
Michal Záboj

Velenov, Šebetov - Nad Vele-
novem nakonec vyroste nová 
rozhledna. V místním referendu 
o tom rozhodli sami obyvatelé 
obce. Pro stavbu nakonec hla-
sovalo šedesát procent zúčastně-
ných voličů.

„Spoluobčané nám dali zele-
nou. Podpořili nás, a teď je na nás 
zajistit financování a pokračovat 
v záměru,“ komentoval výsledky 
referenda starosta Velenova Jan 
Havelka (nez.)

Dohromady se plebiscitu v obci 
během pátku a soboty zúčastnilo 
asi osmdesát osm procent voličů. 
Pro hlasovalo osmdesát lidí, pro-
ti jich bylo šedesát. 

Pětašedesát metrů vysoká roz-
hledna s restaurací vyroste na 
kopci nad Velenovem. Stavba 
podle odhadů přijde na dvacet 
miliónů korun. 

Vedení obce chce na rozhlednu 
použít patnáct miliónů z prode-

je lesů. Zbytek plánují Velenov-
ští získat jako dotaci.

„Rozhodli jsme se, že pení-
ze neutratíme, a že je budeme 
investovat do projektu, který 
bude schopen dlouhodobě vydě-
lávat minimálně takové peníze, 
který vydělávaly lesy. A my jsme 
přesvědčeni o tom, že rozhledna 
má ten potenciál,“ dodal starosta 
Velenova.

Referendum spolu s eurovol-
bami se uskutečnilo také v Šebe-
tově. V něm nakonec obyvatelé 
odmítli stavbu recyklační linky 
na prošlé potraviny ze supermar-
ketů. Proti investičnímu záměru 
se vyslovilo šedesát procent hla-
sujících.

Dohromady se k plebisci-
tu dostavila přibližně polovina 
ze sedmi set třiceti dvou voli-
čů. Projekt odmítlo 216 z nich, 
naopak pro hlasovalo 143 lidí. 
Výsledek referenda je pro vedení 
Šebetova závazný.

„Linka se v tomto případě 

samozřejmě stavět nebude. Voli-
či rozhodli a jejich názor bude-
me respektovat. Je dobře, že to 
si to řekli sami obyvatelé obce,“ 
reagoval na výsledky referen-
da šebetovský starosta Zdeněk 
Čížek (nez.). 

Recyklační linku v areálu 
vepřína plánovala postavit spo-
lečnost Sobioenergy. Zařízení 
mělo zpracovávat potraviny, kte-
ré jsou na konci doby trvanlivos-
ti, a při tom vyrábět elektřinu, 
bioplyn a teplo.

Firma Šebetovu nabízela 
řadu výhod. Například že bude 
trvale hradit provozní náklady 
školy a školky, dobuduje místní 
komunikace nebo poskytne plyn 
pro obyvatele obce za polovinu 
obvyklé ceny na trhu. 

Na stavbu už investor dostal 
také kladné stanovisko při posu-
zování jejího vlivu na životní 
prostřední EIA. Proti záměru se 
v minulosti ohradila část obyva-
tel v petici.
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Tragická nehoda: Pět zraněných a jeden mrtvý
Michal Záboj

Krhov - Vážná dopravní neho-
da v sobotu 17. května zastavila 
provoz na tahu Brno-Svita-
vy. Nedaleko Krhova se krát-
ce po poledni čelně srazila dvě 
osobní auta. Zraněno bylo šest 
lidí včetně dětí. Jeden účastník 
nehody v nemocnici zraněním 
podlehl.

Vozidla Škoda Superb, ve kte-
rém cestoval jeden dospělý a tři 
děti, a Renault Espace, kde sedě-

Velenovští podpořili 
rozhlednu, recyklační 

linka v Šebetově nebude

 Foto HZS JmK Foto HZS JmK
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li dva muži, se střetla na hori-
zontu na kopci mezi Krhovem 
a Pernou. Podle zjištění policie 
nehodu zavinil pravděpodobně 
řidič renaultu.

„Devětapadesátiletý muž za 
volantem renaultu jel ve směru 
od Brna do Svitav, při projíždě-
ní mírné pravotočivé zatáčky na 
horizontu z dosud nezjištěné pří-
činy vyjel do protisměru, kde se 
čelně střetl s projíždějícím vozi-
dlem Škoda,“ popsala blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková 
s tím, že policie teď případ pro-
šetřuje pro podezření ze spáchá-
ní trestných činů těžké ublížení 
na zdraví z nedbalosti a usmrce-
ní z nedbalosti.

K havárii se sjelo pět týmů 

zdravotnické záchranné služby. 
Těžká zranění při nehodě utrpělo 
šest osob včetně tří dětí. „Jedno 
z nich muselo být resuscitová-
no. Do nemocnice je přepravil 
vrtulník,“ uvedla mluvčí jiho-
moravských záchranářů Barbo-
ra Zuchová. Chlapec, který se 
vracel z fotbalového zápasu, pak 
zemřel v nemocnici.

Na místě nehody zasahova-
ly tři jednotky profesionálních 
hasičů, kteří vyprošťovali zaklí-
něné lidi a pomáhali při péči 
o zraněné. Silnice byla několik 
hodin neprůjezdná. Objízdná tra-
sa vedla přes Lysice. Škoda na 
vozidlech se odhaduje na asi půl 
milionu korun. 

 Více na izrcadlo.eu

Hasiči postupují
Profesionální 
hasiči z Boskovic 
si zajistili účast 
na mistrovství 
republiky.

Více na straně 2

Minerva je v zisku
Tradiční výrobce 
šicích strojů loni 
hospodařil se 
ziskem 28 mil. 
korun.

Více na straně 3

Opraví Svitavskou ulici
V Blansku se 
chystá oprava 
hlavního průtahu 
městem.

Více na straně 6

Svatební show. Lysický zámek hos  l Svatební show. Kromě módních přehlídek, svatebního líčení, ky  c a dalších 
lákadel byla hlavním bodem programu svatba v přímém přenosu. více na izrcadlo.eu Foto Jaroslav Oldřich

Okres Blansko - Vítězstvím 
KDU-ČSL skončily eurovolby 
v okrese Blansko. Svůj hlas jim 
dalo více než 21 procent voličů. 
K volbám jich během pátku a sobo-
ty přišlo málo přes 20 procent.

Druhá v regionu skončila ČSSD 
se ziskem 16,87 procenta a třetí 
KSČM s 13,48 procenta. Hnutí 
ANO 2011 získalo bezmála 12,87 
procenta, TOP 09 a STAN 8,38 
procenta a ODS skoro 5,78 pro-
centa. 

Více než jedno procento hlasů 
v okrese získaly Česká pirátská stra-
na (4,13), Strana Svobodných obča-
nů (3,56), Úsvit přímé demokracie 
T. Okamury (3,08), Strana Zelených 
(2,82) a Moravané (1,48).

Volební účast na Blanensku čini-
la 20,23 procenta. Nejvyšší byla ve 
Lhotě u Olešnice (74,19) a ve Vele-
nově (69,82). Naopak nejméně lidí 
přišlo k eurovolbám v Sebranicích 
(9,05) a v Újezdu u Boskovic (9,95). 

V celém kraji vyhrála KDU-ČSL 

(16,61) před ČSSD (14,64) a Hnu-
tím ANO 2011 (14,63). Na dalších 
místech skončily TOP 09 a STAN 
(12,58), KSČM volilo (10,85), ODS 
(6,64) a Strana svobodných obča-
nů (5,41). K volbám přišlo 19,14 
procenta voličů. Celostátní výsled-
ky: ANO 2011 (16,13 procenta 
hlasů/4 mandáty), TOP 09 a STAN 
(15,95/4), ČSSD (14,17/4), KSČM 
(10,98/3), KDU-ČSL (9,95/3), ODS 
(7,67/2) a Strana svobodných obča-
nů (5,24/1). Účast 18,2 %.  (moj)

Volby na Blanensku vyhráli lidovci

V okrese ubylo 
lidí bez práce
Okres Blansko - Na Blanensku 

se v dubnu snížila nezaměstna-
nost. Oproti březnu poklesla o čty-
ři desetiny procentního bodu na 
7,2 procenta. Stejný trend je patr-
ný v celé republice. Úřad práce na 
konci dubna evidoval 5 327 ucha-
zečů o zaměstnání, což je zhruba 
o tři stovky méně než v březnu. 

„Pokles způsobil především 
začátek sezónních prací v lesnic-
tví a ve stavebnictví,“ upřesnil Jiří 
Dvořák z blanenské pobočky úřa-
du práce.

Úřad práce na Blanensku ke 
konci dubna nabízel necelé čtyři 
stovky pracovních míst.  (moj)

Eurovolby v Boskovicích. Foto Jaroslav OldřichEurovolby v Boskovicích. Foto Jaroslav Oldřich

Školy mají nové 
ředitele

Okres Blansko - Jihomorav-
ští radní jmenovali nové ředitele 
středních škol zřizovaných Jiho-
moravským krajem. Podle pra-
vidla, že ředitelé mají pracovní 
poměr na dobu určitou – šest let – 
se konalo výběrové řízení na třech 
středních školách v blanenském 
okrese. Gymnázium Boskovice 
nově povede Alena Svanovská 
a průmyslovou školu v Jedovnicích 
Libor Babák. Na VOŠ ekonomické 
a zdravotnické a SŠ Boskovice se 
ředitel měnit nebude, svůj post tam 
obhájil Pavel Vlach.  (hrr)
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Letovič   studen   navrhli dům, 

který může stát na Marsu
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Majitel přistihl 
zloděje při činu

Blansko - Nevítanou návště-
vu potkal doma majitel domku 
v Blansku. Ve čtvrtek 22. května 
v noci se do jeho stavení vloupal 
zloděj. Pachatel se dovnitř dostal 
tak, že vytrhl část garážových vrat. 
V obývacím pokoji pak strhl ze 
zdi LED televizor, který si z domu 
odnesl. Zloděj způsobil škodu asi 
sedm tisíc korun. Policisté případ 
šetří pro podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže a porušo-
vání domovní svobody.  (moj)

Žena se chtěla
seznámit, přišla 

o tisíce korun
Černá Hora - Nevinné sezná-

mení přes internet skončilo kru-
tým vystřízlivěním pro dvaa-
třicetiletou ženu z Černé Hory. 
Nápadník jí z bankomatu vybral 
tisíce korun. Dvojice se poznala 
přes internetovou seznamku a ve 
středu 21. května se setkala v Čer-
né Hoře. Pak ale idylka skončila. 
Muž totiž ženě nabídl, že jí zaje-
de vybrat peníze do bankomatu 
do sousední obce a ta souhlasila. 
Podvodníkovi, který se představil 
falešným jménem, svěřila platební 
kartu i PIN kód.

„Požádala ho, ať jí vybere dva 
tisíce korun a doveze peníze. 
Bohužel, scénář dopadl jinak. Muž 
se už s penězi, ani s platební kar-
tou už nevrátil,“ popsala blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková 
s tím, že z účtu ženě zmizelo devět 
tisíc korun.

„Policisté na základě toho-
to i dalších případů upozorňují 
na skutečnost, že drzost různých 
podvodníků nezná mezí. Dove-
dou důvěřivým lidem napovídat 
všechno možné a zneužít toho, 
že je někdo vyslechne či požádá 
o pomoc,“ dodala mluvčí s tím, že 
případ policisté vyšetřují pro pode-
zření ze spáchání trestného činu 
podvodu, neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního 
prostředku a krádeže.  (moj)

Cyklisté se 
srazili

Adamov - Zcela nečekaně vyje-
la do protisměru na silnici v Ada-
mově v úterý 20. května v podve-
čer nezletilá dívka na kole. Vjela 
do cesty jednašedesátiletého cyk-
listy. Muž jedoucí na kole po stře-
tu přepadl přes řídítka na vozovku 
a utrpěl lehké zranění. Při nehodě 
vznikla škoda, která byla vyčísle-
na na 10 tisíc korun.  (hrr)

Mladík bez
řidičáku vyrazil 

na cesty
Blansko - Policisté v úterý 20. 

května v centru Blanska zadrželi 
řidiče, který usedl za volant opilý 
a bez řidičského průkazu. Čtyři-
advacetiletého mladíka zastavila 
hlídka v úterý ve tři hodiny ráno. 
Dechová zkouška u řidiče ukáza-
la hodnotu 1,68 promile. „Požití 
alkoholu před jízdou policistům 
přiznal. Uvedl, že měl šest jede-
náctistupňových piv a dva rumy. 
Když policisté chtěli, aby jim 
předložil řidičský průkaz, ukázalo 
se, že jej nemá,“ popsala blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. 
O řidičský průkaz mladý řidič při-
šel letos v dubnu. Policisté mu jej 
zadrželi za jízdu v opilosti. Teď je 
muž podezřelý ze spáchání trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (moj)

Bagr skončil
v příkopu

Sebranice - Havárie přívěsu 
nákladního vozidla značky Man 
komplikovala v pondělí 19. květ-
na na hlavním tahu Brno-Svita-
vy, silnici I/43 nedaleko odbočky 
na Boskovice. Čtyřiapadesátiletý 
řidič nákladního auta Man s pří-
věsem v místě, kde se opravuje 
vozovka, najel na nezpevněnou 

krajnici a přívěs, vezoucí bagr, se 
převrátil. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněný, škoda byla vyčíslena na 
336 tisíc korun.  (hrr)

Nákladní auto 
narazilo do 

plotu
Vratíkov - Ke střetu nákladního 

auta značky Liaz a osobního auta 
značky Škoda Felicia vyjížděli 
v pátek 16. května v ranních hodi-
nách policisté do Vratíkova. Tři-
cetiletá řidička vozu Škoda Feli-
cia projížděla zatáčkou v úzkém 
místě ve směru od obce Okrouh-
lá, vyjela do protisměru, kde ve 
stejnou dobu projíždělo nákladní 
auto značky Liaz. Řidič náklad-
ního auta se snažil střetu vyhnout, 
proto strhl řízení a vyjel do plotu. 
Přesto se obě auta srazila a řidička 
byla při nehodě lehce zraněna. Na 
vozidlech i plotě vznikla škoda za 
asi 81 tisíc korun.  (hrr)

Ukradl nářadí 
za desítky tisíc
Němčice - Pouhých deset dní 

stačilo blanenským policistům 
k tomu, aby dopadli pachatele, 
který se začátkem května vloupal 
do areálu zemědělského družstva 
v Němčicích. Dovnitř se dostal 
v noci na 4. května poté, co si 
otevřel nezajištěnou bránu a pak 
vypáčil uzamčené dveře do budo-
vy. Pak už bral, co se dalo. Odcizil 
například mobilní telefon, plecho-
vé kanystry, prodlužovací kabel, 
rádio, úsporné žárovky, vrtačky, 
rozbrušovačky, pily, nabíječky, 
brusné kotouče, digitální měřítko 
a množství dalších věcí v hodnotě 
přesahující 45 tisíc korun. Poško-
zením zařízení pak způsobil ještě 
další škodu ve výši tří tisíc korun. 
Většina z ukradených věcí se ale 
brzy vrátí zpět jejich majitelům. 
Policisté totiž již znají jméno 
pachatele vloupání. Je jím třiatři-
cetiletý muž z Blanenska, který 
byl už v minulosti za majetkovou 
trestnou činnost odsouzen. Nyní je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Vybílil sklep
Adamov - Jeden ze sklepů 

v bytovém domě v Adamově nav-
štívil v uplynulých dnech nezná-
mý zloděj. Odnesl si odtud pořád-
né zásoby potravin. U sklepní 
kóje vypáčil laťky a vzal z poliček 
potraviny, například mléko, olej, 
pivo, víno, kyselky, cukr či sirup. 
Majitelce sklepa tak vznikla škoda 
za necelé dva tisíce korun.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - Stavět dům na Mar-
su se zdá být nemožné. Ne tak 
pro studenty letovické Masa-
rykovy střední školy. Se svým 
lepenkovým projektem se zapo-
jili do osmého ročníku soutěže 
Stavby z vlnité lepenky, který je 
určen středním stavebním školám 
z České republiky. 

„Do soutěže se zapojujeme již 
druhým rokem. Letos si studenti 
po velké diskuzi sami sestavi-
li tým a vybrali projekt dům na 
Marsu. Na samotném projektu 
pracovali ve svém volném čase 
téměř tři týdny. Stavby modelu 
byla náročná především proto, že 
kromě lepenky se na ni nemohl 
použít žádný jiný materiál,“ uve-
dl učitel Jan Pořízek.

Na projektu pracovali studenti 
třetího ročníku oboru Pozemní 
stavby. Nejvíce času mu věnova-
li David Čížek, Ondřej Lustyk, 
Miroslav Odvárka, Michal Kalas 
a Roman Christ. Nejdříve si posí-
lali různé návrhy, jak by mohl 
model vypadat, až se postupně 
dobrali ke konkrétní podobě. 
Neinspirovali se žádným existu-
jícím domem.  Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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DENNĚ NA 
izrcadlo.euMarta Antonínová

Blansko - Noc kostelů se ve 
většině farností konala už minulý 
týden. Ale Blansko Kostelní den 
a noc teprve čeká. Akce je připra-
vena na pátek 30. května. Na její 
organizaci se už tradičně spolu 
s farností podílejí studenti Střední 
školy gastronomické. Pro informa-
ce jsme si zašli za zástupcem ředi-
telky školy Martinem Jaglářem.

Vaše škola se na přípravě této 
akce podílí už třetím rokem. 
Proč jste ji letos nazvali Kostelní 
den a noc?

To znamená, že jsme připravili 
i dopolední část, která je určena 
především školám, a to i mateř-
ským. Druhá, odpolední část 
programu je věnována rodinám 
s menšími dětmi a v ní nebudou 
chybět výtvarné dílničky, hry 
a soutěže a nedílnou součástí obou 
bloků jsou samozřejmě komento-
vané prohlídky.

Podvečerní program pro děti 
začíná v 16 hodin. V duchu letoš-
ního tématu v něm bude poznávací 
hra o českých klášterech, kostý-
movaná scénka o založení kláštera 
Porta Coeli v Předklášteří u Tišno-
va a další aktivity. Vyvrcholením 

bude večerní program pro dospělé 
od 19.30, který bude zakončen 
před půlnocí rozjímáním za svitu 
svící.

Na jaké novinky se mohou 
návštěvníci těšit?

Navazujeme na dva předchozí 
úspěšné ročníky. Jsou tradiční věci, 
které se nemění, jako jsou pro-
hlídkové trasy, kostel, jeho okolí 
a samozřejmě věž otevřená až do 
noci, protože pohled na osvětlené 
město, to je zážitek. I letos jsou 
připraveny animační programy pro 
děti nebo ochutnávka klášterních 
vín. To už mnozí znají.

Hudební stránku obstará soubor 
Martini band, působící při koste-
le sv. Martina. A hlavní novinky 
jsou podřízeny letošnímu téma-
tu - Tisíc tváří řeholního světa, 
pohled od historie i současnosti 
klášterního života. Prezentace 
připravené našimi žáky se budou 
věnovat například historii, archi-
tektuře a osobnostem význam-
ných českých klášterů, ale i běž-
nému současnému životu v klášte-
rech. Abychom zaměstnali i naše 
kuchaře, je připravena vedle vín 
z benediktýnského kláštera v Raj-
hradě také ochutnávka pokrmů 
z klášterních produktů. Například 

moučníky s klášterními marmelá-
dami, využití bylinek z klášterních 
zahrad a podobně. 

Tato celodenní akce si jistě 
vyžádala i náročnou přípravu. 
Kdo se do ní zapojil?

Studenti i jejich pedagogové 
akci věnovali měsíc přípravy a dal-
ší měsíc intenzívní práce. V pod-
statě jsou zapojeni téměř všichni 
z každého oboru, protože jde 
o vrcholnou akci druhého pololetí. 
Také letos postrádáme maturanty, 
protože ti už mají jiné starosti, 
zúčastní se spíše jako návštěvníci. 
Dostávají proto prostor ti mlad-
ší. Cílem je nejen podpořit tuto 
oblast kulturního života Blanska, 
ale máme i výukové hledisko. Stu-
denti jsou vedeni ke komunikaci 
s návštěvníky, k samostatnému 
vystupování, k vyhledávání infor-
mací a k práci s nimi. Je to taková 
škola života.

Ale kostelní Den a noc není 
vaší jedinou aktivitou spojenou 
s kostelem sv. Martina.

Dá se říci, že jsme si vzali pod 
patronát kostelní věž. Už od loň-
ska se naši studenti věnují prů-
vodcovským povinnostem. Teď, 
mimo hlavní turistickou sezónu, 

je věž otevřena každou sobotu, 
o prázdninách pak denně mimo 
pondělí. 

Věž je podle zkušeností z loň-
ského roku vedena jako prohlíd-
ková trasa částí historické památ-
ky spojená s vyhlídkou na město. 
Popularita rozhleden a vyhlídek 
v poslední době prudce stoup-
la. Ale kostelní věž sv. Martina 
je svého druhu v Blansku jedi-
ná. Podívat se na centrum města 
z ptačí perspektivy z jiného místa 
nemůžete. 

Výstup na věž je spojen s její 
prohlídkou, včetně stavební his-
torie, historie kostela jako takové-
ho, a pokud to provoz umožňuje, 
zavedou naši žáci v roli průvodců 
zájemce i na kostelní kůr. Láka-
dlem ve věži je známý zvon Poled-
ník, který je jedním z nejstarších 
na Moravě a tak si návštěvníci 
mohou i zkusit, jak zní zvon starý 
osm set let. 

A vstupné je víc jak symbolic-
ké – deset korun na osobu a dvacet 
korun rodinné vstupné. Na sezo-
nu máme už dnes objednávky na 
prohlídku celých skupin výletníků 
z mnoha koutů republiky. Ale pří-
ležitosti podívat se na své město 
by měli využít zejména domácí. 
Naši žáci provádějí rádi a s chutí.

Blíží se Kostelní den a noc u svatého Mar  na. 
Mo  em je téma Tisíc tváří řeholního světa

Fabia sjela až do řeky Svitavy
Lhota Rapotina - Hasiči nedaleko Lhoty Rapotiny vyprošťovali auto, 

které zajelo do Svitavy. Jedenaosmdesátiletý řidič Škody Fabia z nehody 
vyvázl bez zranění. Muž jel z Doubravice nad Svitavou směrem na Bos-
kovice. V místě, kde silnice mírně zatáčí doprava, přejel do protisměru 
a s autem spadl z prudkého srázu až do řeky Svitavy.

„Muž neměl žádné zranění. Záchranka ho ale pro jistotu převezla na 
pozorování do nemocnice,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková s tím, že dechová zkouška u řidiče alkohol vyloučila.

Vozidlo z řeky musel vyprostit jeřáb hasičů, který na místo nehody 
dorazil z Brna. Během vyzvedávání policisté kyvadlově řídili dopravu. 
Auto se z řeky podařilo hasičům dostat během pár minut krátce před 
osmnáctou hodinou. (moj) Video z vyprošťování na izrcadlo.eu 
v sekci VIDEA  Foto Michal Záboj

Brno, Boskovi-
ce - Profesionální 
hasiči z Boskovic 
jsou nejlepší na 
jižní Moravě ve 
vyprošťování lidí 
z havarovaných 
vozidel. Jejich 
tým v sobotu ovlá-
dl celokrajskou 
soutěž v Brně a 
postupuje na mis-
trovství republiky. 
Boskovičtí zvítězili 
v konkurenci dal-
ších pěti čtyřčlenných týmů. Jejich úkolem v soutěži bylo poskytnout 
zraněné fi gurantce první pomoc a za použití technických prostředků ji 
vyprostit z vozidla.

„Soutěžící týmy dopředu neznaly připravené modelové situace 
dopravních nehod a v době, kdy se ve vyhrazeném prostoru připravovaly 
vraky vozidel, musela být družstva v izolaci. Situace se tak blíží skuteč-
nému zásahu u dopravní nehody,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů 
Jiří Dvořák.

Za týmem z Boskovic skončila družstva z Hodonína a Vyškova. 
V soutěži se ale neztratili také dobrovolní hasiči z regionu. Ve své kate-
gorii obsadil druhé místo tým z Adamova a čtvrtou příčku tým z Velkých 
Opatovic.  (moj)

Hasiči z Boskovic ovládli kraj 
a postupují na republiku

 Foto HZS JmK Foto HZS JmK

Zvou na akci 
pro motorkáře
Sloup - Pro milovníky jízdy 

v jedné stopě je připraven dal-
ší ročník preventivní akce Nežij 
vteřinou, jejímž cílem je snižovat 
počet dopravních nehod a jejich 
následků pro motorkáře. Akci 
každoročně pořádají policisté 
z Územního odboru Blansko-
Vyškov ve spolupráci s dalšími 
partnery. Letos se akce uskuteční 
v sobotu 7. června od 13 hodin 
v areálu Sloupsko-šošůvských 
jeskyní nedaleko městyse Sloup 
v Moravském krasu.

„Blanensko je regionem, který 
motorkáři i z větších vzdáleností 
vyhledávají pro svoje vyjížďky. 
Region je atraktivní nejen svými 
přírodními krásami, ale také silni-
cemi s množstvím zatáček. Během 
sezóny tak policisté řeší množství 
dopravních nehod, které právě 
u motorkářů končí velmi často 
vážnými zraněními,“ uvedla bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková .  (hrr)

„Představa je taková, že dům 
je vlastně jakési malé město, 
které roste do výšky. Je tam cel-
kem pětapadesát samostatných 
podlaží. Jeho osa je zakřivená 
a má připomínat lidskou páteř. 
Na vrcholu je talíř, který má za 
úkol odrážet sluneční záření,“ 
představili svůj projekt studenti. 
Náročné bylo podle nich napří-
klad vyřezat jednotlivá patra, 
která jsou ve spodní části hodně 
členitá, a bylo potřeba je zmenšit 
v přesném měřítku.

S vizuální stránkou návrhu 
studentům pomohl akad. sochař 
Lubomír Hluštík, který na škole 
působí jako učitel. „Kluci měli 
hotový konkrétní návrh, a potře-
bovali doladit konečnou podo-
bu. Hlavně jsem jim pomohl se 
složitějším půdorysem stavby 
a výtvarným řešením projektu,“ 
popsal Lubomír Hluštík.

Studenti budou o dobré umís-
tění bojovat s více než dvaceti 
konkurenty. Cílem projektu je 
poukázat na ekologické přednosti 
vlnité lepenky používané k výro-
bě obalů. Pořadatelem je český 
Svaz výrobců vlnitých lepenek, 
partnerem pak společnost EKO-
KOM, a.s.
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Marta Antonínová

Moravský kras - Už čtrnáctý 
ročník Setkání ve střední části 
Moravského krasu, které je po-
řádáno u příležitosti Mezinárod-
ního dne muzeí a Evropského 
dne chráněných území, se usku-
tečnil v sobotu 24. května v Jo-
sefovském údolí. Setkání dostálo 
svému jménu. Od rána do areálu 
Staré huti, k jeskyni Býčí skála, 
ale i k Výpustku či do Křtin smě-
řovaly stovky návštěvníku všech 
věkový kategorií. 

Z Adamova je celým údolím 
rozvážel starý autobus ze sbírek 
brněnského technického muzea. 
Malou atrakcí, zejména pro děti, 
byl například starý strojek na 
značení jízdenek. První zastávka 
autobusu byla v areálu Staré hutě. 
Tady si na své přišli milovníci sta-
rých řemesel. Konala se tradiční 
tavba železa v replice pece, ale 
k vidění toho bylo mnohem víc. 
Zaujala pec na chleba nebo třeba 
dehtářská pec a výroba kolomazi. 
Kluci mohli oči nechat například 
na uhlířích rozebírajících milíř, 
kteří měli kolem sebe hodně dýmu 
a černých sazí. Ale i dospělí se 
dozvěděli mnoho nového. Jak za-
pálit oheň bez sirek, jak se kdysi 
tkalo, obrábělo dřevo, jak šikovné 
ruce museli mít kovotepci. Mnozí 
si se zájmem poslechli, k čemu 
sloužily voskové tabulky a mohli 
si také sami odzkoušet, jak se na 
takovou tabulku píše. Nechyběl 

Josefovské údolí bylo plné lidí
hrnčířský kruh a děti se pachtily 
s ručním kamenným mlýnkem na 
obilí. Zájemci mohli nahlédnout 
do nitra včelího úlu a děti zkusi-
ly, jak se zdobí medový perník. Ve 
velkém stanu jste mohli sledovat 
fi lmy o Moravském krasu a právě 
tady měly svůj start i botanické 
vycházky do okolí. 

Další zábava čekala u Švýcárny. 
Tam pro zájemce připravili členo-
vé hnutí Brontosaurus zajímavé 
ekohry. Nebylo snadné se zavá-
zanýma očima určovat přírodniny, 
pozornosti se těšily mikroskopy 
odhalující věci běžným okem ne-
viditelné.

Živo bylo na prostranství před 
Býčí skálou. I tady bylo několik 
příležitostí si něco zkusit - malo-
vat, udělat si placku, sledovat, jak 
vzniká foukaný korálek. Ale hlav-

ně tam přicházeli ti, kteří si chtěli 
prohlédnout jeskyni Býčí skála. 
Ta byla letos v květnu otevřena 
pro veřejnost už potřetí a zájemců 
bylo pořád hodně. 

Na druhé straně údolí zvala 
k návštěvě jeskyně Výpustek a ne-
daleká Drátenická. Koho podzemí 
nelákalo, mohl si prohlédnout zá-
meckou zahradu ve Křtinách nebo 
kostnici pod zdejším chrámem. 
Hlavně děti si zde užívaly, byla 
pro ně připravena řada atrakcí, 
soutěží a her. K vidění byl i Svě-
telský oltář v adamovském kostele 
sv. Barbory. 

Počasí vyšlo v sobotu na jednič-
ku, všichni si přišli na své. Takže 
za rok na shledanou na jubilejním 
patnáctém ročníku Setkání ve 
střední části Moravského krasu.

 Fotoreportáž na izrcadlo.eu

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Boskovice, Blansko - Zacvičit si 
na čerstvém vzduchu budou moci 
senioři v Boskovicích i Blansku. 
Města pro ně totiž připravují ven-
kovní fi tness parky.

Už letos začnou stavět v Bos-
kovicích. Venkovní „cvičiště“ vy-
roste do začátku letních prázdnin 
v sídlišti Pod Oborou. Stavba bude 
stát zhruba čtyři sta tisíc korun 
a fi nančně jí podpoří Místní akční 
skupina Boskovicko Plus. Podle 
boskovického starosty Jaroslava 

Dohnálka (ODS) se město inspi-
rovalo u svého polského partnera 
Rawy Mazowiecke.

„Fitness park bude obsahovat 
například rotoped, odrážecí sedák 
nebo hrazdu na posilování rukou. 
Nebude vhodný jen pro seniory. 
Využít ho bude moci celá veřej-
nost,“ uvedl Dohnálek s tím, že 
stavba nebude nijak složitá. „Pro-
vedou se terénní úpravy, zpevní 
plocha a vybuduje pryžový povrch 
pod jednotlivými stroji,“ dodal.

Podobný plán mají také v Blan-
sku. Město chce vedle baseballové-
ho stadiónu na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka vybudovat hřiště 
pro seniory. „Jednalo by se o re-
laxační centrum s přístroji, na kte-
rých mohou senioři zvyšovat svoji 
kondici. Viděl jsem to v mnoha 
městech a myslím si, že u nás něco 
takového chybí,“ uvedl blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD) s tím, 
že vybudování sportoviště je reálné 
nejdříve příští rok.  (hrr, moj)

Senioři budou sportovat venku

Michal Záboj

Boskovice - Boskovická Mi-
nerva má za sebou úspěšný rok. 
Tradiční výrobce průmyslových 
šicích strojů v roce 2013 hospo-
dařil se ziskem asi dvacet osm 
miliónů korun. Podobné výsledky 
podnik očekává i pro letošek.

Obrat Minervy loni dosáhl asi 
802 milionů Kč. „Loňský rok patří 
k těm našim úspěšným z hlediska 
obratu, zaměstnanosti i hospodář-
ského výsledku,“ uvedl předseda 
představenstva podniku František 
Hrda s tím, že nejúspěšnějším byl 
za poslední léta rok 2012, který 
fi rma zakončila se ziskem přes 
třicet miliónů korun

Optimisticky vypadá také plán 
také pro letošní rok. Podnik oče-
kává zisk i obrat, který by měl 
předčit loňský rok. Napovídá tomu 
vývoj na trhu v prvním pololetí.

„V závěru loňského roku jsme 
sice cítili ochlazení zakázek, ten-
to trend se na trhu ale naštěstí ne-
potvrdil a první pololetí letošního 
roku je zase velice dobré. Pokud 
tento vývoj bude přetrvávat, tak 
se budeme obratem blížit roku 
2012, který byl pro nás za posled-

Minerva loni hospodařila se 
ziskem 28 milionů korun

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

ní léta nejúspěšnější,“ podotkl 
František Hrda.

Podnik v minulém roce inves-
toval přes padesát miliónů korun 
do strojního vybavení. Významný 
posun znamenalo také ukončení 
vývoje nové řady průmyslových 
šicích strojů. „Je to takzvaná těž-

ká řada určená pro šití těžkého 
textilního materiálu, technických 
textilií a kůži. Loni jsme ukončili 
vývoj a letos rozjíždíme sériovou 
výrobu,“ upřesnil předseda před-
stavenstva.

Minerva Boskovice zaměstná-
vá 660 lidí. Ročně vyrobí kolem 

sedmnácti tisíc kusů průmyslo-
vých šicích strojů různých typů. 
Většinovým vlastníkem podniku 
je německá společnost Dürkopp 
Adler. Od roku 2000 Minerva 
prodává výrobky pod touto znač-
kou. Mezi největší odbytiště patří, 
Čína, USA, Indie a Holandsko.

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Prvnímu kolu velké ceny kraloval SychotínDechovky v Letovicích dva 
dny bavily publikum

Letovice - Letovice hostily Ústřední kolo národní soutěže decho-
vých orchestrů základních uměleckých škol. Posluchačům se postupně 
představila třicítka těles, která soutěžila v několika kategoriích. Své 
želízko v ohni měli v podobě Velkého dechového orchestru ZUŠ také 
Letovičtí. (hrr) Foto Radim Hruška  Fotoreportáž na izrcadlo.eu

Jihomoravský kraj bude 
jednat o převodu muzeí 

v Blansku a v Boskovicích
Blansko, Boskovice - Muzea v Blansku a v Boskovicích by v budoucnu 

mohl zřizovat Jihomoravský kraj. Zatím patří pod města. Hejtmanství ale 
teď začne s radnicemi jednat o převodu zřizovatelských funkcí.

Blanensko je jediným regionem na jižní Moravě, kde někdejší okresní 
muzea fi nancují města. Jinde spadají pod Jihomoravský kraj. Vedení Blan-
ska proto nedávno vyzvalo hejtmana Michal Haška (ČSSD), aby kraj tam-
ní městské muzeum převzal. Jihomoravští radní dnes rozhodli, že začnou 
o převodu s blanenskou radnicí jednat. A nejen s ní.

„Protože víme, že obdobná situace je v Boskovicích, z iniciativy Ji-
homoravského kraje bylo osloveno i město Boskovice se žádostí, zda se 
chce takovýchto jednání zúčastnit. Pokud by se přidali, byla by to pro nás 
jednodušší situace. Celou věc bychom projednávali komplexně, jednou 
a za stejných podmínek pro Blansko i Boskovice,“ uvedl hejtman Michal 
Hašek. 

Blansko už vytvořilo vyjednávací tým. Převod by městu ušetřil až pět 
miliónů korun, které každoročně na provoz muzea vydává. Zlepšily by se 
i možnosti rozvoje zařízení do budoucna.

„V žádném případě bychom ale kraji nepředali zámek, kde muzeum síd-
lí. Spíš bychom to řešili formou bezplatné výpůjčky nebo podobně. O tom 
se ale bude ještě jednat,“ zdůraznil starosta Blanska Ivo Polák (ČSSD). 

Za Boskovice bude s představiteli hejtmanství mluvit místostarostka Ja-
romíra Vítková (KDU-ČSL). „K jednání o převodu se připojíme. Chceme 
sledovat podmínky a další vývoj a pak budeme informovat radu a také 
zastupitelstvo, které o případném převodu může jediné rozhodnout,“ vy-
světlila Vítková s tím, že provoz muzea město stojí asi tři miliony korun 
ročně.

Jednání by podle boskovického starosty Jaroslav Dohnálka (ODS) měla 
vyjasnit podrobnosti a podmínky změny zřizovatele Muzea Boskovicka. 
„Jednou z velkých neznámých je, jestli se musí převést nemovitosti. Mu-
zeum také čerpalo dotace a existuje řada dalších nejasností. My se nebrá-
níme ničemu, ale chceme mít informace,“ dodal starosta.

Města Blansko i Boskovice muzea získala od bývalého okresního úřadu 
na začátku devadesátých let minulého století. Na provoz obou zařízení už 
Jihomoravský kraj poslední léta přispívá částkou několika set tisíc korun 
ročně. (moj)

Žernovník - V neděli 25. 
května začal letošní ročník Velké 
ceny Blanenska v požárním úto-
ku – Kvasar cup 2014. Pořádání 
jeho prvního kola se ujali dobro-
volní hasiči ze Žernovníku.

Snad i díky ryze letnímu po-
časí dorazilo na travnaté a do-
statečně prostorné závodiště za 
obcí 54 soutěžních družstev, 
z toho 40 bylo mužských a 14 
ženských. V porovnání s loňskou 
průměrnou účastí na soutěžích 
Velké ceny Blanenska to byl po-
čet velmi slušný. 

Navzdory skutečnosti, že se 
jednalo o první kolo letošního 
blanenského hasičského seriálu, 
družstva nepředvedla žádný po-
malý rozjezd, naopak. Například 
v mužské kategorii zaběhnout 
požární útok pod 18 vteřin ještě 
neznamenalo umístění ani v prv-
ní pětce.

Nejprve na závodní plac na-
stoupili muži. Bodovala jak 
blanenská, tak i mimoblanenská 

družstva. Ze tří cenných kovů 
dva zůstaly „doma“, ten třetí, 
bronzový, si odvezli kluci z Ra-
dostína nad Oslavou z okresu 

Žďár, a to za čas 17,48 s. Stříbr-
nou příčku obsadili borci z Čer-
novic B za svižný požární útok 
dokončený v čase 17,28 s a zlatý 

– jak už název článku napoví-
dá – ze soutěže odjížděl Sycho-
tín, který jediný pokořil hranici 
17 vteřin a časomíru zastavil za 
16,57 s. 

V ženské kategorii startovala 
převážná většina družstev z Bla-
nenska, těm se také podařilo pro 
sebe vybojovat celé stupně vítězů. 
Na třetím místě skončily Sebra-
nice, které po téměř identických 
sestřicích dosáhly času 18,68 s, 
druhou příčku si vyběhly Němči-
ce, které se dostaly svým pěkně 
a čistě provedeným pokusem pod 
18 vteřin, přesněji na čas 17,88 s. 
První místo a zlaté medaile braly 
holky ze Sychotína, loňské vítěz-
ky celé Velké ceny Blanenska, 
čímž potvrdily, že přes zimu bě-
hat rozhodně nezapomněly. Ještě 
doplním čas – 17,36 s.

Na trávě se bude běhat i druhé 
kolo Velké ceny Blanenska v po-
žárním útoku, na které srdečně 
zvou v neděli 1. června hasiči 
z Jabloňan.  Broňa Zhořová
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Dům chráněného bydlení již 

hledá budoucí klienty
Radim Hruška

Olešnice - V plném proudu jsou 
stavební práce na novém domu 
chráněného bydlení v Olešni-
ci. Stavba má být dokončena na 
podzim letošního roku. Zájemci 
o ubytování si ale mohou žádost 
podat již nyní.

„Dodavatel končí výstavbu dru-
hého nadzemního patra a v průběhu 
měsíce května po položení stropů 

budou osazeny krovy domu. Tak 
bude již reálná představa o tom, 
jak bude dům vypadat. V příze-
mí objektu byly postaveny příčky 
jednotlivých bytových jednotek, 
založena šachta výtahu a mezi pat-
ry postaven skelet schodiště. Práce 
probíhají podle stanoveného časo-
vého harmonogramu a lze počítat 
s tím, že stavba bude na podzim 
dokončena,“ popsal olešnický sta-
rosta Zdeněk Peša.

Na místě vznikne osm bezbari-
érových bytů s vlastním sociálním 
zázemím, předsíní a hlavní obyt-
nou místností. Součástí bytu bude 
také vestavěná kuchyňská linka se 
sporákem. Službu chráněného byd-
lení v domě zajistí Oblastní chari-
ta Blansko. Klienti tak budou mít 
k dispozici například pomoc při 
zajištění stravy, pomoc při osobní 
hygieně nebo pomoc při zajištění 
chodu domácnosti.

V aktuálním čísle zpravodaje 
dostaly všechny olešnické domác-
nosti informační leták charity 
a města se všemi důležitými infor-
macemi o novém domu chráněné-
ho bydlení. 

„Všechny formuláře žádosti 
jsou dostupné na webových strán-
kách města www.olesnice.cz. Lidé 
si je také mohou vyzvednout osob-
ně na městském úřadě,“ doplnil 
starosta.

Š

Marta Antonínová

Rájec-Jestřebí - Už pošesté se 
konalo setkání dětí zapojených do 
akce Celé Česko čte dětem z kniho-
ven na Blanensku. Do knihovny 
v Rájci-Jestřebí přijely i se svými 
knihovnicemi a učitelkami.

„V letošním roce jsme četli pří-
běhy o vílách. Inspirací nám byla 
spisovatelka Eva Fantová, která 
na našem posledním setkání děti 
vyzvala, aby pro její smutnou vílu, 
která ztratila křidélka, vytvoři-
ly nová. Oslovili jsme všechny 
knihovny našeho regionu, zapoji-
lo se jich dvanáct,“ řekla Helena 
Jalová z blanenského regionál-
ního oddělení Moravské zemské 
knihovny. Děti netvořily jen vílí 
křídla, ale i celé pohádkové bytos-
ti a jejich dílka se sešla v rájecké 
knihovně na výstavě. 

Mohli jste tam obdivovat kři-
délka malovaná, vystřihovaná, 
vyšitá perličkami nebo zhotovená 
z krajek, barevná z ubrousků, zdo-
bená knofl íky, ale i peřím. Vílí kři-
délka budou putovat dál, aby si je 
v knihovnách mohly prohlédnout i 
ostatní děti.

Účastníci setkání se dozvědě-
li, jak se bavili po celý rok malí 
čtenáři z hostující knihovny, kteří 
poznávali i stará řemesla. Potom 
si kluci a holky mohli vymalovat 
vílu podle svých představ. Zatím 
spisovatelka Eva Fantová měla 
čas vybrala nekrásnější křidélka 
pro svou vílu. 

V Rájci děti tvořily nová křídla 
pro smutnou vílu

„Je to úžasné. Překvapilo mne, 
s jakou vervou se děti do tvorby 
křidélek pro malou vílu pustily. 
Opravdu žasnu,“ řekla autorka. 
Její první příběhy vznikly před 
nějakou dobou. Pak zjišťovala, 
jak knížku vydat, kdo by nakreslil 
obrázky a podobně. 

„Poznala jsem dívku, jejíž 
obrázky se mi skutečně líbily, 
ale nehodily se k tomu, co jsem 

měla napsáno. Tak jsme během 
dvou let daly dohromady úplně 
jinou knížku s názvem Pohádky, 
které šeptají víly. Dál jsem hleda-
la někoho, kdo nakreslí obrázky 
k první knížce o skřítkovi Kap-
radínkovi. Až jsem potkala asi 
desetiletou holčičku, která toužila 
být ilustrátorkou a bylo to přesně 
ono. Vyjádřila přesně mou před-
stavu o Kapradínkovi. To bylo asi 

před dvěma lety. A knížka už má 
své čtenáře,“ řekla nám brněnská 
autorka.

Účastníci rájeckého setkání si 
pak domů odnesli pamětní list 
podepsaný Evou Fantovou a od 
Heleny Jalové i pozvání na další 
ročník akce Celé Česko čte dětem, 
který bude zahájen první zářijovou 
sobotu v rámci literárně turistické-
ho putování po našem regionu.

Setkání. V rájecké knihovně se sešli malí čtenáři z blanenského regionu, kteří si v uplynulém roce četli o vílách 
a hledali křídla pro jenu z nich. Autorka Eva Fantová všem podepsala pamětní list.  Foto Marta Antonínová

Boskovice - Na zámku v Bosko-
vicích fi nišuje rekonstrukce fasády 
severního a východního křídla. 
Lešení by z empírové památky 
mělo zmizet nejpozději v polovině 
června. Majitelé pak chtějí náv-
štěvníkům zpřístupnit jeden z opra-
vených balkónů. 

Na severní fasádě se začalo pra-
covat před dvěma roky. Původní 
omítku řemeslníci postupně otlouk-
li a nahradili novou. Restaurátoři 
pak obnovili také štuky, ozdobné 
plastiky a erb. Opravené jsou také 
balkony. 

„Rád bych, aby je lidé využívali. 
Balkony jsou na hlavní prohlídko-
vé trase a bylo by hezké, kdyby 
návštěvníci mohli vyjít ven aspoň 
na jeden z nich. Z balkonu jsou 
totiž úžasné pohledy na město,“ 
vysvětlil Dominik Božek, člen 
rodiny Mensdorff-Pouilly, která 

Boskovický zámek dostává novou fasádu, 
návštěvníci se pak podívají i na balkon

boskovický zámek vlastní. Spo-
lu se severní fasádou se majitelé 
rozhodli neplánovaně opravit také 
východní stranu zámku. Ta dostane 
nový nátěr, aby se sjednotila barva 
s novou severní fasádou.

„Roh zámku je totiž nejvíc vidi-
telný z celých Boskovic. Proto 
jsme rozhodli, že narychlo uděláme 
i východní fasádu,“ upřesnil Božek 
s tím, že opravy dohromady přijdou 
na několik milionu korun.

Majitelé otevřou brány 
do parků

Další novinkou letošního roku 
bude zpřístupnění parků okolo 
zámku. Lidé budou moci libovolně 
procházet mezi jednotlivými část-
mi. Ve spodním parku už je kvůli 
tomu vybudovaná nová cesta. 

„Chci také otevřít zadní bránu, 
aby lidé mohli procházet skrz zá-
mek a třeba do parku před skle-
níkem. Režim bude stejný jako 
u zámku, pokud bude zámek ote-
vřený, tak budou otevřené i brány,“ 
dodává člen rodiny Mensdorff-
Pouilly Dominik Božek. 

Empírový zámek v Boskovicích 
vznikl na počátku 19. století pře-
stavbou bývalého dominikánského 
kláštera. Rodině Mensdorff-Pouil-
ly byla památka spolu s ostatním 
majetkem navrácena po roce 1989 
v restituci.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Boskovice - V Boskovicích 
začala další část modernizace let-
ního kina. Amfi teátr dostává nové 
oplocení. Hotové bude nejpozději 
v polovině června. Nový plot kolem 
areálu ocení především pořadatelé 
kulturních akcí. Sníží se jim nákla-
dy a město doufá, že se podaří při-
lákat i nové promotéry.

„Jedním z problémů, když při-
jela produkční fi rma, byl drahý 
pronájem oplocení a vysoké nákla-
dy na pořadatelskou službu,“ říká 
boskovický místostarosta Dominik 
Božek (TOP 09).

Oplocením ale úpravy nekončí. 
„Příští rok se mělo opravovat hle-
diště. Chci ale navrhnout, aby se 

před tím začalo budovat zázemí za 
plátnem – pokladna, záchody, šatna 
pro účinkující,“ podotýká místosta-
rosta.

Ještě letos nebo začátkem příští-
ho roku si podle něj radnice chce 
nechat vypracovat projekty na dal-
ší etapy rekonstrukce. Zatím totiž 
existuje jen studie.

„Je to důležité, abychom byli 
připravení, kdyby se objevily 
nějaké dotace. Když ale nepřijdou, 
tak nepřijdou, myslím, že si vše 
můžeme dovolit postavit z vlast-
ních prostředků,“ dodává Dominik 
Božek.

Nové oplocení amfi teátru přijde 
na osm set tisíc korun.  (moj)

Boskovické letní kino obepne plot, 
promotérům zlevní akceKopec, kterým můžete projít

Letovice - Práce na 
rekonstrukci zahrady MŠ 
Komenského probíhají 
v plném proudu. A to do 
slova i do písmene, neboť 
rozmarné květnové počasí 
nás často zahánělo z pro-
cházek proudy deště, jenž 
ovšem blahodárně půso-
bil na nově oseté plochy 
zahrady, které se začína-
jí vesele zelenat. Zprvu 
mohla stavební činnost na 
zahradě připadat nezau-
jatému pozorovateli dosti 
zmatečná: místo zkrášlu-
jících zásahů vyrostly na 
pozemku tu maxikrtince, 
tu krátery, bagr „Bobek“ 
jezdil sem a tam a u vjez-
du se hromadily hory 
kamení, písku, pytle štěpky či staré cihly, prkna a trubky. Záhy se však 
největší díra začala vyplňovat pečlivě skládanými kameny, z nichž vznikly 
dvě suché zídky, jež dětem nabídnou místo k důstojnému setkávání nejen 
při dopolední činnosti, ale i při společných akcích s rodiči. Z hory zeminy 
vedle zídek se po úpravě stane v zimě „sjezdovka“, na níž si děti budou 
moci užít bobování přímo ve školce. U jezírka si děti i vnímaví pozorova-
telé mohou všimnout, že je napájené dešťovou vodou, která je přiváděna 
ze stříšky školky přes okapovou rouru a vybudovaným korýtkem. 

V polovině června vyrostou v jednom z rohů zahrady dvě síťované hou-
pačky a jedno “ptačí hnízdo“ neboli houpačka pro několik dětí a v rohu 
druhém „mlhoviště“, které bude v horkých letních dnech vytvářet regulo-
vané příjemné vodní osvěžení. Při přechodu z houpacího do rohu osvěžují-
cího čekají děti průlezky nejen technické, ale i přírodní, kde překonat ležící 
kmeny stromů postupně zvládne hravě každý. Další atrakcí, na které si děti 
mohou vyzkoušet svou vytrvalost a sílu, je pumpa, z které při pumpování 
poteče odměřené množství vody dřevěnými korýtky rovnou do „bahniště“, 
kbelíčků či konývek. Konvičkami budou děti zalévat svoje výpěstky ve 
vyvýšených záhonech a posléze zaslouženě ochutnávat, jak se jim jejich 
hrášek, ředkvičky či mrkvička urodila. Místo čtyř pískovišť vyroste jedno 
veliké, chráněné speciální plachtou proti slunci do doby, než vyrostou stro-
my, které poskytnou nejen stín, ale na podzim i chutné plody.

Nesmíme zapomenout na tunelový kopec, bezesporu atraktivní prvek, 
který zanedlouho vyroste nedaleko již zmiňovaných suchých zídek. Tady 
mohou děti prokázat svoji odvahu a obratnost. Kde najdete kopec, na kte-
rý můžete vylézt po dřevěné stezce, přitom se přidržovat spuštěného lana 
a dolů sjet po dvojskluzavce s kamarádem za ruku? Kopec, kterým můžete 
projít, neboť jím povede tunel!

Těší nás pozorovat rostoucí zaujetí všech partnerů, kteří se na stavbě 
podílejí a zápal, s jakým dopilovávají jednotlivé prvky. Nesmírně si váží-
me podpory rodičů, kteří nabízejí práci a materiál pro zabydlování zahra-
dy a nešetří chválou již upravených částí. Zahradu plánujeme veřejnosti 
představit v polovině měsíce září. Jejím otevřením však práce nekončí, ale 
pro nás naopak začíná. Zahradu je třeba udržovat a jako místo setkávání 
v ní nabízet činnosti a akce pro navazování vztahů mezi dětmi, učitelkami, 
rodiči i veřejností. 

Již na podzim srdečně zveme zájemce z řad nejen letovických obča-
nů na semináře, v rámci kterých postavíme bylinkovou spirálu, založíme 
minijezírko, kompost a vyvýšené záhony. 

 Za kolektiv učitelek MŠ Komenského Romana Korbářová

Závody. Mateřská škola, Základní škola a Prak  cká škola Boskovice 
uspořádala ve čtvrtek 22. května v areálu boskovické Červené zahrady 
okresní kolo Sportovních her mládeže pro dě   narozené v letech 1998 
až 2001. Závod se skládal ze čtyř disciplin – běh na 60 m, hod kriketovým 
míčkem, skok daleký a běh na 1500 m pro chlapce a 800 m pro dívky. Do 
oblastního kola v Brně postoupili tři nejlepší chlapci a dívky na základě 
součtu výsledků ze všech disciplín.  Foto Jaroslav Oldřich

Fes  val. Dne 13. května proběhl v Zámeckém skleníku již VI. ročník Fes  va-
lu hotelnictví, který je tradiční součás   prak  cké maturitní zkoušky oboru 
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) na VASS Boskovice. Návštěvníci mohli 
opět letos na jednom místě procestovat a ochutnat různé kouty světa jako 
např. Omán, Řecko, Itálii, Francii a mnoho dalších. Dále se seznámit se spe-
cifi kami v gastronomii - Fair Tradem, Slow Foodem, se zajímavými oblastmi 
cestovního ruchu – cestování se psem, geocaching, pseudoformy turismu 
aj. Program doprovázel orchestr pana Koláře. Děkujeme všem návštěvní-
kům a maturantům přejeme hodně štěs   při zbývajících částech zkoušky. 
 Bc. Petr Šafránek, DiS., učitel odborných předmětů HT, KC
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Z Á M E C K Ý  R Y B N Í K
od 7.00 Čochtanovo dopoledne / lovení ryb a hry
Z Á M E C K Á  L O U K A 10.00 Dechová hudba Blansko 10.40 Nové scénky 
Felixe Holzmanna 11.50 Pavel Helan 12.40 Mažoretky Letovice 13.00 Abeceda 

13.40 David Šír – nové scénky Felixe Holzmanna
14.00 Abeceda 14.30 Mažoretky Letovice 14.50 Folklor bez hranic (bosenský folklórní 
soubor a blanenský Drahan) 15.50 Mažoretky Letovice 16.10 Příběh Čmeldy a Brundy 
aneb Jak jsme čapli zlodějíčka (Základní umělecká škola Blansko)

17.00 JŮ a HELE na kouzelném paloučku
18.00 Kaštánci 18.50 Modely vrtulníků v akci 19.10 Výcvik kavalerie 
hulánů (Štvanci) 19.50 Pulse family show 20.10 Elena a Evita 

   20.50 Standa Hložek a TapDance Studio
      N Á D V O Ř Í  Z Á M K U  10.00 Princezna na hrášku (loutková pohádka)
                   11.00 Honza a drak (loutková pohádka) / po skončení Lektvarová 
        dílna aneb Namíchej si svůj lektvar 13.00 Hry s Qvítěm 
       14.30 Bubnování v kruhu 15.50 Nové scénky Felixe Holzmanna

21.40 Průvod městem     22.00ohňostroj21.30 Řazení průvodu 
u zámecké brány

Moderují (Frekvence 1, Evropa 2) a (Free radio)Z Á M
od 7
Z Á M
Felix

1

M E C K Ý R Y B N Í KÝ ÍÝ Í
pa 2) a(Frekvence 1, Evropa 2) a

Z Á MÁÁ

V zámeckém parku a na ploše u Sýpky budou pro dě  připraveny atrakce: poníci, skluzavka, houpačky, trampolína, fotografování (Acrobat studio), 
letadla, vrtulníky (JetArrows), segway, odrážedla a koloběžky (FPO) / bohaté občerstvení / stánky s různým dobovým i moderním sor mentem

SDH Klepačov

ZAL. 1298

Michal Záboj

Blansko - Společnost ČKD 
Blansko Holding po letech orga-
nizačních změn loni stabilizovala 
své hospodaření. Firmě se daří 
získávat nové zakázky a vrací se 
na trhy, kde působila před rokem 
1989. 

Minulý rok ČKD například 
uzavřelo kontrakt na modernizaci 
vodní elektrárny Fangut v Albá-
nii. V Blansku se pro ni vyrobí 
dvě Francisovy turbíny za něko-
lik set miliónů korun. 

Společnost také získala zakáz-
ku na zatím menší opravy elekt-
rárny Bhira v Indii. „Pro nás je to 
významný krok, protože některé 
trhy byly po roce 1989 opuště-
ny. Naším cílem je se na ně vrá-
tit. Značka ČKD Blansko tam 
má totiž silnou tradici a existuje 
v této lokalitě řada elektráren, 
kde podnik zanechal otisk, a byla 
by škoda, kdybychom tam neudě-
lali nový,“ podotkla mluvčí ČKD 
Blansko Holding Nina Juránko-
vá.

Firma v současnosti dokončuje 
modernizaci prvního stroje pro 
elektrárnu Ust-Chantajskaja. Do-
hromady do roku 2020 do nejse-
verněji položené vodní elektrárny 
v Rusku dodá sedm turbín. „Tur-
bína má v průměru čtyři metry. 
Lidé ji mohou vidět v rámci dne 
otevřených dveří, který v naší 
společnosti pořádáme čtrnáctého 

ČKD Blansko loni vykázalo zisk, 
letošní rok má být ještě lepší

 Foto ČKD Blansko Holding Foto ČKD Blansko Holding

června,“ dodala mluvčí s tím, že 
celková hodnota zakázky činí asi 
miliardu korun.
ČKD Blansko Holding minulý 

rok vykázala obrat kolem 600 mi-
lionů a zisk asi 45 milionů korun. 
Pro letošek fi rma očekává ještě o 
něco vyšší čísla. „Náš optimismus 

pramení především z toho, že trh 
v oblasti hydroenergetiky je po-
měrně stabilní a nabízí dostatek 
obchodních příležitostí. Navíc 
většina těchto projektů je dlou-
hodobého charakteru,“ upřesnila 
provozní ředitelka společnosti 
Tereza Svobodová. 

Majitelem fi rmy je od roku 2010 
ruská společnost JSC Tjažmaš. 
Součástí skupiny je i ČKD Blansko 
SMALL HYDRO, která vyrábí tur-
bíny pro malé vodní elektrárny. V 
ČKD Blansko Holding, který se vě-
nuje výhradně oblasti hydroenergeti-
ky, pracuje kolem 530 zaměstnanců.

IX. ročník ŠKODA srazu 
Moravský kras se blíží

Blansko - Blíží se devátý ročník 
Škoda srazu Moravský kras, který 
je součástí mezinárodní pohárové 
soutěže čtyř srazů a každý rok na 
něj zavítá několik desítek přízniv-
ců starších i novějších vozů znač-
ky Škoda.

„Chceme oslovit i majitele 
vozů, kteří mají pocit, že zrovna 
ten jejich vůz na sraz nepatří. Po-
malu se dostáváme do doby, kdy 
každý vůz škoda, zejména pak ten 
s motorem vzadu je vzácný. Sraz 
je také o lidech, pro ty je stavěn 
program tak, aby se nikdo nenu-
dil,“ uvedl PR manager srazu Mi-
roslav Martinek.

Sraz se uskuteční ve dnech 20. až 
22. června v Blansku – Českovi-
cích, v rekreačním centru Vyhlíd-
ka. Na akci 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, Feliciím 
a vozům nové výroby. „Každý vůz 
je originál ať ten méně či více udr-
žovaný, všechny spojují majitelé, 
kteří mají ke svým motorovým 

miláčkům výjimečný vztah a rádi 
si užijí společnosti stejně naladě-
ných lidí,“ přidal Martinek.

Sraz nabízí rozmanitý program. 
Jedou se soutěže orientační tzv. 
AOS, soutěže zručností, které 
prověřují nejen jízdu ale i samot-
ného řidiče, například poznávání 
dílů, hod do dálky, diagnostika 
a další. Nechybí ani kategorie au-
tomobil srazu či osobnost srazu. 

Pro fanoušky ladění motorů jsou 
nachytané sprinty na čas. „Zde si 
přijde každý na své, od příjemné 
přátelské atmosféry, kochání se 
pohledem na vyladěné vozy či na-
pnutou atmosféru soutěží,“ doplnil 
Miroslav Martinek.

Více informací na webu 
www.skodadobrodruh.cz nebo na 
www.facebook.com/ssmkcz.

 Radim Hruška

Bambiriáda v Blansku přilákala letos téměř dva tisíce návštěvníků
Blansko - Slunečné počasí, hry 

pro děti i mládež a bohatý pro-
gram na podiu přilákaly na druhou 
blanenskou Bambiriádu o dvě stě 
návštěvníků více než v loňském 
roce. Branami zámeckého parku 
jich prošly skoro dva tisíce. 

„Zájem návštěvníků nás sa-
mozřejmě potěšil, všimli jsme si, 

že se děti vracely v pátek i v so-
botu, což je super,” řekl hlavní 
koordinátor celé akce Miroslav 
Martinek. Lidé se mohli v parku 
seznámit s činností dvaceti osmi 
regionálních organizací, které se 
prezentovaly nejrůznějšími způ-
soby. Děti tak zkoušely střílet 
z luku, dávat první pomoc, od-

palovat baseballové míčky, hrát 
stolní tenis nebo třeba skládat 
obrovské puzzle. Oblíbené bylo 
i malování na obličej nebo adre-
nalinová chůze po laně, natáhnu-
tém nad zámeckým rybníčkem. 
Kdo chůzi nezvládl, osvěžil se ve 
studené vodě. 

Kromě aktivit jednotlivých or-

ganizací mohli návštěvníci sle-
dovat též program na podiu. Za 
dva dny vystoupilo hned několik 
hudebníků a tanečních skupin, 
prezentovali se také judisté, orga-

nizace pro maminky s dětmi nebo 
improvizovaná módní přehlídka. 
Důležitým bodem programu byly 
i takzvané Bambi scénky, které 
dětem přiblížily celorepublikové 

téma „Už nás znáte? Jsme zde 
(znovu) 25 let“. Dětem osvětlo-
valy především možnosti zábavy 
a kroužků nyní a před Sametovou 
revolucí.  (hrr, zpr)

 2x foto archiv 2x foto archiv

Den melanomu: U jedenác   lidí 
zjis  li patologický nález

Blansko - Celkem šedesát zájemců si přišlo nechat do blanenské ne-
mocnice v rámci Evropského dne melanomu zkontrolovat pigmentová 
znaménka. Řada z nich se dozvěděla nepříjemnou zprávu.

„Návštěvníky čekala bezplatná kontrola pigmentových znamének 
(bez regulačního poplatku). Na základě zhodnocení pigmentových pro-
jevů zkušeným dermatologem, prim. MUDr. Lubomírem Novotným, byl 
u jedenácti pacientů zjištěn patologický nález a doporučena další léčba 
prostřednictvím kožní ambulance,“ uvedla mluvčí blanenské nemocnice 
Kateřina Ostrá. Jak řekla, kdo nestihl tento vyhrazený den nechat zkont-
rolovat svá znaménka a má zájem o preventivní vyšetření, může se kdy-
koli objednat na recepci kožního oddělení.  (hrr)

Silnice v Lažánkách se bude 
opravovat až do listopadu

Blansko - Na přelomu května a června začne dlouho očekávaná re-
konstrukce silnice v Lažánkách. Jeden z hlavních příjezdových tahů do 
Moravského krasu se bude opravovat zhruba půl roku. 

Modernizaci se vyžádal neutěšený stav vozovky. „Silnice je už něko-
lik let ve stavu neodpovídajícím intenzitě dopravy. Zejména ve střední 
části, kde je restaurace a obchod, je vozovka silně zdeformovaná a zvl-
něná a pro řidiče velmi nekomfortní,“ uvedl vedoucí blanenské správy 
a údržby silnic Miloš Bažant s tím, že právě v tomto místě zmizí součas-
ná zatáčka a silnice se napřímí. Kromě toho stavební fi rma opraví most 
v dolní části Lažánek a vymění povrch komunikace v délce asi dva a půl 
kilometru. Místy bude nutné zasáhnout i do podloží silnice.

„V některých částech, kde nám diagnostika ukázala na neúnosné pod-
loží komunikace, se bude měnit celá konstrukce vozovky. V ostatních 
částech půjde o odfrézování živičných asfaltových vrstev a položení no-
vých,“ upřesnil Bažant. 

Na stavbě se bude podílet také město Blansko, pod které Lažánky spa-
dají. Radnice v místní části za asi sedm miliónů korun vybuduje napří-
klad nové chodníky a opraví místní komunikace. Dva miliony korun na 
to město dostalo jako dotaci z krajského úřadu. Během rekonstrukce zů-
stane silnice průjezdná v obou směrech pro osobní a veřejnou autobuso-
vou dopravu. Provoz budou na několika místech řídit semafory. Náklad-
ní auta budou Lažánky objíždět ve směru od Blanska přes Olomučany 
a Rudici a v opačném směru přes Vilémovice, Ostrov u Macochy, Sloup 
a Rájec-Jestřebí. Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje stavba 
vyjde na čtyřicet dva miliony korun. Práce potrvají do konce listopadu 
letošního roku.  (moj)



Poradí lidem, jak přestat kouřit
Blansko - Blanenská nemocnice se poslední květnový den připojí ke 

Světovému dni bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kou-
řením. 

„Nemocnice Blansko patří mezi centra pro závislé na tabáku. Pro všech-
ny, kteří by chtěli přestat kouřit a neví si s tím rady, nabízí pomoc prostřed-
nictvím ambulance pro léčbu 
závislosti na tabáku. V ambu-
lanci působí tři certifi kovaní 
lékaři, nachází se ve druhém 
podlaží lůžkové části nemoc-
nice a je možné objednat se na 
telefonu 516 838 375,“ uvedla 
mluvčí nemocnice Kateřina 
Ostrá. Jak doplnila, kouření 
je největší absolutně odboura-
telná příčina smrti a největším 
lidským handicapem. Jakáko-
liv podpora omezení či zákazu 
distribuce nebo prodeje tabáku 
a současně osvěta jsou proto 
velmi potřebné. Nemocnice 
Blansko podporuje Světový 
den bez tabáku.  (hrr)
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 LAST MINUTE –NEJNIŽŠÍ CENY   

EGYPT 8.490* TUNIS 9.290* MADEIRA 12.990* 
KYPR 9.990* SICÍLIE 12.990* KALÁBRIE z Brna* 

LUXUSNÍ PLAVBY NEJEN EVROPOU! 

+55 letecky : Andalusie 11.900* MALTA 10.900* Č.Hora 9.990* 
* Velký výběr poznávacích a cyklo- zájezdů * 

 
TIPY: bus Chorvatsko-Itálie-Španělsko-Řecko/9 nocí! 

 

!Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři! 
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

 

DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS! 

SVÍTIDLA  kosmetický salón

V rámci péče o Vaši pleť Vám 
nabízíme tyto služby:

kosmetické služby• 

permanentní prodlužování řas• 

epilace horkým voskem• 

permanentní make-up• 

 Tel.: 774 504 669  e-mail: sevcte@seznam.cz

www.framesi.xf.cz

Provozovny:

Rájec-Jestřebí

Boskovice

Provozní doba:

objednávky na zavolání

Pohodové posezení, 
poctivá kuchyně.

Otevírací doba:
čt-ne 11.30 až 22 hod.
tel.: 725 972 030

www.restauracehorice.blansko.net

služby

RESTAURACERESTAURACE
HOŘICEHOŘICE

BRENDIS studio
kadeřnické služby
pánské, dámské, dětské střihy,

barvení a melíry,
svatební a společenské účesy,

prodlužování vlasů, aj.

Obchodní centrum Ježek (Smetanova 6, Blansko)

Tel.: 775 536 363  www.studiobrandis.cz

OČNÍ OPTIKA V BLANSKU
OBCHODNÍ 

CENTRUM JEŽEK
PO-PÁ: 

8:00 - 17:00
tel.: 516 833 500

www.bonop  k.cz

Michal Záboj

Blansko - Obyvatelé Blanska 
půjdou k referendu o hotelu Dukla 
na podzim a radnice se jich zeptá, 
jestli chtějí budovu zbourat. V úte-
rý o tom rozhodli radní. Defi nitivně 
to ještě musejí v červnu potvrdit 
zastupitelé. 

Otázka na hlasovacím lístku 
pro plebiscit bude znít: Souhlasíte 
s tím, aby město Blansko proved-
lo na své náklady odstranění ho-
telu Dukla v Blansku na náměstí 
Republiky a následně vhodnou 
formou zajistilo revitalizaci takto 
vzniklého prostranství?

Pokud většina voličů zaškrtne 
možnost ano a referendum bude 
platné, město bude muset Duklu 
zbourat. Náklady na to se odhadují 
do deseti milionů korun. Na místě 
po hotelu by pak mohl vzniknout 
park.

„Jestli by to byl parčík, nebo 
nějaká oddychová zóna s lavička-
mi nebo se zelení, to by bylo ještě 
předmětem diskuzí,“ upřesnil bla-
nenský starosta Ivo Polák (ČSSD).

V opačném případě ale obyvatelé 
město zavážou, aby hotel opravilo 
nebo přestavělo. V co by se budova 
měla proměnit, by pak mělo říct ve-
dení radnice a také architekti.

Blansko už zná otázku a termín 
pro referendum o hotelu Dukla

„Náklady na přestavbu ale da-
leko přesahují možnosti rozpočtu 
města. Jako nejschůdnější se jeví 
v tomto případě využití dotačních 
titulů,“ podotkl starosta Polák.

Referendum o hotelu Dukla 
se uskuteční spolu s podzimními 
komunálními volbami. Město si 
tak chce zajistit dostatečnou účast 
a také ušetřit. Uspořádat hlasová-

ní v tomto případě vyjde na při-
bližně sto padesát tisíc korun. 

K platnosti rozhodnutí v re-
ferendu je potřeba účast aspoň 
pětatřiceti procent oprávněných 
voličů. Rozhodnutí je pak závaz-
né, pokud pro ně hlasovala nad-
poloviční většina a zároveň aspoň 
čtvrtina ze všech oprávněných 
voličů.

Hotel Dukla město získalo 
v září roku 2011 v dražbě za třicet 
a půl miliónu korun. Argumentem 
pro nákup tehdy bylo to, že by se 
jinak z budovy stala ubytovna pro 
problémové nájemníky. Město 
hotel v centru pronajímá soukro-
mé společnosti. V současnosti tak 
Dukla slouží jako levná ubytovna 
a prodejna textilu.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Blansko - V Blansku se při-
pravuje rozsáhlá rekonstrukce 
hlavního silničního tahu. Opravy 
ulic Svitavská a Poříčí by měly 
začít letos na podzim a pokračo-
vat příští rok.

Vozovka v těchto místech je 
už několik let ve špatném stavu. 
Město spolu s Jihomoravským 
krajem proto v obou ulicích plá-
nuje kompletní výměnu povrchů. 
Na některých místech se počítá 
i s opravami podloží silnice.

„Kromě toho na křižovatce 
u hotelu Macocha vznikne nový 
kruhový objezd. Město se pak 
bude na stavbě podílet také vy-

budováním nových chodníků 
a přeložkami inženýrských sítí,“ 
upřesnil starosta Blanska Ivo Po-
lák (ČSSD). 

Původně se plánoval ještě je-
den rondel na křižovatce s Mlýn-
skou ulicí. Záměr ale zabloko-
valy protesty obyvatel okolních 
domů. V létě město začne opra-
vovat most na Sportovní ostrov. 

„Most by se měl rekonstruovat 
po polovinách, takže doprava ke 
sportovištím zůstane zachová-
na,“ podotkl blanenský místosta-
rosta Jiří Crha s tím, že opravy 
mostu přijdou na asi šest milionů 
korun a skončí v srpnu.

Práce na průtahu městem za-
čnou letos na podzim. V první 
etapě se plánuje výměna povrchu 
v úseku od křižovatky u Kauflan-
du po odbočku na Sportovní ost-
rov. „Pokračovat by se pak mělo 
na jaře příštího roku,“ přidal 
podrobnosti blanenský starosta 
Polák.

 Úpravy celého přibližně dva 
a půl kilometru dlouhého úseku 
přijdou na asi šedesát milionů 
korun. Většinu z nich chce inves-
tor, kterým bude Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, zís-
kat jako dotaci z evropských fon-
dů.  (moj)

Opraví Svitavskou ulici a Poříčí



SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

redakce.zrcadlo@centrum.cz

Michal Zouhar zajis  l domácí výhru, pak ale přišel tvrdý propadák

Blansko inkasovalo kanára

Vydařené okresní kolo. Pod patronací FK Blansko se konalo na stadionu na Údolní ulici okresní kolo republikové soutěže pro žáky prvního stupně základních škol McDonald´s Cup. V obou kategoriích letos domi-
novali žáci ZŠ Boskovice. Ti se neztratili ani v krajském kole v Brně, kde se shodně probojovali do finále. Tam sice bohužel svým soupeřům podlehli, okres ale reprezentovali více než zdatně. Účastníci blanenského 
turnaje se na závěr tradičně společně vyfotili.  Foto Bohumil Hlaváček

Pohár rozhlasu prověřil 
mladé atlety okresu

Pohár rozhlasu. Letos za velmi dobré účas   škol celého okresu pro-
běhl na stadionu ASK v Blansku tradiční dvoudenní Pohár rozhlasu 
v atle  ce. V mladší kategorii vyhráli žáci ZŠ Erbenova Blansko před 
Letovicemi a Kunštátem a žákyně z Lysic před Gymnáziem Blansko 
a Lipůvkou. Druhý den soutěžili jejich starší kolegové. Mezi chlapci 
byly nejlepší Letovice před ZŠ Erbenova a ZŠ Boskovice Slováko-
va. V dívkách vyhrálo Gymnázium Blansko, před ZŠ TGM Blansko 
a Letovicemi. „Tento ročník Poháru rozhlasu organizovaný Asociací 
školních sportovních klubů ČR se mohl konat jen díky pochopení 
ředitelů blanenských škol ZŠ TGM a Gymnázia Blansko. Poděkování 
patří výpočetnímu týmu pod vedením Lenky Sotákové ze ZŠ TGM, 
studentům gymnázia za pomoc při organizaci a rozhodování atle-
 ckých soutěží a všem učitelům tělesné výchovy, kteří pochopili, 

že bez jejich přispění by to nešlo,“ potěšilo ředitele soutěže Jiřího 
Ošlejška. (bh)  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko, Pelhřimov - Minu-
lou sobotu potvrdilo Blansko 
solidní jarní formu, když porazilo 
doma Napajedla. O týden pozdě-
ji ale přišla facka v Pelhřimově. 
Porážka ve výšce pověstného 
tenisového kanára mu přinesla 
nejkrutější výsledek za poslední 
roky. Přesto hráči FK zůstávají 
v klidném středu tabulky.

FK Pelhřimov – FK Blansko 
6:0 (3:0). Branky: 7., 31., 69. Nie-
derle, 4., 57. Krtek, 63. Moravec. 
Blansko: Juran - Gromský (71. 
Brichta), Šplíchal, Čoupek, Mül-
ler – Zouhar M. (46. Horáček), 
Zouhar T. (60. Hansl), Nečas, 
Pospíšil (60. Buchta) - Skoupý, 
Koudelka. 

Tristní výkon hráčů Blanska 
byl tvrdě potrestán. „Takovou 
facku jsme si za přístup k utkání 
zasloužili. Byl to výbuch celého 
mužstva,“ uvedl trenér Jiří Haj-
ský na klubovém webu. Již od 
začátku byla vidět větší motivace 
domácích, kterou potvrdili i góly.

Už ve 4. minutě se trefi l po 
zaváhání obrany pelhřimovský 
kapitán Krtek, který se po zápa-
se ženil. Za chvíli přidal další 
zásah Niederle a o osudu utkání 
začínalo být jasno. Blansko se 
sice opticky vrátilo do hry a mělo 
i šance v podání Skoupého a Mül-
lera, po půlhodině ale bylo vyma-
lováno defi nitivně. Třetí gól své-
ho mužstva dal po kličce Juranovi 
opět Niederle. Před odchodem do 
šaten mohl Michal Zouhar snížit, 
v síti ale neskončila ani dorážka 
Nečase.

Ve druhém poločase pokračo-
val scénář z prvního. Budoucí 
novomanžel Krtek si dal svatební 
dar v podobě další branky své-
ho celku, když dálkovou střelou 
potrestal Juranovu chybu. Ten 
svůj nepovedený výkon ještě zdů-
raznil, když v 63. minutě fauloval 
a z penalty dal brankář Moravec 
již na 5:0 pro domácí. A nebylo to 
vše, po chvíli zasadil Blanenským 
defi nitivní K.O. bombou do třeti-
ce v utkání Niederle. Hosté se ješ-

Blansko - Napajedla 1:0. Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Napajedla 1:0. Foto Bohumil Hlaváček

tě snažili zmírnit krutost porážky, 
netrefi l se ale ani ze dvou poku-
sů Koudelka, ani Horáček, po 
jehož střele zadunělo břevno. „K 
posledním třem utkáním musí-
me přistoupit úplně jinak,“ krčil 
rameny kouč Hajský.

Další výsledky: Vyškov – Taso-
vice 3:0 (2:0). Rosice – Bystřice 1:3 
(1:1). Líšeň – Hodonín 1:1 (1:0). 
Napajedla – Uherský Brod 1:0 
(1:0). Velké Meziříčí – Polná 7:0 
(4:0). Bystrc – Stará Říše 4:4 (2:1). 
Vrchovina – Bohunice 3:0 (1:0).

Hrálo se minulý víkend
Blansko – Napajedla 1:0 (0:0), 

Branka: 65. Zouhar M. Blansko: 
Juran – Müller, Čoupek, Šplíchal, 
Gromský – Pospíšil, Zouhar T. 
(82. Buchta), Nečas, Skoupý (57. 
Zouhar M.) - Koudelka, Trtílek 
(62. Horáček).

Sobotní divizní utkání Blanska 
mělo konkurenci v souběžném 
televizním přenosu z hokejové-
ho MS ze zápasu Česka z Dán-
skem. Nepřálo mu ani sychravé 

deštivé počasí. Přesto si věrní 
cestu do ochozů našli. Napa-
jedla hrála dlouho s domácími 
vyrovnanou partii.Všechny body 
ale nakonec přece jenom zůsta-
ly doma. Postarala se o to střela 
střídajícího dorostence Michala 
Zouhara, který propálil z hra-
nice vápna vše, co mu stálo v 
cestě. Hosté se již nezmohli na 
vyrovnání. Trenéru Hajskému 
zatrnulo při zranění Trtílka, po 
vyšetření v nemocnici se ale 
naštěstí ukázalo, že není vážné.
Další výsledky: Hodonín – Vel-
ké Meziříčí 4:1 (3:0). Bohunice 
– Pelhřimov 3:2 (1:1). Bystřice 
– Líšeň 0:4 (0:1). Vyškov – Bys-

trc 5:3 (2:1). Tasovice – Uherský 
Brod 5:1 (2:0). Polná – Vrchovina 
4:6 (2:2). Stará Říše – Rosice 2:3 
(1:2).
  1.  Vyškov  27  18  6  3  62:26  60
  2.  Rosice  27  18  2  7  59:31  56
  3.  Vrchovina  27  14  5  7  38:29  50
  4.  Líšeň  27  14  5  8  55:26  47
  5.  V. Meziříčí  27  11  5  11  40:41  38
  6.  Blansko  27  9  9  9  45:44  36 
  7.  Polná  27  10  6  11  47:52  36
  8.  Stará Říše  27  9  9  9  38:43  36
  9.  Pelhřimov  27  10  5  12  55:50  35
  10.  Bystřice  27  9  6  12  32:45  33
  11.  Hodonín  27  6  13  8  34:38  31
  12.  Bystrc  27  7  8  12  44:52  29
  13.  Uherský Brod  27  7  8  12  24:45  29 
  14.  Napajedla  27  8  4  15  26:43  28 
  15.  Tasovice  27  7  6  14  34:47  27
  16.  Bohunice  27  6  7  14  30:51  25

Sobota 31. května v 16.30 hod.

FK Blansko – SFK Vrchovina

Pozvánka na fotbal

* Výběr Jihomoravského krajského fotbalového svazu uspěl v prv-
ním kole Regions Cupu a postoupil do republikového fi nále. Ve Žďáru 
nad Sázavou porazil Královehradecký KFS 4:1. V jeho barvách nastou-
pili dva hráči Blanska. V brance byl David Juran a na hrotu stejně jako 
ve svém klubu řádil Jan Koudelka. Ten se na výhře podílel dvěma góly. 
Ve fi nále se JmKFS střetne s Olomouckým KFS a pokud zvítězí, čeká 
ho cesta do Srbska, kde by reprezentoval ČR v kvalifi kaci na amatérské 
mistrovství Evropy.  (bh)

* Mistrovství světa v kuželkách v Brně je u konce. Blanenský klub 
se neztratil. Zuzana Musilová vybojovala v juniorské kategorii jako 
členka družstva České republiky stříbrnou medaili. Mezinárodní velká 
cena Brna hendikepovaných se konala na závěr v neděli. Karel Pařil 
vyhrál kateorii B3, Jan Šmerda byl třetí v LP1. K průběhu akce se ještě 
vrátíme.  (bh)

S

Blanensko a Boskovicko - Na 
začátek sezóny je náš závod-
ní kalendář našlapaný a nejen 
o víkendech se něco děje. Navíc 
nás trápí rozmary počasí, i tak 
se nám docela daří. Vrcholem 
popsaného období pak byl druhý 
Český pohár v Bedřichově. 

Již 13. ročník závodů horských 
kol Pohár Drahanské vrchovi-
ny má za sebou už tři závody ze 

čtrnácti. Ve Valchově, Spešově 
i Benešově se nám i přes déšť, vítr 
a chladno dařilo nejen závodně, 
ale i pořadatelsky. Počty startují-
cích oproti loňsku narostly o 10 
procent a to především v dětských 
kategoriích. Rekordmanem proza-
tím je benešovské cross country se 
171 startujícími. Díky spravedli-
vějšímu rozdělení kategorií navíc 
není nouze o vyrovnané souboje.

Výjezdy do zahraničí nejsou 
sice v prvním plánu Moravec 
Teamu, každopádně svou nároč-
ností tratí je Slovenský pohár 
vynikající příležitostí otestovat 
své dovednosti. Platí to přede-
vším u mládeže, kde je součástí 
závodu i absolvování technických 
sekcí, ze kterých si závodníci 
odnáší penalizační sekundy do 
klasického závodu. Ve Dvorní-

kách nedaleko Hlohovce se o tom 
přesvědčil nejen Tomáš Tlamka 
v žácích, vynikající technik, kte-
rý nasbíral jen 40 sekund a s nej-
rychlejším časem ze závodu suve-
rénně vyhrál. Oproti tomu Adéla 
Šafářová v kadetkách ztratila 
2:15 minuty, což se ji na okruhu 
nepodařilo stáhnout a dojela do 
cíle jako druhá. 

 Pokračování na str. 10

Moravec Team má za sebou náročný měsíc

ČTĚTE ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 
izrcadlo.eu
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Ráječko, po dvou prohrách u soupeřů, doma opět zabralo

Olympia je čtvrtá v tabulce
K   

Úřední začátek muži 16.30, dorost 14.15, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

pátek 30. května
OP dorost skupina o 8.-16. místo: Olomučany – Knínice (17.30).

sobota 31. května
Divize: Blansko – Vrchovina.
Krajský přebor: Rousínov – Ráječko.
I.A třída: Boskovice – Bořitov.
III. třída: Kunštát B – Lažany.
IV. třída: Lipůvka B – Svitávka B. Doubravice B – Voděrady.
Divize dorost: Přerov – Blansko (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Slavkov – Ráječko (14.00).
OP dorost skupina o 1.-8. místo: Drnovice – Cetkovice (16.30). 
OP dorost skupina o 8.-16. místo: Kotvrdovice – Lysice (13.00). Sloup/
Šošůvka – Vísky. Svitávka – Olešnice.
KP žáci: Blansko – Kyjov (10.30, 12.15).
OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Olešnice/Kunštát A (13.30). Cetkovi-
ce – Lipůvka (13.45). Benešov/Kořenec – Šošůvka (16.00).
Divize ženy: Tasovice – Kunštát (10.30).
OP ženy: Kohoutovice – Drnovice (13.30). Ráječko – Kostelec B 
(16.30).

neděle 1. června
I.A třída: Kunštát – Líšeň B.
I.B třída: Lipovec – Rousínov B. Rájec-Jestřebí – Čebín. Doubravice – 
Podolí. Letonice – Blansko B.
OP: Jedovnice – Vavřinec. Kořenec – Vilémovice. Šošůvka – Rudi-
ce. Lipůvka – Černá Hora. Kotvrdovice – Sloup. Olešnice – Drnovice. 
Olomučany – Vysočany.
III. třída: Vranová – Knínice. Benešov – Velké Opatovice. Adamov – 
Vísky. Lysice – Svitávka.  Letovice – Ráječko B. Skalice – Ostrov.
IV. třída: Jedovnice B – Vavřinec B (14.15). Kořenec B – Vilémovice B 
(14.15). 
I. třída dorost: Lipovec – Bučovice.
OP dorost skupina o 1.-8. místo: Letovice – Rájec (14.30). ČH/Bořitov 
– Voděrady. Lipůvka - Velké Opatovice (13.00).
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Řečkovice (9.00, 10.45). Bystrc – Bosko-
vice (9.00, 10.45).
OP starší žáci 10+1 skupina o 1.-4. místo: Olešnice – Velké Opatovice. 
Letovice – Knínice. 
OP starší žáci 10+1 skupina o 5.-7. místo: Lipovec – Svitávka.
OP starší žáci 7+1: Vísky – Kotvrdovice. Černá Hora/Bořitov – Olomu-
čany. Drnovice/Voděrady – Ráječko.
OP mladší žáci 7+1: Olomučany – Olešnice/Kunštát B (14.00). Rudice 
– Adamov.
Divize ženy: Okříšky – Kotvrdovice (14.00).
OP ženy: Lažany – Medlánky (16.30).

pátek 6. června
OP starší žáci 7+1: Olomučany – Kotvrdovice (17.00). 
OP mladší žáci 7+1: Adamov – Benešov/Kořenec (17.00).

sobota 7. června
I.A třída: MS Brno – Boskovice. Soběšice – Kunštát.
I.B třída: Blansko B – Bohdalice. Řečkovice – Doubravice.
OP: Rudice – Kořenec.
III. třída: Ráječko B – Kunštát B.
IV. třída: Voděrady – Lipůvka B. Svitávka B – Boskovice B (14.00). Vilé-
movice B – Vavřinec B.
Divize dorost: Boskovice – Blansko (14.15, 16.30).
I. třída dorost: Čebín – Lipovec.
OP dorost skupina o 9.-16. místo: Knínice – Sloup/Šošůvka (16.30).
KP žáci: Vojkovice – Blansko (9.00, 10.45).
I. třída žáci: Boskovice – Bučovice (9.00, 10.45).
OP mladší žáci 7+1: Rudice – Boskovice B (13.45). Olešnice/Kunštát 
B – Olešnice/Kunštát A (16.00).
OP ženy: Medlánky – Ráječko (14.00).

neděle 8. června
Divize: Velké Meziříčí – Blansko (10.15).
Krajský přebor: Rousínov – Ráječko.
I.A třída: Bořitov – Dobšice.
I.B třída: Svratka – Rájec-Jestřebí. Čebín – Lipovec.
OP: Olomučany – Jedovnice. Vysočany – Olešnice. Drnovice – Kotvrdo-
vice. Sloup – Lipůvka. Černá Hora – Šošůvka. Vilémovice – Vavřinec.
III. třída: Skalice – Vranová. Ostrov – Letovice. Lažany – Lysice. Svitáv-
ka – Adamov. Vísky – Benešov. Velké Opatovice – Knínice.
IV. třída: Skalice B – Jedovnice B (14.00). Cetkovice – Lomnice. Lažán-
ky – Doubravice B. Bořitov B – Kořenec B (14.15). 
I. třída dorost: Ráječko – Vojkovice (13.30).
OP dorost skupina o 1.-8. místo: Voděrady – Rájec (13.30). Velké 
Opatovice – Drnovice. Cetkovice – Lipůvka. Letovice – ČH/Bořitov 
(15.00).
OP dorost skupina o 9.-16. místo: Olešnice – Kotvrdovice. Lysice – Svi-
távka (10.15). Vísky – Olomučany.
I. třída žáci: Kuřim – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP starší žáci 10+1 skupina o 1.-4. místo: Velké Opatovice - Letovice. 
Knínice – Olešnice.
OP starší žáci 10+1 skupina o 5.-7. místo: Svitávka – Sloup/Vysočany.
OP starší žáci 7+1: Drnovice/Voděrady – Vísky (14.15). Ráječko – Černá 
Hora/Bořitov.
OP mladší žáci 7+1: Lipůvka – Olomučany (10.30).
OP ženy: Lažany – Kohoutovice (13.45). Kostelec - Drnovice (13.00).

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Anglický týden se 
hrál tentokrát v krajském přebo-
ru. Ráječko v něm nejprve dva-
krát po sobě prohrálo, aniž by 
dalo gól, když v Bzenci dostalo 
tři a v Novosedlech dva. Chuť 
si spravilo v nedělním zápase 
s Rajhradem, ač nastoupilo bez 
kanonýra Martina Sehnala. Ten 
měl stop po červené kartě, kterou 
dostal o den dřív v zápase za béč-
ko. Jasným vítězem soutěže jsou 
již Mutěnice. Zástupci klubu ješ-
tě nepotvrdili, že přihlásí tým do 
divize, tuto možnost ale, jak ofi -
ciálně uvedl předseda klubu, ani 
nezavrhli. 

Ráječko – Rajhrad 4:0 (1:0), 
Tenora, Kuldan 2. Ráječko: Bed-

nář – Koutný, Daněk, Bartoš, Kup-
ský – Sehnal J. (25. Badura), Štrajt 
(80. Azzbayar), Vavřík, Neděla – 
Tenora (85. Blažek), Kuldan (88. 
Vomočil). 

Do kombinované sestavy 
musel naskočit po zranění Bartoš 
a zahráli si v závěru utkání, které 
mělo vcelku jednoznačný průběh, 
i dorostenci. 

Další výsledky: Bzenec – Zno-
jmo 3:2 (0:2). Kuřim – Rousínov 
1:4 (1:2). Sparta Brno – Bosonohy 
5:3 (3:2). Ratíškovice – M. Krumlov 
1:2 (1:0). Kyjov – Ivančice 0:2 (0:1). 
Jevišovice – Vojkovice 6:1 (2:0). 
Mutěnice – Novosedly 5:1 (2:0). 

Hrálo se ve středu
Novosedly – Ráječko 2:0 

(0:0). Ráječko: Bednář – Badura, 
Daněk, Kupský, Neděla - Vavřík, 

Štrajt, Kuldan, Vomočil, Sehnal J., 
Sehnal M.

První půle se hrála ještě bez bra-
nek. Ty mohl dát zejména Martin 
Sehnal, který se dostával neustále 
do šancí, zvhnul mu ale tentokrát 
střelecký prach. Domácí se prosa-
dili po změně stran. V 57. minutě 
po Kuldanově chybě otevřel skóre 
Vaněk, krátce před koncem pak 
rozhodl Šebesta.

Další výsledky: Znojmo – Kyjov 
1:1 (1:1).  Mutěnice – Jevišovice 
1:1 (1:0). Ratíškovice – Sparta 0:1 
(0:0). M. Krumlov – Kuřim 0:0. 
Ivančice – Bzenec 3:1 (2:0). Vojko-
vice – Rajhrad 4:0 (1:0). Bosonohy 
– Rousínov 1:3 (0:1).

Hrálo se minulý víkend
Další výsledky: Bzenec – 

Ráječko 3:0 (0:0). Znojmo – M. 

Krumlov 0:2 (0:0). Novosedly 
– Ratíškovice 0:1 (0:1). Ivančice 
– Mutěnice 1:4 (0:0). Vojkovice – 
Kyjov 2:3 (2:2). Bosonohy – Jevi-
šovice 0:1 (0:0). Rajhrad – Kuřim 
1:1 (0:1). Rousínov – Sparta 3:3 
(0:2).
  1.  Mutěnice  27  20  5  2  63:18  65
  2.  Sparta  27  15  5  7  77:44  50
  3.  Jevišovice  27  14  6  7  51:34  48
  4.  Ráječko  27  13  6  8  66:35  45
  5.  Vojkovice  27  13  5  9  51:45  44
  6.  M. Krumlov  26  12  7  7  40:35  43
  7.  Bosonohy  27  12  6  9  51:37  42
  8.  Rousínov  27  13  2  12  60:56  41
  9.  Novosedly  26  12  3  11  40:41  39
  10.  Ivančice  27  9  6  12  33:41  33 
  11.  Znojmo  27  10  3  14  44:60  33 
  12.  Bzenec  27  9  5  13  40:52  32
  13.  Ratíškovice  27  9  5  13  35:49  32
  14.  Kuřim  27  8  6  13  41:48  30
  15.  Rajhrad  27  4  6  17  29:71  18
  16.  Kyjov  27  2  4  21  27:82  10

Rájec s Lipovcem se stále tahají o prvenství

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Černá Hora nebo Šošůvka? Je 
jasné, že vítěz okresního přebo-
ru vzejde z této dvojice, která i 
nadále pokračuje ve vítězném 
tažení. První z nich zdecimoval 
Kotvrdovice, druhý přivezl cen-
né body z Vilémovic. Je pravdě-
podobné, že se může rozhodnout 
v předposledním kole, kdy se 
utkají spolu. 

Vysočany – Jedovnice 2:3 
(1:2), Nečas, Slouka J. - Grom-
ský, Pernica, Sedláček.

Domácí si porážku nezaslouži-
li. Skóre otevřel Nečas již v 1. 
minutě. Po chybě vysočanského 
brankáře bylo vyrovnáno ve 32. 
minutě, do vedení šli Jedovničtí 

z trestného kopu. Domácí srov-
nali krátce po návratu ze šaten. 
Klíčový moment přišel po nepro-
měněné vysočanské penaltě, což 
hosté podle pravidla nedáš dosta-
neš potrestali vítěznou brankou. 

Drnovice – Olomučany 2:5 
(0:2), Haničinec 2 - Štěpánek 
Josef 2, Dvořák, Dvořáček, Klí-
ma.

Výsledek není až tak vypoví-
dající, Drnovičtí tak špatní neby-
li. Olomučany sice tvořily hru, na 
rozdíl od domácích ale měli více 
štěstí v koncovce. Vedly již 0:4, 
když ale Drnovice dvěma branka-
mi snížily, srazily je pátou trefou. 

Sloup – Olešnice 4:2 (3:0), 
Sekanina, Petržel, Trefi l, Bezděk 
- Kubíček 2.

Domácí byli jasně lepší, vedli 

o čtyři góly skoro až do konce. 
První branku zaznamenal Sekani-
na ve 22. minutě z přímého kopu, 
druhou přidal přesnou střelou pod 
břevno Petržel. Těsně před půlí 
zahráli hosté špatně ofsajd systém 
a inkasovali potřetí. Ve druhé půli 
zvýraznil vedení Sloupu po sóle 
Bezděk. V samém závěru domá-
cí polevili a dvakrát je potrestal 
Kubíček. 
Černá Hora – Kotvrdovice 

9:1 (4:1), Honsnejman, Měchá-
ček, Trávníček 2, Jonáš, Mazal, 
Širůček – Sehnal P.

Výsledek hovoří jasně. Hosté 
sice bojovali, výkonnostní rozdíl 
ale byl příliš jasný. Na pověstnou 
desítku už Černé Hoře nezbyl čas, 
devátou branku dala až před kon-
cem. Kotvrdovice tak stále musí 

sledovat situaci v I.B třídě, aby je 
nepotkal sestup do III. třídy. 

Rudice – Lipůvka 3:2 (2:2), Zou-
har 2, Chemčuk - Sedláček 2, ČK: 
Zouhar (R) – ČK: Sedláček (L). 

Hosté vedli od 11. minuty díky 
Sedláčkovi, po centru Stehlíka ale 
záhy srovnal Zouhar. Stejný hráč 
poslal do vedení Rudici ve 21. 
minutě, Sedláček ale opět doká-
zal kontrovat. Rozhodl domácí 
Chemčuk brankou v 88. minutě. 
Stínem zápasu byla dvě vylouče-
ní. 

Vilémovice – Šošůvka 2:3 
(1:1), Pernica, Vorlický - Doležel, 
Krátký, Kuchař. 

Bitva v derby ve Vilémovicích 
přinesla tři body hostům, fotbalo-
vá podívaná to ale příliš nebyla. 
Brankový účet zápasu otevřel 

z trestného kopu Vorlický, vyrov-
nal před půlí Doležel. Domácí 
poslal znovu do vedení kanonýr 
Pernica, srovnal Kuchař. Dvacet 
minut před koncem přišlo rozhod-
nutí z kopačky Marka Krátkého.

Vavřinec – Kořenec 2:2 (1:2), 
Přikryl Radim2 - Meluzín 2. 

Spravedlivá remíza. Hosté sice 
vedli 0:2, Radim Přikryl ale doká-
zal dvěma brankami srovnat. Hrá-
lo se pohodové utkání dvou týmů 
ze středu tabulky, žádné vypjaté 
okamžiky diváci neviděli.

Hrálo se minulý víkend: Jedo-
vnice – Kořenec 3:2 (1:2), Blat-
ný, Pernica, Tajnai - Krejčíř, Šev-
čík Petr. Šošůvka – Vavřinec 1:0 
(0:0), Krátký. Lipůvka – Vilémo-
vice 1:4 (1:2), Bohatec - Pernica 

2, Maroši, Vorlický. Kotvrdovice 
– Rudice 3:1 (2:0), Hloušek, Sed-
lák, Sehnal – Zouhar. Olešnice 
– Černá Hora 1:2 (0:1), Kubíček 
- Mazal 2. Olomučany – Sloup 
4:1 (3:1), Dvořák, Klíma Petr, 
Opletal, Rychnovský – Svoboda. 
Vysočany – Drnovice 4:0 (1:0), 
Beneš 3, Slouka Josef.
  1.  Černá Hora  23  17  4  2  67:24  55
  2.  Šošůvka  23  18  1  4  65:32  55
  3.  Vilémovice  23  13  4  6  75:45  43 
  4.  Lipůvka  23  12  2  9  63:39  38
  5.  Kořenec  23  11  4  8  49:48  37 
  6.  Jedovnice  23  10  5  8  48:37  35 
  7.  Vysočany  23  10  4  9  63:45  34 
  8.  Sloup  23  8  7  8  44:57  31
  9.  Vavřinec  23  9  2  12  50:50  29 
  10.  Rudice  23  7  5  11  47:66  26 
  11.  Olomučany  23  7  4  12  41:60  25 
  12.  Olešnice  23  7  2  14  27:37  23
  13.  Kotvrdovice  23  5  2  16  30:85  17 
  14.  Drnovice  23  3  2  18  32:76  11

Černá Hora rozdr  la Kotvrdovice a vede před Šošůvkou

Blanensko a Boskovicko - 
O postupujícím do krajského přebo-
ru je rozhodnuto. V přímém souboji 
podlehl Kunštát v Brně Moravské 
Slavii vedené blanenským trenérem 
Petrem Vašíčkem. Výše porážky 
je ale tristní, Loukotovi svěřenci 
dostali hned sedm branek a tak na 
Morendě mohlo začít bouchat šam-
paňské. Boskovice přivezly body 
z Tasovic a posunuly se znovu na 
druhou příčku. I ve značně kombi-
nované sestavě Bořitov vybojoval 
tři body se Šlapanicemi. 

Moravská Slavia Brno – Kun-
štát 7:0 (3:0). Kunštát: Loukota 
I. – Adamec, Šafařík, Loukota 
O., Prudil (75. Šmerda) – Hruška 
(46. Adámek), Blaha (46. Mihola), 
Preč (70. Mihola), Chloupek (46. 
Kuda) – Boček, Stehlík.

Katastrofální výkon. Tak okomen-
toval výkon Kunštátských trenér Petr 

Loukota. „Tak špatně jsme nezahráli 
několik let,“ smutnil. Domácí tresta-
li nekompromisně všechny chyby. 
Nepomohlo ani míchání sestavou, 
jen po poločase naskočili tři noví 
hráči. První dvě branky padly hned 
v úvodu zápasu a předznamenaly 
celý jeho další průběh. Domácí Zed-
níček dal po změně stran čistý hat-
trick v průběhu šesti minut. 

Bořitov – Šlapanice 3:2 (2:2), 
Fojt L., Jelínek, Bezděk. Boři-
tov: Němec – Jakubec, Mareček, 
Novák – Fojt L. (80. Kolínek), 
Zouhar, Hrazdíra M., Fojt J. – 
Bezděk, Polák. 

Bořitovští si zaslouží nejvyšší 
uznání. Trenérovi chybělo hned 
sedm hráčů základní sestavy, pře-
sto všechny body zůstaly doma. 
V 18. minutě hosté vedli 0:2 a situ-
ace nebyla příliš optimistická. Ve 
32. minutě ale snížil Lukáš Fojt a 

minutu před půlí nádherně z trest-
ného kopu vyrovnal Jelínek. Roz-
hodla střela Bezděka zpoza vápna. 

Tasovice B – Boskovice 3:5 
(1:2), Horák M. 2, Přikryl, Stara, 
Müller. 

Boskovičtí pokračovali ve výko-
nu, který je zdobil proti Zbýšovu. 
Branky padaly po pěkných akcích. 
V přestřelce, v níž padlo osm gólů, 
nakonec vybojovaly tři body, které 
je v tabulce posunuly znovu před 
Kunštát. 

Další výsledky: Líšeň B – Sla-
tina 3:3. Soběšice – Slovan 0:4 
(0:4). Miroslav – Hrušovany 2:3 
(0:2). Zbýšov – Dobšice 0:7 (0:3). 

Hrálo se minulý víkend
Derby v Kunštátě skončilo 

výhrou domácích nad Bořitovem, 
když velkou zásluhu na tomto 
výsledku měl výborný Loukota 
v brance domácích. Boskovice 

si doma otevřely střelnici proti 
poslednímu Zbýšovu.

Výsledky: Kunštát – Bořitov 
2:0 (1:0), Preč, Adamec. Boskovi-
ce – Zbýšov 8:1 (3:0), Fadrný 3, 
Horák Michal, Müller 2, Vykoukal 
– Nekuža. Miroslav – Soběšice 5:2 
(2:0). Slovan – Líšeň B 0:4 (0:2). 
Slatina – MS Brno 0:1 (0:0). Hru-
šovany – Dobšice 5:1 (4:0). Šlapa-
nice – Tasovice B 0:1 (0:1).  (bh)
  1.  MS Brno  23  18  3  2  80:24  57
  2.  Boskovice  24  15  4  5  77:45  49
  3.  Kunštát  23  14  4  5  59:36  46
  4.  Slovan  23  12  4  7  36:31  40
  5.  Dobšice  23  12  3  8  66:42  39
  6.  Líšeň B  24  8  5  11  42:38  29
  7.  Miroslav  23  8  5  10  46:53  29
  8.  Bořitov  23  8  5  10  35:45  29
  9.  Slatina  23  7  6  10  41:44  27
  10.  Šlapanice  23  7  6  10  36:40  27
  11.  Tasovice B  23  7  4  12  46:55  25
  12.  Hrušovany  23  6  5  12  41:57  23
  13.  Soběšice  23  6  2  15  36:68  20
  14.  Zbýšov  23  3  6  14  30:93  15

Kunštát inkasoval na Morendě sedmičku

Blanensko a Boskovicko - 
Dostihy na čele I.B třídy pokra-
čují. Ráječtí i Lipovečtí přivezli 
po shodných výhrách 0:2 zvenku 
všechny body. Finišující béčko 
Blanska napodobilo dopolední 
výsledek prvního mužstva z Pel-
hřimova, vítězem ale byli jeho hrá-
či. Neuspěla pouze Doubravice a 
může mít ještě sestupové starosti.

Rousínov B – Rájec-Jestřebí 
0:2 (0:1), Sedlák, Macháček. Rá-
jec-Jestřebí: Polák – Kučera, Kli-
meš, Čepa, Štrof – Kubásek (65. 
Skácel), Farník (73. Lesovský), 
Sedlák, Palkaninec – Kunc (84. 
Hanskut), Macháček (88. Klíma).

V Rousínově se hrál dobrý fot-
bal okořeněný „televizními“ góly. 
Ráječtí vedli od 6. minuty, kdy se 
z trestného kopu trefi l do šibenice 
Sedlák. V 60. minutě vymetl pavou-
ky z horního rohu rousínovské bran-
ky krásnou střelou Macháček. 

Tišnov – Lipovec 0:2 (0:1), 
Matuška, Sedlák M. Lipovec: 
Sedlák O. – Zouhar, Hebert, Horá-
ček R., Vágner L. (75. Musil) – 
Horáček L., Školař, Matuška (80. 
Koutný), Vágner V. (70. Kunc) – 
Pernica (88. Zukal), Sedlák M. 

Ve vyrovnaném zápase měli 
více štěstí hosté. Ale, jak se říká, 
to přeje připraveným. Ve 30. 
minutě se uvolnil zprava Matuš-
ka a prostřelil gólmana Tišnova. 
Konečnou podobu dal skóre Sed-
lák, když se prosadil na vápně a 
zamířil přesně. 

Blansko B – Švábenice 6:0 
(4:0), Jarůšek 2, Beneš P., Buch-
ta, Skoupý, Mokrý. Blansko B: 
Švancara – Brichta, Mokrý, Vág-
ner, Buchta – Zavoral, Kopecký, 
Pokorný (67. Vašák A.), Beneš P. 
– Jarůšek, Pokoj (70. Skoupý). 

Hosté si zpočátku mysleli, že 

mohou uhájit bod. Výborně hra-
jící Blanenští je ale záhy vyved-
li z omylu. Jasně je přehráli 
a zaslouženě brali všechny body. 

Svratka – Doubravice 5:1 
(4:0), Kuběna. Doubravice: 
Podloucký - Sáňka J., Vach, Hube-
ný, Hájek P. - Daněk J., Hájek M. 
(35 Sáňka A.), Aujeský, Pijáček - 
Kuběna (75 Vomela), Vladík. 

Doubravice si zkomplikovala boj 
o záchranu, kterou ještě nemá jis-
tou. Už v 10. minutě prohrávala po 
chybě obránce a druhý gól dostala 
o čtvrthodinu později. Ve 30. minu-
tě to bylo již 3:0 a před půlí lovil 

Podloucký míč ze sítě ještě jednou. 
Snaha o návrat do utkání vzala za 
své v 53. min., když hosté inkasova-
li popáté. Čestný úspěch zazname-
nal v 70. min.Kuběna. 

Hrálo se minulý víkend
Neuspěla pouze Doubravice, 

ostatní týmy z regionu naplno 
bodovaly.

Výsledky: Rájec-Jestřebí – Tiš-
nov 4:0 (1:0), Macháček 2, Kunc, 
Žilka. Blansko B – Řečkovice 4:0 
(1:0), Beneš, Horáček, Jarůšek, 
Pokorný. Švábenice – Lipovec 
2:3 (1:2), Sedlák M. 2, Vágner 
L. Doubravice – Čebín 0:1 (0:1). 
Medlánky – Rousínov B 1:0 (0:0). 
Bohdalice – Svratka odloženo. 
Letonice – Podolí 1:1 (1:1).  (bh)
  1.  Rájec-Jestřebí  23  16  4  3  61:21  52
  2.  Lipovec  23  16  4  3  54:24  52
  3.  Bohdalice  22  12  7  3  41:26  43
  4.  Řečkovice  23  12  3  8  55:43  39
  5.  Čebín  23  9  7  7  34:27  34
  6.  Svratka  22  10  4  8  44:46  34
  7.  Tišnov  23  9  3  11  32:38  30
  8.  Letonice  23  8  5  10  36:51  29
  9.  Rousínov B  23  9  1  13  47:50  28
  10.  Podolí  23  8  4  11  37:44  28
  11.  Doubravice  23  6  6  11  31:38  24
  12.  Medlánky  23  7  2  14  24:42  23
  13.  Blansko B  23  5  3  15  33:47  18
  14.  Švábenice  23  5  3  15  30:62  18

Blansko B – Řečkovice 4:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Řečkovice 4:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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SERIÓZNÍ
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P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

PRODEJ
Prodám plynový bojler 

120 l. Cena dohodou. Tel.: 
732 877 538.

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

středa 11. 6. 2014 Boskovice - Sokolovnastředa 11. 6. 2014 Boskovice - Sokolovna
od 10:00 do 17:00 hodinod 10:00 do 17:00 hodin

Prodám dětskou sedačku na 
kolo oranžové barvy, hmotnost 
do 18 kg, pěkná, zachovalá. 
Cena 300 Kč. Po dohodě zašlu 
foto. Tel.: 777 964 213.

Prodám krmné brambo-
ry, cena 1q/300,--. Po dohodě 
dovezu - Kunštátsko, tel. 606 
920 940.

Prodám elektrickou kytaru 
i s kombem a obalem. Značka 
Epiphone Les Paul, modelová 
řada Epiphone Special II. Nová, 
nepoužívaná. Cena dohodou. 
Tel.: 602 819 828.

Prodám domácí švestková 
povidla. Tel.: 702 431 018.

KOUPĚ
Koupím starší kuchyňskou 

linku v dobrém stavu do pa-
neláku. Šířka 180 cm, dřez 
vlevo. Do 2 000 Kč. Tel.: 737 
465 786.

Koupím dům v Boskovicích 
nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Koupím pšenici, ječmen, 
tritikále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. 
Tel.: 723 830 686. 

Koupím starší rodinný dům 

k opravě do 1,5 
milionu. Tel.: 
603 905 438.

Koupím byt 
v Blansku. Tel.: 
739 967 371.

Koupím star-
ší dům na Bla-
nensku. Tel.: 
604 522 898.

PRONÁ-
JEM

Pronajmu sluš-
ným lidem byt 
3+1 na ulici Dvor-
ská v Blansku. 
Tel.: 721 482 272.

Pronajmu k 
rekreaci rodin-
nou chatu v Je-
dovnicích u ryb-

níka s krásným výhledem. Možno 
i dlouhodobě, výhodná cena. Vo-
lejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena 41 let z Blanska 163/77 

najde ráda dobrého, rozumného 
muže pro život, který by ji uměl 
ochránit a pomáhat jí. Sympa-
tie důležitá pro oba. Kontakt: 
737 749 239. Zn. Zamilovat se 
jeden do druhého. Jen vážně!

INZERCE:  774 408 399, 702 292 492, oldrich@zrcadlo.net

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 

s výjimkou inzerátů realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.



fotbal
III. třída: Ostrov – Vranová 1:3 (1:2), 

Randula - Bednář, Krčil, Štarha. Ráječko B 
– Skalice 2:4 (1:2), Bartoš, Sehnal - Bílek 3, 
Konečný ČK: Sehnal (R). Lažany – Letovi-
ce 2:3 (2:0), Nešetřil, Raichl David - Stria 
2, Prudil. Svitávka – Kunštát B 1:3 (0:2), 
Krejčí - Adámek, Stehlík, Šmerda. Vísky 
– Lysice 4:1 (1:1), Nečas 2, Lokaj, Ziman 
– Adámek. Velké Opatovice – Adamov 3:2 
(2:0), Niessner 2, Ille - Brychta, Matuška. 
Knínice – Benešov 4:2 (1:2), Strachoň 2, 
Kubín, Palán - Abrahám 2. 
  1.  Kunštát B  23  16  2  5  77:37  50 
  2.  Letovice  23  14  2  7  68:46  44 
  3.  Skalice   23  13  4  6  57:33  43 
  4.  Svitávka  23  13  3  7  57:31  42
  5.  Adamov  23  12  3  8  68:51  39 
  6.  Knínice  23  12  2  9  60:46  38 
  7.  Vísky  23  12  2  9  59:57  38
  8.  Ráječko B  23  10  3  10  57:62  33 
  9.  Vranová  23  9  4  10  56:57  31
  10.  Ostrov  23  8  5  10  47:41  29 
  11.  V. Opatovice  23  9  2  12  39:58  29 
  12.  Lažany  23  5  6  12  36:52  21
  13.  Benešov  23  5  4  14  49:76  19 
  14.  Lysice  23  1  2  20  16:99  5

IV. třída: Cetkovice – Jedovnice B 5:5 
(1:3), Dokoupil, Horák, Jurka, Letfus, Najer 
- Borek 2, Bayer, Nejezchleb, Pernica. 
Lažánky – Skalice B 9:1 (6:0), Musil Voj-
těch 2, Cupák Ivo, Kratochvíl, Semrád, To-
mek, Vrána, Zdražil, Švéda – Bílek. Vodě-
rady – Lomnice 3:4 (0:0), Boček, Dobiáš, 
Kudláček, vlastní - Svoboda 2, Němec. Svi-
távka B – Doubravice B 1:0 (1:0), Hruška. 
Bořitov B – Lipůvka B 2:1 (1:0), Hrazdíra, 
Kovář – Ševčík. Vilémovice B – Boskovice 
B 0:0. Vavřinec B – Kořenec B 4:0 (2:0), 
Zmeko 3, Vybíhal. 
  1.  Boskovice B  24  16  6  2  86:33  54 
  2.  Bořitov B  23  14  6  3  71:40  48 
  3.  Doubravice B  23  12  4  7  69:47  40 
  4.  Vavřinec B  23  12  4  7  58:36  40
  5.  Lipůvka B  23  12  3  8  63:51  39
  6.  Svitávka B  23  11  5  7  62:51  38 
  7.  Voděrady  24  11  2  11  60:69  35 
  8.  Cetkovice  22  10  4  8  69:57  34 
  9.  Jedovnice B  23  10  3  10  77:59  33 
  10.  Lažánky  22  9  4  9  63:55  31
  11.  Skalice B  23  6  1  16  39:81  19 
  12.  Lomnice  23  4  6  13  34:67  18
  13.  Vilémovice B  23  4  2  17  30:74  14 
  14.  Kořenec B  23  3  4  16  30:91  13

Divize starší dorost: Blansko – Sparta 
B 3:3 (1:1), Skoupý, Souček, Zouhar. Velké 
Meziříčí - FC Boskovice 0:2 (0:0), Gracias, 
Preč.
  1.  Bohunice  23  16  3  4  81:32  51
  2.  Bystrc  23  15  5  3  78:27  50
  3.  Žďár  23  12  4  7  83:49  40
  4.  Pelhřimov  23  11  5  7  57:42  38
  5.  Přerov  23  10  6  7  51:42  36
  6.  Vrchovina  23  9  6  8  56:55  33
  7.  Otrokovice  23  9  5  9  40:41  32
  8.  Líšeň B  23  9  4  10  41:57  31
  9.  Třebíč  23  8  4  11  36:45  28
  10.  Havl. Brod B  23  8  3  12  49:55  27
  11.  Blansko  23  7  6  10  43:54  27
  12.  Sparta B  23  7  5  11  37:55  26
  13.  Boskovice  23  5  6  12  37:67  21 
  14.  V. Meziříčí  23  3  2  18  30:94  11

Divize mladší dorost: Blansko – Sparta 
B 2:0 (0:0), Zmeko, Keprt. Velké Meziříčí - 
FC Boskovice 3:1 (3:0), Grenar.
  1.  Třebíč  23  18  2  3  79:16  56
  2.  Vrchovina  23  17  1  5  69:26  52
  3.  Přerov  23  15  4  4  57:22  49
  4.  Blansko  23  15  3  5  62:30  48

  5.  Havl. Brod B  23  12  3  8  54:38  39
  6.  Žďár  23  12  3  8  45:34  39 
  7.  Otrokovice  23  10  6  7  54:42  36
  8.  Bohunice  23  10  3  10  46:46  33
  9.  Pelhřimov  23  7  3  13  33:65  24
  10.  V. Meziříčí  22  6  3  13  26:47  21
  11.  Bystrc  23  6  3  14  28:66  21
  12.  Sparta B  23  6  2  15  35:56  20
  13.  Líšeň B  23  6  1  16  32:74  19
  14.  Boskovice  22  1  1  20  16:74  4

I. třída dorost: Ráječko – Letonice 1:3 
(1:2). Tišnov – Lipovec 3:0.
  1.  Kuřim  23  17  3  3  117:42  54 
  2.  Otnice  23  15  2  6  78:49  47  
  3.  Tišnov  23  15  1  7  88:52  46
  4.  Vojkovice  23  13  4  6  80:37  43
  5.  Letonice  23  12  6  5  88:48  42
  6.  Rousínov  23  11  6  6  75:51  39
  7.  Ráječko  23  11  1  11  56:52  34
  8.  Slavkov  23  10  4  9  58:65  34
  9.  Šlapanice  23  9  4  10  54:55  31
  10.  Brankovice  23  9  3  11  42:68  30
  11.  Bučovice  23  7  3  13  29:70  24
  12.  Lipovec  23  5  2  16  37:68  17 
  13.  MCV Brno  23  3  3  17  47:85  12
  14.  Čebín  23  3  0  20  45:152  9

OP dorost o 1.-8. místo: V. Opatovice – 
Rájec 1:0 (0:0), Stárek. Voděrady – Drnovice 
2:0 (1:0), Dvořák, Páral. Lipůvka – Letovice 
1:4 (0:3), Fuksa - Kougl 2, Hrdý, Pokorný. Cet-
kovice – Č. Hora/Bořitov 9:0 (4:0), Sychra 3, 
Pospíšil 2, Cojocaru, Dokoupil, Hanák, Horák. 
  1.  Cetkovice  11  10  1  0  54:12  31 
  2.  Rájec-Jestřebí  11  8  2  1  41:11  26 
  3.  Letovice  11  3  4  4  19:25  13
  4.  Voděrady  11  3  3  5  15:28  12 
  5.  Č. Hora/Bořitov  11  4  0  7  22:36  12 
  6.  Drnovice  11  3  2  6  16:35  11
  7.  Lipůvka  10  2  2  6  19:27  8 
  8.  V. Opatovice  10  2  2  6  12:24  8 

OP dorost o 9.-16. místo: Olešnice – 
Sloup/Šošůvka 7:8 (5:2), Svoboda, Řihák 
2, Danzinger, Ševčík - Novák 4, Andrlík 2, 
Trtílek, Vyklický, vlastní. Knínice – Kotvr-
dovice 2:2 (0:1), Korčák, Kšica - Hořava, 
Svoboda, ČK: Sedlák (Ko). Vísky – Svitáv-
ka 3:2 (2:1), Marek 2, Štark - Frehar, Peter-
ka. Kunštát/Lysice – Olomučany 5:2 (1:2), 
Horák 3, Tenora 2 - Kohút, Staněk. 
  1.  Kunštát/Lysice  11  8  1  2  50:23  25 
  2.  Sloup/Šošůvka  11  8  0  3  69:44  24 
  3.  Kotvrdovice  11  6  2  3  40:26  20
  4.  Vísky  11  6  2  3  34:33  20
  5.  Svitávka  11  6  0  5  44:27  18 
  6.  Knínice  11  3  3  5  28:46  12 
  7.  Olešnice  10  2  0  8  29:47  6 
  8.  Olomučany  10  0  0  10  14:62  0 

KP starší žáci: Slovan – Blansko 0:6 
(0:4).
  1.  Svratka  19  15  1  3  69:15  46
  2.  Veselí  19  15  0  4  73:27  45 
  3.  Blansko  19  13  3  3  55:26  42 
  4.  ČAFC 2011  19  11  2  6  45:35  35
  5.  Kyjov  19  10  2  7  58:38  32 
  6.  M. Krumlov  18  7  4  7  41:28  25
  7.  Bohunice  18  8  1  9  49:49  25
  8.  St. Lískovec  19  8  1  10  37:45  25
  9.  Kohoutovice  19  7  2  10  40:38  23
  10.  Slovan  19  6  3  10  20:47  21
  11.  Vojkovice  19  1  2  16  16:88  5
  12.  Medlánky  19  1  1  17  16:83  4

KP mladší žáci: Slovan – Blansko 2:2, 
Kutil, Rek.
  1.  M. Krumlov  18  13  3  2  80:25  42
  2.  Kohoutovice  18  12  4  2  64:24  40 
  3.  Svratka  18  11  5  2  77:33  38 
  4.  ČAFC 2011  18  12  1  5  81:56  37 
  5.  Kyjov  19  11  1  7  71:42  34
  6.  Blansko  19  8  1  10  57:66  25

  7.  Veselí  19  8  1  10  47:83  25
  8.  Medlánky  18  6  3  9  41:46  21
  9.  St. Lískovec  19  6  0  13  52:69  18 
  10.  Slovan  19  4  3  12  42:63  15
  11.  Vojkovice  18  4  1  13  21:62  13
  12.  Bohunice  17  3  1  13  39:103  10

I. třída starší žáci: Boskovice – Boh-
dalice 4:2 (2:2), Vorlický J, Vorlický L. 2. 
Slavkov – Rájec 2:2.
  1.  Bystrc  19  15  1  3  87:36  46
  2.  Svratka B  19  15  1  3  79:33  46
  3.  Kuřim  19  14  2  3  59:21  44
  4.  Boskovice  19  10  2  7  61:49  32 
  5.  Soběšice  19  10  1  8  48:36  31
  6.  Bučovice  19  7  2  10  48:50  23
  7.  Tišnov  19  7  1  11  36:64  22
  8.  Rájec  19  6  3  10  26:55  21
  9.  Bohdalice  19  6  1  12  42:75  19
  10.  Šlapanice  19  5  2  12  30:37  17
  11.  Řečkovice  19  5  1  13  34:56  16
  12.  Slavkov  19  5  1  13  31:69  16

I. třída mladší žáci: Boskovice – Boh-
dalice nehráno, soupeř se nedostavil. Slav-
kov – Rájec odl.

OP starší žáci 10+1 o 1.-4. místo: Veké 
Opatovice – Knínice 1:6 (1:1), Jurka - 
Mucha Ondřej 3, Jung, Mucha Vojtěch, Pro-
bošt. Olešnice – Letovice 9:0 (2:0), Kovář 
4, Dostál 2, Sýs 2, Šebesta. 
  1.  Knínice  4  2  0  2  62:19  37 
  2.  Olešnice  4  3  0  1  77:27  36 
  3.  V. Opatovice  4  3  0  1  41:34  27 
  4.  Letovice  4  0  0  4  33:58  19

OP starší žáci 10+1 o 5.-7. místo: 
Sloup/Vysočany – Lipovec 0:0. 
  1.  Lipovec  3  1  1  1  29:37  18 
  2.  Sloup/Vysočany  3  2  1  0  30:62  9 
  3.  Svitávka  2  0  0  2  25:60  9

OP starší žáci 7+1: Ráječko – Vísky 
13:0 (3:0), Nyčiporčuk 5, Sedlák 3, Sou-
ček 2, Fojt, Jedlička, Smutná. Olomučany 
– Drnovice/Voděrady 3:1 (2:0), Fedra 2, 
Kroutil – Dočekal. Kotvrdovice – Černá 
Hora/Bořitov 7:0 (2:0), Kocour 4, Mlčou-
šek, Nejezchleb, Vančura. 
  1.  Kotvrdovice  17  14  2  1  94:21  44 
  2.  Č. Hora/Bořitov  17  10  2  5  85:35  32 
  3.  Olomučany  17  9  3  5  68:35  30
  4.  Drnovice/Voděrady  17  6  6  5  47:38  24 
  5.  Ráječko  17  4  2  11  46:67  14
  6.  Vísky  17  0  1  16  8:152  1

OP mladší žáci 7+1: Adamov – Boskovi-
ce B 1:5 (1:2), Pindrič - Havelka 3, Kocůrek, 
Petrů. Šošůvka – Rudice 1:25 (0:13), Svoboda 
- Magda 6, Rys 5, Buchta, Matuška 3, Zouhar 
Dominik 3, Chajda 2, Stupinský 2, Zouhar 
Filip. Olešnice/Kunštát B – Cetkovice 10:0 
(2:0), Kříž 3, Bělehrádek, Janků 2, Bláha, 
Kleveta Lukáš, Štěrba. Olešnice/Kunštát A – 
Olomučany 10:1 (4:0), Novotný, Petrželka 3, 
Peša 2, Kleveta Jaromír, Kříž - Kučera. 
  1.  Boskovice B  16  13  2  1  154:15  41 
  2.  Olešnice/Kunšt. A  16  13  2  1  153:30  41 
  3.  Olešnice/Kunšt. B  15  11  0  4  143:33  33 
  4.  Rudice  15  10  3  2  128:32  33
  5.  Olomučany  16  7  1  8  91:80  22 
  6.  Adamov  16  6  3  7  101:70  21
  7.  Lipůvka  14  5  2  7  75:53  17 
  8.  Cetkovice  16  4  1  11  38:93  13 
  9.  Benešov/Kořenec  14  1  0  13  16:157  3 
  10.  Šošůvka  16  0  0  16  5:341  0

Starší přípravka 5+1: Voděrady-Lipův-
ka 3:2 (2:0), Opluštil 2, Tersch - Valenda 2. 
Ostatní výsledky nehlášeny. 
  1.  Blansko A  27  25  1  1  356:38  76
  2.  Kunštát/Olešnice  25  21  2  2  274:92  65 
  3.  Rájec-Jestřebí  26  20  0  6  199:77  60
  4.  Blansko B  27  19  2  6  188:87  59
  5.  Ráječko  26  18  3  5  194:106  57 
  6.  Adamov  27  18  1  8  179:122  55 
  7.  Lipovec  27  17  1  9  181:159  52 
  8.  Boskovice  25  15  3  7  186:141  48
  9.  Letovice  28  12  2  14  143:154  38 

  10.  Jedovnice  24  9  2  13  135:164  29 
  11.  Drnovice  26  8  1  17  135:212  25 
  12.  Vysočany/Sloup  26  7  1  18  111:221  22 
  13.  Voděrady  25  6  1  18  80:186  19
  14.  Svitávka  27  4  2  21  88:240  14 
  15.  V. Opatovice  26  3  4  19  80:240  13 
  16.  Lipůvka  26  3  2  21  116:210  11
  17.  Knínice  24  2  0  22  69:265  6

Mladší přípravka: Ostrov – Rájec-Jestře-
bí 1:7 (0:4), Burget - Mokrý 4, Klepárník 3. 
Boskovice A – Blansko A 15:8 (5:5), Čejka 
8, Marek, Novotný, Petrů 2, Všianský - Jan-
čiar 4, Kovář 2, Müller, Souček. Boskovice 
B – Blansko B 5:3 (1:2), Frajt 3, Berousko-
vá 2 - Brázda, Slanina, Soušek. Boskovice 
A – Blansko B 21:3 (13:2), Čejka 7, Petrů 
5, Marek 4, Novotný, Vajčner 2, Všian-
ský - Slabý, Slanina, Vlasák. Boskovice 
B – Blansko A 5:19 (2:11), Hrabec 3, Frajt 
2 - Jančiar 7, Souček 4, Polách 3, Kovář 2, 
Babka, Liška, Zouhar. Ostrov – Benešov/
Kořenec 1:11 (0:7), Matějíčková - Grepl 
9, Fiala, Vondál. Rájec-Jestřebí – Kníni-
ce 13:1 (5:1), Málek 4, Raibl 3, Mokrý 2, 
Augustin, Klepárník, Mach, Vrána – Fadr-
ný. Ostrov – Knínice 2:3 (2:1), Burget, Vág-
nerová - Kaderka 2, Mucha. Rájec-Jestřebí 
– Benešov/Kořenec 12:4 (8:0), Málek 5, 
Klepárník, Raibl 2, Mach, Mokrý, Vrána - 
Koudelka, Vondál 2. Rájec-Jestřebí – Jedo-
vnice 9:8 (4:6), Klepárník, Mokrý 3, Mach 
2, Augustin - Hrivík 5, Zouhar 2, Přibyl. 
Ostrov – Adamov 5:6 (2:3), Burget, Vág-
nerová 2, Konečný - Skoumal 4, Bavlnka 
2. Rájec-Jestřebí – Adamov 7:3 (5:1), Kle-
párník 3, Mach, Mokrý 2 - Skoumal 3. Ost-
rov – Jedovnice 2:9 (1:4), Burget, Tanen-
berger - Hrivík 4, Dvořák, Holý, Kosorin, 
Přibyl, Zouhar. Letovice – Blansko A 2:11 
(1:4), Lepka, Šamšula - Jančiar 5, Souček 
2, Kovařík, Kovář, Müller, Zouhar. Svitáv-
ka – Blansko B 6:3 (4:2), Bárta 3, Odehnal 
2, Andrlík - Nipper 2, Slanina. Letovice – 
Blansko B 17:1 (11:1), Jež 5, Šamšula 3, 
Hejl, Kalasová, Kobelka 2, Lepka, Pilát, 
Různar – Slabý. Svitávka – Blansko A 1:26 
(1:12), Odehnal - Jančiar 7, Kovář, Müller, 
Polách, Souček 4, Kovařík 2, Zouhar. 
  1.  Blansko A  21  18  1  2  314:94  55 
  2.  Kunštát/Olešnice  19  18  1  0  259:67  55 
  3.  Adamov  22  15  0  7  182:120  45
  4.  Rájec-Jestřebí  21  14  0  7  180:126  42 
  5.  Boskovice A  20  13  0  7  182:117  39 
  6.  Jedovnice  22  11  0  11  188:148  33
  7.  Boskovice B  20  10  1  9  205:169  31 
  8.  Lysice  19  10  0  9  158:166  30
  9.  Benešov/Kořenec  20  9  1  10  126:155  28 
  10.  Knínice  20  5  0  15  72:223  15
  11.  Letovice  8  4  0  4  66:50  12
  12.  Svitávka  20  4  0  16  76:256  12 
  13.  Blansko B  21  2  0  19  80:233  6 
  14.  Ostrov  19  1  0  18  34:198  3

OP ženy: Medlánky – Kohoutovice 5:2 
(2:1), Kučerová 2, Houšťová, Licková, 
Valková - Pokorná, Polcarová. Kostelec – 
Lažany 6:1 (3:1), Tomešová 2, Hubáčková, 
Pitáková, Waltrová, Řezníčková – Strouha-
lová. Drnovice – Ráječko 0:2 (0:1), Hons-
nejmanová, Odehnalová. 
  1.  Medlánky  17  16  1  0  88:19  49 
  2.  Kostelec   16  10  3  3  69:16  33 
  3.  Lažany  17  8  3  6  43:27  27
  4.  Kohoutovice  17  6  1  10  29:37  19 
  5.  Ráječko  17  6  1  10  25:58  19
  6.  Drnovice  18  0  1  17  7:104  1

šachy
Pierrova plichta, turnaj v Němčicích: 

1. Handl (Adamov) 7,5, 2. Švehla (Ada-
mov), 3. Pokladník (Sloup) 7,0. 4. Marek 
(Boskovice) 6,0, 5. Moc R. (Blansko) 6,0, 
6. Hubený (Boskovice) 5,5, 7. Moc M. 
(Blansko) 5,5, 8. Sapák (Lipůvka) 5,5.
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P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 V  M  – B , 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 S  – K , I.A 1 0 2

4 MS B  – B , I.A 1 0 2

5 B  – D , I.A 1 0 2

6 B  B – B , I.B 1 0 2

7 Ř  – D , I.B 1 0 2

8 S  – R -J , I.B 1 0 2

9 Č  – L , I.B 1 0 2

10 O  – J , OP 1 0 2

11 D  – K , OP 1 0 2

12 S  – L , OP 1 0 2

13 B  – B ,  . . 1 0 2

14 Č  H  – Š , OP 1 0 2

11. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – V , 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 K  – L  B, I.A 1 0 2

4 L  – R  B, I.B 1 0 2

5 R -J  – Č , I.B 1 0 2

6 D  – P , I.B 1 0 2

7 L  – B  B, I.B 1 0 2

8 J  – V , OP 1 0 2

9 K  – V , OP 1 0 2

10 Š  – R , OP 1 0 2

11 L  – Č  H , OP 1 0 2

12 K  – S , OP 1 0 2

13 O  – V , OP 1 0 2

14 B  – B , I.A 1 0 2

10. kolo

TIPOVAČKA

V jednotlivých kolech nadále vítězí tipéři z Ráječka. V 7. kole 
se to povedlo podruhé za sebou Josefu Ševčíkovi (21 bodů), v 
následujícím Lucii Škaroupkové (19 bodů). Celkové pořadí na 
www.zrcadlo.net.

Pokračování ze str. 7
Anna Zemánková v žákyních 

dopadla o poznání lépe, ztráta 1:36 
na okruhu znamenala bronzovou 
medaili. Úspěch pak završil mezi 
muži Open vítězstvím Petr Bořil.

V rámci všeobecné přípravy a ve 
volném termínu se cyklisté Moravce 
přetransformují v atlety a o úspěchy 
bojuji v běhu. 1.května při Bosko-
vických bězích na 200 metrech pat-
řilo stříbro Tereze Obořilové, která 
si se stejným výsledkem zaběhla 
i Zámecký běh na 2,5 km, ve kte-
rém v dorostenkách zaostala pouze 
za týmovou kolegyní Adélou Šafá-
řovou. Mimo výsledky ale musíme 
také zmínit naši pomocnou ruku 
pořadatelům, kdy jsme zajišťovali 
přípravné i úklidové práce, pomá-
hali při organizaci a zajišťovali cyk-
lodoprovod při hlavních bězích. O 
týden později na začátek tréninko-
vého kempu si odvezly z Běhu Čer-
nou Horou zlato Adéla Šafářová, 

stříbro Tereza Obořilová a úspěšný 
byl i Michal Šmída mezi mladšími 
žáky na třetím místě. Ze stříbrného 
úspěchu se radoval i náš sportovní 
ředitel Víťa Prudek ve veteránech.
Český pohár po Teplicích pokra-

čoval v Bedřichově, kde se poprvé v 
historii odjelo i první pohárové klá-
ní ve sprintu, které bylo na pořadu 
v sobotu 17. května. Už od pátku v 
Jizerkách pršelo, což trať s několika 
kamenitými a kořenovými pasážemi 
učinilo z větší části nesjízdnou. Pršet 
nepřestalo ani v závodní den sprin-
tů a tak se téměř všechny technické 
pasáže a výjezdy běhaly. Jelikož je 
pro nás důležitější olympijská disci-
plína cross country, která na progra-
mu byla až v neděli, nastoupili do 
sobotního závodu jen tři odvážlivci. 
Kadeti Dominik Prudek a Jan Šmída 
nepostoupili z kvalifi kace, a tak do 
vyřazovacích soubojů zasáhla jen 
Adéla Šafářová, která po úspěšném 
semifi nále podlehla ve fi nálové jíz-

dě pouze Petře Kozelské. Výsledky 
našich žáků i žákyň by šlo rozdělit na 
dva protipóly. Tomáš Tlamka si svým 
28. místem přijel pro první pohárové 
body, naopak Michal Šmída byl přes-
ně jako v Teplicích hodnocený na 44. 
příčce. U děvčat se hodila běžecká 
příprava Tereze Obořilové, což ji 
vyneslo na 6. místo, naopak Anna 
Zemánková se už na startu necítila fi t 
a ze závodu odstoupila.

Radostnější pohled do výsled-
ků a další medaili přidali experti. 
Ve vyrovnaném duelu tří jezdců na 
špici této kategorie nechyběl Tomáš 
Tlamka, který po třech okruzích s 
časem 46:30 a s půlminutovou ztrá-
tou přijel do cíle jako třetí, sedmý 
pak byl Petr Bořil. Se stejnou délkou 
závodu se museli vypořádat kadeti. 
Dominik Prudek opět atakoval první 
desítku a svým 12. místem pomohl 
týmu svými body k šesté příčce mezi 
všemi oddíly. Jan Šmída dojel do 
cíle jako 46. Nejdelší trať z Morav-

ců absolvovali junioři. Nejlépe na 
bodovaném 29. místě dokončil 
Patrik Kolář, o tři příčky a 1,5 minu-
ty za ním byl Jirka Štěpaník a se 
dvěma koly ztráty přijel 47. Lukáš 
Gregor. Technické potíže se naštěs-
tí vyhnuly všem našim bikerům a 
dvojnásob to platí o kadetce Adéle 
Šafářové, která na loňský mistrov-
ský Bedřichov vzpomíná se slzami 
v očích, když přetržený řetěz ji totiž 
připravil o titul. Letos sice techni-
ka trpěla daleko více, ale Adélina 
Merida vydržela až do cíle, možná i 
proto, že se více běhalo a v tom je 
Adéla nepřekonatelná. Od začátku 
se držela ve vedoucí skupině a vždy, 
když přišlo na sesednutí z kola, utek-
la svým soupeřkám a vybudovala 
si náskok, který v cíli znamenal 20 
sekund rozdílu před celým 26 člen-
ným startovním polem. Vedle zlaté 
medaile si navíc odnáší na závod 
vzpomínku v podobě dvou stehů na 
roztrženém koleni.  Moravec Team

Moravec Team má za sebou náročný měsíc

S pocitem smutku oznamujeme všem přátelům 
a známým, že řady našeho týmu po dlouhé a těžké 
nemoci opustil ve věku nedožitých 68 let bývalý jez-
dec a současný sponzor, pan Otto Hilburger z Bosko-
vic, který měl lví podíl na pořízení motocyklu a úspěš-
ně se rozvíjející kariéře naší mladé jezdkyně Romany 
Tomáškové. Čest jeho památce!  (vj)

Z  O  H

Z kvalifi kačních 
závodů na mistrov-
ství České republiky 
mladšího a staršího 
žactva, které se kona-
ly v brněnské pěta-
dvacítce na Lesné za 
přítomnosti plavců z 
dvanácti oddílů Jiho-
moravského kraje, při-
vezli blanenští plavci 
deset medailí. Nejvíce 
jich vybojovala Barbo-
ra Sedláková, a to dvě 
stříbrné z motýlkových 
tratí a dvě bronzové z polohovek. Jediné zlato pro Blansko získal Milan 
Musil v disciplíně dvě stě metrů prsa. Na poloviční trati stačil jeho osob-
ní rekord na stříbrnou příčku. Oba úspěšní plavci zastupovali kategorii 
mladšího žactva. Ve stejné kategorii se ještě na stupních vítězů objevi-
li: Kateřina Demová, která brala bronz za osmistovku kraul, a Radim 
Švarc, který doplaval stříbrný na stovce motýlek a dvoustovce polohově. 
V kategorii staršího žactva byly výsledky slabší, bodovala pouze Vik-
torie Grmelová v disciplíně dvě stě metrů motýlek, kde obsadila třetí 
místo. Všichni jmenovaní plavci by se měli v polovině června představit 
na Letním mistrovství ČR v Pardubicích a Chomutově.  (vv) 

 Foto Věra Vencelová

A

 Foto Barbora Sedláková Foto Barbora Sedláková

Klíny - Horské středisko Klíny v 
Krušných horách bylo před dvěma 
týdny dějištěm mistrovství České 
republiky v dlouhém duatlonu. Ten 
tvoří 5 km běh, 80 km na kole a 15 
km běhu. Na start se postavilo cel-
kem 135 závodníků. Tratě zde jsou 
nesmírně těžké, kopcovité, v obou 
bězích museli závodníci zdolat pět-
krát sjezdovku, na kole se nastoupá 
vice jak 1400 m.

Závodu se po roční pauze zúčast-
nil po operaci achilovky i nestár-
noucí Milda Bayer. Ten byl členem 
vítězného týmu Trilife Autor Zlín, 
když společně s Petrem Vabrouš-
kem, Lukášem Slatinským, Luká-
šem Polanem a Martinem Bothem 

zvítězili v soutěži družstev. Stal se 
i mistrem ČR v kategorii M65.

„Bylo velké dilema jaké kolo 
na závod zvolit pro těžký profi l 
tratě, zda jet na klasickém kole 
s hrazdou nebo na časovkářské 
koze. Nakonec jsem se rozhodl 
pro speciál. Nebyla to správná 
volba. Běhy byly z mého pohledu 
mnohem lepší a jen se potvrdilo, 
že jsem kvalitnější běžec než cyk-
lista. Je zde co napravovat,“ říká. 
Celý závod dokončíl Bayer v čase 
5:24:30 hod. „Byl to určitě dobrý 
vstup do sezony, která bude nároč-
ná,“ dodal. Teď se již těší na popu-
lární závod Blanenský plecháč, 
který se koná tuto neděli.  (bh)

Miloš Bayer je dvojnásobným mistrem ČR

Miloš Bayer druhý zprava.  Foto archivMiloš Bayer druhý zprava.  Foto archiv

Z  
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Boskovice – Knihkupectví Ryšávka v 15.30 hod.: Autorské čtení Ivany 
Havelkové.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: III. Absolventský koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bony a klid 2.
Boskovice v 19.30 hod. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.

středa 28. květnastředa 28. května
AKCEAKCE

Adamov – DPS v 9 hod.: Opět za obyvateli DPS a ostatními zájemci z řad 
seniorů zavítáme s nabídkou knih z knihovny MKS Adamov a doplníme ji 
„společenským okénkem“, které nám připomene významná životní jubi-
lea známých kulturních osobnos  .
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Prodej vyřazených knih a časopisů.
Blansko – Náměs   Republiky ve 14 hod.: Jak se žije cizincům na Blanen-
sku, interak  vní hra.
Blansko – Galerie města Blanska v 16 hod.: Muzikohrátky, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Zámek ZUŠ v 18 hod.: Absolventský koncert žáků ZUŠ Blan-
sko.
Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Místo uzdravení, setkání 
nad Biblí.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bony a klid 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man 2.

čtvrtek 29. květnačtvrtek 29. května
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS v 9.45 hod.: Dopoledne s pohádkou: Námořnická 
pohádka, hraje Divadlo v batohu.
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Absolventský koncert tanečního obo-
ru ZUŠ.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Absolventský koncert ZUŠ.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Petr Spálený & Apollo Band, ZUŠ 
Letovice, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bony a klid 2.
Boskovice v 19.30 hod. Irena a Vojtěch Havlovi.
Doubravice v 18 hod. Kameňák 4.

pátek 30. květnapátek 30. května
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 hod.: Kostelní den a noc v kostele sv. 
Mar  na, více na str. 2.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice - VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ v 10.15 hod.: Výstava 
psích miláčků.
Letovice – Sál ZUŠ v 15 hod.: Žákovská besídka třídy uč. Ing. Milana Hakla.
Letovice – Sál ZUŠ ve 20 hod.: Robert Balzar Trio, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bony a klid 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Bony a klid 2.
Šebetov v 19.30 hod. 47 Róninů.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Rolling Stones - tema  cký fi lmový večer.

sobota 31. květnasobota 31. května
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 7 hod.: XVII. Historický jarmark a oslava Dne 
dě  , více na str. 5.
Blansko – Náměs   Republiky ve 14 hod.: 6. setkání historických vozidel 
Trabant.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem ve 13 hod.: Den dě  .
Boskovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Pěvecké sdružení Vítězslav 
Novák, koncert.
Jedovnice - Sokolská hřiště ve 13 hod.: Motosraz JAWA, více na str. 9.
Knínice – Kulturní dům v 9 hod.: Knihnický turis  cký pochod.
Letovice – Le  ště ve 14 hod.: Dětský den.
Svitávka – Sokolovna v 15 hod.: Dětský den.
Šebetov – Zámecký park ve 14 hod.: Dětský den.
Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Koncert mužského pěveckého 
sboru Vocatus ecumenicus.
Velenov – Pastvisko u rybníku ve 14 hod.: Dětský den a kácení máje.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Khumba. (3D)
Blansko ve 20 hod. X-Men: Budoucí minulost. (3D)
Boskovice v 17 hod. Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana.
Boskovice v 19.30 hod. Bony a klid 2.

neděle 1. červnaneděle 1. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Koncert dechové hudby, zahrají decho-
vé soubory Olšověnka, Bivojanka a německý dechový soubor z Aschheimu.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 10.30 hod.: Pohádka o Karkulce, hraje 
divadlo Kolárka.
Knínice – Kulturní dům v 15 hod.: Den dě  .
Olešnice – Ski-areál ve 14 hod.: Dětský den.
Velké Opatovice – Zámecký park ve 14 hod.: Dětský den.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Khumba. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. X-Men: Budoucí minulost. (3D)

pondělí 2. červnapondělí 2. června
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. X-Men: Budoucí minulost. (3D)

úterý 3. červnaúterý 3. června
AKCEAKCE

Blansko – Zámek ZUŠ v 15.30 hod.: Den otevřených dveří – učebna ZUŠ.

Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Koncert k výročí Soukromé ZUŠ Blan-
sko.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 18 hod.: Muzikálové melodie.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sousedi.

středa 4. červnastředa 4. června
AKCEAKCE

Blansko – Sál okresního soudu v 17.30 hod.: Absolventské vystoupení 
tanečního oboru ZUŠ Blansko.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sousedi.

čtvrtek 5. červnačtvrtek 5. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Hyperak  vita a poruchy učení, před-
náška.
Blansko – ZUŠ zámek v 15 hod.: Den otevřených dveří – učebna ZUŠ.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Absolventský koncert III. hudebního 
oboru.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 19 hod.: Tanec na hrnec II, hraje divadlo 
Kolárka.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 19.30 hod.: Concentus Moraviae – Clara Nova-
kova a Dora Novakova-Wilmington, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.
Doubravice v 18 hod. Jako nikdy.

pátek 6. červnapátek 6. června
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park ve 12 hod.: Majáles 2014.
Blansko – Kino v 16 hod.: Výstava prací žáků výtvarného oboru Soukro-
mé ZUŠ, vernisáž.
Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Na vrchol, fi lm.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Obrazy z Vysočiny, vernisáž 
výstavy obrazů Marty Kovaříkové-Hanychové s připomínkou ak. mal. 
Rudolfa Hanycha.
Lomnice u Tišnova – Synagoga v 17 hod.: Obrazy a skleněné variace 
Mar  ny Fialové, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Zloba – královna černé magie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.

sobota 7. červnasobota 7. června
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility na Sportovním ostrově v 10 hod.: Zvířátkový 
den.
Kunštát – Areál panské zahrady: Svátky řemesel na téma kůže.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídky histo-
rické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa od 14 do 16 hod.: Prohlídky farního kos-
tela.
Lysice – Zastávka u COOPu ve 13 hod.: Sobotní putování za kamennými 
svědky minulos   do Lysic.
Olešnice – Zahrada kulturního domu od 14 hod.: Olešnická kytka, folko-
vý fes  val. Jako host vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Zloba – královna černé magie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.

neděle 8. červnaneděle 8. června
AKCEAKCE

Kunštát – Areál panské zahrady: Svátky řemesel na téma kůže.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Zloba – královna černé magie. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zakázané uvolnění.

pondělí 9. červnapondělí 9. června
AKCEAKCE

Boskovice – Zámek v 19.30 hod.: Concentus Moraviae v 19.30 hod.: 
Josef Špaček a Miroslav Sekera, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bony a klid 2.

Z  

Galerie Kruh zve na vernisáž
Galerie Kruh na rájeckém zámku připravila na neděli 1. června v 15 hodin 
vernisáž výstavy Alena Kojdlová - Inspirace. Vernisáž bude spojena 
s módní přehlídkou šperků a módních doplňků autorky. Úvodní slovo 
pronese Věra Razsochová, o hudební doprovod se postará Lenka Musi-
lová (fl étna). Výstava potrvá do 16. července. Alena Kojdlová je známá 
brněnská výtvarnice, která se věnuje již od deseti let olejomalbě, jejími 
tématy jsou zátiší a portréty, které vyzařující pozitivní poetické ladění. 
Maluje také na sklo a vyrábí dekorativní předměty. Kromě obrazů tvoří 
paní Kojdlová umělecké doplňky z kůže - šperky, opasky, kabelky i dal-
ší dekorativní předměty.  V práci s kůží je opravdovým mistrem svého 
oboru. Naprosto dokonalé řemeslné zpracování materiálu je umocněno 
neobyčejnou výtvarnou tvořivostí a citem pro barvy.

Rob McBride na návštěvě 
u Hrubé lípy v Jedovnicích

Hrubá lípa v Jedovnicích přivítala pod svou korunou vzácnou návštěvu. 
S žáky zdejší ZŠ a jejich učiteli se zde setkal známý ochránce starých 
a památných stromů z Anglie Rob McBride. Rob McBride pracoval 
v minulosti na mnoha projektech na záchranu starých stromů po celé 
Anglii. Úzce spolupracuje s rozhlasovou a televizní společností BBC při 
tvorbě pořadů o starých stromech. Sám o sobě říká, že je lovec stromů. 
Za posledních 10 let vyhledal a zpracoval, se svými spolupracovníky, do 
národní databáze chráněných stromů v Anglii, více jak 3000 stromů. Pro 

představu je zajímavé porovnání s českou databází památných stromů, 
která obsahuje 5 766 stromů. S jedním ze svých nejlepších úlovků sezna-
moval děti ze ZŠ v Jedovnicích. Je jím dub starý 1200 let s obvodem 
kmene 13 metrů. Je tak větší než známá Vejdova lípa u Pastvin, která má 
obvod „pouhých“ 12,5 m. Rob McBride, společně s dětmi, změřil obvod 
Hrubé lípy. Protože je to ještě mladá a štíhlá dáma, tak bylo naměřeno 
550 cm. Součástí setkání bylo vylosování čísla, pod kterým se Hrubá lípa 
zúčastní letošního fi nále ankety „Strom roku“, která začne 15.6. Losem 
bylo přiděleno Hrubé lípě číslo 2. Tedy stejné číslo pod jakým se před 
dvěma roky účastnila této soutěže Novodvorské aleje z Moravského kra-
su. Doufejme, že bude Hrubá lípa stejně úspěšná jako Novodvorská alej. 
Ta v roce 2012 anketu Strom roku, s drtivou převahou, vyhrála a probo-
jovala se do evropského kola.  Jiří Židů

Sbor dobrovolných hasičů Sloup slavil 120. výročí. V pátek 23. květ-
na proběhla slavnostní členská schůze a v sobotu 24. května se rozběhl 
hasičský program oslav naplno. Dopoledne proběhl den otevřených dve-
ří na hasičské zbrojnici. Odpoledne byly k vidění ukázky požární techni-
ky a hašení. Mohli jsme shlédnout historické i novodobé zásahy. Pozor-
nost upoutali zejména malí hasiči, kteří uhasili „hořící školu“. Vrcholem 
ukázek bylo hašení hořícího auta v podání sloupské zásahové jednotky. 
Všichni hasiči a návštěvníci si mohli rovněž vyzkoušet svou sílu v hodu 
motorem Jawa a shlédnut výstavu fotografi í a kronik z činnosti SDH. 
Výbornou atmosféru doplňovala hasičská dechovka Šeucouská muzika 
a skupina Velvet. Pavel Novák

Pohybem ke zdraví
Relaxační a rehabilitační odpoledne hrají v celoročním programu čin-

nosti Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích hlavní roli. 
Jsou návodem pro členy sdružení ke zlepšení zdraví a fyzické kondice 
vlastním přičiněním každého jednotlivce. Nabízejí různé možnosti, jak 
zábavnou formou kolektivně upevňovat a pečovat o svoje zdraví a učit 
se návyky zdravého stylu života v pokročilém věku i se zdravotním 
postižením. 

K nejoblíbenějším akcím pro zdraví, které jsme v roce 2014 pro naše 
členy připravili, patří ,,Rehabilitační odpoledne“ v Nemocnici Blansko 
na balneoterapii rehabilitačního oddělení. V letošním roce jsou tato 
odpoledne na programu celkem čtyřikrát. Zde na tomto oddělení se pod 
vedením odborných pracovnic učíme různá protahovací a posilovací cvi-
čení v tělocvičně. Cvičí se také v bazénu, v kombinaci s kondičním pla-
váním. Účastníci v neposlední řadě využívají léčebné účinky vířivé kou-
pele. Tato rehabilitační odpoledne se uskutečňují díky pochopení vedení 
rehabilitačního oddělení, ale také odborných pracovníků oddělení. 

Tradiční akcí pro zdraví se postupem času stalo ,,Relaxační odpoled-
ne“ v lázních Boskovice. Zde vždy využijeme rekreační a plavecký bazén, 
vířivou vanu, fi nskou saunu, infrasaunu. V nabídce je solná kabinka, 
kterou využívají zejména astmatici. Další místo k relaxaci a rehabilitaci 
jsme navštívili v Kuřimi, kde je v Aquaparku možnost k relaxaci podobná, 
jako v boskovických lázních, jen prostory jsou o poznání větší. I zde jsme 
využívali všech vymožeností léčebných účinků balneoterapie a sauny.

K akcím pro zdraví řadíme dva ozdravné pobyty. A to v květnu 
v Orlických horách a druhý bude v srpnu na Vysočině. Během těchto 
pobytů se každý den cvičí v tělocvičně a bazénu. Nechybí také masáže 
a klimatoterapie. Během roku je na pořadu pravidelné ,,Relaxační cviče-
ní s Lenkou“, o které je rovněž velký zájem. 

Všechny tyto akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravské-
ho kraje a Městského úřadu Letovice.  Za NSZdP Letovice Borek

Milé setkání po letech
Bývalí žáci Základní školy ve Stvolové si uspořádali sraz a pozvali 

také svého pana učitele Josefa Kopáčka, který na škole působil dvacet 
čtyři let. Setkání se uskutečnilo 26. dubna po pětatřiceti letech od zrušení 
této školy, symbolicky na Stvolovské rychtě, restauraci, která má svůj 
provoz v budově bývalé školy. Sjela se více jak stovka bývalých absol-
ventů, aby společně s panem Kopáčkem zavzpomínali na dobu, kterou 
spolu prožili ve škole. Na setkání byly instalovány panely s dobovými 
fotkami a jinými písemnostmi z doby působení pana učitele na zdejší 
škole. V krátkém vystoupení dnes již čtyřiaosmdesátiletý pan Kopáček 
zavzpomínal na léta ve Stvolové a po slavnostním přípitku, následoval 
oběd a potom i společné focení! Setkání mělo zvláštní kouzlo, protože se 
zde setkaly dvě generace bývalých žáků a pracovníků školy a přítomní 
si mohli oživit vzpomínky na dobu svého mládí v jednotřídní pěkné ško-
le. Každý účastník obdržel pamětní list z tohoto setkání s vlastnoručním 
podpisem svého prvního učitele – jako na vysvědčení. Poděkování za 
obětavou přípravu setkání patří především hlavním organizátorům Petru 
Bohatcovi, Pavlu Kolínkovi a paní Dagmar Suché. Opravdu velká účast 
je dílem i samotného pana učitele, který obětavě pomáhal s pozvánkami. 
 Jiří Kašpar
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