro prvňáčky nic takového jako 
tady není. Za druhé náš pan ředitel 
pracoval dlouho v olympijském 
výboru a má tedy k této oblasti 
velmi blízko. A v neposlední řadě 
já odtud pocházím a tatínek akci 
organizuje,“ uvedla členka praž-
ské výpravy Simona Slepánková 
s tím, že v Praze se zatím nikdo 
k podobné iniciativě neodhodlal. 
„Ani nevíme, že by se chtěl do ní 
někdo pustit,“ doplnila. 

Výsledky, kluci 50 metrů: 
1. Bohatec (Boskovice – 9. květ-
na), 2. Konečný (Adamov), 3. Při-
chystal (Boskovice – Slovákova), 
400 metrů: 1. Štěpánek (Praha), 
2. Pospíšil (Boskovice – Slováko-
va), 3. Stříž (Boskovice – 9. květ-
na), hod kriketovým míčkem: 

1. Lajšner (Úsobrno), 2. Hanák 
(Svitávka), 3. Brandejský (Blan-
sko – Dvorská), skok z místa: 
1. Pros (Boskovice – Sušilova), 
2. Valík (Jevíčko), 3. Konečný 
(Adamov), čtyřboj: 1. Bohatec 
(Boskovice – 9. května), 2. Ko-
nečný (Adamov), 3. Přichystal 
(Boskovice – Slovákova). Dívky, 
50 metrů: 1. Hlaváčková (Bos-
kovice – 9. května), 2. Boušková 
(Blansko – TGM), 3. Kolářová 
(Benešov), 400 metrů: 1. Manová 
(Blansko – Dvorská), 2. Boušková, 
3. Křížová (obě Blansko – TGM), 
hod kriketovým míčkem: 1. Kří-
žová (Blansko – TGM), 2. Petrů 
(Svitávka), 3. Jelínková (Žďárná), 
skok z místa: 1. Pečinková (Bo-
skovice – 9. května), 2. Křížová 
(Blansko – TGM), 3. Petrů (Svi-
távka), čtyřboj: 1. Křížová (Blan-
sko – TGM), 2. Petrů (Svitávka), 3. 
Boušková (Blansko – TGM).  (pš)

rok, si velmi dobře vedla Barbora 
Sedláková, která se na bronzový 
stupínek postavila hned třikrát. 
Začínající plavec Radim Švarc 
zvládl všechny plavecké styly v 
polohové stovce na jedničku a zís-

kal zaslouženě bronzovou medai-
li. Ještě lépe než domácí plavci si 
vedlo boskovické družstvo, které 
získalo čtrnáct cenných kovů. 
Medailový koncert předvedla 
Zuzana Vorlová, která zastupova-

la desetileté žactvo a bodovala ve 
všech šesti startech, jedenáctiletý 
borec Jakub David byl úspěšný 
čtyřikrát a rovněž jedenáctiletý 
Vojta Přibyl jednou. Nejmladší 
boskovický plavec Filip Tlamka 
si doplaval pro dvě stříbrné a jed-
nu bronzovou medaili.

Blanenští a boskovičtí plavci 
pak absolvovali o uplynulém ví-
kendu krajskou kvalifi kaci na let-
ní mistrovské šampionáty mlad-
šího žactva do Kopřivnice a star-
šího žactva do Plzně. Za blanen-
ské by měl v Kopřivnici startovat 
Radek Burian, který v Brně získal 
tři bronzové medaile. 

Do Plzně pravděpodobně po-
jedou blanenská děvčata Hana 
Kopřivová, Petra Pokorná a Ve-
ronika Zamazalová. Nejlépe se 
v Brně dařilo Haně Kopřivo-
vé, která posbírala pět medailí, 
z toho dvě zlaté na dvoustovce 
a padesátce kraul. Petra Pokorná 
vybojovala v prsařských disciplí-
nách také dvě zlaté a k nim přida-
la jednu stříbrnou za dvoustovku 
polohově. 

Do celkového počtu čtrnác-
ti medailí pro Blansko přispěla 
ještě třemi stříbry Veronika Za-
mazalová. Na kvalifi kaci chyběl 

blanenskému družstvu Dominik 
Špaček, který si těsně před zá-
vody pohmoždil nohu a nemohl 
startovat. Doufejme, že bude do 
mistrovství ČR v Plzni, které 
bude za čtrnáct dnů, a kde se 
očekávají z jeho strany medaile, 
v pořádku. 

Kvalifi kační časy bude tedy 
muset posbírat z jiných závodů 
zaplavaných v tomto roce. Našt-
ěstí ale všechny disciplíny přihla-
šované na MČR má odplavány, 
i když některé na padesátimet-
rovém bazénu, což znamená, že 
budou o něco horší, než by byly 
na brněnské pětadvacítce. 

V této starší kategorii se také 
v Brně na Lesné výborně před-
vedli svěřenci boskovické Miner-
vy Anna Tlamková a Martin Po-
spíšil. Vynikající kraulařka Anna 
Tlamková zvítězila ve všech pěti 
kraulových disciplínách a na po-
slední šestý start, kterým byla 
stovka motýlek, získala bronz. 
Jen o něco méně úspěšný byl 
Martin Pospíšil, který se výrazně 
zlepšil a vybojoval čtyři stříbrné 
a jednu bronzovou medaili. I tito 
plavci budou zcela určitě repre-
zentovat Boskovice na letním 
šampionátu v Plzni.Hana Kopřivová.  Foto Věra VencelováHana Kopřivová.  Foto Věra Vencelová

Mládežnický fotbalový tur-
naj ročníků 2001 – 2003, který 
u nás nemá obdoby, proběhne již 
11. června. V rámci oslav deva-
desáti let fotbalu v Boskovicích 
se vedle domácích mladíků před-
staví stejně staří hráči nejslav-
nějších a nejlepších klubů půso-
bících na českém i slovenském 
území. 

„V jeden den se na hřišti potkají 
děti, které hrají fotbal na různých 
úrovních. Ať už zájmově, výkon-
nostně nebo vrcholově. Jistotou je 
účast více než tři sta dětí ve věku 
sedm až deset roků,“ uvedl hlavní 
organizátor Jiří Vorlický.

Skupina 2002: FC Boskovice, 
Zbrojovka Brno, Sparta Praha, 
Baník Ostrava, Sigma Olomouc, 
Slovan Bratislava, Mladá Bole-
slav, Hradec Králové. 

Skupina 2002 II: FC Boskovi-
ce, Zbrojovka Brno, Sparta Pra-
ha, Svitavy, Slovácko, FC Vítko-
vice, Milevsko. 

Skupina 2001: FC Boskovi-
ce, Kuřim, Pardubice, Pečky, FC 
Vítkovice, Povážská Bystrica, 
Mikulov. 

Skupina 2003: FC Boskovice 
modrá, Blansko, FC Boskovice 
červená, Pardubice, Mikulov, 
Ďáblice, Slovan Bratislava.  (bh)

Z  OFS
* Okresní fi nálový turnaj st. i ml.

přípravek bude sehrán v sobotu 
4. června. Zástupci vedoucích oddílů 
v jednotlivých skupinách si na zase-
dání STK vylosovali turnajová čísla. 
Propozice zašle sekretář OFS do jed-
notlivých oddílů. 

* DK projednala a rozhodla o výši 
trestů vyloučených hráčů a vyká-
zaných funkcionářů jednotlivých 
fotbalových oddílů z mistrovských 
utkání 22., 24. a 29. kola mužů, 17. 
kola dorostu a 20. kola žáků. Nepod-
míněné tresty: Kakáč Karel (Laža-
ny) – zákaz výkonu funkce nepod-
míněně a pobytu na hráčské lavici 
jako příslušník družstva do 31. 8. , 
Podrazil Zdeněk (Lažany) – 4 SU, 
Mora David (Lažany), Krejčíř Mar-
tin (Valchov), Eliáš Radek (Bukovi-
na), Vaško Jaroslav (Vísky) – 2 SU, 
Daněk Ladislav (Kotvrdovice), Ko-
houtek Pavel (V.Opatovice), Hájek 
Pavel (Doubravice) – 1 SU.  (sy)

Blansko B – Bosonohy 1:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Bosonohy 1:4.  Foto Bohumil Hlaváček

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda



Svatba...Svatba...  nejkrásnější den v životěnejkrásnější den v životě

Hudba a zábava patří neroz-
lučně ke každé svatbě. Výběr 
hudebního doprovodu závisí na 
počtu hostů a na tom, kde a jak 
bude slavnost probíhat. Neza-
pomenutelný je příchod nevěsty 
za jemného doprovodu houslí 
či varhan a všechny svatebčany 
roztančí zahajovací valčík. Pří-
jemnou atmosféru navozuje na-
příklad tlumená hudební kulisa 
v průběhu hostiny.

Můžete si vybrat z vystou-
pení sólistů i menších souborů 
v různém nástrojovém obsaze-
ní s repertoárem určeným k po-
slechu, k zábavě, k tanci. Zvolit 
můžete klasickou cimbálovou 
muziku, nestárnoucí evergree-

ny, vážnou hudbu, jazz, folkový 
i moderní repertoár. K nejob-
líbenějším patří kapely, které 
jsou schopny nabídnout od 
každého stylu pár písní. S tako-
vou si na své přijdou opravdu 
všichni. Určitě chybu neudělá-
te, když si objednáte DJ, který 
vám připraví diskotéku přesně 
podle vašich představ. Jen nut-
no říci, je potřeba zajistit s do-
statečným předstihem.

Oslavu můžete také zpestřit 
ohňostrojem, vystoupením kou-
zelníka, břišní tanečnice, po-
lykačů ohně i veselého klauna. 
K svatbám na zámku se stylově 
hodí vystoupení skupiny histo-
rického šermu.

Hudba a zábava patří
ke každé správné svatbě

Svatba - jeden z nejkrás-
nějších dnů, na který 
se vzpomíná po celý 
život. Obřad osla-
vující lásku muže 
a ženy v sobě 
skrývá sladké 
drama již celá 
staletí. Uspořá-
dání svatby záleží 
především na Va-
šem přání a fantazii. 

Důležité rozhodnutí 
je již za vámi - chce-
te spolu zůstat na celý 
život a svůj slib zpečetit 

svatbou. Ale nevíte jak na to a čím začít? 
Chceme vám dát rady, na co je dobré neza-

pomenout, a také poskytnout přehled 
nabízených služeb, který váš krásný 
den zjednoduší. 

Vaše svatba bude vyžadovat mno-
ho planu a příprav, počínaje vyhovu-

jícím datem, zajištěním místa a ob-
čerstvení, nalezení těch nejlepších 

šatů…
Proto si včas vše s dostateč-

ným předstihem naplánujte 
nebo využijte služby svatební 
agentury, které jsou poslední 

dobou i u nás čím dál více ob-
líbené.

Proto, aby svatební den byl ten nejkrás-
nější, je důležité i správně zvolený termín 
a místo konání. 

Je známo, že nejvíce svateb se koná 
v období letních měsíců od června do 
září. Nejoblíbenějšími svatebními dny 
jsou pátek a sobota. Datum svatby 
mohou určit i jiné okolnosti, např. ter-
mín astrologa nebo obzvlášť zajíma-
vé datum. Neshoduje-li se toto datum 
s úředními oddávacími dny příslušné 
matriky, záleží na oboustranné doho-
dě. Církevní sňatky se mohou uzavírat 
kdykoliv kromě adventního a postního 
období. Volba správného termínu je 
velmi důležitá pro přípravu a uspořá-
dání svatební oslavy. Svatba se musí 
začít připravovat včas. V nejžádaněj-
ším období konání sňatků je mnoho 

atraktivních zařízení, hotelů a restau-
rací již plně vytíženo.

Svatbu můžete mít 
téměř kdekoliv

Výběr místa obřadu patří k nejdůleži-
tějším otázkám organizace svatebního 
dne. Vždyť právě zde si řeknete své ano. 
Historická vila, romantický hotýlek 
nebo venkovský mlýn, obřad pod roz-
kvetlou třešní nebo na terase pod kvě-
tinovou slavobránou. Oblíbená varianta 
je spojení svatebního obřadu s hostinou 
na stejném místě, vyhnete se tak hro-
madným přesunům svatebčanů. Větši-
na objektů nabízí i možnost ubytování, 
která může přijít vhod zejména máte-li 
přespolní hosty.

Zvolit správný termín a místo je
pro svatební obřad velmi důležité

Svatební zvyky jsou stále
velmi oblíbenou tradicí
Svatební zvyky jsou opět v módě. Mnoho starých svatebních zvyků 

pochází z předkřesťanské doby. Co nám dnes připadá originální nebo 
vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně, jiné 
měly spíš symbolický charakter. Zvyky mohou slavnost oživit a dodat 
jí tu správnou atmosféru a konečně přiblížit dávné tradice.

Zkouška ženicha 
Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek 

se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: 
bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodl-li se pro láhev vína, nevěstilo 
to nic dobrého: bude z něj opilec.

Společné pojídání polévky
Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při sva-

tební hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, 
který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného krajíce, 
z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstiž-
nou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

Rozbíjení talířů
Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách – že střepy přináše-

jí štěstí a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolu-
pracovat a jejich manželství pak bude harmonické.

Zkouška nevěsty 
Při prvním vkročení do ženichova domu měla nevěsta připravenu 

v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na 
místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

Práh 
Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? 

Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají 
dům. Jiný význam: Symbolický začátek nového života.

Únos nevěsty
Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému ži-

votnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje 
ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich ne-
najde, musí zaplatit výkupné. Pozor: Akce by se měla každopádně ča-
sově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin 
návrat, a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo.

Dokonalá svatba? 
V penzionu U Rechů

Rodinný penzion U Rechů najdete na samém okraji města Blanska 
pod hořickým kopcem. Toto místo, odkud se Vám naskytne krásný 
výhled na celé město, je jako stvořené pro svatební hostinu. Díky 
osobnímu přístupu majitelů bude plánování svatebního dne příjem-
nou záležitostí. „Výzdoba a barevné sladění interiéru spolu s návr-
hem svatebního menu jsou pro snoubence velmi důležitou součástí 
očekávaného dne,“ prozradila spolumajitelka Hana Rechová. „Snažím 
se tedy, aby byli budoucí novomanželé spokojení.“ Pohodovou a sou-
kromou atmosféru navodí i restaurace s terasou, otevřená pouze pro 
Vaše pozvané hosty. Trendem v posledních letech v oblasti svateb-
ních hostin je pořádání rautů. 

„Rádi sestavíme návrh tohoto netradičního pohoštění, kde si každý 
najde svoje oblíbené pochoutky. Specializujeme se na menší svatby 
s kapacitou do třiceti osob. Pro malé svatební posezení, maximálně 
do deseti osob, je možné využít zahradního altánu. Travnaté hřiště, 
houpačky a deskové hry potěší jak děti, tak neposedné babičky a dě-
dečky,“ doplnila Hana Rechová.

Pozorností penzionu pro novomanžele je svatební noc v apartmá, 
která je v ceně slavnostní hostiny. Samozřejmostí je možnost ubyto-
vání i ostatních svatebčanů. 

Více informací najdete na webových stránkách penzionu 
www.penzionrech.cz



 Svatební půjčovna
Doplňky
Svatební oznámení
Dětské šaty
Společenské a plesové šaty

Jana Králová
Zahradní 6, 680 01 Boskovice

Mobil: +420 604 535 821, e-mail: janakralovasiti@seznam.cz

Brno

Boskovice

Už tři roky navštěvují spo-
kojené zákaznice i zákazníci 
Svatební salon Prstýnek, který 
sídlí v Zahradní ulici v Bosko-
vicích (asi dvě stě metrů za 
kruhovým objezdem za ne-
mocnicí).

„Máme širokou nabídku sva-
tebních šatů, některé z nich 
i sama šiji. Klidně i podle před-
lohy – obrázku, který si nevěs-

ta sama přinese. Výběr a vol-
ba svatebních šatů je o citech 
a pocitech. Pro nevěsty to snad 
platí dvojnásob, protože svate-
bení den patří k těm nejdůle-
žitějším v životě. Šaty nesmějí 
být těžké, musí být na nich 
dobře sladěné materiály, důle-
žitý je také střih a barva,“ říká 
majitelka salonu Jana Králová, 
s jejíž tvorbou se mohli v lis-

topadu loňského roku sezná-
mit také návštěvníci úspěšné 
módní přehlídky v boskovické 
sokolovně. 

„K dispozici máme i doplňky 
ke svatebním šatům a šperky, 
závoje, korunky, náhrdelníky, 
bižuterii, doplňky do vlasů, ru-
kavičky, kabelky aj.,“ doplnila 
Jana Králová. 

Svatební salon Prstýnek, to 

však nejsou jenom svatební, 
ale také společenské šaty. Ženy 
a dívky si mohou půjčit šaty na 
maturitní plesy a prodloužené 
(půjčovné je už od 800 Kč), 
dětem, pro kluky i holky, jsou 
určeny oblečení k prvnímu 
svatému příjímání. „Půjčujeme 
i kostýmy pro děti a dospělé na 
maškarní příležitosti,“ prozra-
dila majitelka salonu.

Prstýnek nabízí i vlastnoručně šité šaty

Svatební
oznámení

Je důležité vědět, že sva-
tební oznámení vytváří nejen 
první dojem o svatbě, ale stá-
vá se i cennou a milou upo-
mínkou. 

Oficiální pozvání na svatbu 
se obvykle provádí předáním 
nebo zasláním svatebního 
oznámení doplněného po-
zvánkou ke stolu. 

Svatební oznámení se posí-
lá všem příbuzným, kolegům 
a známým, zkrátka všem, 
kteří by se měli o vaší svatbě 
dozvědět. Pozvánka ke stolu 
je určena hostům, kteří se zú-
častní svatební hostiny.

Nabízíme:
– konzultace a poradenství
– koordinace 
– kompletní kv tinový servis
–  dekorace svatebního ob adu 

a svatební hostiny
–  svatební sety ob adních míst 

a hostin
–  p j ovnu dekorací 
– výhodn jší ceny než jste si schopni dohodnout sami

Kontakt: info@svatby-blansko.cz, 776 061 684

www.svatby-blansko.cz
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Každá nevěsta chce 
být jako princezna

Svatební účes je korunou krásy každé nevěsty. Jeho úprava 
bývá poněkud náročnější, než obvykle a musí Vám vydržet celý 
den. Nezapomeňte, že i líčení by mělo být dokonalé. Kadeřnice 
Vám doporučí slušivý svatební účes a pomůže vybrat ozdoby do 
vlasů a zakomponovat závoj. Nádherně vypadají ve vlasech živé 
květiny, ozdobné vlásenky, čelenky a štrasové korunky.

Kromě svatebního účesu a líčení je pro nevěstu příjemné si 
zajít i na manikúru a pedikúra. Cena svatebního účesu včetně 
zkoušky se pohybuje dle náročnosti od 800 do 1500 Kč. Pro-
fesionální líčení stojí zhruba 800 Kč. Alternativou ke službám 
v salónu je možnost objednat kadeřníka a kosmetičku, kteří Vás 
přijdou nalíčit a učesat v den svatby až domů. 

Ve svůj velký den si sebou nezapomeňte vzít pudřenku, rtěnku 
a papírové kapesníčky.

Spojit dva životy v jeden je 
jedním z nejdůležitějších oka-
mžiků našeho života. Připra-
vit tyto chvíle do nejmenšího 
detailu Vám pomůže Svatební 
agentura Elysée

„Snažíme se o vytvoření jedi-
nečné, osobité a nezapomenu-
telné svatby nejen pro Vás, ale 
i pro Vaše hosty. Naše svateb-
ní agentura se specializuje na 
kompletní servis při pořádání 
svatby. Spousta párů má svůj 
vysněný svatební den. Přípravy 
zahrnují mnoho hodin práce, 
ale s naší pomocí bude přesně 
takový, jaký si přáli – všechny 
starosti a organizační záležitosti 
mohou nechat na nás. Orientu-

jeme se ve svatebních trendech, 
víme, co je nutné zařídit, ko-
munikujeme s úřady, dbáme na 
osobní kontakt,“ řekla majitelka 
agentury Monika Burianová. Co 
tedy pro Vás agentura všechno 
zajistí...

Místo svatby
Agentura zařizuje jak tradiční 

svatby na úřadě nebo v kostele, 
tak i na zámcích, hradech, v zá-
meckých a hotelových zahra-
dách, v parcích. „Ale i lokality 
pro netradiční svatbu jako je 
například svatba na parníku, 
v létajícím balónu aj. Zkrátka 
kdekoliv si snoubenci zvolí,“ do-

plnila Monika Burianová s tím, 
že romantické venkovní svateb-
ní obřady jsou v současné době 
velmi žádané. „Agentura má 
k dispozici různý inventář pro 
pořádání těchto obřadů, např. 
židle s potahy, mašle, koberce, 
stojany na květiny, zdobenou 
slavobránu nebo altán,“ uvedla 
majitelka.

Hudba
Samozřejmostí agentury je 

pomoc s výběrem a objednáním 
hudby. Ať už romantického hu-
debního tria na samotný obřad, 
nebo DJ, kapely či cimbálové 
muziky na svatební hostinu. 

Květiny
Důležitou součástí svatebního 

obřadu je květinová výzdoba. 
„Zajistíme nejen květinovou vý-
zdobu svatebního obřadu a sva-
tební hostiny, ale také kytice pro 
nevěstu, korsáž pro ženicha, ky-
tice pro svědky, maminky, dru-
žičky a květinovou výzdobu na 
svatební vozy. Samozřejmostí je 
doručení kytic ve svatební den,“ 
slibuje Monika Burianová. 

Svatební hostina
Pomůžeme s výběrem vhod-

né lokality pro svatební hostinu,  
agentura zajistí výzdobu. Pomů-
žeme sestavit zasedací pořádek, 
poradíme s volbou hudby... Po-
stará se i o zábavu na svatební 

hostině – ohňostroj, zábavu pro 
děti, karaoke, tombolu, ale i o hlí-
dání dětí a domácích mazlíčků.

Další služby
Agentura zajistí kadeřnické 

a vizážistické služby až domů. 
Poradí s výběrem fotografa a ka-
meramana. Zajístí dopravu sva-
tebčanů – limuzíny, historické 
vozy, kočár s koňmi, mikrobusy, 
autobusy. „Samozřejmostí je 
půjčovna dekorací – slavobrána, 
židle, bíle potahy, mašle různých 
barev, stojany na dort, kober-
ce, stojany na květiny, cylindry 
na auta, košíčky pro družičky 
a drobné dekorace – vázy, svíc-

ny, lucerny. Poskytujeme i další 
služby – návrhy svatebních šatů, 
výběr z několika katalogů sva-
tební oznámení, svatební dorty, 
snubní prsteny, svatební vína, 
čokoládky a další drobnosti,“ 
vyjmenovala majitelka. 

Koordinátor
Svatební koordinátor se po-

stará o hladký průběh celé svat-

by. Vlastně vše necháte na něm. 
Před svatbou se snoubenci na-
plánuje krok po kroku – vytvoří 
takový jízdní řád. Služeb koor-
dinátora je možné využít na 
celý svatební den nebo jen na 
některou část, např. při svateb-
ním obřadu, kdy je k dispozici 
nevěstě a ženichovi, vítá hosty, 
rozdává voničky, usazuje hos-
ty a dbá na dodržování zvyků 
– svatební špalír, házení rýže 
apod.)

Cena
Každý si myslí, že svatba přes 

svatební agenturu musí být dra-
há. Fungujeme na principu pro-
vizí od dodavatelů, takže výsled-
ná cena od nás a od dodavatele 
je vždy stejná. Naopak – pokud 
je služba objednaná přes naši 
agenturu, poskytujeme různé 
slevy. Umíme snoubencům po-
radit, jak ušetřit. Finanční roz-
počet si naši zákazníci stanovují 
sami a mají přehled o každé po-
ložce. Vaše svatba tak bude bez 
starostí ale také levnější. 

Pokud využijete služeb Sva-
tební agentury Elysée, váš 
svatební den se stane ještě 
krásnějším.

Agentura Elysée pomůže s přípravou svatby



Nový Salon Annie v Blansku nabízí svatební i společenské šaty

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

Od dubna letošního roku 
je v Salmově ulici v Blansku 
v provozu nová půjčovna 
svatebních a společenských 
šatů s názvem Salon Annie. 
Více informací poskytla jeho 
spolumajitelka Michaela 
Pokorná.

Můžete prozradit, co všech-
no Vaše půjčovna nabízí?

V našem salonu si přijdou na 
své jak nevěsta, ženich, družič-
ky a mládenci, tak i ostatní 
svatebčané. Kromě veškerých 
modelů co se svatby týče, u nás 
najdou také svatební dekorace 
a doplňky, ozdoby na auto apod. 
Nesmím opomenout širokou 
nabídku společenských šatů na 
ples, svaté příjímání, či jinou 
událost. Podle přání je možno 
model upravit. Rádi poradí-
me a doporučíme i osvědčené 
poskytovatele služeb. Napří-
klad výrobce svatebních ozná-
mení, prodejce snubních prste-
nů, či fotogra ické služby.

Jaké šaty u Vás zájemkyně 
najdou?

V nabídce máme svatební šaty 
pro štíhlé, plnoštíhlé i pro nastá-
vající maminky. Šaty bílé, barev-
né - jednoduché i zdobené. Ze 
společenských modelů si zájem-
ci mohou vybrat dlouhé i krátké 
večerní šaty, ale také luxusní 
róbu. Vzhledem k tomu, že jsme 
nová půjčovna, stále sortiment 
doplňujeme a tak u nás můžete 
očekávat stále nové a neokouka-
né modely.

Pro jakou generaci jsou šaty 
určeny?

Zákazníci mají možnost výbě-
ru z široké škály velikostí a sty-
lů modelů, aby si každý našel „ 
to svoje“, v čem se cítí nejlépe. 
Nabídka je určena pro štíhlé i sil-
nější, starší i mladší zákazníky.

Vaše půjčovna není určena 
pouze pro ženy?

Dnes už ani muž či mládenec 
nemusí za jednodenní společen-

ský oděv sáhnout hluboko do 
kapsy a bezmocně bloumat hodi-
ny po obchodech. V naší nabíd-
ce máme i modely pro muže. 
K obleku rádi odborně poradíme 
s výběrem kravaty, či košile. 

Jaké jsou ceny šatů?
Protože jsme nově otevřený 

svatební salon, šaty pro nevěsty 
jsou za velice výhodné zaváděcí 
ceny. Také plesové a společenské 
modely nabízíme za bezkonku-
renční ceny. 

Kde zájemci Vaši půjčov-
nu najdou a jaká je provozní 
doba?

Salon Annie najdete v Blansku 
– sídliště sever, ulice Salmova 4, 
naproti večerce Dajána. Vchod je 
situovaný ze spodní části byto-
vého domu. V salonu jsme k dis-
pozici každý všední den od 15 do 
17 hodin. Po telefonické domlu-
vě je možno sjednat schůzku 
individuálně i mimo pracovní 
dobu, třeba i o víkendu.

NABÍZÍME:

 Dámské, pánské spodní prádlo
 Dámské, pánské pyžama
 Dámské, pánské plavky
 Dětské spodní prádlo i pyžama
 Župany, ponožky
 Prodej značky Mustang

OD CENTRUM
Rožmitálova 5/7, Blansko 
Tel.: 603 844 209
naproti drogerii SCHLECKER

Pronájem svatebních vozů
K místu konání obřadu byste rozhodně neměli jít pěšky. V dneš-

ní době se také můžete rozhodnout, zda-li váš průvod zpestří-
te krásnými netradičními vozy, které navodí výzdobou bílých 
stužek, panenkou, kyticí a myrtovými snítkami na oknech tu pra-
vou atmosféru, aby si ostatní řidiči i kolemjdoucí povšimli, že je 
míjí váš svatební průvod.

Hostina skýtá mnoho možností
Existuje mnoho možností a způsobů, kde a jak hostinu uspořádat. 

Vše záleží na počtu pozvaných hostů, ročním období a vaší před-
stavě. Výdaje za svatební hostinu nejsou zrovna malé, proto zvažte 
dobře místo, kam své hosty pozvete i jak bohatá bude vaše tabu-
le. Pro hostinu můžete zvolit příjemnou restauraci nebo roman-
tický hotel. V letních měsících připadají v úvahu terasy, zámecké 
a zahradní slavnosti. Pokud chystáte oslavu doma, zkuste využít 
služeb zkušených cateringových společností.

Svatební dort 
nesmí chybět
Právě dort bývá tradičním 

symbolem svatební hostiny 
a zároveň je podáván jako dezert 
slavnostního oběda. Každý host 
z něj musí ochutnat aspoň kou-
sek, protože odmítnutí prý při-
náší neštěstí jak novomanželům, 
tak i hostům. Svatební dort by 
měl být nejen chutný, ale i laho-
dit oku a odpovídat celkové 
náladě a rázu svatby. Ke klasice 
patří bílý dort zdobený ovocem, 
živými či cukrářskými květy.

Květiny jsou
důležité

Žádná svatba se neobejde bez 
květin, které navodí romantic-
kou atmosféru vaší slavnosti 
a prohloubí neopakovatelný 
zážitek a estetický dojem. Sva-
tební kytice je velmi důležitá pro 
nevěstu proto, že dovršuje její 
dokonalý vzhled. Měla by ladit 
nejen se šaty, ale i s celkovým 
stylem svatby. Vyberte si ji podle 
své oblíbené vůně a barvy, kte-
rou máte ráda.

Fotografie 
a videozáznam

Fotogra ie a videozáznam jsou 
nádhernou živoucí vzpomínkou 
na Váš velký den. Krásné por-
trétní fotogra ie novomanželů se 
objevují zarámované nejen u Vás 
doma, ale i u Vašich příbuzných. 
Profesionální fotograf/kamera-
man by neměl chybět na žádné 
svatbě. 

Fotografování portrétů pro-
bíhá většinou po obřadu a je 
potřeba si rezervovat alespoň 
45 min. volného a nikým neru-
šeného času. Fotogra ické služby 
se dají objednat nejen na obřad 
a portrétní foto, ale pro focení 
v ateliéru nebo po celý den svat-
by včetně příprav a hostiny. Vše 
záleží na domluvě s vybraným 
fotografem.

Všechno má svá pravidla, stej-
ně jako váš svatební den. Pravi-
dla, která by se měla dodržovat.
Už je jen na vás, jestli si je při-
způsobíte ke svému stylu.

* Ženich kupuje kytici nevěs-
tě, své matce i tchyni. Také prs-
týnky. Nevěsta kupuje košili 
ženichovi a kapesníček do kap-
sičky. Dříve býval kapesníček 
ručně vyšívaný, dnes již běžně 
kupovaný.

* Nevěsta by měla mít ve sva-
tební den něco nového, půjčené-
ho a modrého. Noc před svateb-
ním dnem by neměli snoubenci 
strávit pod jednou střechou.

* Matka a otec nevěsty vítají 
ve svém domě svatební hosty. 

Mělo by být připraveno občer-
stvení a pití. Svědci mezitím 
připínají již došlým hostům 
voničky. Ženich by měl mít 

voničku z jednoho květu kytice 
nevěsty.

* Nevěsta vstupuje do dění. 

Ženich ji vítá a předává svateb-
ní kytici. Nevěsta špendlí ženi-
chovi voničku na klopu. Oba 
snoubenci by měli poděkovat 
rodičům za vychování svých 
partnerů.

* Poté všichni odjíždějí naz-
dobenými auty ke svatebnímu 
obřadu. První jede ženich se 
svou matkou, auto bývá nazdo-
beno panáčkem, či cylindrem. 
Kolonu uzavírá auto s nevěstou 
a jejím otcem, které je taktéž 
nazdobeno panenkou, kyticí, či 
prsteny.

* Po obřadu již jedou novo-
manželé v autě nevěsty spolu. 
A to jako první v koloně.

* Na svatební hostině pronáší 

otec nevěsty, či jeden ze svědků, 
proslov k přípitku.

* Po hostině novomanželé 
společně rozkrajují svatební 
dort. Dort musí být velký tak, 
aby každý z hostů mohl kousek 
ochutnat. Hosté by neměli dort 
odmítnout, to by jinak přineslo 
novomanželům smůlu.

* První tanec je určen pro 
novomanžele. Hosté mohou 
kolem nich vytvořit kolečko.

* Novomanželé mohou ze 
svatební oslavy odejít kdyko-
li a nemusí se s nikým loučit. 
O předání výslužek hostům 
a o poděkování za dary se stara-
jí rodiče novomanželů, ti zůstá-
vají až do konce.

Ať Váš svatební den nemá žádnou chybu

SLUŽBY SLUŽBY

prodej i půjčování
Provozní doba 
Po: 9–1.00, 15–17.00
St, Čt, Pá: 15–18.30

Tel.: 516 454 596
Mobil: 728 502 569
E-mail: 
helena.drobeckova@centrum.cz
Janáčkova 13, Boskovice 
(směr Blansko)

Předmanželská 
smlouva

Předmanželská smlouva je 
smlouva o úpravě majetkových 
vztahů před uzavřením manžel-
ství. Sepisuje se u notáře formou 
notářského zápisu.  Předmětem 
mohou být i konkrétní majetko-
vé hodnoty a závazky. Jestliže je 
předmětem nemovitost, která 
již náleží do společného jmě-
ní manželů nebo do výlučného 
majetku jednoho z nich, nabývá 
smlouva účinnosti vkladem do 
katastru nemovitostí.



Prodám starší stoly jako nové 
cca 10 ks značky HOBIS,křeslo viz. 
www.nabytek-kancelarsky.cz ve výpro-
deji a dále stůl pracovní-kancelářský 
80x160 cm jako nový za 1/2 cenu, odstín 
hruška, konferenční židle, skříňku. Cena 
dohodou. Tel.: 608 889 821.

Prodám pozemek ke stavbě RD 
v Mladkově, rovinatý, obdél.tvaru, cca 
900 m2, oplocený, uliční šíře 20 m, IS 
u pozemku, centrum obce. Cena doho-
dou. Mob.: 739 011 811.

Prodám dětské kolo s balančními 
kolečky OLPRAN - SKIPY,vel.kol 
16“,pro děti 4-6let. Tel.: 731 754 125.

Prodám Korela rozela pestra, odběr 
začátek července. Tel.: 739 905 250.

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.

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.

Prodám roubenou chalupu obdél-
níkové zástavby s uzavřeným dvorkem 
o ploše 277 m2, výměra pozemku 1 

740 m2. Přímý zájemce, ne RK. Info: 
607 280 796.

Koupím staré pohlednice do 
r. 1950, dále vyznamenání, řády – i so-
cialist.Tel: 608420808.

Pronajmu zařízený byt 3+1 v Je-
dovnicích. Tel.: 777 174 648.

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.

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.

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

P  P  
Nikola Šindelářová

777 008 399, 
sindelarova@zrcadlo.net

Ř  :Ř  :
radkovainzerce@zrcadlo.net

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. 

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Lečo s klobásou, chléb 59,-, 2. Kroupy s rýží ala rizoto s kuřecími nudličkami, sýr, okurek 59,-, 3. Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí prsíčka na másle se šunkou, hranolky 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek s játry 
a vejcem, opékaný brambor, tatarka 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženými žampiony, dresink 75,-, 7. Hovězí stroganov, hranolky, obloha 99,-, 8. Smažené moravské uzené, vařený brambor, zelenina 99,-

1. Milánské špagety, sýr 59,-, 2. Krkonošská koprovka (s hřiby), vejce, vařený brambor 59,-, 3. Maďarský guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí nudličky s tvarůžky, bramboráčky 69,-, 5. Vepřový řízek se šunkou v sýrovém těstíčku, 
vařený brambor , tatarka 69,-, 6. Obědový salát s kuřecími škvarky, jogurtový dresink s mátou 75,-, 7. Grilované kuřecí, míchaná zelenina, pečivo – česnekové máslo 89,-, 8. Uzená krkovice, zelí, bramborový knedlík plněný škvarky 89,- 

1. Vepřové na pepři, dušená rýže 59,-, 2. Hovězí maso, pórková omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený Eidam, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Vepřové nudličky se zeleninou, čínské nudle 69,-, 5. Kuřecí na roštu, hranolky, tatarka 69,-, 
6. Těstovinový salát s tuňákem, sýrem a kečupovo-smetanovou omáčkou 75,-, 7. Smažený vepřový řízek plněný mozzarellou a bazalkou, zelenina, vařený brambor 89,-, 8. Anglická slanina na grilu, fazolové lusky, americké brambory 89,-  

1. Mexický guláš, hrášková rýže 59,-, 2. Pečená krkovice, bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Sekaný přírodní řízek, vařený brambor, tatarka, okurek 65,-, 4. Smažená játra, bramborový salát 69,-, 5. Lasagne 69,-, 6. Obědový salát 
s kuřecím masem a šunkou 75,-, 7. Anglický rostbif, vařený brambor, obloha, tatarka 99,-, 8. Uzený jazyk, šťouchaný brambor, okurek 89,-  

1. Hovězí na žampionech, dušená rýže 59,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený květák, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí plátek zapečený vejcem a sýrem, opékaný brambor 69,-, 5. Pikantní vepřová směs, 
hranolky 69,-, 6. Obědový salát s bramboráčky a kuřecím masem, česnekový dresink 89,-, 7. Mořská pražma královská na grilu, zelenina, vařený brambor 99,-, 8. Uzené koleno, hořčice, zelenina, chléb 109,-

TÝDEN S UZENÝM                                                 Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 30. 5. do pátku 3. 6., 59 až 99  Kč                                                  Polévka dle denní nabídky 
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Pro nově otevřené pobočky v Brně a Boskovicích hledáme:

  VEDOUCÍHO TÝMU - MANAŽERA 
  OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

Své životopisy zasílejte na
e-mail: petr.mraz@allianz.cz,  tel.: 606 251 902 

Na rájeckém gymnáziu 
získáte víc než dáte

V současné době probíhají na středních školách další kola při-
jímacích řízení do 1. ročníků, tato situace se v posledních letech 
týká i gymnázií. Je to dáno tím, že je výrazný převis nabídky míst 
na středních školách nad počtem vycházejících žáků ze základ-
ních škol. 

Také na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí máme ještě volná místa jak 
do primy šestiletého studia (pro žáky, kteří jsou v nyní v 7. třídě 
základní školy), tak do 1. ročníku čtyřletého studia. V poslední 
době se také hodně hovořilo o rušení některých tříd gymnaziál-
ního studia v Jihomoravském kraji, obecně platí, že šestiletého 
studia se tyto úvahy netýkaly. Kombinuje výhody čtyřletého i os-
miletého studia gymnázia. Studenti mají možnost se připravovat 
na další studium systematicky po delší dobu, což se projevuje 
především při výuce cizích jazyků, u rodičů se snižuje obava, že 
na střední školu jim odchází dítě již v jedenácti letech po ukon-
čení páté třídy základní školy. 

Gymnázium v Rájci-Jestřebí je jediným gymnáziem v regionu, 
které tuto formu studia nabízí. Určitě budete překvapeni výho-
dami, které studium v Rájci-Jestřebí nabízí. Poctivě pracujeme, 
abychom mohli poskytnout maximum Vašim dětem. Za zmínku 
stojí i zcela ojedinělý systém hodnocení studentů a zapojení do 
mezinárodních grantů. Od nového školního roku zavádíme sys-
tém stipendií, které umožní podstatné snížení školného, které je 
v současné době 900 korun za měsíc. 

Komplexní informace můžete získat na webových strán-
kách školy nebo přímo u ředitele na tel. čísle 516 432 181 
(603 588 369).

 Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

KUPON
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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

Renomovaná realitní společnost COLOSEUM NEMOVITOSTI 

hledá realitní makléře pro oblast Blansko, Boskovice. PŘIDĚLUJEME 

NEMOVITOSTI K PRODEJI, vlastní asistentka a pobočka v místě 

bydliště. ŽÁDNÉ VSTUPNÍ POPLATKY. Školení ZDARMA. 

 Tel: 606 536 536,  e-mail: info@coloseumreality.cz
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

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

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

11. kolo11. kolo
TIPOVAČKA

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

1 B  – H , 1 0 2
2 N  – B , KP 1 0 2
3 K  – R , KP 1 0 2
4 B  – K , I.B 1 0 2
5 FKD – B  B, I.B 1 0 2
6 O  – T , I.B 1 0 2
7 O  – Č  H , I.B 1 0 2
8 S  – L , OP 1 0 2
9 J  – V , OP 1 0 2

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

10. kolo10. kolo
TIPOVAČKA

H    

Úřední začátek muži v 16.30, do-
rost ve 14.15, žáci v 10 hod. (po-
kud není uvedeno jinak)

středa 1. června
I. třída žáci: Letovice – Slovan 
(16.30, 18.15).

čtvrtek 2. června
OP ml. žáci: Olomučany – Blan-
sko B (17.00).

sobota 4. června
Divize: Blansko – Hodonín.
KP: Novosedly – Boskovice. Ku-
řim – Ráječko.
I.B třída: Bohdalice – Kunštát.
III. třída: Olešnice B – Vranová. 
Ostrov – Kunštát B. 
IV. třída: Jedovnice B – Bukovina 
(16.00). Vilémovice B – Č. Hora 
B (17.00).
KP dorostu: Kuřim – Blansko 
(12.00, 14.15).
I. třída dorostu: Rousínov – Ru-
dice.
OP dorostu: Lipovec – Ráječko 
(16.30). 
KP žáci: Blansko – Líšeň (11.30, 
13.15). Boskovice – Znojmo B 
(9.00, 10.45).
I. třída žáci: Rousínov – Letovice 
(9.00, 10.30). Svratka B – Bosko-
vice B (13.00, 14.30).
OP žáci: Jedovnice – Č. Hora 
(14.00). 
OP ml. žáci: Boskovice C – Kun-
štát (13.30).
Divize ženy: Brodek – Drnovi-
ce (16.00). Holešov – Lažany 
(15.00). 

neděle 5. června
KP: Rájec-Jestřebí – Bzenec.
I.B třída: FKD – Blansko B 
(10.15). Bořitov – Medlánky. 
Olešnice – Tišnov. Ochoz – Černá 
Hora.
OP: Boskovice B – Vavřinec. 
Sloup – Letovice. Jedovnice – Vy-
sočany. Lipovec – Drnovice. Lysi-
ce – Olomučany. Kořenec – Doub-
ravice. Šošůvka – Rudice. 
III. třída: Knínice – Kotvrdovice. 
Bořitov B – V. Opatovice (14.15). 
Lipůvka – Vísky. Skalice – Ráječ-
ko B. Vilémovice – Lažany. 
IV. třída: Svitávka – Úsobrno. 
Lomnice – Valchov. Skalice B – 
Adamov (14.00). Lažánky – Be-
nešov. Kořenec B – Cetkovice 
(14.15). Voděrady – Doubravice B. 
I. třída dorostu: Rájec-Jestřebí – 
Tišnov. Slovan – Kunštát. 
OP dorostu: Vavřinec – Kotvr-
dovice (13.45). Sloup – Olomu-
čany (13.45). Adamov – Ostrov 
(10.00). Jedovnice – Lipůvka. 

Letovice – V. Opatovice. Vísky – 
Cetkovice. 
OP žáci: Rájec-Jestřebí – Ada-
mov. Vavřinec – Ráječko. Lipův-
ka – Kotvrdovice (14.15). Lipovec 
– Rudice (14.30). V. Opatovice 
– Drnovice. Vísky – Doubravice. 
Voděrady – Kunštát. Svitávka – 
Cetkovice. Lysice – Knínice. 
OP ml. žáci: Vysočany – Rájec-
Jestřebí (10.15).
Divize ženy: Kotvrdovice – Bos-
kovice (10.30). Kostelec – Ráječ-
ko (14.00). Šternberk – Kunštát 
(15.30). 

úterý 7. června
KP dorostu: Břeclav B – Bosko-
vice (16.15, 18.30).

středa 8. června
I. třída dorostu: Rudice – Slovan 
(17.30).

pátek 10. června
KP dorostu: Boskovice – Bystrc 
(15.30, 17.45).
IV. třída: Vilémovice B – Svitáv-
ka (17.00). 

sobota 11. června
Divize: Třebíč – Blansko.
III. třída: Kunštát B – Olešnice B. 
Vranová – Skalice (v Letovicích). 
Ráječko B – Lipůvka.
IV. třída: Doubravice B - Koře-
nec B.
I. třída dorostu: Kunštát – Rájec-
Jestřebí. 
OP ml. žáci: Kunštát – Vysočany 
(12.30). Rájec-Jestřebí – Olomu-
čany. 

neděle 12. června
KP: Rousínov – Rájec-Jestřebí 
(10.15). Ráječko – 1. SC Znojmo 
B. Zbýšov – Boskovice.
I.B třída: Černá Hora – Bohda-
lice. Kunštát – Olešnice. Blansko 
B – Bořitov. 
OP: Šošůvka – Boskovice B. 
Rudice – Kořenec. Doubravice 
– Lysice. Olomučany – Lipovec. 
Drnovice – Jedovnice. Vysočany – 
Sloup. Letovice – Vavřinec. 
III. třída: Vilémovice – Knínice. 
Lažany – Ostrov. Vísky – Bořitov 
B. V. Opatovice – Kotvrdovice.
IV. třída: Č. Hora B – Voděrady. 
Cetkovice – Lažánky. Benešov – 
Skalice B. Adamov – Jedovnice 
B. Bukovina – Lomnice. Valchov 
– Úsobrno. 
KP dorostu: Blansko – Břeclav B 
(12.00, 14.15). 
OP dorostu: První fi nálový zápas.
OP žáci: První fi nálový zápas.
OP ml. žáci: Blansko B – Bosko-
vice C. 

Krajský přebor: 1. SC Znoj-
mo B – FC Boskovice 2:6 (1:1), 
Janíček 6, Martínek L. 2, Preč. 
Boskovice: Švéda – Adamec, 
Martínek P., Václavek, Horák 
Jak. – Koudelka, Martínek L., 
Preč, Ošlejšek (Vorlický), Fojt J. 
(Vykoukal) – Janíček. MKZ Rá-
jec-Jestřebí – SK Olympia Ráječ-
ko 0:0. Rájec-Jestřebí: Němeček 
– Geschvantner, Keller, Macík, 
Herman - Hrůza, Opletal, Navrá-
til, Sedlák (Blatný) - Ostrý, Ca-
badaj. Ráječko: Rettegy - Maška, 
Bartoš, Tenora, Koutný - Jarůšek, 
Kupský, Štrajt (Badura), Starý - 
Sehnal J., Neděla (Tajnai). 

I.B třída: Ivanovice na Hané 
– Bořitov 2:3 (1:0), Klicpera, Ko-
láček, Šmerda. Olešnice - Blansko 
B 1:0 (0:0), vlastní. Černá Hora – 
Kunštát 4:1 (1:1), Hosnejman 2, 
Hladil, Mokrý – Truhlář.

Okresní přebor: Boskovice 
B – Sloup 5:1 (4:0), Vorlický 4, 
vlastní – Kleveta. Jedovnice – 
Vavřinec 4:2 (4:1), Pernica 2, Mil-
ko, Kopecký – Přikryl 2. Lipovec 
– Letovice 5:1 (2:1), Sedlák Mir. 
2, Horáček R., Vágner V., Zukal 
– Řezník. Lysice – Vysočany 3:6 
(1:2), Jonáš 2, Adámek Vl. – Be-
neš 3, Přikryl 2, Slouka. Kořenec 
– Drnovice 1:1 (0:1), Šustr – Hani-
činec. Šošůvka – Olomučany 3:1 
(1:0), Sehnal, Kuchař, Krátký – 
Štěpánek J. Rudice – Doubravice 
6:3 (1:3), Matuška, Zouhar 2, Per-
nica, Konečný – Malach, Daněk, 
Beránek, ČK: Hájek P. (D).

III. třída: Knínice – Bořitov B 
1:2 (0:1), Hlubinka – Kolář L., Po-
lák M. Lipůvka – Kotvrdovice 3:0 
(1:0), Filla 2, Hájek, ČK: Daněk 

(K). Skalice – V. Opatovice 2:2 
(2:1), Marek 2 – Niessner 2. Oleš-
nice B – Vísky 1:2 (0:2), Horák – 
Kamba, Přikryl. Ostrov – Ráječko 
B 4:0 (2:0), Dáňa 2, Gross, Svobo-
da. Vilémovice – Vranová 0:0. La-
žany – Kunštát B 2:3 (2:1),Vrbka, 
Malý – Boček 2, Šmerda.

IV. třída: Svitávka – Lomnice 
5:2 (2:1), Novák T. 2, Chloupek 
J. 2, Pleska – Rochla J. 2. Je-
dovnice B – Úsobrno 0:1 (0:0), 
Macháček. Skalice B – Valchov 
5:0 (3:0), Rychnovský, Skřipský, 
Dvořák, Janíček, Černohlávek. 
Lažánky – Bukovina 1:0 (0:0), 
Semrád Jan. Kořenec B – Adamov 
1:1 (0:0), Stara – Krátký. Voděra-
dy – Benešov 2:4 (2:2), Koudelka 
2 – Mucha 2, Abrahám Michal, 
Maryška. Vilémovice B – Cetko-
vice 3:2 (2:0), Kučera Milan, Va-
šák, Flek – Čížek, Pospíšil. Černá 
Hora B – Doubravice B 1:1 (0:0), 
Bažant – Šauman. Voděrady – Svi-
távka 3:1 (0:1), Bednář Pavel 2, 
Opluštil – Chloupek. Vilémovice 
B – Kořenec B 2:4 (1:1), Sedlařík 
O., Flek J. – Kejík 2, Jelínek, Dvo-
řák. Černá Hora B – Lažánky 0:4 
(0:2), nehl. Doubravice B – Ska-
lice B 6:4 (3:2), vlastní 2, Aujes-
ký, Daněk Jan, Štrof J., Sáňka J. 
st. – Černohlávek, Vaněk, Janíček, 
Dvořák. Cetkovice – Jedovnice B 
3:2 (2:1), Luňáček 2, Lepka O. – 
Janda, Pešička. Benešov – Lom-
nice 2:2 (1:1), Abrahám Martin, 
Laštůvka J. – Němec, Had. Ada-
mov – Úsobrno 0:1 (0:0), Václa-
vek. Bukovina – Valchov 5:3 (3:0), 
Mudrla, Tajnai 2, Vojtěchovský 
– Kratochvíl, Krejčíř, Přibyl, ČK: 
Eliáš – Krejčíř.  (bh)

V 7. kole Tipovačky se stal vítězem Emil Zuzák z Blanska (23 bodů), 
v 8. kole se to podařilo Martinu Škaroupkovi z Olomučan (21). Ten se posu-
nul s 94 body na druhé místo, vede Michal Nečas z Lipovce (97). Podrobné 
výsledky na www.zrcadlo.net.

Z  Z  
V Ráječku se 27. května konala již tradiční Olympiáda malotřídních 

škol okresu Blansko ve vybíjené a kopané. Letos se jí zúčastnilo 7 škol 
(Rudice, Olomučany, Vysočany, Doubravice, Dolní Lhota, Bořitov a do-
mácí Ráječko). Turnaj ve vybíjené se hrál za téměř nepřetržitého deště, 
proto se druhá část olympiády - turnaj v kopané - odehrál ve sportovní 
hale. Nejlepší školou se stala ZŠ Rudice, která získala první místo ve 
vybíjené i v kopané. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni Martin Šebela z Vy-
sočan (vybíjená) a David Bartoš z Ráječka (kopaná).

 Jana Smejkalová, ZŠ Ráječko

 Foto Jana Smejkalová Foto Jana Smejkalová

fotbal
III. třída: Lažany – Knínice 2:1 (0:1), 

Maděránek, Ill R. – Kubík. Kunštát B – Vi-
lémovice 1:0 (0:0), Šváb. Vranová – Ostrov 
2:2 (1:2), Tenora L., Šamšula – Nezval M., 
Gross. Ráječko B – Olešnice B 3:2 (1:2), 
Prokop 2, Sehnal – Daniel, Tomášek, ČK: 
Daniel (O). Vísky – Skalice 2:4 (1:2), nehl. 
V. Opatovice – Lipůvka 0:1 (0:1), Pospíšil 
Jan. Kotvrdovice – Bořitov B 5:0 (2:0), 
Kunc 2, Hloušek, Šenk, Filip.
  1.  Skalice  23  18  2  3  67:28  56 
  2.  Lipůvka  23  14  4  5  59:20  46 
  3.  Kotvrdovice  23  14  3  6  38:24  45 
  4.  Vilémovice  23  11  8  4  39:23  41 
  5.  Bořitov B  23  11  4  8  48:55  37 
  6.  Vranová  23  9  6  8  45:46  33 
  7.  Kunštát B  23  8  8  7  40:41  32 
  8.  Ráječko B  23  8  4  11  43:53  28 
  9.  Vísky  23  8  3  12  44:46  27 
  10.  V.Opatovice  23  7  5  11  44:44  26 
  11.  Ostrov  23  7  2  14  38:57  23 
  12.  Lažany  23  7  1  15  34:56  22 
  13.  Knínice  23  5  5  13  29:52  20 
  14.  Olešnice B  23  5  3  15  23:46  18 

IV. třída: Černá Hora B – Svitávka 2:2 
(1:1), Bažant 2 – Novák 2. Doubravice B 
– Vilémovice B 4:0 (2:0), Daněk Jan 2, Sáň-
ka J. st, Malach. Cetkovice – Voděrady 4:2 
(2:1), Jurka, Ševčík, Čížek, Letfus – Bednář 
Michal, Alexa. Benešov – Kořenec B 3:0 
(0:0), Abrahám Martin, Abrahám Michal, 
Mucha. Adamov – Lažánky 0:1 (0:1), To-
mek L. Bukovina – Skalice B 1:3 (0:1), 
Mudrla J. – Skřipský 2, Dvořák. Valchov – 
Jedovnice B 1:2 (0:1), Přibyl R. – Galita M., 
Milko. Úsobrno – Lomnice 2:5 (2:1), Bárta 
P. 2 – Němec 3, Bracek L., Žilka, ČK: Crha 
V. – Rochla J., Bracek.
  1.  Benešov  26  22  3  1  117:25  69 
  2.  Lažánky  26  17  3  6  65:51  54 
  3.  Jedovnice B  26  17  1  8  79:44  52 
  4.  Lomnice  26  16  3  7  63:40  51 
  5.  Svitávka  26  15  4  7  63:39  49 
  6.  Voděrady  26  15  2  9  62:47  47 
  7.  Kořenec B  26  13  4  9  61:59  43 
  8.  Adamov  26  12  2  12  52:44  38 
  9.  Cetkovice  25  9  6  10  56:47  33 
  10.  Doubravice B  26  9  4  13  44:59  31 
  11.  Úsobrno  26  9  2  15  40:71  29 
  12.  Č.Hora B  25  7  2  16  38:61  23 
  13.  Skalice B  26  7  1  18  34:69  22 
  14.  Bukovina  26  6  3  17  37:85  21 
  15.  Vilémovice B  26  6  1  19  32:67  19 
  16.  Valchov  26  5  3  18  32:67  18

KP dorost: Blansko – M. Krumlov 4:0 
(1:0), Trtílek 3, Kučera, st. a 9:0 (4:0), Šev-
čík 3, Buchta 2, Cupák, Horáček, Michalík, 
Skoupý, ml. Boskovice – Kuřim 9:1 (6:0), 
Adamec, Stříž 3, Fojt, Pijáček, vlastní, st. 
a 5:2 (4:0), Bláha 3, Vybíhal, Živný, ml.

I. třída dorost: Rudice – Chrlice 3:4 
(1:2), Sehnal 2, Čechman. Kunštát – Rousí-
nov 1:5 (0:2), Sokol. Letonice – Rájec-Jes-
třebí 9:0 (1:0).

OP dorost, skupina A: Vavřinec – Rá-
ječko 2:2 (1:0), Březina, Nečas – Žůrek, 
Kolář. Lipůvka – Lipovec 1:3 (0:0), Jílek 
– Musil F. Musil L., Lahodný. Ostrov – Je-
dovnice 2:7 (0:6), Štreit, Doležal – Pešička 
3, Ondráček 2, Galita, Grómský. Olomu-
čany – Adamov 5:1 (3:1), Urbánek 2, No-
votný, Motal, Vrbecký – Hycl. Kotvrdovi-
ce – Sloup 1:1 (0:0), Keprt D. – Kašpárek. 
Vavřinec – Lipůvka 3:3 (2:2), Kovařík 2, 
Březina – Nešetřil, Műller, Švejda.
  1.  Lipovec  17  13  1  3  63:21  40 
  2.  Adamov  17  12  0  5  83:33  36 
  3.  Lipůvka  17  10  3  4  41:27  33 
  4.  Vavřinec  17  7  6  4  41:37  27 
  5.  Jedovnice  17  8  3  6  39:46  27 
  6.  Ráječko  17  7  5  5  33:20  26 
  7.  Olomučany  17  7  3  7  27:29  24 
  8.  Kotvrdovice  17  3  3  11  17:40  12 
  9.  Sloup  17  3  1  13  22:70  10 
  10.  Ostrov  17  1  3  13  17:60  6 

OP dorost, skupina B: Letovice – Lysi-
ce 3:1 (2:0), Dvořák M. 2, Novotný – Skou-
pý. Cetkovice – Voděrady 4:2 (0:1), Čížek, 
Horák, Čermák, Baběrád – Kotlán 2, ČK: 
Horák (V). Doubravice – Vísky 3:6 (2:2), 
Šuch 2, Vomela – Ziman, Trunda 3.
  1.  Svitávka  14  12  1  1  53:11  37 
  2.  Lysice  14  8  4  2  38:14  28 
  3.  Letovice  13  9  1  3  39:20  28 
  4.  Doubravice  14  5  3  6  31:27  18 
  5.  V.Opatovice  13  4  3  6  21:28  15 
  6.  Vísky  13  4  2  7  20:36  14 
  7.  Cetkovice  13  3  1  9  14:42  10 
  8.  Voděrady  14  0  3  11  14:52  3 

KP žáci: Znojmo B – Blansko 1:2 (0:1), 
Skoupý, Vintr, st. a 0:6 (0:5), Zmeko 4, 
Sedlák, Ševčík, ml. Kyjov – Boskovice 
4:4 (1:2), Dokoupil, Dyčka, st. a 1:1 (1:0), 
Učeň, ml.

I. třída žáci: Boskovice B – Židenice 
2:6, Minx, Strya, st. a 4:5, Rosenberk, Ská-
cel, Vorlický, Štěrba, ml. Letovice – Sobě-
šice 5:3, Gracias, Tenora 2, Zemánek, st. 
a 0:2, ml.

OP žáci, skupina A: Sloup – Rájec-
Jestřebí 2:3 (1:2), Andrlík, Novák – Kunc, 
Dvořák, Bíza. Černá Hora – Lipovec 1:4 
(0:2), Kalina – Sedlák, Formánek, Pařízek, 
Vágner. Kotvrdovice – Jedovnice 1:5 (0:5), 
Kocman David – Klimeš 2, Košťál, Kubin-
ger, Navrátil. Ráječko – Lipůvka 3:0 (3:0), 
Staněk, Ševčík, vlastní. Adamov – Vavřinec 
0:7 (0:3), Šindelka R. 2, Pavlíček, Polák, 
Důcky, Moravec O., Vymazal.
  1.  Rájec-Jestřebí  18  15  1  2  112:29  46 
  2.  Sloup  20  13  1  6  78:46  40 
  3.  Rudice  18  12  3  3  76:27  39 
  4.  Lipovec  18  12  2  4  66:24  38 
  5.  Ráječko  18  12  2  4  63:30  38 
  6.  Č.Hora  19  8  4  7  66:41  28
  7.  Jedovnice  19  6  1  12  39:64  19 
  8.  Adamov  18  5  3  10  27:51  18 
  9.  Vavřinec  19  5  1  13  21:51  16 
  10.  Lipůvka  18  4  1  13  22:66  13 
  11.  Kotvrdovice  19  0  1  18  13:154  1 

OP žáci, skupina B: Knínice – Olešnice 
1:1 (1:1), Špidlík – Ševčík. Cetkovice – Ly-
sice 7:1 (2:1), Filip 2, Valoušek 2, Kubín 
2, Horák – Zeman. Kunštát – Svitávka 2:1 
(0:0), Tenora, Koukal – Maršálek. Doubra-
vice – Voděrady 1:5 (1:4), Koudelka V. – 

Úspěch. Na plaveckých závodech 
O pohár Raiff eisen banky v ně-
meckém Schwandorfu obsadil pla-
vec Minervy Boskovice DDM Mar-
 n Pospíšil v součtu bodů celkové 

druhé místo. 
 Foto Stanislav Pospíšil

Šváb 2, Štencl, Dvořák, Chloupek. Drno-
vice – Vísky nesehráno, hosté se k utkání 
nedostavili.
  1.  V.Opatovice  19  14  4  1  78:9  46 
  2.  Voděrady  19  13  5  1  72:9  44 
  3.  Kunštát  19  12  4  3  60:17  40 
  4.  Cetkovice  18  10  4  4  62:35  34 
  5.  Drnovice  18  8  6  4  28:16  30 
  6.  Knínice  19  9  2  8  33:37  29 
  7.  Olešnice  19  9  1  9  41:43  28 
  8.  Svitávka  19  7  3  9  33:31  24 
  9.  Vísky  18  2  1  15  21:118  7 
  10.  Lysice  19  1  3  15  10:60  6 
  11.  Doubravice  19  0  3  16  14:77  3 

OP mladší žáci 7+1: Blansko B – Kun-
štát 4:2 (1:2), Němec 2, Meluzín, Gansukh 
– Staněk 2. Rájec-Jestřebí – Boskovice C 
odloženo na 7. 6. Olomučany – Vysočany 
odloženo na 6. 6.
  1.  Blansko B  18  16  2  0  179:19  50 
  2.  Kunštát  18  12  1  5  101:36  37 
  3.  Rájec  17  8  1  8  80:51  25 
  4.  Boskovice C  17  7  4  6  57:72  25 
  5.  Vysočany  17  2  2  13  27:171  8 
  6.  Olomučany  17  2  0  15  19:114  6 

OP přípravka, skupina A: Vavřinec – 
Olomučany 1:7 (1:4), Blažek K. – Beránek 3, 
Socha 2, Čípek, Bavlnka. Blansko – Lipovec 
16:0 (7:0), Pačovský 6, Ševčík 5, Němec 3, 
Veselý, Bartoš. Jedovnice – Rudice nehl. 
  1.  Blansko  19  19  0  0  315:4  57 
  2.  Rudice  18  10  1  7  58:80  31 
  3.  Jedovnice  18  8  4  6  87:100  28 
  4.  Lipovec  19  9  1  9  59:91  28 
  5.  Olomučany  19  5  2  12  45:124  17 
  6.  Vavřinec  19  1  0  18  24:189  3 

OP přípravka, skupina B: Rájec-Jes-
třebí – Blansko B 2:1 (1:1), Sekanina 2 – 
Meluzín. Lipůvka – Černá Hora 2:1 (0:1), 
Prudký, Bureš Jan – Fojt P.
  1.  Rájec-Jestřebí  15  14  1  0  72:13  43
  2.  Č.Hora  15  8  1  6  49:21  25 
  3.  Lipůvka  16  6  3  7  29:44  21 
  4.  Blansko B  15  6  1  8  36:39  19 
  5.  Ráječko  15  1  0  14  18:87  3 

OP přípravka, sk. C: Kunštát – Bosko-
vice A 3:5 (2:2), Novotný T. 2, Motyčka – 
Kropáček D. 2, Ondroušek J., Skácel, Brán-
ský. Olešnice – Boskovice C 10:0 (3:0), 
Petrželka 5, Konopáč 3, Peša, Janíček.
  1.  Boskovice A  15  14  1  0  164:9  43 
  2.  Drnovice  14  9  1  4  70:24  28 
  3.  Olešnice  16  8  0  8  37:81  24 
  4.  Kunštát  15  3  1  11  40:98  10 
  5.  Boskovice C  14  1  1  12  11:110  4 

OP přípravka, sk. D: Knínice – Bos-
kovice B 1:5 (1:1), Oliva M. – Stejskal 4, 
Zouhar. Svitávka – Boskovice D nehl. Le-
tovice – Boskovice D 6:0 (4:0), Boček 3, 
Prudil 2, Pokorný.
  1.  Boskovice B  15  12  1  2  65:24  37 
  2.  Knínice  15  11  2  2  83:23  35 
  3.  Svitávka  15  5  0  10  50:74  15 
  4.  Letovice  15  4  2  9  36:50  14 
  5.  Boskovice D  14  2  1  11  16:79  7

Divize ženy: Boskovice – Brodek 5:0 
(3:0), Černá 2, Braunšlégrová, Hlaváčková, 
vlastní. Drnovice – Kostelec 1:4 (0:1), Flete-
lová. Ráječko – Šternberk 0:6 (0:5). Kunštát 
– Holešov 1:2 (0:2), nehl. Lažany – Kotvrdo-
vice 2:5 (1:2), Kocmanová, Honsnejmanová 
– Prausová 3, Zouharová, vl.
  1.  Holešov  17  15  1  1  148:10  46
  2.  Kunštát  17  13  1  3  40:9  40
  3.  Kotvrdovice  17  13  1  3  49:18  40
  4.  Šternberk  17  11  2  4  42:24  35
  5.  Kostelec  17  8  0  9  28:37  24
  6.  Boskovice  17  7  2  8  44:36  23
  7.  Drnovice  17  6  1  10  22:53  19
  8.  Lažany  17  4  2  11  26:49  14
  9.  Brodek  17  1  1  15  8:104  4
  10.  Ráječko  17  0  3  14  3:70  3

malá kopaná
1. liga: Kozárov – Okrouhlá 9:1, Bu-

beník, Sehnal M. 3, Dolníček, Mrázek, 
Tatíček – Ševčík. Štěchov – Pivrnec 2:8, 
Honiš, Španěl – Křáp 5, Strýček, Vodák, 
nehl. Kopeček – MICROTEX nehl. Kva-
sar – Karolín 6:8, Blažek, Traxl 3 – Štrof, 
Láník, Prokop 2, Kopecký, Sehnal J. Orel 
– SADROS 1:4, Knödl – Čech, Havlíček, 
Horák, Marek. NOBICA – Rozhraní 3:1. 
Fagulec 2, Stříž – Švancara. 
  1.  Kozárov  8  6  0  2  33:15  18 
  2.  SADROS  8  5  2  1  25:16  17 
  3.  Kvasar  7  5  0  2  30:14  15 
  4.  Karolín  8  4  2  2  42:32  14 
  5.  Kopeček  7  4  1  2  17:8  13
  6.  Okrouhlá  8  4  1  3  20:25  13 
  7.  Lomnice  7  3  2  2  29:17  11 
  8.  NOBICA  7  3  1  3  10:12  10 
  9.  Orel  7  2  0  5  17:32  6 
  10.  Rozhraní  7  1  2  4  9:21  5 
  11.  Štěchov  8  1  1  6  19:35  4 
  12.  Pivrnec  8  1  0  7  16:40  3 

 (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. 31. 5. 1030-2000 1000-1600 1700-2000

St. 1. 6. 630-830 1200-2000 1000-2000

Čt. 2. 6. 630-750 1600-2100 1730-2100

Pá. 3. 6. 1200-2100 1200-2100

So. 4. 6. 1000-2100 1000-2100

Ne. 5. 6. 900-2000 900-2000

SVÁTKYSVÁTKY
ŘEMESELŘEMESEL

IV. ročník na téma DŘEVO

KUNŠTÁT,  11. a 12. 6. 2011, Areál zámeckého parku

Sobota 11. června
13.00 Úvod o otevření jarmarku
13.15–14.00 Ukázka Cannis terapie a Lamy
14.00 Zdravice hostů
14.15–15.15 Taneční skupina BAMI KR Kunštát
15.15–15.40 Vystoupení fi nalistů Talentmánie – kouzelníka
 Miloše Malého a jeho kamaráda Davídka Dostála
15.40–16.30 Vystoupení řemeslníků
17.00–17.45 Dražba dřevěných soch a vyhlášení nejlepší sochy
18.00–19.00 STŘELBA Z HISTORICKÝCH PALNÝCH ZBRANÍ
 Vystoupení pro děti a rodiče „Když promluvila děla“
19.00–20.00 Módní předlídka
20.00 Zapálení čerta
21.00 OHŇOVÁ SHOW

Neděle 12. června
10.00 Otevření jarmarku
10.15 Vystoupení řemeslníků
11.00 Vyhodnocení keramické soutěže pořádané
          MŠ a ZŠ Kunštát
11.45 Vystoupení řemeslníků
12.15 Dražba skla a květin
13.00–14.00 SLAVNOST na počest příjezdu Krále Jiřího
 z Kunštátu a Poděbrad
14.30–15.00 SOKOLNICTVÍ aneb vznešené umění lovu
15.30–16.30 SHOW NA KONÍCH – barokní jezdecký soutěžní
 turnaj na počest Krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad

Dřevosochání v Kunštátě
Ve dnech 6. 6. 2011 – 12. 6. 2011
proběhne první ročník 
sochařského sympozia v Kunštátě

Podrobnější informace na: www.osremesla.cz, 
www.kunstat-mesto.cz, www.zamek-kunstat.cz, 
www.ca-tandler.cz
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Jednodenní vstupné: 80 Kč, Rodinné vstupné: 200 Kč,
Děti do 6let vstup ZDARMA

DALŠÍ PARTNEŘI: • Pila Kunštát – Bronislav Křížek • Spolky dobrovolných hasičů: Kunštát, Sychotín, Újezd u Kunštátu • AUTODOPRAVA – Ladislav Podsedník • Řeznictví a uzenářství – Zdeněk Pavlů

MĚSTO KUNŠTÁT

Záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek

 6. 6. – 10. 6. 2011 
nám. Klementa Bochořáka
11. 6. – 12. 6. 2011
areál zámeckého parku
V sobotu dražba dřevěných soch.

pátek 10. červnapátek 10. června
AKCEAKCE

Letovice - Domeček v 15.30 hod.: Tancování pro dě  . 
Sulíkov - Obecní úřad v 19 hod.: Nepál, cestopisná přednáška Ivo Krajíčka. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Agnes Belladone, divadelní předsta-
vení, hrají Nina Divíšková, K. Macháčková, J. Kačer, I. Vyskočil a další.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Medvídek PÚ.
Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Lidice.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Vřískot 4.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Autopohádky.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Hlavně nezávazně.
Šebetov v 19.30 hod. Světová invaze.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Černá labuť.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Jiří S  vín, fl étnista, jazzman a skladatel. 
Boskovice - Zámek v 19.30 hod.: Pavel Haas Quartet, koncert. 
Lomnice - Židovské náměs   v 18 hod.: Žalman & hosté. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins.
Horní Lhota - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Kunčina Ves - Výle  ště ve 20 hod.: Pytlácká noc, hraje Demonium. 
Žernovník - Výle  ště ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock. 

sobota 11. červnasobota 11. června
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 9 hod.: Setkání sběratelů historických i současných 
knih, odznaků, pohlednic.
Boskovice - Westernové městečko v 10 hod.: Setkání dvojčat a vícerčat.
Boskovice - Koupaliště v 9 hod.: Zahájení provozu.
Sloup - Sloupsko-šošůvské jeskyně ve 13 hod.: Nežij vteřinou 2011. 
Černovice - Rybník Pilát v 8 hod.: Rybářské závody. 
Velké Opatovice - Hřiště od 6 do 10 hod.: Putování za šamotovým plát-
kem, pochod na trasách 13, 25, 30 a 53 km, cyklojízda na trasách 44, 65 
a 96 km. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Medvídek PÚ.
Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Lidice.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Vřískot 4.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Autopohádky.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Ivo Jahelka. 
Vanovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Michaela Koudelková - fl étna, Na-
tálie Kulina - housle. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Santa Fe.
Skalice nad Svitavou - Výle  ště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje kapela 
Eminence.

neděle 12. červnaneděle 12. června
KINAKINA

Blansko v 15 a 17.30 hod. Medvídek PÚ.
Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Hrnečku vař.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Lidice.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Mar  na Kociánová, mezzosoprán, 
Kateřina Englichová, harfa. 

pondělí 13. červnapondělí 13. června
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 19.30 hod. Melancholia.

…si pořádně 
zařádit!

Pokračování ze str. 3
Kupodivu před tímto představením neza-

znělo varování, abychom si vypnuli mobil-
ní telefony. Ono by je v té mele na jevišti 
stejně nebylo slyšet.

Když to shrneme, jde o komedii, kte-
rá parafrázuje tradici hororů a westernů 
a všech čtyřiadvacet účinkujících si ji plně 
užívá. Myslím, že po všech těch krásných 
a náročných rolích v inscenacích letošní se-
zony si to herci opravdu zaslouží.

Uvedla jsem už autory dramatizace, 
Stano Slovák hru také režíruje. Tentokrát 
hodně náročné kostýmy vytvořila Andrea 
Kučerová. S návrhem scény se vyřádil Ja-
roslav Milfajt. 

Byli přizváni i asistenti - pro bojová 
umění Igor Maršálek, pro zbraně Josef Ju-
rásek a pro pyrotechnické efekty a postřely 
Ivan Martínek. 

 Dobrou zábavu vám 
 při této hře přeje Naďa Parmová
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