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Novinka
v Blansku

Úspěch Moravců
v poháru

Krasobus vozí turisty
z centra města na Skalní
mlýn.

Radim Kovář byl
nejrychlejší na závodě
v Plzni.

Více na str. 5

Na akci Nežij vteřinou přijelo 600 motorkářů

Výtahy v nemocnici čeká
ještě letos rekonstrukce
Boskovice - Ještě v letošním roce vymění v boskovické nemocnici
polovinu z celkem šesti provozovaných výtahů. Těm totiž v závěru
příštího roku skončí technická životnost. Téměř nepřetržitý přetížený
provoz a fakt, že výtahy jsou konstrukčně a technicky více než padesát
let staré, zvyšuje podle vedení boskovické radnice riziko jejich dalšího
užívání.
„Definitivní částku, kterou si obměna výtahů vyžádá, zatím nevíme,
ale odhaduji, že se bude pohybovat kolem osmi milionů korun. Čtyři
miliony proinvestujeme ještě letos. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Nicméně chci upozornit, že i přes
stáří mají všechny výtahy platné osvědčení a jsou bezpečné,“ uvedl
starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.
(hrr)

Blanenští zastupitelé
potvrdili převzetí sportovišť
Blansko - Na základě doporučení rady schválilo blanenské městské
zastupitelstvo převzetí sportovišť tří hlavních tělovýchovných jednot
pod svoji správu včetně krytí provozních nákladů. Hlasování bylo jednoznačné, zdržel se pouze jeden zastupitel. Provoz bude zabezpečovat
společnost Služby Blansko.
(bh)

Více na str. 9

Vavřinec se stal Vesnicí
roku jižní Moravy
Marta Antonínová

Prevence. Na šest stovek účastníků přijelo na čtvrtý ročník preven vní akce určené pro motorkáře, kterou
uspořádali blanenš policisté. Akce se uskutečnila v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní. Policisté a jejich
hosté vysvětlovali, že má cenu chovat se na silnicích ohleduplně a jezdit bezpečně.
Foto Pavel Novák

Vavřinec - Vítězem krajského
kola soutěže Vesnice roku 2011
v Jihomoravském kraji se stala
obec Vavřinec. Zároveň postupuje do celostátního kola, kde
se může stát Vesnicí roku České
republiky, což se v minulosti podařilo už pěti obcím Jihomoravského kraje.
„Do soutěže jsme se přihlásili
poprvé v loňském roce, a tak jsme
letos už věděli, co se od nás čeká.
Příprava byla jednodušší. Nejdříve
jsme předvedli komisi prezentaci
a pak jsme její členy pozvali na
prohlídku celé obce. Na Nových
dvorech jsme představili revitalizaci aleje, v Suchdole parkové
úpravy a ve Veselici se pochlubili
novou knihovnou, kapličkou i rozhlednou. Ve Vavřinci to byla víceúčelová budova, hřiště i výletiště,“
popsal hodnocení starosta obce Miloslav Novotný.
Letošního ročníku krajského kola
soutěže se zúčastnilo devatenáct
obcí. Komise hodnotila koncepč-

ní dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péči
o stavební fond a obraz vesnice,
občanskou vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péči o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péči o krajinu, připravované
záměry a informační technologie
obce.
„Pro každou zúčastněnou obec je
soutěž přínosem. S ohledem na to,
jak naše obce vypadají, je evidentní, že tato soutěž pozitivně ovlivňuje náš venkov,“ řekl při vyhlášení
výsledků předseda hodnotící komise Jaroslav Kreml.
V rozpočtu Jihomoravského kraje na letošní rok je na finanční dar
pro obce úspěšné v krajském kole
soutěže Vesnice roku vyčleněna
částka přesahující milion korun.
O jejím rozdělení bude rozhodovat
zářijové zasedání krajského zastupitelstva.
„Finanční odměna spojená s tímto oceněním nám umožní v příštím
roce podat žádost o dotaci ve výši
jednoho milionu korun na některou
z akcí, která musí splňovat pod-

Při nehodě zemřelo malé dítě
Olešnice - Tragická dopravní
nehoda se stala ve středu 1. června
kolem půl čtvrté odpoledne nedaleko Olešnice. Čtyřicetiletý řidič
vozidla Škoda Pick-up kvůli nepřiměřené rychlosti vyjel v zatáčce ze
silnice a havaroval do stromu. Při
nehodě bylo vážně zraněno čtyřleté dítě, které se již přivolaným záchranářům nepodařilo oživit a na
místě zemřelo. Dechová zkouška
u řidiče byla pozitivní, v dechu
měl 2,03 promile alkoholu.

Podle mluvčího jihomoravských záchranářů Radka Turina
zasahoval na místě tým zdravotníků z Boskovic. „Při nehodě došlo
ke zranění dvou osob – dítěte a dospělého. I přes veškeré úsilí nebylo možné dítě zachránit, dospělou
osobu jsme po ošetření se středně
těžkými zraněními transportovali do Fakultní nemocnice Brno,“
uvedl Turin.
Den poté zahájil komisař trestní stíhání řidiče auta, který způso-

bil tragickou nehodu. Viní ho ze
spáchání trestných činů usmrcení
z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu
hrozí trest odnětí svobody až na
šest let.
„Komisař zároveň navrhl státnímu zástupci, aby byl muž vzat
do vazby z důvodu, že by mohl
uprchnout nebo se skrývat, aby
se vyhnul trestnímu stíhání nebo
trestu,“ doplnila blanenská policejní mluvčí Iva Šebková. (hrr)

Kvůli vandalům zavírají hřiště
Drnovice - Terčem vandalů se
stává v poslední době dětské hřiště za mateřskou školou v Drnovicích. Vše dospělo už tak daleko,
že ředitel školy se rozhodl tento
prostor ve večerních hodinách
uzavřít.
„Došlo k poškozování jed-

notlivých prvků dětského hřiště
a hrozilo zranění dětí. Opatření,
které bylo nedávno provedeno
v podobě osvětlení tohoto prostoru, nebylo účinné,“ řekl starosta
obce Petr Ducháček s tím, že rozhodnutí ředitele školy se bohužel
nejvíce dotklo maminek s dětmi,

ale obec už má připraveno řešení.
„O prázdninách chystáme budování nového hřiště. Díky dotaci
budeme moci zajistit kvalitní
a bezpečné vyžití v prostoru starého dětského hřiště v ulici K Šípalce,“ doplnil starosta.
Pokračování na str. 4

Ve westernu se sešla dvojčata z celé republiky
Radim Hruška

U

ž posedmé si daly v boskovickém westernovém
městečku sraz dvojčata
a vícerčata. Letos zavítalo na akci
více než šedesát rodin. Nejmladším
dvojčatům byly tři měsíce, ta nejstarší oslaví dvaaosmdesát.
„Jedna rodina přijela s dvěma
dvojčaty, která jsou čtyři roky
od sebe. Jsou tady také tři rodiny
s trojčaty. Nejvzdálenější jsou ze

INZERCE

***
Sokolská 13, Boskovice
(budova Sokolovny)

švýcarské Basileje, udělali si dovolenou tak, aby stihli sraz. Účastníci
mohli na místě přespat. V bohatém programu nechybělo společné
focení, soutěže pro děti, ale také
představení v městečku, která měla
všechna dvojčata zadarmo,“ popsala Gabriela Vítková z pořádajícího
Klubu dvojčat a vícerčat.
Jako příležitost k setkání využily akci také Vlasta Kozlovská
a Libuše Matulková. Oběma bude
brzy dvaaosmdesát a narodily se
v Úsobrně. Zatímco Vlasta v něm
Nejstarší dvojčata. Libuše Mataulková (vlevo) a Vlasta Kozlovská.
Foto Radim Hruška

zůstala, Libuše bydlí už šedesát let
v Jeseníku.
„Máme doslova jednu duši. Já
něco chci říci, sestra to dopoví
a naopak. Ráno si zavoláme a zjistíme, že jsme obě nemohly spát.
Radosti i strasti prožíváme společně, i když bydlíme každá jinde,“
uvedla dvojčata, která v boskovickém westernovém městečku oslavila i osmdesátiny.
Klub dvojčat a vícerčat pracuje
už šestnáct let. „Dělám pro dvojčata všechno, co se dá, včetně dovolených a přednášek pro budoucí
rodiče. Máme pětačtyřicet poboček
po celé republice včetně Boskovic,“ dodala Vítková.

mínky stanovené Ministerstvem
pro místní rozvoj,“ řekl vavřinecký
starosta Miloš Novotný a dodal, že
rada obce a zastupitelstvo děkují
všem občanům za vstřícný a aktivní přístup k přípravě na tuto soutěž. Uvedené ocenění je dokladem
o dobré práci spolků v jednotlivých
místních částech.
Obec Vavřinec je tvořena čtyřmi
místními částmi - Vavřinec, Veselice, Suchdol a osadou Nové Dvory.
V roce 1960 došlo k jejich sloučení
v jeden územně samosprávný celek
s názvem Vavřinec.
Zajímavostí je mimo jiné to, že
obec Vavřinec jako celek má například tři samostatné knihovny. Na
území obce se nachází rozhledna
Podvrší, kterou obec provozuje
a jež se stala vyhledávaným turistickým cílem v turistické oblasti
Moravský kras a okolí. Na území
obce se nachází ještě zřícenina hradu Blansko, založeného pravděpodobně v polovině dvanáctého století, přístupná z osady Nové Dvory
po cestě lemované Tereziánskou
lipovou alejí.

O provozování
toalet se zajímá
i podnikatel
Letovice - Už nějakou dobu informujeme čtenáře o přípravách
na zbudování veřejných toalet
v Letovicích.
Celá věc se před nedávnem
uzavřela s tím, že město nechá za
asi dva miliony korun vybudovat
sociální zázemí za poštou v Tyršově ulici. Po odsouhlasení tohoto
řešení radními i zastupiteli se však
vynořila nová varianta. O provozování toalet se totiž začal ucházet
jeden z letovických podnikatelů,
který radnici nabídnul vhodné
prostory i to, že se bude o zařízení starat. Od města chce jen platit
jen pravidelný nájem a náklady na
provoz.
Pokračování na str. 5

Policie chystá
speciální
akci pro děti
Blansko - Stalo se již tradicí,
že Policie ČR připravuje pro děti
z Blanska a okolí zajímavou akci,
která jim přibližuje její práci. Letošní Den s Policií ČR se uskuteční ve středu 22. června v areálu
stadionu ASK na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.
Kromě policistů se do akce zapojí i městští strážníci, hasiči a zdravotníci ze záchranné služby. Před
devátou hodinou zahájí program
ukázka činnosti a výcviku služebních policejních psů, následovat
bude mimo jiné ukázka hasičů při
vyprošťování osob z havarovaného vozidla, představí se pořádková
jednotka, jízdní policie či předvedení vyhledávání drog příslušníky
celní správy. Za ideálních podmínek je plánován přílet, přistání
a prohlídka vrtulníku.
(bh)
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Dva cyklisté
bourali
Vilémovice, Rudice - Blanenští
policisté šetřili v úterý 7. června
hned dvě nehody cyklistů. První se stala asi hodinu po poledni
na silnici vedoucí od Vilémovic
k Ostrovu u Macochy. Jednadvacetiletá žena tam v zatáčce najela
na krajnici a sklouzla s kolem do
příkopu. Utrpěla lehké zranění, na
kole vznikla škoda za asi jeden tisíc korun.
Druhá nehoda se odehrála mezi
Rudicí a Jedovnicemi. Dvaašedesátiletý cyklista tam narazil do
vleku traktoru, který odbočoval
ze silnice vlevo do pole. Muž byl
zraněn, z místa nehody jej do nemocnice transportoval vrtulník.
Policisté nezjistili, že by řidič
traktoru a cyklista byli pod vlivem
alkoholu.
(hrr)

Vloupal se
do čekárny
Blansko - Do čekárny na vlakové zastávce Blansko-město se
v noci na neděli 6. června pokusil vloupat čtyřiačtyřicetiletý
muž. Vzal si na pomoc kovový
odpadkový koš, kterým rozbil
sklo v okně a tudy se pak dostal
do čekárny, která je propojená
s pokladnou. Toto dobrodružství
se mu však moc nevyplatilo. Než
stihl cokoliv z čekárny nebo pokladny vzít, byli na místě strážníci blanenské městské policie. Ti
zloděje předali policistům. Muž
přesto způsobil škodu asi šest tisíc korun, protože poničil sklo.
Nyní je podezřelý ze spáchání
trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
(hrr)

Zloději benzínu
v rukou policie
Blansko - Do pěti zaparkovaných aut značek Škoda 120 a Škoda 105 na různých místech v Blansku si přišli v sobotu 4. června pro
benzín zloději. Policisté už znají
jejich jména. Jednalo se o čtyři
muže a jednu ženu ve věku od devatenácti do pětadvaceti let. Zloději u vozidel poškodili palivovou
hadici a celkem ukradli asi šedesát
litrů paliva. Způsobili tak škodu za
téměř pět tisíc korun. Bezprostředně po poškození jednoho z vozidel
je však kontrolovala hlídka městské policie a zloději se tak z lupu
příliš dlouho neradovali.
(hrr)

Havárie skončila
těžkým zraněním
Rájec-Jestřebí - Rychlost
a mokrá silnice byly zřejmě příčinou havárie, která se stala v sobotu 4. června kolem půl osmé
večer v Rájci-Jestřebí ve směru
na Bořitov. Jednadvacetiletý řidič
Škody Felicia tam vyjel ze silnice,
havaroval nejprve do plotu a poté
do dopravního značení. Při nehodě
byl těžce zraněn a způsobil škodu
za zhruba čtyřicet tisíc korun. Dechová zkouška neprokázala, že by
řidič usedl za volant opilý. (hrr)

ZPRAVODAJSTVÍ

Nejzávažnější letošní nehoda motocyklisty se stala u Ostrova

Policisté si pořídili nový stroj
Radim Hruška
Blansko - Blanensko je již
několik let vyhledávaným místem, kam směřují řidiči motocyklů na projížďky. Ne všichni se
však na silnicích chovají tak, jak
mají. Svědčí o tom jak výsledky
policejních kontrol, tak i statistiky dopravních nehod. Blanenští
policisté se rozhodli na milovníky silných strojů více zaměřit.
Nově jim k tomu v letošním roce
pomáhá také policejní motocykl značky Yamaha 1300 FJR se
záznamovým zařízením Polcam,
které umožňuje provést záznam
překročení rychlosti nebo zadokumentování způsobu jízdy motocyklu.
„Prvořadým úkolem policejní
hlídky na motocyklu je především prevence – tedy zamezení
vytváření si závodní dráhy na
silnici. Na Blanensku patří k nejvyhledávanějším trasám silnice
II/379 mezi Blanskem a Šebrovem, silnice I/43 Brno-Svitavy
a úsek Blansko-Jedovnice-Křtiny. Policista na motocyklu budí
respekt, motorkář jej vnímá na
silnici jako odpovídající konkurenci a nevzniká tak prostor pro
porušování zákona a především
ohrožování ostatních účastníků
silničního provozu bezohlednou
jízdou,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.
Jak připomněla, při poslední
dopravně bezpečnostní akci, která se konala 22. května, například
policejní radar zachytil v úseku
silnice I/43, kde je maximální povolená rychlost 90 km/h, motorkáře, který tudy projížděl rychlostí 185 km/h. Dalších několik
motocyklistů se ve stejném úseku
prohánělo rychlostí vyšší než 145
km/h. Tyto přestupky pak policis-

Řidič auta
srazil cyklistu
Jedovnice - Těžké zranění cyklisty si vyžádala nehoda, která se
stala ve čtvrtek 2. června kolem
tři čtvrtě na čtyři na náměstí v Jedovnicích. Čtyřiapadesátiletý řidič
Volkswagenu Passat tam odbočoval vlevo mimo komunikaci, přehlédl v protisměru přijíždějícího
cyklistu a srazil jen zadní částí
auta. Třiapadesátiletý cyklista byl
s těžkým zraněním převezen do
nemocnice.
(hrr)

Ukradl navigaci
a šedesát tisíc
Letovice - O tom, že nechat zaparkované auto bez dozoru se nevyplácí, se přesvědčil řidič vozidla
Mitsubishi v Letovicích. V době
mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou
odpolední v úterý 31. května mu
neznámý zloděj rozbil okno pravých dveří a ukradl navigaci Tomtom, autorádio s CD přehrávačem
a finanční hotovost přesahující šedesát tisíc korun.
(hrr)
Motorka. Policisté mohou díky novému stroji lépe bojovat se silničními piráty.
té předávají k řešení správnímu
orgánu, který může řidičům uložit
pokuty až do výše deseti tisíc korun, zakázat činnost na půl roku
a odebrat pět bodů.
Nejvážnější dopravní nehoda,
jejímž účastníkem byl motocyklista, se v letošním roce v okrese
stala nedaleko Ostrova u Macochy. Skončila těžkým zraněním
pětatřicetiletého
motocyklisty.
Ten se srazil s osobním autem
Škoda Octavia. Následně policisté zjistili, že za řídítka motocyklu
usedl pod vlivem alkoholu, měl
v sobě více než dvě promile.
„Kromě pravidelných dopravně

bezpečnostních akcí zaměřených
na řidiče motocyklů policisté přistoupili i k dalším preventivním
opatřením. Snaží se motorkáře
upozorňovat na následky dopravních nehod, na to, jak je důležité používat patřičné ochranné
prvky při jízdě na motocyklu, či
jak poskytovat první pomoc motocyklistovi při dopravní nehodě.
Děje se tak již čtvrtým rokem na
v tuzemsku ojedinělé preventivní
akci Nežij vteřinou, která se o víkendu uskutečnila v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní.
„Na místě s motorkáři hovořil
šéf dopravní policie Leoš Tržil či

Foto Iva Šebková

primář brněnského traumacentra
Pavel Mach. Jedenáctinásobný
mistr České republiky a vicemistr Evropy v trialu Mirek Lisý
představil projekt Bezpečně na
motorce a přímo na místě učil
zásady bezpečné jízdy na motocyklu. Příchozí si mohli také ověřit v testech své znalosti zákona
o provozu na pozemních komunikacích a další věci. Cílem akce
Nežij vteřinou bylo ukázat milovníkům jízdy v jedné stopě, že má
smysl chovat se na silnicích zodpovědně a ohleduplně k ostatním
účastníkům silničního provozu,“
doplnila Iva Šebková.

Převrácený traktor těžce zranil spolujezdce
Hluboké - Dvěma úrazy skončilo v pátek 3. června sečení trávy
v blízkosti Hlubokého u Kunštátu.
Traktor jedoucí z kopce se totiž
nečekaně převrátil a přitom těžce zranil jednoho ze spolujezdců.
Ten byl vrtulníkem přepraven do
nemocnice.
Stroj řídil devětapadesátiletý
muž, dechová zkouška u něj neprokázala, že by před jízdou pil
alkohol. Pod převráceným traktorem se vážně zranil řidič. K jeho

KėĎĒĎ

záchraně vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kunštátu a Boskovic.
„Při příjezdu v kabině už nikdo
nebyl. Traktor s vlečkou sjel z polní cesty na louku, kde se v prudkém svahu zhruba dvacet metrů od
cesty převrátil na střechu. Při nehodě byli v kabině stroje tři muži
a všem se podařilo dostat ven ještě
před příjezdem záchranářů. Řidič traktoru utrpěl vážné zranění
a lékař pro jeho transport do ne-

Vedle kabin vznikne už brzy
nové sportovní hřiště
Lysice - Nové hřiště na malou kopanou, volejbal a nohejbal dokončují v blízkosti fotbalového hřiště v Lysicích.
„Chtěli jsme ho mít uvnitř sportovního areálu, ale nanašli jsme tam
vhodné místo, takže jsme je přesunuli „ven“ na plochu vedle kabin,“
řekl za TJ Sokol Lysice Jaroslav Čechman s tím, že na akci získali
dotaci téměř sto tisíc korun z Jihomoravského kraje.
„Hřiště musí být podle smlouvy v provozu do 30. června. Povrch
bude zatím prosívka, do budoucna bychom tam chtěli mít klasickou
nebo umělou trávu. Hřiště bude veřejnosti přístupné, ještě máme požádáno o dotaci na oplocení,“ dodal Čechman.
(pš)

mocnice přivolal vrtulník letecké
záchranné služby. Dalšího zraněného muže zdravotníci ošetřili na
místě, třetí vyvázl bez zranění,“
uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.
Hasiči zdravotníkům pomáhali při ošetřování zraněných,
zajišťovali přistání vrtulníku
a pomohli naložit zraněného řidiče k transportu do nemocnice.
Havarovaný traktor zajistili proti
případnému vzniku požáru, do

připravené nádoby jímali unikající naftu z nádrže, provozní
kapaliny vyteklé na louku zasypávali sorbentem.
„K vyproštění stroje si jeho majitel povolal nakladač. S pomocí
hasičů se ho podařilo nejdříve
z polohy na střeše přetočit na bok.
Hasiči pak traktor ve svahu zajistili rozpěrnými tyčemi, pomohli
převrátit a postavit na kola. Nakonec asistovali i při jeho vytažení na
polní cestu,“ doplnil Haid. (hrr)

Ocení nejhezčí výzdobu
Letovice - Obyvatelé Letovic
se již pošesté utkají o nejkrásnější květinovou výzdobu obytných
domů o více bytových jednotkách,
rodinných domů a úpravu okolí
rodinných domů. Soutěž Rozkvetlé Letovice 2011 má za cíl podnítit
občany ke zkrášlení svých domů
a okolí a přispět ke zlepšení vzhledu města.
Zápolit se bude v kategoriích
květinová výzdoba oken bytových

a rodinných domů, balkony bytových a rodinných domů a předzahrádky rodinných domů. Přihlášky
mohou podat sami vlastníci výzdoby nebo je může přihlásit jiná
osoba nejpozději do 24. června.
Podmínkou je, že výzdoba musí
být viditelná pohledem z ulice.
V každé kategorii bude oceněno
prvních pět vyhodnocených soutěžících a to částkami od tisíce po tři
sta korun.
(hrr)

Při couvání
srazil ženu
Černá Hora - Těžkým zraněním skončila v pondělí 30. května
kolem půl osmé ráno dopravní
nehoda v Černé Hoře. Řidič dodávky tam při couvání po příjezdové cestě k obchodu, která slouží částečně i jako chodník, srazil
třiašedesátiletou ženu. Ta byla
těžce zraněna a záchranáři ji musel do nemocnice transportovat
vrtulníkem.
(hrr)

Poničil auta,
škoda je více
než sto tisíc
Boskovice - Komisař zahájil
trestní stíhání osmnáctiletého mladíka, který se v polovině února během půl hodiny v noci prošel několika ulicemi v Boskovicích a za
tuto dobu poškodil čtrnáct zaparkovaných aut a způsobil tak škodu
za více než 113 tisíc korun.
Mladík na autech různých značek lámal stěrače, zrcátka, kopanci
ničil dveře i nárazníky. U některých vozidel dokonce vyskočil na
kapotu či na střechu, čímž poničil
karoserie a poškrábal lak. Vše se
stalo 12. února v době mezi druhou a půl třetí hodinou ranní. Mladík je nyní podezřelý ze spáchání
trestného činu výtržnictví a poškození cizí věci.
(hrr)

Pro peníze se
vydali do herny
Blansko - Deset tisíc korun si
odnesli z jedné z blanenských heren v noci na čtvrtek 26. května
dva zatím neznámí pachatelé. Ti
přišli do objektu po druhé hodině,
nožem pohrozili barmance, aby
jim vydala peníze. Když tak ze
strachu učinila, pachatelé z herny
utekli. Nikdo nebyl zraněn. (hrr)

Ve Lhotě Rapo ně chtějí mít odpovídající kulturní zázemí
Pavel Šmerda
Lhota Rapotina - Od listopadu loňského
roku je v čele
Lhoty Rapotiny
Michal Sedlák.
Jaká byla jeho
cesta na post
starosty, co se v obci děje a jaké
má plány, prozradil v následujícím rozhovoru.
Jaká byla vaše cesta na post
starosty?
V zastupitelstvu pracuji druhé volební období. V tom předcházejícím jsem měl na starosti
finanční výbor. Můj přechod na
post neuvolněného starosty je odrazem volebního výsledku. Je tře-

ba podotknout, že ve Lhotě Rapotině se sice utkávají už tradičně
dvě kandidátky, ale zastupitelstvo
zůstává konzistentní. Oproti složení v minulém volebním období
se změnilo pouze jediné jméno.
Takže máme možnost pokračovat
v rozdělané práci.
Můžete prozradit, co děláte
v „civilním“ životě?
Pracuji dlouhá léta v bankovnictví, místo zaměstnání mám
v Brně. S neuvolněním je sice trochu problém, ale dá se to časově
stíhat. Na obci je to hodně o práci o víkendech a po večerech.
Naš-těstí je moje zaměstnání flexibilní, takže to dokážu skloubit.
Největší připravovanou inves ční akcí ve Lhotě Rapo ně

je budování čis rny odpadních
vod. V jaké je fázi?
Akce se „papírově“ rozjela už
v minulosti, nyní čekáme na podpis smlouvy o dotaci se Státním
fondem životního prostředí, poté
okamžitě začneme s realizací.
Stavební firmu máme vybranou.
Doba výstavby bude 20 měsíců.
Rozpočet na akci je přibližně 36
milionů korun. Drtivá většina je
vykrytá prostřednictví zdrojů EU,
část peněz nám přijde z Jihomoravského kraje. Podíl vlastních
prostředků tak není dramatický
a úvěrové zatížení obce nepřesáhne šest milionů korun.
Co další akce?
Chceme přesunout stanoviště
kontejnerů, které je momentálně
na nevhodném místě. Máme zpra-

covaný projekt, žádali jsme o dotaci, ale zatím neznáme rozhodnutí. Každopádně i v případě neúspěchu jsme připraveni financovat
akci z vlastních zdrojů. Podařilo se
nám také získat dotaci z Programu
obnovy venkova na rekonstrukci
střechy na obecním úřadě, ale větší část budeme hradit z vlastních
peněz. Chceme budovu dostat do
odpovídajícího stavu. V loňském
roce se vyměnila okna, letos přijde na řadu střecha a na příští rok
je naplánovaná fasáda.
A plány do budoucna?
Dlouhodobě řešíme otázku
kulturního sálu. Sokolovna je
bohužel ve velmi špatném stavu.
Nyní pracujeme na tom, abychom
ji převzali do vlastnictví obce
a pokusili se získat prostředky

z dotačních titulů na to, aby mohla zase plnit svoji funkci. Už tři
roky totiž neslouží svému účelu
a nikdo se neodváží tam dělat nějakou akci. Otázkou, především
ekonomickou, je co s budovou
do budoucna. Jestli je vhodná

náš rozhovor
rekonstrukce, případně zbourání a výstavba nového objektu.
Stav sokolovny, znovu opakuji,
je velmi špatný. Řešit chceme
také sportoviště. Naše hřiště má
už dlouho naprosto nevyhovující prosívkový povrch. Chceme
tedy připravit projektovou dokumentaci na víceúčelové hřiště
a v nadcházejících obdobích jej
také realizovat.

Nedá mi to, abych se nezeptal
i na dopravní situaci v obci a případné pokračování silnice Blansko – Boskovice, která by Lhotě
Rapo ně hodně pomohla?
Dopravní situace u nás není
úplně katastrofická, jsou na tom
obce podstatně hůř. Vím, co se
odehrává např. v Lipůvce a v Lažanech. Na druhou stranu je blízko
lom a přece jen zatížení nákladními auty je znát. Dopravně velmi
přetížená je zejména část obce ve
směru na Blansko. Společně se
zástupci Boskovic, Doubravice
a Rájce-Jestřebí jsme měli nedávno na krajském úřadě jednání
u pana radního Pavlíka, kde jsme
diskutovali otázku pokračování
silnice Blansko – Boskovice, ale
žádný příslib jsme nedostali.
Pokračování na str. 5
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Jitka Čvančarová: Je dobré

V.I.P.

vědět, že Češi jsou stále velmi velkorysí
Pavel Šmerda
Pravidelným hostem golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla, který se koná
na hřiš v Kořenci, je herečka Jitka Čvančarová. Patronka organizace Debra, která
pomáhá lidem s vzácnou vrozenou vadou
kůže epidermolysis bullosa, si ochotně
našla čas na povídání o své charita vní
činnos , práci i cestování.
Potkali jsme se tady, tuším, někdy
před dvěma lety. Co nového se událo ve
vaší spolupráci s organizací Debra?
Hrozně moc věcí. Udělali jsme spoustu práce, máme z toho hroznou radost
a jsme na to náležitě pyšní. A to všechno
prak cky ve třech lidech.
Můžete být konkrétnější?
Udělali jsme jeden projekt, který je
hodně viditelný a který nám hodně pomohl v informa vní kampani, více lidí
o nás ví a více se o nás zajímají. Konkrétně šlo o charita vní kalendář, ve kterém
se představilo 24 ženských osobnos .
Např. herečka Hana Maciuchová, režisérka Alice Nellis, horolezkyně Klára
Poláčková, fotogra a Lucie Robinson.
Dvanáct módních návrhářů pro ně ušilo
šaty s tématem motýlích křídel. Autorem
snímků byl Robert Vano. Nyní už připravujeme nový kalendář na rok 2012. Robert Vano předal pomyslnou štafetu Lucii
Robinson a sám si stoupl před objek v.
Kromě něj ještě např. Marek Eben, Jiří
Bartoška, Jiří Korn, Jan Potměšil, Milan
Lasica, Bolek Polívka a další. Všichni jsou
vyfoceni při svých typických ak vitách,
ale s akcentem na to, co dě , které mají
nemoc motýlích křídel, nemohou dělat.
Např. drží dirigentskou hůlku, která je ale
celá pokrytá bodláky. Aby bylo vidět, že

naše dě nemohou tento předmět vzít
do ruky, aniž by se neporanily.

na místě, jak funguje v praxi. Pobývala
jsem v hlavním městě, navš vila zdejší
zdravotnická zařízení, setkala se s mnoha lidmi a každý den podnikala cesty do
okolních vesnic, kde probíhalo samotné
očkování dě .

Říkala jste, že kalendář vám hodně
pomohl co se týká informovanos . Přesto, není už různých charita vních a podobných projektů až příliš?
Máte pravdu, neziskových organizací
je v dnešní době strašně moc. Útočí na
nás doslova ze všech stran. Myslím si, že
člověk už může být i zahlcen. O to více
jsem ráda, že se nám stále ozývají lidé,
kteří chtějí pomoci, chtějí přispět. Je
dobré vědět, že Češi zůstávají velkorysí
a pomáhají.

Jak na vás tamní prostředí zapůsobilo?
Během výjezdu do vesnice u hlavního
města Bamaka jsem byla celý den v obležení dě . Ženy, které přišly nechat svá
miminka očkovat pro tetanu, se s námi
velmi srdečně zdravily a podávaly nám
ruce. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, čím
vším musely v životě projít, víte, že tento
moment si budete pamatovat do konce
života.

S Debrou spolupracujete čtyři roky.
Dá se říct, že je to už vaše srdeční záležitost?
Víte co, ono to ani jinak nejde. Je to
hrozně moc práce, do toho s hat herectví. Já si nemohu dovolit zapla t agenturu nebo produkční skupinu, která by to
dělala za mě. Samozřejmě bych mohla,
ale stálo by to strašně moc peněz a my se
snažíme držet náklady dole. A jestli mě
to více vtahuje? Žiji m dnes a denně, dá
se říct ráno, v poledne, i večer. Takhle to
prostě chodí, takhle se dělá charita. Nejde začít v osm ráno a ve čtyři odpoledne
odložit telefon. To, co mě před čtyřmi
lety do Debry vtáhlo, je právě ta srdcařina lidí okolo a jejich totální zapálení.
Nezištnost je tady naprostá a absolutní.
Toho si hrozně vážím.

Co váš profesní život?
Profesní život (smích). Kdybych mluvila o charitě, tak by to trvalo možná
hodiny, ale takhle. Co teď dělám? Mám
trochu pauzu. Udělala jsem divadelní
představení Cena za něžnost, v létě bych
měla točit dva filmy, ale za m nemohu
být konkrétnější.
V létě tedy budete pracovat nebo si
najdete i čas na volno a cestování?
Chtěla bych si aspoň měsíc udělat
volno a ještě jednou vyrazit do Tibetu,
protože si myslím, že kdo chce vidět Tibet takový jaký je, tak už mu moc času
nezbývá.

Pokud jde o charitu, začala jste také
spolupracovat s organizací Unicef. O co
se tam konkrétně jedná?
Podporuji projekt, který si klade za cíl
vymý t ze světa novorozenecký a mateřský tetanus. Díky tomu jsem měla možnost strávit týden v Mali a přesvědčit se

Foto Pavel Šmerda

Už jste začala hrát golf?
Musím se omluvit golfistům, protože
dříve jsem měla předsudky, že je to nuda
a snobský sport. Není tomu tak, už jsem
ke golfu více přičichla a musím říct, že je
to úžasná záležitost, relax, léčivá ak vita.
Všem doporučuji.

Ivana Šťávová bojuje v národním kole Miss Princess of the World

D

vacetiletá Ivana Šťávová z Blanska se probojovala do národního kola soutěže Miss Princess of
the World. Bývalá Miss Aerobik Junior
tráví v těchto dnech svůj čas v Itálii, kde
se 19. června uskuteční finálový večer.
„Oproti jiným soutěžím krásy je v této
potřeba mít i všeobecný přehled, který jsme musely ukázat už v písemném
testu na castingu a který bude i jednou
ze soutěžních disciplín. Všechny finalistky musí také umět jeden světový jazyk.
V rámci světového finále budeme mluvit
v angličtině,“ prozradila na úvod Ivana,
která do národního kola mezi jedenáct
finalistek postoupila z brněnského castingu.
„Neprve proběhl rozhovor ve spo-

Foto archiv

lečenských šatech, kde nás jednu po
druhé postupně „dusili“ dost záludnými
otázkami. To bylo pro mě asi nejtěžší,
každá z nás tam byla přibližně patnáct
minut, před dvacetičlennou porotou,
která nás chtěla na něčem nachytat.
Důvodem bylo, aby poznala, jaký máme
přehled, ale hlavně jak dokážeme reagovat bez přípravy. Při rozhovoru nás
doslova „chytali za slovo“ a také jsme
museli část rozhovoru vést v angličtině.
Dále následovala promenáda v plavkách. Po těchto dvou disciplínách bylo
první vyřazování dívek. Užší výběr předvedl svoji volnou disciplínu, nebo aspoň
její čast. Pak už jsem jen čekala na výsledky,“ popsala Ivana Šťávová s tím, že
na castingu byla spousta pěkných holek,

takže měla z postupu do finále opravdu
velkou radost.
Co bylo dál? Promotion v Brně, kde finalistky nafotily svoje promo fotagrafie,
natáčely část medailonků, fittingovaly
šaty s návrháři, zúčastnily se také vojenském veletrhu IDET. „Dále následovala
promotion v Praze, jejím vrcholem byl
večírek časopisu LOOK na Střeleckém
ostrově. Organizátoři pro nás připravili
také sportovní program v lanovém centru, kde si každá z nás vyzkoušela svoje fyzické zdatnosti, zahráli jsme si golf
a měli jsme se proletět balónem, ale to
bohužel kvůli nepříznivému počasí nevyšlo,“ svěřila se sympatická blondýnka.
V těchto dnech je už Ivana na soustředění v Itálii na poloostrově Gargano,

v jehož závěru bude 19. června finále
českého národního výběru. „S českým
národním finále proběhne i italské. Co
se týká disciplín, čeká nás představení, rozhovor, volná disciplína, mobilní
komunikace a promenáda v plavkách.
A pak už jen cesta domů a zasloužený
spánek,“ dodala s úsměvem Ivana Šťávová s tím, že vítězka českého národního kola postoupí spolu s dalšími dívkami
z padesáti států do světového finále.
Pokud chcete Ivanu podpořit, na internetových stránkách www.princeznysveta.
cz probíhá do 19. června hlasování v kategorii MISS FOTO. Tam zvolíte jazyk češ nu,
spuštěno hlasování pro miss foto, finalistky českého národního výběru a můžete
hlasovat. Ivana má číslo 7. Pavel Šmerda

Soutěž o vstupenky na No Name Herci Městského divadla Brno
Ve čtvrtek 23. června od 19 hodin vystoupí v Kulturním
domě v Letovicích populární slovenská kapela No Name.
Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás připravili
soutěž 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 štěs a budete vylosovaní.
INZERCE

Otázka: Jak se jmenuje zpěvák kapely No Name?
a) Pavol Habera
b) Igor Timko
c) Jožo Ráž
Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, lístky
si můžete zajis t v předprodeji v Městském kulturním
středisku Letovice na telefonním čísle 516 474 422, 516
476 785, 739 396 535, na e-mailu info@mks-letovice.cz.

objevili svět parodie a zábavy

Herci v Městském divadle Brno
objevili svět parodie, zábavy a sary a užívají si ho s vervou a rados jim vlastní. Po Měsíčním kameni máme možnost opět vidět
Kvítek z horroru. Správně uvádím
„opět“, protože v roce 1990 měl
československou premiéru v Divadle bratří Mrš ků. Roli Seymoura
hrál Erik Pardus, pana Mushnika
Karel Janský.
Nesmírně zvláštní rostlinka, kterou vypěstoval Seymour v kvě nářství pana Mushnika, jim přináší
nejen peníze a úspěchy, ale žádá
si i krutou daň. Aby rostla, živí se
lidskou krví. Ale kde ji vzít? Neprozradím, to by vás už tolik nebavilo.
Ale bavit vás určitě bude úžasná
hudba v nastudování Dana Kalouska. A výkony Mar na Havelky
v roli sadis ckého den sty Orina
a v ještě několika dalších, stejně
praštěných. Mar n Havelka zraje
jako víno!
O přestávce jsem si říkala, co
mně tato hra připomíná. Pak to
blesklo – kdysi dávno jsem četla
knížku Den trifidů (půjčila jsem ji
nějakému známému a už ji nevrál). Tam se rozmnožovaly jakési
Kvitek. Mar n Havelka, Markéta
Sedláčková a Jakub Uličník.
Foto archiv

kedlubny na dlouhé noze a zničily lidstvo. Tady je to kvě na,
zvláštní, krásná a tak se hned najde podnikavec, který ji chce namnožit a umožnit každé americké
domácnos mít ji doma. Když to
Seymour slyší, zděsí se a chce zasáhnout, ale už je pozdě. Toto je
nejsilnější moment hry – memento pro lidstvo.
Režíruje Petr Gazdík, scéna
a kostýmy Aleš Valášek. V hlavních rolích jsem viděla Jakuba
Uličníka a Alenu Antalovou, ale
určitě jsou stejně dobří alternující
Lukáš Janota a Markéta Sedláčko-

vá. Z rostliny nakonec vylezl řádně upocený Dušan Vitázek, který
ji mluvil, zpíval a mlaskal.
Je jisté, že v Městském divadle
Brno vznikl žánr divadla dokonalé
zábavy! Potlesk vstoje zněl po celou dobu závěrečné písně v pěkně
svižném tempu. Podupávali jsme
si ještě na schodech a u šatny. Na
představení bylo nezvykle hodně
mládeže a všichni se výborně bavili. O přestávce bylo nejčastěji
slyšet „Dobrý!“.
Přeji krásné léto a v září s novou divadelní sezonou nashledanou se těší Naďa Parmová
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Z ėĊĉĆĐĮēŃ ĕĔŧęĞ
Pracovna výtvarné výchovy se
proměnila v keramickou dílnu
Jak se stalo v ZŠ Blansko, Dvorská tradicí, v letošním školním roce se
opět přeměnila pracovna výtvarné výchovy v keramickou dílnu a žáci
z prvního i druhého stupně se s velkým nadšením zapojili do výroby
keramiky. Děti prvních a druhých tříd vyrobily maminkám dárečky ke
Dni matek, děti z druhého stupně tvořily krásné figurky, zvířátka a hrníčky a věnovaly je rodičům, sourozencům nebo kamarádům ze třídy.
Jedna třída vyrobila dárek pro paní učitelku a nezapomněli jsme ani
na vedení školy. Výrobky, které žáci vyrobili, ukázali svým spolužákům
na výstavě keramiky.
Děti velmi baví práce s keramickou hlínou. Je to nejen zpestření
v hodinách výtvarné výchovy, ale někteří žáci chodí i v pátek odpoledne
k panu Horáčkovi do kroužku. Proto připravujeme od příštího školního
roku kroužek keramiky při škole, který povede pan Horáček. Žáci se
mohou přihlásit u paní učitelky Barbory Holánové.
Základní škola Blansko, Dvorská

ZPRAVODAJSTVÍ / Z REDAKČNÍ POŠTY

Festival pro židovskou čtvrť se letos koná už po devatenácté

Boskovice čeká nabitý program
Radim Hruška
Boskovice – Boskovice zažijí
od čtvrtka 7. do neděle 10. července již 19. ročník Festivalu pro
židovskou čtvrť.
Akce přinese rozsáhlou nabídku
hudby, výstav, divadelních představení, filmů či autorských čtení, ale
především příjemnou atmosféru
s dobrým zázemím, které si užívají
i rodiny s malými dětmi.
Ve čtvrtek 7. července festival
zahájí ve skleníku slovenská kapela patřící k předním interpretům
ethno a worldmusic se zaměřením

na lidovou hudbu aškenázských
židů Preßburger Klezmer Band.
Během čtyř dnů pak budou moci
návštěvníci zavítat do několika
různých scén. Program bude probíhat v letním kině, za muzeem,
v zámeckém skleníku, v areálu
hradu nebo v boskovickém kině
Panorama.
„Novinkou letošního ročníku je
větší zapojení boskovické Všehodílny Blanky Matuškové do festivalového programu. Na pátek
a sobotu je připraven doprovodný program, jako jsou výtvarné
a řemeslné dílny, čtení pohádek

Strašidýlka v knihovně

pro nejmenší, besedy a přednášky, divadelní představení, ukázka
tvorby hliněných omítek a další
překvapení. Všehodílna také částečně nahradí Mateřské centrum,
které bude v době festivalu v rekonstrukci. Maminky s dětmi tam
mohou své ratolesti nakojit a přebalit,“ uvedla Adéla Kebrdlová
z pořádajícího Unijazzu.
Jak doplnila, po velmi příznivých ohlasech z minulého roku se
pořadatelé i letos rozhodli přenášet koncerty z jednotlivých scén
online. Nově bude probíhat přenos
i z DJs scény na palouku před hra-

dem. K dispozici všem návštěvníkům bude zdarma wifi s možností
využití pevných počítačů s připojením. Základní permanentka na
čtyři dny vyjde zájemce v předprodeji na 390 korun, na místě
pak o sto korun dráž. Vstupenky
na jednotlivé akce budou k dostání na místě v cenách od 10 do 250
korun. Děti do dvanácti let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Ubytování návštěvníků bude
zajištěno v parku pod zámkem ve
vlastních stanech nebo v boskovických tělocvičnách. Více k programu v příštím čísle Zrcadla.

Rozdělí více peněz
Letovice - Vedení letovické
radnice připravilo plán, jak více
podpořit jednotlivé místní části
a umožnit jim tak rozvoj. Město
jich má hned třináct.
Výsledkem je, že kromě pravidelného ročního příspěvku například na kulturní akce, mohou
místní části počítat také s uvolněním prostředků na větší investice.
Podle letovického místostarosty
Radka Procházky je systém ta-

kový, že každá z místních části
dostane během volebního období
zhruba půl milionu korun.
V letošním roce se peněz dočkají například ve Zboňku, kde
budou dokončovat opravu budovy osadního výboru, v Jasinově,
kde tamní obyvatele čeká částečná rekonstrukce kulturního domu,
nebo v Dolním Smržově, kde budou zvelebovat objekt osadního
výboru.
(hrr)

Kompostárna jede naplno
Májová pouť v Paměticích
Poslední květnová neděle bývá v Paměticích vyhrazena k pořádání
Májové mariánské poutě. Nebylo tomu jinak ani letos. Po mši svaté,
která byla sloužena u místní kapličky na návsi, následovalo pohodové odpoledne při poslechu dobré hudby a bohatém občerstvení, které
připravili naši hasiči. Mohli jsme si popovídat se svými známými a ti
starší i zavzpomínat na „staré dobré časy“. Slavnost byla zakončena
tradičním kácením máje. Pořadatelé se svého poslání zhostili na výbornou. Vřelé díky.
František Staněk

Dětský den v Suchém
Už po třinácté se konal společný dětský den obcí Suchý a Velenov.
Spolupráce mezi zájmovými složkami obou vesnic je obdivuhodná. To
shodně potvrzují organizátorky z místního spolku žen Suchý, SDH Suchý a SDH Velenov. Ostatně za vše hovoří každoroční velký zájem dětí,
rodičů i prarodičů.
Program měl široký záběr a byl do detailu promyšlen. Sobotní odpoledne se tak neslo ve znamení dětských úsměvů, slízaných nanuků,
soutěžních kotrmelců, prohánění koníků a blbnutí všeho druhu. Soutěž
na chůdách s převlékáním a pořádnou svačinou v batůžcích čekala i na
dospělé. Děti se jim nasmály a zároveň povzbuzovaly, až málem ztratily
hlasivky. Střelba ze vzduchovky, to zase bylo něco pro kluky. K tomu
všemu sladké odměny, pro hladové opékáčky a pro žíznivé limonády.
Krásné letní počasí jenom dokreslovalo neopakovatelnou atmosféru
plnou zážitků.
Vladimír Ševčík

Akce. Strašidýlka vytvořená spisovatelkou a výtvarnicí Vítězslavou
Klimtovou byla v minulých dnech k vidění v nové knihovně ve Veselici. „A také skřítci, které vytvořily naše dě a dě z Němčic,“ řekla
knihovnice z Veselice Olga Hájková. Na zahájení výstavy dě malovaly skřítky, protože se v týdnu slavil Mezinárodní den dě , dostaly
i dárek, bylo přichystané občerstvení a promítala se pohádka. (pš)
Foto Olga Hájková

Blansko - Nově postavená blanenská kompostárna je od začátku
června v plném provozu. Její stavba trvala téměř rok, náklady na její
výstavbu přišly na necelých sedmapadesát milionů korun. Necelých
sedmnáct milionů činila dotace.
Jak řekl u příležitosti uvedení do provozu starosta města Blanska Lubomír Toufar, podle plánů může zpracovat za rok až dva tisíce dvě stě
tun odpadu, za kterého může být vyrobeno až osmnáct set tun hnojiva.
„Počítáme, že kromě materiálu z Blanska a jeho městských částí bude
zpracovávat i odpad z obcí regionu,“ plánuje.
Provoz budou obstarávat dva zaměstnanci Technických služeb Blansko. „Občané města, kteří mají zaplacený poplatek za odpad, mohou
komponenty pro likvidaci do kompostárny vozit zdarma, systém je podobný, jako funguje ve sběrném dvoře,“ uvedl starosta.
Pro ostatní platí ceník, který je k shlédnutí na webu města. Odpad
musí být roztříděný, například v trávě nesmí být větve z prořezaných
stromů. „Do budoucna uvažujeme o tom, že si lidé budou moci za dovezený odpad odvážet kvalitní zelené hnojivo,“ dodal Toufar.
(bh)

Kvůli řádění vandalů zavírají dětské hřiště
Pokračování ze str. 1
Hřiště bude podle něj určeno pro
předškolní děti, takže mezi herními prvky se najdou houpačky, pyramida, houpací kůň a podobně.
„Naopak nepočítáme s tvorbou
oblíbeného pískoviště, které je,
ač to možná lidem nepřijde, velmi
náročné z hlediska různých hygienických povolení. Celý proces
stavby hřiště by se tak zkomplikoval,“ uvedl Petr Ducháček. Hřiště

za mateřskou školkou se v současné době opravuje, konkrétně se
nahrazují poškozené části herních
prvků. Poté nechá vedení obce vše
ověřit odbornou revizí, aby bylo
podle předpisů.
Jak starosta podotkl, i v Drnovicích se potýkají s vandalismem
mladistvých, který je velkým
problémem, ne však větší než
v jiných obcích. „Pytlačí se na
obecním rybníku, ničí se obec-

ní majetek, znečišťují se veřejná prostranství. Řadím do toho i
zcela bezohledné jízdy auty, při
kterých je otázkou času, kdy se
stane neštěstí. Nejhorší je ta bezmoc, kdy naprosto přesně víme,
kdo škodu páchá, ale nemůžeme
s tím nic dělat. Zákony jsou na
mladistvé krátké, výhružky policií již na dnešní mladé neplatí. Ti
plnoletí zase dobře vědí, že jim de
facto nic nehrozí, protože je často

v podstatě nemožné cokoliv dokázat,“ postesknul si starosta.
Řešením je podle něj intenzivní
práce s mládeží, podpora neziskových subjektů, pořádání veřejně prospěšných aktivit a kvalitní
informování občanů. „Prostě vytvořit zdravě fungující občanskou
společnost. Samozřejmě chápu,
že to není snadné a je to práce na
několik let,“ dodal starosta Petr
Ducháček.
(pš)

Osudové ženy na zámku Rájec nad Svitavou
Rájec-Jestřebí - Galerie Kruh
na Státním zámku Rájec nad Svitavou zahájila letošní sezonu dvěma významnými výstavami.
Tou první, která byla otevřena
slavnostní vernisáží 1. května, je
výstava s názvem Femme fatale.
Představuje různá výtvarná znázornění věčného tématu – osudové ženy. Na výstavě se předsta-

vána. Vystavená díla jsou vskutku mistrovská a rozhodně stojí
za shlédnutí.
Druhá výstava pod názvem
Setkání byla otevřena slavnostní vernisáží v neděli 29. května.
Čtyři členové brněnského uměleckého sdružení Mixtum compositum při Unii výtvarných umělců
České republiky představují svo-

je obrazy, tapiserie a keramiku.
Námětem tvorby členů sdružení
je především příroda.
Její zobrazení je abstraktní, vyjadřuje symboly, nálady, dojmy
a ponechává divákovi dostatek
prostoru pro vlastní představy
a fantazii. Tato autorská výstava
bude otevřena do 23. června, vždy
v provozní době zámku.
(nf)

Soutěž obecních zpravodajů už zná svoje vítěze

Olešničtí opraví
hned dvě
dětská hřiště

Pavel Šmerda
Veselice - V nové knihovně
ve Veselici vyhodnotili Soutěž
o nejlepší obecní zpravodaj mikroregionu Moravský kras a Černohorsko.
„Soutěž vyhlásila Knihovna
Veselice a obec Vavřinec v říjnu
loňského roku. Do soutěže se přihlásilo celkem patnáct vydavatelů
zpravodajů, z toho devět v kategorii obce a šest v kategorii městys
a město,“ řekl za organizátory starosta Vavřince Miloslav Novotný
s tím, že se nakonec zaregistrovali
i vydavatelé mimo uvedené regiony, ale vyhlašovatelé soutěže jim
umožnili se do akce zapojit.
„K vyhodnocení soutěže byla

vují špičkoví výtvarníci Moravy
i Čech.
Téma ženy je vyjádřeno především obrazy a grafikou, keramikou, dřevořezbou, malbou na
kámen a paličkovanou krajkou.
Tato výjimečná výstava potrvá
po celou letní sezonu až do září
2011 a bude ve svém průběhu
postupně obměňována a doplňo-

Radou obce Vavřinec ustavená
komise, která pracovala ve složení
– Iva Machová, Anna Pokorná, Josef Sedlák, Olga Hájková a Marta
Antonínová. Komise hodnotila ve
zpravodajích jejich grafickou úpravu, obsah z hlediska zveřejnění informací o činnosti samosprávných
orgánů a dalších informací ze života obcí, městysů a měst a v neposlední řadě i rozsah zpravodaje
z hlediska velikosti obce, městyse
a města, tedy jeho vydavatele,“
prozradil Novotný.
Po sečtení hlasů návštěvníků
Ocenění. Zleva zástupce Obory
Jiří Bednář, Jedovnic Leoš Blažek
a Vavřince Miloslav Novotný.
Foto Pavel Šmerda

putovní výstavy zpravodajů umístěné od listopadu 2010 do května
2011 v knihovnách v Němčicích,
Ráječku, Černé Hoře, Kotvrdovicích, Vilémovicích a Veselici, získal ocenění Nejlepší obecní zpravodaj v kategorii obec zpravodaj
obce Obora a v kategorii městys
a město zpravodaj města Letovice. Dále byl komisí vyhodnocený zpravodaj městyse Jedovnice,
který získal Cenu obce Vavřinec,
Cenu Roberta Sedláka za badatelskou činnost pak zpravodaj obce
Vavřinec. Při slavnostním vyhodnocení soutěže byl z návštěvníků
putovní výstavy, kteří se zapojili
do hlasování, vylosován i výherce,
který získal Cenu čtrnáctideníku
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.

Olešnice - Vedení olešnické
radnice se rozhodlo opravit dětská hřiště V Lukách a u mateřské
školy. Tamní dřevěné prvky totiž
už dosluhují.
„Děti z mateřinky i ty, které
navštěvují hřiště v ulici V Lukách, si budou moci hrát bezpečněji na certifikovaných herních
prvcích a hlavně, jak doufáme na
prvcích, které budou mít delší životnost. Nové prvky na hřištích
budou instalovány v nejbližších
týdnech. Obě hřiště mají rozpočet celkem devět set tisíc korun,
z čehož 625 tisíc uhradí dotace,“
upřesnil olešnický starosta Zdeněk Peša.
(hrr)
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Talentovaný blanenský filmový tvůrce má před sebou pracovně nabité prázdninové měsíce

Vít Šaroun se dostal na vysněnou školu
Jiří Navrátil

To určitě ne, ačkoli jsem měl
přijetí na vysněnou vysokou školu
v kapse, tak jsem přípravu k maturitě určitě nepodcenil a svědomitě
jsem se připravoval.

Blansko - Je tomu půl roku, kdy
jsme přinesli reportáž z rozsáhlého
natáčení psychologického snímku
Za sklem. Jeho autorem je známý
blanenský filmový tvůrce Vít Šaroun. Co je u něj nového a co chystá tento sympatický devatenáctiletý
mladík dál?

Můžeš se účastnit ještě neprofesionálních filmových soutěží, když
jsi studentem filmové školy?
Je pravda, že jako student filmové školy už se budu účastnit jiných
festivalů a přehlídek, než těchto neprofesionálních. Nicméně studentem na zlínské univerzitě budu až
od září a rozhodující je doba, kdy
snímek vznikal. Film Za sklem získal před dvěma týdny první místo
na pražské Filmové zahradě, což
je prestižní festival, pokračuje také
do celostátního kola Zlatého slunce
2011, kam postoupil z blanenského
zemského kola.

Snímek Za sklem sloužil pro tvoje přijímačky na Univerzitu Tomáše Ba ve Zlíně, na Fakultu mul mediálních komunikací, obor Režie
a scenáris ka. Jak jsi dopadl?
Přijímací zkouška byla dvoukolová, kromě snímku Za sklem jsem
natáčel i svůj filmový autoportrét,
psali jsme rozbory filmu, dostali
jsem za úkol nafotit reportáž přímo
ve Zlíně nebo různé abstrakce. Součástí zkoušky byl i pohovor. Bylo
krásné, když jsem se dozvěděl, že
z mnoha desítek talentovaných lidí
z celé republiky jsem se umístil na
třetím místě, přitom celkem na režii
přijímají jen pět uchazečů.
To je výborné, takže maturita
byla už jen taková třešnička?

Vít Šaroun (druhý zprava).
zprava).

Foto archiv

Jaké budou tvoje prázdniny a co
chystáš dále?
No prázdniny. Ještě teď v červnu
mě čekají povinnosti. Dokončujeme práce v blanenském divadle
KOLÁRKA, chystám se také na
tvorbu festivalových filmových
novin na celostátním kole České-

ho videosalonu - Zlaté slunce 2011
v Ústí nad Orlicí. V červenci jedeme s mým výborným parťákem,
kameramanem Matějem Brothánkem, stejně jako loni, vést sekci
hraného filmu na filmovém workshopu v jednom krásném lázeňském městečku na jihu Slovenska
a v srpnu mě čeká asi desetidenní
reprezentace českých mladých filmových tvůrců na celosvětové soutěži nekomerčního filmu UNICA
2011, která se letos koná v hlavním městě Lucemburska. V plném
proudu jsou také přípravy projektu
naší agentury, který vypukne v průběhu září. Bude to velmi zábavné,
kreativní a živé, prozradím jen heslo, s námi se umění v zábavu promění. Jsme agentura, která je v rytmu, což bude cítit i z našich aktivit
zaměřených nejen na mladé lidi.
Všichni se v čas z různých informačních kanálů dozví víc. Určitě je
na co se těšit. Takže léto je v celku
nabité, avšak tak to má být ne? Čas
na pohodu u bazénu si ale určitě
také najdu, dodává s úsměvem plným nadšení mladík, kterému za
redakci přejeme úspěchů a těšíme
se, co přijde na podzim.

Ve Lhotě Rapotině chtějí mít... Děti mohou využívat nové hřiště
Pokračování ze str. 2
Každopádně jsme chtěli, aby
se akce dostala do plánu na příští rok, alespoň pro zahájení fáze
projektování a přípravy výkupu
pozemků. Co se týká Lhoty Rapotiny, dojde k vytvoření obchvatu
obce, který by měl sloužit i jako
protipovodňové opatření. Zatím je

vše ve fázi spíše zbožného přání.
Stojíme u Rájce. Silnice je vyprojektována na začátek Doubravice,
dále je jen v územních plánech
obcí. Akce má podle mého názoru
mimořádný význam, ale je to běh
na dlouhou trať.
A co se týká Boskovické spojky,

která se také přímo dotkne Lhoty
Rapo ny?
Tam nemám úplně přesné informace. Co vím, tak projekt není
„smetený ze stolu“, ale více méně
stojí na financích. Ve Lhotě Rapotině by měla vzniknout zastávka, ale
podle mého názoru míra přínosu
pro nás není až tak zásadní.

Senátoři ČSSD vymýšleli strategii
Černá Hora - Senátorský klub
ČSSD zamířil do Černé Hory.
Výjezdního zasedání se zúčastnili také předseda strany Bohuslav
Sobotka a 1. místopředseda sociálních demokratů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Pozvání na akci přijal rovněž
starosta města Blanska Lubomír
Toufar.
Senátoři si mj. domlouvali stra-

Sdělení
podnikatelům
Blansko - Okresní hospodářská komora Blansko v součinnosti s Městem Blansko
a Městem Boskovice připravuje v rámci potřeb a rozvoje
podnikatelské činnosti oživení
výuky tradičních řemesel pro
region Blansko.
OHK Blansko tímto žádá
podnikatele o zaslání návrhů
opomíjených řemesel. Svoje
konkrétní požadavky a návrhy
zasílejte, prosím, nejpozději do
dvaadvacátého června letošního roku na e-mailovou adresu:
ohk-blansko@seznam.cz.
JUDr. Milan Hlaváč,
předseda OHK

tegii proti plánovaným reformám
současné vlády.
„Jsem velmi rád, že se náš senátorský klub schází právě v našem regionu. Ostatně současné
vládní záměry se dotknou drtivé
většiny našich obyvatel. Je naším
společným cílem těmto reformám
zabránit nebo je alespoň zmírnit.
Jsme připraveni ty nejhorší návrhy zákonů vrátit zpět vládní koa-

lici. Není možné, aby na současné
nesmyslné škrtání dopláceli především nízkopříjmové a středně
příjmové skupiny obyvatel,“ řekl
zástupce našeho regionu v Senátu
Jozef Regec s tím, že např. zvýšení sazby DPH, omezení stavebního spoření a zvyšování spoluúčasti pacientů u lékaře jsou opatření,
se kterým sociální demokracie
zásadně nesouhlasí.
(pš)

Voděrady - Nové dětské hřiště
otevřeli v areálu bývalé školní zahrady ve Voděradech.
„Děti tam mají k dispozici
skluzavku, hradiště, lezeckou
a lanovou stěnu, klasické i pružinové houpačky, kolotoč a pískoviště. Více atrakcí se tam bohužel
nevejde, protože každá potřebuje
určitý prostor. Kromě toho nechybí lavičky, v nejbližší době
hřiště ještě osadíme odpadkovými
koši,“ řekl starosta obce Miroslav
Opluštil s tím, že akce přišla na
dvě stě devadesát tisíc korun, dalších šedesát tisíc stály nátěry, výstavba nového chodníku a úpravy
svodů. Celou akci obec hradila ze
svého rozpočtu.
„Co se týká umístění hřiště,
původně jsme uvažovali také o
areálu fotbalového hřiště, ale nakonec jsem se shodli, že v centru
obce bude více na očích a tedy
chráněno před vandaly. Hřiště

bude volně přístupné, tímto bych
chtěl tedy také apelovat na všechny děti i rodiče, aby se při jeho

Foto Pavel Šmerda

Výstava hraček lákala malé, ale i dospělé
Adamov - Zajímavá výstava
s názvem Hračky našich rodičů
a prarodičů skončila v závěru
minulého týdne v adamovském
městském kulturním středisku.
To vyzvalo občany města k zapůjčení starších hraček. Výsledkem byla zajímavá přehlídka. Za
některé z exponátů by se nemuselo stydět ani skutečné muzeum.
„Pro velký zájem jsme výstavu
prodloužili. Hodně sem chodily
děti s rodiči. Dopoledne se přišly
podívat děti z mateřské školy, odpoledne pak ratolesti přivedly své
rodiče. Výstava byla zajímavá
tím, že si děti mohly vystavené
hračky samy odzkoušet, často si
hrály celé rodiny,“ řekla ředitelka
adamovského kulturního střediska Jitka Králíčková.

„Zajímavé bylo, že děti například nelákaly karty, pexeso, domino a podobné hry. Podle slov
učitelek z mateřských škol dnešní
děti potřebuji akčnost. Ale i tak
si tu některé z těchto her s chutí
zahrály,“ dodala Jitka Králíčková
z MKS.
Na podzim se chystá obdobná výstava. Hlavní pozornost by
měla být soustředěna na Knížky
mého dětství. Opět půjde o exponáty zapůjčené od adamovských
občanů.
(ama)
Kdo si hraje, nezlobí. Panenky,
au čka, stolní hry, ale i loutkové
divadlo – to vše bylo na adamovské výstavě Hračky našich rodičů
a prarodičů.
Foto Marta Antonínová

Krasobus jezdí z centra na Skalní mlýn a zpět
Bohumil Hlaváček
Blansko - Krasobus zahájil činnost. Autobusová linka z Blanska
na Skalní mlýn a zpět funguje zatím o víkendech, ale v průběhu
prázdnin bude jezdit každý den.
V září se bude vydávat na trasu jen
v sobotu a neděli, naposledy vyrazí
25. září. Speciální autobus nebude
posilou běžných linek, jízdenky se
proto nebudou prodávat u řidiče,
ale jen na speciálních místech.
Která to budou? „Nádraží ČD,
autobusové nádraží v kanceláři
předprodeje, informační kancelář
Blanka, blanenský zámek, aquapark, Skalní mlýn a některá vybraná ubytovací zařízení,“ upřesnil

Foto Bohumil Hlaváček

Jiří Kučera z blanenské radnice.
Cena celodenního jízdného je 44
korun, děti do 6 let mají jízdu Krasobusem zdarma. Spoj vyjíždí z
autobusového nádraží směrem na
Skalní mlýn a následně zajíždí až
do centra města, aby turisté mohli
navštívit zámek, aquapark nebo
využít služeb infocentra. „Jízdenka
bude navíc pro rok 2011 obsahovat
slevové patnáctiprocentní kupony
na vláček a lanovku na Macochu
a vstup do aquaparku, desetiprocentní na vstup do Kateřinské jeskyně a padesátiprocentní slevu na
vstup do zámku,“ doplnil Kučera.
Propojení města a Skalního mlýna
by podle něj mělo přinést nejen
častější a pohodlnější dopravní

návštěvě chovali co možná nejlépe,“ doplnil starosta Miroslav
Opluštil.
(pš)

spojení turistům mířícím za zážitky
do Moravského krasu, ale také zvýšit jejich návštěvnost v Blansku.
Po skončení sezony 2011 dojde
k vyhodnocení projektu a město je
společně s dalšími partnery připraveno podílet se na úhradě případné
ztráty vzniklé provozem sezonní
linky. „Nicméně všechny zainteresované subjekty se domnívají, že
k tomu nebude muset dojít, projekt
Krasobusu si získá mezi turisty oblibu a stane se výrazným přínosem
pro zvýšení návštěvnosti ve městě
i v okolí. Přispěje tak k zatraktivnění města, a tím i k vytváření dalších
pracovních příležitostí a příjmů
spojených s turistikou,“ je přesvědčen Jiří Kučera.

Náraz do stromu
skončil smr
Úsobrno - Policisté šetří dopravní nehodu, která se stala
v pondělí 30. května kolem půl
páté ráno na silnici mezi Úsobrnem a Horním Štěpánovem. Osmatřicetiletý řidič Škody Octavia
vyjel zřejmě kvůli mikrospánku
ze silnice a havaroval do stromu.
Na následky vážných zranění způsobených nárazem řidič osobního
vozu zemřel. Další spolujezdci
v autě nebyli.
Příčina nehody a další okolnosti
zůstávají v šetření. Policisté proto
žádají řidiče nebo další svědky,
kteří se pohybovali v místě nehody, aby se ozvali policistům na
telefonní číslo 974 631 250. Mohou pomoci objasnit okolnosti, za
nichž k nehodě došlo.
(hrr)

O provozování
toalet se zajímá
i podnikatel
Pokračování ze str. 1
Podle starosty Letovic Vladimíra Stejskala se nabídka jeví
jako lukrativní. „Pokud by se
podařilo dohodnout, tak bychom
ušetřili peníze v rozpočtu. Uvidíme, jak budou probíhat jednání.
V každém případě platí, že bychom chtěli toalety otevřít ještě
v letošním roce,“ doplnil Stejskal.
(hrr)

VĔđĊďęĊ Ć ĕĎŧęĊ
774 408 399
redakce.zrcadlo@centrum.cz
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FOTOREPORTÁŽ

Fotoreportáž z akcí na Blanensku a Boskovicku

1

2
1 Přehlídka. Boskovický areál Autodopravy K&K hos l již desátý Sraz
vojenského veterán klubu, historických a vojenských, hasičských a civilních vozidel československé výroby. Akci zahájila kolona vozidel, která
se vydala na spanilou jízdu Boskovicemi. V hlavním programu mohli návštěvníci sledovat ukázky vojenské techniky i výcviku. K vidění byly také
vrtulníky a seskok parašu stů. Odpoledne vyvrcholilo průletem dvojice
s hacích letounů JAS 39 Gripen.
Foto Jaroslav Parma
2 Slavnost. První svaté přijímání přijalo při nedělní mši svaté v kostele sv.
Petra a Pavla v Lysicích sedmnáct dě z Římskokatolické farnos Lysice.
Foto Pavel Šmerda
3 Koně. Jezdecký klub Bonun Drnovice uspořádal v neděli ve svém areálu
pod Jánem Přátelské setkání jezdců a koní.
Foto Pavel Šmerda
4 Zábava. S týdenním zpožděním kvůli nepřiznivému počasí, ale stejně
velkolepě jako každý rok, uspořádali na hřiš v Lažanech Dětský den.
I letos byl o něj mimořádný zájem, sešly se stovky návštěvníků. Na dě
čekala celá řada soutěží, ukázka leteckých modelů, výstava aut, projížďky na čtyřkolkách nebo na koni, lety vrtulníkem i spousta odměn.
Foto Pavel Šmerda
5 Soutěž. Žernovník přivítal na domácí půdě druhé kolo Extraligy ČR
v požárním sportu. Mezi muži byli nejlepší průběžní lídři seriálu hasiči
z Nevcehle, mezi ženami se o první místo podělily hasičky z Chrášťan
a Výčap. Domácí muži obsadili třinácté a ženy sedmé místo. Foto archiv

4

6 Závody. Rekordních 55 dě se zúčastnilo Dětských rybářských závodů
na rybníku Molák v Lysicích. A někteří byli hodně úspěšní, jako např. Honzík Okáč z Lysic (na snímku).
Foto Pavel Šmerda
7 Koncert. Krásný kulturní zážitek připravila Kateřina Reichová a její hosté návštěvníkům jejího koncertu, který se konal v sále ZUŠ v Kollárově
ulici v Blansku.
Foto Josef Čmel
8 Veteran Tour. Již po jednatřicáté mohli lidé v Blansku obdivovat historické vozy a motocykly.
Foto Bohumil Hlaváček
9 Akce. Tradičního Pochodu za sedmizubým hřebenem v Boskovicích se
přes značně nepříznivé počasí zúčastnilo více než sto turistů. Velká výprava jako každý rok přijela z Jaroměřic.
Foto Jaroslav Oldřich

3

10 Vystoupení. Krásný páteční večer prožili návštěvníci dalšího koncertu v rámci Mezinárodního hudebního fes valu Concentus Moraviae. Na
vnitřním nádvoří lysického zámku se představila Iva Bi ová a kapela Čikori.
Foto Pavel Šmerda
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Salmovka byla na Jezírku

Maturita na gymnáziu v Rájci

Že nevíte, co je Jezírko? Tato instituce, která sídlí v zrekonstruovaném
objektu bývalé myslivny u silnice mezi Útěchovem a Soběšicemi, patří
organizaci Lipka. Posláním Lipky je služba lidem, kteří se zajímají o šetrnější postoje k přírodě a životnímu prostředí doma i ve světě.
Pracovníci Lipky se snaží především pro Jihomoravský kraj naplňovat
konkrétním obsahem onu poněkud tajemnou zkratku „EVVO“, pod kterou se skrývá environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Děje se tak
prostřednictvím ekologických výukových programů.
Jedné takové akce se zúčastnili od 2. do 5. května i žáci třídy 5.B ZŠ
a MŠ v Salmově ulici. Zaměstnanci Jezírka pro nás připravili program
Co se děje v lese. Během pobytu děti nahlédly do dějů probíhajících
v lese, vyzkoušely si roli vědců při botanickém průzkumu a prozkoumaly
potravní vztahy odehrávající se v lese. Částečně pochopily, komu všemu
a k čemu les slouží a co by jeho hodnotu mohlo ohrozit.
Velmi důležitou součástí pobytu vedle přírodovědné práce bylo i to, že
se žáci museli sami o sebe postarat v novém, neznámém prostředí. Pro
mnohé to bylo poprvé, kdy byli někde mimo domov bez rodičů. Pobyt v jiném než školním prostředí vedl také k navázání nových vztahů ve třídě.
Celý pobyt se nám velmi líbil, zaměstnanci Jezírka se o nás vzorně
postarali ve všech směrech – od jídla, přes ubytování až po program.
Děkujeme a věříme, že se někdy na Jezírko vrátíme.
Lada Přikrylová a Tomáš Barták, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Maturita je prvním velkým krokem v životě mladého člověka. To, že
jsme schopni se na čas vzdát našich koníčků, nebo je alespoň omezit,
že místo odpoledne u počítače či televize strávíme s filozofy 20. století,
s Pythagorovou větou či na bojištích středověké Evropy dokazuje, že
se z nás stávají dospělí lidé schopní zodpovědně přistupovat k zadané
práci, která nás zase posunuje o schod blíže našim snům a novým životním zkušenostem.
Letos byla poprvé spuštěna nová verze maturity. Myslím, že právě
toto nepřidalo už tak dost stresovaným studentům. Naštěstí jsme se
brzy začali v mezích možností nás a našich vyučujících orientovat a dokázali jsme se propracovat až k ústním zkouškám.
Období před samotnými zkouškami nás, jako každoročně stovky jiných studentů, provázely záchvaty pláče, hysterie, utěšování a následné uklidňování tím, že v září jsou učitelé odpočatí.
Když přišel den D, tak jsem zjistila, že předchozí zoufalství nebylo
na místě. Za sebe musím říct, že to prostředí a atmosféra, která byla na
potítku a pak u samotného zkoušení, na mě vůbec nepůsobily stresově,
ale naopak. Všechno to ze mě spadlo, cítila jsem podporu ze strany
učitelů a ještě víc mi pomáhalo, že se všichni usmívali. Angličtinu jsem
už brala jen jako příjemné zpestření dne. Nikdy by mě nenapadlo, že
se budu u zkoušky smát. Myslím, že my studenti jsme sice odvedli kus
práce, ale poděkování z naší strany všem učitelům je také na místě.
Následoval týden, kdy jsme načerpávali síly do dalšího kola. Ze strany studentů to bylo několik hodin a několik dní zkoušek, ze strany učitelů, paní sekretářky a vedení školy období papírování a vyčerpávajících
hodin práce.
Markéta Novotná Gymnázium Rájec-Jestřebí

Ohlédnutí za školním rokem
v mateřince v Petrovicích

Týden otevřených dveří
v Domově pro seniory

Blíží se konec školního roku, který byl pro naši mateřskou školu vůbec prvním v historii. O zajištění provozu školky se starali po celý rok
nejen její zaměstnanci, ale i zřizovatel - obec, a to zejména po finanční stránce. Pomocnou ruku nabídli také někteří rodiče, kteří v rámci
svých možností poskytli mateřské škole drobný sponzorský dar, většinou formou hmotného charakteru.
Mateřská škola pořádala během roku různé akce jak pro rodiče
s dětmi, tak pro širší veřejnost, a připravovala zajímavé aktivity pro
děti, které se již několikrát zúčastnily veřejného vystoupení za přispění
svých rodičů a blízkých. Všem těmto zaangažovaným bych chtěla poděkovat za zájem a podporu.
Věříme, že akce jako drakyáda, sáňkyáda, karneval, či zdobení velikonočního stromu se stanou tradicí a budeme se na ně každoročně
těšit. Kladné ohlasy z řad rodičů pak sklidilo např. zdobení vánoč-

Srdečně Vás zveme na Týden otevřených dveří v Domově pro seniory Černá Hora, který se uskuteční od 20. do 24. června vždy od 8 do
15 hodin.
Slavnostní zahájení proběhne 20. června v 10 hodin a vystoupí na něm
se svým programem děti ze základní školy Pod Čertovkou z Blanska. Vystoupení bude doplněno prezentací oděvní firmy Yvonne z Chrudichrom,
která vyrábí domácí oděvy. Zájemci se dozví aktuální informace o našem
zařízení, mohou navštívit prodejní výstavu výrobků našich klientů a zakoupit si výrobky oděvní firmy Yvonne.
Domov pro seniory v Černé Hoře se stal partnerem České alzheimerovské společnosti, která pořádá celorepublikový projekt nazvaný Dny
paměti. Po celý týden si zájemci od 55 let věku mohou zdarma otestovat
paměť a další psychické funkce. Jedná se o včasné zachycení různých
typů demence a nastavení kvalitní a efektivní léčby již v raném stádiu
nemoci. Vyšetření si lze objednat na telefonním čísle 734 543 433 nebo
e-mailem: kamil.litvik@domovch.cz.
Návštěvníci se dále budou mít možnost seznámit s unikátním projektem Jihomoravského kraje – Senior pas, který vznikl na podporu obyvatel s věkem od 55 let. Projekt přináší systém slev na výrobky a služby.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou zejména zaměřeny na zdravotnictví,
lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea,
galerie, ale i spotřební nákupy.
Kamil Litvik

Japonský večer v Sudicích
Starostka Sudic Olga Dočkalová a hudebník a skladatel českého původu Daniel Forró žijící v Japonsku zahájili 1. června v sudické sokolovně Japonský večer. Koncert tradiční japonské hudby byl doprovázený
tradičním i moderním tancem. Daniel Forró vystupoval s hrou na klavír
a paní Tomoe Sasano hrála na japonském tradičním vícestrunovém hudebním nástroji „koto“. Akce byla v podstatě beneficí na pomoc zemětřesením postiženého Japonska.
Radomír Šmeral

ve výuce prvouky (ve 3. roč.), vlastivědy (ve 4. a 5. roč.) a zeměpisu
(v 6. – 9. roč.). Tyto materiály budou využívány ve výuce i v dalších
letech.
Součástí projektu je také příprava a realizace drobných projektů včetně besedy s cestovatelem a zeměpisné exkurze. Výstupy z těchto projektů
budou sloužit jako vzdělávací materiál pro výuku v dalších školních letech. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR. Na realizaci projektu je určeno 1,5 milionu Kč.
Do konce dubna již bylo vytvořeno 58 vzdělávacích materiálů (z celkových 350). V dubnu proběhlo výběrové řízení na vybavení odborné
učebny výpočetní, projekční a audiovizuální technikou. Vítězem se stala
firma Computer System Prostějov.
V následujícím období bude učebna postupně vybavena klasickými
pomůckami, např. nástěnnými mapami a encyklopediemi, i netradičními, jako jsou seismograf, tectodidac, trojrozměrná planisféra, model
slunečního systému, model řeky či model Pangey. Žáci budou pracovat
s obrysovými mapkami, školními atlasy i žákovským souborem map ČR,
které budou rovněž součástí vybavení učebny. Stávající tabule bude nahrazena moderní tabulí s různými povrchy a flipchartem. Videokazety
se zajímavými výukovými materiály budou převedeny na DVD a bude
možné je sledovat pomocí nové plazmové televize a DVD přehrávače.
Pro výuku v terénu budeme využívat fotoaparát a turistické GPS. Vyučující budou mít pro tvorbu výukových materiálů k dispozici interaktivní
software. Podrobnější informace k projektu a jeho realizaci najdete na
www.zsvelkeopatovice.cz.
Marie Šimáčková

Zvířátkový den ve škole
V pátek 27. května si mohly děti přinést do školy svého zvířecího
mazlíčka. V lavicích tak spolu s nimi zasedli pejskové, kočičky, zakrslí králíčci, morčátka, křeček, skokan štíhlý a dokonce cvičená blecha
Arabela. O tom, že blecha Arabela je skutečně cvičená, nás přesvědčily
žákyně Anna a Karolína Oujeské. Předvedly úžasné představení, které
pobavilo nejen děti, ale i dospělé. Všichni měli připravené zajímavosti
o zvířátkách. V samostatné práci třídili zvířátka podle určitých znaků.
Děti z vyšších ročníků psaly slohovou práci o svém zvířátku. Všichni
si svoje zvířátko nakreslili. Zvířátkový den patří k nejoblíbenějším pátkům v naší škole.
Pracovníci ZŠ Jabloňany

Okresní kolo soutěže Plamen

ních perníčků, jarní tvořivé dílny, nebo čarodějáles. Děti byly nadšené
z možnosti spolupráce se svými blízkými a vzniklo tak mnoho krásných
výrobků i příjemná rodinná atmosféra. Velké zaujetí u dětí dále vyvolala návštěva Základní školy Sloup, prohlídka místní hasičky a především
„předplavecký“ kurz, který máme opět v plánu v následujícím roce.
V posledních dnech školního roku se děti ještě podívají do Ekocentra Jezírko v Brně a absolvují exkurzi do Státního zámku Rájec nad
Svitavou, kde si prohlédnou reprezentační prostory s modifikovaným
textem pro děti. Naším zájmem totiž je, aby děti poznávaly především
místo svého bydliště a okolí, které je díky blízkosti Moravského krasu
jistě zajímavé. Veškeré tyto aktivity pak mají rodiče možnost sledovat
ve fotogalerii na stránkách školy.
V následujícím školním roce se mohou děti těšit mimo jiné na dovybavení školní zahrady, neboť je zpracován projekt na její ozelenění.
První část proběhne již letos o prázdninách. Předpokládané náklady
na úpravu zahrady 400 000 Kč budou hrazeny z dotačního programu.
Protože mateřská škola je zcela nová, hračky a materiály doplňujeme
průběžně. Děti tak z nich mohou mít radost nejen o Vánocích, ale také
v průběhu roku.
Následující školní rok očekáváme přibližně stejně dětí jako letos.
Tento počet se nicméně díky místnímu azylovému domu může opět nepatrně měnit. Rodiče proto mohou přihlásit své dítě do mateřské školy
rovněž v průběhu roku a takzvané „školkovné“ zůstává oproti ostatním
školkám i pro následující rok nulové. Závěrem bych chtěla podotknout,
že školka je tu pro Vás a Vaše děti, proto je také ve Vašem zájmu, jakým
směrem se bude ubírat. Za mateřskou školu přeji všem příjemné nastupující léto a dětem krásné prázdniny!
Simona Profantová, ředitelka MŠ Petrovice

Ve škole běží zajímavý projekt
Prvního února zahájila Základní škola Velké Opatovice realizaci
grantového projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt se jmenuje Inovativní metody v prvouce, vlastivědě
a zeměpisu.
Cílem projektu je podpořit pedagogy v jejich přípravě na vyučování
a umožnit jim využívání informačních technologií, čímž dojde ke zkvalitnění výuky prvouky, vlastivědy a zeměpisu. Díky uceleným sadám výukových materiálů, moderně vybavené učebně i možnosti učitelů a žáků
pracovat s různými informačními zdroji se výuka stane zábavnější, názornější a bude možné efektivně kombinovat různé metody a formy práce. Pedagogové budou souběžně s metodickými a výukovými materiály
připravovat také materiály pro domácí přípravu žáků s prvky e-learningu, které budou pravidelně publikovány na webu školy.
Projekt trvá od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012. Materiály vytvořené v období
únor 2011 až červen 2012 budeme ověřovat ve školním roce 2011/2012

Ať už se to čtenářům a čtenářkám líbí nebo ne, musím začít, jak se
říká, „od Adama“. Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
funguje bez přestávky již od roku 1888. Přesto, že název tohoto spolku,
nebo chcete-li sdružení byl při jeho založení trošičku jiný, nic to nemění
na skutečnosti, že za roky jejich dobrovolné činnosti si svojí prací a pomocí pro spoluobčany vybudovali dobrovolní hasiči velmi dobré jméno, a to i za pomyslnou hranicí našeho městečka. Je všeobecně známo,
že pokud se členové sboru dobrovolně pustí do jakékoliv akce, vždy se
snaží, aby skončila co nejlépe. A o tom určitě vědí své i v Blansku na
Okresním sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jinak by nebyl našim
hasičům svěřen úkol zajistit již třetím rokem pořadatelství při okresním
kole soutěže mladých hasičů Plamen. Tak se k nám do Doubravice nad
Svitavou v sobotu 21. května sjelo z celého blanenského okresu celkem
46 družstev mladých hasičů, z toho 27 v kategorii „starší“ a 19 v kategorii „mladší“.
S odstupem několika hodin a po vyjádření zástupců okresního sdružení hasičů lze s klidným svědomím konstatovat, že tato akce byla velmi
zdařilá. Perfektně připravená dráha pro závod štafet i prostor pro požární útok, pro všechny zúčastněné zajištěné občerstvení, pro rozhodčí
a vedení soutěže příjemné zázemí ve víceúčelové budově a k tomu krásné
počasí – to vše udělalo z docela obyčejné soboty pro všechny příznivce
hasičského sportu téměř sváteční den. Do Doubravice ale nepřijeli pouze ti, kteří již mají v této soutěži určité zkušenosti a jméno, ale objevili
se zde i mladí hasiči, kteří zkušenosti teprve sbírají. Vždyť mnozí ještě
ani nenavštěvují základní školu. O to více si zaslouží obdiv všech přítomných za to, s jakou chutí a elánem se do jednotlivých závodů pouštěli.
Slavnostnější ráz celému závodu a soutěži dodala přítomnost náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Poláka. Ten také společně se starostou Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Blansku Františkem Nečasem předával diplomy a poháry vítězům. Jeho slova chvály
o činnosti hasičských sborů v oblasti práce s dětmi udělala všem určitě
radost.
A která družstva vystoupala na pomyslné stupně vítězů? Mladší:
1. Žernovník, 2. Senetářov, 3. Těchov, starší: 1. Žernovník, 2. Bořitov,
3. Velké Opatovice. Putovní pohár a čest reprezentovat okres Blansko
v krajské soutěži Plamen která se bude konat ve Slavkově u Brna, se
dostalo družstvu mladých hasičů ze Žernovníku. Je vidět, že tato obec
opravdu hasičským sportem žije, vždyť chlapci a děvčata skvělými výkony obhájili loňské vítězství.
Již třetím rokem je součástí okresního kola soutěže Plamen také soutěž „O pohár starosty SDH a pohár starosty městyse Doubravice nad
Svitavou“. Tady jsou výsledky, kategorie „mladší“: 1. Senetářov, 2. Žernovník, 3. Těchov. Kategorie „starší“: 1. Bořitov, 2. Ostrov u Macochy,
3. Žernovník.
A co říci na závěr? Na všech soutěžících bylo vidět, že je tato činnost
baví a to je jen a jen dobře. Poděkování proto patří nejen jim, pořadatelům, ale hlavně všem vedoucím kroužků mladých hasičů, kteří práci
s dětmi věnují spoustu svého volného času. A mladým hasičům přejme,
aby je první případné neúspěchy v soutěžích neodradily a dál se této
činnosti věnovali s takovou radostí jako dosud.
Eva Sáňková, Doubravice nad Svitavou
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kalendář akcí
úterý 14. června
AKCE
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě v 16 hod.: Odpolední herna.

KINA
Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 19.30 hod. Melancholia.
Jedovnice v 19 hod. Správci osudu.

KONCERT
Boskovice - Základní umělecká škola v 16.30 hod.: Absolventský koncert
žáků hudebního oboru.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 19.30 hod.: Smetanovo trio, koncert v rámci Mezinárodního hudebního fes valu Concentus Moraviae.

středa 15. června
AKCE
Letovice - Městský klub důchodců ve 12.30 hod.: Vycházka na le ště.
Letovice - Kulturní dům v 16 hod.: Taneční odpoledne.

KINA
Blansko ve 20 hod. Thor.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 3.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Zdrojový kód.

SERVIS

ukázky historické i moderní techniky, činnos mladých hasičů, policejních
psovodů aj.
Bořitov - Hasičská zahrada ve 13 hod.: Dětský den.
Boskovice - Park u zámeckého skleníku a areál letního kina ve 13 hod.: Vivat
letňák aneb Hurá na prázdniny, prezentace neziskových organizací, občanských sdružení a školských zařízení.
Boskovice - Letní kino v 19 hod.: Letní kino Boskovice slaví 50 let, filmové
melodie, ve 21 hod.: Představení publikace o letním kině, 21.30 hod.: Projekce dobových obrazových materiálů, 22.30 hod.: Kleopatra.
Cetkovice - Hřiště v 9 hod.: Turnaj v nohejbale.
Černá Hora - Kynologický areál v 9 hod.: Černohorský voříšek 2011, výstava
psů bez průkazu původu a kříženců.
Kořenec - Přírodní amfiteátr ve 13 hod.: Kořenecké slavnos písní a tanců.
Olešnice - Obecní rybník v 7 hod.: Dětské rybářské závody.
Pamě ce - Kaplička ve 13 hod.: Mše sv. u příležitos Srazu rodáků, poté
kulturní program v kulturním domě, náves v 17 hod.: Zábava, hraje H-Trio.
Rájec-Jestřebí - Cvičné fotbalové hřiště ve 14 hod.: O pohár starosty města,
soutěž mladých hasičů v požárním sportu.
Šebetov - Náves ve 13 hod.: Hobby Open Cup, závody aut do vrchu.
Úsobrno - Hřiště ve 13 hod.: Volejbalový turnaj smíšených družstev.
Závist - Náves v 15 hod.: Krojované hody.

KINA
Blansko v 17.30 hod. V peřině.
Blansko ve 20 hod. Kazatel.
Boskovice v 17 hod. Medvídek PÚ.
Boskovice v 19.30 hod. Princ a pruďas.
Letovice v 19.30 hod. Útěk ze Sibiře.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Máma mezi Marťany.

čtvrtek 23. června
AKCE
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě v 9 hod.: Herna.

KINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 5.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. V peřině 3D.
Doubravice v 18 hod. Čertova nevěsta.

KONCERT
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: No Name, koncert slovenské kapely.

pátek 24. června
AKCE
Letovice - Domeček v 15.30 hod.: Tancování pro dě .
Olešnice - Zahrada KD ve 14 hod.: Setkání zdravotně pos žených a seniorů.
Voděrady - Hřiště v 17 hod.: Vítání prázdnin, soutěže, tramplína, občerstvení.

DIVADLO
Boskovice - Střední pedagogická škola v 18 hod.: O sestře dvanác bratrů,
romský pohádkový příběh pro dospělé.
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Te ny v ZOO, dětské divadelní představení.

KINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 5.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. V peřině 3D.

VÝSTAVA
Kořenec - Kulturní dům v 10 hod.: Naše malé slabůstky, J. Fišerová a hosté.

KONCERT
Letovice - Jízdárna zámku v 17 hod.: Koncert pěveckého sboru Cantamus +
7 pumprdlíků.

čtvrtek 16. června

ZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cvykr.
Olomučany - Areál hřiště ve 21 hod.: Velká letní diskotéka s laserovou show
I. Kajesy Summer Night, hraje DJ LUK.

neděle 19. června

AKCE
Blansko - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Členská schůze územní organizace diabe ků v Blansku.
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Arteterapie - cesta ke zdraví a spokojenos , beseda.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě v 9 hod.: Herna.
Valchov - Knihovna v 16 hod.: Prevence prázdninových úrazů a první pomoc, zdravotnická přednáška.
Velké Opatovice - Areál letního kina v 18 hod.: Schůzka Klubu mladých důchodců.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. V peřině.
Boskovice v 17 hod. Medvídek PÚ.
Boskovice v 19.30 hod. Odcházení.
Doubravice v 18 hod. Zkus mě rozesmát.

AKCE

Evangelický kostel slaví výročí
V neděli 19. června se koná slavnostní shromáždění u příležitos 70. výročí evangelického kostela v Boskovicích. Bohatý celodenní program začíná v 9.30 hod. bohoslužbou, od 10.30 hod. následují varhanní skladby
v podání Evy Kocmanové a od 11 hod. beseda s Jiřím Gruberem na téma:
Misijní otevřenost církve a kostelů. Od 14.30 hod. se s představením Svatý komediant Fran šek představí divadlo jednoho herce v podání Láryho
Hausera, člena souboru divadla Husa na Provázku.
(zpr)
Šebetov - Náves ve 13 hod.: Hobby Open Cup, závody aut do vrchu.

KINA

KONCERT
Boskovice - Základní umělecká škola v 16.30 hod.: Závěrečný žákovský koncert.
Boskovice - Evangelický kostel v 19.30 hod.: Boni Pueri, koncert v rámci
Mezinárodního hudebního fes valu Concentus Moraviae.

pátek 17. června
AKCE
Boskovice - Kino Panorama ve 14.30 hod.: Slavnostní předání cer fikátu
o jménu planetky Boskovice, odpoledne doplní přednášky objevitelky planetky Lenky Kotkové a Jiřího Grygara.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě v 15.30 hod.: Tancování pro dě .
Lomnice - Zámek od 19 hod.: Zámek v proudu času, noční kostýmované
prohlídky lomnického zámku.

KINA

Blansko v 17.30 hod. V peřině.
Blansko ve 20 hod. Kazatel.
Boskovice v 17 hod. Medvídek PÚ.
Boskovice v 19.30 hod. Princ a pruďas.

KONCERT
Letovice - Kostel sv. Václava v 16 hod.: Koncert duchovní hudby.

VÝSTAVA
Kořenec - KD v 10 hod.: Naše malé
slabůstky, J. Fišerová a hosté.
Velké Opatovice - Ves bul stálého
kina v 15 hod.: Vernisáž výstavy
prací žáků výtvarného oboru akademického Sochaře L. Hluš ka.

pondělí 20. června
KINA

Blansko v 17.30 a 20 hod. V peřině.
Boskovice v 17 hod. Medvídek PÚ.
Boskovice v 19.30 hod. Avatar 3D.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Rango.
Letovice v 19.30 hod. Útěk ze Sibiře.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Varieté.
Šebetov v 19.30 hod. Autopohádky.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Světová invaze.

KONCERT
Lysice - Zámek v 19.30 hod.: Koncert Mezinárodního hudebního fes valu
Concentus Moravia, hrají Jan Mráček - housle, Ondřej Lébr - housle, viola,
Lukáš Klánský - klavír.

ZÁBAVA
Boro n - Koupaliště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

sobota 18. června
AKCE

Den ČKD Blansko
Přijďte si užít pohodové dopoledne s vašimi dětmi. Připravili jsme pro
vás soutěže, pohádku O Sněhurce, dílničky, balónky a cukrovou vatu
ZDARMA, nafukovací atrakce a prohlídky výrobních hal. Čeká na vás
i soutěž o ceny. Dva nejlepší kostýmy Sněhurky a dva kostýmy Trpaslíka
vyhrávají celodenní rodinný poukaz do zábavního parku Bongo Brno.
Těšíme se na vás 18. června od 9 do 12 hod. před výrobní halou ČKD
(u turbíny Orlík), ulice Gellhornova 12.
(zpr)

Dětský den v Jasinově
SDH Jasinov pořádá v sobotu 18. června ve 14 hod. na výle š v Jasinově
dětský den. Sraz účastníků je od 13.30 hod. Na programu akce je orientační běh kolem Jasinova s plněním úkolů. Na výle š budou v průběhu akce
k dispozici další atrakce jako skákací hrad, trampolína, jízda na koních, čtyřkolky nebo stříkání na plechovky.
(hrr)

Nesoutěžní přehlídka sborů
Sborování, nesoutěžní přehlídka chrámových sborů dospělých, se uskuteční
18. června v poutním chrámu P. Marie Bolestné ve Sloupu. Přehlídka sborů
na programu od 10.20 hod., od 13 hodin následuje komentovaná prohlídka
poutního chrámu a od 14 hod. mše se společnými skladbami.
(zpr)
Adamov - Nám. práce od 13 hod. Oslavy 130. výročí založení JSDH Adamov,

Blansko ve 20 hod. Zdrojový kód.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. WesternStory.

KONCERT
Velké Opatovice - Malá scéna kina
v 17 hod.: Závěrečný koncert žáků
ZUŠ V. Opatovice a pobočky Knínice.

úterý 21. června
AKCE
Boskovice - Mateřské centrum
v 15.30 hod.: Háčkujeme s Evou.
Letovice - Kulturní dům v 16 hod.:
Taneční odpoledne.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zdrojový kód.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: WesternStory.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. WesternStory.
Jedovnice v 19 hod. Harry Po er
a relikvie smr - část 1.
Letovice v 15, 17 a 19.30 hod. Čertova nevěsta.

KONCERT
Rájec-Jestřebí - Zámek v 19.30 hod.:
Aﬄatus Quintet a Mar n Kasík, koncert v rámci Mezinárodního hudebního fes valu Concentus Moraviae.

středa 22. června
AKCE
Letovice - Kulturní dům v 16 hod.:
Taneční odpoledne.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: Sedmikrásky.

KONCERT
Blansko - Kino ve 20 hod.: Pavla Kačírková a Mar n Kyšperský.

Boskovice - letní ve 21.30 hod. Filmjukebox: Sucker Punch.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Zkus mě rozesmát.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Rango.
Šebetov v 19.30 hod. Útěk ze Sibiře.
Velké Opatovice v 17 hod. Autopohádky.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Králova řeč.

ZÁBAVA
Lysice - Nádvoří zámku ve 21 hod.: Tradiční předpouťová veselice, hraje Kredit.
Šebetov - Zámecký park ve 20 hod.: Hudební večer s kapelou Hroši z Brna.
Pokračování na straně 16
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Kolář a Kakáč mají
evropské medaile
Bohumil Hlaváček
Jana Kakáčová
Björkvik, Blansko - Švédský
Björkvik byl minulý víkend dějištěm mistrovství Evropy v biketrialu. V reprezentačních dresech
bojovali hned tři borci z Blanska.
A nevrátili se s prázdnou. Celkově se Česká republika ziskem
jedné zlaté, tří stříbrných a dvou
bronzových medailí postavila
v kategorii národů na první stupínek před Švédy a Slováky. Dvě
z českých umístění na stupních

Václav Kolář.

Foto R. Kakáč

vítězů vybojovali Martin Kakáč
a Václav Kolář.
V sobotu se tradičně startovalo
v mladších kategoriích a v neděli
ve starších. Jako první blanenské
barvy v repre dresu hájil Ondřej
Šenk v kategorii Minime. Jako
doprovod mu šel Martin Kakáč,
kterého čekal start až druhý den.
„Ondra si v prvním kole vedl excelentně a do předposlední sekce figuroval na druhém místě. Nešťastná chyba mu přidala body, ale on
se nevzdal a bojoval dál,“ popsal
závod trenér Radim Kakáč. Druhé
kole dokonce dokázal Šenk zajet
celé čistě za nula trestných bodů,
ale bohužel opravovaný defekt mu
přidal na celkovém čase a ten pak
rozhodl v konečném pořadí. „Chyba v jedné sekci a defekt kola pak
Ondru připravily o medaili, přesto
bylo jeho vystoupení hodné chvály. Chybělo opravdu málo, i tak je
páté místo příslibem úspěchu na
MS,“ uvedl kouč.
V neděli si oba borci pozice
vyměnili a Martin Kakáč se vydal na start závodu premiérově
v kategorii Senior s Šenkem jako
doprovodem. „Spolupráce jim

Podrobný
výsledkový
servis
naleznete na
straně 15

V Boskovicích a Rájci-Jestřebí bojovaly přípravky

klapala do poslední sekce v prvním kole. Do této chvíle Martin
v závodě senzačně vedl s pouhými třemi trestnými body. „Jako
přes kopírák u Ondry - stejná
chyba a pět bodů v poslední sekci
značila začátek problémů. Martin bojoval s křečemi předloktí
a prstů, v některých sekcích náročných na čas svůj boj prohrával
a nabíral trestné body,“ mrzelo
Kakáče. Nakonec se musel spokojit se třetím místem. „Ale i to
je úspěch, na který Marťa čekal
docela dlouho,“ měl radost ze synova úspěchu.
V kategorii Elite se na trať
vydala česká biketrialová jednička Václav Kolář. I když nezačal
zrovna podle svých představ, postupně se svoji promyšlenou jízdou dostával do čela. „Nakonec
zbyl pouze jeden soupeř Španěl
Javier Alonso Vallina a ten měl
tentokrát více štěstí, když při
shodném počtu trestných bodů
rozhodoval počet nul. Na ty pak
Javier zvítězil. Vaškovo stříbro
však v této kategorii znamená
hodně,“ ocenil umístění svěřence
Radim Kakáč.

Kamenický se Zahálkou skončili pá
Höchst, Svitávka - Patrik Kamenický a Filip Zahálka ze Svitávky reprezentovali Českou republiku na juniorském ME v kolové v rakouském Höchstu.
Ačkoliv do posledního zápasu
sahali na medaile, nakonec zbylo pro nejlepší české juniory jen
páté místo. Po prohrách s Rakouskem 0:7 a Německem 2:4
nestačili Zahálka s Kamenickým
ani na Francii (1:2), což je odsunulo z medailové pozice.
„Vyhráli jsme s Maďarskem
7:0, s Belgií 3:2 a remíza se Švý-

carskem 1:1 nám při posledním
zápase s Francouzi určila, že pokud vyhrajeme byť o jediný gól,
budeme hrát znovu se Švýcary
o bronz. Celý zápas jsme podřídili taktiku hlavně snaze udržet
nebezpečné Francouze s nulou na
kontě. Dvě minuty před koncem
za stavu 1:1 jsme však museli
otevřít hru, abychom měli šanci
poprat se o bronz. Proto jsme více
utočili a bohužel minutu před závěrem přišel trest,“ prozradil trenér Vladimír Zahálka. „Kluci hráli takový turnaj poprvé a trochu je

to první den svazovalo. Škoda, že
jsme neměli možnost v průběhu
roku zahrát si proti kvalitním soupeřům z Rakouska či Německa.
Kolová je tam trochu jinde a rozhodčí taky pískají odlišně než
u nás. Kluci hráli nadoraz a zaslouží si velkou pochvalu, v dusnu a vydýchaném ovzduší v hale
sebrali soupeřům sedm bodů.
Nakonec jim i domácí Rakušané
fandili pro jejich pěknou hru. A za
to hráčům patří dík,“ dodal kouč.
Titul získali domácí před Němci
a Švýcary.
(vz, bh)

Turnaje nejmladších. Sobota byla ve znamení dvou mimořádně zdařilých akcí pro nejmladší adepty kulatého míče. Funkcionáři v Boskovicích připravili monstrózní turnaj pro přípravky z celé republiky i Slovenska,
když své umění zde předváděly na osmi hřiš ch současně naděje ligových celků např. ze Zbrojovky, Olomouce, Slovácka či Slovanu Bra slava. Rozsahem menší, ale zato s vynikající atmosférou, byl turnaj v Rájci-Jestřebí, kde si pomyslnou palmu vítězství vybojovala přípravka z Blanska. (bh)
2x foto Bohumil Hlaváček

Blansko ještě živí malou naději na záchranu
Bohumil Hlaváček
Třebíč, Blansko - Dva těžcí
soupeři fotbalové Blansko v divizi
přehráli. Naděje na záchranu ale
stále žije. Vzhledem k ostatním
výsledkům rozhodne o postupujících i sestupujících poslední kolo.
V něm APOS musí vyhrát nad
prvními Otrokovicemi a Napajedla doma klopýtnout s Hodonínem.
Třebíč – Blansko 4:2 (1:0),
Hájek, Karásek. Blansko: Švancara - Bubeníček, Kolář (81. Nečas), Pokoj, Šíp - Doležel, Janíček,
Jelínek (46. Karásek), Hájek (84.
Bezděk) - Farník (C) – Oulehla.
Trenér: Michal Kugler.

Blansko - Hodonín 1:2.

Zápas začal nešťastně. Běžela
6. minuta a nahrávku Pacholíka na
spoluhráče si Pokoj smolně srazil
do sítě. Domácí branka paradoxně
uspala a Blansko převzalo iniciativu. Srovnat mohl po Farníkově
nahrávce ve 30. minutě Doležel,
ale minul. O šest minut později
spálil pro změnu příležitost po příhře Oulehly Farník, výborně chytající Beer byl na místě.
Začátek druhého poločasu patřil
jednoznačně Blansku. Po faulu na
Karáska Janíčkovu střelu z trestného kopu bravurně opět kryl
Beer. Stejně zazářil i při Kolářově
hlavičce v 54. minutě, ale na Hájkovu dorážku byl již krátký – 1:1.

Foto Bohumil Hlaváček

Hosté mohli jít i do vedení, skvělý
domácí brankář však Karáskovu šanci zmařil. A přišla odplata.
Švancara nedosáhl na dalekonosnou střelu Čermáka a bylo to 2:1
pro Třebíč. Zaražení hosté krátce
nato inkasovali znovu, když v 76.
minutě Durda napálil míč pod
břevno. Hřebíček do blanenské
rakve zatloukl v 83. minutě čtvrtou trefou Pacholík. Karásek již
jen po Bezděkově rohu snížil.
„Utkání jsme mohli klidně
i vyhrát. Domácí měli v brance
výborného Beera, který chytil tři
vyložené šance. Třebíčtí se do
hry příliš nedostávali s výjimkou
konce utkání, kdy už se hrálo
vabank. S mým týmem jsem byl
spokojen, škoda, že jsme dnes
nedokázali bodovat,“ poznamenal po zápase blanenský lodivod
Michal Kugler.
Ostatní výsledky předposledního kola: Otrokovice – Velké
Meziříčí 5:0 (4:0), Hodonín –
Žďár 8:1 (5:1), Sparta Brno – Napajedla 3:1 (1:1), Tasovice – Vyškov 1:1 (0:1), Vrchovina – Bystrc
2:0 (0:0), Uherský Brod – Rosice
1:6 (1:2), Pelhřimov – Konice 2:0
(1:0).
Hrálo se minulý víkend: Blansko – Hodonín 1:2 (0:1), Doležel.
Blansko: Švancara - Bubeníček,
Kolář, Pokoj, Hájek - Doležel, K.
Janíček (76. Nečas), Farník (84.
Klimeš), Beneš - Karásek, Jelínek
(63. Šíp). Trenér: Michal Kugler.
Blansko podlehlo tentokrát lepšímu týmu, výhra Hodonína byla
zasloužená. V prvním poločase si
hosté udržovali územní převahu,
oba brankáři však příliš práce neměli. Hodonín se do vedení dostal
ve 34. minutě, když přesný centr

Svobody poslal hlavou do sítě
Šturma. Šance Beneše v závěru
půle bravurně zlikvidoval hostující gólman.
Vedení Hodonín potvrdil v 63.
minutě, kdy si vybrala slabší chvilku blanenská stoperská dvojice
a míč protlačil Ondryáš do Švancarovy sítě. Domácí se nevzdali
a sympaticky se pokoušeli o zvrat.
V 86. minutě se Doleželovi podařilo snížit, ale to bylo vše. Stejný
hráč jen trpce litoval, když v 90.
minutě zblízka přestřelil, vedle
hlavičkoval při závěrečné zteči
i Pokoj. „Chtěli jsme hrát z hlubokého bloku, protože jsme věděli,
že celý zápas se soupeřem nevydržíme běhat. Vše se v podstatě dařilo, bohužel na rozdíl od minulých
utkání byl Hodonín v zakončení
lepší. Kluci bojovali až do konce,
v tomto směru jim nemůžu nic
vytknout,“ zhodnotil utkání trenér
Michal Kugler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otrokovice
Rosice
Hodonín
Pelhřimov
Vyškov
Třebíč
Žďár
Bystrc
V. Meziříčí
Vrchovina
Tasovice
Sparta
Napajedla
Blansko
Konice
Uh. Brod

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

16
15
14
14
13
11
12
10
10
10
10
8
6
7
5
6

4
5
7
7
8
14
7
9
9
8
7
10
11
6
11
7

9
9
8
8
8
4
10
10
10
11
12
11
12
16
13
16

54:35
60:35
55:36
56:44
43:27
43:28
58:47
37:47
38:50
26:28
44:49
33:44
42:50
31:58
32:46
25:53

52
50
49
49
47
47
43
39
39
38
37
34
29
27
26
25

Poslední kolo: Konice – Uherský Brod, Rosice – Vrchovina,
Napajedla – Hodonín, Žďár –Třebíč, Blansko – Otrokovice, Velké
Meziříčí – Pelhřimov, Bystrc – Tasovice, Vyškov – Sparta.

Kovář vyhrál závod
Českého poháru
Plzeň, Benešov - O druhý letošní zápis do knihy vítězů v Českém poháru horských kol se postaral v Plzni Radim Kovář, když s náskokem 44
vteřin vyhrál kategorii juniorů a dostal se tak do vedení v celkovém hodnocení Českém poháru mezi juniory.
Jezdec stáje Moravec Merida Czech MTB Team se v závodě od začátku
pohyboval na čele spolu s Vojtěchem Niplem a nebylo pochyb, že se tito
dva poperou o první místo. „Vojta to nakonec Radimovi usnadnil, když ve
druhém z pěti okruhů odstoupil pro technickou závadu. Radim pak navýšil
náskok až na jednu minutu a deset sekund a tak si mohl dovolit v klidu dojet do cíle pro své první letošní vítězství,“ uvedl trenér Martin Bezdíček.
Nikola Hlubinková mezi juniorkami i přes pokažený start, když musela
až ze samého konce startovního pole sjíždět ujetou špici, dokázala během
prvního ze tří okruhů sjet svoji největší soupeřku Barboru Machulkovou na
deset vteřin. „Od poloviny závodu bylo vidět, že si Nikola při stíhací jízdě
hrábla, i tak z toho v cíli byla přijatelná ztráta minuta a patnáct vteřin na
Báru. I přes druhé místo Nikola stále vede Český pohár,“ doplnil Bezdíček.
Smůlu v závodě měl další benešovský adept na medaili Adam Sekanina,
který musel ve druhém kole zamířit ze třetího místa kvůli defektu do depa
pro výměnu kola. Bohužel se to stalo za prvním depem, takže Adam musel
dojet polovinu okruhu (2,5 kilometru) na ušlém kole. I přes tento hendikep
bojoval a skončil na pěkném osmém místě. V celkovém pořadí mu patří
šestá příčka s minimálním odstupem deseti bodů na třetí místo.
Ostatní členové týmu zajeli své standardní výkony. V žácích skončila
Adéla Šafářová na devátém místě, Patrik Kolář byl dvanáctý, Filip Koukal devatenáctý a Dominik Prudek po
heroickém výkonu, když se zaseklým
řetězem došel do cíle, dojel na třicátém
druhém místě. V kategorii expert obsadil
Petr Bořil dvanácté místo, Jan Šubrt byl
třiadvacátý, David Malý třicátý a Radek
Barák po defektu jedenatřicátý.
„Obrovskou smůlu měla v závodě
juniorek Markéta Parolková, která ve
druhém okruhu zkolabovala. Následná
vyšetření naštěstí žádné zdravotní problémy neobjevila, takže doufáme, že do
dalšího závodu, který se jede už v sobotu v Peci pod Sněžkou, bude v pořádku.
S tím souvisí i odstoupení Evy Zemánkové, která se o Markétu na trati postarala,
než dorazili ostatní členové týmu, kteří
R. Kovář.
Foto archiv se v tomto sektoru tratě nacházeli,“ dodal
Bezdíček.
(pš)
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Ráječko se loučilo s domácími diváky sedmi krásnými brankami

Boskovice na postup nedosáhly
ho mužstva po změně stran v 65.
minutě. Domácí korigovali v 80.
minutě, ale poslední slovo měl Janíček, který dal čtyři minuty před
koncem skóre konečnou podobu.
Hrálo se minulý víkend: Rájec-Jestřebí – Bzenec 2:3 (1:2),
Cabadaj, Ostrý. ČK: Geschwantner
(Rájec). Kuřim – Ráječko 1:2 (1:1),
Jarůšek, Starý. Novosedly – Boskovice 0:1 (0:1), Martínek L.

Bohumil Hlaváček

Blansko B – Bořitov 2:4.
Blansko B – Bořitov 2:4 (2:0),
Pernica, Juránek – Šmerda, Richtr 2.
Zápas dvou odlišných poločasů se hrál v Blansku. V prvním se
domácí ujali rychle góly Pernici
a Juránka vedení a byli jasně lepší.
Další šance již však nevyužili a po
změně stran toho trpce litovali.
Bořitovští se vrátili z kabin jako
vyměnění a zcela ovládli hru. Poté,
co snížil v 56. minutě Šmerda, bylo
jen otázkou času, kdy se otočí skóre úplně. Po slepených brankách
Richtra a Šmerdy z penalty se tak
stalo již v 70. minutě, pečetil v samém závěru opět Richtr.
Kunštát – Olešnice 2:0 (1:0),
Král, Truhlář.
Zápas měl jasného favorita,
který svoji roli potvrdil. Kunštátští šli do vedení po kombinační
akci, na jejímž konci bylo Španělovo přiťuknutí pohotovému
střelci Královi. Hosté se snažili
sympaticky o vyrovnání, jejich
snahu ale pohřbila druhá branka
v jejich síti v úvodu druhé půle.
Po kolmici od Miholy byl Truhlář
u míče dřív než olešnický gólman
a pohodlně do prázdné branky
skóroval. Zápas se pak dohrával
jen z povinnosti.
Černá Hora – Bohdalice 1:3
(0:1), Mazal.

Foto Bohumil Hlaváček
Zajímavou mezihru měl zápas
v Černé Hoře. Krátce před půlí ho
totiž na zhruba deset minut přerušil včelí roj, který přilétl na hřiště.
Hosté vedli, naději vrátila domácím dorážka Mazala v 76. minutě.
Jejich radost ale trvala jen čtyři
minuty, kdy se Bohdalice znovu
utrhly o gól. Jejich výhru potvrdila
pečetící třetí trefa v 90. minutě.
Hrálo se minulý víkend: Bohdalice – Kunštát 1:2 (1:2), Řehoř.
Drnovice – Blansko B 2:1 (0:1),
Sedláček. Bořitov – Medlánky 2:1
(1:0), Ostrý, Šmerda. Olešnice –
Tišnov 0:2 (0:0). Ochoz u Brna –
Černá Hora 0:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bořitov
Tišnov
Bosonohy
FKD
Bohdalice
Kunštát
Medlánky
Svratka
Ochoz
Černá Hora
Ivanovice
Rousínov B
Blansko B
Olešnice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

14
13
14
12
13
11
11
9
8
7
8
7
7
4

5
6
3
8
3
9
2
4
7
8
4
6
5
4

6
6
8
5
9
5
12
12
10
10
13
12
13
17

52:40
36:19
51:36
35:22
46:30
29:25
42:35
42:45
29:42
34:36
25:40
33:37
34:50
14:45

47
45
45
44
42
42
35
31
31
29
28
27
26
16

Poslední kolo: Ivanovice – Medlánky, Rousínov B – Blansko B,
Bořitov – Svratka, FKD – Tišnov,
Bosonohy – Kunštát, Olešnice –
Černá Hora, Bohdalice – Ochoz.

OĐėĊĘēŃ ĕţĊćĔė
Vysočany – Sloup 3:4 (1:1),
Hejč Jiří, Přikryl, Slouka J. – Mikulášek 2, Trefil, Šváb.
Sloup stále bojuje o první místo. Domácí sice vedli z penalty, ale
pak přišly chvíle pro hosty. Mikulášek přímo z rohu před půlí vyrovnal. Trefil pak dálkovou střelou
poslal Sloup do vedení a po dalších dvou trefách se zdálo být rozhodnuto. Tři body nakonec hosté
uhájili, přestože v závěru dvakrát
inkasovali.
Olomučany – Lipovec 1:1
(0:0), Štěpánek J. – Sedlák M.
Zápas vysoké kvality se hrál
v Olomučanech, určitě nejlepší v této sezoně. Domácí diváci
se ale nakonec výhry nedočkali.
Štěpánek jejich velice dobře hrající tým sice poslal do vedení, ale
Lipovec nakonec dokázal v hektickém závěru v nastaveném čase
vyrovnat Sedlákem.
Šošůvka – Boskovice B 2:2
(2:1), Knődl, vlastní – Zoubek,
vlastní.
Domácí se dostali do dvoubrankového vedení, které stačily Boskovice do půle stáhnout
kontaktním gólem Zoubka. V 53.
minutě ale přišla vlastní branka
šošůvského Ivana Zouhara a málokoho napadlo, že tím je zápis
uzavřen. Když ale další šance na
obou stranách zůstaly nevyužity,
stalo se tak.
Rudice – Kořenec 5:0 (0:0),
Matuška 3, Zouhar Michal 2.
První poločas přinesl vyrovnanou kopanou. Po změně stran ale
bylo vše jinak. Zouhar otevřel skóre ve 49. minutě a po chvíli přidal
kanonýr Matuška, který zaznamenal nakonec hattrick, druhý zásah.
Kořenec se již nevzpamatoval a nakonec se v Rudici zrodil debakl.
Doubravice – Lysice 1:2 (1:1),
Vach M. – Adámek T., Lepka P.
Největší překvapení se zrodilo v Doubravici. Lysice, kterým
hrozí sestup, se vzchopily k výhře. Vedly od 3. minuty. Vach sice
vyrovnal z penalty, ale Lepka po
standardce poslal hosty znovu
do vedení. To jim vydrželo až do
konce, když domácímu Vladíkovi
chytil lysický gólman v 85. minutě
penaltu.

Drnovice – Jedovnice 6:4
(2:1), Setnička J., Crhák P. 2, Haničinec, Komárek J. – Sehnal 2,
Pokorný, Šot.
Utkání přineslo pro diváky
atraktivní fotbal. Drnovice celý
zápas vedly, Jedovničtí dotahovali. Oba celky hrály jakoby bez
obran a gólů utěšeně přibývalo.
Nakonec jich padlo deset, ale podle očitých svědků jich mohlo být
klidně dvojnásobek, šancí na to
měly oba celky dost.
Letovice – Vavřinec 6:1 (4:0),
Prudil M. 3, Řezník 2, Chmelíček
– Musil, ČK: Heger (L).
Zápas měl podle očekávání jednoznačný průběh. O výhře Letovic
nebylo od začátku pochyb, beznadějně poslední Vavřinec dokázal
dát svůj čestný úspěch až v poslední minutě z pokutového kopu.
Hrálo se minulý víkend: Boskovice B – Vavřinec 4:1 (3:1), Stříž
M. 2, Přikryl A., Pirochta – Přikryl
Radim. Sloup – Letovice 2:0 (1:0),
Kleveta 2. Jedovnice – Vysočany
3:3 (1:2), Janda, Pernica, Kunc
Lukáš – Slouka, Hejč, Beneš. Lipovec – Drnovice 4:2 (2:1), Sedlák M., Vágner L., Zukal, Horáček
L. – Haničinec, Setnička. Lysice
– Olomučany 3:2 (1:0), Skoček,
Adámek T., Jonáš P. – Klíma Pavel, Štěpánek. Kořenec – Doubravice 1:5 (0:3), Ševčík – Daněk
2, Ondráček, Vladík, vlastní. Šošůvka – Rudice 3:4 (0:1), Kuchař,
Knődl, Zouhar R. – Zouhar M. 2,
Paděra, Pernica P.
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Poslední kolo: Boskovice B
– Letovice, Jedovnice – Olomučany, Lipovec – Doubravice, Lysice – Rudice, Kořenec – Šošůvka,
Vavřinec – Vysočany, Sloup – Drnovice.

Blanensko a Boskovicko - Je
rozhodnuto. Postup z krajského
přeboru do divize si vybojoval Tatran Bohunice. Boskovice skončí
v letošním ročníku na druhém místě. Ráječko bude páté nebo čtvrté,
každopádně je nemůže v posledním kole předstihnout rival z Rájce-Jestřebí. Olympia se loučila domácí kanonádou proti znojemské
rezervě.
SK Olympia Ráječko – 1.SC
Znojmo B 7:2 (3:0), Sehnal J.,
Jarůšek 2, Starý, Bartoš, Kupský.
Ráječko: Kučera – Bartoš, Maška,
Tenora, Kopecký – Jarůšek (86.
Slavíček), Kupský, Sehnal J. (75.
Plch), Štrajt – Neděla (37. Kolář),
Starý.
Poslední domácí zápas sezony
se Olympii povedl na jedničku
s hvězdičkou. Diváci viděli pestrou
střelnici s krásnými góly, a to ještě
třikrát zazvonila hostující tyč. „Potěšilo nás to a také fakt, že nakonec
skončíme v tabulce před největším rivalem ze sousedního Rájce.
Trochu nás totiž mrzelo, že jeho
úspěchy byly možná více zviditel-

Rájec-Jestřebí – Bzenec 2:3.
ňovány na úkor našich,“ má radost
trenér Lubomír Zapletal.
Framoz Rousínov – MKZ Rájec-Jestřebí 3:2 (1:1), Ostrý, Macík. Rájec_Jestřebí: Němeček (74.
Klíma) - Krempaský (78. Holý),
Palkanynec, Macík, Hrůza - Herman, Opletal, Sedlák, Blatný - Ostrý, Cabadaj.
Branky začaly padat až v závěru
první půle. Při standardce se dostal
míč na hlavu Ostrého a ten poslal
hosty do vedení. Rousínov dokázal
okamžitě kontrovat, když krátce po
rozehrávce trefil šibenici Daněk.

Foto Bohumil Hlaváček
Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch v 66. a 74. minutě, kdy získali dvougólové vedení. Korigoval až
v závěru Macík ze standardky.
Baník Zbýšov – FC Boskovice
1:4 (0:2), Martínek L. 2, vlastní,
Janíček. Boskovice: Bušina - Adamec, Horák Jak., Václavek, Černý Preč, Koudelka (72. Müller), Martínek L., Horák Jan (64. Ošlejšek)
- Janíček, Fojt (68. Přikryl).
Boskovice vedly po vlastní brance již od 12. minuty, druhý zásah si
připsal výborně hrající Lukáš Martínek. Ten přidal i třetí branku své-
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Poslední kolo: Znojmo B – M.
Krumlov, Znojmo – Ráječko, Novosedly – Zbýšov, Boskovice – Vracov,
Kuřim – Bzenec, Bohunice – Rousínov,
Rájec – Ivančice, Velká – Židenice.

Radost. Vynikajícího úspěchu docílili dorostenci FK APOS Blansko, kteří mají již jisté prvenství v krajském přeboru a postup do divize. Trenér Jiří Pokoj se
po zásluze ocitl v náručích svých svěřenců. Foto Boris Hasa * Vítězství. V okresním finále přípravek byly nejlepší Boskovice. Foto Jiří Sychra

Olympia je ve čtvrtfinále Českého poháru
Blansko - V neděli hostili
blanenští baseballisté ve 3. kole
Českého poháru extraligový tým
Hroši Brno.
Utkání slibovalo zajímavou
podívanou, domácí Olympia se
chtěla před domácím publikem
nad extraligovým týmem vytáhnout. A povedlo se jí to na sto
procent. Vyrovnanému zápasu
dominovali zejména nadhazovači
a pozorné obrany obou soupeřů. Za domácí na nadhazovacím
kopci exceloval a doslova ča-

roval Pavel Procházka, když za
celý zápas umožnil soupeři jeden
jediný dobrý odpal.
První bod domácích stáhnul
svým odpalem Jarda Němec až
v páté směně a domácí se po doběhu Libora Koláře ujali vedení
1:0. Hroši dokázali v šestém inningu srovnat na 1:1. Pak se oba
soupeři přetahovali o každou
metu a pálkaři bojovali doslova
o každý dobrý nadhoz. V posledních třech směnách si domácí
dokázali vytvořit rostoucí tlak na

Plavci závodili v Praze
Praha, Blansko - Devět plavců blanenského oddílu startovalo
o minulém víkendu za krásného
slunečného počasí na 3. kole Českého poháru v plavání v otevřené
padesátce v Praze-Podolí.
Účast - 550 plavců z ČR, Slovenska, Polska, Francie. Disciplíny se plavaly v jedné kategorii,
protože Český pohár je určen pro
plavce bez rozdílu věku, pouze
100 a 200 m prsa a 100 kraul se
vyhodnocovaly zvláštní cenou
i v žákovské kategorii, což vyhovovalo našemu prsaři Dominiku
Špačkovi, který v obou startech
zvítězil. V některých disciplínách
se na startu objevilo až dvě stě
závodníků, takže časový program

byl velmi náročný. V posledních
nejsilnějších rozplavbách startoval dvakrát i blanenský Jan Vencel, ale protože mu padesátimetrový bazén moc nesedí, bylo z toho
nakonec jen třinácté místo na
stovce prsa. Medaile vybojovala
blanenská Silvie Rybářová v dresu
Komety Brno. Zvítězila na 400 m
polohový závod a druhá doplavala
na 800 m kraul, hned za naší nejlepší dálkovou plavkyní Janou Pechanovou, která také na této trati
dokonce zaplavala nejlepší bodový výkon žen a byla vyhodnocena
spolu s Martinem Vernerem, který
zaplaval nejlepší výkon na stovce
kraul. Oba plavci jsou z Komety
Brno.
(vv)

pálce a obsazovat mety. Vítězný
odpal znamenající cenné vítězství
2:1 nad účastníkem baseballové
extraligy zaznamenal v dohrávce
sedmé směny Aleš Blažek. Pavel
Procházka pak již nedal soupeřovým pálkařům žádnou šanci a poslal posledním nadhozem v deváté směně baseballisty Olympie
Blansko do čtvrtfinále poháru.
V něm přivítá Olympia na domácím hřišti další extraligový
tým Techniku Brno, v jejichž
řadách je vedle několika cizin-

ců i současná hvězda, panamský
nadhazovač Roger Deago, hráč
který okusil ve své kariéře i profesionální Major League za San
Diego Padres a Tampa Bay Rays.
A to je ta nejlepší pozvánka pro
blanenské fanoušky. V původním
rozepsaném termínu čtvrtfinále
poháru však blanenští již hrají
svůj odložený zápas českomoravské ligy, takže o přesném termínu
čtvrtfinále mezi Olympií a Technikou budeme co nejdříve informovat.
(rod, bh)

Ráječtí fotbalisté
budou slavit výročí
Rájec-Jestřebí - Fotbalové odpoledne uspořádané v rámci oslav
90 let kopané v Rájci-Jestřebí se
uskuteční v sobotu 25. června od
13 hodin. Uvede ho utkání žáků
FK MKZ proti výběru OFS Blansko. Následovat bude slavnostní
zahájení s krátkým seznámením

s historií fotbalu v Rájci-Jestřebí
a beseda k historii. V 15 hodin se
utká A mužstvo FK MKZ proti
výběru bývalých aktivních hráčů
klubu pod hlavičkou Zrcadlo Teamu. Od 17.30 následuje zápas veteránů FK MKZ. Program ukončí
taneční zábava.
(bh)

David mistrem Evropy
Petrohrad, Boskovice - Poslední květnový víkend se uskutečnilo 18. mistrovství Evropy
v billiard-hockey - šprtci, které
premiérově hostil Petrohrad. Nakonec toto ruské město přivítalo
reprezentanty šesti evropských
zemí, mezi kterými roli favorita
opět potvrdili čeští hráči. Mistry
Evropy se stali v kategorii mužů,
žen i juniorů.
Mezi juniory se jako jediný zástupce boskovického šprtce probojoval na šampionát Jakub David.
Po třech vítězstvích nad domácími
reprezentanty se v semifinále utkal
se svým dlouholetým soupeřem
a reprezentačním kolegou Tomá-

šem Fleišmanem z Mostu. Po velice vyrovnaném průběhu David
ubránil hubené, ale o to cenější
vítěztví 1:0 a otevřel si tak bránu
do finále. Zde se utkal s dalším
Čechem Martinem Vránou z Brna.
Zde již boskovický borec nepřipustil jakékoli pochybnosti o tom, kdo
si nasadí korunu evropského krále
šprtce v kategorii juniorů pro rok
2011 a svého soka rozdrtil 7:0.
Jakub David tak potvrdil své
vysoké kvality a nelze si přát víc,
než aby je prokázal i příští sezonu
už v kategorii mužů, třeba hned na
příštím mistrovství České republiky, které se uskuteční 26. listopadu v Boskovicích.
(fer, bh)

Závod. Na atletickém ovále a na vedlejším škvárovém hřišti v kunštátě se konal další ročník závodů O pohár krále Jiřího. Mladí sportovci z 2. - 5. ročníků základních škol soutěžili ve sprintu na 50
metrů, vytrvalostním běhu, štafetě a hodu kriketovým míčkem.
Foto Pavel Šmerda

KUNŠTÁTSKO, LYSICKO, OLEŠNICKO
V Lysicích v červenci oslaví 50. výročí od zahájení provozu letního areálu

Koupaliště se chystají na sezonu
Pavel Šmerda
Radim Hruška
Se stoupajícími teplotami se blíží zahájení
sezony venkovních koupališť. Zatímco aquapark v Blansku a nové moderní koupaliště
v Boskovicích jsou už v provozu, ostatní se
ještě připravují.
Obzvláště významný je letošní rok pro Lysice. „Slavíme padesát let od otevření koupaliště. Na 30. července chystáme bohatý
program, ve kterém nebude chybět ani vodní
fontána,“ prozradil starosta městyse Luděk
Baláč. Co se týká provozu, zůstává koupaliště prakticky ve stejném režimu jako loni.
„Pouze u dospělých jsme zdražili celodenní
vstupné na 35 korun, děti do 18 let zaplatí
pouze 20 korun, děti do dvou let mají vstup
zdarma. Máme tak stále nejnižší ceny v regionu,“ doplnil starosta. Výhodné vstupné
zůstává po sedmnácté hodině, bez placení
mohou přijít zájemci v úterý a čtvrtek od 18
do 19 hodin na kondiční plavání. Otevírací
doba koupaliště bude v pondělí, středu, pátek a o víkendech od 10 do 19 hodin, v úterý
a čtvrtek od 10 do 18 hodin, v areálu je k dispozici bar s rychlým občerstvením, v sousedství se nachází restaurace se samostatným
vstupem. „V případě hezkého počasí otevřeme už na lysickou pouť v sobotu 25. června,
pokud to nevyjde, tak od 1. července,“ dodal
starosta s tím, že ihned po ukončení sezony
se na koupališti pustí do budování víceúčelového hřiště.
Připraveni jsou také v Olešnici. Tam před
zahájením sezony neplánovali větší investice, přesto stačili opravit dřevěné prvky
v areálu, na kterých už zahlodal zub času.
„Než otevřeme, chceme ještě dokončit stav-

bu beachvolejbalového hřiště v sousedním
sportovním areálu. Doufáme také, že počasí
umožní rychlý růst trávy, protože jsme zvětšili odpočinkové plochy u koupaliště. Kapacita areálu bývá často naplněna i přeplněna.
V současné době provozovatel koupaliště
napustil bazén a zprovoznil čističku vody.
Záleží tedy jen na počasí, jak rychle se ohře-

je voda v bazénu,“ uvedl olešnický starosta
Zdeněk Peša.
Provoz bude probíhat standardně jako
v minulých letech. „Systém, že město nechává provozovateli koupaliště i provoz tamní
restaurace, se zdá jako dobrý. Investujeme
jen do zásadnějších oprav a menší věci si provádí provozovatel na vlastní náklady. To se

týká například energie nebo nátěrů bazénové
vany,“ doplnil Peša. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce. Dospělí zaplatí třicet
a děti dvacet korun. Otevírací doba bude od
deseti do osmnácti hodin. Kromě koupání je
k dispozici občerstvení v restauraci v areálu
koupaliště a také hřiště na nohejbal a nově
i plážový volejbal.

Koupaliště Lysice.

Foto Pavel Šmerda

Drnovičtí si
připomenou
pivovarskou
tradici
Tradici vaření piva si připomenout v sobotu 9. července v Drnovicích. Místní sbor dobrovolných hasičů tam uspořádá Pivní
slavnosti.
„Jsme hrdí na svoji obec. V minulosti jsme byli významným
centrem regionu. Pivovar, který
zásoboval pivem celé panství, je
toho důkazem. Chceme si tuto
tradici připomenout,“ říká Jan
Borek z místního sboru dobrovolných hasičů, který akci pořádá.
Pivovar byl v Drnovicích založen již v roce 1654 a pivo vyráběl asi dvě stě padesát let. „Obec
podobné akce vítá a podporuje.
Zapojení občanů do veřejného života a podpora místních tradic je
jednou z mých hlavních priorit,“
doplnil starosta Petr Ducháček.
Do Drnovic přijede připomenout tradici vaření piva celkem
osm pivovarů. „Nabídneme devět
druhů piv, jsme připraveni vytočit
přes dva tisíce litrů,“ plánuje Jan
Borek. Připraven bude doprovodný program i bohaté občerstvení.
Děti si budou moci zaskotačit na
skákacím hradu nebo vyzkoušet hasičskou stříkačku, dospělí
budou mít možnost se předvést
v házení sudem a dalších dovednostech s pivní tématikou. Na
závěr celé akce je připravena taneční zábava, na které vystoupí
skupiny Prorock a Vaťák – Kabát
revival.
(pš)

V Olešnici jsou na turisty připraveni
V Olešnici se připravují na turistickou sezonu. Nabídka možných
aktivit je pestrá, ale starosta města
Zdeněk Peša upozorňuje na fakt, že
lidé šetří a snižuje se tak například
návštěvnost kulturních akcí.
„Uvidíme, jak tento „spořivý“ způsob života ovlivní sezonu
v Olešnici. Od května máme otevřená obě muzea, která jsou nyní
hojně navštěvovaná školními výlety. Navíc ve městě funguje také
muzeum modrotisku. Hlavní nápor návštěvníků čekáme v období
letních prázdnin. Město jako provozovatel dvou muzeí ponechalo
velmi příznivé vstupné. Zapojili
jsme se také do obou projektů Jihomoravského kraje – jak rodinných,
tak senior pasů. I zde je tak možné
získat další slevu,“ uvedl Peša.
Olešnicko figuruje také v projektu Krajem pověstí a bájí aneb
Pověsti a pohádky od Svitavy od
Svratky. Od dubna umožňuje návštěvníkům v infocentru přihlásit

Vybrané akce na Kunštátsku, Lysicku a Olešnicku
ČERVEN
17. 6. Lysice, zámek, koncert hudebního festivalu Concentus Moraviae,
J. Mráček, O. Lébr, L. Klánský.
18. 5. Olešnice, obecní rybník, dětské rybářské závody.
24. 6. Olešnice, kulturní dům, setkání zdravotně postižených a seniorů.
24. 6. Lysice, zámek, Pouťová veselice.
25. 6. Kunštát, zámek, NABOSO,
divadelní představení.
25. 6. Lysice, zámek, Noční procházka zámeckou zahradou.

25. a 26. 6. Lysice, zámek, Slavnosti na zámku - oživlé komnaty,
kostýmované prohlídky, Levandulový jarmark.

ČERVENEC
1. 7. – 30. 7. Kunštát, informační
centrum, Vysočina, výstava fotografií Daniely Švandové.
2. 7. Lysice, zámek, Noční kostýmované prohlídky zámku.
2. 7. Olešnice, zahrada kulturního
domu, Městské pivní slavnosti.
3. 7. Kunštát, zámek, Jaroslav
Hutka, koncert.

Motorest
Sebranice

5. 7. Lysice, zámek, Noční procházka zámeckou zahradou.
15. 7. Lysice, zámek, Svatební show
v prostorách zámecké zahrady.
16. 7. Lysice, zámek, Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers.
23. 7. Kunštát, zámek, divadelní
představení.
23. a 30. 7. Lysice, zámek, Noční
kostýmované prohlídky.
30. 7. Olešnice, u hasičské zbrojnice, Hasičská soutěž „starých pánů“.

SRPEN
5. – 7. 8. Olešnice, Svatovavřinecká pouť.
6. 8. Lysice, zámek, Noční procházka zámeckou zahradou.
13. 8. Lysice, zámek, Noční kostýmované prohlídky.
14. 8. Kunštát, zámek, Čankišou,
koncert.
17. - 21. 8. Lysice, zámek, Léto
budiž pochváleno, výstava květinových aranžmá.
27. 8. Kunštát, zámek, divadelní
představení.

nabízí možnost uspořádat

akce, svatby, večírky,
narozeniny aj.
tel.:

Kapacita 140 míst

516 462 850 w w w. z l a t a s t u d n a . w z . c z

ZÁŘÍ
3. a 4. 9. Lysice, zámek, Rozmanitost jiřin, přehlídka pěstitelů jiřin.
3. 9. Lysice, zámek, Hradozámecká
noc.
10. 9. Olešnice, zahrada kulturního
domu, bleší trh.

17. – 18. 9. Kunštát, náměstí Krále
Jiřího, Hrnčířský jarmark.
24. 9. Kunštát, zámek, divadelní
představení.
28. 9. Olešnice, náměstí, Svatováclavský jarmark.

ŘÍJEN
22. 10. Kunštát, kulturní dům, Halasův Kunštát.

LISTOPAD
4. 11. Olešnice, kulturní dům, přehlídka dětských pěveckých sborů.
5. 11. Olešnice, kulturní dům, Setkání harmonikářů.
11. 11. Kunštát, kulturní dům, Divadlo Pavla Trávníčka.
26. 11. Kunštát, náměstí Krále Jiřího, vánoční řemeslný jarmark.
27. 11. Kunštát, zámek, Pilastrový
sál, 1. adventní koncert.
27. 11. Olešnice, náměstí, adventní
trh.

PROSINEC
3. a 4. 12. Lysice, zámek, Advent
na zámku.
4., 11. a 18. 12. Kunštát, zámek,
adventní koncerty.
10. 12. Kunštát, kulturní dům, Vánoční rozjímání, Alfred Strejček
a Štěpán Rak.
25. a 31. 12. Lysice, zámek, vánoční prohlídky zámku.

Muzeum historických strojů.
jejich děti do rodinné soutěže, kdy
na začátku obdrží knihu pověstí
a vandrovní knížku. Poté putují po
zajímavostech regionu, a pokud se
jim podaří projít stanovené cíle,
jsou zařazeni do losování o ceny.
Podle starosty je to významný bonus pro tuto turistickou sezonu.
„V letošním roce jsme neměli
žádné větší ambice v budování no-

Foto Radim Hruška
vých turistických lákadel. Stávající,
která máme, se ale snažíme využít
co nejvíce a udržovat je. Dobrovolní hasiči nám například natřeli obě dřevěné vyhlídkové věže.
V prázdninových měsících čeká
na návštěvníky Olešnice také letní
provoz ski-areálu včetně travních
kár a řady kulturních akcí,“ dodal
starosta.
(hrr)
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Kunštátsko, Lysicko, Olešnicko

Tomáš Bárta: Zámecká zahrada v Lysicích je
krásná, romantická a architektonicky zajímavá
spíše něco k jídlu, nejlépe k pi . Začínal
jsem jako zelinář, poté jsem se stal ovocnářem, studoval jsem vinařství a pak následovalo okrasné zahradničení. Pracoval
jsem po celé republice a vedl realizace zahradních a parkových úprav.

Pavel Šmerda
Nového vedoucího zámeckého zahradnictví mají na Státním zámku v Lysicích.
Jana Lonce vystřídal Tomáš Bárta. Jaká byla
jeho cesta do Lysic, jaké tam našel prostředí a co by tam rád realizoval, prozradil v následujícím rozhovoru.

Je to vaše první práce na historickém
objektu?
Co se týče správcování, tak ano. Před m
jsem vedl parkové úpravy na několika historických objektech ve Středočeském a Západočeském kraji.

Prozraďte, jak se člověk stane zámeckým zahradníkem?
Myslím si, že pro většinu lidí z oboru je
to sen stát se zámeckým zahradníkem. Čili
nejdřív se člověk musí stát zahradníkem
„normálním“. I když normálním. Zahradník
je vlastně člověk pos žený rostlinami. Potom už funguje náhoda a boží vůle.

Znal jste lysický zámek už z minulos ?
Musím přiznat, že málo. Navš vil jsem
zámek v rámci středoškolského výletu
asi před patnác lety. Po takové době mi
utkvělo v pamě jen několik málo pohledů
a tak to tady postupně objevovuji znovu.

Jaká byla vaše cesta do Lysic?
Jednou večer mi zavolal kamarád, známý zahradní architekt, že mám možnost se
přihlásit do výběrového řízení, ale musím
tak učinit následující den ráno. V minutě
jsem byl rozhodnutý. Jakube, díky!
Kde jste pracoval před m?
Pocházím ze Strážovic, vesnice u Kyjova,
kde se zahradničením rozumělo pěstovat

Foto Pavel Šmerda

Jaké jste našel v Lysicích prostředí?
Zdejší prostředí přirostlo od prvních
chvil mně i mé ženě k srdci. Máme tady
ještě hodně věcí k objevování, ale je tu
opravdu nádherně. Jako bonus si ke spaní
otevřeme okno a usínáme při zvuku bublajícího potůčku.

Co si myslíte o zdejší zámecké zahradě?
Je to krásná a velmi roman cká zahrada,
která nabízí možnos obdivování i relaxace. Jsou v ní unikátní exempláře dřevin,
spousta kvě n a celkově je architektonicky
velmi zajímavá. Sloupová kolonáda s ochozem poskytuje jedinečný pohled na zahradu i Lysice a je ideálním útočištěm v deš .
Klobouk dolů před všemi předky, kteří jak
v zahradě, tak na celém objektu tvořili
a pracovali.
Máte s ní nějaké větší plány. Co byste
tam chtěl realizovat?
Zámecká zahrada potřebuje hodně
péče. Je zde i několik plánů, co se týče
inves c do rekonstrukcí objektů, ale tyto
vyžadují nemalé finanční prostředky,
které se shání velmi těžko. Příkladem je
výměna zasklení skleníků a oranžerie spojená s využíváním obnovitelných zdrojů
energie pro vytápění, dále oprava kovny
a jiné. Inves ce do oprav jsou nezbytnos, proto nezbývá jen doufat a věřit, že se
podaří. Musíme pro to udělat maximum.
Chráníme tu přece naši minulost i pro další generace.
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Historie. Čtvrtý ročník Svátků řemesel se
konal o víkendu v areálu kunštátského
zámku. V bohatém programu si našel to
svoje opravdu každý. Nechyběla taneční
a divadelní vystoupení, ohňová show,
ukázky historických řemesel, show na
koních ani slavnost na počet příjezdu
Krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
3x foto Pavel Šmerda

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

Renovace dveří

Stropní podhledy

Nemusíte již nikdy natírat!

Nemusíte již nikdy malovat!

Ze starého bude nové za 1 den! Nový podhled za 1 den!

SLUŽBY
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mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125
Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora
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UPODLAHOVÉ KRYTINY
U BYTOVÝ TEXTIL
U POTAHOVÉ
NÁBYTKOVÉ LÁTKY
U KOJENECKÉ
A DĚTSKÉ ZBOŽÍ
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U DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
DEKORACE
Prodejní doba:
PO 8-14 h, ÚT- PÁ 8-16 h,
SO 8-10 h
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INZERCE

TÝDEN S VEJCI

Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 13. 6. do pátku 17. 6., 59 až 99 Kč

Polévka dle denní nabídky

Po

1. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Těstoviny s kuřecím masem a nivovo-smetanovou omáčkou 59,-, 3. Čevabčiči, opékaný brambor 65,-, 4. Kuřecí flamendr, bramboráčky 69,-, 5. Smažený vepřový řízek s česnekem, vařený brambor,
okurek 69,- , 6. Zeleninový salát s hovězími nudličkami 75,-, 7. Vepřový steak s pepřovou omáčkou, zelenina, hranolky 89,-, 8. Kuřecí steak, sázené vejce, zelenina, americké brambory 89,-

Út

1. Drůbeží rizoto, sýr, okurek 59,-, 2. Vepřové výpečky, vařený brambor, tatarka 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí s hermelínem, hranolky 69,-, 5. Brněnský drak, opékaný brambor 69,-, 6. Obědový salát se smaženými sýrovými
kousky 75,-, 7. Kuřecí steak, zelenina, brambory v alobalu s česnekem a kys. smetanou 89,-, 8. Smažený vepřový řízek plněný vaječnou směsí se šunkou a kapií, vařený brambor, zelenina 99,-

St

1. Bramborový guláš, chléb 59,-, 2. Vepřové po myslivecku, dušená rýže 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí kug-pao, hranolky 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, sázené vejce, opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát, šunka, sýr, vejce 75,-,
7. Smažené sýrové Duo (Eidam, Hermelín), hranolky, zelenina, tatarka 89,-, 8. Vepřové nudličky s cibulí, sázené vejce, obloha, hranolky 89,-

Čt

1. Bratislavské plecko, houskový knedlík 59,-, 2. Vepřové nudličky à la španěl, dušená rýže 59,-, 3. Soukenický řízek, bramborový salát 65,-, 4. Játra Kardinál, opékaný brambor 69,-, 5. Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem, vařený brambor, okurek 69,-,
6. Obědový salát s kuřecími pikantními nudličkami 75,-, 7. Kuřecí steak, tuňáková omáčka, americké brambory, zelenina 89,-, 8. Vepřový steak ve vejci, obloha, vařený brambor 89,-

Pá

1. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Vepřový guláš, houskový knedlík 59,-, 3. Kuřecí nudličky s česnekem a cibulí, opékaný brambor 65,-, 4. Smažená Niva se šunkou, hranolky, tatarka 69,-, 5. Vepřové ražniči, vařený brambor 69,-, 6. Těstovinový salát
se šunkou, sýrem a ananasem 75,-, 7. Olomoucký vepřový řízek, zelenina, opékaný brambor 89,-, 8. Kuřecí steak s vejci na slanině zapečeno s uzeným sýrem, obloha, hranolky 99,-
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ARBORETUM
Borotín u Boskovic

ET
Sokolovna v Boskovicích
nabízí

prostory
k pronájmu.

F japonská zahrada,
ukázky rostlin a výsadeb, aj.
F prodejna rostlin
výbČr 700 druhĤ
F návrhy a realizace
zahrad za solidní ceny
OtevĜeno od 21. 3. do 1. 11.
út-ne 9.00-17.00 hod.

SLUŽBY

VODA
VODA -- TOPENÍ
TOPENÍ - PLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

PotĢebujete nďco
vytisknout?

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Nabízíme

Dotace 10 000 Kč

Tel.: 603 148 019
www.zahrada-borotin.cz
w
ww.zahrada-borotin.cz

Tel.: 737 843 518

SLUŽBY

SLUŽBY

Karel ħoupek
tel.: 604 974 260
karlos.t2@seznam.cz

KOMPLETNÍ
GRAFICKÉ, REDAKÿNÍ
A TISKAġSKÉ
SLUŽBY.
Tel.: 774 408 399
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Tel.: 420 602 854 288
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www.rs-servis.net
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5 100 000 Kč

1 100 000 Kč

1 250 000 Kč

350 000 Kč

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu zařízený byt 3+1 v Jedovnicích.
Tel.: 777 174 648 .
Koupím 10 q pšenice. Tel.: 723 830 686.
Koupím JAWU 250 nebo moped ATADION S
- 11 i nepojízdné. Tel.: 732 957 641 po 16 hod.
Pronajmu levně chatu v Jedovnicích u Olšovce, s vybavení,parkování u chaty. Tel.: 723 830
686.
Prodám pozemek ke stavbě RD v Mladkově,
rovinatý, obdél.tvaru, cca 900 m2, oplocený, uliční
šíře 20 m, IS u pozemku, centrum obce. Cena dohodou. 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, najeto 36 tis.,

automat, 4x4, kůže, xenony, navigace, 1. majitel, barva 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. Odběr od 20. dubna 2011.
Bližší informace na telefonu 725 060 181.
Prodám starší očištěné cihly. LEVNĚ! 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.

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

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 Boskovicích za
980 000 Kč. Tel. číslo: 608 245 425.
Prodám garáž v Blansku ve Sloupečníku. 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.
Koupím staré pohlednice do r. 1950, dále vyznamenání, řády – i socialist.Tel: 608420808.
Pronajmu zařízený byt 3+1 v Jedovnicích.
Tel.: 777 174 648.
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 734 558 726.
Prodám starší stoly jako nové cca 10 ks značky HOBIS,křeslo viz. www.nabytek-kancelarsky.
cz ve výprodeji a dále stůl pracovní-kancelářský
80x160 cm jako nový za 1/2 cenu, odstín hruška,
konferenční židle, skříňku. Cena dohodou. Tel.:
608 889 821.
Pronajmu nezařízený byt 2+1 v Boskovicích,
byt je po částečné rekonstrukci, cena 6000,- Kč +
inkaso. Tel. č.: 777 901 661.
Odvezu jakékoli množství zachovalých střešních tašek 2falcových, nejlépe Bohunice. Tel.
773 275 035.
Vykoupím pozemky typu: pole, louky, remízky. Platba ihned - v hotovosti. Tel.: 733 133 790.

NABÍZÍME:

PODNIKATELSKÁ INZERCE

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

PŮJČKY & REALITY
www.dinero.cz
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HIMMER – www.himmer.cz Čištění koberců, broušení parket, půjčovna strojů pro úklid, prodej: vše pro
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.:
516 414 696, mobil: 721 066 026.

RIHO CZ, a.s., přední výrobce akrylátových van, parních kabin, masážních systémů
a sprchových koutů, hledá kandidáta na pozici

PROCESNÍ INŽENÝR / VEDOUCÍ KVALITY
Náplň práce:
L optimalizace výrobního procesu
L řízení systému kvality
L vedení vývojového oddělení

Požadujeme:
L VŠ technického směru
L AJ na velmi dobré úrovni
L Praxe na obdobné pozici ve výrobním závodě
L SAP výhodou

Nabízíme:
L velmi dobré platové podmínky
L zázemí zahraniční společnosti
Nástup 1. 7. 2011 nebo dle dohody
Profesní životopis zasílejte na adresu:

RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý
Kontaktní osoba: RNDr. Zdenek Krejčíř
e-mail: krejcir@riho.cz, tel.: 516 468 222, kl. 138

Hledám brigádu, úklid, pomoc v domácnosti
atd. Tel.:731 987 819.
Mladá finančně zajištěná rodina hledá byt
nebo dům okres Blansko, platba v hotovosti. Tel.:
722 940 998.
STOP exekucím a finanční tísni! Pracuji pro
1. věřitele. Tel: 733 224 414, 732 547 490.

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností
CHATY * CHALUPY * PENZIONY * LÁZNĚ * HOTELY * KEMPY
Cestovní služby pro skupiny, firmy, jízdenky,
letenky, trajekty...
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školy

Biskupské gymnázium
Letovice

Střední školství v regionu

oznamuje zájemcům

o studium ve 4letém studijním cyklu
s humanitním zaměřením,

Úspěchy žáků Soukromé střední školy
podnikání a managementu, o.p.s. Boskovice
Úspěšná účast na dvou mezinárodních veletrzích fiktivních
firem v Rakousku a Maďarsku (Hollabrunn, Györ). Mezinárodní
projekt.
● Účast na Workshopu žurnalistiky na Fakultě Sociálních studií
MU v Brně.
● Úspěšná praxe žáků v hypermarketu TESCO Boskovice
a ve firmě ITAB Boskovice.
● Výrazný úspěch žáků v celostátní marketingové soutěži
Business Point, konané pod záštitou Podnikatelské fakulty
VUT v Brně.
● Zveřejněné příspěvky žáků 1. ročníku v rámci projektu
MF-DNES: „Studenti čtou a píší noviny“.
● Aktivní účast žáků na studentských stážích v zahraničí
(Německo-Karlsruhe, Anglie-Londýn).
● Vynikající výsledky žáků 2. a 3. ročníku v čtenářské a finanční
gramotnosti v rámci projektu PRO 23 2011 společnosti SCIO.

že je k dispozici ještě 10 volných míst do 1. ročníku.
Vedení gymnázia rozhodlo o vypsání náhradního
kola přijímacího řízení.
Jediným kritériem je dosažená klasifikace žáka
za 1. pololetí 9. třídy.
Zájemci doručí přihlášku ke studiu
nejpozději do 20. 6. do 10 hod. na adresu školy.
Rozhodnutí školy bude oznámeno
téhož dne od 14 hod.

●

Tento projekt byl určen pro 2.
a 3. ročníky středních škol a jeho
cílem bylo otestovat a porovnat
žáky v předmětech, které dosud
v nabídce Scio chyběly. Celého
testování se zúčastnilo 15 245
žáků ze 159 škol, z nichž nej-

více bylo v Jihomoravském
kraji (2255 žáků ze 27 škol).
Z naší školy se testování zúčastnilo celkem 41 žáků, z 2. ročníku – 12 žáků, ze 3. ročníku – 29
žáků. Žáci druhého ročníku
byli testováni v oblasti Čte-

Střední škola
uměleckoprůmyslová a technická
Velké Opatovice

Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice

IČO: 66 596 807, tel.: 516 477 100-102, fax: 516 477 106
e-mail: info@ssupt.cz, www.ssupt.cz

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme tyto obory studia:
Čtyřleté umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:

82 - 41 – M/12 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
A PORCELÁNU
● 82 - 51 - L/04 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
KAMENE A KERAMIKY
● 82 - 41 - M/05 GRAFICKÝ DESIGN
●

Čtyřleté technické obory zakončené maturitní zkouškou:
●
●

26 - 41 - L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK
26 - 41 - L/02 MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH
A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tříleté učební obory zakončené výučním listem:
● 82 - 51 - H/04
● 26 - 51 - H/02

UMĚLECKÝ KERAMIK
ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD

Tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:
●

64 - 41 - L/51

PODNIKÁNÍ

Kontakt:

tel. 516 477 100, e-mail: info@ssupt.cz, www.ssupt.cz.

Bližší informace naleznete na

www.bigyletovice.cz    
nářské gramotnosti, žáci třetího ročníku absolvovali navíc
i test z Finanční gramotnosti.
Celkový výsledek obou ročníků
v rámci všech zúčastněných škol
byl hodnocen jako vynikající.
V  rámci vyhodnocení testu
Čtenářské gramotnosti bylo
průměrné skóre u druhého ročníku 20 bodů (z maximálních
24 bodů), u 3. ročníku to bylo
dokonce plných 24 bodů, čímž
se tato třída dostala ve srovnání s ostatními třídami nejen
stejného typu škol, ale i gymnázií a obchodních akademií na
nejvyšší možnou percentilovou
příčku, zatímco ostatní školy se
průměrně pohybovaly na 44.
příčce.
Z uvedených výsledků jednoznačně vyplývá, že naši žáci
mají vynikající školní průpravu
a školu opouštějí velmi dobře
připraveni na budoucí povolání
či studium.
Jdi na: www.ssspm.cz       
VOLNÁ MÍSTA DO 1. ROČNÍKU VE  ŠKOLNÍM   ROCE 
2011/2012!!!, tel.: 516 452 911.

Žáky
základních škol
a jejich rodiče
upozorňujeme,
na další

BURZY
STŘEDNÍCH
ŠKOL,
které se budou konat
v Blansku
(Dělnický dům)
v pátek
4. listopadu 2011
a v Boskovicích
(sokolovna)
v pátek
11. listopadu 2011

Softball, petanque, beachvolleyball...?
Tyto pojmy vám mnoho neříkají? My jsme měli stejný problém
pouze do absolvování sportovního
kurzu SOŠ a SOU André Citroëna
v Boskovicích.
Ve dnech 23.-27. 5. 2011 jsme
jej absolvovali v podhůří Beskyd
v krásném prostředí Žermanické
přehrady. Mimo tradiční sportovní odvětví (kopaná, florbal) jsme
se teoreticky seznámili a prakticky vyzkoušeli i méně známé
sportovní formy. Nejvíce nás
zaujala i přes počáteční nezdary
kanoistika. Po několika pádech
do vody jsme se brzo cítili na
lodích jako mořští vlci. Při softballu jsme mohli uplatnit nejen
rychlost a obratnost, ale i herní
myšlení.
Zkušenosti z hodin TV se nám
výborně hodily při plážovém
volejbalu, kde naše dovednosti
prověřilo náročné hřiště. Někteří
z nás, zmoženi intenzivním pohy-

bem, se raději věnovali klidnější
hře petanque, stolnímu tenisu, tenisu nebo plavání.
Všechny naše pocity byly umocněny krásným počasím, kvalitním

ubytováním a stravou v areálu Přístav c.k. Juhász. Škoda, že týden
je tak krátký…

Studenti 3. ročníku
Autotronik

Závěrečná konference k projektu
Zkvalitňujeme cestu k poznání
Ve středu 25. 5. 2011 proběhla na Vyšší
odborné škole ekonomické a zdravotnické
a Střední škole Boskovice závěrečná konference k projektu Zkvalitňujeme cestu
k poznání v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jedná se o projekt zaměřený na modernizaci výuky ICT a je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státním
rozpočtem ČR. Partnerem je Mendelova
univerzita v Brně. Cílovými skupinami projektu jsou pedagogičtí pracovníci a žáci střední školy. Celkem bylo zpracováno 12 metodik pro výuku
a stejný počet studijních opor. Výukové materiály, které byly vytvořeny v rámci tohoto projektu, se
využívají ve výuce u všech studijních oborů vzdělání vyučovaných na střední škole.
Závěrečné konference se zúčastnily obě cílové skupiny. V úvodu vystoupil manažer projektu, dnes
již bývalý ředitel školy Ing. Jindřich Friedl, který přítomné stručně seznámil s průběhem realizace projektu a také zhodnotil jeho přínos škole. Praktickou stránku jeho využití ve svém projevu zdůraznil
partner projektu Ing. Martin Souček z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Využití
výsledků e-learningového vzdělávání ve výuce jednotlivých předmětů prezentovali vyučující IT předmětů,
českého a německého jazyka. Žáci třetích ročníků oboru
vzdělání Informatika v ekonomice a Management strojírenství a druhého ročníku oboru vzdělání Informační
technologie seznámili přítomné spolužáky a pedagogy
s tím, jak využívají výsledky projektu v přípravě na výuku
a ve výuce samotné.
Mgr. V. Bušinová

odborná
škola
Střední Střední
odborná
škola
a
Střední
odborné
učiliště
André
a Střední odborné učilištěCitroëna,
André Citroëna,
Boskovice,
nám.
9.
května
2a
Boskovice, nám. 9. května 2a
__________________________________________________________________________________________________

Děkujeme všem 240 budoucím novým žákům
za projevenou
důvěrubudoucím
a těšíme se na setkání
Děkujeme
všem 240
novým
ve školním roce 2011/2012.

žákům
za projevenou důvěru a těšíme se na setkání
ve školním roce 2011/2012.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. ČERVNA 2011

8.00–16.00
hodin
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
24. ČERVNA 2011
Poslední8,00
volná místa
jsou k dispozici
v oborech
– 16,00
HODIN

Informační technologie, Dopravní prostředky, Autotronik, Mechanik strojů
a zařízení,
Mechanik
opravář
motorových
vozidel a Obráběč
kovů.
Poslední
volná
místa
jsou k dispozici
v oborech

Informační technologie, Dopravní prostředky, Autotronik,
tel.:
516 453 041-45

e-mail: sosasou@soubce.cz
Mechanik strojů a zařízení, Mechanik opravář motorových
www.soubce.cz
vozidel
a Obráběč kovů.
Střední odborná
škola a Střední
odborné učiliště
tel.: 516 453 041-45
e-mail:
sosasou@soubce.cz
Masarykova
škola
práce
www.soubce.cz
Tyršova 500, 679 61 Letovice

Tel.: 516 474 878, fax: 516 474 879
e-mail: info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz
Nabízíme pro školní rok 2011/2012 vzdělávání v těchto oborech:

1. čtyřleté obory s maturitní zkouškou (Střední odborná škola)
• 36-47-M/01
• 63-41-M/01
• 33-42-M/01

Stavebnictví
Ekonomika a podnikání
Nábytkářská a dřevařská výroba

2. Tříleté obory s výučním listem (Střední odborné učiliště)
• 33-56-H/01
• 36-67-H/01

Truhlář(ka)
Zedník

3. Dvouleté denní nástavbové studium (určeno absolventům 3letých oborů)
• 64-41-L / 51

Podnikání

Srdečně vás zveme na „Dny otevřených dveří“ v termínech:
26. listopadu 2011 (sobota, od 9.00 do 13.00 hod.)
8. prosince 2011 (čtvrtek, od 8.00 do 16.00 hod.)
19. ledna 2012
(čtvrtek, od 8.00 do 16.00 hod.)

Podrobnější informace o všech oborech, včetně učebních plánů, získáte na adrese:

http://www.stredni-skola.cz
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SPORT
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fotbal
III. třída: Vilémovice – Knínice 2:3
(0:1), Fiala Jiří, Kvasnovský – Minařík,
Palán, Lazar. Lažany – Ostrov 1:6 (1:2),
Uhlíř – Dáňa, Gross 2, Kupka, Kostka.
Kunštát B – Olešnice B 3:4 (0:0), Kuruc
O., Nedoma, Sojka Jan – Kubíček 3, Bartoš. Vranová – Skalice 3:15 (2:10), Pospíšil, Krčil, Stőhr – Marek 4, Meluzín,
Káčerik 3, Boček, Pokorný, Sekanina Zd.,
Konečný, Haluza. Ráječko B – Lipůvka
1:6 (0:2), Prokop – nehl. Vísky – Bořitov
B 2:0 (1:0), Šmeral V., Lokaj. V. Opatovice – Kotvrdovice 1:0 (0:0), Niessner.
Knínice – Kotvrdovice 2:1 (1:0), Kubín J.,
Palán P. – Kunc. Bořitov B – V. Opatovice 2:4 (1:1), Ostrý Z., Blažek P. – Kuřitka
2, Neissner, Hanák. Lipůvka – Vísky 1:1
(0:1), Malík – Mahút. Skalice – Ráječko
B 1:1 (1:0), Marek – Prokop. Olešnice B –
Vranová 0:0. Ostrov – Kunštát B 4:2 (2:0),
nehl. Vilémovice – Lažany 9:1 (4:1), Fiala
Jan 3, Slavíček, Vašíček L. 2, Vašíček P.,
Kučera O. – Uhlíř.
1. Skalice
25 19 3 3 83:32 60
2. Lipůvka
25 15 5 5 66:22 50
3. Kotvrdovice 25 14 3 8 39:27 45
4. Vilémovice 25 12 8 5 50:27 44
5. Bořitov B
25 11 4 10 50:61 37
6. Vranová
25 9 7 9 48:61 34
7. V.Opatovice 25 9 5 11 49:46 32
8. Kunštát B
25 8 8 9 45:49 32
9. Vísky
25 9 4 12 47:47 31
10. Ostrov
25 9 2 14 48:60 29
11. Ráječko B
25 8 5 12 45:60 29
12. Knínice
25 7 5 13 34:55 26
13. Olešnice B
25 6 4 15 27:49 22
14. Lažany
25 7 1 17 36:71 22
IV. třída: Vilémovice B – Svitávka
0:2 (0:2), Holas, Chloupek. Černá Hora
B – Voděrady 1:2 (0:2), Absats – Alexa 2.
Doubravice B – Kořenec B 4:1 (3:1), Sáňka
J. st. 2, Urbánek, Alexa – Schűlcze. Cetkovice – Lažánky 1:5 (0:2), Najer R. – Klimeš
L. 4, Janík. Benešov – Skalice B 7:1 (5:1),
Mucha 3, Henek 2, Laštůvka, Abrahám M.
– Dvořák. Adamov – Jedovnice B 2:1 (1:0),
Hrazdíra, Krátký O. – Janda. Bukovina –
Lomnice 4:0 (2:0), Slouka, Vojtěchovský,
Mudrla, Pařil, ČK: Burda – Had. Valchov
– Úsobrno 2:3 (1:0), Přibyl R., Přikryl J. –
Bárta P. 2, Mrva. Svitávka – Úsobrno 5:1
(2:0), Chloupek J. 3, Procházka, Pleska
– Bárta. Lomnice –Valchov 4:1 (3:0), Němec 2, Žilka M., Šikula – Přibyl. Jedovnice
B – Bukovina 5:2 (2:2), Pešička 2, Borek
Jan, Beneš, Nejezchleb Miloš – Slouka J.,
Belanyi. Skalice B – Adamov 2:3 (0:0),
Skřipský, Vrana – Krátký L. 2, Tlustý. Lažánky – Benešov 1:4 (0:3), Šindelka Roman – Henek 2, Mucha, Maryška. Kořenec
B – Cetkovice 0:3 (0:3), Letfus 2, Huptys.
Voděrady – Doubravice B 4:2 (2:1), Koudelka P. 2, Alexa, Bednář Pavel – Alexa R.,
Sáňka J. st. Vilémovice B – Černá Hora B
2:0 (1:0), Nejezchleb, Málek. Cetkovice –
Černá Hora B 0:1 (0:1), Němec.
1. Benešov
28 24 3 1 128:27 75
2. Lažánky
28 18 3 7 71:56 57
3. Jedovnice B 28 18 1 9 85:48 55
4. Svitávka
28 17 4 7 70:40 55
5. Lomnice
28 17 3 8 67:45 54
6. Voděrady
28 17 2 9 68:50 53
7. Adamov
28 14 2 12 57:47 44
8. Kořenec B
28 13 4 11 62:66 43
9. Cetkovice
28 10 6 12 60:53 36
10. Doubravice B 28 10 4 14 50:64 34
11. Úsobrno
28 10 2 16 44:78 32
12. Č.Hora B
28 8 2 18 40:65 26
13. Bukovina
28 7 3 18 43:90 24
14. Vilémovice B 28 7 1 20 34:69 22
15. Skalice B
28 7 1 20 37:79 22
16. Valchov
28 5 3 20 35:74 18
KP starší dorost: Boskovice – Bystrc
11:0 (4:0), nehl. Blansko – Břeclav B 10:0
(4:0), Trtílek 5, Vašák 2, Majer, Ševčík,
Bayer.
1. Blansko
25 20 1 4 69:11 61
2. Hodonín B
26 18 4 4 69:30 58
3. Břeclav B
25 12 4 9 61:60 40
4. Znojmo B
25 11 6 8 53:41 39
5. Bystrc
25 12 3 10 50:49 39
6. Boskovice
24 11 1 12 94:48 34
7. Mutěnice
24 11 1 12 44:49 34
8. M. Krumlov 25 10 4 11 46:51 34
9. Svratka
25 9 6 10 33:58 33
10. Slatina
24 10 1 13 40:51 31
11. Kuřim
25 9 4 12 44:65 31
12. St. Lískovec 24 7 3 14 51:72 24
13. Tasovice
24 6 3 15 39:74 21
14. Židenice
25 4 5 16 27:61 17
KP mladší dorost: Boskovice – Bystrc
6:1 (1:1), nehl. Blansko – Břeclav B 7:1
(3:0), Horáček 3, Buchta, Michalík, Ševčík,
Vágner.
1. Blansko
25 21 2 2 114:24 65
2. Znojmo B
24 18 3 3 89:29 57
3. Boskovice
24 17 1 6 91:39 52
4. Hodonín B
26 14 4 8 64:47 46
5. Bystrc
24 13 3 8 77:40 42
6. Kuřim
25 12 1 12 79:78 37
7. Židenice
25 11 2 12 44:51 35
8. Svratka
25 9 5 11 59:51 32
9. Břeclav B
24 9 4 11 47:47 31
10. Slatina
24 7 8 9 36:41 29
11. Mutěnice
23 8 2 13 42:63 26
12. St. Lískovec 24 8 2 14 42:74 26
13. M. Krumlov 25 3 2 20 22:116 11
14. Tasovice
24 1 1 22 24:130 4
I. třída dorost: Rudice – Slovan 2:4
(1:2), Čechman, Kocman. Kunštát – RájecJestřebí odl.
1. M. Slavia
25 20 4 1 94:28 64
2. Vyškov B
24 16 3 5 100:48 51
3. Rousínov
25 16 3 6 68:34 51
4. Bučovice
24 16 2 6 72:48 50
5. Medlánky
25 15 1 9 77:39 46
6. Líšeň B
25 14 1 10 112:63 43
7. Slovan
24 12 6 6 57:50 42
8. Tišnov
25 12 5 8 71:47 41
9. Chrlice
25 11 3 11 67:53 36
10. Letonice
24 6 5 13 44:75 23
11. Čebín
25 5 2 18 36:98 17
12. Kunštát
24 5 1 18 33:105 16
13. Rájec
24 2 3 19 32:118 9
14. Rudice
25 1 3 21 48:105 6

OP dorost, sk. A: Vavřinec – Kotvrdovice 1:2 (0:0), Březina – Keprt 2. Sloup – Olomučany 1:1 (1:1), Jakš – Urbánek. Adamov
– Ostrov 7:2 (3:0), Češka 2, Charvát, Flachs, Pačovský, Hycl, Kejík – Burgr T., Bezděk. Jedovnice – Lipůvka 5:1 (1:1), Pešička
4, Slouka – Koláček. Lipovec – Ráječko 1:1
(0:1), Koutný – Divácký.
1. Lipovec
18 13 2 3 64:22 41
2. Adamov
18 13 0 5 90:35 39
3. Lipůvka
18 10 3 5 42:32 33
4. Jedovnice
18 9 3 6 44:47 30
5. Ráječko
18 7 6 5 34:21 27
6. Vavřinec
18 7 6 5 42:39 27
7. Olomučany 18 7 4 7 28:30 25
8. Kotvrdovice 18 4 3 11 19:41 15
9. Sloup
18 3 2 13 23:71 11
10. Ostrov
18 1 3 14 19:67 6
OP dorost, sk. B: Letovice – V. Opatovice 5:3 (3:1), Kaderka, Matuška, Gracias,
Maresch, Dvořák Michal – Dostál J. 2, Hladil. Vísky – Cetkovice 0:0.
1. Svitávka
14 12 1 1 53:11 37
2. Letovice
14 10 1 3 44:23 31
3. Lysice
14 8 4 2 38:14 28
4. Doubravice 14 5 3 6 31:27 18
5. V.Opatovice 14 4 3 7 24:33 15
6. Vísky
14 4 3 7 20:36 15
7. Cetkovice
14 3 2 9 14:42 11
8. Voděrady
14 0 3 11 14:52 3
1. finálový zápas OP dorostu: Lipovec
– Svitávka 2:2 (2:1), Musil F. 2 – Dyčka,
Kamenický.
KP starší žáci: Boskovice – Blansko 0:0
předehráno 26. 3.
1. Svratka
25 19 6 0 100:14 63
2. M. Krumlov 25 19 4 2 85:18 61
3. Líšeň
25 15 7 3 72:25 52
4. Zbrojovka C 25 15 1 9 88:38 46
5. Veselí
25 13 5 7 59:23 44
6. Blansko
25 12 5 8 43:38 41
7. Hodonín B
25 11 3 11 44:46 36
8. Vyškov B
25 11 1 13 50:66 34
9. Sparta B
25 9 3 13 40:42 30
10. Kyjov
25 7 6 12 38:54 27
11. Boskovice
25 7 5 13 43:51 26
12. Znojmo B
25 5 3 17 25:70 18
13. Bystrc B
25 5 2 18 25:87 17
14. Mikulov
25 1 1 23 16:156 4
KP mladší žáci: Boskovice – Blansko
1:6 předehráno 26. 3.
1. Svratka
25 23 0 2 187:9 69
2. Zbrojovka C 24 21 1 2 109:20 64
3. Sparta B
25 14 6 5 61:35 48
4. Blansko
25 15 0 10 71:50 45
5. Mikulov
25 14 3 8 45:47 45
6. Veselí
25 14 2 9 80:70 44
7. Vyškov B
24 13 2 9 62:51 41
8. Hodonín B
25 9 3 13 37:73 30
9. Boskovice
25 8 2 15 32:63 26
10. M. Krumlov 25 6 5 14 30:61 23
11. Líšeň
25 6 2 17 45:90 20
12. Kyjov
25 4 6 15 26:76 18
13. Bystrc B
25 3 6 16 32:90 15
14. Znojmo B
25 3 4 18 22:104 13
I. třída starší žáci: Boskovice B – Slatina 3:3, předehráno 18. 5. Letovice – Slovan
1:9, předehráno 1. 6.
1. Slovan
22 18 3 1 120:17 57
2. Tišnov
22 16 3 3 92:29 51
3. Bučovice
22 16 3 3 84:27 51
4. Svratka B
22 13 3 6 75:24 42
5. Rousínov
22 12 3 7 51:36 39
6. Slatina
22 11 4 7 49:33 37
7. Židenice
22 9 1 12 55:58 28
8. Kuřim
22 7 1 14 39:76 22
9. Letovice
22 4 2 16 26:105 14
10. Čebín
22 4 2 16 32:75 14
11. Boskovice B 22 3 4 15 36:104 13
12. Soběšice
22 3 3 16 30:105 12
I. třída mladší žáci: Boskovice B – Slatina 5:1, předehráno 18.5. Letovice – Slovan 4:4, předehráno 1.6.
1. Kuřim
22 19 2 1 140:30 59
2. Slovan
22 16 1 5 127:52 49
3. Svratka B
22 15 1 6 107:36 46
4. Rousínov
22 15 1 6 97:60 46
5. Židenice
22 14 2 6 90:43 44
6. Tišnov
22 14 0 8 119:61 42
7. Boskovice B 22 12 0 10 85:66 36
8. Slatina
22 7 0 15 52:84 21
9. Letovice
22 6 2 14 56:87 20
10. Čebín
22 3 1 18 25:197 10
11. Bučovice
22 3 0 19 21:141 9
12. Soběšice
22 2 2 18 23:85 8
OP žáci, skupina A: Rájec-Jestřebí –
Adamov nesehráno, hosté se k utkání nedostavili. Vavřinec – Ráječko 1:4 (1:2), Šebela
– Ševčík 2, Staněk, Jabůrek. Lipůvka – Kotvrdovice 5:0 (2:0), Strážnický 3, Hloušek
M., Meitner. Jedovnice – Černá Hora 0:6
(0:3), Bawihung 4, Kalina, Řehoř. Lipovec – Rudice 7:3 (1:1), Šíbl 2, Formánek
2, Ryšánek, Vágner, Pořízek – Vymazal 2,
Magda. Ráječko – Lipovec 5:1 (2:1), nehl.
Rudice – Rájec-Jestřebí 3:4 (1:3), nehl. –
Dvořák 2, Kunc, Bíza.
1. Rájec-Jestřebí 19 16 1 2 116:32 49
2. Ráječko
20 14 2 4 72:32 44
3. Lipovec
20 13 2 5 74:32 41
4. Sloup
20 13 1 6 78:46 40
5. Rudice
20 12 3 5 82:38 39
6. Č.Hora
20 9 4 7 72:41 31
7. Jedovnice
20 6 1 13 39:70 19
8. Lipůvka
20 6 1 13 30:66 19
9. Adamov
19 5 3 11 27:54 18
10. Vavřinec
20 5 1 14 22:55 16
11. Kotvrdovice 20 0 1 19 13:159 1
OP žáci, sk. B: V. Opatovice – Drnovice
5:1 (1:1), Kříženecký 2, Kaderka, Stárek,
Bažant – Műller D. Vísky – Doubravice 7:2
(3:1), Hladil, Štark 3, Skála – Musil, Koudelka. Voděrady – Kunštát 5:0 (1:0), Štencl
3, Dvořák Jakub 2. Svitávka – Cetkovice
1:6 (1:2), Staněk – Filip 3, Horák, Kubín,
Marek. Lysice – Knínice 0:3 (0:1), Vondál,
Korčák, Přikryl. Cetkovice – Olešnice 2:0
(0:0), Horák, Marek. Drnovice-Vísky 3:0
kont.
1. V.Opatovice 20 15 4 1 83:10 49
2. Voděrady
20 14 5 1 77:9 47
3. Kunštát
20 12 4 4 60:22 40
4. Cetkovice
20 12 4 4 70:36 40
5. Drnovice
20 9 6 5 32:21 33
6. Knínice
20 10 2 8 36:37 32
7. Olešnice
20 9 1 10 41:45 28

8.
9.
10.
11.

Svitávka
20 7 3 10 34:37 24
Vísky
20 3 1 16 28:123 10
Lysice
20 1 3 16 10:63 6
Doubravice 20 0 3 17 16:84 3
1. finálový zápas OP žáků: Rájec-Jestřebí – V. Opatovice 1:3 (0:1), Dvořák – Ille
L., Kořenovský, Kaderka.
OP mladší žáci: Blansko B – Boskovice
C odl. na 16. 6. Kunštát – Vysočany 15:1
(9:1), Novotný Jan 3, Čechová, Motyčka,
Holík T. 2, Videman, Strnad, Kleveta, Dočekal, Tenora M., Staněk – Žáček. Rájec-Jestřebí – Olomučany 12:0 (6:0), Burgr 3, Pycun, Dovrtěl R., Polák 2, Jarůšek, Koumar,
Sekanina. Rájec-Jestřebí – Boskovice C 0:3
(0:0), Vorlický L., Vorlický J., Stejskal D.
Olomučany – Vysočany 5:2 (1:2), Beránek
3, Krejčí, Žáček – Kellner, Žáček. Olomučany – Blansko B 2:7 (2:5), Radiměřský,
Krejčí – Ševčík 3, Veselý 2, Němec, Műller.
Vysočany – Rájec-Jestřebí 1:12 (1:5), Žáček M. – Burgr, Polák 3, Koumar 2, Műller,
Pycun, Dovrtěl R., Dovrtěl J. Boskovice C
– Kunštát 3:9 (1:2), Chuda L. 2, vlastní –
Videman 5, Dočekal D. 3, Strnad F.
1. Blansko B
19 17 2 0 186:21 53
2. Kunštát
20 14 1 5 125:40 43
3. Rájec-Jestřebí 20 10 1 9 104:55 31
4. Boskovice C 19 8 4 7 63:81 28
5. Olomučany 20 3 0 17 26:135 9
6. Vysočany
20 2 2 16 31:203 8
OP přípravka, sk. A: Olomučany – Jedovnice 4:5 (3:2), Beránek 2, Socha, Bavlnka – Mlčoušek 3, Buchta, Kučera. Rudice
– Blansko 1:20 (0:13), Kučera – Ševčík 8,
Němec 4, Veselý 3, Pačovský, Souček 2,
Doležel. Lipovec – Vavřinec 13:1 (6:0),
Trávníček 4, Matuška, Hořava 3, Doležal,
Kučera – Blažek. Jedovnice – Rudice 2:2
(2:0), Mlčoušek 2 – Kučera, Matuška F.
1. Blansko
20 20 0 0 335:5 60
2. Jedovnice
20 9 5 6 94:106 32
3. Rudice
20 10 2 8 61:102 32
4. Lipovec
20 10 1 9 72:92 31
5. Olomučany 20 5 2 13 49:129 17
6. Vavřinec
20 1 0 19 25:202 3
OP přípravka, sk. B: Černá Hora –
Rájec-Jestřebí 2:3 (1:1), Fojt P., Chládek
– Burgr 3. Blansko B – Ráječko 2:0 (1:0),
Crhonek, Nguyen.
1. Rájec-Jestřebí 16 15 1 0 75:15 46
2. Č.Hora
16 8 1 7 51:24 25
3. Blansko B
16 7 1 8 38:39 22
4. Lipůvka
16 6 3 7 29:44 21
5. Ráječko
16 1 0 15 18:89 3
OP přípravka, sk. C: Boskovice C –
Kunštát 1:11 (0:4), Straka – Motyčka 4,
Novotný, Dočekal, Štěrba 2, Kleveta. Boskovice A – Drnovice 8:1 (4:0), Vorlický L.
7, Odehnal – Fiala. Drnovice – Boskovice C
4:0 (2:0), Toman, Vinkler, Šmerda J., Sedláček.
1. Boskovice A 16 15 1 0 172:10 46
2. Drnovice
16 10 1 5 75:32 31
3. Olešnice
16 8 0 8 37:81 24
4. Kunštát
16 4 1 11 51:99 13
5. Boskovice C 16 1 1 14 12:125 4
OP přípravka, sk. D: Boskovice D –

Knínice 9:4 (2:4), Oliva, Probost 3, Mucha,
Lujka, Lajšner – Bohatec 3, Suchý. Boskovice B – Letovice 6:4 (3:1), Učeň, Zouhar 2,
Kocůrek, Kostík – Pokorný 2, Boček, Petrů.
Svitávka – Boskovice D 6:0 (1:0), Pinkava,
Bureš T. 2, Holas, Loubal.
1. Boskovice B 16 13 1 2 71:28 40
2. Knínice
16 11 2 3 87:32 35
3. Svitávka
16 6 0 10 56:74 18
4. Letovice
16 4 2 10 40:56 14
5. Boskovice D 16 3 1 12 25:89 10
malá kopaná
1. liga: Štěchov – SADROS 6:1, Adámek, Němec 2, Španěl O. Španěl P. – Havlíček. Kozárov – Pivrnec 11:1, Bubeník T.
4, Bubeník P., Dolníček, Tatíček 2, Mrázek
– Strýček. NOBICA – Karolín 3:1, Fagulec
2, Valenta – Štrof. Orel – Kopeček 2:2,
Skřipský, Tichý – Fuksa, Jarůšek. Kvasar –
MICROTEX 5:1, Kugler, Traxl 2, Stejskal
– Pařil. Rozhraní – Okrouhlá 4:2, Boček 2,
Hořínek, Müller – Kejík, Kužel. Okrouhlá
– NOBICA 2:0, nehl. SADROS – Kopeček 2:2, Marek 2 – Kazda, Skácel. Karolín – Kozárov 6:4, Štrof 3, Bartoš, Prokop,
Zouhar – Bubeník, Crhák, Daněk, Tatíček.
Rozhraní – Orel 2:3, Prudil, Sirka – Koutný
2, Tichý. Pivrnec – Kvasar 3:3, Křap 2, Nečas – Kugler, Němec, Traxl. MICROTEX –
Štěchov 1:0, Škvařil.
1. Kozárov
10 7 0 3 48:22 21
2. Kvasar
9 6 1 2 38:18 19
3. SADROS
10 5 3 2 28:24 18
4. MICROTEX 10 5 2 3 32:22 17
5. Karolín
10 5 2 3 49:39 17
6. Okrouhlá
10 5 1 4 24:29 16
7. Kopeček
10 4 3 3 21:13 15
8. NOBICA
9 4 1 4 13:15 13
9. Orel
9 3 1 5 22:36 10
10. Rozhraní
9 2 2 5 15:26 8
11. Štěchov
10 2 1 7 25:37 7
12. Pivrnec
10 1 1 8 20:54 4
2. liga: PentaCo – Žďárná 8:2, Vážany –
Arsenal 4:1, Býkovice – Šebetov 7:2, Bedřichov – Sudice 4:2, FK Jabloňany – Brumov 3:0, Suchý – Poříčí 7:2.
3. liga: Velké Opatovice – Rozsíčka 1:5,
Hasiči – Spešov 1:5, Lažánky – StB Jabloňany 9:2, Světlá – Holešín 1:2, Újezd u K.
– Lhota Rapotina 2:2, Rudka – Šerkovice
1:3.
4. liga: Červánky – Tuzemák 0:0, Valchov A – Olešná 3:2, FPO – Lhota u L. 2:10,
Vanovice – Paradox 1:4, Drnovice – Dolní
Lhota 5:2, Čížovky – Svitávka 7:6.
5. liga: Norci – Brťov 7:4, Deštná – Obora 6:3, Rudná – Vřesice 9:3, Adamov –
Dlouhá Lhota 2:0, Újezd u B. – Křetín 0:12,
Kuničky – Vísky 2:3.
Divize: Vysočany – Orel Rock 1:2, Petrovice – Valchov B odl., Skalička – Piccolo
2:4, Horní Poříčí – Šebrov 0:6, Horní Lhota – Rudka 3:5, M. Chrastová – Sebranice
7:1.
Základní soutěž: Lhota u L. Vítějeves
5:3, Letovice – Kněževes nehl. Pozdní sběr
– Šošůvka 1:4, Žďár – Letovice 2:1. (bh)

KĆĒ ğĆ ċĔęćĆđĊĒ
Úřední začátek muži v 16.30,
dorost ve 14.15, žáci v 10 hod.
(pokud není uvedeno jinak). Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední
kolo, je možné, že řídící orgány
soutěží nařídí jednotný den a čas
začátků utkání.

vice. Kotvrdovice – Vísky. Bořitov B – Ráječko B (14.15).
IV. třída: Svitávka – Valchov.
Úsobrno – Bukovina. Lomnice –
Adamov. Jedovnice B – Benešov
(14.15). Skalice B – Cetkovice.
Lažánky – Doubravice B. Kořenec
B – Č. Hora B (14.15). Voděrady –
Vilémovice B.
KP dorostu: Židenice – Boskovice (10.15, 12.30).
I. třída dorostu: Rájec-Jestřebí
– Rudice.
2. finálový zápas OP dorostu:
Svitávka – Lipovec (14.15).
2. finálový zápas OP žáků:
V. Opatovice – Rájec-Jestřebí
(10.00).

Sobota 18. června
Divize: Blansko – Otrokovice:
Fridrichovský, Kučerík, Zadinová.
Krajský přebor: IE Znojmo
– Ráječko (10.15). Boskovice –
Vracov.
I.B třída: Bosonohy – Kunštát.
II. třída: Vavřinec – Vysočany.
Sloup – Drnovice.
III. třída: Lipůvka – Vranová.
Skalice - Kunštát B. Olešnice B –
Lažany. Ostrov – Vilémovice.
KP dorostu: Bystrc – Blansko
(10.00, 12.15).
I. třída dorostu: Vyškov B –
Kunštát.
KP žáků: Blansko – Mikulov
(11.30, 13.15). Svratka – Boskovice (9.00, 10.30).

Čtvrtek 23. června
IV. třída: Jedovnice B – Doubravice B (17.30).
Pátek 24. června
IV. třída: Svitávka – Bukovina
(17.00). Skalice B – Č. Hora B
(17.00)
Sobota 25. června
Turnaj: Memoriál Miroslava
Krabičky (Blansko, 9.00).
Oslavy 90. výročí založení kopané v Rájci-Jestřebí: Začátek
programu ve 13 hod.

Neděle 19. června
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Ivančice.
I.B třída: Rousínov B – Blansko B (10.15). Olešnice – Černá
Hora. Bořitov – Svratka Brno.
II. třída: Boskovice B – Letovice. Jedovnice – Olomučany.
Lipovec – Doubravice. Lysice –
Rudice. Kořenec – Šošůvka.
III. třída: Knínice – V. Opato-

Neděle 26. června
IV. třída: Valchov – Adamov.
Úsobrno – Benešov. Lomnice –
Cetkovice. Lažánky – Vilémovice
B. Kořenec B – Voděrady.

Míša Hlavoňová vícemistryní
Moravy a Slezska
Olomouc, Blansko - V neděli se konalo v Olomouci atletické mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva. Blanenská Michaela Hlavoňová podala na 200 m překážek skvělý výkon a obsadila druhé místo
časem 31,67 s. Tímto výkonem je momentálně na šestém místě v celostátních tabulkách.
„Vzhledem k silnému protivětru na první stovce očekávám ještě
zlepšení o několik desetin. Určitě bude ohrožovat okresní rekord Jany
Sotákové, ke kterému jí schází 42 setin,“ má radost trenér Jiří Ošlejšek.
Na stovce překážek, které poběží za čtrnáct dní jako reprezentantka
Jihomoravského kraje, skončila ve finále v poněkud nepovedeném závodě na hezkém šestém místě časem 16,79 s. Další šesté místo přidala
na 800 metrů Kamila Klepalová časem 2:32,08.
„Do Olomouce se brzy vrátíme, na LODM zde budou okres Blansko
reprezentovat Míša Hlavoňová, Míša Hrubá a Patrik Pernica,“ těší se
Ošlejšek.
(bh)

Turnaj. V Černovicích se konal charita vní fotbalový turnaj na pomoc
nemocným dětem Fortuna Cup. Jedním z hostů byl i trenér fotbalistů
Zbrojovky Brno René Wagner.
Foto Pavel Šmerda
Vítězem 9. kola se stal Antonín Šenk z Dolní Lhoty s 19 body, v následujícím ho napodobil David Stehlík z Kotvrdovic, který získal 17 bodů.
Do čela celkové klasifikace se dostal Jan Urbánek z Vilémovic (118). Podrobné výsledky na www.zrcadlo.net

TIPOVAČKA
poslední kolo

Foto Jiří Ošlejšek

V Kunštátě si zahrají legendy
Panský s Orlowskim
Kunštát - Klub stolního tenisu Kunštát a Město Kunštát pořádají nejlepší exhibici ve stolním tenise na světě v podání legend českého stolního tenisu Milana Orlowského (trojnásobného mistra Evropy) a Jindřicha
Panského (dvojnásobného vicemistra světa). Exhibice se uskuteční ve
středu 22. června od 19 hodin ve sportovní hale v Kunštátě. Oba hráči se
utkají se dvěma domácími borci, poté následuje exhibice.
(pš)
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SERVIS / INZERCE

sobota 25. června

Lysice - Zámek od 9 hod.: Slavnos na zámku - oživlé komnaty, kostýmované
prohlídky, Levandulový jarmark.
Novičí - Náves ve 14 hod.: námětové cvičení hasičů, v 16 hod.: hasičský
výlet, hraje 90’s Crew.

AKCE
Boro n - Koupaliště v 8 hod.: Turnaj v nohejbale, ve 14 hod.: Zahájení
prázdnin + Myslivecký dětský den, soutěže, myslivecká kuchyně.
Boskovice - Mateřské centrum v 8 hod.: Bleší trh.
Boskovice - Western park od 10 hod.: Mezinárodní sraz motorek všech druhů.
Cetkovice - Víceúčelové hřiště v 15 hod.: Dětské sportovní odpoledne.
Kře n - Kulturní dům ve 14 hod.: 25. výročí založení chovu dančí zvěře
v chovatelské oblas Českomoravské pomezí - Javoříčko.
Lysice - Zámek od 9 hod.: Slavnos na zámku - oživlé komnaty, kostýmované
prohlídky, Levandulový jarmark, ve 21 hod.: Procházka zámeckou zahradou.
Rozseč - Hřiště ve 13 hod.: Traktoriáda.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Rychle a zběsile 5.
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. V peřině 3D.

KONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: M. Černoch a Angels, Boskověnka,
promenádní koncert.
Letovice - Jízdárna zámku v 17 hod.: Velký třesk, show Velkého dechového
orchestru ZUŠ Letovice.
Vanovice - Sál obecního úřadu v 18 hod.: III. Koncert mladých talentů.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Rychle a zběsile 5.
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. V peřině 3D.
Boskovice ve 23 hod. Přímý přenos hudebního koncertu Coldplay.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Filmjukebox: Sucker Punch.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Zkus mě rozesmát.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Hezké vstávání.

VÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 15 hod.: Obrazy a keramika, vernisáž výstavy Ivany
Pavlišové, Oldřišky Edlerové a Romany Korečkové.

Provozní doba lázní v Boskovicích

pondělí 27. června

DIVADLO
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Boskovice - Western park od 10 hod.: Mezinárodní sraz motorek všech druhů plus Druhý motorkářský sraz nejen pro dě všech motorkářů.

Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17
hod.) * Velké Opatovice - Moravské kartografické centrum: Mapová tvor-

Spinning Boskovice

úterý

středa

16.00 - 17.00
Michal
16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15
Milan
Michal
Hanka E
17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30
Hanka
Katka
Katka
19.00 - 20.00
Hanka
775 355 040
606 902 523
732 775 177
602 938 520
608 811 779
606 766 055

čtvrtek

pátek

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00
Jana
Honza
17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Jana - Z
Hanka
18.30 - 19.30 18.45 - 19.45
Michal
Michal
19.45 - 20.45
Milan

Z hodina určená pro začátečníky
E hodina endurance-vytrvalost

:
jmsport@spinning-boskovice.cz

900-2000

900-2000

Kořenec ožije slavnostmi písní a tanců

- rozpis lekcí platný od
1. 1. 2011
pondělí

Ne. 19. 6.

1700-2000

1000-2000
00

Pá. 17. 6. 1200-2100
00

00

11 -16

630-2000

St. 15. 6.

Blansko ve 20 hod. Vřískot 4.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. V peřině 3D.

neděle 26. června

rekreační část

00

Út. 14. 6. 11 -20

KINA

Kunštát - Zámek v 21 hod.: Jáchym Topol: Uvařeno, hraje Divadlo Naboso.

Hanka
Milan
Katka
Jana
Michal
Honza

ba Jana Antonína Křoupala a Kartografická díla pro zrakově pos žené. *
Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko Muzeum: Karel Absolon - fotografie z evropských krasů (do 31. 10.), Václav
Lamr, obrazy (do 12. 6.) * Lysice - Zámek: Loutky na zámku, Zámecké divadlo v Lysicích, Marie Ebner Eschenbach, žena, spisovatelka a drama čka
(stálé výstavy), Miloš Sláma, linoryty (do 3. 7.), Pavel Smékal, fotografie
(do 17. 9.), Sochy na zámku (do 30. 8.) * Rájec-Jestřebí - Zámek: Femme
Fatale (do 30. 9.), Jiřina Har ngerová, Ilda Pitrová, Dagmar Sochorová,
Tomáš Vrána, obrazy, tapiserie a keramika (do 23. 6.) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: Karel Absolon, fotografie (do 26. 6.) * Boskovice - Zámek:
Výstava erbů šlech ckých rodů zemí Koruny české (do 30. 9.) * Letovice
- Galerie Domino: Petr Bernard, obrazy (do 30. 6.) * Letovice - Kulturní
dům: Výstava výtvarného oddělení ZUŠ Letovice (do 17. 6.) * Kunštát Zámek: Rod říšský hrabat Coudenhove - Honrichsů na Kunštátě (do 31.
10.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Helena Řezníčková, šperky, Petr Ševčík,
keramická plas ka (do 30. 6.).

sobota

neděle
9.30 - 10.30
Hanka E

Kořenec - Milovníci folkloru
si dají v sobotu 18. června dostaveníčko v Kořenci. V tamním přírodním amfiteátru totiž proběhne
již čtrnáctý ročník tradičních Kořeneckých slavností písní a tanců.
Akce začne ve 13 hodin průvodem
od kořenecké kaple do amfiteátru.
„Slavnostní zahájení se pak odehraje ve 13.45 hodin. Poté postupně vystoupí soubory Borověnka,
Kořeňáček, Čtveráček, Skaláček,
Drahánek, Kořeňák, Velen, Drahan,
Skalák a hostující soubor Formani

ze Slatiňan. Během slavností bude
také zdarma zpřístupněno muzeum
a dominanta obce větrný mlýn.
Pro návštěvníky bude v kulturním
domě připravena výstava Jaroslavy
Fišerové a jejich hostů Naše malé
slabůstky a v muzeu expozice Jak
se dělá pohádka,“ popsal starosta
Kořence Miroslav Zemánek. Jak
dodal, program folklorních slavností volně přejde v taneční zábavu
se skupinou Duo Pohoda.
Pro zájemce, kteří se chtějí
do Kořence podívat, je připra-

ven svoz autobusem. Ten vyjíždí
v 11.45 hodin ze Šebetova a bude
postupně zastavovat v Knínicích,
Vážanech, Boskovicích, Vratíkově, Okrouhlé a Benešově. Po
skončení vystoupení souborů bude
zajištěn také rozvoz.
Kořenecké slavnosti písní a tanců mají dlouholetou tradici. Pořádané jsou ve dvouletých intervalech. Jsou na ně zvány soubory
zdejšího regionu včetně dětských
a obvykle jeden či dva soubory
vzdálenější jako hosté.
(hrr)

Zdravotníci budou soutěžit v Blansku
:

www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze
volat! Neposílat sms!

Blansko - Celostátní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků zavítá ve dnech 17. až 19. června do
Blanska. Hlavním soutěžním dnem
bude sobota, akce začne v 11 hodin
rozchodem na jednotlivá stanoviště. Těch bude celkem osm v ulicích
města, na veřejných prostranstvích
a na náměstí Republiky. Vyhlášení
výsledků se uskuteční kolem sedm-

nácté hodiny na zimním stadionu,
kde je i start soutěže.
Organizaci 31. ročníku této tradiční postupové soutěže zajišťuje
Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko. „Děti se utkají
v praktických dovednostech z první pomoci s použitím standardního
zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků na věro-

hodně namaskovaných figurantech
simulujících vážná i lehčí poranění,
s nimiž se můžeme kdykoli setkat
při sportu, v dopravě, v domácnostech i jinde v běžném životě,“
uvedl Jiří Kučera z tohoto spolku.
Záštitu nad soutěží převzal hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem.
(bh)

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
BLANENSKÁ ČÁST

OPRAVA

V Letní poradně Nemocnice Blansko vyšel na str. 6 Rozpis
stomatologické LSPP – Blanenská část. Bohužel zde byl otištěn chybný
rozpis na měsíce červen – srpen (z loňského roku). Za toto nedopatření
se omlouváme a přinášíme aktualizovaný přehled.

Červen
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková

Polikl. Blansko, Sadová 33
Černá Hora, zdrav. středisko
Křtiny, zdrav. středisko
Adamov, Smet.nám. 327

516 488 454
608 220 806
516 439 404
516 446 398

Červenec
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
9.7.
10.7.
16.7.
17.7.
23.7.
24.7.
30.7.
31.7.

MUDr. Hepp
MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hosová
MUDr. Vrtělová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Jílková
MUDr. Houdková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová

Rájec, Šafranice 101
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Křtiny, zdrav. středisko
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 434 055
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 432 138
516 488 455
516 416 386
516 439 190
516 410 786
731 144 155
516 488 452
516 488 450

Srpen
6.8.
7.8.
13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.

MUDr. Pokorná M.
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Klapušová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Juráková
MUDr. Pokorný M.

Blansko, Gellhornova 9
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, A. Dvořáka 4

516 412 422
516 488 457
516 488 456
516 447 606
516 488 452
725 415 615
731 144 155
516 417 621

Služba je k dispozici od 8 do 12 hodin.
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 111. Ve všední dny od 17 do 7
hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

