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Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Velká cena Blanenska začala
První závod seriálu 
v Jabloňanech 
ovládli muži 
z Bílovic a ženy 
ze Žďáru.
  Více na straně 4

Marta Antonínová

Adamov - Většina lidí v Ada-
mově bydlí ve třetím nebo vyš-
ším patře. V případě požáru se 
tak jedná o složitou situaci a při-
pravit se na ni je velmi náročné. 
Adamovští dobrovolní hasiči 
proto uvítali, že jim fi rma Eden 
dala k dispozici již nevyhovují-
cí vícepodlažní budovu určenou 
k demolici, aby tam po několik 
dní mohli trénovat. 

Hasiči musí umět rutinně natáh-
nout hadicové vedení do vyšších 
pater, vyhledávat a zachraňovat lidi 
a samozřejmě hasit požár. To se dá 

cvičit i tak zvaně nasucho, ale reál-
né podmínky jsou často jiné. 

„Jsme rádi, že nám fi rma Eden 
poskytla na pár týdnů prostory sta-
ré výrobní budovy a my můžeme 
trénovat čtyři základní věci, které 
se běžně trénovat nedají. Za prvé 
je to otvírání a prohledávání uza-
vřených prostor. V případě zásahu 
v Adamově jde především o byty, 
kde hrozí nebezpečí z prodlení, 
ať už jde o záchranu dětí, lidí se 
zdravotním postižením a podobně. 
Tady jsme si mohli reálně zkusit, 
jak se dostat za použití speciálního 
nářadí do vnitřních prostor. Dále 
naši hasiči trénovali práci s proud-
nicí. Jedná se o to, aby poznali, jak 
se voda chová v určitém prostředí. 
Jak se odpařuje, jak používat její 
jednotlivé režimy,“ popsal velitel 
jednotky Petr Kupka.

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Hasiči trénovali v náročných podmínkách

Desítky motorkářů se sjely k jeskyním

Radim Hruška

Sloup - Areál Sloupsko-šošůvských jes-
kyní hostil o víkendu již pátý ročník preven-
tivní akce Nežij vteřinou. Policisté se v rám-
ci ní zaměřili na motorkáře. Kontroly, měře-

ní rychlosti a pokuty ale tentokrát nahradily 
ukázky bezpečné jízdy, soutěž a prezentace 
následků dopravních nehod. 

S nástupem teplého počasí se na silnicích 
objevuje stále více milovníků jízdy v jedné 
stopě. Čekat na sebe nedávají ani nehody. 

Jedna z posledních se stala v pátek 8. června 
v Boskovicích. Mladou ženu na motocyklu 
značky Yuky tam zaskočil posypový ma-
teriál na silnici a bourala. Výsledkem bylo 
lehké zranění.

Jedna z částí akce byla zaměřena právě 

na správnou techniku jízdy. Své mnoholeté 
zkušenosti motorkářům předával vicemistr 
Evropy v mototrialu Mirek Lisý. Návštěv-
níci si mohli také prohlédnou vybavení zá-
chranářů nebo zkusit bezpečné sundávání 
helmy po nehodě (viz foto) a další věci.

Otevření 
aquaparku se 

odkládá
Blansko - Už v sobotu 9. červ-

na se měly otevřít pro návštěvní-
ky brány blanenského aquaparku. 
Nestalo se tak. „Současné počasí 
neavizuje žádný ekonomický pří-
nos. Rozhodli jsme se proto, že 
zahájení provozu odložíme,“ in-
formoval ředitel Služeb Blansko 
Radek Snopek. 

Milovníci vodních radovánek 
ale nebudou čekat dlouho. „Pokud 
počasí bude jen trochu příznivěj-
ší, jsme připraveni tak učinit hned 
o nadcházejícím víkendu, nevylu-
čujeme ani pátek,“ prozradil. 

Ceny vstupného budou na úrov-
ni loňského roku. „Jisté změny 
možná poznají pouze vodomilové 
v restauračních zařízeních, kde se 
změnil provozovatel,“ doplnil Ra-
dek Snopek. (bh)

Ve vyprošťování
jsou nejlepší 

Boskovice
Boskovice, Brno - Boskovičtí 

profesionální hasiči ovládli soutěž 
ve vyprošťování osob z vozidel, 
která se konala v Brně a postoupi-
li tak do celorepublikového kola. 
Družstvo stanice v Boskovicích 
vyhrálo krajskou soutěž po sedmé 
v řadě. Mezi dobrovolnými jed-
notkami zvítězili hasiči z Velkých 
Opatovic.

„Každý tým čekal zásah v ně-
které ze šestnácti modelových 
situací po havárii jednoho nebo 
dvou vozidel, která po nehodě 
stojí na kolech, jsou převráce-
ná na střeše či na boku, nebo jde 
o dvě havarovaná auta zaklíněná 
v různých pozicích do sebe. Při 
některých zásazích byla havaro-
vaná auta zaklíněna také o terén-
ní či jinou překážku. Aby soutěž 
co nejvíce navozovala skutečný 
zásah u reálné nehody, její druh 
a rozsah včetně polohy a zraně-
ní fi guranta se členové týmu do-
zvěděli až při zahájení zásahu,“ 
popsal mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid. Jak dodal, 
při vyprošťování rozhodčí bedlivě 
posuzovali a hodnotili i poskytnutí 
první předlékařské pomoci zraně-
nému, techniku jeho vyprošťování 
i transport k vozidlu zdravotnické 
záchranné služby.  (hrr)

Letovice mají
nového 

místostarostu
Letovice - V Letovicích už zna-

jí nové vedení města. Kvůli vypo-
vězení koaliční smlouvy ho volili 
tamní zastupitelé na mimořádném 
zasedání. Starostou zůstává Vla-
dimír Stejskal (ODS). Na postu 
místostarosty nahradil Radka Pro-
cházku (Občanská iniciativa) Jiří 
Palbuchta (ČSSD). V sedmičlenné 
radě města  zasedlo pět nových 
tváří. Tři křesla patří ODS, dvě 
sociálním demokratům a dvě li-
dovcům.  (hrr)

Krajský přebor jde do finiše
Blanenský Petr 
Crhák nasázel 
Rousínovu hned 
čtyři góly.
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Protože ve městě je množství ví-
cepodlažních budov, procvičovali 
hasiči dovednosti při vytváření ha-
dicového vedení. „Nejde o to, že by 
se to učili. Oni to samozřejmě umí, 
ale bez stálého tréninku to nejde. 
Jsou to takzvané útoky do poscho-
dí, po schodech, po plášti budovy. 
Samozřejmě i s vodou, protože tady 
nevadí, že někam zateče,“ vysvětlil 
velitel adamovských hasičů s tím, 
že následoval trénink prohledává-
ní prostor. Závěrečná fáze patřila 
nácviku zásahu v zakouřených 
prostorách, kde hasiči na sebe prak-
ticky nevidí. Dvojice s dýchacími 
přístroji či celá skupina, se musí 
se naučit spolupracovat, postupo-
vat systematicky při prohledává-
ní a ještě s sebou táhnout hadice, 
dostat se k požáru a likvidovat ho. 
 Pokračování na str. 2

Zdravotníci budou soutěžit
Blansko - Ve dnech 15. až 17. června se v Blansku uskuteční celostát-

ní kolo soutěže mladých zdravotníků. Jeho organizace se ujal tradičně 
Oblastní spolek ČČK Blansko.

„Český červený kříž pořádá každoročně soutěžní klání nejlepších 
mladých zdravotníků,a to na okresní, krajské a celostátní úrovni.Tradice 
těchto soutěží je známá více než půl století,“ uvedl jeden z hlavních or-
ganizátorů Jiří Kučera. Jak řekl, v loňském roce se prostřednictvím akcí 
ČČK seznámilo s problematikou první pomoci téměř dvacet tisíc dětí. 
„Mladí zdravotníci se pod vedením učitelů - zdravotníků v kroužcích 
na základních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií 
seznamují se základy první pomoci. Nenásilnou formou se tak dozvědí, 
jak v nouzi pomoci kamarádovi, sobě či třeba i rodičům, vždyť znalost 
základů první pomoci by měla patřit k výbavě každého z nás,“ dodal. 

Děti soutěží v praktických dovednostech z první pomoci s použitím 
standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků na 
věrohodně namaskovaných fi gurantech simulujících vážná i lehčí poraně-
ní, s nimiž se můžeme setkat při sportu, v dopravě, v domácnostech i jinde 
v běžném životě. „Soutěž proběhne v ulicích města Blanska, na veřejných 
prostranstvích a na náměstí Republiky,“ upřesnil Kučera. (bh)

Pobodal muže kvůli dvěma  sícům

Po zásahu. Požár hasiči lokalizovali, prozkoumali všechny prostory a na-
konec zdroj ohně a kouře zlikvidovali.  Foto Marta Antonínová

Velké Opatovice - Kriminalis-
té řeší případ pobodaného muže, 
který se stal v úterý 29. května 
u hřbitova na silnici mezi Velkými 
Opatovice a Smolnem. 

Po nahlášení události se na mís-
to vydala hlídka z obvodního od-
dělení v Letovicích. Policisté se 
spojili s osádkou rychlé záchran-
né služby, která již uvnitř sanitky 
ošetřovala zakrváceného mladíka. 
Policisté si u hráze rybníka všimli 
muže, který byl na obličeji a kon-
četinách od krve. Následně se při-
znal, že pobodal svého devatenác-
tiletého známého. Ten při útoku 
utrpěl bodně řezná poranění v ob-
lasti zad a hrudníku, a v důsledku 

těchto zranění byl v bezprostřed-
ním ohrožení života. Závažnost 
utrpěných zranění si vyžádala le-
tecký transport na urgentní příjem 
brněnské fakultní nemocnice, kde 
se poškozený mladík musel podro-
bit operaci. 

Motivem napadení byly nesho-
dy o peníze. „Teprve dvacetiletý 
pachatel dlužil poškozenému dva 
tisíce korun a poté, co na něj po-
škozený začal naléhat a dluh chtěl 
vrátit, rozhodl se jej vylákat ke 
hřbitovu. Tam si s sebou vzal nůž, 
pomocí kterého chtěl svým slo-
vům dodat důraz a poškozeného 
přesvědčit, ať mu se zaplacením 
dluhu počká. Poblíž hřbitova pak 

nůž vytáhl a svého známého ně-
kolikrát bodnul. Pak nůž odhodil 
a začal utíkat směrem k přehradě. 
Po chvíli si uvědomil, co udělal 
a sám zavolal na tísňovou linku,“ 
popsala krajská policejní mluvčí  
Petra Vedrová. 

Kriminalisté útočníka obvinili 
ze zvlášť závažného zločinu vraž-
dy ve stádiu pokusu, za který mu 
hrozí trest odnětí svobody až na 
dvacet let. Státní zástupce na pod-
nět vyšetřovatele podal návrh na 
vzetí obviněného, dosud netresta-
ného muže, do vazby.

Jihomoravští kriminalisté šetří 
v letošním roce už patnáctý případ 
vraždy (včetně pokusů).  (hrr)

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška  Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška



Radim Hruška

Blansko - Nemocnice Blansko 
podpořila projekt Avon Pochod, 
kterého se účastní miliony lidí ve 
více než padesáti zemích světa 
na důkaz podpory ženám s ra-
kovinou prsu. V úterý 5. června 
připravila akci s bohatým pro-
gramem. Příchozí mohli navštívit 
blanenskou nemocnici a využít 
odborného poradenství od lékařů 
radiodiagnostického oddělení prá-
vě k této problematice. Na místě 
probíhaly také rezervace pouká-
zek na mamografi cké vyšetření 
od společnosti Avon. Nechyběly 
výrobky s růžovou stužkou. Vý-
těžek z prodeje putuje na konto 
iniciativy proti rakovině prsu.

„Akce je jedním z mnoha kro-
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Letovič   se domlouvají s novým zájemcem o jeho provozování

Keltský skanzen má naději

Nemocnice Blansko „bojovala“ za zdravá prsa

K K
Policisté znají 

jména vandalů
Drnovice - Boskovičtí policisté 

už znají jména dvou mužů, kteří 
mají na svědomí několik vandal-
ských kousků v Drnovicích. Jed-
ná se o dvacetileté mladíky, kteří 
v noci 7. května pod rouškou tmy 
přemisťovali v obci odpadkové 
koše, vyvrátili dopravní značku, 
poničili dvě lavičky, schránku na 
dopisy, ale také houpačky a vyba-
vení dětského hřiště. Celkem tak 
způsobili škodu za více než čtrnáct 
tisíc korun. Nyní jsou podezřelí ze 
spáchání trestného činu poškození 
cizí věci. Jeden z pachatelů se pod-
le zjištění policie měl podílet také 
na poničení historického kamenné-
ho kříže v blízkosti Kunčiny Vsi, 
kde byla škoda vyčíslena na dvacet 
tisíc korun.  (hrr)

Z bytů zmizely
peníze i zlato
Boskovice - Do dvou bytů v by-

tovém domě v Boskovicích se ve 
středu 6. června vloupal zatím ne-
známý pachatel. Dovnitř se dostal 
po poškození vchodových dveří. 
Z bytů si odnesl peníze, ale také 
zlomkové zlato nebo externí disk 
k počítači. Celkem způsobil škodu 
za téměř 57 tisíc korun.  (hrr)

Podvodník se
vydával 

za sanitáře
Ráječko - Osmdesátiletá žena 

z Ráječka se v úterý 5. června stala 
obětí podvodu. Nejprve jí zatelefo-
noval muž, který se potom dostavil 
přímo ke dveřím jejího bytu. Před-
stavil se jako Martin, na sobě měl 
oblečený červený oděv sanitáře 
a pod záminkou dopravní neho-
dy a nutnosti zaplatit způsobenou 
škodu vylákal na důchodkyni více 
než šest tisíc korun. Následně se ale 
ukázalo, že k žádné nehodě nedo-
šlo a že žena naletěla neznámému 
podvodníkovi.

Blanenští policisté nyní po muži, 
který je podezřelý ze spáchání 
trestného činu podvodu, pátrají. 
Zároveň opět upozorňujeme starší 
lidi, aby nebyli důvěřiví, nekomu-
nikovali s cizími lidmi a už vůbec 
jim bezdůvodně nepůjčovali nebo 
nevydávali peníze.  (hrr)

Muž odebíral 
elektřinu 
načerno

Velkoopatovicko - Škodu za té-
měř sto dvacet tisíc korun způsobil 
energetické společnosti třiašede-
sátiletý muž z Velkoopatovicka. 
V době od loňského prosince do za-
čátku letošního března totiž napojil 
svůj rodinný domek na hlavní jistič 
v místě ještě před elektroměrem. 
Elektroměr tak nenačítal odebra-
nou energii a muž tak neoprávněně 
odebral a spotřeboval elektřinu, za 
kterou by jinak musel uhradit více 
než 118 tisíc korun. Komisař již za-
hájil trestní stíhání. Muž je nyní po-
dezřelý ze spáchání trestného činu 
krádeže.  (hrr)

Mladá řidička
při nehodě 

zemřela
Černá Hora - K tragické doprav-

ní nehodě došlo v pátek 1. června 
krátce před druhou hodinou odpo-
lední na hlavním tahu Brno-Svitavy 
v blízkosti Černé Hory v místě zná-
mém jako Doubská skála. Na místě 
se střetlo osobní auto značky Fiat 
Punto s nákladním autem značky 
Iveco. Střet nepřežila šestadvace-
tiletá řidička, která jela v osobním 
autě ve směru od Brna na Svitavy. 
Ze zatím nezjištěných příčin vyjela 
na rovném úseku do protisměru, 
kde se čelně střetla s nákladním au-
tem.  (hrr)

Žena vybírala
firemní peníze
Blanensko - Policejní komisař 

zahájil v těchto dnech trestní stíhání 
šestačtyřicetileté ženy z Blanenska, 
která jako obchodní zástupkyně 
fi nanční společnosti vybrala v ně-
kolika případech od lidí zálohy na 
nájemné nebo provize. Peníze však 
v rozporu se svými povinnostmi 
nevložila na účet fi rmy, pro kterou 
pracovala, ale použila je pro osob-
ní potřebu, například na pokrytí 
nákladů na bydlení, šatstvo nebo 
stravu. Žena tak způsobila škodu 
ve výši přesahující šestnáct tisíc 
korun a je podezřelá ze spáchání 
trestného činu zpronevěry.  (hrr)

Opilý naboural 
stojící auto

Olomučany - Vyhnout si s pro-
tijedoucím vozidlem ve čtvrtek 
31. května v Olomučanech bylo 
zřejmě nad síly opilého dvaaše-
desátiletého řidiče. Ve své Škodě 
Felicii proto vyjel vpravo mimo 
vozovku, kde narazil do zaparko-
vaného osobního auta Škoda Feli-
cia. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, 
na vozidlech vznikla škoda za asi 
šest tisíc korun. Dechová zkouška 
u řidiče byla pozitivní, v dechu 
měl 2,43 promile. Řidič přiznal, že 
vypil osm desítek a 0,04 l vodky. 
Policisté na místě řidiči zadrželi 
řidičský průkaz a je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.  (hrr)

U silnice chybí 
svodidla

Úsobrno - Krást se dá všechno 
a všude. O tom se v těchto dnech 
přesvědčili silničáři v blanenském 
okrese. Zjistili totiž, že jim někdo 
u silnice 3. třídy u Úsobrna ukradl 
dvanáct metrů svodidel. Pachatel 
tak způsobil škodu za asi dvanáct 
tisíc korun a je podezřelý ze spá-
chání trestného činu krádeže.  (hrr)

Auto srazilo 
mladou dívku
Mladkov - Dvanáctiletou dív-

ku srazilo ve čtvrtek 31. května 
kolem sedmé hodiny ráno v blíz-
kosti Mladkova osobní auto Škoda 
 Octavia, které řídil dvaašedesáti-
letý řidič. Dívka se zřejmě snažila 
doběhnout autobus, který v té době 
přijížděl do zastávky, a z bezpro-
střední blízkosti vběhla pod kola 
přijíždějícímu autu. Po střetu skon-
čila s lehkými zraněními v péči 
lékařů. Dechová zkouška u řidiče 
byla negativní, na autě vznikla ško-
da za asi deset tisíc korun.  (hrr)

Nezvládla řízení
a skončila v poli

Žďárná - Na poli skončila 
s osobním autem Škoda Fabia 
osmatřicetiletá řidička, která jela 
v úterý 29. května před půl osmou 
ráno po silnici v blízkosti Žďárné. 
V levotočivé zatáčce se nevěnovala 
řízení, vyjela ze silnice, auto se ná-
sledně převrátilo a skončilo mimo 
silnici. „Řidička byla při havárii 
lehce zraněná, na autě a na směro-
vém sloupku u silnice vznikla ško-
da v celkové výši jednaosmdesát 
tisíc korun,“ uvedla blanenská po-
licejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Radim Hruška

Letovice - Ještě v letošním 
roce by se mohli do keltského 
skanzenu v Letovicích opět po-
dívat návštěvníci. Poté co bývalý 
majitel opustil areál, našlo město 
seriózního zájemce o provozová-
ní této turistické atrakce.

Jak uvedl letovický staros-
ta Vladimír Stejskal jedná se 
o sdružení Keltoi, které už před-
ložilo konkrétní plán na obnovení 
skanzenu. „V současné době není 
ještě podepsána žádná smlouva, 
ale věc vypadá nadějně. Nový 
zájemce má jasnou představu 
o provozování areálu. Budeme 

s ním proto intenzivně jednat, 
aby k případné dohodě došlo co 
možná nejdříve,“ popsal aktuální 
situaci Stejskal. 

Podle záměru, který předložilo 
sdružení Keltoi, má na okraji Le-
tovic postupně vzniknout prožit-
kový Archeopark - popularizační 
a experimentální centrum latén-
ské (keltské) kultury. 

„Na místě jsou již postaveny 
rekonstrukce staveb jako keltské 
obydlí v podobě roubeného srubu 
z částečně tesaných trámů, pří-
střešky pro zvířata a řemesla včet-
ně pece na tavbu železa, výpaly 
keramiky a další. Ve spolupráci 
s odborníky budou stavby pro-

vedeny jako věrné rekonstrukce, 
v další fázi pak budou prováděny 
stavební experimenty jako polo-
zemnice nebo kovárna. Posláním 
projektu je rozvíjet kulturní život 
a popularizovat dědictví Keltů,“ 
uvedlo sdružení v záměru, který 
předložilo letovickým radním.

V keltském skanzenu budou 
podle nich probíhat také výuko-
vé programy. Zhruba dvouhodi-
nová akce má zahrnovat mimo 
jiné mletí mouky, pečení placek, 
rozdělávání ohně nebo výrobu 
šperků a povídání o zbraních. Pro 
širokou veřejnost pak budou za-
chované festivaly, ukázky řeme-
sel, bojů či keltských rituálů.

Pokud dojde k podpisu smlou-
vy má se první akce uskutečnit 
již v letošním srpnu, kdy má pro-
běhnout Lughnasad, tedy svátek 
řemesel a hojnosti, jehož součástí 
by byla také ukázková bitva. Přes 
zimu a na jaře mají probíhat opra-
vy a od června začnou výukové 
programy pro školy. 

Občanské sdružení Keltoi bylo 
založeno v roce 1994. Za dobu 
své existence zrealizovalo ně-
kolik stovek projektů v oblasti 
popularizace odkazu předků. Pa-
tří mezi ně například Archeopark 
Prášily, Keltská osada v Mladé 
Boleslavi nebo různé ukázky ře-
mesel a festivaly.

Hasiči trénovali v náročných podmínkách
Pokračování ze str. 1
V jedné z místností v nejvyšším 

poschodí staré budovy vznikl po-
žár. Dým postupně zaplňoval celý 
prostor, dostával se do chodeb, kte-
ré také postupně vyplňoval nebez-
pečnými splodinami. Hasiči požár 
lokalizovali a zlikvidovali tak, jak 
to v minulých dnech trénovali.

„Bylo to skutečně náročné, jen 
dýchací přístroj váží patnáct kilo. 
K tomu plné hadice, dá to zabrat. 
Poprvé jsem se dostal do reálných 
podmínek. Byl jsem několikrát na 
polygonu, ale je to jiné. Tam, když 

máte problém, můžete masku sun-
dat, ale tady je to reálná situace, 
k tomu ta námaha. Jsem rád, že 
jsem to si naostro zkusil,“ svěřil se 
hasič Jakub Foret, který je v jed-
notce necelý rok a půl. 

Jednotka dobrovolných hasičů 
z Adamova, jejímž zřizovatelem 
je město, slouží v kategorii JPO 3, 
to znamená, že má výjezd do de-
seti minut od vyhlášení poplachu, 
akční rádius je asi deset až patnáct 
minut dojezdu na místo. Dnes má 
jednadvacet členů. 

„Technika je pro nás velmi dů-

ležitá, disponujeme momentálně 
pěti vozidly, což se jeví jako opti-
mální. Jsou to dvě cisterny, proto-
že v Adamově je vzhledem k teré-
nu přístup k vodě komplikovaný. 
Musíme si po určitou dobu vystačit 
s vodou sami, protože profesionál-
ní jednotka potřebuje na dojezd do 
města asi patnáct minut a v zimně 
samozřejmě déle. Pak je to velitel-
ský automobil a technické vozidlo 
s nářadím. Nově jsme od města za 
přispění dotace z kraje získali do-
pravní automobil,“ vysvětlil Petr 
Kupka. 

„Chtěli bychom se podílet na 
tom, aby v budoucnosti Adamov 
nebyl tou postkomunistickou 
zchátralou industriální zónou, jak 
dnes při průjezdu vlakem vypadá. 
Za pomoci moderních technolo-
gií vyrábíme regály do obchod-
ních center po celém světě. Naše 
výroba je čistá. Nový areál bude 
první budovou, která vznikne 
na centrálním náměstí Adamova 
po dvaapadesáti letech. Měla by 
tedy určit jeho budoucí tvář,“ řekl 
Zbyněk Husák, ředitel společnos-
ti EDEN.

Jarmark. Kunštátský zámek patřil o víkendu tradičnímu jarmarku. Kromě stánků s rozmanitými rukodělnými výrobky si mohli návštěvníci vychutnat 
také bohatý program, ve kterém nechybělo ani šermířské klání či ry  řský turnaj. Foto Radim Hruška

ků, kterými se snažíme zvýšit 
počet žen, které začnou aktiv-
ně bojovat za své zdraví, za svá 
prsa. Samovyšetření pohmatem je 
dobrá věc, ale nedokáže zachytit 
malé nádory, které odhalí pou-
ze přístroje. A právě záchyt těch 
nejmenších nádorů v nejranějším 
stádiu zvyšuje úspěšnost léčby. 
Nejdůležitější je prevence, tedy 
samovyšetření a mamografi cký 
screening. Akcí jsme se chtěli za-
měřit právě na zvýšení povědomí 
o mamografi ckém screeningu,“ 
uvedla tisková mluvčí nemocnice 
Kateřina Ostrá.

Nemocnice Blansko je jedním 
z šestašedesáti screeningových 
center v republice a již třetím 
rokem po sobě se stala nejlepší 
z hodnocených center.

„Ženám, kterým v blanenské 
nemocnici zjistíme nález, jsme 
schopni zařídit veškerou péči. 
Umíme se o pacientku postarat 
komplexně. Když máme podezře-
ní na nádorové onemocnění, dělá-
me hned další vyšetření, abychom 
se dozvěděli, zda jde o zhoubný 
nález nebo ne. K tomu nám slouží 
nejen mamografi e, ale i sonogra-
fi e a biopsie, čili vyšetření vzorku 
tkáně. Podle výsledků pak urču-
jeme další kroky. Mamografi cké 
vyšetření je naprosto bezbolestné 
a krátké, objednací doby jsou je-
den až dva týdny, každá vyšetřená 
pacientka obdrží ihned po vyšet-
ření výsledek jak pro praktického 
lékaře, tak gynekologa. Ženy od 
pětačtyřiceti lety mají vyšetření 
zdarma,“ popsala Kateřina Ostrá. Foto Nemocnice Blansko Foto Nemocnice Blansko

Ve vedení Le-
tovic společně 
zasedli zástup-
ci ODS a ČSSD, 
jak se díváte 
na spolupráci 
obou stran na 
této úrovni?

Nejsem stoupencem uzavírání 
takových koalic ve vyšších územ-
ních celcích nebo na celorepubli-
kové úrovni. Nicméně na úrovni 
obcí a malých měst, kde se všichni 
lidé znají, je situace odlišná, proto-

že voliči nejlépe odhadnou kvalitu 
člověka bez ohledu na politickou 
příslušnost. 

V současné době je aktuální 
otázka prezidentských kandidá-
tů. Jak je na tom sociální demo-
kracie?

Za naši stranu byl na prezident-
ského kandidáta schválen Jiří Di-
enstbier. Pan Švejnar si jde svou 
vlastní cestou a rovněž bývalý 
předseda Miloš Zeman bude kandi-
dovat, ale ne pod hlavičkou ČSSD.

Poslanecká kancelář v Boskovi-
cích se vymyká zaběhlému sché-
matu, byl to záměr?

Jedná se o unikátní projekt kan-
celáře i v rámci celé republiky. Její 
chod a setkávání s občany zabez-
pečuje hned několik poslanců, ale 
také zastupitelé Jihomoravského 
kraje, senátor a samozřejmě zastu-
pitelé města Boskovice. Chceme 
v tomto pravidelném střídání a je-
jich setkávání s občany pokračo-
vat, protože se tento model osvěd-
čil.  (jo)

Zeptali jsme se předsedy ČSSD 
Bohuslava Sobotky

Mladý muž se 
obnažoval 

u hřiště
Boskovice - Policisté už znají 

jméno mladíka, který se v pátek 
25. května obnažoval před dvě-
ma dívkami v blízkosti dětského 
hřiště v Boskovicích. „Poté, co se 
vysvlékl, dívky před ním utekly 
a schovaly se do domu. Policisté 
následně šetřením během krátké 
doby mladíka vypátrali a je nyní 
podezřelý ze spáchání přestupku 
proti veřejnému pořádku,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. Nevhodné chování bude 
řešit přestupková komise.  (hrr)
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Ocenění z Jekatěrinburku
pro Jaroslava Martínka

Křtiny - Titul čestného profesora Uralské státní lesnické technické 
univerzity v ruském Jekatěrinburku obdržel v květnu ředitel Školního 
lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně 
Jaroslav Martínek. 

Toto ocenění, srovnatelné s čestným doktorátem, bylo Jaroslavu 
Martínkovi uděleno Ministerstvem vzdělávání a vědy Ruské federace 
a Vědeckou radou UGLTU za dlouholetý přínos k praktické výuce po-
sluchačů jekatěrinburkské univerzity na školním lesním podniku ML 
Křtiny MENDELU.  (ama)

Slet. Přes nepříznivé počasí se v neděli v Jedovnicích uskutečnil sokolský slet Župy krále Jiřího. Sokolští cvičenci z okresu i z okolních žup prokázali, že jsou dobře připraveni na 15. všesokolský slet, který se usku-
teční v červenci v Praze. Foto Karel Malach a Jaroslav Oldřich * Akce. Na sobotu  připravil Osadní výbor Mladkov akci pro děti a  mládež nazvanou Spanilá jízda po cyklostezce Boskovice-Mladkov, která tím byla 
symbolicky otevřena. Foto Jaroslav Oldřich

Blansko - Prezentaci součas-
ných výtvarníků blanenského 
regionu nabízí nově otevřená 
galerie Jonáš, která se nachází 
v Centru Ježek ve Smetanově uli-
ci v Blansku. 

Přeplněný prostor galerie i při-
lehlé chodby při slavnostním ote-
vření přesvědčil galeristu Pavla 
Svobodu, že o výtvarné umění 
je zájem. Starosta města Lubo-
mír Toufar ve svém úvodním 
projevu vyzdvihl um, kreativitu 
a šikovnost místních výtvarníků. 
„Byl udělán další krok k prezen-
taci města Blanska a představení 
prací vystavujích autorů i jejich 
aktivity ve výtvarném umění,“ 
potěšilo ho.

Cílem Jonáše je nabídnout 
a představit projevy současného 
výtvarného umění. Výstavní kon-
cept připravil její kurátor a provo-
zovatel Pavel Svoboda. „Galerie 
se zaměří na prezentaci děl těch 
umělců, pro něž zůstává v platnos-
ti vnitřní kontinuita tvorby a vý-

povědní síly spjaté s ověřenými 
výrazovými prostředky a postu-
py. K vidění budou malby, kres-
by, grafi ky, sochy, plastiky nebo 
objekty. Prostor bude poskytován 
především výstavám blanenských 
autorů, přičemž v každém roce 

bude zařazena také prezentace 
významných umělců tvořících 
v rámci České republiky,“ uvedl. 

Galerie je v provozu vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12.30 
a od 13.30 do 17 hodin, vstup je 
zdarma. (bh)

Galerie Jonáš vítá první návštěvníky

 Foto archiv Pavla Svobody Foto archiv Pavla Svobody

Radim Hruška

Boskovice - Dvacátý ročník fes-
tivalu pro židovskou čtvrť – Bosko-
vice 2012 pomalu klepe na dveře. 

Pořadatelé ze sdružení Unijazz 
fi nišují s přípravami. Akce, na je-
jímž pořádání se podílí město Bos-
kovice a rodina Mensdorff-Pouilly, 
vypukne ve čtvrtek 5. července 
a festivalové dění bude probíhat 
až do neděle 8. července. Festival 
je vyhledávaný nejen kvůli kvalitní 
nabídce hudby, výstav, divadelních 
představení, fi lmů či autorských 
čtení, ale především pro příjemnou 
atmosférou a dobré zázemím, které 
si užívají i rodiny s malými dětmi. 

„Ofi ciální zahájení obstará kape-
la HaChucpa. Tento brněnský sou-
bor se skládá z členů HaDivadla, 
studentů JAMU a brněnské kon-
zervatoře, členů brněnské Židovské 
obce a dalších. Snaží se autenticky 
oživit a prezentovat publiku židov-

skou hudbu, jidiš a hebrejské písně, 
klezmer a scénickou četbu židov-
ské literatury. 

Během čtyř dnů budou mít ná-
vštěvníci k dispozici hned několik 
scén,“ uvedl předseda sdružení 
Unijazz Čestmír Huňát.

Největší akce se budou tradičně 
odehrávat v areálu letního kina, 
kde vystoupí například kapela Tata 

Bojs, izraelská kapela Acollectiv, 
Načeva se svým speciálním retro 
setem Nebe je rudý, česká ska ka-
pela Sto zvířat, rovněž legendární 
Michal Prokop&Framus 5 a další. 
Živo bude také za muzeem, na hra-
dě, v synagoze nebo stálém kině. 
V zámeckém skleníku pak bude 
otevřena česko-německá jazzová 
scéna. Již neodmyslitelnou součás-

tí festivalu budou také divadelní 
představení pro dospělé i děti, vý-
stavy a další doprovodné akce.

„I letos zapojíme do dění bosko-
vickou Všehodílnu Blanky Matuš-
kové, která bude pořádat výtvarné 
a řemeslné dílny, čtení pohádek 
pro nejmenší, besedy a přednášky 
a další překvapení. U scény za mu-
zeem a na hradě budou připraveny 
výtvarné dílny pro děti i dospě-
lé. Obnovili jsme také spolupráci 
s Mateřským centrem, které bude 
v době festivalu přístupné veřej-
nosti. Maminky s dětmi tam budou 
moci nakojit a přebalit své ratolesti. 
Samozřejmostí budou online pře-
nosy koncertů z jednotlivých scén, 
wifi  připojení zdarma a festivalové 
noviny,“ doplnila Petra Černá ze 
sdružení Unijazz. 

Kompletní program, představení 
zajímavých interpretů a další zají-
mavosti najdete v příštím čísle Zr-
cadla Blanenska a Boskovicka.

 Foto archiv Foto archiv
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Broňa Zhořová

Jabloňany - Nový ročník Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku, 
který nese stejně jako v loňském 
roce název Kryštof CUP, na sebe 
letos nechal trochu čekat. Opro-
ti letům minulým začal o týden 
později. První červnovou neděli 
připravili zahajovací kolo seriálu 
pořadatelští nováčci VCB hasiči 
z Jabloňan.

Pro po zimě natěšené závodníky 
si Jabloňanští připravili opravdu 
vynikající hasičský areál. Travna-
tá, rovná a široká dráha, přehledná 
snad z každého fanouškovského 
místa, se určitě zařadí mezi nejob-
líbenější tratě. Pořadatelé k tomu 
zajistili bohaté občerstvení, dobré 
ozvučení a celou organizaci zvládli 
nadstandardně.

Hlavním partnerem Velké ceny 
Blanenska 2012 je opět Pivovar 
Nová Paka, změnou oproti loň-
skému roku je to, že na soutěžích 
budou kromě alkoholického i neal-
koholického piva k ochutnání i no-
vopacké limonády.

Do boje o první letošní bodíky 
do tabulky VCB se přihlásilo cel-
kem 37 mužských a 16 ženských 
družstev, a to nejen z blanenského 
okresu, ale i z Prostějovska, Tře-
bíčska, Svitavska, Vyškovska nebo 
z okresu Brno - venkov.

Vzhledem k travnatému povrchu 
běžecké dráhy vstoupila do sou-
těže jako první mužská kategorie 
a k vidění byly opravdu nádherné 
útoky. Vypovídá o tom i fakt, že na 
stupně vítězů se dostali jen ti, kte-
ří zaběhli svůj pokus pod osmnáct 
vteřin. Shodou okolností nezůstal 
ani jeden cenný kov z prvního kola 
Velké ceny Blanenska v okrese. 
Bronzovou příčku s časem 17,97 s 
obsadily Domamyslice z okresu 
Prostějov, bronz si za čas 17,46 s 
odváželi borci do Hlubokého 
(okres Třebíč) a zlato braly zaslou-

ženě Bílovice z Prostějovska, které 
dokázaly zastavit časomíru v čase 
17,31 s.

Neméně krásné útoky se daly 
sledovat i při soutěžení žen, kde 
se dokonce konalo hned několik 
překvapení. Navíc na rozdíl od 
mužů nedovolily ženy vývoz cen-
ných kovů za hranice blanenského 
okresu. První výše zmíněné pře-
kvapení bylo k vidění na bronzo-
vé příčce, kterou vybojovaly ženy 
z Černé Hory za překrásně zaběh-
nutý požární útok završený téměř 
identickými sestřiky terčů v čase 

18,74 s, druhé místo za čas 18,66 s 
připadlo sychotínskému ženstvu, 
které dlouhodobě patří k hasičské 
špičce nejen našeho regionu, a na 
příčku nejvyšší s velkou radostí 
vyskočila děvčata ze Žďáru, která 
dokázala těžké válce terčů shodit 
ještě o čtyři setiny vteřiny rychleji, 
v čase 18,62 s.

Druhé a třetí kolo Kryštof CUPu 
proběhne o víkendu 16. a 17. červ-
na, v sobotu jej uspořádají hasiči 
z Malé Lhoty na trati v Žernovní-
ku a v neděli se bude konat v Bo-
řitově.

Marta Antonínová

Adamov - Jeskyně Býčí ská-
la, která leží v střední části Mo-
ravského krasu severně od Brna, 
v Josefovském údolí mezi městy 
Adamov a Křtiny, má bohatou his-
torii. Právě letos si připomíná dvě 
významná výročí a neméně zají-
mavá je i žhavá současnost.

Výročí první: Rok 1872
Známý badatel Jindřich Wan-

kel a jeho tým v Předsíni jeskyně 
Býčí skála nalezli více než 40 kos-
ter a množství předmětů ze starší 
doby železné. Jednalo se o ostatky 
převážně mladých žen, s uťatou 
hlavou či údy. Vědci se dodnes 
neshodli na tom, co se zde kdysi 
odehrálo. 

Někteří například tvrdí, že těla 
nalezených patřila do výpravy 
kupecké karavany, jiní, že šlo o ri-
tuální pohřeb velmože, s patřič-
nou obětní skupinou. Na základě 
dalších výzkumů se odvozuje, že 
prostor jeskyně byl dlouho užíván 

Blansko - Na konci loňského 
školního roku se blanenské gym-
názium přihlásilo do projektu spo-
lečnosti Step by Step ČR s názvem 
Předsudky jsou out. 

„Jeho cílem bylo snížit tendenci 
utváření postojů a názorů na zá-
kladě zažitých stereotypů a před-
sudků,“ uvedla učitelka Pavla 
Kotlánová. Pod jejím vedením 
to pro studenty ze třídy sexta B 

a za pomoci školní koordinátorky 
projektu Štěpánky Petříkové zna-
menalo velice zajímavé zpestření 
výuky, nové zkušenosti a poznat-
ky, ale i spoustu práce navíc. Do 
projektu bylo zapojeno celkem 11 
středních škol z jednotlivých krajů 
a každá z vybraných tříd absolvo-
vala v průběhu jednoho školního 
roku sérii kurzů a seminářů. 

„Projekt žáky evidentně zau-

jal, protože po obeznámení s jeho 
hlavními tématy a myšlenkami se 
rozhodli šířit je dál prostřednictvím 
různých dílčích aktivit na gymná-
ziu. Mezi nimi stojí za zmínku 
například hodiny s multikulturní 
tematikou zorganizované studen-
ty sexty pro žáky nižšího gymná-
zia nebo vytvoření internetových 
stránek k projektu s názvem www.
nemamepredsudky.cz,“ pochlubi-

la se Kotlánová. Vyústěním celo-
ročních aktivit v rámci projektu 
byla zajímavá prezentace, kterou 
měli všichni zájemci možnost 
zhlédnout minulé pondělí v kině 
Blansko. A bylo se skutečně na 
co dívat. Žáci sexty B nejdříve 
v krátkosti shrnuli smysl a cíl ce-
lého projektu a poté se věnovali 
představení vlastních školních 
projektů, které sami vymysleli 

a úspěšně zrealizovali. „Nechy-
běly tabulky a grafy s přehledně 
zpracovanými statistickými úda-
ji, zajímavé fotografi e, krátké 
a výstižné dokumentární fi lmy 
o projektech, ani kulturní vložka 
v podobě pěveckého vystoupení 
bývalého studenta blanenského 
gymnázia Jiřího Daniela,“ vypo-
četla pedagožka. 

Z necelých dvou hodin, jimiž 

studenti přítomné diváky poutavě 
i vtipně provedli, bylo zřejmé, že 
odvedli velký kus práce. 

„Naučili se větší samostatnos-
ti, dokáží si udělat na věci vlastní 
názor a nebojí se jej prezentovat. 
Také zkušenosti s tvorbou projek-
tového plánu a vlastní realizací 
projektu pro ně budou v budouc-
nosti jistě k nezaplacení“ líbí se 
Kotlánové.  Bohumil Hlaváček

Průvod. Střed Blanska ovládl bujarý průvod účastníků Majálesu 2012, kterého se ujali studen   tamního gymnázia. Vše se odehrávalo v pravěkém duchu. Foto Bohumil Hlaváček * Den dě  . Tak jako každoročně se i letos 
ve Sloupu konal Dětský den. Dě   si užily na skákacím hradu nebo trampolíně. Během odpoledne plnily řadu úkolů. Mohly si zajezdit na koních. Chodilo se na chůdách nebo se skákalo v pytlích. Svoje umění s  hli ještě před 
deštěm předvést také biketrialisté z Blanska. Foto Pavel Novák * Historický jarmark. Bohatý program čekal na účastníky historického jarmarku a Dne dě   v blanenském zámeckém parku. Foto Bohumil Hlaváček

 fotoreportáž    fotoreportáž    fotoreportáž    fotoreportáž   

PrůvodPrůvod Den dě  Den dě  Historický jarmarkHistorický jarmark

Dvě významná výročí a zajímavá současnost Býčí skály

jako svatyně. Ve starší době že-
lezné zde mohly být provozovány 
náboženské úkony, které doložily 
široké spektrum obětin (lidských, 
zvířecích a dalších). Obdobně 
i nález kovárny, organické součás-
ti svatyně, poukazuje na nábožen-
ský proces, u kterého kovář-tvo-
řitel prováděl náboženské úkony 
dokončování „porodu železa“, 

nového strategického kovu, jehož 
vynález proměnil „ekonomickou“ 
podstatu historické krajiny Mo-
ravského krasu. 

Výročí druhé: Rok 1912
Klub německých turistů, spele-

ologická sekce, získala Býčí skálu 
jako výzkumné pracoviště a pro-
váděla tam systematický výzkum. 

Jeho cílem bylo mimo jiné překo-
nání zatím známého koncového 
bodu jeskyně. Před sto lety se po-
kusili za pomoci soudobé techniky 
překonat tak zvaný Šenkův sifon. 
Inženýr Nouack, vybavený potá-
pěčským skafandrem, se ponořil 
pod hladinu sifonu a hledal směr 
dalších chodeb. Přestože se mu ne-
podařilo najít pokračování jeskyně, 
byl jeho pokus velmi významný. 
Jednalo se o první  speleopotápění 
v Evropě a patrně i na světě. Zahá-
jili tak éru technického výzkumu 
jeskyní, který vedle klasického 
kopání začal využívat v podzemí 
stroje a další technické vymože-
nosti. „Potápěč měl na sobě těžký 
skafandr, olověné boty na nohách, 
procházel bahnem, které se zvíři-
lo, a on prakticky nic neviděl. Stá-
le narážel do protější stěny, v níž 
byla jen malá chodbička, do které 
se nemohl dostat. Nezaznamenal, 
že se sifon stáčí do pravého úhlu, 
a tak pokus skončil,“ vysvětlil Jiří 
Svozil, předseda speleologické 
skupiny Býčí skála. 

Současnost: Nové objevy
Hlavní tok podzemního potoka, 

který Býčí skálou protéká, je dnes 
prakticky prozkoumán od začátku 
do konce. 

„Posledních deset let se snaží-
me objevit nové prostory v jeskyni 
mimo aktivní tok. Zkoumáme nej-
různější odbočky a to, co jeskynní 
systém komplikuje. Dnes pracu-
jeme především na dvou místech. 
Za prvé ještě na hlavním toku hle-
dáme průstup mezi Barovou jes-
kyní a Býčí skálou. Ten úsek sice 
už prostoupili potápěči, ale pro 
jeskyňáře to, co neprojdou suchou 
nohou, není prakticky objeveno,“ 
řekl Jiří Svozil a pokračoval. 

„Druhým stěžejním pracoviš-
těm je Stará štola, kde se pracuje s 
přestávkami už padesát let. Měla 
v minulosti překonat přítokový 
sifon, o což se pokoušeli už ně-
mečtí jeskyňáři. Ani potápěčům 
se ho nepodařilo překonat. Naši 
předchůdci se snažili najít jinou 
cestu. Tak vznikala Stará štola. 
Vedla obtížnými závaly. Vykopali 

pár metrů, štola se sesypala, a byli 
tři metry zpět. Snažili se chodbu 
i pažit, ale bylo to nad možnosti 
tehdejší techniky i jejich zkuše-
nosti. Pracoviště opustili, ale pak 
zase přišli noví nadšenci. Mezi-
tím se podařilo sifon překonat 
klasickým ražením štoly. Pokra-
čování jeskyně bylo objeveno 
a Stará štola pozbyla na významu. 
Nicméně nová technika pomocí 
tlakové vody umožňuje průstup 
bez toho, aniž by byli jeskyňáři 
ohroženi případným sesuvem. 
Nám se podařilo zával překonat. 
Vystoupali jsme padesát metrů 
výše a objevili jsme poměrně 
rozsáhlé patro jeskynních prostor 
nad úrovní potoka. Jedná se o pří-
stupový komín, hlavní dómovitá 
prostora má rozměry asi 18 krát 
20 metrů. Následuje soustava 
dalších komínů a propojek se za-
jímavou výzdobou. Tento systém 
evidentně vznikl vertikálním pů-
sobením povrchových vod. Je to 
největší objev letošního roku na 
Býčí skále,“ uvedl Jiří Svozil.

Nové prostory v Býčí skále.  Foto Marta AntonínováNové prostory v Býčí skále.  Foto Marta Antonínová

Předsudky jsou na blanenské gymnáziu out, říká Pavla Kotlánová

První závod v Jabloňanech ovládli muži z Bílovic a ženy ze Žďáru

Velká cena Blanenska začala

Na tra  .  Foto SDH Ostrov u MacochyNa tra  .  Foto SDH Ostrov u Macochy

Za Lenkou Opluštilovou…
Jsou zprávy, které se člověku vryjí do pa-

měti a neustále se vrací zpátky… Bohužel 
ne vždy jsou pozitivní. Nikdy nezapomenu 
na první červnové odpoledne. Ta zpráva 
pro mě totiž byla jako blesk z čistého nebe. 
Víš, co se stalo…??? Dál už nebudu pokra-
čovat, protože i několik dní potom se mi 
linou do očí slzy.

Smrt je bohužel součástí života a jak se říká, ještě nikdo svůj 
život nepřežil. Je ale o to horší a bolestivější, když postihne 
člověka mladého, plného života, snů, plánů…

Tragická smrt Lenky Opluštilové, jejíž život vyhasl za volan-
tem auta, mi line do hlavy myšlenky na skromnou, hodnou, 
šikovnou, úspěšnou mladou dívku, která měla celý život před 
sebou.

Měl jsem to štěstí se s Lenkou v posledních letech blíže po-
znat. Na mnoha akcích ve Voděradech, při kterých asistovala 
jako pořadatelka i fotogra ka, častokrát mi posílala nejrůz-
nější příspěvky do novin. Vždycky usměvavá, dobře naladěná, 
ochotná, milá, příjemná… Takhle si budu pamatovat Lenku 
navždycky. 

V poslední době jsme se spolu několikrát setkali. Ať už při 
nedávném běhu v Boskovicích, nebo při organizaci významné 
akce ve Voděradech. Bohužel tuto akci už spolu nedokončí-
me… Leni, i když už mi nepošleš žádný příspěvek do novin, 
žádnou fotku, už se nepotkáme na akci nebo jen tak na pokec 
na motorestu v Krhově či jinde, nikdy na tebe nezapomenu. 
I když jsem se při své práci za celá ta léta setkal se stovkami 
lidí, jen o pár z nich mohu říct, že si jich vážím, patří k těm nej-
bližším, obrátil bych se na ně kdykoliv a oni by mě nenechali ve 
štychu. Ty si patřila mezi ně… Leni, děkuji, že jsem měl tu čest 
tě poznat. Budeš mně chybět.  Pavel Šmerda
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Výročí. Sto let Ježkova mostu si připomněli milovníci železniční historie minulou sobotu na nábřeží Svitavy u obchodního domu Billa v Blansku. Akce byla určena především dětem. Foto Bohumil Hlaváček * Škola. Třicet let 
od otevření si letos připomínají na blanenské ZŠ Salmova. U příležitos   výročí se tam konal den otevřených dveří. Foto Jiří Šrámek * Noc kostelů. Osud svaté Barbory, patronky adamovského kostela, připomenul dětem 
farář Jiří Kaňa. Dě   si „ilustrovanou“ píseň zahrály a zazpívaly. Foto Marta Antonínová

Hlavní téma dnešní doby – 
EURO 2012 v kopané. Zkus-
te si svoje znalosti z historie 
a současnosti evropských 
šampionátů…

1) Kdo se stal prvním mistrem 
Evropy v roce 1960?

a) SSSR
b) Itálie
c) Španělsko
2) Jaký byl národnostní po-

měr v základní jedenáctce ČSSR 
ve slavném bělehradském fi nále 
1976?

a) šest Slováků a pět Čechů

b) sedm Slováků a čtyři Češi
c) osm Slováků a tři Češi
3) Francie se stala evropským 

šampionem v roce
a) 1984
b) 1988
c) 1992
4) Na ME v roce 2008 Češi
a) nestartovali
b) vypadli ve skupině
c) vypadli ve čtvrtfi nále
5) Který český fotbalista skó-

roval na třech šampionátech po 
sobě?

a) Pavel Nedvěd
b) Karel Poborský
c) Vladimír Šmicer

6) Nejvíc titulů mistrů Evropy 
mají

a) Italové
b) Němci
c) Francouzi
7) Českou branku ve fi nále 

EURO 1996 proti Německu dal
a) Patrik Berger
b) Pavel Kuka
c) Vladimír Šmicer
8) Milan Baroš byl nejlepším 

střelcem EURO v roce
a) 2000
b) 2004
c) 2008
9) Penaltu v bělehradském fi -

nále 1976 nekopal

a) Anton Ondruš
b) František Veselý
c) Marián Masný
10) Ve fi nále EURO 2004 pod-

lehli Řekům
a) Nizozemci
b) Češi
c) Portugalci
11) Španělé se stali evropský-

mi šamipony
a) dvakrát
b) třikrát
c) čtyřikrát
12) Ve fi nále ME 1968 se střetli
a) Italové a Jugoslávci
b) Němci a Angličané
c) Španělé a SSSR
13) Finálový turnaj pro osm 

týmů se konal poprvé v roce 
a) 1980

b) 1984
c) 1988
14) EURO 2016 uspořádá
a) Itálie
b) Francie
c) Španělsko
15) Závěrečné boje ME 1972 

se konaly
a) v Maďarsku
b) v Německu
c) v Belgii
16) Anglie pořádala EURO
a) dvakrát
b) jednou
c) ani jednou
17) Na ME 1980 Českosloven-

sko skončilo
a) třetí
b) čtvrté
c) nepostoupilo ze skupiny

18) Mistrem Evropy 1992 se 
stalo nečekaně

a) Dánsko
b) Švédsko
c) Řecko
19) Nizozemci v roce 1988 ve 

fi nále ME porazili
a) Itálii
b) Německo
c) SSSR
20) Ve dvou pořadatelských 

zemích se ME koná letos
a) podruhé
b) potřetí
c) počtvrté

N e každý má to štěstí, že se 
dožije nejen významného, 
ale i vysokého životního 

jubilea. Devadesáti let se v těchto 
dnech dožívá Antonín 
Polívka (29. 6. 1922) 
ze Žďárné. Válečný 
veterán, který je v péči 
odboru pro válečné ve-
terány Československé 
obce legionářské.

Jeho válečná anabá-
ze započala rozkazem 
k nástupu do totálního 
nasazení na práce do tzv. Německé 
třetí říše. Ještě dnes má ve svém 
archivu více než desítku pohlednic 
a korespondenčních lístků, které 
odtud psal domů v pravidelných 
čtrnáctidenních intervalech. 

Nasazen do prací v tamních 
továrnách pro záchranu říše byl 
v Berlíně již od roku 1942. Od-
sud poslal domů či kamarádovi 

Jarkovi Parákovi i první pohled 
datovaný 16. listopadu 1942. Byl 
ubytován v lágru 8/259, později 
pak v Gorlitzu na bloku 2/12, ně-

které korespondenční 
lístky jsou odeslány 
z Steinbachu-Hallen-
bergu, třeba ze dne 
19. 4. 1944. V archivu 
má i zpětné zprávy od 
svého táty z roku 1943, 
ale i 1944. Tyto mu 
dodávaly sílu k přežití. 
I přesto, že tyto struč-

né zprávy nepochybně podléhaly 
přísné cenzuře, lze z nečetných 
řádků vycítit tristní válečnou si-
tuaci a chmurné vyhlídky těchto 
válečných otroků. Korespondenč-
ní lístek odeslaný z Erfurtu 23. 
3. 1944 naléhavě sděluje „Pište 
mi!“ Třeba dne 18. 4. 1944 napsal 
domů, že potřebuje boty, krátce 
před tím, že nemá co jíst: „Pošlete 

mi balík jsem z hladu nemocný, 
prosím zašlete peníze, nemám na 
cestu domů do Žďárné…“

Nelze se tedy ani divit, že tako-
výto bezvýchodný život v bom-
bardovaném městě, kdy ho mohla 
zastihnout smrt každého dne a na 
každém kroku, přemýšlel o ukon-
čení této „mise na záchranu třetí 
říše“.

Nakonec se rozhodl, že uteče 
domů a tak se i na počátku léta 
1944 stalo. Měl štěstí, že ho cestou 
nechytily patroly wehrmachtu či 
četníků. Jako profesí krejčí se nej-
dříve schovával v Brně u přátel na 
Pekařské ulici, kde jim pomáhal 
v práci v tamní krejčovské dílně. 
A je třeba říci, že takový zde nebyl 
sám. Jakmile však zjistil politickou 
i válečnou situaci, nedalo mu to 
a snažil se dostat domů. A protože 
utekl od německých chlebodárců, 
musel se i tam skrývat, protože mu 

hrozil přísný trest za zradu říše. 
Ve Žďárné v domku Na strážné 
za školou byla ilegální odbojová 
skupinka přes kterou se napojil 
na partyzány. A to byla možnost 
jak čestně bojovat proti okupan-
tům. Antonín Polívka se tedy za-
pojil do 5. partyzánského oddílu. 
Tvořili ho zejména  uprchlíci ze 
zákopových prací na Olomoucku. 
Oddíl nesl název kpt. Juraj (kry-
cí jméno Josefa Jakeše z Březiny 
u Tišnova). Na počátku odbojové 
a později i bojové činnosti byla 
jen malá ilegální skupina. Oddíl 
se však právě lidmi s podobnými 
osudy, jaký měl Antonín Polívka, 
úspěšně rozrůstal. Účastnil se řady 
sabotážních akcí partyzánů, byly 
mezi nimi i ty bojové, které bez-
prostředně ohrožovaly život jejich 
protagonistů. Skupina operovala 
především v prostoru Kořenec - 
Benešov - Suchý, ale i na Pohoře 

či ve vzdálenějších místech od 
Brna až po Olomoucko. Oddíl Ju-
raj svými bojovými akcemi brzy 
upoutal nejen pozornost obyvatel-
stva, ale zejména německých pro-
tipartyzánských jednotek. I přesto 
za dobu své existence provedl 83 
přepadových akcí. V závěru války 
spolupracoval i s oddílem Jermak, 
který rovněž působil v teritoriu 
Drahanské vrchoviny. I přes dlou-
hou řadu válečných útrap v této 
nelehké roli partyzána, se Antonín 
Polívka šťastně dožil osvobození 
naší vlasti, ke kterému nepochyb-
ně přispěl i svou měrou. Dne 17. 
června 1945 byla provedena de-
mobilizace partyzánského oddílu 
Juraj. Ofi ciálně řečí archivních zá-
znamů bojoval A. Polívka se zbra-
ní od 24. srpna 1944 do 9. 5. 1945. 
Po válce pracoval dále u své krej-
čovské profese v Krasu o. p. Pros-
tějov v provozu závodu 14 v Bos-

kovicích. Postupně se stal mistrem 
a pracoval i v technické kontrole, 
odkud odešel do důchodu. Nyní již 
tuto pracovní, ale i válečnou dobu 
připomínají jen ty drobné, dnes 
již archiválie a několik vyzname-
nání mezi nimiž si nejvíce váží 
odznaku partyzána. Uznání získal 
i od ČSBS či ÚV Národní fronty. 
Ale má i plaketu Enduro z června 
1987, kterou dostal v Brezové pod 
Bradlom a moc si jí váží. Mimo 
pracovní dobu se věnoval aktivně 
fotbalu v Němčicích, byl poklad-
níkem u zahrádkářů, členem Sva-
zarmu apod. V manželství vycho-
val dcery Miladu a Alenu, syny 
Oldřicha, Antonína a Josefa, který 
o něj příkladně pečuje dodnes. 
Válečný veterán Antonín Polívka 
se dožívá svého jubilea v pohodě 
a v  příjemném  domácím prostře-
dí rodinného domku obklopený 
svými blízkými.  Jan Kux

Test k mistrovství Evropy ve fotbale

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a, 
4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9b, 10c, 11a, 
12a, 13a, 14b, 15c, 16b, 17b, 18a, 
19c, 20b.  

Antonín Polívka: Jeden z těch, o kterých se nepsalo

Boskovice - Během pouhých 
pěti dnů se blanenským krimina-
listům podařilo objasnit loupežné 
přepadení, které se stalo ve čtvrtek 
17. května v Boskovicích. 

„Čtyřicetiletý muž se v noci vra-
cel domů, a když hledal klíče, při-

stoupili k němu tři útočníci, chytili 
jej za košili, udeřili do obličeje, 
pak jej položili na zem a chtěli po 
něm peníze. Přepadený muž tvr-
dil, že je u sebe nemá. Útočníci jej 
ale přesto prohledali, nalezli u něj 
peněženku s téměř sedmi tisíci ko-

runami. Peníze mu sebrali a odešli 
pryč,“ popsala blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Díky intenzivní práci blanen-
ských kriminalistů se ve velmi 
krátké době podařilo útočníky vy-
pátrat. Policejní komisař již zahá-

jil trestní stíhání tří mužů ve věku 
třiačtyřicet, čtyřiadvacet a devate-
náct let, kteří jsou nyní podezřelí 
ze spáchání trestného činu loupe-
že. Peníze, které ukradli, si podle 
zjištění policie muži rozdělili mezi 
sebou.  (hrr)

Tři útočníci přepadli muže - lup si podělili

Boskovice - Policisté v Boskovi-
cích obdrželi koncem května ozná-
mení o hromadném nálezu munice. 
Na místo byla proto vyslaná pyro-
technická služba PČR - expozitu-
ra v Brně. Munice byla nedaleko 
Boskovic v starém zákopu, který 
byl nachystaný v roce 1945 ustu-
pujícími vojsky Wehrmachtu, a po 
válce byla do něj takto „uklizena“ 
munice, aby se předešlo neopráv-
něné manupilaci s ní a smrtelným 
úrazům, které byly v poválečných 
letech časté.

Pyrotechnici našli na místě cel-
kem dva kilogramy malorážové 
munice, a to převážně nábojů ráže 
7,92 Mauser, 90 kusů puškových 
granátů s tříštivým účinkem, 98 
kusů dělostřelecké munice, osm 
pancéřových pěstí a větší množství 
nábojů ráže 20 milimetrů. Veške-
rá munice byla vzhledem k stavu 
uložení silně korodovaná, ale plně 
funkční. Při neodborné manipula-
ci hrozilo bezprostřední nebezpečí 
výbuchu.  (hrr)

V okolí Boskovic našli desítky kusů munice

 Foto archiv Foto archiv

 fotoreportáž    fotoreportáž    fotoreportáž    fotoreportáž   

VýročíVýročí ŠkolaŠkola Noc kostelůNoc kostelů

Zvuková jeskyně doslova 
nadchla posluchače

Křtiny - Tma a více než pět set světel, to byla kulisa originálního kon-
certu s názvem Zvuková jeskyně, který se uskutečnil v pátek 8. června 
v jeskyni Výpustek nedaleko Křtin. Podzemní prostor rozezněla elektro-
nicko-akustická hudba v podání brněnského audiovizuálního umělce Jiří-
ho Suchánka, zpěv Evy Vrbkové a tóny saxofonu Petri Herzána. Nevšední 
zážitek posluchače nadchl.

Netradiční hudební projekt bude mít svou reprízu v sobotu 23. června, 
se začátkem v 19 hodin. Podrobnosti i informace o možnosti rezervace 
vstupenek najdete na www.sonicave.com.  (ama)

D    

Naučná stezka v oboře 
Sokolnice slouží veřejnosti 

Křtiny - Málokdo asi ví, že sokolnická obora je majetkem Mendelovy 
univerzity v Brně a spravuje ji polesí Bílovice nad Svitavou Školního les-
ního podniku Masarykův les Křtiny. Právě v areálu obory byla v minulém 
týdnu otevřena pro veřejnost nová naučná stezka.

„Obora slouží především k terénní praktické výuce studentů univerzity. 
Chována je tam tlupa daňčí zvěře a nově několik jedinců jelena Dybovské-
ho. V areálu roste několik stromů úctyhodného stáří, které jsou památkově 
chráněny. Dominantou údolní nivy Zlatého potoka je alej z jírovce ma-
ďala, tedy kaštanu,“ vysvětlil zástupce ředitele ŠLP Křtiny Pavel Mauer 
krátce po otevření stezky. Tu tvoří šest zastavení informujících o účelu, 
historii a současnosti obory, o zastoupení druhů z hlediska botanického 
a zoologického, ale také o chované zvěři a péči o ni. Grafi cký návrh jed-
notlivých zastavení pochází od Blanky Povýšilové a dřevěný mobiliář na-
vrhl architekt Zdeněk Eichler. Náklady ve výši 167 tisíc korun byly z de-
vadesáti procent uhrazeny z dotace z programu Rozvoje venkova a zbytek 
z prostředků ŠLP. Sokolnická obora může být cílem zajímavého výletu. 
Naučná stezka měří něco málo přes jeden kilometr. Za pozornost stojí i ka-
menná zeď pamatující napoleonskou bitvu v roce 1805.  (ama)
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Doprava autobusem, Doprava autobusem, 

ubytování apartmány. ubytování apartmány. 

CENA 9900,-CENA 9900,-

Kontakt: 608 877 203Kontakt: 608 877 203
cklados@seznam.ccklados@seznam.czz
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s.r.o. Rožmitálova 14, Blansko
T/F: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz,

www.stourblansko.cz
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
 odlety BRNO*BRATISLAVA*PRAHA*OSTRAVA*VÍDEŇ

NAŠE TIPY letecky z BRNA:
!!! Turecko, Rhodos, Mallorca - od 6980 !!!

BULHARSKO - 5990, 10990/ALL INCL.
Slevy včas 12%, DĚTI ZDARMA: O Kč!!!

CHORVATSKO - 6490, ŠPANĚLSKO - 8180: bus, HB 
Letecké zájezdy dotované pro SENIORY +55

 Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
CHATY*CHALUPY*PENZIONY*KEMPY*LÁZNĚ*TERMÁLY
Cestovní služby pro skupiny, fi rmy, jízdenky, letenky, trajekty...

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS!

LÉTO - ČAS PRÁZDNIN, CESTOVÁNÍ A DOVOLENÝCHLÉTO - ČAS PRÁZDNIN, CESTOVÁNÍ A DOVOLENÝCH

Nej, nej, nejlevn ji
CHORVATSKO 2012

VŠE V CEN : doprava, 7x ubytování, polopenze

MAKARSKÁ RIVIÉRA – BAŠKA VODA * OMIŠSKÁ RIVIÉRA – OMIŠ – DUČE
SUPER CENY V ČERVNU:    6 300 Kč / dospělý  *  5 000 Kč / dítě do 12 let

AKČNÍ SEZONNÍ NABÍDKA  V ČERVENCI A SRPNU
7 190 Kč /dospělý  *  5 990 Kč / dítě do 12 let

EXTRA NABÍDKA NA ZÁŘÍ: 14.9. – 23.9.  *  21.9. – 30.9.
4 500 Kč / dospělý  *  3 500 Kč / dítě do 12 let

BAŠKA VODA: penzion RADMAN + SNĚŽANA + AGNEZA + LIZA, 200 – 400 m
od oblázkové pláže, 2 – 4 lůž. pokoje nebo apartmány s klimatizací, vlastní soc. zařízení,
balkony s výhledem na moře i na hory, možnost vlastního vaření, v přízemí penzionu

SNĚŽANA je restaurační jídelna s českou polopenzí. TOČÍME ČESKÉ PIVO

www.amalkatour.cz T šíme se na Vaše rezervace: provozovna Blansko: 
TEL.:516 410 534, 607 547 356, e-mail: cad.amalka@atlas.cz

Ostrovem krásy nazvali Kor-
siku už staří Řekové. Později 
byl tento čtvrtý největší a pro 
naše turisty nejspíše nejsnáze 
dostupný ostrov Středozemní-
ho moře obdařen mnoha další-
mi přídomky. K nejužívanějším 
patří ostrov „světla a stínu“, 
„voňavý ostrov“, „ostrov ro-
mantiky“, ovšem i méně lichoti-
vá označení jako „ostrov krevní 
msty“ či „ostrov baditů“ souvi-
sející s kdysi neodmyslitelnou 
vendetou. Její drsná podoba 
však už patří minulosti a také 
korsičtí separatisté, dávající 
o sobě ještě donedávna vědět 
spíše nápisy na zdech než pu-
movými atentáty, už skončili 
svoji aktivitu.

Korsika láká rok od roku více 
návštěvníků. Už více než dvě 
století je francouzským depart-
mentem, leží však mnohem blí-
že k italským břehům. Trajekt 
z Livorna (pro auta i autobusy) 
nás do korsické Bastie přepraví 
za necelé čtyři hodiny. Plavbu 
Tyrhénským mořem zpestřují 
výhledy na míjené ostrovy Elba 
a Capraia, blízkost Korsiky nej-
dříve prozradí skalnaté vrchol-
ky hor, které jako by vyrůstaly 
přímo z mořské hladiny.

Pobyt na Korsice nabízí 
v podstatě tři možnosti. Pro 
suchozemského Středoevropa-
na jsou jistě velkým lákadlem 
břehy azurově modrého a prů-

zračně čistého moře, četné zají-
mavosti nabízejí i tamní města, 
za bližší poznání pak stojí pře-
devším neopakovatelné krásy 
horské přírody. Díky tomu, že 
Korsika je svou rozlohou 8700 
km2 nevelkým územím, lze 
všechny tři alternativy docela 
dobře skloubit.

Největšími městy, v nichž 
žije téměř polovina obyvatel 
ostrova, jsou Ajaccio a Bastia, 

Korsika – slunce, moře, hory…

spojená silničním i železničním 
tahem. Jsou zároveň přístavní-
mi branami Korsiky – Bastia 
ve směru od Itálie, Ajaccio od 

mateřské Francie. Hlavní měs-
to departmentu Ajaccio vešlo 
do podvědomí zejména jako 
rodiště rozporuplného císaře 
Napoleona I. Banaparta, který 
tu spatřil světlo světa v roce 
1769. S upomínkami na toho-
to bezpochyby nejznámějšího 
Korsičana se tu setkáme doslo-
va na každém kroku, a to v po-
době pohlednic, nejrůznějších 
suvenýrů a také okázalých soch 
a sousoší. Poněkud skromněj-
ší je Napoleonův rodný dům 
v úzké uličce nedaleko přísta-
vu. Díky příznivým podmínkám 
je Ajaccio každoročně vyhledá-
váno jako významné klimatic-
ké lázně. Slunce tu svítí 3000 
hodin ročně, teplota se drží 
nad 15 stupni Celsia i v zimě, 
vzduch obohacují halové prvky 
z mořské vody, pláže jsou pří-
mo ve městě…

Z menších korsických měst 
stojí za návštěvu Calvi na seve-
rozápadním pobřeží a vnitro-
zemské Corte – obě s dominu-
jícími kamennými pevnostmi. 
Za nejpůvabnější sídelní místo 
je však považováno Bonifacio, 
rozseté na skalních útesech již-
ního cípu ostrova, už téměř na 
dohled ze sousední Sardinie. 

Hory se nám staví do cesty 
s výjimkou východního pobřeží 
všude. Pro strmý a skalnatý ráz 
i poměrně značnou nadmoř-
skou výšku v blízkosti pobřeží 
si jejich ústřední část vyslouži-
la honosné pojmenování Kor-
sické Alpy.

Zatímco k nejvyšším vrchol-
kům, poskytujícím úchvatné 
výhledy doslova z ptačí per-
spektivy (Monte Cinto 2706 m, 
Rotondo, Pagalaia Orba – kor-
sický Matterhorn) směřují jen 
horolezci a zdatnější vysoko-
horští turisté, dostupnější jsou 
jiné romantické partie. Patří 
k nim hluboké kaňony a sou-
těsky s kaskádami, vodopády 
a průzračnými tůněmi. Mnohé 
se vyznačují nejen úchvatnými 
scenériemi, ale i libozvučnými 
názvy – Spelunca, Cirque Bo-
nifatu, Restonica, Tavignano, 
Santa Regina, Manganello… 
Nevšedním zážitkem je také 
vycházka bizarním světem 

purpurových žulových skal 
Calanche nad západním pobře-
žím, v blízkosti silnice spojující 
Porte s Ajacciem.
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úterý 12. červnaúterý 12. června
AKCEAKCE

Blansko - Čis  rna odpadních vod a kompostárna v 9 až 17 hod.: Den ote-
vřených dveří.
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Zacházení s emocemi, odborná beseda.
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Háčkování s Evou.
Letovice - Restaurace Na Dvorku v 16 hod.: Přátelské posezení, pořádá Svaz 
tělesně pos  žených Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Útěk z MS-1. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Avengers. (3D)
Jedovnice v 19 hod. Twilight sága: Rozbřesk.

středa 13. červnastředa 13. června
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 17.30 hod.: Slavnostní ukončení 2. ročníku projektu 
Blanenská univerzita (nejen) pro seniory.
Boskovice - Klubovna zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská po-
radna.
Letovice - Koupaliště ve 14.15 hod.: Regionální setkání zdravotně pos  že-
ných, pořádá Nové sdružení zdravotně pos  žených Letovice.

Letovice - Kostel sv. Prokopa v 18 hod.: Mariánská pobožnost, po mši bude 
následovat světelný průvod.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Útěk z MS-1. 
Boskovice v 17 hod. Avengers. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Urbanized.

KONCERTKONCERT
Blansko - ZUŠ sál v Kollárově ul. v 17.30 hod.: Koncert muzikálových a po-
pulárních melodií.

čtvrtek 14. červnačtvrtek 14. června
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko - Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné vystoupení tanečního oboru 
soukromé ZUŠ.
Blansko - Okresní soud v 17.30 hod.: Závěreční vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Madagaskar 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. Můj vysvlečenej deník.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy, účinkuje Bra-
siliondo.
Blansko - Bar Koruna v 19 hod.: Jim Čert, folkový koncert.
Boskovice - Sál ZUŠ v 16 hod.: Žákovský koncert.

pátek 15. červnapátek 15. června
AKCEAKCE

Blansko - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Hurá na prázdniny, zábavné od-
poledne.
Blansko - Ulita v 18.30 hod.: Letní hraní v Ulitě + nakládačka.
Boskovice - Sokolovna v 16 hod.: Závěrečné vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ Boskovice.
Ráječko - Škola v 8.30 hod.: Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a ko-
pané.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Madagaskar 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nedotknutelní.
Boskovice v 17 hod. Madagaskar 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Kocour v botách.
Šebetov v 19.30 hod. Lorax.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy, účinkuje 
Mezcla.
Lysice - Zámek v 17 hod.: Keltské písně, spirituály a irské balady, účinkují 
Bety Cooper, Nina Kles  lová a Karel Tvardek.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Pex v 18 hod.: Výstava obrazů Jaroslavy Garšicové, ver-
nisáž.

sobota 16. červnasobota 16. června
AKCEAKCE

Letovice - Zámek v 10 hod.: Historický jarmark.
Olešnice - Cesta za Lamberkem ve 14 hod.: Pohádková cesta.
Rájec-Jestřebí - Tréninkové hřiště ve 13.30 hod.: O pohár starosty Města 
Rájce-Jestřebí, hasičské závody.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Madagaskar 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nedotknutelní.
Boskovice v 15 a 17 hod. Madagaskar 3. (3D)

Boskovice v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Lidice.

KONCERTKONCERT
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy, keltské bala-
dy a skotská hudba.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Ranch.
Letovice - Areál hasičské zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.

neděle 17. červnaneděle 17. června
AKCEAKCE

Lysice - Zámek v 15 hod.: Táta dneska frčí, veselé odpoledne pro rodiny 
s dětmi.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Madagaskar 3. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nedotknutelní.
Boskovice v 15 a 17 hod. Madagaskar 3.
Boskovice v 19.30 hod. Líbáš jako ďábel.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: Akordeonový koncert ZUŠ.
Blansko - Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy, účinkuje Fue-
go la  no.
Boskovice - Aula gymnázia ve 14 a 16 hod.: Závěrečné vystoupení pěvec-
kého oddělení.
Boskovice - Zámek v 18 hod.: Slavnostní koncert, účinkují Mar  na Kociáno-
vá, Extrémní smyčce a Mar  n Krajíček.

pondělí 18. červnapondělí 18. června
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Šikulky, výtvarné tvoření rodičů s dětmi, 
v 15.30 hod.: Dětské nemoci a očkování, beseda.
Boskovice - Westernové městečko - Saloon v 18 hod.: Závěrečné vystoupe-
ní literárně-drama  ckého oboru žáků.

KINAKINA
Blansko v 16.30 a 20 hod. Avatar. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Poslední let Petra Ginze.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámek v 19.30 hod.: Koncert fes  valu Concentus Moraviae, 
účinkují Krisz  na Jónás - soprán, Armin Gramer - kontratenor, Gábor To-
kodi - loutna, barokní kytara, Dénes Karasszon - violoncello a Pál Németh 
- cembalo.
Rájec-Jestřebí - Kostel Všech sv. v 19.30 hod.: Koncert fes  valu Concentrus 
Moraviae, účinkují Doron David Sherwin - cink a Barbara Maria Willi - cem-
balo, varhanní posi  v.

úterý 19. červnaúterý 19. června
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 8.10 a 9 hod.: Už jsem čtenář, vítání prvňáčků do řad 
čtenářů.
Blansko - Galerie města Blanska ve 14 hod.: Tvoření v galerii, workshop 
k výstavě Eduarda Ovčáčka.
Blansko - ZUŠ - Sál v Kollárově ul. v 17 hod.: Závěrečné vystoupení literárně 
drama  ckého oboru. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Lenny Kravitz, poslechový pořad.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 2 dny v New Yorku.
Boskovice v 19.30 hod. Tady to musí být.
Jedovnice v 19 hod. Mission Impossible - Ghost Protocol.

KONCERTKONCERT
Blansko - ZUŠ - Zámek 3 v 15.30 hod.: Závěrečné vystoupení přípravných 
oborů ZUŠ.
Olešnice - Sál na půdě radnice v 15 hod.: 1. Letní koncer  k dě   ZUŠ.

středa 20. červnastředa 20. června
AKCEAKCE

Blansko - Hřiště ASK v 8.30 hod.: Den s policií ČR.

Blansko - Knihovna v 8.30 a 9.30 hod.: Už jsem čtenář, vítání prvňáčků do 
řad čtenářů.
Blansko - ZUŠ - Zámek 3 ve 14 hod.: Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej 
si něco z hlíny, otevřený výtvarný ateliér a keramická dílna pro kolemjdou-
cí.

Blansko - Galerie města Blanska v 15 hod.: Tvoření v galerii, workshop k vý-
stavě Eduarda Ovčáčka.
Blansko - Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné vystoupení žáků literárně-dra-
ma  ckého oboru soukromé ZUŠ.
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Mezigenerační vztahy, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 2 dny v New Yorku.
Boskovice v 19.30 hod. Moje letní prázdniny.

KONCERTKONCERT
Blansko - Bar Koruna v 19 hod.: Roman Dragoun, koncert.
Olešnice - Sál na půdě radnice v 15 hod.: 2. Letní koncer  k dě   ZUŠ.

čtvrtek 21. červnačtvrtek 21. června
AKCEAKCE

Blansko - Městská policie v 8 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Hurá na prázdniny.
Blansko - ZUŠ - Zámek 3 ve 14 hod.: Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej 
si něco z hlíny, otevřený výtvarný ateliér a keramická dílna pro kolemjdou-
cí.

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 16.30 hod.: Dívčí válka - nová éra.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Příběh z periferie.
Boskovice v 17 hod. Prometheus. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Kluk na kole.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Sál ZUŠ v 16.30 hod.: Závěrečný žákovský koncert.
Kunštát - Zámek v 17 hod.: Letní koncert, účinkují jazzový soubor ZUŠ Jána 
Levoslava Bellu v Kremnici a pěvecký sbor Gymnázia Boskovice Nota.

pátek 22. červnapátek 22. června
AKCEAKCE

Blansko - ZUŠ - Zámek 3 ve 14 hod.: Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej 
si něco z hlíny, otevřený výtvarný ateliér a keramická dílna pro kolemjdou-
cí.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tady hlídám já. 
Blansko ve 20 hod. Jak porodit a nezbláznit se.
Boskovice v 17 hod. Tady hlídám já.
Boskovice v 19.30 hod. Prometheus. (3D)
Lysice - letní ve 21.30 hod. Alois Nebel.
Šebetov v 19.30 hod. Bitevní loď.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Ořezávátka, vernisáž výstavy.

ZÁBAVAZÁBAVA
Černovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Předpouťová zábava, hraje Prorok. 

sobota 23. červnasobota 23. června
AKCEAKCE

Blansko - Parkoviště u hotelu Dukla ve 14 hod.: VII. ŠKODA SRAZ MORAVSKÝ 
KRAS 2012. Mezinárodní automobilový sraz, který je součás   tzv. Moravsko 
- Slovenského poháru v rámci jednoho kola. Každoročně se na sraz sjede 
50-60 startujících posádek, přes 100 lidí z celé ČR a SK, různorodost vozů 
značky Škoda je fascinující, objevují se vozy například z let 60. let, jako je 
Škoda Octavia 985 a Škoda Felicie, přes modely Škoda 1000MB, 100, 105, 
110, 110R, 120 - 120 GLS, 125, 130 L - GL, 136 L - GL, Rapid, Favorit, až po 
novější vozy Felicie, Fabie, Octavie a další, výjimkou nejsou ani tuning úpra-
vy a raritní typy. Více na webech srazu: h  p://www.facebook.com/ssmk12 
a h  p://www.skoda.dobrodruh.net/
Boskovice - Mateřské centrum v 8 hod.: 4. bleší trh.
Boskovice - Westernové městečko v 10 hod.: Motorkářský sraz.

Boskovice - Hrad v 17 hod.: Svatojánská noc na hradě v Boskovicích, podve-
čer inspirovaný kouzelnou mocí bylin.
Jedovnice - Rybník Olšovec ve 12 hod.: Motosraz JAWA a motorek nejen 
slabších kubatur. Po vyjížďce následuje pestrý program ve Vilémovicích 
v areálu VOSA.
Olešnice - Rybník Jerich v 6 hod.: Dětské rybářské závody.
 Pokračování na str. 15

                        plavecká část            rekreační část

Úterý
12. 6. 1100-1600 1600-1730

pro veř. 1 dráha 1730-2000 1100-2000

Středa 
13. 6. 630-900 1600-1730

pro veř. 1 dráha 1730-2100 1600-2100

Čtvrtek 
14. 6. 1200-1500 1600-1730

pro veř. 1 dráha 1830-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
15. 6. 1200-1700 1700-1830

pro veř. 1 dráha 1830-2100 1200-2100

Sobota 
16. 6. 1000-2100 1000-2100

Neděle 
17. 6. 1000-2000 1000-2000

plavecký bazén Boskoviceplavecký bazén Boskovice
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Zpráva pro osmáky

-

-

(www.vassboskovice.cz), 

-

-

-

od 1. 7. 2012:

Masarykova střední škola Letovice
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

Tel.: 516 474 878 ; Fax: 516 474 879 ; e-mail: info@stredni-skola.cz

2. 

3. Nástavbové studium (určeno absolventům 3letých oborů)

Soukromá střední 
škola podnikání 

a managementu,o.p.s., 
Havlíčkova 16 , 

680 01 Boskovice

V květnu 2012 byl škole schválen projekt Moderní škola reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0014 předložený v rámci 
Oblas   podpory 1.5 EU peníze středním školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST!
pro studium v prvním ročníku čtyřletého maturitního studia oboru 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01/), 
ve školním roce 2012/2013, ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení.

ZAMĚŘENÍ:  - management obchodu
  - management informačních a komunikačních technologií
Studen   získávají znalos  : jazykové, ekonomické, odborné z oblas   obchodních 
dovednos   a informačních technologií. Projektová výuka, spolupráce s fi rmami ve 
státním i soukromém sektoru.

Tel.: 516 452 911, e-mail: ssps.boskovice@seznam.cz, www.ssspm.cz

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

NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
V OBORECH: 

Informační technologie• 
Autotronik• 
Mechanik strojů a zařízení• 
Mechanik opravář motorových vozidel• 
Obráběč kovů• 
Karosář• 
Podnikání (denní forma vzdělávání)• 

Pro zájemce z řad dospělých uchazečů nabízíme 
dálkovou formu vzdělávání v oboru Podnikání.

Od 1. 9. 2012 přijmeme učitele všeobecně vzdělávacích 
předmětů - matematika, fyzika.

tel.: 516 453 041-45           e-mail: sosasou@soubce.cz
www.soubce.cz

Ve  e      
    

a v  e      
e  v   

V e e   e v  va  
e a  

Střední odborná škola Fortika
 Lomnice u Tišnova

           Státní škola nabízí studium  

oboru 64-42-M/01 HOTELNICTVÍ
Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní 
zkouškou.

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2012 a 4. 1. 2013
(po telefonické domluvě kdykoliv)

Další nabídka školy
� kurzy: barmanský, cukrářský, studené kuchyně, 

sommeliérský, baristický, kurz vyřezávané zeleniny, 
 kurz cestovního ruchu
� možnost zahraniční praxe v Itálii, Anglii, Řecku a Tunisku
� vlastní domov mládeže

Kontakt: tel.: 549 450 295 nebo 739 217 637
 E-mail: fortika@fortika.cz 
Adresa:  Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
 www.fortika.cz

VZDĚLÁVÁNÍ
NABÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL V REGIONU

Kompletní představení středních 

škol z blanenského okresu i okolí 

připravujeme na listopad v rámci 

tradičních burz středních škol.

Zámecký skleník v Boskovicích hos  l ukázku slavnostních tabulí v rám-
ci závěrečných zkoušek, kterou připravilo 19 žáků oboru Kuchař-číšník/
servírka z Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední ško-
ly Boskovice. Návštěvníci si mohli prohlédnout francouzskou, vánoční, 
sportovní, svatební tabuli a mnoho dalších.

Slavnostní tabule v zámeckém skleníkuSlavnostní tabule v zámeckém skleníku
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Předposlední kolo fotbalového krajského přeboru přineslo málokdy vídané brankové hody

Blanenský Crhák nasázel Rousínovu čtyři góly

Upozornění
Klub FK Blansko oznamuje, že utkání posledního kola 

krajského přeboru se uskuteční na základě rozhodnu   

STK v sobotu 16. června v 16.30 hod. v Kyjově, místo 

plánované neděle. Odjezd autobusu pro fanoušky je ve 

13.30 hod. od hřiště v Údolní ulici v Blansku.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Fot-
balový krajský přebor jde do fi ni-
še. Na stadionu na „Metře“ se Bla-
nenským v domácí derniéře mimo-
řádně dařilo. Nejen předvedenou 
hrou, ale i střeleckým koncertem 
Petra Crháka přítomné diváky 
určitě potěšili výrazně více než 
den předtím reprezentace na Euru 
v Polsku. Blanenský kanonýr byl 
opravdu neudržitelný, čtyři branky 
jsou toho jasným důkazem. Ještě 
více gólů padlo v Boskovicích, 
které rozdrtily Rajhrad, viděla je 
ale jen necelá stovka diváků. Na 
branky byl bohatý i zápas Ráječka 
v Podivíně, většina jich ale pada-
la do svatyně Olympie. Rájec se 
doma loučil v krajském přeboru 
s Kyjovem trpkou porážkou.

Blansko – Rousínov 5:1 (3:1), 
Crhák 4, Doležel. Blansko: Bed-
nář - Dupal (57. Beneš), Maška, 
Bubeníček, Šíp - Jarůšek (75. Cu-
pal), Janda, Zouhar, Šenk - Dole-
žel, Crhák (82. Pernica). 

Už ve 4. minutě centroval Šenk 
na Jarůška, ten našel výborně po-
staveného Crháka a bylo to 1:0. 
Neuběhly ani dvě minuty, když 
znovu po akci Šenka tentokrát na-
hrával Janda a Crhák znovu skóro-
val. Hattrick mohl přijít záhy, po 
Doleželově nahrávce však blanen-
ský bomber zacílil nad rousínovské 
břevno. V 17. minutě Dupal mířil 
z přímého kopu do tyče, o chvíli 
později těsně minul po rohu Janda. 
Zpátky na zem vrátil domácí ve 23. 
minutě hostující Sedláček, který 
snížil. To bylo ale ze strany Rousí-
nova co se týče gólů vše. Před půlí 
naopak zvýšil po Jarůškově přik-
lepnutí hlavou Doležel.

Obraz hry se nezměnil ani ve 
druhé pětačtyřicetiminutovce. Král 
zápasu Petr Crhák již v 50. minutě 
zkompletoval hattrick, asistenci si 
připsal opět Janda. Branek mohlo 
být více, šance Doležela, Šenka 
ani Beneše ale zůstaly nevyužity. 
A tak to na sebe vzal opět Crhák, 
v 81. minutě potvrdil čtvrtým gó-
lem, že jeho angažování pro jaro 

bylo mistrným kouskem výboru 
oddílu. 

Boskovice – Rajhrad 7:3 (4:1), 
Janíček 2, Müller, Stara, Fojt L., 
Blaha, Černý. Boskovice: Švéda 
– Adamec (78. Klein), Šafařík, 
Vykoukal, Černý - Fojt L., Přikryl 
(65. Miksan), Müller, Stara (59. 
Blaha) – Preč – Janíček. 

Boskovičtí inkasovali hned 
po třech minutách. Hosté se ale 
dlouho neradovali. V 11. minu-
tě to bylo po Müllerově hlavičce 
1:1, druhý gól přidal po chvilce 
Janíček (viz foto). Do půle se stav 
měnil ještě dvakrát. Po vysunutí 
Fojtem nejprve skóroval Stara, 
ukázkovou čtvrtou branku přidal 
Fojt po nádherné kombinaci Preče 
a Janíčka. 

Pěkný fotbal se hrál i po návra-
tu z kabin. Uběhla právě minuta 
a po Adamcově krásné příhře se 
podruhé v utkání trefi l Janíček. 
Šestý zásah Boskovic přidal stří-
dající Blaha, který výrazně oživil 
hru domácího celku, sedmý přidal 
dorostenec Černý. V závěru Bos-
kovice povolily v defenzivě a zby-

tečně dvakrát inkasovaly a udělaly 
si tak na svém skvělém výkonu 
malinkou šmouhu. 

Podivín – Ráječko 5:2 (2:2), 
Kopecký, Sehnal M. Ráječko: 
Trubák – Koutný, Bartoš, Lajc-
man, Neděla – Sehnal J., Sehnal 
V., Štrajt, Tajnai – Sehnal M., Žů-
rek.

Trenéru Olympie Lubomíru Za-
pletalovi chybělo hned pět hráčů, 
musel ve skládání sestavy hodně 
improvizovat. Přesto šli jeho svě-
řenci do vedení. Po rohu se dostal 
ve skrumáži míč ke Kopeckému 
a ten otevřel skóre. Domácí ale do-
kázali otočit. Nejprve propadla za 
Trubáka dálková střela, další gól 
inkasoval po rohovém kopu. Ve 
22. minutě ale bylo opět srovnáno, 
postaral se o to Martin Sehnal pro 
něj typicky hlavou po rohu. O vý-
sledku rozhodly dvě slepené bran-
ky Podivína na konci první deseti-
minutovky druhé půle. Ten pečetil 
v 76. minutě pěkným angličanem. 
Ráječku již na druhý poločas ne-
zbyly síly, výhra domácích byla 
zasloužená.

Rájec-Jestřebí – Kyjov 0:7 
(0:1). Rájec-Jestřebí: Klíma – 
Vágner, Čepa, Svoboda (80. 
Pokorný), Palkaninec – Skácel, 
Sedlák, Hájek, Mazal – Pavlíček, 
Macháček. 

Po první relativně vyrovnané 
půli, v níž domácí inkasovali jen 
jednou po dálkovém autovém vha-
zování, přišlo drsné vystřízlivění 
v té druhé. Kyjov dal rychlý gól, 
který poslal Rájecké totálně do 
kolen. Tým se sesypal a inkasoval 
tvrdý debakl. 
  1.  Vracov  29  19  5  5  73:32  62 
  2.  Blansko  29  17  9  3  62:27  60  
  3.  Kyjov  29  18  5  6  60:25  59  
  4.  Znojmo  29  16  5  8  62:44  53
  5.  M. Krumlov  29  16  5  8  39:28  53
  6.  Bzenec  29  16  3  10  52:30  51
  7.  Rousínov  29  13  6  10  42:33  45 
  8.  Ráječko  29  12  5  12  41:43  41
  9.  Novosedly  29  10  6  13  31:47  36
  10.  Boskovice  29  9  8  12  50:61  35
  11.  Kuřim  29  8  8  13  45:54  32
  12.  Ivančice  29  8  7  14  43:43  31 
  13.  Podivín  29  8  4  17  48:74  28
  14.  Rajhrad  29  6  7  16  38:63  25
  15.  Zbýšov  29  7  4  18  30:59  25
  16.  Rájec  29  3  5  21  21:74  14

Derby v Ráječku pro Blansko
Očekávané derby se hrálo minulou neděli. Blansko přijelo do Rá-

ječka pro tři body a podařilo se mu to, přestože domácí svoji kůži 
nedali v žádném případě zadarmo

Ráječko – Blansko 0:2 (0:0), Doležel, Crhák. Ráječko: Kučera - Ko-
pecký, Lajcman (78. Sígl), Bartoš, Koutný - Neděla (87. Žilka), Kupský, 
V. Sehnal, Štrajt (78. Tajnai) - M. Sehnal, J. Sehnal. Trenér: Lubomír 
Zapletal. Blansko: Bednář - Dupal, Maška, Bubeníček, Šíp - Jarůšek 
(85. Cupal), Janda, Zouhar, Šenk (80. Beneš) - Doležel (90. Majer), 
Crhák. Trenér: Michal Kugler. Rozhodčí: Nejezchleb - Kosička, Brach.

Necelá pě  stovka diváků byla zvědavá na poslední letošní derby 
v krajském přeboru. Domácí je začali ak  vněji a se střelou Jana Se-
hnala se Bednář zapo  l, hasit musel Bubeníček chvíli poté vůči Mar-
 nu Sehnalovi. Pak již byli ak  vnější hosté. Dvě šance Crháka a jedna 

Jandy ale zůstaly nevyužity. V sí   skončila až trefa Crháka, rozhodčí 
však viděli ofsajdové postavení. 

I po změně stran se hrálo stále od podlahy. Nadějný trestný kop 
Koutného (viz foto) skončil jen na zdi. Tyč trefi l bombou v 58. minu-
tě Kupský, nad pálil Štrajt. Pak už se Blansko prosadilo. V závěrečné 
čtvrthodině převzalo inicia  vu a šlo do vedení po kombinační akci 
Dupala s Jarůškem, na jejímž konci byla Doleželova přesná střela. Pe-
če  l po ideální nahrávce Šenka Crhák. Trenér Ráječka Lubomír Zaple-
tal považoval zápas za vyrovnaný. „Bohužel jsme dvakrát inkasovali,“ 
pokrčil rameny. Jeho protějšek Michal Kugler byl spokojený hlavně 
s druhou půlí. „Ráječko na domácím hřiš   neprohrává, vítězství si 
proto vážíme,“ uvedl na blanenském webu.

Hrálo se minulý víkend: Bze-
nec – Boskovice 5:1 (3:0), Fojt 
L. Boskovice: Švéda - Müller, 
Šafařík, Horák Jakub, Adamec 
- Vykoukal, , Miksan (65. Vybí-
hal), Preč, Stara, Fojt L. - Vorlic-

ký. Rousínov – Rájec-Jestřebí 1:0 
(0:0). Rájec-Jestřebí: Sova - Pal-
kaninec, Čepa, Svoboda, Vágner - 
Skácel, Sedlák, Mazal, Hájek (86. 
Klíma) - Macháček (69. Pokorný), 
Pavlíček.

Boskovice – Rajhrad 7:3.  Foto adam.sBoskovice – Rajhrad 7:3.  Foto adam.s

Ráječko – Blansko 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Blansko 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Valašské Meziříčí, Blan-
sko - Nejvyšší kuželkářská liga 
žen skončila před dvěma měsíci 
a blanenskému týmu přinesla již 
téměř tradiční bronzovou příčku. 
S tímto umístěním je spjata účast 
na evropském poháru NBC, je-
hož hostitelem bude letos v říjnu 
bosenská Banja Luka. Vedle této 
mistrovské soutěže se však letos 
ženy přihlásily také do Českého 
poháru (Pohár ČKA), ve kterém 
startují na rozdíl od ligy pouze 
čtyřčlenná družstva. 

Tato soutěž vrcholila o minulém 
víkendu na velmi těžké kuželně ve 
Valašském Meziříčí. Zde se sešly 
čtyři nejúspěšnější ženské týmy, 
jež dokázaly úspěšně projít jar-
ní vyřazovací fází, Blansko bylo 
mezi nimi. V sobotním semifi nále 
tým narazil na několikanásobného 

vítěze tohoto poháru a zároveň 
čtvrtý celek nejvyšší soutěže žen 
SKK Jičín. Zápas blanenské ku-
želkářky vyhrály jednoznačně 6:0, 
byť jen o 44 kuželek. 

Ve fi nále je pak čekal soupeř 
ještě o poznání těžší – Spartak 
Přerov, který v letošní ligové se-
zóně získal stříbro. Do fi nále tak 
nastupoval v roli mírného favorita. 
Od počátku však tento tým nepřed-
váděl zdaleka takové výkony jako 
v semifi nále, čehož Blansko vyu-
žilo. Jeho kuželkářky lépe zvláda-
ly i dramatické koncovky a proti 
takřka neškodnému Přerovu zví-
tězily opět 6:0. Oddílu kuželek TJ 
ČKD Blansko tato výhra přinesla 
další, v kuželkářském prostředí 
velmi ceněnou trofej a nezbývá 
než věřit, že další úspěchy na sebe 
nenechají dlouho čekat. (bh, lh)

Kuželkářky završily 
sezonu úspěchem

 Foto Lukáš Hlavinka Foto Lukáš Hlavinka

Žáci prohráli
Lanžhot - Blanenští fotbaloví 

žáci neuspěli. Na velmi kvalitním 
hřišti v Lanžhotě promarnili šan-
ci stát se vítězi putovního Poháru 
JmKFS. V nejsilnější sestavě těsně 
podlehli Slovanu Brno.

FK Blansko – FC Slovan Brno 
0:1 (0:0). Blansko: Matuška - Ša-
malík, Zemach, Študent, Maňou-
šek - Šíbl, Vintr, Souček, Keprt - 
O. Zmeko, Loula. Trenéři: Michal 
Šenkeřík, Tomáš Vach. 

Slovan od začátku nevyvíjel 
útočnou aktivitu, Blanenští však 
v úvodu neproměnili tutovky a to 
rozhodlo. Po bezbrankovém polo-
čase to vypadalo, že dojde na pe-
nalty. Při jedné z obranných situ-
ací zaznamenalo branku Brno a to 
rozhodlo. Útočná snaha Blanska 
v závěru utkání, kdy soupeř pouze 
odkopával míče ze svého vápna, 
vyzněla naprázdno. (bh, zpr)

Pannoniaring - Ve třetím zá-
vodě seriálu Alpe-Adria, který se 
jel na maďarském okruhu Panno-
niaring nedaleko Balatonu, paní 
Štěstěna tentokrát  ukázala svoji 
odvrácenou tvář. Mladá blanenská 
motorkářka Romana Tomášková 
sice se svojí Hondou velmi dobře 
odstartovala a usadila se bezpečně 
na třetí pozici, ale na ní vydržela 
jen dva okruhy. V tom třetím při 
výjezdu z jedné ze zatáček dosta-
la smyk zadního kola. Následoval 
krátký let vzduchem a po něm se 
Romana chtě nechtě seznámila 
s tvrdostí tamního asfaltu. Naštěstí 
se to obešlo bez zranění. Poně-
kud hůře dopadl její stroj a tak 
celý PaM servis Racing Team ze 
Sv. Kateřiny čeká dost práce, aby 
mohla startovat už 22.6. v dalším 
závodě.  (vj)

Tomášková je tentokrát bez bodů

Wodzislaw Slaski, Boskovice - 
O minulém víkendu se v polském 
městě Wodzislaw Slaski uskuteč-
nilo již třetí mistrovství světa ve 
stolních hokejích - World Mul-
titable Hockey Championschip. 
Téměř stovku účastníků, kteří se 
do malebného městečka sjeli z de-
seti států, přivítalo luxusní pro-
středí a příjemná obsluha hotelu 
Amadeus. Strávili zde příjemné 
a i velmi náročné tři dny. Většina 
hráčů a hráček zde totiž odehrála 
všechny tři disciplíny MS Mul-
titable a těmi byly Air Hockey 

(hokej na vzduchovém polštáři), 
Billiard-hockey (nám nejznáměj-
ší - po česku šprtec) a Rod-hockey 
(táhlový hokej), které odehrály ka-
tegorie mužů, žen a juniorů. Mezi 
českými reprezentanty bylo mož-
no spatřit i dva boskovické hráče 
v kategorii mužů - Jakuba Davida 
a Bohumila Ferugu, kteří si účast 
vybojovali svými vynikajícími vý-
kony a umístěním v konečném po-
řadí Českého poháru za rok 2011 
ve šprtci.

Hlavní disciplínou pro oba 
jmenované, stejně jako pro vět-

šinu českých reprezentantů byl 
Billiard-Hockey. V něm je los, po 
úvodních dvou kolech, které bos-
kovičtí hráči vítězně zvládli, svedl 
ve čtvrtfi nále proti sobě. Jako ví-
těz z duelu vyšel mladší (prvním 
rokem mezi muži) Jakub David 
a dostal se tak do bojů o medaile. 
V něm podlehl pouze v semifi nále 
pozdějšímu mistru světa Milosla-
vu Machovi. V boji o třetí místo 
uspěl a vybojoval tak (po loňském 
titulu z ME v kategorii juniorů) 
fantastickou bronzovou medaili 
na mistrovství světa v kategorii 

mužů. Bohumil Feruga obsadil so-
lidní 9. příčku.

Další disciplínou na pořadu byl 
Air-Hockey. V něm potvrdil nad-
vládu ruských reprezentantů ziskem 
titulu German Vargin, Bohumil Fe-
ruga obsadil pěkné 9. místo, Jakub 
David skončil na 24. příčce. Šam-
pionát jednotlivců končil stolním 
hokejem kategorie Rod-Hockey. V 
něm získal titul Čech Václav Truh-
lář, který ve fi nále zdolal Michaela 
Eklunda ze Švédska. Jakub David 
uzavíral první desítku, Bohumil 
Feruga byl 21.  (bh, fer)

Boskovice mají medailistu z mistrovství světa

Romana Tomášková.  Foto Vladimír JirůšekRomana Tomášková.  Foto Vladimír Jirůšek
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 Z  – B , KP 1 0 2

2 R  – M.K , KP 1 0 2

3 B  – B , I.A 1 0 2

4 L  – Č  H , I.B 1 0 2

5 FKD – K , I.B 1 0 2

6 J  – B  B, OP 1 0 2

7 D  – D , OP 1 0 2

8 S  – V , OP 1 0 2

9 S  – Š , OP 1 0 2

10 K  – O , OP 1 0 2

11 V. O  – L , III. . 1 0 2

12 K  – V , III. . 1 0 2

13 K  – O , III. . 1 0 2

14 K  – B , KP 1 0 2

13. kolo

TIPOVAČKA

T
Vítězem 9. kola Tipovačky se stala s 18 body Lucie Škaroupko-

vá z Ráječka, v 10. kole byl letos již potřetí nejlepší Zdeněk Ho-
rák mladší z Ostrova. Ten také vede celkové pořadí před Martinem 
Škaroupkou z Olomučan a Janem Urbánkem z Vilémovic. Více na 
www.zrcadlo.net.

Úřední začátek muži 16.30, dorost 14.15 (pokud není uvedeno jinak). Je možné, že 
krajská STK nařídí jednotné začátky utkání posledního kola.

sobota 16. června
KP: Kyjov – Blansko (16.30). Znojmo – Boskovice (10.15). Ivančice – Rájec.
OP: Jedovnice – Boskovice B. Skalice – Vysočany. Sloup – Šošůvka. Blansko B – 
Letovice. Olešnice – Rudice. 
III. třída: Vavřinec – Benešov. Ráječko B – Kunštát B. Knínice – Vilémovice (16.00). 
I. třída dorostu: Medlánky – Rájec-Jestřebí (14.00). Rousínov – Kunštát (13.15).
OP dorost: Olešnice – Letovice (13.45). 

neděle 17. června
KP: Ráječko – M. Krumlov.
I.A třída: Bořitov – Bosonohy.
I.B třída:Lipovec – Černá Hora. FKD – Kunštát (10.15).
OP: Doubravice – Drnovice. Kořenec – Olomučany. 
III. třída: Lysice – Vísky. V. Opatovice – Lipůvka. Kotvrdovice – Ostrov. Bořitov 
B – Vranová (14.15). 
IV. třída: Jedovnice B – Lažánky. Bukovina – Lažany (v Bukovince). Rozstání – 
Vilémovice B. Adamov – Olomučany B. Svitávka – Lomnice. Skalice B – Doubra-
vice B. Kořenec B – Valchov (13.45). Cetkovice – Voděrady (ve Voděradech). 
OP dorost: Jedovnice – Č. Hora (14.15). Ráječko – Lipůvka (13.30). Sloup – Ska-
lice (13.30). Adamov – Kotvrdovice (13.45).

K   

Protože od září nastupuji na sportovní školu do Brna a tím pádem změním 
oddíl, za který budu plavat, chtěl bych touto cestou alespoň trošku poděko-
vat. V přípravce trenérce Dáši Kučerové, u které jsem dostal základy plavání, 
trenérce Simoně Petres, která mě naučila základy motýlka. Trenérce Aničce 
Kafoňkové, ta mě připravovala na Poháry deseti a jedenáctiletých. Vedoucí 
oddílu a trenérce Dáši Kuncové, která mě trénovala a připravovala na Pohár 
jedenáctiletých a na MČR dvanácti a třináctiletých. Její tréninky jsou zamě-
řeny především na techniku. Také trenérce Věře Vencelové, která mě naučila 
plavecký styl prsa a připravovala mě spolu s Michalem Špačkem na další 
MČR. Nesmím zapomenout na trenéra Vítu Štrajta, jeho náročné tréninky na 
dýchání dávají hodně zabrat.

Dále musím jmenovat všechny plavce oddílu, s kterými se při závodech 
a tréninku navzájem povzbuzujeme. Jmenovitě musím poděkovat Honzu Ven-
celovi, s kterým teď asi dva roky osmkrát týdně trénuji a který mě velice pomo-
hl. Nesmím zapomenout na diváky z řad rodičů, kteří na závodech a zejména 
na Pohárech a MČR vytváří úžasnou atmosféru. Oni ví, o kterých teď píšu. 
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a jestli ano tak se moc omlouvám.

Všem vám bych chtěl hrozně moc poděkovat, protože bez vás všech bych 
nikdy nedosáhl těch výsledků, které mám. Teď v červnu se pokusím v bar-
vách ASK Blansko dosáhnout na co nejlepší umístění na MČR čtrnáctiletých 
a i když od září budu nastupovat za jiný oddíl, věřte, že v srdíčku zůstanu 
navždy plavcem ASK Blansko. Ještě jednou dík.

 Dominik Špaček, plavec ASK Blansko

Dominik Špaček v oddíle ASK Blansko od září 2005. Od 1. 9. 2005 
do 2. 6. 2012 stál 284 krát na stupních vítězů. Na Pohárech ČR a MČR 
získal 37 medailí, z toho 15 zlatých.Je držitel tří dosud platných českých 
rekordů: 50 m prsa dvanáctiletých, 50 a 100 m prsa třináctiletých. Nejlepší 
plavec ASK Blansko: 2009, 2010, 2011.Sportovec města Blanska 2010, 
2011. Sportovec okresu 2010, 2011. Letos splnil limit do juniorské repre-
zentace.

P

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Roz-
hodnuto. Výhra v Šošůvce posuvá 
blanenskou rezervu do I.B třídy, 
Sloup skončí stejně jako loni pod 
nejvyšším stupínkem. Na tomto 
stavu již nezěmí nic ani poslední 
kolo.

Olomučany – Jedovnice 2:0 
(1:0), Navrkal, Azzaya.

Olomučany vyhrály tak trochu 
se štěstím. V první půli se dostaly 
do vedení po chybě hostující obra-
ny. Po změně stran byly Jedovni-
ce určitě lepším týmem, doplatily 
však na špatnou koncovku. Ve 
snaze alespoň vyrovnat však v zá-
věru otevřely hru a tři minuty před 
koncem inkasovaly podruhé 

Rudice – Kořenec 4:1 (3:1), 
Sehnal L., Čechman 2 – Meluzín. 

Skóre otevřel Sehnal již v 8. 
minutě. Meluzínovi se sice po-
dařilo vyrovnat, krátce nato však 
po sóle opět Sehnal poslal Rudici 
do vedení. Jeho branku napodobil 
podobným způsobem Čechman. 
Stejný hráč uzavřel účet utkání 
v 64. minutě.

Letovice – Olešnice 4:3 (1:1), 
Širůček 2, Prudil P., Chmelíček – 
Kubíček 3. 

Letovice tentokrát proměňovaly 
šance a vybojovaly tři body. Skóre 
otevřel Prudil, srovnával z trestné-
ho kopu Kubíček. Hned na začátku 
druhé půle kontroval po Chmelíč-
kově úniku Širůček, Kubíček ale 
opět dokázal odpovědět. Vedení 
vrátil Letovicím opět Širůček, na 
druhé straně zkomletoval Kubí-
ček hattrick. Rozhodl proměněný 
brejk Chmelíčka v 88. minutě.

Šošůvka – Blansko B 1:4 (1:2), 
Sehnal – Pernica 2, Pokorný, Ma-
tuška. 

Blansko od začátku tlačilo, gól 
ale dala první Šošůvka. To ale 
bylo z její strany vše. Pernica dvě-
ma brankami otočil skóre, aby ho 
potvrdili ve druhém poločase ještě 

O přeborníkovi okresu je rozhodnuto kolo před koncem soutěže

Blansko B postupuje do I.B třídy

dalšími zásahy Pokorný a Matuš-
ka.

Vysočany – Sloup 2:6 (1:4), 
Slouka J., Poláček – Petržel 3, 
Škvarenina, Kleveta, Mikulášek. 

Sloup třímal od začátku otěže 
zápasu pevně ve svých rukách, 
přestože nastoupil bez Poláka 
v brance. Teprve po trefách Petr-
žele, Mikuláška a Škvareniny se 
Vysočanští zmohli na odvetu, do 
půle ale ještě zvýšil kanonýr Petr-
žel. Ten pak poté, co Kleveta dal 
pátý gól a Poláček snížil, završil 
svůj hattrick.

Boskovice B – Doubravice 2:3 
(1:2), Zoubek 2 – vlastní, Vladík, 
Veselý. ČK: Kalášek – Vach, Cí-
sař.

Na umělce pod hradem se hrál 
oboustranně pěkný fotbal. Doub-
ravice šla do vedení ve 25. mi-
nutě vlastním boskovickým gó-

lem, o deset minut později zvýšil 
krásnou střelou Vladík. Po rychlé 
akci krátce před půlí snížil Zou-
bek. Zápas poznamenala přísná 
penalta v 54. minutě. Nejen že z ní 
Boskovice vyrovnaly, ale soupeř 
i přišel po protestech o dva vylou-
čené hráče. Doubravice se však 
i v devíti vzepjala k nevídanému 
výkonu a po brance v 70. minutě 
cennou výhru uhájila. 

Drnovice – Skalice 7:0 (4:0), 
Haničinec 5, Navrátil, Komárek.

Výsledek hovoří za vše. Sestu-
pující Skalice inkasovala další vý-
prask, domácí si s chutí zastříleli 
a zapomenuli tak na příděl, který 
dostali týden předtím ve Sloupu. 
Blýskl se zejména autor pěti bra-
nek Martin Haničinec.

Hrálo se minulý víkend: Je-
dovnice – Doubravice 0:0. Skalice 
– Boskovice B 1:5 (0:4), Haluza 

– Zoubek, Hadáček 2, Odehnal. 
Sloup – Drnovice 5:1 (1:1), Kle-
veta 3, Mikulášek, Nečas – Hani-
činec. Blansko B – Vysočany 3:1 
(2:0), Pokorný, Juránek, Rek – 
Hejč Jiří. Olešnice – Šošůvka 5:3 
(3:2), Kubíček 4, Daniel – Kuchař 
2, Zouhar. Kořenec – Letovice 3:0 
(1:0), Meluzín 2, Barák. Olomuča-
ny – Rudice 1:2 (1:2), Navrkal – 
Urbánek, vlastní, ČK: Opluštil (R). 
  1.  Blansko B  25  18  4  3  76:30  58
  2.  Sloup  25  17  4  4  71:34  55
  3.  Olešnice  25  11  8  6  50:42  41 
  4.  Boskovice B  25  12  4  9  63:42  40 
  5.  Rudice  25  11  7  7  42:45  40
  6.  Olomučany  25  11  5  9  39:44  38 
  7.  Doubravice  25  12  2  11  38:43  38 
  8.  Kořenec  25  10  5  10  45:41  35
  9.  Drnovice  25  10  5  10  58:56  35 
  10.  Jedovnice  25  8  9  8  41:33  33 
  11.  Vysočany  25  8  3  14  45:51  27 
  12.  Šošůvka  25  7  3  15  40:65  24 
  13.  Letovice  25  4  6  15  30:54  18 
  14.  Skalice  25  2  3  20  24:82  9

Sloup – Drnovice 5:1.  Foto Pavel NovákSloup – Drnovice 5:1.  Foto Pavel Novák

Blanensko a Boskovicko - 
V I.A třídě budou příští rok hrát tři 
celky z našeho okresu. Spadne do 
ní Rájec-Jestřebí, záchrana se po-
dařila Bořitovu a postupuje do ní 
vítěz I.B třídy z Kunštátu.

I.A třída: Šlapanice – Bořitov 
2:3 (0:2), Včelař, Bezděk, Knies. 
Bořitov: Vaďura – Kolínek, Jelí-
nek, Janíček, Feifer – Včelař (70. 
Koláček), Knies, Šmerda, Vavřík, 
Bezděk – Richtr. 

Hosté se snažili boj o záchra-
nu rozhodnout už v předposled-
ním kole. Podařilo se jim to. Do 
vedení je poslal ve 4. minutě 
Včelař, ve 22. minutě je potvr-
dil kanonýr Bezděk. Nebylo ale 
vyhráno. Šlapanice v 51. minutě 
snížily a po chvíli přidaly i vy-
rovnávací branku. Gól s cenou 
zlata zaznamenal po nahrávce 

Richtra velezkušený Knies čtyři 
minuty před koncem.
  1.  Bosonohy  25  14  7  4  54:39  49
  2.  Vojkovice  25  15  3  7  49:28  48
  3.  Slavkov  25  13  2  10  55:42  41
  4.  Dobšice  25  10  10  5  56:41  40
  5.  Líšeň B  25  12  4  9  50:44  40 
  6.  Miroslav  25  11  6  8  35:29  39
  7.  Šaratice  25  10  7  8  49:39  37
  8.  Jevišovice  25  10  5  10  33:35  35
  9.  Slovan  25  7  11  7  58:47  32
  10.  Šlapanice  25  7  10  8  35:34  31
  11.  Bořitov  25  7  6  12  43:55  27
  12.  Hrušovany  25  7  5  13  33:50  26
  13.  Čebín  25  5  7  13  21:39  22
  14.  Mikulov  25  4  3  18  27:76  15

I.B třída: Kunštát – Kohou-
tovice 2:0 (2:0), Španěl, Kurucz. 
Kunštát: Loukota I. – Loukota 
O., Ducháček (65. Bašný), Hruš-
ka, Záboj – Kurucz (80. Pravec), 
Šmerda, Španěl, Mihola – Boček 
(88. Horák), Adámek.

Na první branku se čekalo do 

23. minuty, kdy přihrávku pod 
sebe zužitkoval Španěl. Po centru 
z boku dal pak ve 38. minutě dru-
hou branku Kurucz. Hosté se ve 
druhém poločase snažili o vyrov-
nání, Kunštát ale podržel výborný 
Loukota v brance.
Černá Hora – FKD 1:0 (0:0), 

Honsnejman. Černá Hora: Vorel 
– Kapoun, Stejskal Petr (46. Ba-
žant), Czyigiel, Tatíček – Bílek, 
Kolář, Širůček, Čech – Honsnej-
man, Mokrý. 

Zápas byl vyrovnaný. Hosté 
orazítkovali břevno v 8. minutě, 
domácí je napodobili v 50. minutě. 
Kýžená branka padla v 72. minutě. 
Po nahrávce Bažanta si ji připsal 
Honsnejman. Černá Hora si ne-
smírně cenou výhru pak pohlídala.

Rousínov B – Lipovec 3:1 
(0:1), Pernica P. Lipovec: Sedlák 

O. – Pernica J., Zouhar V., Hebert, 
Kunc – Horáček R. (70. Zukal), 
Horáček L., Sedlák M., Pernica 
P. – Sedlák R., Zouhar M. Hosté 
byli v první půli lepší, jednu z je-
jich šancí proměnil Pavel Pernica. 
Domácí do druhého poločasu pro-
střídali a začali být nebezpečnější. 
Z brejků byli úspěšní a podařilo se 
jim otočit utkání.  (bh)
  1.  Kunštát  25  16  4  5  49:25  52
  2.  Bohdalice  25  12  6  7  59:48  42
  3.  Kohoutovice  25  13  2  10  49:32  41
  4.  Rousínov B  25  11  6  8  33:28  39
  5.  Švábenice  25  10  6  9  51:36  36
  6.  Medlánky  25  9  9  7  39:31  36 
  7.  Tišnov  25  10  4  11  39:43  34
  8.  Lipovec  25  10  3  12  40:47  33
  9.  V. Bítýška  25  10  3  12  35:45  33
  10.  Svratka  25  10  3  12  36:49  33
  11.  Černá Hora  25  9  4  12  37:44  31
  12.  Ivanovice  25  9  3  13  34:40  30
  13.  Ochoz  25  7  6  12  29:41  27
  14.  FKD  25  6  7  12  29:50  25 

Bořitov je již zachráněn, Kunštát postupuje

Rybník Olšovec obsadily rychlé čluny

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Radim Hruška

Jedovnice - Příznivci závodů 
motorových člunů si přišli na 
své v Jedovnicích. Na rybníku 
Olšovec se totiž konaly závody 
vypsané v kategoriích Mistrov-
ství světa v kategorii O-350, 
Mistrovství Evropy ve formuli 
R-1000 a Mezinárodní závody 
v kategoriích O-500, OSY400 
a Závod Veteránů FV-500. 

V Jedovnicích se dařilo brněn-
skému týmu H2O spolupořadate-
le akce Petra Hemerky, který si 
po sedmi letech připsal umístění 
na stupních vítězů. V meziná-
rodní konkurence obsadil závod-
ník David Loukotka třetí příčku 
v kategorii 0-350. Další jezdec 
Michal Košút skončil šestý.

„Závody motorových člunů 
mají stejně dlouhou tradici jako 
soutěže motocyklů nebo aut. Zá-
vod sestává ze tří jízd – sprintů, 
ze kterých se každému jezdci 
sčítají body za umístění a ten 

kdo jich má nejvíc, vítězí. Při 
mistrovských závodech se jezdí 
rozjížďky čtyři, s tím, že nejhor-
ší se škrtá. Tento systém umož-
ňuje uspět i jezdci, kterého potká 
v některé z rozjížděk porucha 
nebo havárie. Kategorie O-350, 
ve které jsme bodovali, dosa-
huje maximální rychlosti kolem 

185 km/h. Loď je vyrobena v 
kombinaci uhlíkových vláken, 
karbonu a kevlaru. Jezdec leží 
na břiše hlavou dopředu, levou 
rukou se přidává plyn, pravou 
se drží volantu, pravou nohou 
jezdec ovládá vysouvání výfuků 
(tento pohyb je podobný význa-
mu jako spojka v autě) a levou 

nohou nastavuje za jízdy výšku 
ponoření vrtule do vody,“ popsal 
Hemerka. 

V tuzemsku mají závody rych-
lostních člunů tradici nepřeruše-
ných šedesát let. Největší boom 
zaznamenaly v osmdesátých le-
tech, kdy bylo v ČSSR více než 
padesát závodníků. 
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AUTO - MOTO
speciál

Celá řada liní nevěnuje po-
zornost přípravě auta před 
dlouhou cestou na dovole-
nou. Všímejte si i zdánlivých 
detailů a předejděte tak ne-
příjemným problémům.

Blíží se prázdniny a  síce Čechů 
opět vyrazí svým autem na do-
volenou, nejčastěji k moři do již-
ních des  nací jako je Chorvatsko 
a Itálie. Bohužel velká část rodin 
nevěnuje dost času předcestov-
ní připravě nejen posádky, ale 
především auta. Dochází pak ke 
zbytečným stresovým situacím, 

poruchám a nehodám, kterým lze 
přitom celkem snadno a hlavně 
levně předcházet. Zjistěte tedy, na 
co se před odjezdem na dovole-
nou zaměřit.

Pneuma  ky a rezerva
Až sedmdesát procent moto-

ristů vyráží na cestu s podhuště-

Jak připravit auto na letní dovolenou?
nými pneuma  kami. Opomínání 
kontroly tlaku v pneuma  kách je 
vůbec dlouhodobým problémem, 
ale nejvíce se to projeví právě při 
cestě na dovolenou. Podhuštěná 
pneuma  ka zhoršuje ovladatel-
nost auta, zvyšuje spotřebu paliva 
a podle sta  s  k patří mezi druhou 
až tře   najčastější příčinu nehody 
při cestách na dovolenou. 

 (zdroj internet)
 Pokračování příště

4
60 000 km *

CENĚ NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ

VERZE ADVANTAGE JIŽ OD XXX XXX Kč S BOHATOU VÝBAVOU

RENAULT CLIO A CLIO GRANDTOUR
JIŽ OD XXX XXX Kč

www.dealer-renault.cz
Ceny a nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2012 při fi nancování Renault Finance. * Záruka 4 roky / 60 000 km platí pro modely Clio a Clio Grandtour (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při fi nancování Renault Finance. Dle 
všeobecných obchodních podmínek Renault Benefi t; servisní prohlídky až na 4 roky / 40 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) nezahrnují cenu oleje. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností 
RCI Financial Services, s. r. o. Clio a Clio Grandtour: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO

2
 106–135 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

169 900

194 900
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Bohumil Hlaváček

Černá Hora - Na začátku prázdnin 
se v blanenském okrese uskuteční jedna 
z nejvýznamnějších sportovních akcí to-
hoto roku. Již na výjezdním 8. zasedání 
ČMSMK v červenci 2009 ve Velkých 
Karlovicích bylo totiž rozhodnuto o pořá-
dání mistrovství České republiky v malé 
kopané v roce 2012. Právo na pořádání 

tohoto velkého turnaje bylo svěřeno Bla-
nenskému svazu malé kopané, potažmo 
pak Občanskému sdružení Malá kopaná 
Blansko. 

„Akce se uskuteční ve dnech 6. a 7. 
července na přírodní trávě ve sportovním 
areálu v Černé Hoře, a to díky významné 
podpoře, jak vedení Městyse Černá Hora, 
tak Sokolu Černá Hora. Osobní záštitu pak 
převzal senátor Jozef Regec,“ prozradil 

jeden z hlavních organizátorů Zdeněk Bu-
rýšek. Jak dodal, podrobnější informace 
lze nalézt na stránkách turnaje na adrese 
www.mr2012.websnadno.cz. 

MR 2012 se zúčastní celkem 40 týmů 
z celé republiky, které si start vybojo-
valy v jednotlivých oblastních svazech. 
Blanenskou ligu malé kopané budou re-
prezentovat týmy FC Microtex Lomnice, 
DKS Kopeček Rájec, FC Kvasar Černá 

Hora a FK Rozhraní. Jako náhradní-
ci za AC Kozárov a Kanap Karolín pak 
FC Dolní Lhota a LPP Lhota u Lysic a na 
divokou kartu druhý domácí tým FC Pic-
colo Černá Hora. 

Důležitou součástí mistrovství bude i do-
provodný program. „Počítáme se stavbou 
několika velkokapacitních stanů a krytého 
podia přímo v areálu, kde se bude program 
odehrávat,“ vypočetl Burýšek. 

Mistrovství ČR v malé kopané se uskuteční v Černé Hoře

Vizitky týmů z našeho regionu
FC DOLNÍ LHOTA
Soupiska týmu: Štěpán Dostál, Zdeněk Heb-

ký, Rostislav Hruška, David Jakubec, Jakub Kolář, 
Zdeněk Kubica, Tomáš Kunc, Tomáš Plch, Miroslav 
Pokorný, Ondřej Pokorný, Michal Sedláček, Tomáš 
Slavíček, Martin Strýček, Martin Šenk, Aleš Štrof, 

Vizitka týmu: Klub malé kopané FC Dolní Lho-
ta zahájil svoji první sezónu v blanenské malé kopané 
v roce 2008, tento rok je i rokem založením klubu.  
Cílem bylo navázat na tradici malé kopané v Dolní 
Lhotě a jako čtvrtý tým v novodobé historii (Ban-
dasky, Pivrnec, Brutal Truth) se pokusit dobře repre-
zentovat svoji obec. Kromě sportovních  cílů to byl 
i cíl společenský, kdy šlo také o stmelení lidí se spo-
lečným zájmem. První sezónu Dolní Lhota zahájila 
v základní soutěži a podařilo se jí postupovat přes di-
vizi, 5. ligu do 4. ligy, kde momentálně hraje o před-

ní pozice. Od založení týmem prošlo přes 20 hráčů, 
drtivá většina z nich je z Dolní Lhoty. Někteří z nich 
působili nebo působí také v okolních klubech velké 
kopané, jiní měli zkušenost s malou kopanou v jiných 
klubech a někteří byli úplnými nováčky.  Z těchto lidí 
je třeba vyzdvihnout tři jména – Zdeněk Kubica, špíl-
machr, mozek a hecíř týmu, Rostislav Hruška, oběta-
vý hráč, který od založení týmu nevynechal ani jedno 
soutěžní utkání a Libor Břoušek, nejzkušenější hráč 
a vedoucí týmu Brutal Truth Dolní Lhota, na který 
se FC Dolní Lhota po čtyřech letech snažila navázat. 
Kromě úspěchů v podobě postupů do vyšších soutě-
ží se podařilo týmu vyhrát čtyři prázdninové turnaje 
okresního formátu. Na mistrovství ČR v malé kopa-
né, kam FC Dolní Lhota byla vybrána jako náhrad-
ník za nepřihlášené týmy z 1. ligy, jedeme s velkým 
očekáváním, s touhou odvést co nejlepší výkon před 
domácím publikem a s cílem pokusit se probojovat do 
závěrečných bojů.

FC KVASAR ČERNÁ HORA
Soupiska týmu: Stanislav Blažek, Marek Tráv-

níček, Jiří Poděbradský, Kamil Hanzl, Zbyněk Kou-
pý, Martin Bílek, Radek Bezděk, Lukáš Křap, Zdeněk 
Traxl, David Bednář, Martin Hladil, Tomáš Blažek, 
Lukáš Badura, Patrik Křap, Martin Blažek, Lukáš Ju-
rek, Libor Němec. Vedoucí týmu: Jiří Poděbradský, 
Zdeněk Burýšek. 

Vizitka týmu: Klub byl založen v roce 2002 pod 
názvem Černá Hora C.F, od sezóny 2004 - FC Kva-
sar Černá Hora. Klub letos oslaví 10 let od svého 
založení. Tým začal hrát svou první sezonu v roce 
2003 (základní soutěž - 3.místo, postup do divize). 
Sezona 2004 (divize - 1.místo, postup do 4.ligy). Se-
zona 2005 (4.liga - 1.místo, postup do 3.ligy). Sezo-
na 2006 (3.liga - 2.místo, postup do 2.ligy). Sezona 
2007 (2.liga - 1.místo, historický postup do nejvyš-

ší soutěže). Od sezony 2008 účastník 1.ligy okre-
su Blansko (2008 - 2.místo, 2009 - 3.místo, 2010 - 
2.místo, 2011 - 6.místo ). Klub se v posledních třech 
letech účastnil mistrovství republiky v malé kopané 
(2009 Příbram, 2010 Brno, 2011 Pardubice). V le-
tošním roce bude pořadatelem 17. mistrovství re-
publiky v malé kopané ve spolupráci s Malá kopaná 
Černá Hora o.s. a ČMSMK, za podpory TJ Sokola 
Černá Hora a městysu Černá Hora. V letošní sezoně 
tým FC Kvasar Černá Hora postoupil do čtvrtfi ná-
le poháru novin Zrcadlo (Memoriál Josefa Rybára 
2012), kde se 13.6. utká s DKS Kopeček Rájec na 
jeho hřišti. Klub disponuje velkou fanouškovskou 
základnou, která tým doprovází na každé utkání. 
Nejvíce se fanklub proslavil na legendárních vý-
jezdech na mistrovstí republiky v Příbrami a Brně - 
kde byli hodnoceni jako jedni z nejlepších fanoušků 
v republice.

D.K.S. KOPEČEK RÁJEC 
Soupiska týmu: Jakub Kyzlink, Milan Kadlec, 

David Kazda, Jaromír Kuběna, Kamil Skácel, Radek 
Fuksa, Jan Kuběna, Miroslav Musil, Robert Frantel, 
Antonín Nečas, Jiří Hepp, Pavel Brázda, Milan Zou-
har (vedoucí týmu), Petr Šváb (kapitán týmu), Marek 
Šváb, Jiří Charvát, Tomáš Jarůšek.

Vizitka týmu: D.K.S. KOPEČEK Rájec je 
tým malé kopané hrající 1.ligu okresu Blansko od 
jejího začátku. Tým se většinou držel v horních 
příčkách tabulky a největším úspěchem bylo ví-
tězství v ročníku 2001. V roce 2008 z důvodu ne-
dostatku hráčů a zájmu došlo k sestupu do 2.ligy. 

V roce 2009 se vytvořil téměř celý nový tým a za-
čal boj a návrat mezi elitu. První sezona v nové 
sestavě byla vydařená, ale postup unikl v posled-
ních dvou kolech a tak tým musel na úspěch čekat 
do další sezony. Sezona 2010 byla pro Kopeček 
Rájec jako ze snů. Ve 22 zápasech Ráječtí jen 
jednou okusili hořkost porážky, s šestibodovým 
náskokem a se skóre 106:29 si jednoznačně do-
kráčeli pro titul a tím se vrátili zpět mezi nejlepší 
týmy okresu. Cílem v roce 2012 je se co nejlépe 
umístit na mistrovství republiky konaném v Černé 
Hoře, v okresním poháru se pokusit postoupit do 
finálového turnaje a v lize se umístit v horní po-
lovině tabulky.

LPP LHOTA U LYSIC
Soupiska týmu: Radim Pavel, Radek Jonáš, Petr 

Setnička, Tomáš Navrátil, Ladislav Měcháček, Pavel 
Jonáš, Alois Zeman, Zdfeněk Fojt, Ondřej Španěl, 
Jan Setnička, Erik Mihola, Tomáš Adámek, Pavel Se-
tnička, Jan Vojta, Zdeněk Setnička. ,ale

Vizitka týmu: Fotbalový tým LPP Lhota u Ly-
sic byl založen v zimě roku 2007 a od roku 2008 
začal hrát základní skupinu malé kopané okresu 
Blansko. Hned v prvním roce ji vyhrál a postou-
pil dále do divize, ve které měl za celou sezonu 
jen jedinou prohru. Úspěšný rok završil 2. místem 
v Poháru týdeníku Zrcadlo. I v roce 2010 se muž-
stvu dařilo a umístilo se na 1.místě 5.ligy, dokonce 

se opět umístili i na 2.místě v Poháru týdeníku Zr-
cadlo. Rok 2011 skončil vítězstvím ve 4.lize bez 
ztráty bodu. V průběhu let došlo v týmu k několika 
změnám hráčů, ale kostra týmu zůstala stejná. Vel-
kou oporou hráčům jsou místní fanoušci, kteří je 
podporují během celého roku, i při různých akcích 
pořádaných tímto klubem. V letošní sezoně patří 
mužstvu prozatím první místo ve 3.lize a v probíha-
jícím poháru je mezi 8 postupujícími do finálové-
ho turnaje. K doposud největšímu úspěchu tohoto 
týmu patří 5.místo na republikovém Poháru vítězů 
poháru v Pardubicích, kde skončili v penaltovém 
rozstřelu před branami semifinále. V letošním roce 
je před nimi velká výzva a to účast na mistrovství 
republiky ČR v Černé Hoře.

FC PICCOLO ČERNÁ HORA 
Soupiska týmu: Petr Poděbradský, Jan Němec, 

Lukáš Petrák, Petr Stejskal, Radek Stejskal, Pavel 
Stejskal, Pavel Štěpánek, Jakub Hlavička, Petr Ba-
žant, Pavel Frýdek, Lukáš Menoušek, Petr Zouhar, 
Daniel Koupý, Martin Filouš, Patrik Hlavoň, Michal 
Šmerda, Libor Vinkler, Omar Zálešák. Vedoucí týmu: 
Lukáš Menoušek.

Vizitka týmu: Klub byl založen v roce 2008. 

V první sezoně získal čtvrté místo v základní sku-
pině, které znamenalo postup do vyšší soutěže (di-
vize). Ve stejném roce po dvou výhrách postup do 
druhého kola Poháru týdeníku Zrcadlo, kde se tým 
zastavil na prvoligovém týmu PentaCo Boskovice. 
Sezona 2009 (divize - 3. misto), účast na Kvasar 
Cupu - postup ze skupiny do osmifinále. Sezóna 
2010 (divize - 6. místo), účast na turnaji na Brťově 
- 2. místo. Sezóna 2011 (divize - 2. místo, postup 
do 5. ligy). 

Zbývající týmy představíme v příš  m čísle Zrcadla

 FC DOLNÍ LHOTA FC DOLNÍ LHOTA

 FC KVASAR ČERNÁ HORA FC KVASAR ČERNÁ HORA

 FC PICCOLO ČERNÁ HORA FC PICCOLO ČERNÁ HORA

 LPP LHOTA U LYSIC LPP LHOTA U LYSIC

 D.K.S. KOPEČEK RÁJEC D.K.S. KOPEČEK RÁJEC
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Věra Vencelová

Blansko, Boskovice - Blanen-
ští a boskovičtí plavci absolvovali 
o minulém víkendu poslední kvali-
fi kační závody na letní mistrovství 
ČR mladšího a staršího žactva. 

V pětadvacítce v Brně na Les-
né se sešlo deset oddílů Jihomo-
ravského kraje, jejichž plavci se 
snažili zaplavat co nejlepší časy, 
které by jim v Brně zajistili me-
dailové posty, a ty pak i postup na 
MČR. Mezi blanenské závodníky, 
kterým jejich vynikající výkony 
vynesly medaile, patřili zástupci 
kategorie staršího žactva Domi-
nik Špaček, Petra Pokorná, Hana 
Kopřivová a Tomáš Chemčuk. 
Tato čtveřice přivezla do Blanska 
celkem 15 cenných kovů. Do-
minik Špaček vybojoval tři zlaté 
a tři stříbrné medaile, a protože 
v prsových disciplínách nechal 
své soupeře daleko za sebou, je 
reálný předpoklad, že podobně se 
mu povede i na MČR. To se letos 
koná v polovině června v Českých 
Budějovicích. V prsových disci-
plínách zvítězila také Petra Pokor-

ná a v dalších startech posbírala 
jedno stříbro a dva bronzy. I zde se 
očekává slušné umístění na repub-
likovém šampionátu. Další úspěš-
nou medailistkou byla Hana Kop-
řivová, která doplavala dvakrát na 
druhém místě a jednou na místě 
třetím. Překvapením byl výkon 
posledního blanenského medailis-
ty Tomáše Chemčuka. Ten výraz-
ně zlepšil plavecký způsob prsa 
a jeho výborný čas na dvoustovce 
mu zajistil nejen bronzovou příčku 
v Brně, ale i po čtyřleté pauze, kdy 
jeho časy na kvalifi kaci nestačily, 
opět účast na MČR staršího žactva 
v Českých Budějovicích. V kate-
gorii mladšího žactva blanenští na 
medaile nedosáhli a jejich postup 
na šampionát do Prostějova je 
zatím nejistý. Jejich časy se totiž 
musejí vejít mezi čtyřiadvacet nej-
lepších z celé ČR. 

Na rozdíl od blanenských měli 
boskovičtí plavci větší úspěch 
v kategorii mladšího žactva. An-
drea Husovská vybojovala jednu 
stříbrnou a tři bronzové medaile, 
Jakub David zvítězil v nejdelší 
trati patnáctistovce kraul a na čtyř-

Plavci z brněnského krajského přeboru žactva přivezli z prsových disciplín celkem čtyři zlaté 

Medaile byly k mání hned na třech místech

stovku dohmátl třetí. Na nejvyšší 
republikovou soutěž by se mohla 
podívat i starší žákyně Pavla For-
mánková, která na trati 200 m znak 
obsadila bronzový stupínek.

Tento víkend absolvovali bla-
nenští plavci hned tři akce najed-
nou. Nejmladší zahájili mistrov-

ské šampionáty v Karviné a Brně 
a starší se představili na Poháru 
Vřídla v Karlových Varech. Na 
Pohár desetiletého žactva se do 
Karviné kvalifi kovali z Blanska 
čtyři plavci – Barbora Sedláko-
vá, Radim Švarc, Michal Špaček 
a Milan Musil. Nejlepšího vý-

sledku dosáhla Sedláková, kte-
ré na tratích 100 m znak, 200 m 
kraul a 400 m kraul unikly o fous 
bronzové medaile a zbyly na ni jen 
ty bramborové. V první desítce z 
šestatřiceti nejlepších plavců tři-
atřiceti oddílů Moravy doplavali 
také Radim Švarc (7. místo na 100 
m prsa) a Michal Špaček (7. místo 
na 200 m kraul). Medailemi z to-
hoto šampionátu nejmladšího žac-
tva se může pochlubit pouze bos-
kovický plavec Filip Tlamka. Už 
rozlosování napovídalo, že bude 
bojovat o nejvyšší příčky. V disci-
plíně 50 m prsa, 100 m prsa a 100 
m polohově si dohmátl pro stříbro 
a z vítězství se radoval v cíli dvou-
stovky polohově.

Do Brna se ve stejném termínu 
sjeli ze všech moravských oddílů 
jedenáctiletí plavci. Blansko re-
prezentovali Kateřina Špačková 
a Daniel Šenk a Boskovice Zu-
zana Vorlová. Nejlepší umístění 
zaznamenal Daniel Šenk v prso-
vých disciplínách, když na stovce 
dohmátl desátý a na dvojnásobné 
trati osmý.

Již podruhé se nejstarší blanen-

ští plavci (Kopřivová, Zamazalo-
vá, Přikryl, Vencel M., Vencel J.) 
rozjeli do Karlových Varů na tra-
diční již 34. ročník Poháru Vřídla, 
který se stal velmi oblíbeným, ne-
boť se zde plavou vynikající výko-
ny. Možná proto, že voda ve ven-
kovním padesátimetrovém bazénu 
lázeňského hotelu Termal má jiné 
složení, než jsou plavci zvyklí. Je 
totiž termální a teplota dosahuje 
30 stupňů Celsia, a svaly jsou tak 
dobře uvolněné. Stejně jako loni 
i letos, zde padlo několik velmi 
výrazných osobních rekordů, kte-
ré se budou hodit při kvalifi kaci 
na MČR dorostu a dospělých. 
Medaile posbíralo v Karlových 
Varech všech pět plavců a bylo 
jich dohromady čtrnáct. Dvanáct 
v individuálních startech a dvě ve 
smíšených štafetách. Pět zlatých 
si rozdělili Jan Vencel (3), Hana 
Kopřivová (1) a Veronika Zama-
zalová (1). Smíšená štafeta ve 
složení Kopřivová, Zamazalová, 
Vencel, Vencel si doplavala pro 
stříbro jak v kraulové, tak i polo-
hové štafetě. Stříbro bralo Blansko 
i v celkovém bodování družstev.

Medailisté z Karlových Varů.  Foto Věra VencelováMedailisté z Karlových Varů.  Foto Věra Vencelová

fotbal
III. třída: Vísky – V. Opatovice 3:1 

(3:1), Šmeral, Ziman, Dvořáček – Dokou-
pil. Kunštát B-Lysice 2:2 (0:2), Bednář, 
Nedoma – Skoček 2. Benešov – Ráječko 
B 10:2 (6:2), Abrahám Martin 5, Adamčík, 
Mucha, Balaščák, Andrlík Lub., Maryš-
ka – Bezděk, Plch. Vranová – Vavřinec 
1:0 (0:0), Karásek. Ostrov – Bořitov B 
3:2 (1:1), Gross, Hudec, Dáňa – Petrák 
P., vlastní. Vilémovice – Kotvrdovice 1:1 
(1:0), Kučera – Stehlík J. Lipůvka – Kníni-
ce 3:2 (2:1), Macko, Kašpar, Srba – Servus 
2. V. Opatovice – Knínice 3:5 (2:4), Víz-
ner, Sedláček, Pospíšil L. – Servus 2, Tesař 
L., Tesač P., Jurka. Kotvrdovice – Lipůvka 
3:3 (1:1), Filip, Sehnal, Hansl – Kristýn, 
Kašpar, Hájek, ČK: Krempaský (K). Bo-
řitov B – Vilémovice 2:4 (1:2), Zouhar P., 
Sýs – Mikšovský M. 2, Eliáš, Sedlařík. 
Vavřinec – Ostrov 2:1 (1:0), Beneš, Při-
kryl – Gross. Ráječko B – Vranová 1:4 
(0:2), Bezděk – Krčil 3, Karásek. Lysice 
– Benešov 6:1 (2:1), Skoček 2, Homolka, 
Měcháček, Lepka, Jonáš P. – Mucha. Vís-
ky – Kunštát B 0:1 (0:0), Šváb.
  1.  Lipůvka  25  17  4  4  70:31  55 
  2.  Vilémovice  25  16  2  7  59:33  50 
  3.  Kotvrdovice  25  14  6  5  71:37  48 
  4.  Ostrov  25  15  2  8  63:42  47
  5.  Kunštát B  25  14  1  10  73:57  43 
  6.  Benešov  25  12  3  10  82:67  39 
  7.  Knínice  25  11  5  9  50:44  38
  8.  Vranová  25  11  3  11  55:61  36 
  9.  V.Opatovice  25  10  5  10  68:60  35 
  10.  Lysice  25  8  7  10  53:53  31
  11.  Vísky  25  8  5  12  37:53  29 
  12.  Vavřinec  25  9  1  15  45:67  28 
  13.  Ráječko B  25  5  2  18  38:98  17 
  14.  Bořitov B  25  1  2  22  29:90  5

IV.třída, sk. A: Olomučany B – Jedov-
nice B 4:4 (2:2), Štěpánek Z. 3, Dosedla – 
Rybář 2, Kouřil 2. Vilémovice B – Adamov 
1:6 (1:2), Helán – Krátký T. 3, Tománek 2, 
Malásek. Lažany – Rozstání 5:2 (4:0), Rai-
chl D. 2, Vrbka 2, Ondráček – Piták, Voráč 
T. Lažánky – Bukovina 3:4 (2:1), Tomek 2, 
Sedlák – nehl. Jedovnice B – Bukovina 2:3 
(0:1), nehl. Rozstání – Lažánky 2:2 (1:1), 
Voráč R., Ježek – Klimeš, Kvasnovský P. 
Adamov – Lažany 2:3 (1:1), Dobeš, Malá-
sek – Motyčka 2, Raichl J., ČK: Hrazdíra 
– Fišer. Olomučany B – Vilémovice B 2:1 
(2:0), Štrajt, Novotný – Zouhar J., ČK: Ku-
čera R. (V). 
  1.  Lažany  27  23  1  3  112:34  70
  2.  Adamov  27  22  2  3  132:38  68 
  3.  Jedovnice B  27  10  5  12  60:87  35 
  4.  Bukovina  27  10  4  13  60:72  34
  5.  Lažánky  27  10  3  14  55:59  33 
  6.  Olomučany B  27  8  6  13  44:75  30 
  7.  Vilémovice B  27  6  6  15  41:88  24 
  8.  Rozstání  27  4  3  20  30:81  15

IV. třída muži, sk. B: Voděrady – 
Svitávka 2:5 (1:4), Bednář M., Opluštil 
– Chloupek Jar. 2, Dvořák 2, Novák. Val-
chov – Cetkovice 1:3 (1:2), Zelený – nehl. 
Doubravice B – Kořenec B 5:2 (2:1), Sáňka 
J. st. 4, Schuch – Svoboda 2. Lomnice – 
Skalice B 2:3 (0:0), Svoboda M., Kapoun 
– nehl. Svitávka – Skalice B 4:0 (1:0), No-
vák T. 2, Bureš, Dvořák, ČK: Rychnovský 
(Skal.). Kořenec B – Lomnice 3:1 (1:1), 
Mužík, Schőn, Vondál – Žilka. Cetkovice – 
Doubravice B 6:2 (4:2), Dokoupil 2, Jurka, 
Najer, Lepka Jakub – Sáňka 2. Voděrady – 
Valchov 2:2 (0:1), Uher, Bednář – Chlup, 
Kratochvíl.
  1.  Svitávka  27  21  2  4  82:24  65 
  2.  Voděrady  27  18  3  6  79:39  57 
  3.  Lomnice  27  16  1  10  66:54  49 
  4.  Doubravice B  27  11  4  12  57:56  37 
  5.  Cetkovice  27  11  3  13  58:70  36
  6.  Skalice B  27  9  3  15  42:62  30
  7.  Kořenec B  27  9  2  16  55:79  29 
  8.  Valchov  27  3  2  22  36:91  11

Divize st. dorost: Sparta B –Blansko 
3:0. Blansko – Pelhřimov 2:3 (1:2), Trtílek, 
Daněk.
  1.  Sparta B  26  25  1  0  96:14  76 
  2.  Prostějov  26  17  3  6  103:50  54
  3.  Pelhřimov  26  16  6  4  73:42  54
  4.  Blansko  26  16  4  6  73:36  52
  5.  Žďár  26  13  3  10  74:58  42

  6.  Otrokovice  26  12  2  12  69:65  38
  7.  Líšeň B  26  10  4  12  46:75  34
  8.  Havl. Brod  26  10  1  15  58:72  31 
  9.  V. Meziříčí  26  8  6  12  50:65  30
  10.  Břeclav B  26  8  3  15  42:60  27
  11.  Vrchovina  26  7  4  15  56:78  25
  12.  Bohunice  26  7  3  16  53:65  24 
  13.  Humpolec  26  6  5  15  41:67  23
  14.  Veselí  26  3  3  20  26:113  12

Divize ml. dorost: Sparta B – Blansko 
1:0 (0:0). Blansko – Pelhřimov 2:0 (2:0), 
Keprt, Machorek.
  1.  Sparta B  26  21  2  3  77:27  65
  2.  Bohunice  26  19  4  3  91:25  61
  3.  Havl. Brod  26  19  3  4  67:21  60
  4.  Líšeň  26  14  6  6  72:37  48
  5.  Blansko  26  12  6  8  59:46  42
  6.  Pelhřimov  26  11  7  8  41:41  40
  7.  Otrokovice  26  11  3  12  50:58  36
  8.  Prostějov  26  10  4  12  54:48  34
  9.  Břeclav B  25  9  6  10  45:42  33
  10.  Žďár  26  9  4  13  43:44  31 
  11.  Vrchovina  25  7  7  11  41:60  28
  12.  Humpolec  26  4  3  19  25:65  15
  13.  V. Meziříčí  26  4  1  21  33:75  13
  14.  Veselí  26  2  2  22  22:131  8

KP st. dorost: Bučovice – Boskovice 
0:5 (0:3), Blaha 2, Konečný, Černý, Müller. 
Boskovice – Svratka 5:5 (1:0), Blaha, Fojt, 
Klimeš, Müller, Pijáček. 
  1.  Boskovice  26  18  4  4  97:33  58
  2.  Kyjov  25  15  5  5  74:32  50
  3.  Kuřim  25  14  7  4  69:39  49
  4.  Slatina  25  13  6  6  45:33  45
  5.  Svratka  25  12  4  9  60:51  40
  6.  Bystrc  26  9  9  8  63:47  36
  7.  M. Krumlov  25  10  5  10  49:54  35
  8.  Kohoutovice  25  10  4  11  52:47  34 
  9.  Ivančice  25  9  5  11  48:49  32
  10.  Tasovice  25  10  2  13  50:79  32
  11.  Mutěnice  25  6  5  14  48:66  23
  12.  MS Brno  25  6  4  15  36:65  22
  13.  St. Lískovec  25  6  4  15  36:93  22
  14.  Bučovice  25  4  4  17  36:75  16

KP ml. dorost:Bučovice – Boskovice 
1:10 (1:3), Živný 4, Dyčka 2, Přibyl, Preč, 
Žouželka, Dvořák F. Boskovice – Svratka 
5:0 (2:0), Žouželka 2, Miksan, Preč, Přibyl.
  1.  M. Krumlov  25  19  3  3  101:33  60
  2.  Bystrc  26  18  4  4  130:26  58
  3.  Svratka B  25  16  3  6  95:35  51
  4.  Ivančice  25  15  4  6  62:41  49
  5.  Boskovice  26  15  3  8  80:44  48
  6.  Kyjov  25  13  2  10  96:49  41
  7.  Kuřim  24  12  2  10  83:54  38
  8.  Slatina  25  12  2  11  64:49  38
  9.  St. Lískovec  25  12  2  11  67:64  38 
  10.  Tasovice  25  9  1  15  79:80  28
  11.  Kohoutovice  25  7  4  14  64:75  25
  12.  Mutěnice  25  5  3  17  41:75  18
  13.  Bučovice  25  3  2  20  24:204  11
  14.  MS Brno  24  1  1  22  23:180  4

I. třída dorost: Kunštát – Vev. Bítýška 
2:8 (2:1), Krása, Vrablík. Šlapanice – Li-
povec 4:1 (1:0), Koutný. Rájec-Jestřebí 
– Letonice 0:4 (0:2). Lipovec – Rájec-Jes-
třebí 9:0 (3:0), Musil 3, Koutný 2, Hebert, 
Opatřil, Vágner, vlastní. Čebín – Kunštát 
3:1 (2:1), Grulich.  
  1.  Slovan  25  22  0  3  87:22  66
  2.  Řečkovice  25  17  1  7  76:31  52
  3.  Lipovec  25  16  2  7  82:57  50
  4.  Slavkov  25  15  3  7  77:38  48
  5.  Medlánky  25  14  4  7  85:48  46
  6.  Šlapanice  25  14  2  9  60:60  44
  7.  Rousínov  25  10  4  11  88:64  34
  8.  Čebín  25  10  4  11  49:69  34
  9.  Tišnov  25  10  3  12  52:53  33
  10.  MCV Brno  25  10  3  12  69:72  33
  11.  Vev. Bítýška  25  9  0  16  50:55  27
  12.  Letonice  25  8  3  14  43:80  27
  13.  Kunštát  25  3  1  21  30:114  10
  14.  Rájec  25  1  2  22  19:104  5

OP dorost, sk. A: kolo: Kotvrdovice – 
Jedovnice 3:1 (1:1), Kučera, Hořava, Hédl 
– Novotný, ČK: Tichý (K). Skalice – Ada-
mov 1:2 (0:0), Ševčík – Svoboda, Smolík. 
Lipůvka – Sloup 6:2 (3:2), Charvát 3, Hoch-
man, Nešetřil, Badal – Štreit, Šindelka. 
Černá Hora – Ráječko 1:1 (1:1), Meduna 
– Divácký. Jedovnice – Ráječko 0:12 (0:3), 
nehl. Sloup – Černá Hora 4:1 (0:1), Furch 2, 
Novák, vlastní – Bawihung. Adamov – Li-
půvka 1:4 (0:1), Svoboda P. – Charvát J. 2, 

Hochman, Nešetřil. Kotvrdovice – Skalice 
8:1 (3:1), Šenk 3, Kunc, Kučera 2, Keprt 
R. – Fiala. 
  1.  Lipůvka  27  22  3  2  112:26  69 
  2.  Ráječko  27  18  8  1  98:26  62 
  3.  Jedovnice  27  15  7  5  94:33  52 
  4.  Sloup  27  12  4  11  97:56  40
  5.  Č.Hora  27  12  3  12  60:52  39 
  6.  Kotvrdovice  27  11  1  15  62:79  34 
  7.  Adamov  27  2  2  23  33:140  8
  8.  Skalice  27  2  0  25  31:175  6 

OP dorost, sk. B: Cetkovice – V. Opa-
tovice 0:3 (0:0), Ille, Seidl, Kaderka. Vo-
děrady – Vísky 1:2 (0:1), Opletal – Přikryl, 
Kamba. Letovice – Svitávka 2:2 (1:0), 
Koudelka, Dvořák Martin – Kubín, Chlou-
pek Lub. Drnovice – Olešnice 4:2 (1:2), 
Kotlán 2, Dvořáček, Koudelka – Kintr, 
Jílek. V. Opatovice – Olešnice 2:0 (0:0), 
Kohoutek, Sychra J. Svitávka – Drnovice 
4:1 (3:1), Kamenický P. 2, Dvořáček, Ha-
nák – Kotlán. Vísky – Letovice 3:5 (2:1), 
Abrahám 2, Přikryl – Šustr 3, Dvořák 2. 
Cetkovice – Voděrady 1:2 (0:2), Šmíd – 
Nezval, Dvořák.
  1.  Svitávka  27  21  5  1  120:29  68 
  2.  Letovice  27  19  5  3  90:29  62 
  3.  Cetkovice  27  15  1  11  81:66  46 
  4.  V.Opatovice  27  13  4  10  58:43  43 
  5.  Olešnice  27  9  4  14  53:61  31
  6.  Vísky  27  7  2  18  44:101  23 
  7.  Voděrady  27  6  2  19  35:82  20 
  8.  Drnovice  27  6  1  20  37:107  19 

KP st. žáci: Boskovice – Bystrc 1:6 
(0:2), Minx. Blansko – Veselí nehr. Slovan 
– Boskovice 7:1 (4:1), Matušů. Kyjov – 
Blansko 2:1 (2:1), Keprt.
  1.  Svratka  22  16  3  3  64:14  51
  2.  Bohunice  22  13  6  3  64:19  45
  3.  Zbrojovka C  22  14  3  5  81:32  45
  4.  Blansko  21  11  6  4  38:19  39
  5.  Slovan  22  11  4  7  46:32  37
  6.  Bystrc  22  10  3  9  38:27  33
  7.  Veselí  21  8  5  8  40:43  29
  8.  St. Lískovec  22  7  6  9  21:32  27
  9.  M. Krumlov  22  7  4  11  23:42  25
  10.  Tišnov  22  4  3  15  18:75  15
  11.  Kyjov  22  3  3  16  19:53  12
  12.  Boskovice  22  4  0  18  23:87  12

KP ml. žáci: Boskovice – Bystrc 9:2 
(3:0), Pernica 2. Blansko – Veselí nehr. Slo-
van – Boskovice 5:4 (1:1), Rottenberger, 
Tichý, Vorlický J. Šafr. Kyjov – Blansko 
4:0 (4:0).
  1.  Svratka  22  17  1  4  75:26  52
  2.  Blansko  21  15  2  4  91:27  47
  3.  Kyjov  22  14  2  6  95:45  44
  4.  Veselí  21  13  4  4  86:31  43
  5.  Zbrojovka C  22  12  3  7  93:62  39
  6.  Boskovice  22  12  2  8  92:53  38
  7.  Slovan  22  11  2  9  86:67  35
  8.  Bystrc  22  6  6  10  55:72  24
  9.  M. Krumlov  22  6  2  14  53:78  20
  10.  St. Lískovec  22  5  5  12  56:74  20
  11.  Tišnov  22  3  1  18  45:119  10
  12.  Bohunice  22  2  0  20  18:191  6

OP st. žáci, první fi nálový zápas: Ru-
dice – V. Opatovice 1:1 (1:0), Magda – Ko-
řenovský. 

OP mladší žáci: Jedovnice – Olešnice 
8:2 (2:1), Pernica 4, Buchta, Res 2 – Ko-
vář, Marek. Knínice – Boskovice B 2:8 
(0:5), nehl. Jedovnice – Olešnice nehl. 
Černá Hora – Svitávka 0:5 (0:0), Bednář 
3, Pinkava 2. V. Opatovice – Olomučany 
3:1 (0:1), Kubeš M. 2, Korec – Kroutil. 
Blansko B – Kunštát 13:0 (8:0), Přikryl, 
Ševčík 4, Pačovský 2, Doležel, Šmerda, 
Souček.
  1.  Blansko B  18  16  1  1  147:18  49
  2.  Boskovice B  18  12  2  4  86:38  38 
  3.  Knínice  18  10  2  6  75:75  32
  4.  Olešnice  18  10  1  7  71:59  31 
  5.  Č.Hora  18  8  4  6  57:54  28
  6.  Jedovnice  18  5  4  9  46:52  19 
  7.  Kunštát  18  5  3  10  36:88  18 
  8.  V.Opatovice  18  4  4  10  26:64  16 
  9.  Svitávka  18  4  4  10  46:90  16
  10.  Olomučany  18  3  1  14  40:92  10 

OP st. přípravka, první fi nálový zá-
pas: Boskovice – Rudice 13:4 (9:1), Vorlic-
ký 5, Havelka 2, Janíček, Kunc, Papoušek, 
Alexa, Ondroušek, Rottenberg – Matuška 3, 
Houska.

OP mladší přípravka: Blansko – Kun-
štát 5:3 (2:1), Farník T. 3, Lůdl, Farník O. 
– Dočekal F. 2, Janků. Boskovice B – Černá 
Hora 0:17 (0:9), Pavlíček 6, Dankovský 5, 

Fojt 4, Karásek, Holík. Boskovice – Kníni-
ce 19:1 (9:0), Boček 6, Svoboda, Bohatec 3, 
Lokaj 2, Čejka, nehl. – Tlustý. Rájec-Jestře-
bí – Blansko B 3:4 (0:1), Kala 2, Štěpánek 
– Kupka 3, Slanina. Kunštát – Boskovice 
B 7:0 (4:0), Dočekal 3, Banya 2, Janků, 
Votřel. Adamov – Rájec-Jestřebí 5:11 (3:7), 
Kos 2, Prudík 2, Rimpler – Kala 7, Nezval 
4. Knínice – Adamov 3:17 (1:8), nehl. Čer-
ná Hora – Boskovice 5:15 (0:7), Dankovský 
3, Pavlíček, Fojt – Alexa 5, Boček 4, Čejka 
3, Lokaj 2, Bohatec. Kunštát – Boskovice B 
nehl. Jedovnice – Blansko 3:5 (2:3), Hlou-
šek, Dvořák, Kučera – Farník T., Kupka 2, 
Koňařík. Oprava výsledku: Knínice – Je-
dovnice 1:14 (0:7). Blansko – Blansko B 
10:1 (6:0), Koňařík 6, Lůdl 2, Šebela, Far-
ník O. – Kupka.
  1.  Blansko  18  15  1  2  176:52  46 
  2.  Kunštát  18  14  1  3  175:103  43 
  3.  Boskovice  18  13  1  4  178:86  40 
  4.  Č.Hora  18  10  2  6  130:79  32
  5.  Rájec-Jestřebí  18  9  0  9  113:95  27 
  6.  Jedovnice  18  8  2  8  85:75  26
  7.  Boskovice B  18  7  0  11  100:190  21 
  8.  Blansko B  18  5  2  11  84:126  17
  9.  Adamov  18  4  1  13  100:129  13 
  10.  Knínice  18  0  0  18  33:239  0

OP ženy: Kostelec B – Kunštát 1:1 (1:0), 
Tomešová – Čechová. Drnovice – Ráječko 
3:0 (3:0), Soušková, Liznová, Jeřábková. 
Lipová – Boskovice 0:5 (0:3), Ferugová 4, 
Horňová. Kunštát – Lipová 13:0 (5:0), So-
kolová 5, Zoubková 3, Horáková, Kolářová 
2, Rotroeklová. Boskovice – Drnovice 4:0 
(2:0), Barašová, Černá 2. Ráječko – Koste-
lec B 2:4 (0:3), Přibylová, Čípková – Jelín-
ková 3, Látalová.
  1.  Kunštát  20  17  2  1  74:7  53
  2.  Boskovice  20  14  4  2  97:12  46 
  3.  Kostelec B  20  9  1  10  52:46  28 
  4.  Drnovice  20  7  4  9  39:56  25
  5.  Ráječko  20  5  5  10  39:40  20 
  6.  Lipová  20  0  0  20  2:142  0

malá kopaná
1. liga: SADROS – PentaCo 3:0, Kope-

ček – NOBICA 5:1, Kozárov – Okrouhlá 
3:0, MICROTEX – Suchý nehl., Karolín – 
Kvasar 7:1, Rozhraní – Orel 3:0.
 1.  SADROS  10  8  0  2  48:23  24
  2.  Karolín  10  7  1  2  45:35  22
  3.  Kozárov  10  6  1  3  33:20  19
  4.  Kvasar  10  6  1  3  38:40  19
  5.  Suchý  9  6  0  3  39:31  18
  6.  PentaCo  10  6  0  4  27:25  18
  7.  Orel  10  4  0  6  38:37  12
  8.  Rozhraní  10  3  2  5  19:26  11
  9.  MICROTEX  9  3  1  5  38:28  10
  10.  Okrouhlá  10  3  1  6  29:38  10
  11.  Kopeček  10  2  2  6  20:32  8
  12.  NOBICA  10  0  1  9  10:49  1

2. liga: Vážany – Světlá odl., Brumov 
– Štěchov 2:0, Poříčí – Arsenal 5:2, Bedři-
chov – Holešín 0:1, Šebetov – Lažánky 4:4, 
Býkovice – Sudice 3:6.
 1.  Holešín  10  9  1  0  28:8  28
  2.  Arsenal  10  7  1  2  29:26  22
  3.  Vážany  9  6  1  2  32:21  19
  4.  Sudice  10  5  1  4  46:34  16
  5.  Světlá  9  5  0  4  27:26  15
  6.  Brumov  10  5  0  5  23:31  15
  7.  Lažánky  10  4  1  5  40:39  13
  8.  Poříčí  10  4  1  5  26:26  13
  9.  Bedřichov  10  4  0  6  27:22  12
  10.  Býkovice  10  3  0  7  25:39  9
  11.  Štěchov  10  2  1  7  14:30  7
  12.  Šebetov  10  1  1  8  19:34  4

3. liga: FK Jabloňany – Rozsíčka 5:5, 
Žďárná – Újezd u K. 5:0, Šerkovice – Pa-
radox 4:5, Hasiči – StB Jabloňany 3:1, Čí-
žovky – Spešov 3:2, Lhota Rapotina – LPP 
Lhota u L. 3:6.

4. liga: Drnovice – Deštná 4:6, Vanovice 
– Křetín 1:6, Tuzemák – Svitávka 2:1, FPO 
– Adamov 2:3, Rudka – Rudná 1:6, Dolní 
Lhota – Červánky 5:3.

5. liga: SK Horní Poříčí – Valchov B 8:1, 
Valchov A – Petrovice 1:4, Kuničky – Vyso-
čany 6:3, V. Opatovice – Piccolo 2:2, Obora 
– Šebrov 1:4, Dlouhá Lhota – Olešná odl., 
Vísky – Brťov nehl.

Divize: Úsobrno – Sokol Letovice 4:4, 
Stars Letovice – Ludíkov 8:3, FC Lhota u 
L. – Kněževes 2:2, Horní Lhota – Vítěje-
ves 2:1, Orel Rock – Skalička 5:0, Šošůvka 
– M. Chrastová 8:1, Pozdní sběr – Sebrani-
ce 7:1. (bh)

Kakáč byl v Dánsku zlatý
Viborg, Blansko - V dánském Viborgu se jel druhý závod Evropského 

poháru, který se letos opět skládá ze tří částí. První se koncem dubna 
konala ve Španělsku, druhá ve zmíněném Dánsku a poslední bude hostit 
moravské Znojmo. Znojemský závod bude současně také mistrovský pro 
ČR. Do Dánska zavítal blanenský Martin Kakáč a v kategorii Senior ne-
našel přemožitele. Celé první kolo projel za 0 trestných bodů. Drobné za-
váhání Martina potkalo na začátku druhého kola, když na jednom z pře-
skoků na úzký trám neudržel rovnováhu a dostal se mino úsek. Těchto 
prvních 5 trestných bodů ale udržel až do konce závodu a tak s velkým 
bodovým náskokem zvítězil.  (jak)

 Foto Radim Kakáč Foto Radim Kakáč

Svitava Kros. V dalším závodě okresní běžecké ligy byl na 8500 m dlou-
hé tra   nejlepší prostějovský Pavel Dvořák. Druhý skončil Roman Chlup 
z Boskovic, tře   rájecký Petr Šebánek.  Foto Kateřina Tenorová

V Doubravici vyhrál Dvořák

Celkem 26 zlatých a 8 stříbrných medailí si dovezly minulou sobotu 
2.června ze Zlína cvičenky z Aerobic teamu Orel Blansko. Závody byly 
poslední v jarní sezóně a můžeme říci, že dopadly výborně. V kategorii 
8 – 10 let jsme měli zastoupení s choreografi í KANKÁN. Po vydařeném 
výkonu se holky mohly radovat z krásného 1. místa a jak řekl moderátor: 
,,Zlato dnes zaslouženě poputuje do Blanska.‘‘ Starší holky v kategorii 
11 – 13 let v konkurenci dalších několika týmů např. ze Zlína nebo Tlu-
mačova nezůstaly pozadu. Při jejich výkonu si ještě porota pohupovala 
do rytmu. Poté, co moderátor vyhlásil výsledky, se holky s choreografi í 
ŽIVOT JE KABARET mohly znovu radovat z 1. místa. Speciální katego-
rií byl aerobik s pomůckou, kde se naše holky předvedly se sestavou na 
stepech. Po vydařeném výkonu se radovaly z medailového 2. místa. Tím-
to naše jarní sezóna skončila. Po prázdninách však znovu začneme pilně 
trénovat, aby nadcházející sezóna byla stejně úspěšná, jako ta letošní. 
Všem holkám moc gratulujeme za všechny letošní úspěchy a děkujeme 
všem rodičům, kteří nás celý rok podporují, pomáhají nám a vytváří na 
závodech skvělou atmosféru. Poslední rozloučení s touto sezónou nás 
čeká v pátek 15.6. od 17 h ve velké tělocvičně TJ Orel, kde se představí 
všechny naše týmy od předškoláčků až po seniorky. 

 Trenérka Markéta Kolářová

Z  



PŮJČKY
HYPOTÉKY
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 DRAŽBY

ODDLUŽENÍ
REALITY

739 443 544
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ŘÁDKOVÁ inzerce

taxi  FLORENTI Blansko 777 23 77 23 
Boskovice 775 23 75 23

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se 

přišli v pátek rozloučit s naší dcerou, sestrou a vnučkou, 
slečnou Lenkou Opluštilovou. 

 Zarmoucená rodina

TÝDENÍKU

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

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

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

Konečný výběr, prosím, označte křížkem.

Objednávám závazně dne ........................  Podpis .......................

Číslo SIPO:

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail: 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

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

PRONAJME 
V BLANSKU

   
(u kruhového objezdu, bývalá pošta) 
místnost o výměře 21,30 m2

a část čekárny a hygienického zařízení 
pro pacienty o celkové výměře 11,87 m2.

Místnost je vhodná 
jako ordinace a je v 1.NP.

tel.:

Firma SINAJ, s.r.o. 

ZBAVTE SE JICH!

SVĚŘTE PÉČI O VAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ODBORNÍKŮM FIRMY „PAŘEZ“

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

FIRMA

� �

www.parez.cz

PRODEJ
Prodám krmné brambo-

ry, cena 150 korun za metrák, 
po dohodě dovezu. Telefon: 
606 920 940.

Prodám pozemek v rekreač-
ní obci Suchý. Pozemek je určen 

na stavbu chaty. Výměra je 1 249 
m2. Cena 400 Kč/m2. Tel.: 736 
458 388.

Prodám nesené smyky s brá-
nami - 3 ks brán - středně těžké, 
záběr 2,9 m. Cena 5 000 Kč. Tel.: 
736 458 388.

Prodám motocykl JAWA 350 
ccm typ 634-5 s platnými dokla-
dy, prošlá STK, dobrý technický 
stav, Blanensko. Cena: 12 000 

Kč. Telefon: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz. 

Prodám nepoužité šamoto-
vé cihly 250x250x65 - cca 500 
kusů a jiné šamotové tvarovky na 
stavbu krbu, komínu ap. Cena: 30 
Kč/ks. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

Prodám byt 2+1 v centru 
Blanska, cihlový, revit. oken, 
vlastní topení, možno i s garáží 
vedle domu. Prodej garáže možný 
i samostatně. Tel.: 603 230 688.

Prodám zahradu s chatkou 
v Blansku - Hluchov, el. přípojka, 
cca 1 100 m2. Tel.: 603 230 688.

Prodej bytu 2+1 na Písečné 
v Blansku – 58 m2 – po rekon-
strukci přestavěn na 3+1. SMS na 
číslo 731 271 700.

Prodám palivové dřevo. Více 
informací na tel.: 775 039 171.

Nabízím letošní kvalitní kvě-
tový med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 120 Kč/
kg, v 5 kg sklenici 110 Kč/kg. Tel.: 
723 967 473, e-mail: 123pava@
seznam.cz.

Nabízím kvalitní loňskou sli-
vovici 54%. Cena 300 Kč/ litr. Po 
domluvě dovezu do Blanska a Bo-
skovic. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

Prodám nový elektromotor 
7,5 kW. Více informací na tel.: 
775 039 171.

KOUPĚ
Hledám garáž v Blansku. Tel.: 

773 453 628.
Koupím kvalitní knihy (staré i 

nové), staré pohlednice (do r. 1950 
a starší), staré mince a bankovky, 
vyznamenání a známky. Tel.: 602 
502 848.

Koupím pšenici a ječmen. Tel.: 
723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 3+1 ve 2. patře 

RD v Černé Hoře. Jeden pokoj 
se samostatným vstupem, jídelna, 
kuchyň a sociální zařízení. Nájem-
né od 5 000 Kč + záloha na služby. 
K nastěhování po domluvě, mož-
no ihned. Tel.: 737 647 155.

Pronajímám rekreační chalu-
pu na Suchým u Boskovic. Tel.: 
736 658 309.

Nabízím za odvoz hlínu z vý-
kopu základů rodinného domu, 
množství cca 50 m3, lokalita Svi-
távka. Tel.: 721 615 890.

Pronajmu levně chatu v Je-
dovnicích u Olšovce, standardní 
vybavení. Tel.: 723 830 686.

SEZNÁMENÍ
Muž 47 let chce navázat trva-

lý vztah a založit rodinu se ženou 
kolem 40 let. Odpovědi posílejte 
na adresu redakce nebo e-mail: re-
dakce@zrcadlo.net.

RŮZNÉ
Nabízím prázdninové do-

učování angličtiny. Tel.: 
606 714 571.

Hledám někoho, kdo pracuje 
v Brně, nejlépe Řečkovice, Me-
dlánky, Kr. Pole a měl by jedno 
volné místo v autě nebo naopak 
spolujezdce. Tel.: 776 073 629.

Kontakt na 
inzerci:

VOLEJTE
777 008 399

Společnost BBN, s. r. o., vydavatel Zrcadla Blanenska 
a Boskovicka

hledá ženu nebo muže na pozici

I N Z E RT N ÍI N Z E RT N Í
 P O R A D C E P O R A D C E

Požadujeme:  SŠ nebo VŠ vzdělání
  Komunikativní a vyjednávací  
  schopnosti
  Příjemné vystupování
  Vysoké pracovní nasazení
  Samostatnost, fl exibilitu
  Znalost práce na PC
  Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme: Zázemí fungující společnosti
  Firemní výhody
  Základní mzdu + provize v závislosti  
  na Vámi odvedené práci

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka Sokolská 13, 680 01 Boskovice 
nebo na e-mail hruska@zrcbce.cz.
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Jana - Z Hanka - E Michal Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30
Hanka Katka Katka Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45
Hanka Milan Honza

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

S zaměřené na spalování tuků
Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Rezervace lekcí u jednotlivých instruktorů jsou závazné. Rezervované místo lze zrušit bez poplatku nejpozději 
do 14 hod. v den konání lekce. Uvolněné místo tak může být postoupeno náhradníkovi. Pokud se na objed-
nanou lekci nedostavíte nebo v případě nedodržení výše uvedených storno podmínek, bude objednaná lekce 
považována za odjetou a účtována v plné výši. Pokud objednáte více míst na jedno jméno, odpovídáte za 
všechna objednaná místa a dodržení storno podmínek. 

Pokračování ze str. 7

DIVADLODIVADLO
Kunštát - Zámek v 19 hod.: ÚstaF - voiceband.cz: The Best Of, divadlo NA-
BOSO: Uvařeno.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tady hlídám já. 
Blansko ve 20 hod. Jak porodit a nezbláznit se.
Boskovice v 17 hod. Tady hlídám já.
Boskovice v 19.30 hod. Prometheus. (3D)
Boskovice - letní ve 21.30 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Lysice - letní ve 21.30 hod. Saxána a lexikon kouzel.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámek v 17 hod.: Letní koncert, účinkují jazzový soubor ZUŠ 
Jána Levoslava Bellu v Kremnici a pěvecký sbor Gymnázia Boskovice 
Nota.
Boskovice - Westernové městečko ve 20 hod.: Koncert skupiny Stresor.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 17 hod.: Sochy na zámku, vernisáž.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boro  n - Koupaliště ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent.

neděle 24. červnaneděle 24. června
AKCEAKCE

Boskovice - Westernové městečko v 10 hod.: Sraz dětských motorkářů.
Černovice - Kulturní dům v 17 hod.: Pouťová zábava, hraje Veselá trojka 
Pavla Kršky.

kalendář akcíkalendář akcí
Rájec-Jestřebí - Hřiště za sokolov-
nou v 15 hod.: Slavnostní předání 
nového moderního vozu zásahové 
jednotce Sboru dobrovolných ha-
sičů Rájec.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Tady hlí-
dám já. 
Blansko ve 20 hod. Jak porodit 
a nezbláznit se.
Boskovice v 17 hod. Tady hlídám 
já.
Boskovice v 19.30 hod. Prome-
theus.

KONCERTKONCERT
Blansko - Náměs   Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert, poslu-
chačům zahraje Základní umělecká 
škola Blansko.
Boskovice - Galerie Otakara Kubí-
na v 18 hod.: Koncert, divákům se 
představí Kristýna Sedláková a Mi-
chal Ševčík.

pondělí 25. červnapondělí 25. června
AKCEAKCE

Blansko - Křesťanské centrum v 19 
hod.: Bůh chce, abys byl šťastný, 
diskuzní večer.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Titanic. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Don‘t Stop.

Relaxace v Orlických Horách
První letošní ozdravný pobyt se konal za podpory JMK a byl příleži-

tostí pro víc jak padesát členů Nového sdružení zdravotně postižených 
v Letovicích k relaxaci a upevnění zdraví. Vhodné prostory koncem mě-
síce května nám opět poskytla Chata Deštná v Deštném v Orlických ho-
rách. Tento hotel je naším oblíbeným místem k relaxaci, rehabilitaci, ale 
také k aktivnímu odpočinku. Zde máme k dispozici hotelový bazén, který 
využíváme ke každodennímu rekreačnímu cvičení a plavání. Denní pro-

Mateřské centrum Boskovice 
oslavilo 10. výročí založení

Dne 1. června uspořádalo Mateřské centrum Boskovice Dětský den 
spojený s oslavou výročí založení. Mateřské centrum v Boskovicích za-
hájilo činnost v lednu 2002, letos si tedy připomíná 10. výročí založení. 
Mateřské centrum Boskovice je místem pro setkávání rodičů na rodičov-
ské dovolené, nabízí širokou nabídku zájmových aktivit pro děti i rodiče. 
Zájmu veřejnosti se těší také vzdělávací besedy, přednášky, či speciali-
zované kurzy. 

Děti výročí a Den dětí slavily programem plným pohybových her, tvo-
řivými dílnami, nebo na skákacím hradě. Nechybělo společné tvoření, 
při kterém děti i rodiče vytvořili barevný malovaný pruh svázaných šát-
ků. Pro dospělé byl připraven den otevřených dveří, výstava z historie 
mateřského centra. Odpoledne pak proběhlo setkání se zakladatelkami 
mateřského centra a kulatý stůl „Mateřské centrum místo rodinného se-
tkávání“. Oslav se za Město Boskovice zúčastnila místostarostka Města 
Boskovice Jaromíra Vítková, za Síť mateřských center přijala pozvání 
zakladatelka sítě Rút Kolínská. S blahopřáním mateřské centrum na-
vštívili zástupkyně Klubu Ratolest Blansko Šárka Jandáková a ředitelka 
Městské správy sociálních služeb Boskovice Marie Sáňková. Na společ-
ném setkání se současné organizátorky, zakladatelky a hosté zamýšleli 
nad přínosem Mateřského centra Boskovice pro komunitní a společný 
život v Boskovicích a v regionu Boskovicka. 

Mateřské centrum Boskovice děkuje za podporu zakladatelkám: Le-
oně Valterové, Taťáně Reiblové, Iloně Vybíhalové, Michaele Dufkové, 
dále prvním organizátorkám a dobrovolnicím Lence Charvátové, Blan-
ce Matuškové, Světlaně Novákové, Lence Huzlíkové, Lence Charvátové, 
Zdeňce Palínkové, Elišce Pokorné, Katce Vorlické. Velké poděkování 
patří také TJ Rytmus Boskovice, která v letech 2002 – 2005 poskytovala 
mateřskému centru prostorové i organizační zázemí. Za podporu děku-
jeme Městu Boskovice, Ing. Jaromíře Vítkové, Římskokatolické farnosti 
Boskovice. Poděkování patří také všem sponzorům i dobrovolníkům, kte-
ří mateřské centrum nezištně podporovali a podporují. Mateřské cent-
rum Boskovice bylo mj. podpořeno z grantů Nadace Via, Nadace rozvoje 
občanské společnosti, Společného regionálního operačního programu, 
Místní akční skupiny Boskovicko Plus. Projekt Mateřské centrum – místo 
rodinného setkávání je od roku 2005 podporován Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR, Jihomoravským krajem.

Mateřské centrum v Boskovicích 10 lety své existence dokázalo, že 
je životaschopné a má své nezastupitelné místo v obci. Dalo příklad a 
inspirovalo vznik dalších MC v okolí. MC obecně obohacuje a posiluje 
občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlo-

hu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní 
ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny. Usiluje 
o zdravý život ve zdravém prostředí.

Všechny zájemce z řad veřejnosti , rodiče a děti Mateřské centrum 
Boskovice zve na svůj prázdninový provoz . Připraveny jsou pro Vás 
prázdninové herny, tvořivé aktivity a výlety. Více na www.mcboskovice.
webnode.cz   Lucie Pavelková

Vylosovali výherce soutěže
Od března do konce května probíhala v Městských lázních losovací 

soutěž s fi rmou TOP NET a Pizzerií Angeli v Boskovicích .Slosovány byly 
všechny vstupenky v hodnotě nad 100 Kč vložené do osudí. Celkem se 
sešlo 612 podepsaných vstupenek. A na koho se usmálo štěstí?

1. Dárková taška, webkamera –TOPNET – Pavel Trčka z Roubaniny
2. Poukaz v hodnotě 300,- - ANGELI – Marek Jašek  z  Knínic
3. Permanentka do lázní v hodnotě 500,- SLUŽBY BOSKOVICE – 

Marie Kotoučková z Rájce - Jestřebí
4. Dárková taška, fl ash disk – TOPNET – manželé Brožovi z Valcho-

va
gram začínal relaxačním cvičením s Lenkou. Pro zájemce byly zajištěny 
masáže. K utužení fyzické a duševní kondice sloužily nenáročné vycházky 
okolní horskou přírodou. Počasí nám přálo a tím se umocňovala dobrá 
nálada, pohoda a radost všech zúčastněných z pohybu a účelně prožitého 
týdne pro zdraví. V našem bohatém programu se našlo místo na troš-
ku zábavy i poučení. Zajímavá byla přednáška Dr. Dragouna o historii 
a přírodě Orlických hor. O účinku léčebné kosmetiky vyráběné z bylin 
Orlických hor nám přednesl výrobce této doplňkové léčby. Na pořadu 
byla řada zábavných her a různých legračních scének. Takto nastavený 
program zajišťoval jednak fyzickou, ale i duševní pohodu pro účastníky 
oblíbeného ozdravného pobytu, za přispění nádherného počasí, dobrého 
kolektivu a vstřícného personálu hotelu.

K poznání dalších zajímavých míst jsme využili první a poslední den 
pobytu. Byl to poutní kostel v Neratově, kostel v Kunštátě v Orlickém 
Záhoří, Nový Zámek u Lanškrouna a Muzeum hraček v Rychnově nad 
Kněžnou.  Borek

Druhý Comenius výjezd gymnázia
V druhé polovině května se sedm studentů z rájeckého gymnázia zú-

častnilo již druhého Comenius výjezdu, tentokrát do pohostinné a sladké 
jižní Francie. Díky projektu „Math: a universal language and a pas-
soport to the surrounding world“ jsme společně se studenty ze Švédska, 
Finska, Německa a Holandska objevovali krásy města Pau a jeho okolí.

Každý den jsme se scházeli ve škole, řešili různé matematické příkla-
dy, navštěvovali zajímavé přednášky, nebo třeba jen poslouchali hudební 
vystoupení francouzských kamarádů. Může se teď zdát, že se celý týdenní 
plán odehrával v areálu školy, ale nebylo tomu tak. Pracovní program 
byl zpestřen například celodenním výletem do planetária v Toulouse (kde 
nemohly chybět matematické úkoly) nebo výjezdem lanovkou na horu 
Pic du Midi (2877 m.n.m.) s návštěvou observatoře na vrcholu. Nezapo-
menutelným bodem v programu sestaveným Mr. J. Cassou, francouzským 
učitelem, byl čtvrteční rafting na uměle vytvořeném vodním kanálu, který 
využívá i francouzský olympijský tým ke své přípravě. S dvojnásobným 
šampionem jsme se i vyfotili. A když jsme navštívili Pyreneje, doufali 
jsme pak, že budeme moci smočit naše nohy v od Pau stejně vzdáleném 
oceánu. A tak se taky stalo, spousta studentů se svými hostitelskými rodi-
nami navštívila pobřeží ve volném dni a užívala si kouzlo moře.

Celé této akce jsme se mohli účastnit díky našemu gymnáziu, kterému 
patří za tuhle nezapomenutelnou cestu velké poděkování. Naši strážní 
andělé - Mgr. Kateřina Pernicová a Mgr. Barbora Honzátková s námi 
celý výlet absolvovaly s úsměvem na rtech. Díky.

 Petra Hebronová, studentka gymnázia v Rájci - Jestřebí

Svátek dětí ve Svitávce
Žáci 1. – 5. ročníku se konečně dočkali 1.června – SVÁTKU DĚTÍ. 

V areálu školního dvora a tělocvičny ve Svitávce byly připraveny různé 
atrakce. Kuželky, kroužky, střelba míčem na koš, hod kometou na cíl, sla-
lom na koloběžce, atletický žebřík, skákání v pytli nebo lovení rybiček. 

 Při plnění jednotlivých úkolů děti sbíraly body, za které získaly slad-
kosti a drobné odměny. Kdo rád kreslí, mohl navštívit výtvarnou dílnu, 
kde kromě kreslení byly připraveny křížovky, malované úkoly a jiné hrát-
ky s výtvarným materiálem. 

 Vyvrcholením dne byly závody na koloběžkách, kolečkových bruslích, 
soutěž ve skákání přes švihadlo a kroužení obručí.

 Tři nejlepší z každého ročníku byli odměněni medailí, diplomem 
a sladkostí. O zdařilé akci vypovídaly nejen rozzářené oči těch, kteří 
stanuli na stupních vítězů, ale i všech ostatních. 

 Poděkování patří OÚ Svitávka, který poskytl formou grantu prostřed-
ky na nákup odměn pro děti.  Iva Paráková

5. Poukaz na 2 ks pizzy – ANGELI – Vlasta Dolívková z Holešína
6. Dárková taška, sada DVD –TOPNET – Olga Nádeníčková z Je-

víčka
7. Poukaz na 1 ks pizzy – ANGELI – Tomáš Pokorný ze Žďárné
8. 2 ks volných vstupenek do lázní SLUŽBY BOSKOVICE – Eva Ode-

hnalová z Blanska
Současně byla vylosována i jedna z účastnic ankety, která probíhala 

v Městských lázních. Paní Doubravka Němcová, zastoupená manželem 
Michalem Němcem, z Doubravice nad Svitavou si odnesla permanentku 
v hodnotě 300,-Kč od Služeb Boskovice.  Milan Strya

Rybáři soutěžili na Suchém
Letošní už 18. Ročník rybářských závodů na Sušském rybníce oproti 

předešlým dvěma ročníkům provázelo krásné letní počasí. V sobotu 26. 
května se zde sešli mladí rybáři především z kroužků Boskovic, Suchého, 
Voděrad, Cetkovic, Svitávky a Kunštátu. Naloveno bylo 4198cm. Ryb. 
Nejvíce nachytaných ryb na jednoho člena činilo rovných 36 ks. Tento-
krát musela porota v soutěži o největší úlovek vyhlásit rovnou dva vítěze 
a to Tomáše Žáčka za kapra 52cm a Petra Šmída za úhoře rovněž 52 
cm. Špatně si nevedl ani zástupce místního kroužku Lukáš Trnečka, který 
nakonec obsadil deváté místo se 199ti body. Vítězem se stal s velkým roz-
dílem Marek Sekanina 829 bodů. Druhé místo získal Tomáš Žáček 464 
bodů. Jako třetí se umístil Jakub Kotrhonz 417 bodů. Ceny byly rozdány, 
nováčkům přiděleny pasovací dekrety a pořadatelům DDM Boskovice, 
OÚ Suchý, Roba-tex 2000 s.r.o. a místní organizaci moravského rybář-
ského svazu poděkováno.  Vladimír Ševčík
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