
MÁTE HYPOTÉKU?
SNIŽTE SI ÚROKOVOU SAZBU!
MENŠÍ ÚROK = MENŠÍ SPLÁTKA.
VAŠE PENĚŽENKA VÁM PODĚKUJE.
NAPIŠTE SI O BEZPLATNÝ, NEZÁVAZNÝ ROZBOR VAŠÍ HYPOTÉKY.
Službu poskytuje Simon Grulich, nezávislý fi nanční poradce s 8 letou praxí, zapsán 
u ČNB.       +420 723 659 835       simon.grulich@ovbmail.cz  www.sginfo.cz

Tomio Okamura představil 
Blanenskou výzvu

Blansko - Jihomoravský poslanec Michal Babák byl opět iniciáto-
rem setkání podnikatelů a ředitelů významných fi rem regionu Blanen-
ska a Boskovicka. Debatovali na hotelu Panorama v Češkovicích. Zcela 
novou svoji iniciativu zde také představil jeden z hostů senátor Tomio 
Okamura. Přítomen byl mimo jiné i další poslanec Radim Fiala a předse-
da Okresní hospodářské komory okresu Blansko Milan Hlaváč. Michal 
Babák vedl diskusi o zajímavých tématech a ožehavých otázkách, které 
trápí náš region. „Myslím, že je na čase začít dělat konkrétní věci v jejich 
prospěch,“ uvedl. Debata byla plodná. „Jsem velmi rád, že můj nápad se 
setkávat a pracovat na podnětech trápících mnoho lidí, se setkává s ta-
kovým ohlasem. Byl bych rád, abychom v této iniciativě nadále pokra-
čovali a byla brzy vidět řešení nebo aspoň cesty k nim,“ poznamenal 
poslanec. Text výzvy Tomia Okamury, který je dostupný podrobně na 
adrese www.blanenskavyzva.cz, se týká podpory technického a učňov-
ského školství. „Nepotřebujeme jenom managery čehokoliv. Potřebuje-
me inteligentní řemeslníky, erudované středoškoláky, průmyslováky, co 

dokáží každodenně řešit problémy 
a odvádět špičkovou práci. Potře-
bujeme dobré a talentované inže-
nýry a architekty,“ citoval z textu 
senátor.  Pokračování na str. 2
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Projekt Živá 
paměť startuje 
prvním dílem

Bohumil Hlaváček

Blansko - Jste zváni do blanen-
ského kina na ojedinělou premiéru. 
O co půjde? Ve čtvrtek 30. května 
budou nejen příznivci blanenské-
ho divadla mít možnost zhlédnout 
autorský fi lm Radka Popelky vě-
novaný mimořádné osobnosti bla-
nenské kultury Jiřímu Poláškovi. 

Bude to první díl rozsáhlého 
cyklu z projektu Živá paměť, kte-
rý by měl představit významné 
osobnosti blanenského života po-
slední doby. 

„V mnoha případech se jedná 
o osoby již ve vyšším věku. Rádi 
bychom je současným občanům 
více přiblížili,“ uvedl režisér Ra-
dek Popelka, který fi lm připravil 
ve spolupráci se svým otcem Ja-
nem v rámci jejich studia Audiovi-
sual za fi nanční podpory z místní 
radnice. 

„Sám název tohoto projektu 
Živá paměť vyjadřuje hlavní myš-
lenku. Jde o to, že máme pocit, 
že se dokumentují stále jen akce 
jako takové a ne lidské osudy,“ 
upřesňuje Radek Popelka. Jak 

dodal, dokumenty tohoto typu by 
se měly natáčet pravděpodobně 
tři během jednoho roku s tím, že 
dva budou věnovány osobnostem 
a třetí jedné z příměstských částí. 
„Pevně věřím, že si tyto snímky 
najdou svého diváka a že to, že 
se jednotlivé osobnosti vyjádří 
o svém městě, Blansku přinese 
jistou seberefl exi,“ řekl na tiskové 
konferenci autor.

V rámci projekce v kině budou 
pro zájemce k prodeji i nosiče s ho-
tovým dílem. „Pevně věříme, že si 
tento den najdou do sálu cestu jak 
příznivci blanenského divadla, tak 
místní patrioti. Budeme rádi, že 
nám sdělí svůj názor na naše dílo,“ 
pousmál se mladý režisér.

 Pokračování na str. 5

čtvrtek 30. května 2013, 
19 h, Kino BlanskoPremiéra ilmu O DVEŘÍCH BEZ DOMU A BULVÁRU ZA OKNEM 

Délka 53 minut, režie Radek 
Popelka, produkce Jan Popel-

ka, hudba Zbyněk Petržela. 

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000
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Motorkáři budou mít sraz u Sloupsko-
šošůvských jeskyní - půjde o bezpečnost

Krajský přebor zažil anglický týden
Fotbalisté Blanska 
jsou stále 
s náskokem 
v čele tabulky.

 Více na straně 7

Sloup - Rušno bude v sobotu 
8. června 2013 v odpoledních ho-
dinách v areálu Sloupsko-šošův-
ských jeskyní ve Sloupu. Usku-
teční se tam už 6. ročník bezpeč-
nostně-preventivní akce nazvané 
Nežij vteřinou. Letošní akce bude 
ve znamení bezpečnějších silnic. 
V případě, že do Sloupu dorazí 
více jak tři stovky motorkářů, při-
budou na Blanensku v rizikovém 

místě další metry speciálních svo-
didel, které v případě nehody brá-
ní podjetí motorkáře a zmírní tak 
následky jeho případného zranění. 

Účast na srazu přislíbil Pepa 
Sršeň se svojí motoškolou a Ka-
rel Abraham. Na začátku akce 
bude přímo na místě provedeno 
losování, vylosovaní šťastlivci se 
zúčastní zkrácené školy bezpečné 
jízdy a ovládání motocyklu pod 

vedením Pepy Sršně. V nabitém 
programu nebudou chybět mimo 
jiné - policejní záběry z doprav-
ních nehod motocyklistů, rady 
zdravotnických záchranářů, jak 
poskytovat první pomoc a jak za-
bezpečit místo dopravní nehody. 
Dozvíte se také co zraněného čeká 
na operačním sále, o tom bude ho-
vořit primář brněnského trauma-
centra MUDr. Pavel Mach.

Jistě vás bude zajímat, jak zmír-
ní speciální motosvodidla násled-
ky nehody řidiče motocyklu, mů-
žete si vyzkoušet simulátor brzdě-
ní a další zajímavé aktivity. Závěr 
bude patřit vzpomínce na mrtvé na 
silnicích a blanenskému faráři Jiří-
mu Kaňovi. Další informace k po-
řádané akci najdete na webových 
stránkách www. policieblansko.
sweb.cz.  (ama)

SPLN NO:
 Zrušení poplatku za položku na receptu

 Omezení hazardu

 Zachování stravenek

PRACUJI NA:
 Vymýcení lichvy

 Zrušení církevních restitucí

 Zrušení sKarty

www.michalbabak.cz

u

bak.cz

Michal Babák
poslanec Parlamentu R
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Řidiči si nechali změřit skla
Blansko, Boskovice - V sobotu 25. května si mohli řidiči v Blansku 

a Boskovicích zjistit, zda mají dostatečně propustná skla na svých autech. 
Policisté pro ně totiž uspořádali preventivní akci spojenou s měřením. 

„Vloni jsem akci proměškal, ale vím, že tam na sklech něco nalepené je, 
tak jsem přijel dnes,“ uvedl jeden z řidičů v Blansku. Jiný zase přijel s au-
tem rodičů, které si koupili jako ojeté. „Chtěli vědět, zda by se nedostali do 
problémů na stanici technické kontroly nebo v případě, že by je zastavili 
policisté,“ řekl. „Přední sklo na autě musí splňovat nejméně 75 procentní 
propustnost, skla ve předních dvěřích u řidiče a spolujezdce pak 70 pro-
cent. Pokud tomut tak není, hrozí řidiči pokuta až do dvou tisíc korun. Na 
akci přijelo asi 35 řidičů, policisté sankce neudělovali. (hrr)

Rekonstrukce. Vanovič   dokončili rekonstrukci jedné z věží tamního evangelického kostela. Poslední fází bylo usazení nové vrcholové čás   za 
pomoci jeřábu. Opravy se ještě letos dočká i druhá věž a fasáda. Fotoreportáž naleznete na www.zrcadlo.net. Foto Jaroslav Oldřich
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Pozor!
Příloha 

věnovaná 
školam

na straně 6
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Za brigádním generálem Zdeňkem Škarvadou

Bojoval o Anglii, pochovali ho, přežil
K K

Zloděj vykrádal 
karavany

Letovice - Tři karavany zaparko-
vané za plotem v areálu Jachtklu-
bu Křetínka se zalíbily zloději. 
Ten v době od poloviny února do 
dubna letošního roku několikrát 
navštívil tento areál, přelezl plot, 
a pak poškodil panty a zámky na 
dveřích a vnikl do těchto obydlí na 
kolečkách. V jednom z nich opako-
vaně přespával, navíc z nich ukra-
dl nože, pánvičku, hrnce a budík. 
Celkově tak poškozením karavanů 
a odcizením věcí způsobil škodu za 
více než osm tisíc korun. Policisté 
však již vědí, kdo je pachatelem 
této trestné činnosti. Podezřelým 
ze spáchání trestného činu krádeže 
je třicetiletý muž, který žije nedale-
ko od místa, kde k trestné činnosti 
docházelo.  (hrr)

Nestihl včas 
zabrzdit

Letovice - Nedostatečná bezpeč-
ná vzdálenost byla příčinou doprav-
ní nehody, která se stala ve čtvrtek 
23. května dopoledne v Letovicích. 
Čtyřiatřicetiletý řidič dodávkového 
auta značky Mercedes Benz jel ve 
směru od Letovic na Sebranice a za 
kruhovým objezdem narazil do 
před ním jedoucího osobního auta 
Renault Thalia. V renaultu byla 
lehce zraněna jeho devětapadesáti-
letá řidička. Na autech vznikla ško-
da ve výši asi 90 tisíc korun.  (hrr)

Lupu si 
příliš neužil

Lysice - Do budovy myslivec-
kého sdružení v blízkosti Lysic se 
vydal krást třiačtyřicetiletý muž. 
Aby se dostal dovnitř, musel vypá-
čit plastové vchodové dveře, na 
kterých vznikla škoda za 25 tisíc 
korun. Pak už si jen vybral z vyba-
vení, co se mu hodilo. Odnesl si tak 
například dvacet litrů lihovin růz-
ných druhů a dalších pětačtyřicet 
litrů vína. K tomu si pak vzal ješ-
tě elektrické kabely, které pak ale 
vyhodil v blízkosti objektu. Nepo-
hrdl ani například akustickou kyta-
rou. Celkem tak zloděj myslivcům 
způsobil škodu za více než 30 tisíc 
korun. Z ukradených věcí se ale 
muž dlouho neradoval. Díky spo-
lupráci s místními lidmi se pacha-
tele policistům podařilo dopadnout 
v rekordní době dvou dnů. Část 
odcizených věcí se u něj našla. 
Muž je nyní podezřelý ze spáchání 
trestných činů krádeže a poškození 
cizí věci.  (hrr)

Množí se 
kuriózní volání
Blanensko a Boskovicko - 

Policisté v blanenském okresu se 
v posledních dnech setkali hned 
s několika neobvyklými případy, 
k nimž je lidé volali přes tísňovou 
linku 158. Nakonec se ukázalo, že 
se nestalo nic protiprávního. 

„Například 13. května nám volal 
muž z Rájce-Jestřebí, že při práci 
na opravě fasády objevil hnízdo 
s malými ptáčky a žádal policisty, 
aby o nálezu vyrozuměli ornitolo-
ga. To se stalo a odborník pak muži 
doporučil přemístit hnízdo na bez-
pečnější místo. Ve Svitávce zase 
vznikl 19. května spor o kocoura. 
Muž volal na linku 158, že mu 
sousedka vzala bez jeho souhlasu 
kocoura, o kterého se stará a které-
mu údajně platí zdravotní pojištění. 
Sousedka se ale s oznamovatelem 
nechce bavit, proto muž žádal na 
místo policejní hlídku. Ani v tomto 
případě se nejednalo o přestupek 
nebo trestný čin,“ popsala blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková.

Na policii se obrátil také řidič 
autobusu, který se snažil v Kunš-
tátě 18. května probudit jednoho 
z pasažérů a nedařilo se mu to. Při-
volaní policisté mladíka probudili a 
zjistili, že je v pořádku. Muž tedy 
vystoupil a odešel domů. Ne po 
všech podobných voláních na linku 
158 ale zůstane volajícím úsměv 
na tváři. Pokud by se totiž ukázalo, 
že lidé tísňovou linku Policie Čes-
ké republiky zneužili a policisté 
vyjížděli zbytečně, čeká je nemalá 
pokuta.  (hrr)

Nález baterií 
nepřiznali

Lhota Rapotina - Místo, aby 
nalezené věci odevzdali na radnici, 
jak je uloženo platnými právními 
předpisy, rozhodli se je zpeněžit. 
Tak se dá jednoduše charakterizo-
vat chování dvou mužů ve věku 
čtyřiadvaceti a pětadvaceti let. Ti 
měli v pondělí 20. května nalézt 
ve Lhotě Rapotině šest autobaterií 
do nákladních aut. Místo toho, aby 
nález oznámili, naložili si baterie 
do auta a vezli jej do výkupny, aby 
za ně dostali peníze. Jejich chování 
však odhalili policisté při kontrole 
vozidla. Muži způsobili škodu za 
necelé dva tisíce korun a budou se 
zodpovídat z přestupku.  (hrr)

Nevyhnula se
stojícímu autu

Blansko - Více než tři promile 
alkoholu v sobě měla čtyřiatřice-
tiletá řidička osobního auta Audi 
A3, která jela v neděli 19. května 
v odpoledních hodinách centrem 
Blanska. Když odbočovala z ulice 
Sadové do ulice Žižkovy, nezvládla 
vlivem opilosti řízení a narazila do 
zaparkovaného vozu Citroën Ber-
lingo. Na autech vznikla škoda za 
40 tisíc korun, nikdo nebyl zraněn. 
Dechová zkouška však byla pozi-
tivní s hodnotou 3,5 promile. Sama 
žena policistům přiznala, že pila 
větší množství alkoholu.  (hrr)

Zloděj navš  vil 
šatní skříňky
Boskovice - Boskovické lázně 

navštívil ve středu 15. května ráno 
nezvaný host. A jak se brzy ukáza-
lo, zřejmě si nešel zaplavat. Policie 
totiž šetří hned dva případy vloupá-
ní do šatních skříněk, z nichž někdo 
ukradl z peněženek nemalé obnosy 
peněz. Prvnímu plavci v době od 
sedmi do osmi hodin někdo vzal 
čtyři tisíce korun v hotovosti, dru-
hému muži pak zmizelo dokon-
ce třináct tisíc korun v hotovosti. 
Celkem tak neznámý pachatel, po 
němž policisté pátrají, způsobil 
škodu za 17 tisíc korun.  (hrr)

Narazil do 
koše

Adamov - Ovlivněn alkoholem 
usedl kolem půl třetí ráno v pátek 
17. května na jízdní kolo třicetile-
tý muž v Adamově. Nezvládl však 
řízení, vyjel nejprve do protismě-
ru, a poté havaroval do nádoby na 
komunální odpad. Cyklista byl po 
nárazu lehce zraněn, ukázalo se 
ale, že se před jízdou značně posil-
nil alkoholem. Policistům se při-
znal, že si dal několik piv a rumů. 
Dechová zkouška u něj ukázala 2,6 
promile alkoholu v dechu.  (hrr)

Krást byl 
v lakovně

Adamov - Policisté neustále pát-
rají po muži, který se vloupal začát-
kem dubna do lakovny v Adamově 
a ukradl odtud věci za více než 200 
tisíc korun. Pachatel se k objek-
tu dostal v noci ze zadní strany 
přes dveře, které byly zabezpeče-
ny z vnitřku a pobral ruční nářadí 
a nástroje různých značek a typů, 
v hodnotě celkem 205 tisíc korun. 
Mezi nářadím byly například elek-
trické rozbrušovačky, stříkací pis-
tole, vibrační brusky a další věci. 
Pachatel, který byl oblečený ve 
světlém oblečení výrazného vzhle-
du, je podezřelý ze spáchání trest-
ného činu krádeže.  (hrr)

Vlak srazil 
člověka

Blansko - K železniční tragé-
dii vyjížděli v pondělí 13. květ-
na v podvečer blanenští policisté 
k trati Brno-Česká Třebová. Neda-
leko železničního přejezdu v měst-
ské části Blanska Dolní Lhotě sra-
zil vlak šestašedesátiletého muže, 
který měl podle prvotních zjištění 
policie, přenášet přes koleje jízd-
ní kolo. Co bylo přesnou příčinou 
neštěstí zůstává v šetření.  (hrr)

Senátor Tomio Okamura představil 
Blanenskou výzvu

V těchto dnech nás opustil 
jeden z hrdinů letecké 
bitvy o Británii, brigádní 

generál Zdeněk Škarvada. Rodák 
z naší Olešnice na Moravě, kde 
spatřil světlo světa roku 1917. 
Místo dlouhých tirád připomenu 
jeho osobní vzpomínku na jednu 
bojovou událost bitvy o Anglii, kde 
byl s mnoha dalšími našimi letci, 
mechaniky, zbrojíři a s pozemními 
vojáky, kteří pak bojovali u Tobru-
ku, v Itálii, i u Dunkerku ve Fran-
cii. Jak to líčí kniha vzpomínek 
a dokumentů dalšího leteckého 
esa Leopolda Šroma - význačných 
autorů o letecké historii našich 
bojovníků, Kopeckého, Jambora 
a Kolesy, vydaná ve Zlíně 2008:

„Když jsem se v červenci 1941 
hlásil u 310. perutě a byl jsem 
zařazen k letce B, často jsme se 
střídali s Poldou Šromem na jed-
né mašině. Měli jsme přibližně 
stejné postavy a tak se nemusela 
měnit sedačka, padák jsme měli 
položený většinou na křídle. Sta-
čilo si ho jen nasadit. Nejdřív 
jsme se dělili o Hurricana NN-U, 
později o Spitfi ra se stejným roz-
lišovacím číslem. Tehdy jsem měl 
za sebou několikahodinovou noční 
jízdu vlakem. Když Polda ke mně 
přiběhl zářící, pln elánu, energie a 
jak to u něj bylo zvykem, rovnou k 
věci: „Zdeňku, podrž to chvíli za 
mně, zbývá sotva půl hodina do 
vystřídání. Operační nemá nic na 
prkně, tak se stejně už nikam nepů-
jde.“ Slabě operuji tím, že jsem 
celou noc cestoval z Manchesteru 
a těším se na postel. „Však se za 
chvíli dočkáš, ale já mám báječ-
nou příležitost letět na dovolenou 
do Skotska s tamhle tou obludou 
od Transport Commandu (doprav-
ního velitelství letectva RAF). A to 
stojí za to, protože vlakem trvá 
cesta dále jak dvacet čtyři hodin, 
zatímco létajícím náklaďákem sot-
va dvě.“ A než jsem mohl případně 
něco namítnout, už mazal s kufří-
kem k jednomu z transporťáků sto-
jících u letové kontroly. Jejich pod-

Pokračování ze str. 1
Jak pokračoval, naše společ-

nost se musí vymanit z posed-
losti po akademických titulech. 
Pokud chceme úspěšně budovat 
prosperující zemi, pak tu musí 
být lidé, kteří budou odvádět kva-
lifi kovanou práci. „Pokud školy 
mají potíže s uplatňováním svých 
absolventů, měly by bez milosti 
přicházet o státní dotace. Takové 
jen vychovávají další nezaměst-
nané. Výuka a podpora praktic-
kých dovedností je nutná už od 
mateřských a základních škol. Na 
řemeslo či technický obor se stěží 
přihlásí žák, který v životě neviděl 
kladívko,“ uvedl dále.

V plodné zhruba dvouhodino-
vé diskusi vedené Babákem byla 
dále řeč zejména o tématu regionu 
Moravského krasu a jeho turistic-
kého využití. „Mám zcestovaný 
velký kus světa. Ani si neuvědo-
mujeme, jakou perlu máme u nás 
doma,“ podotkl Václav Ševčík 
z vydavatelství Surf. Součástí 

vydařeného odpoledne byla i náv-
štěva provozu blanenské továr-
ny DSB EURO majitele Milana 
Hlaváče, který ho hostům osobně 
představil. 

Václav Ševčík měl jednu 
z hlavních rolí v dalším pokračo-
vání. Spolu se se svojí manželkou 

Evou nejprve v blanenské Fot-
balové hospůdce zazpíval svým 
příznivcům několik písní, aby 
jim pak byla poslancem Babákem 
pokřtěna čerstvě vydaná kniha 
Zlaté české ručičky. V následu-
jící diskusi si popovídali blanen-
ští občané s Tomio Okamurou 

o všem, co je momentálně trápí, 
ať osobně, tak ve vztahu k celé 
společnosti. Zájem o besedu byl 
pozoruhodně vysoký. Senátor pak 
spolu s Michalem Babákem, před-
sedou FK Blansko, zahájil žákov-
ské utkání slavnostním výkopem. 
 Bohumil Hlaváček

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

vozek opustil dráhu, když popla-
chová siréna začala vyřvávat svůj 
povel: „Hotovostní roj nahoru!“ 
Stačil jsem sotva vyměnit pohled 
s velitelem letky (let. poručíkem 
Miroslavem Kredbou) ve smyslu, 
nedá se nic dělat, musíš!“

Zdeněk Škarvada nastoupil 
svůj pohotovostní hlídkový let - 
a nevrátil se z něj. Letěli k ostro-
vům Scilly, a po jedné a čtvrt hodi-
ně se ze čtyř strojů vrátily pouze 
tři. Chyběl letoun „U“ se Zdeňkem 
Škarvadou. Velitel Kredba věděl, 
že v takových případech rozho-
dují o záchraně druha minuty. Dal 

příkaz k novému hlídkovému letu 
a pět Spitfi rů vzlétlo hledat kama-
ráda. Přitom ještě stačili vážně 
poškodit skopčáckého bombar-
déra Junkerse 88. Šrom vypálil v 
tom boji 320 kulometných nábojů 
a 120 kanónových granátů. Vše 
však poznamenala ztráta bojového 
druha. Ten den válečný deník jed-
notky zaznamenal: „V rtm. Škar-
vadovi ztrácí peruť inteligentního 
příslušníka a výborného pilota. 
Čest jeho památce“.

Naštěstí šlo však jen o „před-
časný pohřeb“ v duchu známého 
Edgara Allana Poea. Po dohadech 

o missing fi ghter - ztraceném let-
ci - přišla nakonec dobrá zpráva 
z ministerstva letectví. Zdeněk 
Škarvada musel opustit stroj nad 
kanálem pro závadu na moto-
ru a zázrakem přežil i ledovou 
koupel v nevlídném moři. Stal se 
válečným zajatcem wehrmachtu. 
(Britští i spojenečtí letci jim běžně 
a výstižně říkali Hunové). O dal-
ších osudech Zdeňka Škarvady, 
o jeho návratu do ČSR a pováleč-
ném životě píší knihy vydávané 
edicí Portréty letců. Jedna z nich, 
autorů Jany Horákové, Jaroslava 
Popelky a Václava Kolesy nese 
název Zdeněk Škarvada - Keep 
fl oating. Vydáno ve Zlíně 2001.

Vzpomínka na vynikajícího let-
ce brigádního gen. Zdeňka Škar-
vadu patří tedy i našemu kraji. Byl 
jedním z těch, kdo se zasloužili 
lvím dílem o vítězství letců Bri-
tánie nad nenáviděnou luftwaf-
fe v bitvě o civilizaci, kde podle 
Churchilla tak mnoho lidí vděčilo 
za záchranu tak malé hrstce pilo-
tů. V našem Jihomoravském kra-
ji byli i další váleční letci, kteří 
se podíleli na boji proti fašismu. 
V Rudici to byl Vincenc Kocman, 
původně španělský interbrigadis-
ta a později letec, v Bílovicích 
nad Svitavou bombardovací pilot 
Metoděj Šebela, stíhač Jaroslav 
Štěrbáček z Dolní Lhoty a Jaro-
slav Poledník z Líšně, první pad-
lí v boji o Anglii, a někteří další. 
Nejvíce letců pocházelo z širšího 
Brněnska - z Tuřan, Holásek, Chr-
lic a Líšně. Dnes žije plukovník 
Emil Boček, nositel nejvyššího 
československého vyznamenání - 
Řádu Bílého Lva, který nedávno 
oslavil devadesátku. Všem našim 
letcům bojujícím za svobodu na 
západní i na východní frontě, patří 
sláva a čest - která jim někdy byla 
po léta upírána. Naše společnost 
by již nikdy neměla zapomenout 
na jejich zásluhy v boji o civilizaci 
proti barbarům nacismu. 

Jiří Jaroš Nickelli, 
předseda ČSBS Boskovice

Pro dě  . Celorepubliková akce s patnác  letou tradicí Bambiriáda letos poprvé zavítala v pátek a sobotu do Blanska. V zámeckém parku se dětem 
a jejich rodičům představilo více než dvacet organizací, které nabízely pestrou škálu volnočasových ak  vit. Za  mco první den se tam bavily dě   ze 
škol a školek se svými učiteli, v sobotu je doprovodili i rodiče.  Foto Bohumil Hlaváček
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Marta Antonínová

Rájec-Jestřebí - Už pátým ro-
kem uspořádalo regionální oddě-
lení Městské knihovny Blansko 
setkání čtoucích rodin. 

„Veřejné knihovny našeho regi-
onu a především rodiče, prarodiče, 
ale i starší sourozenci dětí se od 
roku 2008 propojili s myšlenkou 
projektu: číst dětem každý den 
dvacet minut. Cílem této akce je 
najít rodiny, kde se pravidelně na-
hlas čte dětem a zvýšit tak jejich 
zájem o knihy. Přihlášené rodiny 
si mohly vést záznamy o knihách 
do speciálních Čtenářských de-
níčků. Děti v nich měly možnost 
hodnotit výkony svých předčita-
telů, kterými nemuseli být jen ro-
diče,“ vysvětlila vedoucí oddělení 
Helena Jalová a dodala, že mottem 
akce je: Čtenářem se nikdo nerodí, 
čtenáři musíme ukázat cestu. 

Vyvrcholením každého ročníku 
je setkání nejaktivnějších čtoucích 
rodin s bohatým programem. Toho 
prvního v Ráječku se zúčastnilo 
šest knihoven a mezi děti přijel 
známý ilustrátor Adolf Dudek. 
„Hostem druhého setkání byla 
spisovatelka Vítězslava Klimtová, 
četli jsme z jejích knih. V našem 

V rájecké knihovně se sešli
zástupci čtoucích rodin

regionu putovala nádherná výsta-
va hodných skřítků z Pohádkové 
země. Narodil se nám také skřítek 
- Bábrdlinka Kníženka (Kněžnice 
čarodějná blanenská) a díky ši-
kovným dětem asi čtyřicet dalších 
skřítků, kteří se pak představili 
na desetidílném výstavním puto-
vání,“ řekla Helena Jalová. Třetí 
čtenářský ročník byl zaměřen na 
čtení příběhů a pohádek o zvířát-
kách. Zúčastnilo se ho dvanáct 

knihoven. Vyvrcholením bylo 
setkání se zástupci nakladatelství 
THOVT spojené s prezentací knih 
a dobrodružnou hrou o ceny s ná-
zvem: Hledání pokladu kapitána 
Černovouse. 

„Loňský ročník jsme věnova-
li regionální osobnosti - sochaři 
Stanislavu Rolínkovi. Jeho závěr 
patřil autobusovému zájezdu pro 
děti do okolí Kunštátu a Rudky. 
A letos se čtení konalo už popáté. 

Děti, zástupce rodičů a knihovníků 
tentokrát hostila knihovna v Rájci-
Jestřebí. Hlavním motivem čtení 
bylo hledání tajemství nad zemí 
a pod zemí, seznámení s pověst-
mi z Moravského krasu, poznání 
osobností objevitelů K. Wankela 
a J. Absolona,“ uvedla vedoucí 
regionálního oddělení blanenské 
knihovny.

Hlavním hostem společného se-
tkání 15. května byl Zdeněk Peša, 
starosta Olešnice, ale také sběratel 
a jak se ukázalo i vynikající vypra-
věč pověstí. Děti i dospělí poslou-
chali se zatajeným dechem vyprá-
vění o raráškovi, vodníkovi či mrt-
vé nevěstě a přijali i jeho pozvání 
do olešnického muzea strašidel. 
Účastníci setkání také absolvova-
li znalostní test, a protože všichni 
dávali dobrý pozor, odnesli si na 
památku pěkné ceny.

„Na konci pátého ročníku naší 
čtenářské akce bych chtěla poděko-
vat za úžasnou spolupráci knihov-
nicím z Bořitova, Závisti, Černé 
Hory, Veselice, Němčic, Ráječka, 
Kotvrdovic, Ostrova u Macochy, 
Rájce-Jestřebí, Svinošic, Obory, 
Petrovic a Žernovníka. Bez jejich 
nadšení by nebylo možné tyto akce 
pořádat,“ dodala Helena Jalová.

Autogramiáda. Účastníci setkání si odnesli i pamětní list s podpisem hosta 
a výborného vypravěče pověs   – Zdeňka Peši.  Foto Marta Antonínová

Blansko - Blanenská nemocni-
ce se již tradičně připojila k Ev-
ropskému dni melanomu. Nechat 
se zdarma vyšetřit přišlo na kožní 
oddělení téměř sedmdesát zájem-
ců.

„Na základě zhodnocení pig-
mentových projevů zkušeným 
dermatologem, prim. MUDr. Lu-
bomírem Novotným, bylo devíti 
pacientům doporučeno pravidel-
né sledování v kožní ambulan-

ci pro syndrom dysplastických 
névů, u šestnácti pacientů bylo 
indikováno odstranění rizikových 
projevů. Mezi nimi bylo mimo 
jiné i sedm případů jiné rakoviny 
kůže. U jednoho pacienta byl di-
agnostikován maligní melanom,“ 
popsala mluvčí Nemocnice Blan-
sko Kateřina Ostrá. Jak dodala, 
kdo si nestihl nechat zkontrolovat 
svá znaménka a má zájem o pre-
ventivní vyšetření, může se kdy-

koli objednat na recepci kožního 
oddělení.

A jak rakovině kůže přede-
jít? Jedinou účinnou prevencí je 
ochrana proti slunečnímu záření. 
Ideální je omezit pohyb na pří-
mém slunci co nejvíce, zejména 
mezi jedenáctou a patnáctou ho-
dinou. V této době se snažíme 
pohybovat se ve stínu budov, pod 
stromy, pod slunečníkem a po-
dobně a zároveň kryjeme kůži co 

nejvíce oděvem. Naprostou sa-
mozřejmostí při slunění musí být 
použití opalovacích krémů s co 
nejvyšším ochranným faktorem, 
který uvádí, jaká část ultrafi alo-
vého záření se při jeho použití 
dostane do kůže. Děti do jednoho 
roku nevystavujeme ultrafi alové-
mu záření vůbec. A to nejdůleži-
tější je nezapomínat sledovat pro-
jevy na kůži a při jakékoli změně 
vyhledat odborníka.  (hrr)

Lidé si přišli nechat prohlédnout znaménka

Zlaté české ručičky. Ve fotbalové hospůdce na blanenské „Kolbence“ 
se uskutečnilo v úterý pěkné setkání populárního dua Eva a Vašek 
s jejich příznivci. Došlo i na krátké vystoupení, v jehož rámci jim ji-
homoravský poslanec Parlamentu ČR Michal Babák pokřtil knihu 
s názvem Zlaté české ručičky klepačovského mladého autora Marka 
Dostála.  Foto Bohumil Hlaváček

Michal Babák pokřtil 
Evě a Vaškovi knihu

Na děti čekají
programy 

v jeskyních
Blanensko - Chcete oslavit 

svátek dětí netradičně? Třeba 
v podzemí? To můžete ve Sloup-
sko-šošůvských jeskyních. Na 
prvního června tam totiž připravi-
li zajímavou akci - Den dětí s ne-
andrtálci. Od devíti do sedmnácti 
hodin je připraveno několik vstu-
pů. Kvůli velkému zájmu o akce 
je nutné si vstup do jeskyně re-
zervovat. 

Další zajímavá akce se odehra-
je o týden později osmého června. 
Jeskyně Výpustek se změní v Po-
hádkovou jeskyni. Program při-
pravili zaměstnanci za spoluprá-
ce členů ochotnického sdružení 
Křový. Je připraveno šest vstupů 
s pohádkovou prohlídkou a dal-
ším zajímavým programem. Ani 
v tomto případě si nezapomeňte 
rezervovat vstup.  (ama)
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Děti sbíraly se Zrcadlem 

vršky pro Michalku

Blansko - Každý majitel kla-
sického českého vozu s motorem 
vzadu či fanoušek značky Škoda je 
vítán na tradičním a největším regi-
onálním srazu plném soutěží, dobré 
nálady a zdravého napětí. Sraz Mo-
ravský kras je součástí mezinárodní 
pohárové soutěže tří srazů a každý 
rok na něj zavítá několik desítek 
příznivců starších i novějších vozů 
značky Škoda.

 „Chceme více oslovit majitele 
vozů v regionu, protože víme, že 
jich tu není málo a je škoda, že jich 
každoročně dojíždí více z jiných 

oblastí, proto volíme oslovení i pro-
střednictvím Zrcadla, uvedl PR ma-
nager srazu Miroslav Martinek. Jak 
řekl, akce se uskuteční v termínu 
21. až 23. června v lokalitě Blansko 
– Češkovice, konktrétně v rekreač-
ním centru Vyhlídka.

Na srazu se pravidelně objevují 
vozy historické i nové, od nejstar-
ších Felicií a Octávií přes všech-
ny typy 100, 120, 130, legendární 
110R Coupé a RAPID, GARDE 
až k novějším Favoritům, Felici-
ím a vozům nové výroby. „Každý 
vůz je originál ať ten méně či více 

udržovaný, všechny spojují majite-
lé, kteří mají ke svým motorovým 
miláčkům výjimečný vztah a rádi si 
užijí společnosti stejně naladěných 
lidí,“ doplnil k atmosféře na srazu 
Martinek.

Sraz nabízí rozmanitý program. 
Jedou se soutěže orientační tzv. 
AOS, soutěže zručností, které pro-
věřují nejen jízdu ale i samotného 
řidiče, například poznávání dílů, 
hod do dálky, diagnostika, a další. 
Nechybí ani kategorie automobilu 
srazu či osobnost srazu. Pro fa-
noušky ladění motorů jsou nachy-

tané sprinty na čas. „Zde si přijde 
každý na své, od příjemné přátel-
ské atmosféry, kochání se pohle-
dem na vyladěné vozy či napnutou 
atmosféru soutěží,“ dodal Miroslav 
Martinek.

Více informací a možnost regis-
trace naleznete na webových strán-
kách akce www.skoda.dobrodruh.
net nebo na facebookovém profi lu 
srazu www.facebook.com/ssmkcz. 
V případě dotazů je možné kontak-
tovat PR managera srazu na e-mai-
lu skoda.dobrodruh@gmail.com 
nebo telefonu 731 225 732.  (hrr)

VIII. ročník Škoda srazu Moravský kras je tu!

Boskovice - O rodinné kapele 
snil Libor Janků – multiinstru-
mentalista a zakladatel dnes již 
legendární country skupiny Trní, 
mnohokrát. Všechny jeho čtyři děti 
jsou muzikál-
ní. Syn Libor 
je členem 
black-metalo-
vé kapely Ex 
Dirris, dcera 
Kateřina dnes 
vychovává nejmladší (snad také) 
muzikantku - dvouletou Kamilku, 
Bára a Gábina hrají a zpívají s JU-
bandem.

Vznik kapely JUband je datován 
rokem 2012, kdy se dcera Barbo-
ra rozešla s hudebním partnerem, 
díky němuž se „ostřílela“ v mnoha 
vystoupeních v luxusních horských 
hotelích v rakouských Alpách 
i jinde. Další impuls byl, když nej-
mladší dcera Gábina dvakrát vy-
hrála – dnes již region přesahující 
Boskovickou pěveckou soutěž RH 
Faktor. Tehdy se chopil „taktovky“ 
otec Libor, s oběma dcerami sesta-
vil repertoár, vytvořil logo, pořídil 
aparaturu, stránku na Facebooku, 
a vyrazili na trnitou cestu rodinné 
kapely.

Hrají Beatles, Cockera, Abbu, Bonney M, 
Matušku, Šlitra, Armstronga i Moravanku…

Nejmladší Gábina - kromě stu-
dia zpěvu na konzervatoři, hra-
je na klávesy a kytaru. Loni to 
zkusila na „Česko-Slovensko má 
talent“, ale tam to není o zpěvu! 

Ve svých čtr-
nácti letech 
v RH Faktoru 
vyhrála prv-
ní místo ve 
své katego-
rii a stala se 

i absolutní vítězkou celé soutěže. 
Proto reprezentovala Boskovice 
v Polské Rawě. Rok nato vyhrála 
„jen“ svoji kategorii a letos byla 
třetí. Ovšem její největší dosa-
vadní výhrou bylo to, že ji přijali 
na vytouženou školu. 

Starší Barbora – tahoun celého 
JUbandu! Studuje třetím rokem 
střední pedagogickou školu, na-
vštěvuje soukromé hodiny houslí 
a zpěvu. Zahraje i na kytaru a kla-
vír. Jejím nedávným velkým úspě-
chem bylo vítězství nejen ve své 
kategorii, ale i absolutně v letošním 
– dnes již celomoravském RH Fak-
toru se swingovou písničkou That 
Mann od Caro Emerald, a se stej-
nou skladbou postoupila do fi nále 
soutěže Čenda hledá Supertalent..

Nejstarší Libor (otec) hraje 
kytaru, banjo, perkuse, maracas, 
foukací harmoniky, zobcové fl ét-
ny a samozřejmě zpívá a píše pís-
ničky. Kromě toho řídí auto, staví 
i bourá aparaturu. A hlavně si uží-
vá a těší se z úspěchů svých dcer.

Protože jsou jen tři, ostatní ná-
stroje hrají hosté nebo je mají na-
hrány v tzv. half playbacku.

JUband má v repertoáru zařaze-
ny skladby od světových i českých 
autorů i interpretů. Hraje blues, 
jazz, rock, folk, country, pop i li-
dovky. Na svatbách, oslavách, 
večírcích, tanečních večerech, na 
výstavách, dětských dnech, tu-
ristům i zahrádkářům, hasičům 
i myslivcům a dokonce hráli i na 
lampionovém průvodu.  (hele)

JUband.  Foto archivJUband.  Foto archiv

Čepkobraní ve Vysočanech
Vinobraní, trnkobraní… a ve Vysočanech „ČEPKOBRANÍ“. Rádi jsme 

se připojili k akci, kterou inicioval čtrnáctideník Zrcadlo, jejímž cílem 
bylo pomoct malé Michalce sběrem čepků k fi nancím na rehabilitační po-
můcky. Naučili jsme se vidět, že někdo pomoc potřebuje. Naučili jsme se 
nedívat se, jestli také druzí pomáhají. Naučili jsme se pomáhat s radostí. 
A protože jsme hraví, tak jsme pomáhali a hráli si.

Každé ráno se před sborovnou objevovali žáci s igelitkami a hlásili cif-
ry. Nebyly to jitrničky ani úplatky jiného druhu, byly to pečlivě spočítané 
„ čepky“ z „petlahví“. Sbíraly celé rodiny, počítaly celé rodiny a také celé 
rodiny průběžně sledovaly výsledky sběru na nástěnce. 

Kdo pomáhá druhým, vždycky nejvíc pomáhá sobě. Při sběru se totiž 
zapojily celé široké rodiny. Sbírala babička, děda, taťka, maminka i v prá-
ci, teta, strejda měli také svoje zdroje, no a děti kolikrát málem spadly do 
kontejneru na plasty (nečtou hygienici a úzkostlivě čistotní). 

Je nás ve škole 40, ale sbíralo nás mnohem víc, a tak jsme naplnili šest 
pytlů. Dovedete si představit, jak velká hromada je 8 750 čepků? Přesně 
tolik totiž nasbírala Anička Musilová. Mireček Hejč přinesl 5 675 čepků, 
Vilík Pořízka 4 475, Martin Šebela 3 526, Terezka a Anetka Kalovy 4 830, 
Monička Ovadová 2 120, Patrik Polcer 2000, Kristýnka Nejezchlebová 
1698, Lukáš Král 1 500, Danielka Zouharová 1338, Simonka Kouřilová 
1054… Každý, kdo se zapojil, podal pomocnou dlaň a měl radost z „po-
máhání“. Ať ta radost putuje až k Michalce, které jsme chtěli pomoct. 

V naší škole jsme malí, velcí, tlustí, tencí…, všichni jsme „integrovaní“ 
– přirozeně k sobě hledáme cestu. Taky se pereme, zlobíme, ale učíme se 
každý den respektovat jeden druhého. Vědět, že něco umím, ale že mě 
také někde bota tlačí, že ten vedle umí zase něco jiného, já mu někdy zá-
vidím, ale jsem kamarád, zítra budu třeba zase dobrý já… Na venkově se 
vždycky rodily dobré myšlenky a déle zůstávaly staré dobré vlastnosti, 
tak to nepokazme a buďme empatičtí, upřímní, obětaví, pracovití, lidští. 
K tomu nepotřebujeme peníze z EU, tento „projekt“ v nás předplatili už 
naši prapra… dědečkové. Děkujeme ze srdce všem, kteří nám pomáhali, 
a doufáme, že nám to v novinách sluší. Bude se na to totiž dívat babička, 
děda, teta, strejda…  ZŠ Vysočany

Zapojila se i lysická škola
Vršky pro Michalku sbírali také v lysické základní škole. Jak řekla 

hlavní organizátorka Jana Rozprýmová, velmi rádi nabídku přijali a spo-
lečnými silami se pokusili nasbírat co nejvíce víček. „Těší nás, že svým 
dětem pomáhali také rodiče a prarodiče. Takováto charitativní činnost by 
měla děti učit vnímat pomoc druhým jako velmi potřebnou a záslužnou 
činnost,“ doplnila.

Tradice školy v Lysicích zasahuje již ke 2. světové válce, kdy se záslu-
hou řady lysických občanů podařilo prosadit výstavbu nové školy v zá-
mecké oboře. Plány vypracoval ing. architekt Bohuslav Fuchs. Základní 
kámen byl slavnostně položen 25. 5. 1947 za účasti ministra školství. Nad-
šení pro věc a pracovní tempo všech lysických občanů bylo tak veliké, že 
nová budova byla slavnostně otevřena již 16. 6. 1951. 

Vzhledem k tomu, že v nové školní budově byl dostatek místa, byla 
sem roku 1951 přemístěna i národní škola, i když původní projekt počítal 
s celým areálem škol a to měšťanskou školou, národní školou, tělocvičnou 
a mateřskou školou. Od roku 1952 byla v základní škole zřízena Družina 
mládeže pro děti zaměstnaných matek. Od 1. září 1959 byla v budově zří-
zena také zvláštní škola pro děti s mentálním postižením. Ta se od 1. září 
1993 stala součástí základní školy a v současné době se vyučuje ve třech 
speciálních třídách. V letech 1979 - 1984 byla ke škole přistavěna svépo-
mocí rodičů žáků i občanů z celého obvodu budova prostorné tělocvičny. 
Stále moderní a na pohled impozantní budova školy má vynikající polohu 
v krásném přírodním prostředí lysické obory a je výborně architektonicky 
řešena, takže vyhovuje i náročným požadavkům současné školní výuky. 

V současné době navštěvuje lysickou školu 462 žáků. Slovo charita 
a pomoc druhým je skloňováno již od první třídy. Každoročně probíhá Vá-
noční jarmark, kdy děti prvního stupně prodávají své výrobky. Výtěžek je 
použit na charitu a na školné pro adoptované africké dítě. Jedná se o Ibra-
him Al-Amin Fatuma ze země Kenya, školou byl adoptován v roce 2008 
a dnes navštěvuje třetí třídu ve škole New Directions Academy. Celkem 
bylo Ibrahimovi zasláno 43 200 korun. Jednou z dalších akcí byly Korálky 
do dálky, kterou nejlépe vystihuje následující citát Jana Wericha: „Lidské 
štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá 
štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší“. 

 ZŠ Lysice

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Už 
třetím rokem se v Holešově kona-
la charitativní akce - sběr vršků. 
Každý rok je věnovaná nějaké-
mu nemocnému dítěti a jeho ro-
dině. Tuto akci začali Macurovi 
z Holešova pro jejich holčičku 
Michalku, další rok pro Anetku 
Kráčalíkovu ze Zlína a letos byla 
akce nabídnuta Michalce Lání-
kové. Jedná se o to, že se sbíraly 
vršky od PET lahví, které se pro-
dávají fi rmě ke zpracování. Zís-
kanou částku pak rodina použije 
na nakoupení speciálních zdra-
votních pomůcek a potřeb, které 
Michalka potřebuje.

K akci se přidala také redakce 
Zrcadla, která oslovila školy v na-
šem regionu. Nakonec se do sběru 
víček s redakcí zapojily čtyři zá-
kladní školy. Výsledkem bylo, že 
jsme mohli do Holešova odvézt 
téměř plnou dodávku vršků.

V současné době je již sběr 
ukončen. Jeho výsledek stojí za 
to. Pro Michalku se totiž podaři-
lo získat více než pětačtyřicet tun 
víček.

Michalka se narodila v lednu 
2007 bez komplikací, jako zdravé 
dítě. „Do roku a půl bylo vše bez-
problémové, jen to chození nepři-

cházelo. Chodila jen kolem nábyt-
ku nebo s držením za jednu ruku. 
Navštěvovali jsme rehabilitaci, 
běhali jsme od jednoho doktora k 
druhému, výsledky žádné. Když 
měla dcerka dva roky, po vyšetře-

ní mozku magnetickou rezonancí, 
nám řekli zdrcující zprávu, že má 
těžkou nemoc, kterou nelze léčit 
a se kterou se nedá dlouho žít,“ 
popsali rodiče. 

Následovalo vyšetření důklad-

nější, kde se potvrdila diagnóza, 
a to metachromatická leukodys-
trofi e (genetická nemoc), navíc 
v horším stadiu. Bohužel se tato 
nemoc nedá léčit nikde na světě 
a její postup je rychlý...

 ZŠ Dvorská Blansko ZŠ Dvorská Blansko ZŠ Salmova Blansko ZŠ Salmova Blansko

Michalka s maminkou.  Foto Radim HruškaMichalka s maminkou.  Foto Radim Hruška



Broňa Zhořová

Žernovník - V neděli 26. května uspořáda-
li hasiči a hasičky ze Žernovníku zahajovací 
kolo Velké ceny Blanenska v požárním úto-
ku. Letošní ročník nese po několika letech ve 
svém názvu opět dodatek Kvasar CUP, a to 
podle svého hlavního sponzora - společnosti 
Pivovar Černá Hora, a. s.

Počasí o víkendu moc nepřálo, poprchalo 
a foukal silný vítr. Přesto se na rovnou travna-
tou a velmi přehlednou dráhu do Žernovníku 
přijelo o první body do celkové tabulky utkat 
38 mužských a 14 ženských družstev, a to 
nejen z blanenského okresu, na akci zavítali 
i soutěžící z Prostějovska, Třebíčska, Svitav-
ska, Žďárska a Brněnska.

Vzhledem k travnatému povrchu zahájili 
celou soutěž několik minut po jedenácté ho-
dině dopolední muži. Bohužel žádná medailo-
vá pozice nezůstala na Blanensku, třetí místo 
a bronzové medaile bral Krokočín z Třebíčska 
za čas 17,78 s, druhou příčku si časem 17,77 s 
vybojovala Nesvačilka z okresu Brno-venkov 
a zlato si odvezli borci z Plumlova nedaleko 
Prostějova. Požární útok se jim podařilo do-
končit v čase 17,32 s. Z Blanenska se nejlé-
pe umístili muži z Černovic A, kteří si časem 
18,40 s vyběhli celkové šesté místo.

Po mužských útocích a malé přestávce na 
úpravu tratě a občerstvení rozhodčích už pa-
třil soutěžní plac ženám, které svými výkony 
rozhodně nezaostaly za mužskou částí sou-
těžících, padla i jedna sedmnáctka (17,87 s). 
Konkrétně ji předvedly ženy z Krokočína 
a zaslouženě si domů odvážely zlaté medai-
le. Druhé místo a deset cenných bodíků za čas 

18,38 s a taktéž velmi podařený útok braly 
Černovice a třetí pozici obsadily Sebranice, 
které svůj hasičský útok zvládly dokončit rov-
něž pod 19 vteřin, přesněji za 18,84 s.

Již příští týden, tj. 2. června, proběhne dru-
hé kolo Kvasar CUPu Velké ceny Blanenska 
2013, tentokráte se soutěžní družstva sjedou 
na trať do Jabloňan.
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V nemocnici poradí, 

jak přestat kouřit
Radim Hruška

Blansko - Světová zdravot-
nická organizace vyhlašuje vždy 
31. května Den bez tabáku. Cí-
lem kampaně, do které se zapo-
jila také blanenská nemocnice, 
je zdůraznit zdravotní rizika spo-
jená s užíváním tabáku. Užívání 
tabáku je jednou z celosvětově 
nejvýznamnějších příčin úmrtí 
a v současnosti je odpovědné za 
zabití jednoho z deseti dospělých 
po celém světě.

A co pro zájemce v Nemocnici 

Blansko připravili? „V prvé řadě 
odborné poradenství k otázkám 
kouření a jeho škodlivého působení 
na zdraví, přiblížení problematiky 
kouření a těhotenství, poradenství 
proč a hlavně jak přestat kouřit, 
ukázka zdravotnických prostředků 
a pomůcek k odvykání kouření, 
ukázky z vyšetření plic a příklady 
chorobných nálezů (rentgenolo-
gické snímky, CT snímky, video 
bronchoskopie), nebude chybět 
možnost osobní konzultace s lé-
kaři s plicní a interní odborností 
(prim. MUDr. Naděžda Formán-

ková, MUDr. Renata Rábová aj.),“ 
přiblížila mluvčí nemocnice Kate-
řina Ostrá.

Pro prvních deset zájemců kaž-
dou celou hodinu bude navíc mož-
nost bezplatného spirometrického 
vyšetření plicních funkcí a pro 
prvních patnáct zájemců každou 
celou hodinu pak i možnost oxy-
metrického vyšetření koncentrace 
kyslíku v krvi. 

„Akce se odehraje ve vestibulu 
v druhém patře lůžkové části ne-
mocnice v pátek 31. května od 13 
do 16 hodin,“ doplnila Ostrá.

Červen bude 
v jeskyních 

patřit hudbě
Blansko - Celá řada atraktiv-

ních koncertů je připravena na 
červen do akusticky zajímavých 
podzemních prostor jeskyní Mo-
ravského krasu. 

Hned první červnový den bude 
Kateřinská jeskyně patřit muziká-
lovým melodiím. Koncert, který 
připravila Správa jeskyní Morav-
ského krasu, začne v 17 hodin. 
Návštěvníky čeká nejen hodnotný 
program složený z muzikálových 
písní, ale na závěr i prohlídka 
jeskyně. V podzemí zazní melo-
die v podání Kataríny Mikulové, 
Markéty Peškové, Kristýny Štar-
hové, Jiřího Daniela, Štěpána Ka-
minského a Daniela Rymeše. 

Šestý měsíc roku také pařtí 
tradičnímu festivalu s názvem 
Čarovné tóny Macochy. Jeho už 
šestnáctý ročník se koná ve dnech 
13. až 16. června. Letos se na 
něm představí Poutníci, Spiritu-
ál Kvintet, Štěpán Rak a Dobrý 
večer Quintet. Koncerty začínají 
vždy v 18 hodin.

Mezinárodní benefi ční festival 
Cave Beat se v červnu zastaví 
v Moravském krasu hned po dva 
večery. V neděli 14. června zavítá 
do Kateřinské jeskyně, kde kon-
cert DreamTime začíná v 18 ho-
din. Představí se v něm Rishi Vlote 
a Paolo Borghi (Německo, Itálie). 
V sobotu 29. června přivítá po-
sluchače ve Sloupsko-šošůvských 
jeskyních s programem Cave Spi-
rit se začátkem v 17 hodin. Vy-
stoupí Rami Shaafi  z Anglie.

Odkazy na akce konané v jes-
kyních včetně odkazů na možnos-
ti zakoupení či rezervace vstupe-
nek najdete na příslušných inter-
netových stránkách.  (ama)

Přijďte do
Jedovnic

oslavit Den dětí 
Jedovnice - Pro malé i velké je 

na letošní první červnový víkend 
připraven v Jedovnicích bohatý 
program. Na rybníku Olšovci se 
bude konat 42. Grand Prix České 
republiky v níž změří své stroje 
a dovednosti jezdci na motoro-
vých člunech. Pro návštěvníky 
je připraven i bohatý doprovodný 
program spojený se Dnem dětí. 
V plánu je od 10 hod. řada soutěží, 
atrakcí, exhibičních vystoupení, 
pěvecké vystoupení, která bude 
moderovat Jiří Rejman. V sobotu 
se představí král vodních skútrů 
Michal Pešout na svém ,,létajícím“ 
stroji a v neděli Martin Šimůnek a 
jeho team se svou bike trialovou 
exhibicí. Dívky jistě přiláká ma-
lování na obličej, kluky nadchne 
nejen simulátor formule 1 a řada 
dalších příležitostí k novým zážit-
kům.  (ama)

Letošní Velká cena Blanenska 
v požárním útoku odstartovala

Štěchov - V sobotu 11. května 
se uskutečnilo okresní kolo sou-
těže Zlatá srnčí trofej pro mladé 
myslivce a ochránce přírody. Le-
tošní ročník byl spojen i se slav-
nostním otevřením Centra mla-
dých myslivců, které bylo vysta-
věno na starém hřišti u Štěchova. 
Pro soutěžící děti byla připravena 
poznávací stezka s různými ex-
ponáty z oblasti myslivosti, zo-
ologie, botaniky i střelectví. Pro 
zpestření děti určovaly živé lovec-
ké psy. Jako součást slavnostního 
dne byl připraven bohatý program, 
který však byl pro nevlídné poča-
sí částečně zrušen. Soutěžící ani 
návštěvníci nicméně nepřišli o bo-
hatou tombolu, střeleckou soutěž 
a výbornou mysliveckou kuchyni. 

Soutěž Zlatá srnčí trofej se sklá-
dá ze tří postupových kol – míst-
ní, okresní a národní. V každém 
z nich děti absolvují test, který 
prověří jejich teoretické znalosti 
a praktickou část. Okresního kola 
se zúčastnilo 53 dětí ve třech ka-

Dě   soutěžily o Zlatou srnčí trofej

tegoriích. I přes nelehký průběh 
soutěže, kdy se děti musely vypo-
řádat s deštěm, prokázaly velice 
dobré znalosti myslivosti. Ti nej-
lepší v každé kategorii byli poté 
oceněni medailemi a poháry a po-
stupují do národního kola, které se 
uskuteční v průběhu prázdnin. 

Výsledky: Kat. A1 - 1. Vitou-
chová Tereza, 2. Horáková Deni-
sa, 3. Slavičová Marika, kat. A2 
- 1. Homolková Michaela, 2. Pa-
velka Lukáš, 3. Zouharová Mag-
daléna, kat. B - 1. Pavelka Jakub, 
2. Ryzí Michaela, 3. Křenovský 
Jiří.  (zpr, hrr)

Poznávání loveckých psů.  Foto archivPoznávání loveckých psů.  Foto archiv

Výstava. V sobotu 25. května se 
sešlo ve Sloupě několik stovek 
návštěvníků výstavy „Auto-mo-
to-cyklo-velo“, která byla od-
startována přehlídkovou jízdou 
historických vozidel v doprovodu 
novodobých motorek a buggyn. 
Přehlídka vozidel byla doplněna 
úžasnou výstavou historických 
motocyklů a kol, kde dominova-
ly nejen klasické značky JAWA, či 
ČZ, ale i 60-   letá tříkolka, 50-   
letá podomácku vyrobená mini-
motorka nebo i aktuální závodní 
dráhový tandem. Vše doplňovaly 
motoris  cké fotografi e, doku-
menty a další artefakty. Během 
celého odpoledne si diváci mohli 
vyzkoušet svou zručnost v závod-
ní slalomové jízdě na legendár-
ním kole „Ukrajina“.
 Text a foto Pavel Novák

P

Projekt Živá paměť startuje 
prvním dílem

Dokončení ze str. 1
Divadelní režisér, grafi k, malíř, designér Jiří Polášek vypraví svůj ži-

votní příběh. Ve fi lmu se zhmotní jeho byt, ateliér i zmizelé domy, které 
byly kulisami jeho života i divadla. Lyrický konstruktivista Polášek hle-
dá pevný bod v záplavě krásy a okouzlení. Dokumentární fi lm otevírá 
cyklus o nejen blanenských osobnostech Živá paměť. Premiérovou pro-
jekci doprovodí blanenské divadlo. Vstupné zdarma. 

 Foto z natáčení Studio Audiovisual Foto z natáčení Studio Audiovisual

 Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař

Den dětí s biketrialem
Blansko - Dne 31. května od 15 hodin se uskuteční v areálu Palava 

v Blansku u Myslivny zábavné odpoledne k příležitosti připravovaného 
mistrovství světa v biketrialu, které se bude konat v Blansku ve dnech 
27. a 28. července. Chystají se soutěže o sladké odměny, vystoupení dětí 
z Domu dětí a mládeže a předvedení techniky používané městskou poli-
cií. Chybět nebudou ukázky jízdy špičkových závodníků ve všech kate-
goriích připravujících se na šampionát. Pro děti do šesti let se uskuteční 
závody na odrážedlech. Od 19 hodin hraje na Stodole k tanci a poslechu 
Netopýr.  (bh)

Historický jarmark v Blansku
Blansko - V sobotu 1. června se v prostorách zámeckého parku 

v Blansku uskuteční tradiční Historický jarmark spojený s oslavou Dne 
dětí. Celodenní program začne v 9 hodin. O hodinu později bude kon-
certovat Dechová hudba Blansko, po jedenácté vystoupí Kamil Ema-
nuel Gott. Zájem bude jistě o populárního Rudu z Ostravy (13.00) či 
pěveckou show Světem muzikálů (15.50), na niž naváže rytířský turnaj 
na koních a silácká show Železného Zekona. Od 20.15 zazpívá Marcela 
Holanová. Noční historický průvod s pochodněmi městem a následným 
ohňostrojem akci ukončí. (bh)

Rostou. Třicet krásných zdravých hřibů kovářů (modráků) našel Jan Věrný 
ze Sebranic. Stačila na to půlhodinka. Největší vážil 67 dkg.  Foto archiv

Show. Lysický zámek patřil uplynulou neděli Svatební show. Připraven 
byl bohatý program včetně přehlídky svatebních šatů. Více fotografi í na 
www.zrcadlo.net.  Foto Magda Hrušková a Jaroslav Oldřich



  6 ŠKOLY
Žáci Masarykovy střední školy 

vybudují „Odpočinek pod korunami“
Letovice - Masarykova střední 

škola Letovice je již druhým škol-
ním rokem zapojena do programu 
„Škola pro udržitelný život“. 
Program je postaven na myšlen-
ce místně zakotveného učení. 
Žáci spolu s dalšími partnery 
mimo školu přemýšleli o tom, 
co mohou udělat pro rozvoj své 
obce nebo její části. Ze zásobníku 
nápadů, který vytvořili, pak po-
stupně realizují navržené změny, 
a tím prakticky mění místo, kde 
žijí a studují.

Konkrétně půjde o vytvoření 
míst k odpočinku u budovy školy 
Tyršova 25 a u Domova mládeže, 
kde je zároveň ordinace lékaře. 
Vzhledem k tomu, že tato místa 
nejsou nijak uzavřená, využívala 
by je široká veřejnost. Pod lípou 
u Domova mládeže bude umís-
těna lavička a také informační 
tabule o městě a o tom, co může 
nabídnout. Na druhém stanoviš-

Europanostra - Postupujeme 
do celostátního kola

Blansko - V pondělí 20. května se studenti blanenského gymnázia 
Jan Gromeš, Tadeáš Rybka a Pavel Šmak, všichni ze Sexty A, zúčastni-
li krajského kola soutěže o EU a NATO s názvem EUROPANOSTRA.

Do krajského kola postoupilo deset nejlepších projektů zabývajících 
se aktuálním problémem svého regionu. Každý tým prezentoval svůj 
projekt, pak ho musel obhájit a zároveň oponovat projekt svého pro-
tivníka. 

V silné konkurenci studenti uspěli a postupují do celostátního kola, 
které proběhne v termínu od 3. do 7. června na zámečku Tři trubky 
ve vojenském prostoru Brdy ve spolupráci s Armádou ČR a Minister-
stvem obrany ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly jako diplo-
maté členských zemí EU a řešit neklidnou politickou situaci v jednom 
ze zahraničních regionů.

Pevně věříme, že blanenští studenti uspějí i v celostátním kole, kde 
budou reprezentovat nejen Gymnázium Blansko, nýbrž i široký bla-
nenský region.  Mgr. Veronika Fabušová, Gymnázium Blansko

Výběr nejlepšího nápadu. Foto Ing.  Marek ChládekVýběr nejlepšího nápadu. Foto Ing.  Marek Chládek

ti bude upravena plocha pro hru 
petangue a zrenovován betonový 
pingpongový stůl. Samozřejmostí 
bude zapůjčování pingpongových 
pálek a petanque sady pro žáky 

a veřejnost. Dále bude vybudová-
no stupňovité betonové posezení 
ve svahu k plotu pro deset lidí. 
Na okolní stromy budou umístě-
ny ptačí budky pro různé druhy 

pěvců a ptačí krmítka. Projekt se 
bude realizovat ve školním roce 
2013/2014.

Cílem programu je rozvoj ob-
čanské společnosti a principů 
místní Agendy 21, podnícení 
účasti občanů ve věcech veřejných 
a vytváření dlouhodobého partner-
ství školy s rodiči a organizacemi, 
které v místě působí. Zároveň tím 
škola orientuje výuku na potřeby 
skutečného života a do výuky při-
rozeným způsobem zahrnuje roz-
voj kompetencí potřebných pro 
řešení problémů současného světa. 
Program poskytuje žákům i všem, 
kteří pracují na místní úrovni, 
základní znalosti a dovednosti 
k dlouhodobému plánování a rea-
lizaci udržitelného rozvoje místa.

Škola pro udržitelný život je 
společný program Nadace Part-
nerství a Střediska ekologické vý-
chovy a etiky Rýchory – SEVER. 
 Ing. Marek Chládek

Prostějov, Boskovice - 
Ve čtvrtek 16. května se 
v Prostějově konal již dva-
náctý ročník soutěže Zlatá 
jehla, na které předvedli 
své umění módní návrháři 
nejen z České republiky, 
ale i ze zahraničí. 

VOŠ zdravotnická 
a ekonomická a SŠ Hybe-
šova, se této soutěže zú-
častnila již počtvrté. Studentky druhého a třetího ročníku oboru Oděvní 
design a marketing navrhly, vlastnoručně zhotovily a nakonec i skvěle 
předvedly celkem tři kolekce: Alternative face (Zkrocení zlé ženy), Vi-
ridi moventis (Keře v zahradě) a Ellipses in danger (Elipsy v ohrožení). 
A právě elipsy (šaty vyrobené z balonků) získaly nejcennější trofej, 
první místo ve své kategorii a navíc i cenu diváků. Alternative face 
získala třetí místo ve své kategorii.  Mgr.Milan Reitschmied

Vítězství VASS na Zlaté jehleNa gymnáziu se maturovalo

Maturita. Zkoušku dospělos   skládali v uplynulých dnech také studen   
boskovického gymnázia.  Foto Jaroslav Oldřich 

Recitační soutěž
Benešov - Uplynul další rok a v naší 

škole se opět recitovalo. V pondělí 
13. května proběhl již čtvrtý ročník škol-
ní recitační soutěže. Zúčastnili se vybraní 
žáci ze všech tříd a utkali se mezi sebou 
ve čtyřech kategoriích. Prvňáčci před-
vedli skvělé výkony, ale největší počet 
bodů od poroty získala Sabina Meluzíno-
vá za přednes poměrně dlouhé básničky 
O řepě. V rámci druhé kategorie bylo 
pro porotu asi nejtěžší vybrat tři nejlepší, 
nicméně po podrobném rozebrání jed-
notlivých výstupů skončila na prvním 
místě Bohumila Kudová. Třetí katego-
rii jednoznačně ovládl svou zábavnou 
a s prožitkem odrecitovanou básničkou 
Erik Langr. Poslední kategorii tentokrát 
dominovala Lenka Švédová, která svým 
zajímavým přednesem zaujala nejen po-
rotu, ale i přítomné posluchače. 

Všichni, kteří se umístili na pomy-
slných stupních vítězů, byli odměněni 
knížkou a diplomem. Ostatní obdrželi 
drobnou cenu útěchy. Poděkování patří 
SRPŠ, neboť bez jeho podpory by ne-
bylo možné děti tímto způsobem ocenit. 
Děkujeme také soutěžícím i přihlížejícím 
a věříme, že příští rok se znovu sejdeme 
a prožijeme příjemné odpoledne jako le-
tos.  Mgr. Renata Wetterová, 

 ZŠ a MŠ Benešov

Rozumíte „skotsky“?
Rájec-Jestřebí - Nakolik mohou zodpovědět 

tuto otázku kladně, měli možnost si vyzkoušet stu-
denti rájeckého gymnázia v průběhu měsíce května, 
kdy na naši školu zavítal host ze Skotska. 

Samozřejmě, že ve Skotsku se mluví převážně 
anglicky, takže, řeknete si, pro člověka, který se 
už pár let učí angličtinu, by to neměl být zásadní 
problém. Ale právě naopak, ten kdo se už nějakou 
dobu angličtinu učí, přišel na to, že není angličtina 
jako angličtina. Nejen že se značně liší ta americ-
ká od britské, ale existují i různé varianty v rám-
ci jedné země. Každá varianta má svůj specifi cký 
přízvuk a částečně i odlišnou slovní 
zásobu. Proto je při studiu cizího jazy-
ka nesmírně důležité setkávat se s jeho 
různými lokálními variantami, aby byl 
člověk lépe připraven na reálný kontakt 
s rodilými i nerodilými uživateli dané-
ho jazyka.

Tuto nutnost si uvědomují i anglič-
tináři na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí, 
a proto využili nabídky DDM Blansko 
a pozvali na návštěvu do vybraných 
hodin angličtiny Matthewa Cravena ze 
Skotska, který v současné době působí 
v DDM v rámci projektu „Evropské 
dobrovolnické služby“. Studenti tak 
měli možnost slyšet „naživo“ ukázko-
vou skotskou angličtinu, která se poně-
kud liší od toho, co znají z učebnico-
vých cédéček. Postupně si ale všichni 

zvykli, a tak, po překonání počátečního ostychu, se 
rozvinula diskuze na velmi zajímavá témata, do níž 
se zapojovali i ti, kteří jindy spíše mlčí.

Studenti se z fundovaných úst dozvěděli mnoho 
zajímavých informací o životním stylu ve Skotsku, 
o tamních gurmánských specialitách nebo kultur-
ních tradicích. Studenti měli též možnost povy-
kládat anglicky novému a nezvyklému posluchači 
o sobě a svých zkušenostech, což byl pro mnohé 
mimořádný zážitek. A jelikož nejzajímavější témata 
se objevila vždy na konci hodiny, dohodli jsme se 
s Mattem, že se k nám ještě někdy podívá.

Mgr. Barbora Honzátková, 
Gymnázium a Mateřská škola Rájec-Jestřebí



Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Další anglický týden v krajském 
přeboru je za námi. A tentokrát 
s ohledem na výsledky regionál-
ních týmů místy divoký. Posuďte 
sami. Blansko nejprve přivezlo tři 
body z horké bzenecké půdy, pak je 
ale obral rival z Boskovic. Ten však 
v boji o záchranu neustál následně 
souboj doma s Moravským Krum-
lovem, když před utkáním s Blan-
skem prohrálo i v Bosonohách. 
V Krumlově nejprve prohrálo Rá-
ječko, aby ve středu doma remizo-
valo s Kyjovem a tuto neděli těsně 
zdolalo Ivančice. A zpět k Blansku 
– to v sobotu bez problémů zvládlo 
obávaný duel prvního s posledním 
a Podivín přejelo. 

FK Blansko – Slavoj Podivín 
4:1 (3:0), Hansl 3, Pokorný. Blan-
sko: Juran (78. Němec) - Gromský, 
Daněk, Maška, Müller - Zouhar, 
Bubeníček, Jarůšek - Nečas (73. 
Buchta), Hansl, Pokorný (82. Va-
šák A.). 

Domácí se radovali už ve 2. mi-
nutě. Po rohu Bubeníčka tečoval 
Pokorného hlavičku Hansl. Ten se 
nadechl ke svému zatím nejlepšímu 
zápasu v krajském přeboru a při ab-
senci zraněného Trtílka se postaral 
i o druhou branku domácích, opět 
za asistence Pokorného, který pak 
přidal ještě do půle i gól třetí. Do 
kabin se šlo z pohledu domácích 
zvesela. Po změně stran se poda-
řilo Hanslovi završit hattrick v 61. 
minutě. Hosté, kteří po celé utkání 
hrozili jen ze standardek díky svým 
dobrým vysokým hlavičkářům, se 
přece jenom radovali z kosmetické 
úpravy výsledku v 88. minutě.

Boskovice – Moravský Krum-
lov 0:2 (0:1). Boskovice: Klimeš – 
Martínek, Horák Jakub (85. Živný), 
Šafařík, Vykoukal, Adamec, Horák 
Jan, Pijáček, Stara (71. Chalupka), 
Černý, Janíček.

Boskovice namlsané úterní vý-
hrou s prvním Blanskem nepotvrdi-
ly svoje ambice se porvat o záchra-
nu v soutěži. Jejich výkon byl ne-
pochopitelně zcela odlišný. Zatímco 
Blansko překonali díky chytré hře 
zezadu, tentokrát stejná taktika vy-
šla hostům. Ti vedli od 14. minuty 
a nadále hrozili. Brankář Klimeš 
tým podržel, ale k vyrovnání nedo-
šlo. Naopak. Krátce před koncem 
musel kapitulovat ještě jednou.

SK Olympia Ráječko – FC 
Ivančice 1:0 (1:0), Neděla. Ráječ-
ko: Bednář - Kopecký, Lajcman, 
Toman, Neděla - Sehnal J., Kup-
ský, Štrajt, Shkurupii (88. Ševčík 

O.) - Tenora, Sehnal M. (52. Šev-
čík M.).

Zápas se rozhodl již v první půli 
trefou Neděly. Po kombinační akci 
se tak stalo ve 40. minutě. Ráječko 
mělo převahu od začátku utkání, 
nedařilo se mu ale v koncovce. Na 
začátku druhé půle se zranil kano-
nýr Sehnal a hosté se dostali do tla-
ku. Olympia však nejtěsnější výhru 
uhájila.

Hrálo se v týdnu
FC Boskovice – FK Blansko 

1:0 (0:0), Horák M. Boskovice: 
Klimeš - Adamec, Šafařík, Vykou-
kal, Sedlák – Horák Jan (85. Žou-
želka) - Vybíhal, Horák M., Blaha 
(60. Pijáček), Stara – Janíček. 
Blansko: Juran - Gromský, Maška, 
Müller, Beneš - Zouhar, Bubení-
ček, Buchta (77. Daněk) - Hansl 
(69. Jarůšek), Trtílek, Pokorný. 

Zranění nepustilo do hry bosko-
vického matadora Vorlického, na 
straně Blanska Křivánka a Nečase. 
Domácí při vědomí síly soupeře 
zvolily obrannou taktiku. A doko-
nale jim vyšla. Mátožně působící 
Blansko si nevědělo rady. V první 
půli se do šancí dostali jen Trtílek 
a Hansl, Klimeš byl ale vždy na 
místě. Po změně stran byl v šanci 
opět Trtílek, mířil však nad. Přišel 
trest. Po krásné akci obešel Michal 
Horák i Jurana a do prázdné bran-
ky se nezmýlil. Müller, který se při 
tomto gólu musel červenat za svůj 
kiks, mohl srovnat, v 78. minutě ale 
při tutovce trefi l jen břevno.

SK Olympia Ráječko – FC 
Kyjov 1919 1:1 (0:0), Tenora. 
Ráječko: Bednář - Neděla, Bojda, 
Lajcman, Toman - Sehnal J., Kup-
ský, Štrajt (53. Ševčík), Shkurupii 
- Tenora, Sehnal M.

Domácí vedli po brance Tenory, 
svoji snahu o plný bodový zisk však 

do konce nedotáhli. Po soupeřově 
vyrovnání se na zvrat nezmohli.

Hrálo se minulý víkend
Slovan Bzenec - FK Blansko 1:3 

(0:1), Trtílek 2, Zouhar. Blansko: Ju-
ran - Gromský, Maška, Müller, Kři-
vánek (85. Mokrý) - Zouhar, Bubení-
ček (C), Nečas (19. Buchta) - Trtílek, 
Hansl (81. Jarůšek), Pokorný.

Ve vypjatém utkání s těžkým 
soupeřem Blansko dosáhlo na tři 
body. Skóre otevřel po faulu na 
Pokorného z penalty kanonýr Tr-
tílek v 35. minutě. Tlak domácích 
v závěru půle gól nepřinesl. Ten se 
jim podařil až v 53. minutě a bylo 
srovnáno. Dobře hrající Blansko 
kontrovalo v 64. minutě po střele 
Zouhara. Ten pak vybídl centrem 
k potvrzení výhry v 75. minutě Tr-
tílka a bylo rozhodnuto. 

FK SK Bosonohy – FC Bosko-
vice 2:1 (0:0), Janíček. Boskovice: 
Klimeš - Adamec, Šafařík, Horák 
Jakub, Pijáček - Horák M., Horák 
Jan (72. Kuruc), Černý, Stara - Bla-
ha, Janíček.

Domácí vyhráli zaslouženě. 
Skóre se měnilo ale až ve druhé 
půli. Po střele Moučky vedly Boso-
nohy a po deseti minutách přidaly 
druhý zásah. Rychlý kontaktní gól 
Janíčka byl však z boskovické stra-
ny poslední. 

FC Moravský Krumlov – SK 
Olympia Ráječko 3:1 (2:1), Shku-
rupii. Ráječko: Trubák - Kopecký, 
Kupský, Lajcman, Neděla - Shku-
rupii, Sehnal J. Štrajt, Ševčík - 
Tenora, Sehnal M. 

Hosté vedli od 27. minutě, skó-
roval Skurupii. Vyrovnání přišlo 
vzápětí a do půle i další gól Krum-
lova. Když pak v 72. minutě trefi l 
Martin Sehnal jen břevno, domácí 
dle pravidla nedáš dostaneš dali vý-
sledku konečnou podobu.

 Tabulka na str. 8
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Blansko je stále 
s náskokem v čele

HLEDÁME chlapce a děvčata
ve věku 7 – 11 let (ročník 2006 – 2002) 

DO PŘÍPRAVKY BASKETBALU.
Pokud se vám líbí basketbal, máte zájem si ho vyzkou-
šet a hrát, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Scházíme 
se každé pondělí a čtvrtek od 15.30 do 17.00 v hale ASK 
Blansko (napro   lázním).
Kontakt: Antonín Zezula, tel.: 776 227 070, email: 
antonin@zezula.cz, Michaela Tužilová, tel.: 777 803 805

Fotbalový McDonald´s Cup nadchl

Bohumil Hlaváček

Blansko - Poslední červenco-
vý víkend bude Blansko hostit 
finálový závod mistrovství světa 
v biketrialu. Pořadatelem tohoto 
významného podniku je místní 
biketrialový klub ÚAMK AMK 
Blansko, který v loňském roce 
zaslal žádost na mezinárodní 
biketrialovou unii BIU. Díky 
jeho zkušenostem s pořádá-
ním republikových i meziná-
rodních soutěží a významné 
podpoře města Blanska se 
podařilo získat tento závod.

Jak uvedl místopředseda 
klubu a momentální vedoucí 
reprezentačního týmu České re-
publiky Radim Kakáč, blanenský 
klub byl založen v roce 1989. 

„U zrodu stál současný před-
seda klubu Jiří Hollmann, který 
zde vychoval mnoho dobrých 
závodníků. Klub je i zkušeným 
pořadatelem. Od začátku své 
činnosti organizoval přeborové 
soutěže, později pak i závody 
mistrovství ČR,“ připomněl. 
V roce 1996 uspořádal ve spolu-
práci s brněnským klubem první 
závod mistrovství světa, od té 
doby byl pravidelným pořadate-

lem nominačních závodů MČR 
až do roku 2006, kdy byl vybrán 
evropskou biketrialovou unií 
EBU jako pořadatel mi-
s t r o v - ství Evropy. 

„Vzhledem 
ke kvalitní-
mu uspořádání 
a dosaženým vý-
sledkům blanenských 
jezdců, požádalo v témže 
roce vedení klubu o pořadatelství 
MS pro rok 2007. Blanenští se 
tak osvědčili, že prezident BIU 
Hiroshi Hirano neváhal svěřit 
jeden ze závodů MS 2007 opět 
Blansku,“ doplnil Kakáč.

Letošní mistrovství světa bude 

dvoukolové. První podnik hos-
tí Španělská Igualada 19.-20. 
července, poté se závodníci pře-
sunou do Blanska. Tento závod 
bude rozdělen do tří dnů. V pátek 
26. července proběhne na náměs-

tí Republiky slavnostní 
zahájení spolu s dopro-
vodným programem. 
Následující sobotu od-

startuje závod mládežnic-
kých kategorií do 15 let 
a v neděli potom kategorie 
Junior, Senior a Elite.
Domácí budou mít hned 

několik želízek v ohni. Bla-
nenští jezdci dosahují tra-
dičně výborných výsledků 

nejen na domácích republikových 
závodech, ale i na mezinárod-
ních soutěžích. „Mezi ně patří 

Kolář, Kakáč, Gryc a Šenk. 
Pevně věřím, že všechny 
budeme moci sledovat prá-
vě v Blansku. Vzhledem 

k tomu, že náš klub má generační 
pauzu, uvidíme naše jezdce jen 
v neděli, právě v dospělých kate-
goriích,“ zve Radim Kakáč. Ten 
by touto cestou rád rád poděkovat 
vedení města Blansko, které se 
významně podílí na přípravě to-
hoto sportovního podniku.

V Blansku bude mistrovství 
světa v biketrialu

Naděje se potkaly v Blansku a Brně. Okresní kolo 16. ročníku celorepublikové fotbalové soutěže AŠSK ČR 
pro dě   I. stupně se konalo v Blansku. V kategorii 1. až 3. třída vyhrála ZŠ TGM Blansko, mezi čtvrťáky a pá-
ťáky pak dominovala ZŠ Boskovice Slovákova. Její žáci se dostali i do fi nále krajského kola v Brna, kde však 
bohužel podlehli mladým Zbrojovákům ze ZŠ Janouškova. Ti tak postoupili na republikový Svátek fotbalu, 
který se za patronátu Pavla Horvátha koná tentokrát v Jihlavě.  Foto Josef Mikulášek

Pozvánka na zápasy KP
středa 5. června v 18 hod.

BOSKOVICE  RÁJEČKOBOSKOVICE  RÁJEČKO
sobota 8. června v 16.30 hod.
BOSKOVICE  BZENECBOSKOVICE  BZENEC
BLANSKO  RAJHRADBLANSKO  RAJHRAD
neděle 9. června v 16.30 hod.

RÁJEČKO  PODIVÍNRÁJEČKO  PODIVÍN

Boskovice – Blansko 1:0.  Foto Jaroslav OldřichBoskovice – Blansko 1:0.  Foto Jaroslav Oldřich
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K   Doubravice jistě kráčí za ziskem titulu okresního přeborníka

Boj o sestup se vyostřujeÚřední začátek muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 (pokud není uvedeno 
jinak).

sobota 1. června
KP: Novosedly – Blansko. Bzenec – Ráječko. Ivančice – Boskovice. 
I.B třída: Kohoutovice – Černá Hora (10.30).
IV. třída: Svitávka B – Vilémovice B (14.00).
KP žáci: Svratka – Blansko (9.00, 10.30).
I. třída žáci: Rousínov – Boskovice (9.00, 10.30). Rájec-Jestřebí – Tuřany 
(13.00, 14.30).
OP st. žáci: Ráječko – Sloup/Vysočany. Knínice – V. Opatovice.
OP ml. žáci: Rudice – Boskovice B (13.45). Drnovice – Olomučany (14.15). 
OP ženy: Drnovice – Boskovice (16.30). Kohoutovice – Kunštát (16.30). 
Divize dorost: Otrokovice – Boskovice (10.15, 12.30). 

neděle 2. června
I.A třída: Bořitov – Hrušovany. Kunštát – Šaratice. Rájec-Jestřebí – Miroslav.
I.B třída: Blansko B – Podolí. Lipovec – Ivanovice. 
OP: Šošůvka – Jedovnice. Sloup – Drnovice. Rudice – Kořenec. Kotvrdovi-
ce – Olešnice. Lipůvka – Vysočany. Doubravice – Vilémovice. Olomučany 
– Letovice. 
III. třída: Lysice – V. Opatovice. Benešov – Vranová. Knínice – Vísky. Ostrov 
– Kunštát B. Lažany – Vavřinec. Adamov – Skalice. Svitávka – Voděrady. 
IV. třída: Cetkovice – Jedovnice B. Lažánky - Rozstání. Boskovice B – Koře-
nec B. Ráječko B – Bukovina (13.30). Doubravice B – Bořitov B (13.45).
Divize dorost: Vrchovina – Blansko (11.00, 13.15).
I. třída dorost: Lipovec – Letonice (14.15).
OP dorost: Lipůvka – Rájec-Jestřebí. Olomučany – Jedovnice (13.30). Č.Hora/
Bořitov – Ráječko. Kotvrdovice – Adamov. Voděrady – Vísky. V. Opatovice – 
Kunštát (16.30). Cetkovice – Drnovice. Letovice – Svitávka. 
OP st. žáci: Svitávka – Doubravice. Č.Hora/Bořitov – Kotvrdovice. Lipův-
ka – Lipovec (11.00). Kunštát – Olešnice (14.00). Vísky – Letovice. 
OP ml. žáci: Jedovnice – Knínice. V. Opatovice – Kunštát (14.30). Blansko 
B – Benešov. Olešnice – Cetkovice. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Tasovice (10.30). 
OP ženy: Ráječko – Lažany (16.30).

úterý 4. června
KP žáci: Kohoutovice – Blansko (16.00, 17.45).
I. třída žáci: Šlapanice – Rájec-Jestřebí (16.00, 17.45). Řečkovice – Bos-
kovice (16.00, 17.45). 

středa 5. června
KP: Rousínov – Blansko (18.00). Boskovice – Ráječko (18.00). 
I.A třída: Šlapanice – Kunštát (18.00). Rájec-Jestřebí – Líšeň B (18.00). 
Dobšice – Bořitov (18.00). 
OP ženy: Kohoutovice – Boskovice (17.30).

sobota 8. června
KP: Boskovice – Bzenec. Blansko – Rajhrad.
I.A třída: Vojkovice – Rájec-Jestřebí. Jevišovice – Bořitov. 
III. třída: Kunštát B – Knínice.
IV. třída: Jedovnice B – Doubravice B. Vilémovice B – Ráječko B.
I. třída dorost: Čebín – Lipovec (16.30).
OP dorost: Adamov – Č.Hora/Bořitov (10.00). Drnovice – V. Opatovice 
(16.30). Kunštát – Vísky (14.15).
KP žáci: Blansko – Veselí (10.30, 12.15). 
I. třída žáci: Boskovice – Slatina (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Sloup/Vysočany – Lipůvka (16.00).
OP ml. žáci: Knínice – Drnovice.
Divize ženy: Vrchovina – Kotvrdovice (13.00). 
OP ženy: Boskovice – Ráječko (13.30).

neděle 9. června
KP: Ráječko – Podivín.
I.A třída: Miroslav – Kunštát.
I.B třída: Tišnov – Blansko B. Černá Hora – Medlánky. Čebín – Lipovec. 
OP: Jedovnice – Olomučany. Letovice – Doubravice. Vilémovice – Lipův-
ka. Vysočany – Kotvrdovice. Olešnice – Rudice. Kořenec – Sloup. Drnovice 
– Šošůvka. 
III. třída: V. Opatovice – Svitávka. Voděrady – Adamov. Skalice – Lažany. 
Vavřinec – Ostrov. Vísky – Benešov. Vranová – Lysice. 
IV. třída: Bořitov B – Svitávka B. Bukovina – Boskovice B. Kořenec B – 
Lažánky (14.15). Rozstání – Cetkovice.
Divize dorost: Třebíč – Boskovice (14.15, 16.30).  Sparta – Blansko (10.15, 12.30). 
OP dorost: Kotvrdovice – Lipůvka. Ráječko – Sloup/Ostrov (13.30). Jedov-
nice – Rájec-Jestřebí. Letovice – Voděrady. Skalice – Cetkovice. 
I. třída žáci: Chrlice – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Lipovec – Č.Hora/Bořitov. Kotvrdovice – Svitávka. Doubravice – Rá-
ječko. Letovice – Knínice. V. Opatovice – Kunštát. Olešnice – Lysice (13.45). 
OP ml. žáci: Olešnice – Boskovice B. Cetkovice – Blansko B. Benešov – 
V. Opatovice (13.30). Olomučany – Rudice.
OP ženy: Kohoutovice – Drnovice (15.00). Lažany – Kostelec (16.30).  

pondělí 10. června
OP ml. žáci: Kunštát – Jedovnice (17.00).

úterý 11. června
OP ženy: Kohoutovice – Ráječko (17.30).

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Skvělý finiš mají ve fotbalovém 
okresním přeboru borci z Doub-
ravice, kteří za prvenstvím kráče-
jí momentálně neochvějně. Ruš-
no je i na druhém konci tabulky. 
Vzhledem k tomu, že z I.B třídy 
může padat i více týmů z okresu, 
oddíly zbrojí.

Šošůvka – Sloup 4:1 (1:0), 
Bezděk, Hudec, Petlach, Sehnal 
L. - Petržel.

Šošůvští měli co oplacet, na 
podzim dostali na hřišti odvěké-
ho rivala pomyslného tenisového 
kanára. Dluh byl vrácen. Na jaře 
mátožný Sloup opět pykal za 
svoje chyby v obraně a absenci 
opor. Velký favorit na vítězství 
v přeboru prohrával již v polo-
čase. Chytře hrající Šošůvka ho 
zlomila po změně stran. Až za 
stavu 3:0 pro domácí skóroval 
hostující Petržel, čtvrtý gól ale 
rozhodl definitivně. 

Vilémovice – Olomučany 0:2 
(0:0), Dvořák, Štěpánek Zb. 

První poločas byl vyrovnaný, 
hosté jednou nastřelili tyč. Pak 
přišly olomučanské zlomové 
okamžiky. Po špatně zahraném 
ofsajd systému padla první bran-
ka, na druhou již domácí nedoká-
zali odpovědět.

Vysočany – Doubravice 2:3 
(2:0), Hejč, Kala – Daněk J., Da-
něk M., Kuběna. 

První půle vyšla domácím, 
kteří byli lepší herně i gólo-
vě. Pak se ale situace změnila. 
Doubravičtí přišli z kabin jako 
pokropení živou vodou a došlo 

k dokonalému obratu v utkání. 
Byla jen otázka času, kdy se jí 
podaří převahu projevit i gólově. 
Podařilo se. 

Olešnice – Lipůvka 1:2 (1:1), 
Kubíček – Pospíšil Jacob, Rai-
chl. 

Domácí vedli od 30. minu-
ty, soupeř ale dokázal do půlky 
srovnat Pospíšilem. Za nepříjem-
ného chladu a deště dokázala Li-
půvka zápas rozhodnout ve svůj 
prospěch v 65. minutě po brejku 
a následné dorážce. 

Rudice – Doubravice 0:1 
(0:0), Kuběna M. 

Rozhodující branka padla v 65. 
minutě. Po sporné situaci, při níž 
se domácí dožadovali nařízení 
penalty, se z protiútoku prosadil 
Kuběna. Zápasu by slušela re-
míza, hosté však dobyli všechny 
body a potvrdili svoji současnou 
dominanci v tabulce. 

Další výsledky: Kořenec – Kot-
vrdovice 3:0 (1:0), Meluzín 2, Bašný. 
Drnovice – Rudice 4:3 (0:2), Bednář 
3, Pavel - Sehnal Lukáš 2, Vymazal. 

Jedovnice – Letovice 2:2 (1:1), Bo-
rek, Pernica - Reška, Šmeral.
  1.  Doubravice  23  14  7  2  52:25  49 
  2.  Rudice  22  11  5  6  54:46  38
  3.  Kořenec  22  10  7  5  45:32  37 
  4.  Lipůvka  22  10  6  6  54:36  36 
  5.  Sloup  22  11  3  8  56:41  36
  6.  Jedovnice  22  8  9  5  54:37  33 
  7.  Olešnice  21  9  4  8  44:38  31 
  8.  Vilémovice  22  8  6  8  45:42  30 
  9.  Vysočany  22  8  3  11  43:51  27 
  10.  Drnovice  22  8  2  12  41:66  26 
  11.  Kotvrdovice  22  7  2  13  36:49  23 
  12.  Šošůvka  22  7  2  13  49:63  23
  13.  Olomučany  22  6  3  13  35:63  21 
  14.  Letovice  22  5  5  12  30:49  20

Šošůvka – Sloup 4:1.  Foto Pavel NovákŠošůvka – Sloup 4:1.  Foto Pavel Novák

Krajský přebor
  1.  Blansko  25  17  4  4  54:19  55 
  2.  Mutěnice  25  15  4  6  63:31  49 
  3.  Novosedly  25  14  3  8  46:41  45 
  4.  Sparta  24  13  3  8  51:34  42 
  5.  Rousínov  25  12  6  7  51:36  42 
  6.  M. Krumlov  25  12  5  8  39:36  41
  7.  Bzenec  25  11  3  11  57:49  36
  8.  Ráječko  25  11  3  11  36:39  36
  9.  Bosonohy  25  9  8  8  37:39  35
  10.  Ivančice  25  8  8  9  41:37  32 
  11.  Kyjov  25  8  6  11  33:38  30 
  12.  Kuřim  25  9  3  13  40:50  30
  13.  Znojmo  25  7  5  13  35:58  26
  14.  Rajhrad  24  7  3  14  36:56  24
  15.  Boskovice  25  6  4  15  36:58  22
  16.  Podivín  25  3  6  16  25:59  15

I.A třída
  1.  Jevišovice  21  11  6  4  47:23  39 
  2.  Slovan  21  12  3  6  51:28  39 
  3.  Vojkovice  21  11  4  6  47:22  37 
  4.  Kunštát  20  10  5  5  53:28  35
  5.  Dobšice  21  11  2  8  41:37  35
  6.  Bořitov  21  9  5  7  33:38  32 
  7.  Líšeň B  21  8  4  9  37:48  28 
  8.  Hrušovany  21  7  5  9  30:31  26
  9.  Tasovice B  20  6  6  8  25:32  24 
  10.  Šlapanice  21  6  6  9  23:30  24 
  11.  Zbýšov  21  5  8  8  30:50  23 
  12.  Šaratice  20  6  4  10  20:37  22 
  13.  Miroslav  21  3  9  9  29:37  18 
  14.  Rájec-Jestřebí  20  4  5  11  19:44  17

I.B třída
  1.  Bohdalice  22  12  4  6  62:26  40 
  2.  Soběšice  22  12  4  6  46:27  40 
  3.  Podolí  22  12  4  6  36:33  40
  4.  Švábenice  22  11  2  9  44:37  35
  5.  Tišnov  22  11  1  10  36:36  34
  6.  Rousínov B  22  9  5  8  39:31  32 
  7.  Svratka  22  9  4  9  30:32  31 
  8.  Kohoutovice  22  9  3  10  30:32  30 
  9.  Medlánky  22  8  6  8  41:50  30 
  10.  Lipovec  22  8  5  9  35:39  29 
  11.  Blansko B  22  8  3  11  32:53  27 
  12.  Čebín  22  7  4  11  30:35  25
  13.  Černá Hora  22  6  5  11  36:46  23
  14.  Ivanovice  22  4  6  12  21:41  18

T

Atletické přebory. Letos pod patronací atletického oddílu ASK Blan-
sko s ředitelem soutěže Jiřího Ošlejška proběhl dvoudenní Pohár roz-
hlasu. Výkony vítězných škol byly letos mimořádné, některé uspěly 
i v následném krajském kole. V kategorii mladších žáků byla nejlepší 
ZŠ Salmova Blansko, žákyň Gymnázium Blansko. Ve starších žácích 
dominovala ZŠ Erbenova Blansko a dívkách ZŠ Blansko Dvorská. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Blansko a Boskovicko - Muž-
stva Kunštátu ani Bořitova tento-
krát svoje postupové ambice v I.A 
třídě nepotvrdila. Oba celky na 
hřištích soupeřů neuspěly. Zápas 
Rájce byl odložen. Do záchranář-
ských prací v I.B třídě jsou namo-
čeny ještě všichni tři naši okresní 
zástupci. Ani jednomu se navíc 
nepodařilo o víkendu bodovat.

I.A třída
Jevišovice – Kunštát 2:1 (1:1), 

Španěl. Kunštát: Loukota – Vla-
sák, Hruška, Ducháček, Prudil 
– Šváb (60. Kuda), Preč, Španěl, 
Adámek (70. Šmerda) – Crhák, 
Boček.

Zápas s těžkým soupeřem začal 
pro hosty nadějně. Již v 5. minu-
tě tečoval Španěl míč a bylo to 
0:1. Kunštátští pak hořce litovali 
dalších promarněných šancí do 
dvacáté minuty. Domácí, kterým 
na rozdíl od nich nevadilo malé 

hřiště s umělou trávou, srovnali 
ze standardky a v 62. minutě dali 
rozhodující gól. 

Tasovice B – Bořitov 3:1 (1:1), 
Bezděk. Bořitov: Švancara – Jaku-
bec (68. Janíček), Jelínek (80. Po-
lák), Kozumplík, Málek – Havlík, 
Hrazdíra T., Knies, Fojt L. – Rich-
tr, Bezděk. 

Domácí vedli od 27. minuty, 
vyrovnání přišlo krátce před půlí. 
Průběh zápasu ovlivnilo zraně-
ní dvou bořitovských obránců, 
po nichž se domácí ještě dvakrát 
prosadili a rozhodli zápas ve svůj 
prospěch.

Šlapanice – Rájec-Jestřebí od-
loženo.

I.B třída
Svratka Brno – Blansko B 3:0 

(1:0). Blansko B: Suchý – Klügl, 
Kopecký, Vašák M., Juránek (65. 
Kunc) – Antal, Beneš, Zouhar, 
Sedláček – Hanskut, Matuška. 

Výsledek vypadá drtivě, Blan-
sko ale nepodalo špatný výkon. 
Trenéra potěšil zejména výkon 
nadějného dorostence Zouhara na 
středu zálohy. První gól padl deset 
minut před půlí, po změně stran 
ale po dalších dvou trefách bylo o 
výsledku 3:0 rozhodnuto už v 70. 
minutě.

Podolí – Lipovec 2:1 (1:0), 
Pernica. Lipovec: Sedlák – Kunc, 
Zouhar V., Musil L. (63. Musil F.), 
Matuška – Koutný (63. Marušák), 
Školař, Horáček, Lahodný – Zou-
har M., Pernica. 

První branka padla po nešťastné 
chybě ve 25. minutě do lipovecké 
sítě. Druhá pak v 47. minutě po 
Matuškově ztraceném míči a hosté 
již jen stačili kontrovat v 70. minu-
tě Pernicou po Kuncově přihrávce. 
Na vyrovnání chybělo štěstí.
Černá Hora – Tišnov 3:4 (2:2), 

Trávníček 2, Tatíček. Černá Hora: 
Stejskal Pavel – Menoušek, Čepa, 

Víkend byl zcela bez bodového zisku
Šmerda – Tatíček, Jonášek, Širůček, 
Kapoun – Jelínek, Trávníček, Čech.

Domácí sehráli nešťastný zápas. 
Už v 17. minutě po pěkných bran-
kách Trávníčka vedli 2:0. Do půle 
ale bylo v jejím závěru srovnáno 
díky dvěma rychlým gólům po 
sobě. V 56. minutě dal z penalty 
Tatíček na 3:2. Při územní převa-
ze domácích ale z brejku Tišnov 
srovnal a v hektickém závěru dal 
po dorážce po trestném kopu ví-
tězný gól.  (bh)

Věra Vencelová 

Karlovy Vary, Brno - Na letoš-
ním Poháru karlovarského Vřídla, 
který se o víkendu plaval na ven-
kovní padesátce lázeňského hotelu 
Termal, si plavci chodili pro diplo-
my v zimních bundách a čepicích. 
Nezasvěcený divák si tak mohl 
myslet, že jde o vyhlašování vítě-
zů v některém ze zimních sportů. 

Letošní již 35. ročník provázelo 
totiž velmi chladné a deštivé po-
časí s teplotou jen kolem deseti 
stupňů. Zmrzlé závodníky ze čtr-
nácti oddílů, kteří se připravovali 
na start jednotlivých disciplín, 

naštěstí zachránila třicetistupňová 
voda termálního bazénu. V těchto 
extrémních podmínkách bojovalo 
velmi úspěšně také elitní družstvo 
nejstarších blanenských plavců ve 
složení Petra Pokorná, Veronika 
Zamazalová, Hana Kopřivová, 
Michal Vencel, Jan Vencel a To-
máš Chemčuk. 

Do Karlových Varů cestovali 
plavci po třetí. Každoročně chtějí 
využít jednu z posledních mož-
ností zaplavat si v oblíbené pa-
desátce kvalitní časy, kterými by 
se kvalifi kovali na mistrovství re-
publiky dorostu a dospělých, což 
bylo letos velmi těžké. Přesto se 

to některým podařilo. Na stupně 
vítězů vystoupili celkem šesta-
dvacetkrát, z toho patnáctkrát na 
stupínek nejvyšší. Čtyřikrát se na 
vrcholu výsledkové listiny obje-
vil Jan Vencel a třikrát Veronika 
Zamazalová, Petra Pokorná a Mi-
chal Vencel. Tři bronzové příčky 
obsadila Hana Kopřivová. Zlato 
vybojovala také smíšená štafeta 
na 4 x 50 m polohově ve složení 
Pokorná, Zamazalová, Vencel J. 
a Vencel M. Blanenská sestava tak 
obsadila v kategorii dorostu a do-
spělých všechny přední příčky té-
měř ve všech disciplínách. 

Mnohem lepší podmínky na 
podání co nejlepších výkonů měli 
mladší plavci blanenského oddílu 
v brněnském bazénu na Lesné, kde 
se po oba víkendové dny konala 
krajská kvalifi kace na mistrovství 
ČR staršího žactva. Někteří z nich 
si udělali solidní osobáky, ale 
medailí bylo poskrovnu. Viktorie 
Grmelová si doplavala pro stříbro 
a bronz na motýlkových tratích, 
Daniel Šenk a Radek Burian byli 
bronzoví v prsařských disciplí-
nách. Pravděpodobně pouze tito 
plavci by mohli Blansko reprezen-
tovat v kategorii staršího žactva na 
republikovém šampionátu.

Plavci byli úspěšní v Karlových Varech

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová



ATC Olšovec Jedovnice
zahajuje provoz

Půjčovny šlapadel a lodiček na Olšovci

PROVOZNÍ DOBA 
ČERVEN (sobota, neděle) od 10 do 19 hodin 

ČERVENEC, SRPEN (denně) od 10 do 19 hodin 

Info na www.olsovec.cz, tel.: 724 783 881, e-mail: kemp@olsovec.cz
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ŘÁDKOVÁ inzerce Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková

777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Sport, zpravodajství: Jaroslav Oldřich 
(oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

PŮJČKY

739 443 544

Soukromá řádková 

inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@

zrcadlo.net. www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

DERATIZAČNÍ 
SLUŽBY, včetně 

poradenství
Tel.: 516 453 645 
        604 517 482

Pronájem nebytových 
prostor /vhodné pro 

1 nebo 2 provozy/ v centru 
města –Traplova ulice 
v Boskovicích /bývalá 

prodejna MOTOS/.
V objektu zavedené 

kadeřnictví /možný odkup 
vybavení provozovny/.

Tel.: 607 107 257

Prodám chatku se 
zahrádkou v Blansku, 
pěkné místo, dostupné MHD. 

Tel: 739 300 933

Nejlevnější 
půjčky v ČR. 
734 258 343

Kancelář na zpracování 
účetnictví, daňové 

evidence, mezd a daní 
nabízí své služby 
fi rmám i fyzickým 

osobám, za příznivé 
ceny, spolehlivě, 

s dlouholetou praxí, 
sídlo v centru Blanska.

Tel.: 730 144 103, 
604 900 785.

PRODEJ
Prodám motocykl JAWA Pio-

nýr 21 po celkové opravě. TK do 
9/2016, tel.: 607 589 641.

Prodám míchačku. Cena 4 500 
Kč. Tel.: 723 220 116.

Prodám střešní nosič na 
octavii, cena 1 000 Kč, tel.: 
774 078 861.

ATC Olšovec Jedovnice
Camping po celý rok

NABÍZÍ PROSTORY K USPOŘÁDÁNÍ
oslav  (narozeniny, svatby)· 
seminářů – školení (malý a velký sál)· 
škol v přírodě· 
školních výletů, sportovních soustředění· 

Možnost ubytování a stravování, prostory i pro venkovní ak  vity, půjčovna šlapadel, 
minigolf.

Tel.: 724 783 881                     e-mail: kemp@olsovec.cz www.olsovec.cz

Kontakt:
e-mail: personal-1@otto-junker.de

www.junker-ie.cz

�

�

Dne 8. června uplyne rok od chvíle, 
kdy nás navždy opus  l

 
Ing. Pavel Stara.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají rodina a přátelé.

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Kupujte tradiční 

české výrobkyv internetovém obchodě
WWW.KERAMIKAKUNSTAT.CZ

Prodám chalupu - 
stavení s pozemky v obci 
Trpín (15 km od Kun-
štátu) 8 000 m2, vhodné 
pro chov zvířat. Tel.: 
739 938 804.

Prodám velmi pěkný 
manažerský notebook, 
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, 
Windows XP Professio-
nal, jako nový, jen 3 900 
Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám hvězdářský 
dalekohled - teleskop 
pro začínající astrono-
my, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kom-
pasu, stativu, nový v 
orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám mobilní telefon NO-
KIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, 
infraport, organizér, java, hry, s 
novou nab., stříbrný, jako nový, 
ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám staveništní rozvaděč. 
Tel.: 728 074 818.

KOUPĚ
Koupím byt/dům v Blansku 

nebo Rájci do 1 600 000 Kč. Tel.: 
603 905 438.

Koupím byt 2+1 v Boskovi-
cích. Podmínkou - byt s balkonem. 
RK nevolejte. Tel.: 722 119 151.

Koupím staré pohlednice do r. 
1950, dále vyznamenání, řády – i 
socialist. Tel.: 608 420 808.

Kdo daruje gauč nebo postel 
s úložným prostorem? Děkuji za 
nabídku. Tel.: 777 659 888.

Koupím Škodu Felicii, Škodu 
Favorit nebo Škodu Forman. Tel.: 
722 138 665.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
cale. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím velmi zachovalé auto, 
garážované, s malým počtem uje-

tých kilometrů. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 737 726 636.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1 v Boskovi-

cích. Nájemné 4 000 Kč + inkaso. 
Tel.: 728 107 809.

Hledám pronájem garáže 
v Blansku, tel.: 773 453 628.

Pronájem bytu 1+1 v Blansku, 
Dvorská 36, po celkové rekon-
strukci, internet UPC 10Mb . Bliž-
ší info tel.: 608 965 363, info@
salonrischa.cz, foto možné zaslat 
mailem. Cenové nabídky (min. 
7 800 Kč - pronájemné včetně in-
kasa, pouze zájemci bez psů).

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

Hledám dlouhodobý proná-
jem garáže v Blansku. Lokalita 
pouze na ulici Křižkovského nebo 

Salmova. Za nabídky děkuji. Tel.: 
728 636 938 nebo e-mail: mi-
checd@email.cz.

Pronajmu chatu v Jedovnicích 
u Olšovce, standardní vybavení. 
Tel.: 723 830 686.

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu 28 - 35 let 

k vážnému seznámení. Tel.: 
776 107 422.



P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – R , KP 1 0 2

2 I  – B , KP 1 0 2

3 B  – H , I.A 1 0 2

4 K  – Š , I.A 1 0 2

5 R -J  – M , I.A 1 0 2

6 K  – Č  H , I.B 1 0 2

7 B  B – P , I.B 1 0 2

8 L  – I , I.B 1 0 2

9 Š  – J , OP 1 0 2

10 R  – K , OP 1 0 2

11 K  – O , OP 1 0 2

12 L  – V , OP 1 0 2

13 O  – L , OP 1 0 2

14 N  – B , KP 1 0 2

8. kolo

TIPOVAČKA
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P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , KP 1 0 2

2 J  – B , I.A 1 0 2

3 M  – K , I.A 1 0 2

4 T  – B  B, I.B 1 0 2

5 Č  H  – M , I.B 1 0 2

6 Č  – L , I.B 1 0 2

7 K  – S , OP 1 0 2

8 L  – D , OP 1 0 2

9 V  – L , OP 1 0 2

10 V  – K , OP 1 0 2

11 O  – R , OP 1 0 2

12 V. O  – S , III. . 1 0 2

13 V  – B , III. . 1 0 2

14 D  – Š , OP 1 0 2

9. kolo

TIPOVAČKA

V 5. kole byl nejúspěšnějším tipérem s 10 body Josef Štěpánek 
z Blanska, v následujícím s 18 body Roman Viška z Letovic. Výher-
ci mohou telefonicky kontaktovat redakci ohledně převzetí výhry. Do 
čela celkové klasifi kace se dostal Martin Dvořák z Blanska. Více na 
redakčním webu www.zrcadlo.net.

T

Tradiční akce. Ve Velkých Opatovicích proběhla již patnáctá Olympiáda 
prvních tříd za účas   18 škol nejen z našeho okresu, ale i z Pro  vanova 
a jedné z Prahy: Celkovým vítězem se stala ZŠ a MŠ Dvorská z Blanska, 
která s počtem 31 bodů předs  hla ZŠ Svitávka (26 b.) Na tře  m místě 
skončila ZŠ Erbenova Blansko se ziskem 24 bodů. Hostem akce byla mis-
tryně světa ve sportovní gymnas  ce z roku 1979 Věra Černá. 
 Foto Mar  n Bezdíček

Hrálo se minulý víkend
I.A třída: Rájec-Jestřebí – Jevišovice 0:2 (0:0). Kunštát – Hrušovany 

2:0 (0:0), Boček 2. Bořitov – Slovan 0:0.
I.B třída: FC Svratka Brno - Černá Hora 3:1 (2:0), Jelínek. Blansko 

B – Lipovec 0:0. Černá Hora – Blansko B 2:4 (1:2), Kapoun, Širůček - 
Jarůšek 2, Majer, Sedláček. 

OP: Sloup – Jedovnice 1:4 (1:2), Cupal - Borek 2, Gromský, Perni-
ca. Rudice – Šošůvka 7:4 (5:1), Urbánek 3, Sehnal Lukáš 2, Matuška, 
Opluštil - Bezděk, Musil, Nemeškal, Sehnal L. Kotvrdovice – Drnovice 
1:3 (0:1), Kunc - Fojt, Lizna, Setnička. Lipůvka – Kořenec 2:3 (2:2), 
Bouda, Pospíšil Ondřej - Meluzín 2, Kuda. Doubravice – Olešnice 2:1 
(2:1), Hájek, Vladík – Kubíček. Olomučany – Vysočany 2:5 (1:1), Na-
vrkal, Stupka, vlastní - Slouka 2, Beneš, Torda, ČK: Rychnovský (O). 
Letovice – Vilémovice 0:2 (0:1), Eliáš, Hloušek. 

III. třída: Benešov – V. Opatovice 5:2 (3:0), Abrahám Martin 2, Ab-
rahám Michal, Mucha, Osuch - Ostřížek, Sedláček. Knínice – Lysice 3:0 
(2:0), Jurka, Kubín, Tesař. Ostrov – Vranová 2:1 (0:1), nehl. Lažany – 
Vísky 5:1 (4:1), Fila, Fišer, Husár, Podrazil, Ševčík – Šmeral. Adamov 
– Kunštát B 3:3 (1:1), Pernica 2, Manoušek A. - Loukota 2, Stehlík. Svi-
távka – Vavřinec 0:3 (0:1), Přikryl Radim 2, Klimeš. Voděrady – Skalice 
0:3 (0:1), Bílek 2, Fiala. 

IV. třída: Lažánky – Jedovnice B 4:4 (3:1), Ševčík 2, Cupák, Švéda 
- Nejezchleb 2, Bareš, Formánek. Boskovice B – Cetkovice 9:1 (4:1), 
Valenta 3, Andrlík 2, Grenar 2, Bayer, Marek – Letfus. Ráječko B – 
Rozstání 3:0 (2:0), Slavíček, Starý, Štafa. Svitávka B – Kořenec B 2:2 
(0:1), Hanák, Vavříček - Hlubinka, Vondál. Doubravice B – Bukovina 
1:2 (1:0), Tenora - Garaj, Slouka. Bořitov B – Vilémovice B 4:1 (2:1), 
Kolář, Ostrý, Včelař, Štěpánek - Kučera. 

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Olomučany 12:0 (6:0), Bohatec, Šlajch 
3, Hochman, Strážnický 2, Nešetřil, Šanca. Sloup/Ostrov – Rájec-Jes-
třebí 2:7 (2:4), Trtílek 2 - Pokorný 4, Orel 2, Dvořák. Č.Hora/Bořitov – 
Jedovnice 1:2 (0:1), Svoboda - Nezval, Pernica Jakub, ČK: Kolář Karel 
(ČH/B) – Pernica Jakub (J). Adamov – Ráječko 2:11 (2:5), Didi, Korčák 
- Horák 4, Divácký 3, Azbandi 2, Vomočil, Ševčík. 

OP dorost, sk.B: Voděrady – V. Opatovice 1:1 (0:0), Kropáč – Kříže-
necký. Cetkovice – Vísky 5:2 (5:1), Horák 3, Sychra 2 - Abrahám, Při-
kryl. Letovice – Drnovice 7:2 (3:1), Matuška, Novotný, Stehlík 2, Graci-
as - Kotlán 2. Svitávka – Skalice 2:1 (1:0), Hanák, Maršálek - Šebek. 

OP st. žáci, sk.A: Svitávka - Sloup/Vysočany 0:6 (0:2) - Novák 4, 
Slouka 2. Č.Hora/Bořitov-Ráječko 3:4 (2:1), Bawi Silen, Doležel, Fanta 
- Vomočil 3, Hübner. Lipůvka – Doubravice 1:2 (1:1), Hloušek - Kazda, 
Maňoušek. Lipovec – Kotvrdovice 1:2 (1:1), Sedlák - Gross, Vančura. 

OP st. žáci, sk.B: Knínice – Lysice 5:6 (4:3), Mucha 2, Lajšner, Tr-

mač, Vondál - Horák 5, Nečas. Vísky – Olešnice 1:12 (1:4), Špidlík 
- Svoboda, Sýs 3, Bača, Konopáč 2, Marek, Procházka. Letovice – V. 
Opatovice 1:0 (1:0), Loukota. 

OP mladší žáci: Drnovice – Boskovice B 1:1 (1:0), Pavel – Černý. 
Jedovnice – Rudice 4:3 (0:2), Mlčoušek 4 - Kučera, Magda, Štěpánek. 
V. Opatovice – Olomučany 1:3 (1:0), Halász - Fedra 3. Blansko B – 
Knínice odl. Olešnice – Kunštát 0:2 (0:1), Dočekal, Motyčka. Cetkovice 
– Benešov 1:0 (0:0), Stíblo. 

St. přípravka, sk. A: Lipůvka – Ráječko 7:3 (4:2), Švaňhal 4, Sedlá-
ček 2, Smrž - Souček 2, Palacký. Adamov – Lipovec 8:12 (3:8), Bavlnka 
4, Hloušek, Janoušek, Kos, Pilař - Kosek 8, Cabal 2, Zouhar Dominik, 
Zouhar V. Jedovnice – Č.Hora/Bořitov 9:8 (3:4), Buchta 4, Pernica 3, 
Kučera, Pernica - Fojt 5, Pavlíček 2, Vašek. Rájec-Jestřebí – Blansko 
5:5 (1:5), Kala 3, Dovrtěl, vlastní, Švec - Crhonek 3, Gryc. Rudice – 
Boskovice 11:5 (7:3), Martinásek 7, Štěpánek 3, Netík - Alexa, Boček, 
Horváth, Kocůrek, Sychra Lukáš. Blansko – Jedovnice 11:0 (6:0), Bartoš 
4, Crhonek 3, Kupka, Lůdl, Slanina, Ťoupek. Č.Hora/Bořitov – Adamov 
7:6 (3:1), Fojt 5, Dankovský, Pavlíček - Janoušek 2, Bavlnka, Havelka, 
Konečný, Kos. Lipovec – Lipůvka 2:3 (2:2), Kosek 2 - Švaňhal 3. 

St. přípravka, sk. B: Kunštát – Knínice 16:2 (10:1), Novotný 6, Do-
čekal 4, Bláha, Štěrba 2, Bělehrádek, Kleveta - Lexman, Mucha. Svitáv-
ka – V. Opatovice 3:8 (2:2), Bednář, Hanák, Hanák, vlastní - Schnich 2, 
Feder, Foret, Kolínský, Lichtr, Nečekal. Drnovice – Boskovice B 1:19 
(0:6), Valenčík - Alexa 5, Sychra Lukáš 4, Nesvatba 3, Janíček 2, Koců-
rek 2, Sychra Filip 2, Bohatec. Knínice – Drnovice 3:4 (2:1), Mucha 2, 
Dobeš - Toman 2, Ryzí, Valenčík. Boskovice B – Letovice 22:0 (13:0), 
Janíček 7, Straka 5, Nesvatba, Sychra Lukáš 3, Klimeš, Sychra Filip, 
Zrůstek, Černý. 

Ml. přípravka: Kunštát – Knínice 17:4 (9:2), Chytrý 4, Baňa, Kopec-
ký, Motyčka, Sinová 3, Janků - Přikryl 3, Lexmanová. Adamov – Lipo-
vec 10:4 (4:1), Polzer 4, Kos 3, Konečný 2, Klepárník - Jargalsaikhan, 
Jírava, Průchová, Trávníček. Boskovice B – Blansko 0:22 (0:11), Farník 
T., Dujka 6, Pokorný 4, Farník O., Ryzí 2. Blansko B – Boskovice 5:16 
(2:8), Jančiar 2, Liška, Pernica, vlastní - Čejka 8, Bohatec 3, Svoboda 
3, Marek, vlastní. Knínice – Blansko B 5:25 (2:14), Přikryl 5 - Jančiar 
10, Liška 8, Kovařík, Müller 3, Nejezchleb. Boskovice – Boskovice B 
13:7 (6:3), Bohatec 6, Čejka 4, Marek 3 - Frajt 4, Dvořáček 3. Blansko 
– Jedovnice 19:1 (6:1), Farník T. 8, Dujka 3, Farník O., Ryzí, Ševčík 2, 
Pokorný, Šenkeřík – Dvořák. Voděrady – Adamov 6:10 (6:2), Opluštil 
3, Plevač 2, Havelka - Kos 5, Konečný 2, Bavlnka, Klepárník, Polzer. 
Lipovec – Kunštát 2:7 (2:2), Jargalsaikhan, Jírava - Chytrý, Motyčka 2, 
Janků, Koláček, Kopecký. 

OP ženy: Drnovice – Kostelec B 0:0. Ráječko – Kohoutovice 1:2 
(1:2), Jakubcová – Srbová, Pokorná.

fotbal
III. třída: V. Opatovice – Voděrady 4:0 

(2:0), Niessner 2, Hladil, Ostřížek. Skali-
ce – Svitávka 4:0 (3:0), Haluza 2, Marek, 
Pokorný ČK: Kamenický (S). Vavřinec – 
Adamov 4:1 (2:0), Klimeš, Přikryl Radim 
2 – Fachs. Kunštát B – Lažany 5:0 (3:0), 
Boček 3, Král, Mareček. Vísky – Ostrov 5:2 
(3:0), Přikryl 2, Martinek, Ziman, Šmeral - 
Dáňa, Pernica. Vranová – Knínice 2:6 (0:3), 
Fadrný, Skořepa - Mynařík, Tesař Libor 2, 
Přikryl, Tesař Patrik. Lysice – Benešov 0:6 
(0:3), Abrahám M. 4, Osuch, Zbořil. 
  1.  Vavřinec  22  18  1  3  80:25  55 
  2.  Kunštát B  22  14  2  6  65:56  44 
  3.  Skalice  22  13  2  7  55:39  41
  4.  Knínice  21  13  1  7  51:33  40 
  5.  Svitávka  23  11  2  10  70:48  35 
  6.  Lysice  22  10  1  11  37:49  31
  7.  Lažany  23  9  2  12  38:53  29 
  8.  V.Opatovice  22  8  4  10  38:52  28 
  9.  Benešov  21  8  3  10  49:49  27
  10.  Vísky  22  8  3  11  48:62  27 
  11.  Adamov  22  8  2  12  53:55  26 
  12.  Ostrov  22  7  4  11  43:52  25
  13.  Vranová  22  8  0  14  59:69  24 
  14.  Voděrady  22  4  3  15  36:80  15 

IV. třída: Jedovnice B – Bořitov B 2:0 
(2:0), Fiala, Nejezchleb. Vilémovice B – 
Doubravice B 2:4 (1:4), Pernica, Zouhar - 
Sáňka Josef st, 2, Alexa, Zvejška. Bukovina 
– Svitávka B 3:2 (1:1), Slouka J. 2, Mudrla 
- Novák, Stloukal ČK: Mudrla (B). Kořenec 
B – Ráječko B 2:10 (1:5), Hanák, Hlubin-
ka - Slavíček, Starý 3, Štaffa 2, Procházka, 
Prokop. Rozstání – Boskovice B 0:0. Cet-
kovice – Lažánky 4:3 (3:2), Najer 2, Janek, 
Letfus - Tomek 2, Vrána. 
  1.  Ráječko B  18  12  4  2  81:33  40
  2.  Doubravice B  17  11  3  3  60:22  36 
  3.  Jedovnice B  18  11  2  5  55:33  35
  4.  Boskovice B  18  11  1  6  46:39  34 
  5.  Cetkovice  18  9  1  8  55:58  28
  6.  Bořitov B  18  7  4  7  43:38  25 
  7.  Rozstání  18  6  6  6  23:27  24 
  8.  Svitávka B  18  5  4  9  33:44  19 
  9.  Vilémovice B  18  6  1  11  33:54  19 
  10.  Kořenec B  17  6  1  10  28:49  19
  11.  Bukovina  18  6  1  11  31:56  19 
  12.  Lažánky  18  2  2  14  30:65  8

Divize st. dorost: Blansko – Pelhři-
mov 2:0 (1:0), Vágner, Buchta. Boskovice 
– Žďár 0:1 (0:1). Boskovice – Havlíčkův 
Brod 3:1 (0:1), Preč, Živný, Vybíhal.

Divize ml. dorost: Blansko – Pelhřimov 
5:0 (1:0), Kratochvíl 2, Staněk, Vymazal, 
Keprt.  Boskovice – Žďár 1:3 (0:2), Grenar. 
Boskovice – Havlíčkův Brod 0:5 (0:1).

I. třída dorost: Chrlice – Lipovec 3:2 
(1:2), Musil 2.

OP dorost, sk. A: Adamov – Lipův-
ka 0:5 (0:2), Hochman 2, Bohatec, Šanca, 
Šlajch. Ráječko – Kotvrdovice 5:2 (2:1), 
Divácký, Nečas, Ševčík, Žůrek, vlastní, - 
Kunc, Navrátil. Jedovnice – Sloup/Ostrov 
6:3 (3:2), Magda 3, Nezval 2, Kalina - Bur-
gr, Fíbek, Šindelka. Rájec-Jestřebí – Olo-
mučany 24:0 (8:0), Sedláček 7, Dvořák 6, 
Hrazděra 5, Opatřil 2, Jelínek, Orel, Zřídka-
veselý, vlastní. 
  1.  Ráječko  14  12  2  0  88:18  38 
  2.  Rájec-Jestřebí  14  11  1  2  79:13  34 
  3.  Lipůvka  14  10  2  2  75:25  32
  4.  Jedovnice  13  8  1  4  44:23  25 
  5.  Kotvrdovice  13  6  0  7  56:38  18 
  6.  Č.Hora/Bořitov  14  6  0  8  43:33  18 
  7.  Sloup/Ostrov  14  3  0  11  41:84  9
  8.  Adamov  14  3  0  11  44:101  9
  9.  Olomučany  14  0  0  14  9:144  0 

OP dorost, sk.B: Drnovice – Voděrady 
2:2 (2:1), nehl. Svitávka – Voděrady 1:2 
(0:0), Dvořáček - Dvořák, Kropáč. Skali-
ce – Letovice 0:5 (0:1), Fiedler 4, Gracias. 
Kunštát – Cetkovice 1:4 (0:2), Tenora L. - 
Horák, Kubín, Lepka, Sychra. Vísky – V. 
Opatovice 2:5 (0:2), Bečička, Hladil - Ille 
B. 2, Ille P., Kirchner, Veverka. 
  1.  Letovice  14  10  3  1  47:14  33

Z  
  2.  Cetkovice  14  9  3  2  38:25  30 
  3.  V.Opatovice  14  8  4  2  46:16  28 
  4.  Kunštát  13  7  1  5  41:29  22
  5.  Drnovice  14  6  2  6  41:37  20 
  6.  Voděrady  13  4  5  4  20:19  17 
  7.  Vísky  14  5  0  9  31:52  15
  8.  Svitávka  15  3  2  10  30:36  11 
  9.  Skalice  15  1  0  14  8:74  3

KP st. žáci: Blansko – Bohunice 2:3 
(1:1), Zmeko 2. 

KP ml. žáci: Blansko – Bohunice 14:0 
(7:0), Němec, Ševčík 4, Souček 2, Buchta, 
Kopřiva, Mlčoušek, Souček.

I. třída st. žáci: Židenice – Rájec-Jes-
třebí 7:1, Dobeš. Boskovice – Slavkov 2:4, 
Loukota, Vorlický. 

I. třída ml. žáci: Židenice – Rájec-Jes-
třebí 4:2, Crhák, Jarůšek. Boskovice – Slav-
kov 2:1,  Vorlický 2.

OP st. žáci, sk.A: Sloup/Vysočany – 
Lipovec nehl. Kotvrdovice – Lipůvka 3:0 
(3:0), Kocman, Vančura, Vintr. Doubravice 
– Č.Hora/Bořitov 1:1 (0:1), Schuch – Bawi 
Silen. Ráječko – Svitávka 4:1 (2:1), Berka, 
Charvát, Hübner, Mosler - Frehar. 
  1.  Sloup/Vysočany  11  10  0  1  43:12  30
  2.  Doubravice  12  7  1  4  34:15  22
  3.  Ráječko  12  7  1  4  43:27  22
  4.  Lipovec  11  7  0  4  26:17  21 
  5.  Lipůvka  12  6  1  5  39:31  19 
  6.  Kotvrdovice  12  3  1  8  17:45  10
  7.  Č.Hora/Bořitov  12  2  3  7  34:49  9 
  8.  Svitávka  12  1  1  10  16:56  4

OP st. žáci, sk.B: V. Opatovice – Vísky 
9:0 (5:0), Kubík 3, Kubeš 2, Hladil, Jurka, 
Kubát, Oliva. Olešnice – Knínice 3:3 (3:2), 
Bača 2, Sýs - Mucha 2, Letfus. Lysice – 
Kunštát 3:0 (2:0), Horák 2, Haška. 
  1.  Letovice  10  10  0  0  58:8  30 
  2.  V.Opatovice  11  7  0  4  43:15  21 
  3.  Lysice  11  6  1  4  44:25  19 
  4.  Kunštát  10  5  1  4  27:29  16 
  5.  Knínice  10  4  3  3  53:30  15 
  6.  Olešnice  10  2  1  7  38:32  7 
  7.  Vísky  11  0  0  11  3:126  0 

OP mladší žáci: Boskovice B-Cetkovice 
9:0 (6:0), Alexa 3, Boček, Janíček, Lokaj, 
Petrů, Sychra Filip, Učeň, Benešov-Olešni-

ce 0:9 (0:3) - Petrželka 4, Slavíček 2, Chme-
líček, Konečný, Kánský, Kunštát-Blansko 
B 2:2 (0:2), Bláha, Janků - Doležel, Mora-
vec, Knínice-V.Opatovice 4:2 (2:1), Mucha 
3, Dobeš - Kouřil, Pospíšil, Olomučany-Je-
dovnice 4:1 (2:0), Beránek 2, Fedra Fran-
tišek, Čípek - Mlčoušek, Rudice-Drnovice 
3:0 (2:0), Magda, Martinásek, Stupinský. 
  1.  Knínice  18  16  1  1  107:27  49 
  2.  Drnovice  18  14  3  1  95:20  45 
  3.  Blansko B  18  13  2  3  116:47  41 
  4.  Rudice  18  12  0  6  115:44  36 
  5.  Olomučany  18  12  0  6  66:33  36 
  6.  Boskovice B  18  9  1  8  87:47  28 
  7.  Kunštát  18  8  1  9  61:51  25 
  8.  Jedovnice  18  8  0  10  62:61  24 
  9.  V.Opatovice  18  5  0  13  35:66  15 
  10.  Cetkovice  18  4  0  14  18:108  12 
  11.  Olešnice  18  3  0  15  44:86  9 
  12.  Benešov  18  0  0  18  5:221  0 

St. přípravka - sk. A: 15. kolo: Lipo-
vec-Ráječko 10:2 (4:1), Cabal 5, Kosek 4, 
Zouhar - Máša, Souček, Lipůvka-Č.Hora/
Bořitov 13:6 (4:4), Smrž 4, Švaňhal 3, Ko-
pecký 2, Kotek, Prudík, Sedláček, Valen-
da - Fojt 4, Pavlíček 2, Adamov-Blansko 
2:17 (1:5), Bavlnka, Janoušek - Bartoš 7, 
Crhonek 7, Kupka, Lůdl, Ťoupek, Jedovni-
ce-Boskovice 4:11 (1:5), Kučera 3, Pernica 
- Alexa 4, Boček 2, Horváth 2, Kocůrek 
2, Ondroušek, Rájec-Jestřebí-Rudice 2:11 
(1:4), Kala, Šváb - Štěpánek 7, Martinásek 
4. 16. kolo: Boskovice-Adamov 18:2 (8:2), 
Alexa 7, Boček 5, Nesvadba 3, Horváth 2, 
Krejsta - Bavlnka 2, Blansko-Lipůvka 4:0 
(1:0), Kupka 2, Bartoš, Crhonek,. 
  1.  Blansko  16  12  1  3  132:64  37 
  2.  Boskovice  15  11  2  2  177:61  35
  3.  Rudice  14  11  1  2  140:73  34 
  4.  Lipůvka  16  10  1  5  97:58  31 
  5.  Lipovec  15  9  0  6  114:75  27 
  6.  Rájec-Jestřebí  14  4  3  7  68:80  15 
  7.  Adamov  16  3  5  8  75:111  14 
  8.  Jedovnice  15  4  1  10  57:141  13 
  9.  Č.Hora/Bořitov  15  3  0  12  69:145  9 
  10.  Ráječko  14  0  2  12  40:161  2

St. přípravka - sk. B: 15. kolo: Kun-
štát-V.Opatovice 24:1 (10:1), Bláha 5, Jan-
ků 5, Dočekal 4, Novotný 4, Bělehrádek 3, 
Kleveta 3 - Foret, Svitávka-Boskovice B 
0:21 (0:13) - Nesvadba 5, Janíček 4, Učeň 

4, Klimeš 3, Černý 3, Borek, Sychra, Le-
tovice-Drnovice 5:4 (4:3), Čapka 2, Petrů, 
Synek, Šamšula - Valenčík 2, Okáč, Toman. 
16. kolo: Knínice-Letovice 10:4 (6:3), Lajš-
ner 3, Mucha 3, Přikryl 3, Dobeš - Pospíšil 
2, Pelíšek, Synek, Drnovice-Svitávka 3:2 
(1:1), Toman 2, Stejskal - Bednář, Dvořá-
ček. 
  1.  Boskovice B  11  11  0  0  207:10  33
  2.  Kunštát  10  9  0  1  158:24  27
  3.  Drnovice  11  6  1  4  70:83  19
  4.  Letovice  11  3  1  7  31:99  10
  5.  Knínice  10  2  2  6  45:105  8 
  6.  Svitávka  10  2  1  7  21:118  7 
  7.  V.Opatovice  11  1  1  9  31:124  4
Ml. přípravka: Lipovec-Knínice 7:5 (5:1), 
Jargalsaikhan 3, Trávníček 3, Průchová - 
Kunc 3, Přikryl 2, Kunštát-Voděrady 6:6 
(2:3), Chytrý 2, Motyčka 2, Baňa, Kopecký 
- Opluštil 4, Měcháček 2, Adamov-Blansko 
4:19 (4:11), Konečný 2, Kos, Polzer - 
Farník Tomáš 13, Dujka 3, Ševčík 2, Farník 
Ondřej, Jedovnice-Boskovice 5:8 (2:3), 
Dvořák 5 - Čejka 6, Hasoň, Svoboda, 
Boskovice B-Blansko B 7:14 (3:8), Hromek 
4, Dvořáček, Frajt, Hrabec - Jančiar 5, Liška 
4, Kovařík 2, Müller, Pernica, Polách. 
  1.  Blansko  14  14  0  0  220:10  42
  2.  Boskovice  14  11  1  2  160:82  34 
  3.  Voděrady  14  10  1  3  104:74  31 
  4.  Adamov  15  9  1  5  134:91  28 
  5.  Jedovnice  14  7  1  6  78:70  22 
  6.  Kunštát  14  5  1  8  89:97  16 
  7.  Lipovec  15  4  2  9  70:99  14
  8.  Blansko B  14  4  1  9  86:155  13 
  9.  Boskovice B  15  2  1  12  69:159  7 
  10.  Knínice  15  1  1  13  48:221  4 

OP ženy: Dohrávka 26. kola: Ráječko-
Boskovice 7:1 (3:0), Jakubcová 3, Musilo-
vá 2, Vomočilová , Vítková – Dokoupilová. 
17. kolo: Kunštát-Drnovice 2:0 (1:0), Horá-
ková , Sokolová, Kohoutovice-Kostelec B 
1:0 (0:0), Pokorná, Lažany-Boskovice 1:0 
(0:0),Kocmanová.
  1.  Kunštát  19  19  0  0  102:7  57
  2.  Lažany  20  10  2  8  45:47  32
  3.  Boskovice  19  9  2  8  54:33  29
  4.  Kostelec  21  8  3  10  31:54  27
  5.  Ráječko  18  6  5  7  22:31  23 
  6.  Drnovice  20  2  8  10  18:53  14
  7.  Kohoutovice  19  3  2  14  16:60  11 

Vyhlášení nejlepších. Okresní podniková liga v kuželkách neregistrovaných hráčů má za sebou další roč-
ník. Letošní nejlepší kolektivy byly vyhodnocenz ve Fotbalové hospůdce v Blansku, dostalo se i na jednot-
livce. (bh) Foto Štefan Červenka
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úterý 28. květnaúterý 28. května
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice ve 13 hod.: Boj za zdravá prsa s Nemocnicí Blansko.
Boskovice – Zámecký skleník v 16.30 hod.: Výstava výtvarného oboru 
žáků Evy Holoušové na téma Podoby věcí, vernisáž.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Absolventský koncert žáků ZUŠ.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Večerníčky na zahrádce, s sebou 
pastelky, lepidlo nůžky a deku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Velká svatba.
Boskovice v 19.30 hod. Rozkoš v oblacích.

středa 29. květnastředa 29. května
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9 hod.: Burza vyřazených knih a časopisů.
Blansko – Galerie Čára v 15 hod.: Absolventská výstava výtvarného oboru.
Blansko – Ulita v 18 hod.: Koncert ke Dni dě  .
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Alzheimer, přednáška.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: III. absolventský koncert.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Večerníčky na zahrádce, s sebou 
pastelky, lepidlo nůžky a deku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Big Lebowski.
Boskovice v 19.30 hod. Velká svatba.

čtvrtek 30. květnačtvrtek 30. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Rozdílné způsoby výchovy, které si 
nesu ze své původní rodiny, beseda.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Večerníčky na zahrádce, s sebou 
pastelky, lepidlo nůžky a deku.

KINAKINA
Blansko v 19 hod. O dveřích bez domu a bulváru za oknem.
Boskovice v 17 hod. Království lesních strážců.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Big Lebowski.

pátek 31. květnapátek 31. května
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice ve 13 hod.: Světový den bez tabáku s Nemocnicí 
Blansko.
Blansko – Restaurace Myslivna v 15 hod.: Den dě   s biketrialem.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 15.30 hod.: Den dě   – společně 
oslavíme svátek našich dě  .
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Kostelní noc v kostele sv. Mar  na.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Večer s psycholožkou aneb…. Víte, co je 
emoční inteligence?
Boskovice – Škola VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ v 9 hod.: Výstava 
psích miláčků.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Divadelní představení v podání vír-
ského ochotnického souboru Celebrity s. r. o. – komedie pro dospělé od 
Antonína Procházky.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Večerníčky na zahrádce, s sebou 
pastelky, lepidlo nůžky a deku.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Království lesních strážců. (3D)
Blansko ve 20 hod. Donšajni.
Boskovice v 17 hod. Království lesních strážců.
Boskovice v 19.30 hod. Donšajni.
Šebetov v 19.30 hod. Croodsovi.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Nadějné vyhlídky.

sobota 1. červnasobota 1. června
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 9 hod.: Historický jarmark a oslava Dne dě  .
Blansko – Náměs   Republiky ve 14 hod.: Výstava vozidel Trabant.
Blansko – Kateřinská jeskyně v 17 hod.: Muzikálová jeskyně, koncert.
Boskovice – Zámek ve 13 hod.: Dětský den.
Boskovice – Mazurie ve 20 hod.: Taneční zábava.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Zimour.
Letovice – Zámek v 16 hod.: Den dě   na letovickém zámku.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 – 16 hod.: Prohlídky farního kostela.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 hod.: Prohlídky historické 
lékárny.
Lomnice – Synagoga ve 14 hod.: Šest pánů v galerii, vernisáž výstavy 
obrazů.
Kořenec – Kulturní areál ve 14 hod.: Dětský den.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 14 hod.: Olešnická kytka.
Skrchov – Hřiště v 16.30 hod.: Dětský den se slavnostním otevřením 
dětského hřiště.
Sloup – Prostranství u kulturního domu ve 13 hod.: Dětský den.
Sloup – Sloupsko-šošůvské jeskyně od 9 do 17 hod.: Den dě   s neandr-
tálci. Nutná rezervace na tel.: 516 435 335.
Šebetov – Zámecký park ve 13 hod.: Soutěž hasičské mládeže O pohár 
starosty obce.
Úsobrno – Hřiště ve 14 hod.: Dětský den + Běh naděje, začátek Běhu na-
děje ve 14 h, po skončení začátek Dětského dne – pro dě   je připravena 
řada soutěží a kulturní program.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Království lesních strážců. (3D)
Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby. (3D)
Boskovice v 17 hod. Království lesních strážců. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 6.

neděle 2. červnaneděle 2. června
AKCEAKCE

Bedřichov – Výle  ště ve 14 hod.: Dětský den.
Boskovice – Mazurie ve 14 hod.: Tradiční kácení máje.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Mar  n Kratochvíl & Tony 
Ackerma, koncert.
Knínice – Kulturní dům v 15 hod.: Den dě  .
Letovice – Koupaliště ve 14 hod.: Den dě   na koupališ  .

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Království lesních strážců. (3D)

Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby. (3D)
Boskovice v 17 hod. Království lesních strážců. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 6.

pondělí 3. červnapondělí 3. června
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Hypno  zér.

úterý 4. červnaúterý 4. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Oslava Dne dě   a Dne otců.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: III. absolventský koncert žáků hudeb-
ního oboru Soukromé ZUŠ.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Trénování pamě  , přednáška 
pro seniory.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nevědomí.
Boskovice v 19.30 hod. Pařba na tře  .

středa 5. červnastředa 5. června
AKCEAKCE

Blansko – Sál okresního soudu v 18 hod.: Absolventské vystoupení ta-
nečního oboru.
Blansko – Bar Koruna v 19 hod.: Záviš, koncert.
Boskovice – Zámecký skleník ve 13 hod.: Ukázka slavnostní tabulí v po-
dání studentů VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice. 
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Boskovice – ZUŠ v 18 hod.: Karel Fleischlinger, zahájí mladí kytaristé ZUŠ 
Boskovice pod vedením Mar  na Krajíčka.
Kunštát – Základní škola: Pohár Krále Jiřího, olympijské hry pro žáky 2.-5. 
ročníků.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Zábavně o stáří, zábavný pořad s Ale-
šem Cibulkou a Vladimírem Hronem.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19.30 hod.: Franco Pavan – theorba, MHF Con-
centus Moraviae.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nevědomí.
Boskovice v 19.30 hod. Pařba na tře  .

čtvrtek 6. červnačtvrtek 6. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Kino v 16 hod.: Vernisáž výtvarného oboru Soukromé ZUŠ.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš PERNICA a hosté – duo Mi-
lan a Vilém Zelinkovi.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Pravidelná schůz-
ka Klubu mladých důchodců. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Trek: Do temnoty. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Šmejdi.
Boskovice letní ve 20 a 21.15 hod. Par  čka na vzduch tour.

pátek 7. červnapátek 7. června
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Poslechové odpoledne – Václav Neckář.
Boskovice – Knihovna ve 14.30 hod.: Kniha mého mládí, společné odpo-
lední čtení v rámci akce Celé Česko čte dětem.
Boskovice – Evangelický koncert v 18 hod.: Varhany, jak je neznáte, koncert.
Dolní Lhota – Hřiště ve 20 hod.: Taneční zábava.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Krasojízda DDM, přehlídka činnos   
DDM pro veřejnost.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Libuše Müllerová – Roman  ka 
v pastelech, vernisáž výstavy obrazů. 
Letovice – Sál ZUŠ ve 20 hod.: Vít Křišťan a Marek Kadziela, jazzový koncert.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Vernisáž výstavy motýlů Jana Dvořáka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Trek: Do temnoty. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Star Trek: Do temnoty.
Šebetov v 19.30 hod. Dávám tomu rok.
Velké Opatovice v 17 hod. Království lesních strážců.

sobota 8. červnasobota 8. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 33. ročník Veteran Tour Maco-
cha.
Boskovice – Westernové městečko: Sraz dvojčat a vícerčat.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Trní.
Jasinov – Výle  ště v 15 hod.: Summer rock night, 10. ročník rockového 
fes  valu.
Knínice – Kulturní dům v 19 hod.: Divadlo Klauniky: Don Quijote de la 
Ancha.
Kř  ny – Jeskyně Výpustek ve 13, 14, 15, 16, 17 a 18 hod.: Pohádková 
jeskyně, pohádková prohlídka. Rezervace na tel.: 516 439 111 nebo e-
mailu: vypustek.rezervace@caves.cz.
Kunštát – Zámek: Svátky řemesel.
Letovice – Zámek ve 14 hod.: BiGy Fest, fes  val.
Rájec-Jestřebí – Knihovna ve 12 – 15 hod.: Vzpomínková výstava Kam 
chodili naši dědečkové do školy aneb Nejstarší škola v Rájci, proběhne v 
rámci oslav města.
Valchov – Knihovna ve 13 hod.: Dětský den – výprava na Holíkov, soutě-
že, poznávání, občerstvení.
Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Benefi ční koncert - pěvecký 
soubor Kudykam.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese. (3D)
Blansko ve 20 hod. Star Trek: Do temnoty. (3D)
Boskovice v 17 hod. Království lesních strážců. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Star Trek: Do temnoty.

neděle 9. červnaneděle 9. června
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 9.30 hod.: Dětský triatlon, v 11 hod.: 
31. ročník Blanenský plecháč – triatlon.
Boskovice – Sokolovna v 9.30 hod.: Model Tour, 2. ročník modelářské 
výstavy.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 a 16 hod.: Pohádkové odpoledne, 
první představení nově vznikající Dětské opery a muzikálu Boskovic.
Kunštát – Zámek: Svátky řemesel.

Lysice – Zámek v 17.30 a 19.30 hod.: Ensemble Berlin – Praha, MHF 
Concentus Moraviae.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 15 hod.: Koncert v zámecké kapli, Umělecká 
škola Rájec.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese. 
(3D)
Blansko ve 20 hod. Star Trek: Do temnoty. (3D)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Za kamarády z večerníčků.
Boskovice v 17 hod. Království lesních strážců. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Star Trek: Do temnoty. (3D)

pondělí 10. červnapondělí 10. června
AKCEAKCE

Blansko – Dopravní hřiště v 15.30 hod.: Dny bez úrazů s rodiči a dětmi 
na dopravním hřiš  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Rozkoš v oblacích.
Boskovice v 19.30 hod. Velký Gatsby.

Motorkáři se sjedou do Vilémovic
Vilémovice - SDH Vilémovice zve nejen všechny motorkáře a příznivce 

starých motocyklů na Motosraz JAWA a motorek nejen slabších kubatur, 
který se koná 1. června ve 13 hod. ve Vilémovicích v areálu VOSA (fot-
balové hřiště). Po zahájení následuje projížďka Moravským krasem. Po 
vyjížďce následuje pestrý a zábavný program, soutěže o ceny a večerní 
zábava. Bohaté občerstvení zajištěno. Od 13 do 15 hod. bude připraven 
bohatý program pro nejmenší. Celý den bude moderovat Petr Zakopal 
(moderátor z rádia Kiss Hády). Další informace naleznete na www.jawa-
motosraz.estranky.cz.  (hrr)

Zveme vás na druhou noc
v kostele svatého Martina

Blansko - Na pátek 31. května je v kostele svatého Mar  na v Blan-
sku připraven již druhý ročník netradiční Kostelní noci. I letos ji pečlivě 
připravil farní úřad v úzké spolupráci se studenty Střední školy gastro-
nomické v Blansku. S tématem Jubilea pod hvězdami bude od 16 do 
24 hodin spojen bohatý program, v němž si na své přijdou návštěvníci 
všech věkových kategorií.

Tradičně můžete absolvovat komentovanou prohlídku kostela a jeho 
okolí, shlédnout audiovizuální prezentaci a promítání, nebude chybět 
hudební vystoupení. Zajímavou bude jistě ochutnávka mešních vín 
a biblických pokrmů. Zvláště pro dě   jsou připraveny dílničky a hry. Po-
drobnější informace o programu a možnos   rezervace prohlídek najde-
te na www.farnostblansko.cz nebo www.gastronomicka-skola.cz.  (ama)

I snídaně mají svou historii a trendy
Blansko - Moderní hotelová snídaně, to je téma prak  ckého ukázko-

vého cvičení, které na středu 29. května od 14 hodin připravili studen   
Střední školy gastronomické v Blansku. Své dovednos   a znalos   před-
vedou  , kteří vnikají do tajů učebních oborů kuchař – číšník a barman 
– sommelier se zaměřením na přípravu pokrmů a servis a v doprovodné 
čás   se představí posluchači nástavbového oboru Gastronomický mana-
gement. K dispozici bude široká nabídka tradičních i ryze trendových sní-
daňových pokrmů a nápojů, studen   předvedou klasický servis i krea  v-
ní postupy, nové i nezvyklé koncepty. Nebude chybět ani audiovizuální 
prezentace na téma Typy hotelových snídaní u nás i ve světě. V ceně sta 
korun za osobu je zahrnuta konzumace, welcome drink a doprovodný 
program.  (ama)

Z  
Mladí rybáři na Suchém

Mladé rybáře neodradí jen tak nějaká ta dešťová přeháňka. Sešli se 
v sobotu 25. května za vrtkavého počasí na již 19 ročníku rybářských zá-
vodů o pohár starosty obce Suchý. Soutěžit se mohlo na způsob plavaná 
a položená. Začínalo se už v sedm hodin a vyhlášení výsledků proběhlo 
ve 12.30 hodin. Ani tentokrát nechybělo pasování rybářů – začátečníků. 
Vítězem závodů se letos stal Mojmír Ševčík s 523 body. Za ním Vladimír 
Petrů s 342 body následován Petrem Papouškem s 321 body. Za zdár-
ný byl vyhodnocen letošní ročník organizátory Domem dětí a mládeže 
Boskovice, místní organizací moravského rybářského svazu, Obcí Suchý 
a fi rmou Roba – tex 2000 s.r.o. Vladimír Ševčík

50. výročí Základní školy 
v Rájci-Jestřebí

Základní škola a mateřská škola v Rájci-Jestřebí oslaví v letošním 
školním roce 50 let svého působení v nové školní budově. U příležitosti 
oslav je připraven bohatý kulturní program. Ve čtvrtek 6. června zahájí-
me jubilejní oslavy školní akademíí. Je určena pro žáky a jejich rodiče, 
proběhne v sokolovně v 16 hodin. Na pátek 7. 6. je plánována, po slav-
nostním zahájení, které se uskuteční v 10 hodin, prohlídka školy a bu-
dované školní zahrady. Oslavy v tento den zakončí ve 14 hodin školní 
akademie určená pro veřejnost. V sobotu 8. června od 10 do 12 hodin se 
koná Den otevřených dveří. V rámci školní akademie zhlédneme divadel-
ní představení, písničky, scénky a taneční vystoupení našich žáků. Za dě-
ním ve škole se můžeme ohlédnout díky vedeným kronikám, almanachu 
a fotografi ím, které budou zpřístupněny během Dne otevřených dveří. 

Srdečně zveme absolventy, bývalé učitele i širokou veřejnost. 
 Mgr. Martina Kalíková, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Nabízíme pozemky k výstavbě 
RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, 
nalevo od silnice do Býkovic. Kom-
pletní sítě - vodovod, kanalizace, 
plynovod, vedení nízkého napětí, 
veřejné osvětlení a komunikace. Po-
zemky mírně svažité, krásný výhled. 
Poslední čtyři volné pozemky 1.146 
m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

POSLEDNÍ M
ÍSTA

POSLEDNÍ M
ÍSTA

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena pronájmu k jednání 200 000 Kč/rok Cena pronájmu k jednání 200 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Dlouhodobý pronájem nebo prodej rekreačního areálu v Jedovnicích. Součástí rozsáhlého are-
álu je několik zděných budov v dobrém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve zděných budovách a chatkách, spo-
lečné umývárny, k vodě 10 m.

Dů
m správce je volný

Dů
m správce je volný
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1. ČERVNA 2013 ZÁMECKÝ PARK
9.00 HOD.  BLANSKO 

  

  JARMARK
DĚTSKÝ DEN

H L A V N Í  P O D I U M

                9.00 HRY S BRONĚ
        10.00 DECHOVÁ HUDBA BLANSKO
         11.10 K AREL EMANUEL GOTT

           13.00 RUDA 
     Z OSTRAV Y

13.45 TANEČNÍ V YSTOUPENÍ S HADEM
14.00 FOLKLORNÍ BLOK DR AHAN, 

DR AHÁNEK S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
DR AHAN A FOLKLORNÍ SOUBOR SVÉR ÁZ

15.50 SVĚTEM MUZIK ÁLŮ – PĚV ECK Á SHOW  
PLNÁ S V ĚTOZNÁ MÝCH MELODIÍ

17.00 RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH 
– SPOLEČNOST TVRZ

  18.30 ŽELEZNÝ ZEKON – SILÁCK Á SHOW
19.30 TEMPUS – RENESANČNÍ FOLK

20.00 MARCELA HOLANOVÁ 
A TA NEČ NÍ V YSTOUPENÍ S H A DEM

21.30 PRŮVOD MĚSTEM   

  22.00 OHŇOSTROJ

Z Á M E C K Ý  R Y B N Í K

OD 7.00 LOVENÍ RYB A HRY
P O D I U M  Z Á M E K  P R O  D Ě T I

10.00 O KOBLÍŽKOVI – INT ER A K T I V NÍ LOUT KOV É   
      PŘEDSTAV ENÍ DI VA DELNÍHO SOUBORU KOLÍNK A

JAK SE VAŘÍ POHÁDK A 
– Z Á AV NÁ POH Á DKOVÁ HUDEBNÍ SHOW

   HR ÁTKY S QÍTĚM – HODINA  
PLNÁ ZPÍ VÁ NÍ, TA NCOVÁ NÍ, HER A ODMĚN

13.20 JAN WERICH TŘI SESTRY 
– LDO SZUŠ BLANSKO

   14.30 BUBNOVÁNÍ V KRUHU
15.30 TEMPUS – RENESANČNÍ FOLK

P R O S T O R  U  S Ý P K Y  O D  1 0 . 0 0  D O  1 6 . 0 0

HRY S HASÍKEM – HASIČI KLEPAČOV
DĚTSKÉ AKTIVITY – DDM OBLÁZEK
A DALŠÍ ATR AKCE
KOLOTOČ, HOUPAČ K Y, T R A MPOLÍNA,  
NA FUKOVACÍ SK LUZ AV K A, KONÍCCI, SEGWAY, 
M A LOVÁ NÍ NA OBLIČ EJ A PODOBNĚ

BOHATÉ OBČERSTVENÍ 
STÁ NK Y S RŮZN ÝM DOBOV ÝM  
I MODER NÍ M SORT I MENT EM

ZMĚNA PROGR A MU V YHR AZENA
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