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Břeclav odvezla body z Blanska 
stejně jako Ráječko ze Svratky

REGION - V právě odehraném 
fotbalovém víkendu hostilo divizní 
Blansko Břeclav, v krajském přeboru 
se v Boskovicích představil vedou-
cí Lanžhot, druhé Ráječko hrálo na 
hřišti Svratky Brno.

Divize
25. kolo: Blansko - Břeclav 1:2 

(0:1), 92. Bokůvka.
Blansko: Záleský - Imramovský 

(31. Trtílek), Feik, Dvořák, Šplíchal, 
Kratochvíl, Sodomka (70. Pšikal), 
Kuldan (70. Šmerda), Gromský, Bo-
kůvka, Bárta.

Ve vyrovnaném utkání se střelec-
ky více dařilo hostům. Ti se v 18. 
minutě dostali do vedení, když se po 
centru z levé strany hlavou prosadil 
Musil. V 68. minutě nechali domácí 
trestuhodně otevřený střed obra-
ny, do vzniklé mezery se s míčem 
u nohy dostal Kriston a střelou po 
zemi překonal hostujícího branká-
ře. Blansko stihlo už jen snížit v sa-
motném závěru, když se po přímém 
kopu prosadil hlavou Bokůvka. Tři 
body tak brala Břeclav.

Další výsledky: Havlíčkův Brod 
- Žďár nad Sázavou 0:4, Třebíč - 
Šumperk 0:0, Rosice - Polná 5:1, 
Stará Říše - Bzenec 0:2, Ždírec nad 
Doubravou - Strání 1:0, Tasovice - 
Vrchovina 1:3. 
 1.  Vrchovina 23 16 3 4 47:23 51
 2.  Žďár n. S. 21 14 3 4 43:17 45
 3.  Šumperk 23 13 4 6 46:24 43
 4.  Rosice 22 11 7 4 57:21 40
 5.  Tasovice 22 12 2 8 38:36 38
 6.  Stará Říše 22 10 4 8 36:27 34
 7.  Bzenec 22 10 2 10 46:46 32
 8.  Břeclav 23 9 4 10 33:34 31
 9.  Ždírec 22 9 4 9 23:29 31
 10.  Polná 22 9 2 11 42:40 29

 11.  Blansko 22 6 7 9 24:31 25
 12.  Havl. Brod 22 6 4 12 28:54 22
 13.  V. Bíteš 21 6 3 12 27:43 21
 14.  Strání 22 6 1 15 25:48 19
 15.  Třebíč 23 1 6 16 19:61 98

Blansko čekají tento týden dva 
zápasy venku. Ve středu 16. května 
hraje v Rosicích, v sobotu 19. května 
ve Žďáru nad Sázavou.

Krajský přebor
25. kolo: Boskovice - Lanžhot 

1:1 (1:1), 29. Stara - 33. Čambal.
Boskovice: Klimeš - Müller (88. 

Feruga), Václavek, Daněk, Dračka, 
Preč, Černý, Martínek, Novák (78. 
Hlaváček), Havlíček (90. Pokorný), 
Stara (85. Fiala).

Vedoucí Lanžhot hrál v prvních 
minutách velice profesorský fotbal, 
Boskovice ho dokázaly přehrát a po 
necelé půlhodině se ujaly vedení, 
když na zadní tyči skóroval nikým 
nehlídaný Stara. Jenže za čtyři minu-

ty bylo vyrovnáno, když se ve vápně 
prosadil hostující kanonýr Čambal. 
Utkání hrané ve vysokém tempu 
nabídlo fanouškům několik šancí na 
obou stranách, ale v domácí brance 
předváděl skvělý výkon Klimeš, hos-
ty zase zachránila před pohromou 
tyč, kterou orazítkoval Preč.

V 65. minutě musel po druhé žluté 
kartě pod sprchy střelec Čambal, ale 
domácím postupně docházely síly a 
tak se už stav utkání nezměnil.

Za předvedený výkon si Boskovice 
bod rozhodně zasloužily.

Svratka Brno - Ráječko 1:3 
(1:2), 10. Živný - 8. Sedláček, 31. 
a 84. Voda.

Ráječko: Němeček - Bartoš, Sych-
ra (56. Horák), Sedlák, Keprt D. (88. 
Pernica), Sedláček, Keprt R. (86. Mi-
zerniuc), Lidmila, Zeman, Horáček, 
Voda.

Už v osmé minutě šlo Ráječko do 
vedení, když se po dlouhém autovém 

vhazování prosadil hlavou Sedláček, 
ale téměř vzápětí bylo vyrovnáno, 
když se z hranice vápna tre�il Živný.

Ve 30. minutě poslal hosty do ve-
dení Voda - křížnou střelou překonal 
domácího brankáře. Stejný hráč za 
dvě minuty jen těsně minul svratec-
kou branku.

Celá půlhodina druhé půle patři-
la sice domácím, ale ti nedokázali 
skórovat ani z vyložených šancí. Na 
brankáři Němečkovi si postupně 
vylámali zuby Hansl, Živný, znovu 
Hansl (hosty zachránila tyč), Bábeľ 
nebo Havlín. A tak se podle známé-
ho hesla nakonec radovalo Ráječko, 
když se šest minut před koncem 
prosadil znovu Voda.

Další výsledky: Ivančice - Bučovi-
ce 0:0, Sparta Brno - Bystrc-Knínič-
ky 1:2, Veselí n. Moravou - Moravská 
Slavia 0:1, Vojkovice - Rousínov 3:0, 
Moravský Krumlov - Bosonohy 1:3, 
Mutěnice - Bohunice 1:1.
 1.  Lanžhot 24 17 6 1 56:13 57
 2.  Ráječko 25 15 5 5 60:28 50
 3.  Bystrc 24 14 5 5 52:35 47
 4.  Bohunice 24 12 8 4 54:30 44
 5.  Sparta Brno 25 11 8 6 51:42 41
 6.  Mutěnice 25 11 7 7 48:28 40
 7.  Svratka Brno 25 11 6 8 56:39 39
 8.  Boskovice 25 11 5 9 45:42 38
 9.  Mor. Krumlov 25 8 6 11 39:51 30
 10.  Bosonohy 25 8 5 12 45:52 29
 11.  Rousínov 24 9 1 14 42:56 28
 12.  Ivančice 25 7 6 12 40:46 27
 13.  Vojkovice 25 8 3 14 41:62 27
 14.  Mor. Slavia 25 6 3 16 29:72 21
 15.  Veselí 25 5 3 17 38:68 18
 16.  Bučovice 25 3 7 15 15:47 16

V neděli 20. května se hraje okres-
ní derby, od 16:30 h hostí Ráječko 
tým Boskovic.

 Text a foto Lubomír Slezák

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Blansko se 
zapojilo do 
celostátní 
soutěže v chůzi 
s kočárkem

BLANSKO - Žádný běh, jen rych-
lá chůze. A před sebou tlačit ko-
čárek s dítětem. Několik desítek 
dětí i dospělých si v neděli odpo-
ledne přišlo na náměstí Republiky 
v Blansku zasoutěžit v disciplíně 
zvané strollering, neboli chůze 
s kočárkem. 

Na start závodní dráhy, která 
byla vyměřena na sto kroků, se po-
stavili postupně účastníci několika 
kategorií, a to maminky s kočár-
kem, tatínkové s kočárkem a celé 
rodiny. V poslední disciplíně bylo 
nutné dodržet podmínku, že se 
každý člen družstva musí alespoň 
jednou rukou držet kočárku s dítě-
tem. 

Dalšími soutěžními disciplínami 
byla chůze dětí s dětským kočár-
kem a jízda na odrážedlech. Vítě-
zové obdrželi hodnotné ceny. Akce 
probíhala ve stejný den a stejnou 
hodinu na mnoha dalších místech 
v České republice.  (mha)

Tradiční Běh Černou 
Horou vyhrál Kohut
ČERNÁ HORA - Tělovýchovná 

jednota Sokol Černá Hora pořádala 
v úterý 8. května už 60. ročník Běhu 
Černou Horou - Memoriál MUDr. Ja-
roslava Hubky. 

Start a cíl tohoto závodu byly ve 
sportovním areálu v Černé Hoře, 
tratě byly vedeny mimo veřejné ko-
munikace po trávě, lesních cestách a 
po 200 metrovém úseku asfaltované 
silnice. 

Hlavní okruh trati měřil 2 300 m, 
muži jej museli absolvovat čtyřikrát 
a ženy dvakrát. A protože své síly 

měřily i kategorie dětí, bylo v Černé 
Hoře od rána pěkně živo. Hlavnímu 
závodu dominoval Jan Kohut (Blan-
sko), který cílem proběhl s téměř mi-
nutovým náskokem, v kategorii žen 
byla nejrychlejší Barbora Kopřivová 
(Přínostice).

Okresní běžecká liga pokračuje 
tento týden dvěma závody. V úterý 
15. května prvním během Hraběnka 
cupu Horní Lhota - Petrovice a v so-
botu 19. května Spešovským během 
okolo Jedle.  (les)

Podrobnější výsledky na zrcadlo.net
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Říčku Punkvu u Skalního 
mlýna překlene nový most

MORAVSKÝ KRAS - Již koncem 
května bude zprovozněn nový most 
přes řeku Punkvu, který překlene 
její koryto v areálu Skalního mlýna. 
Nahradí původní mostní konstrukci. 
Ta byla již ve špatném technickém 
stavu.

Starý most byl navíc pro mnohé 
autobusy příliš úzký a řidiči měli 
problém s nájezdem na něj, řekl Zr-
cadlu vedoucí Správy jeskyní Morav-
ského krasu Jiří Hebelka. Vybudová-
ní nového mostu přijde na zhruba 
2,6 milionu korun.

Most je hlavní přístupovou cestou 
do Suchého žlebu. Hned za Punkvou 
stojí nedávno vybudovaný Dům 
přírody, v němž ekologové vysvět-
lují, proč vlastně je kras Chráněnou 
krajinnou oblastí (CHKO), a proč jej 
vlastně chrání. Za ním je parkoviště 
pro asi sto aut a deset autobusů, na 
které navazuje správní budova Kate-
řinské jeskyně a vstup do ní.

„Práce začaly před půl rokem. Sta-
rou mostní konstrukci jsme nechali 
strhnout. Práce jsme se snažili na-
plánovat tak, aby se větší část z nich 
konala mimo turistickou sezonu,“ 
uvedl Hebelka. Naštěstí při budová-
ní Domu přírody byla hned vedle pů-
vodního mostu vybudována dřevěná 
lávka, po níž dosud chodí pěší turis-
té a využívají ji také cyklisté.

Dodavatelská �irma se snaží, aby 
byl nový most postaven a dán do 
provozu co nejdříve, protože není 
jednoduché zaparkovat desítky aut 

turistů. Parkoviště za mostem je to-
tiž mimo provoz. Nezbývá nic jiného 
než využívat dvě parkoviště u Hote-
lu Skalní mlýn.

„Dobrou zprávou pro řidiče auto-
busů je, že nový most bude o něco 
širší než ten původní. Nájezd na něj 
tak bude mnohem snazší,“ dopl-
nil Hebelka s tím, že přestože jde o 
drobnou stavbu, pro turistický ruch 
v krasu je klíčová.

Připomněl, že na parkovišti za 
mostem parkují auta a autobusy 
nejen návštěvníků Kateřinské jes-
kyně, kterou loni navštívilo téměř 
60.000 lidí, ale také lidí směřujících 
do vyhledávanějších Punkevních jes-
kyní. Její krápníky si loni prohlédlo 

a podzemní lodní plavbu v minulém 
roce využilo celkem 212 tisíc lidí.

Suchý žleb skrývá kromě mohut-
ného vstupního portálu do Kateřin-
ské jeskyně ještě další přírodní zají-
mavost. Je jí osmnáct metrů vysoká 
skalní brána nazvaná Čertův most. 
V 19. století byl společně s propastí 
Macochou jedním z největších turis-
tických lákadel krasu. To však ještě 
nebylo veřejnosti zpřístupněno pět 
jeho jeskyní.

Nyní je most v první zóně krasu, je 
zarostlý a prohlédnout si jej lze jen 
z cesty na dně Suchého žlebu nava-
zující na právě dokončovaný silniční 
most u Skalního mlýna.

 Text a foto Martin Jelínek

Po dvou vysokých výhrách vede 
Superligu tým Blanenska

REGION - Ještě čtyři kola má před 
sebou v této sezóně tým malého 
fotbalu Pivovar Č. H. Blanensko. A 
velice důležitá kola, vždyť po dvou 
domácích zápasech jsou v superligo-
vé tabulce na prvním místě a nic na 
tom nemohou změnit ani pondělní 
dohrávky.

9. kolo: Blanensko - Most 13:2 
(5:0), Paděra 7, Zápotočný 3, Kou-
delka, Hloch, Studený.

Blanensko: Klimeš - Paděra, Kou-
delka, Hloch, Martínek, Preč, Stude-
ný, Zápotočný, Havlíček.

Bitva o první místo se po pěti mi-
nutách změnila v přesilovou hru do-
mácího celku, který této příležitosti 
dokázal pořádně využít.

Tým Mostu přijel do Boskovic jen 
se šesti hráči, do pole tak šel i bran-
kář Bíro (v brance se objevil mistr 
Evropy Šlégr). A byl to právě Bíro, 
který se v šesté minutě zranil, mu-
sel odstoupit a domácímu celku se 
tak otevřela naprosto snadná cesta 
k výhře.

Tu vyšperkoval sedmi vstřelený-
mi brankami kanonýr Ondřej Padě-
ra. „Musím poděkovat spoluhráčům, 
několikrát jsem jen doklepával do 
prázdné brány. A tím že Most hrál 

jen ve čtyřech, měli jsme situaci 
v tomto utkání hodně usnadněnou,“ 
hodnotil zápas Paděra.

„„Nevíme, co se stalo. Nominace 
byla ještě do soboty platná, ale od 
nedělního rána začaly chodit trené-
rovi omluvenky, takže jsme vyrazili 
s torzem. A podle toho to dopadlo,“ 
řekl po utkání mostecký hráč Martin 
Boček.

Blanensko tak napravilo porážku 
z Příbrami a vrátilo se na čelo tabul-
ky.

10. kolo: Blanensko - Jihlava 
13:1 (6:1), Koudelka 5, Paděra 4, 
Havlíček 3, Hloch.

Blanensko: Klimeš - Paděra, Kou-
delka, Havlíček, Martínek, Hloch, 
Václavek, Sedlák, Studený.

Mezi oběma celky byl sice v tabul-
ce rozdíl tří míst, ale čtvrtá Jihlava 
ztrácela na vedoucí Blanensko jen 
jeden bod. A tak šlo vlastně znovu 
o souboj o první místo. A ten zvládli 
mnohem lépe domácí.

Ti šli do vedení už ve čtvrté minu-

tě a prakticky po celou dobu Jihlavu 
přehrávali. Ta svoji jedinou branku 
dala za stavu 3:0, ale poté se už na-
plno rozběhl střelecký koncert do-
mácího celku.

Opět se naplno projevila síla bla-
nenského dua Koudelka - Paděra, 
k jejich devíti brankám přidal vete-
rán Havlíček další tři. Velice dobrý 
výkon předvedl i brankář Klimeš, 
který svůj celek podržel hlavně 
v úvodních minutách, kdy měl plné 
ruce i nohy práce.

V desátém kole se ještě hrají zápa-
sy Most - Brno, Pardubice - Olomouc 
a Příbram - Praha.
 1.  Blanensko 10 6 1 3 62:31 19
 2.  Praha 9 5 1 3 31:26 16
 3.  Most 9 5 0 4 46:48 15
 4.  Jihlava 10 5 0 5 44:51 15
 5.  Brno 9 4 1 4 31:32 14
 6.  Pardubice 9 4 1 4 31:33 14
 7.  Olomouc 9 4 0 5 39:40 12
 8.  Příbram 9 2 0 7 25:48 6

Je jasné, že o první místo nepři-
praví tým Blanenska ani dohrávky 
desátého kola, a tak bude šlágrem 
jedenáctého kola zápas Praha - Bla-
nensko. Ten se hraje už tuto neděli, 
tedy 20. května, v Praze. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Posprejoval 
kapličku

DOLNÍ LHOTA - Fasáda kapličky 
v Dolní Lhotě se asi nelíbila zatím 
neznámému pachateli. Ten ji v noci 
postříkal černým sprejem. Poniče-
ním fasády způsobil majiteli škodu 
za nejméně dvacet tisíc korun.  (hrr)

Veterána 
vykradl hned 
dvakrát

BLANSKO - Veteránská auta asi 
učarovala zatím neznámému pa-
chateli. Toho v Blansku upoutala 
odstavená stařičká Škoda Rapid. Do 
vozidla se dostal bez viditelného 
poškození, pravděpodobně kdysi 
osvědčeným vyháčkováním. 

„Z auta pak odcizil osvědčení o 
registraci a z palubní desky vymon-
toval spínače. Do stejného auta se 
pravděpodobně stejný pachatel do-
stal stejným způsobem i asi před mě-
sícem. To z vozidla, které má jeho je-
denadvacetiletý majitel odstavené na 
ulici před svým domem, odmontoval 
a odcizil přístrojovou desku, hlavu 
řadicí páky a kryty světel. Škoda je 
asi pět tisíc korun,“ doplnil policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Poškodil zámek 
BOSKOVICE - Zatím neznámý pa-

chatel poškodil zámek na dodávce 
značky Fiat zaparkované v Boskovi-
cích. Z nákladové plochy vozidla pak 
pohodlně ukradl elektrocentrálu, 
kompresor a odloženou deku. Ma-
jiteli vozidla tak způsobil škodu za 
skoro patnáct tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A, sk. A
21. kolo: Start Brno - Čechie Za-

stávka 8:0, Kuřim - Kunštát 2:1, 
Slatina - Znojmo 3:1, Líšeň B - Pří-
mětice 2:1, Šlapanice - Novosedly 
3:1, Dobšice - Žebětín 1:1, Miroslav 
- Rajhradice 5:6.
 1.  Start Brno 21 17 3 1 71:20 54
 2.  Rajhradice 21 12 6 3 51:29 42
 3.  Kuřim 21 12 2 7 42:26 38
 4.  Kunštát 21 10 5 6 45:35 35
 5.  Líšeň B 21 9 6 6 41:24 33
 6.  Žebětín 21 9 4 8 43:37 31
 7.  Přímětice 21 7 8 6 33:34 29
 8.  Dobšice 21 7 8 6 33:37 29
 9.  Novosedly 21 7 3 11 33:46 24
 10.  Slatina 21 5 6 10 30:44 21
 11.  Šlapanice 21 5 5 11 23:48 20
 12.  Zastávka 21 5 4 12 31:46 19
 13.  Znojmo 21 4 5 12 25:47 17
 14.  Miroslav 21 4 3 14 30:58 15

I. B, sk. A
21. kolo: Pačlavice-Dětkovice - 

Soběšice 2:1, Babice nad Svitavou 
- Slavkov u Brna 5:0, Medlánky - 
Rájec-Jestřebí 0:0, Čebín - Podolí u 
Brna 0:4, Lipovec - Křenovice 3:2, 
Vilémovice - Jedovnice 2:2, Vyso-
čany - Kobeřice 3:2.
 1.  Pačlavice 21 14 5 2 50:17 47
 2.  Rájec-Jestřebí 21 12 2 7 41:33 38

 3.  Vilémovice 21 10 6 5 50:38 36
 4.  Kobeřice 21 9 4 8 43:36 31
 5.  Babice 21 10 1 10 43:38 31
 6.  Medlánky 21 8 7 6 34:30 31
 7.  Lipovec 21 8 5 8 36:34 29
 8.  Křenovice 21 8 4 9 48:52 28
 9.  Čebín 21 7 6 8 28:33 27
 10.  Soběšice 21 8 2 11 44:45 26
 11.  Podolí 21 8 2 11 39:42 26
 12.  Vysočany 21 8 2 11 43:61 26
 13.  Jedovnice 21 5 5 11 35:52 20
 14.  Slavkov 21 4 5 12 31:54 17

Okresní přebor
21. kolo: Šošůvka - Olešnice 0:4, 

Sloup - Rudice 2:1, Skalice - Bosko-
vice B 1:1, Ráječko B - Adamov 0:2, 
Olomučany - Doubravice 1:2, Boři-
tov - Letovice 1:2, Černá Hora - Li-
půvka 4:2.
 1.  Černá Hora 21 17 0 4 69:25 51
 2.  Boskovice B 21 12 4 5 56:36 40
 3.  Olešnice 21 13 1 7 56:38 40
 4.  Olomučany 21 10 4 7 51:47 34
 5.  Letovice 21 11 0 10 42:48 33
 6.  Bořitov 21 10 2 9 58:44 32
 7.  Rudice 21 10 2 9 45:38 32
 8.  Skalice 21 10 1 10 69:64 31
 9.  Ráječko B 21 9 1 11 46:48 28
 10.  Adamov 21 8 3 10 44:49 27
 11.  Šošůvka 21 8 3 10 41:66 27
 12.  Sloup 21 6 4 11 37:59 22
 13.  Doubravice 21 5 3 13 25:47 18
 14.  Lipůvka 21 3 2 16 44:74 11

III. třída
21. kolo: Vavřinec - Ráječko C 5:0, 

Ostrov u Macochy - Vranová 6:1, 
Velké Opatovice - Lažany 3:1, Vísky - 
Drnovice 1:3, Benešov - Kotvrdovice 
3:4, Cetkovice - Kunštát B 2:4, Kníni-
ce - Kořenec 0:3.
 1.  Drnovice 21 15 2 4 78:25 47
 2.  V. Opatovice 21 14 1 6 82:39 43
 3.  Vísky 21 11 2 8 46:35 35
 4.  Vavřinec 21 9 5 7 57:48 32
 5.  Lažany 21 8 5 8 32:38 29
 6.  Cetkovice 21 9 2 10 41:48 29
 7.  Kunštát B 21 8 5 8 42:52 29
 8.  Ostrov 21 8 4 9 59:61 28
 9.  Kotvrdovice 21 8 3 10 35:50 27
 10.  Benešov 21 7 6 8 45:62 27
 11.  Vranová 21 7 4 10 49:63 25
 12.  Knínice 21 7 3 11 49:61 24
 13.  Kořenec 21 7 1 13 32:54 22
 14.  Ráječko C 21 6 3 12 49:60 21

IV. třída
19. kolo: Vilémovice B - Lažánky 

1:3, Vavřinec B - Doubravice nad Svi-
tavou B 0:3, Skalice nad Svitavou B 
- Voděrady 4:4, Velké Opatovice B - 
Letovice B 4:5.
 1.  Letovice B 14 9 3 2 57:19 30
 2.  Skalice B 15 9 3 3 59:24 30
 3.  Svitávka 14 8 3 3 39:19 27
 4.  Vavřinec B 16 7 3 6 28:40 24
 5.  Doubravice B 15 6 5 4 35:29 23
 6.  Lažánky 14 6 2 6 30:34 20

V Petrovicích závodili vozkové
Snažil se ujet

BLANSKO - Dvě hodiny po půlno-
ci se snažila hlídka dopravních poli-
cistů zastavit v Blansku v Seifertově 
ulici osobní automobil značky Ško-
da. Řidič sice přibrzdil, ale následně 
začal z místa ujíždět. Po krátké vel-
mi rychlé a nebezpečné jízdě dostal 
v Bezručově ulici smyk a narazil do 
obrubníku. 

„Přestože bylo vozidlo poškozeno, 
snažil se šofér nastartovat a ujet. 
Hlídka automobil zablokovala a ři-
diče pokoušejícího se uprchnout za 
použití hrozby namířenou střelnou 
zbraní zastavila,“ popsal dění poli-
cejní mluvčí Bohumil Malášek. 

Důvod, proč se řidič takto nebez-
pečně choval, určitě měl. Dechová 
zkouška prokázala více než dvě 
promile v dechu. Nyní musí počítat 
se stíháním za ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

 7.  Vilémovice B 15 5 3 7 34:41 18
 8.  Voděrady 14 4 5 5 33:41 17
 9.  V. Opatovice B 16 3 3 10 25:50 12
 10.  Vísky B 15 0 4 11 17:60 4

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
22. kolo: 19. 5., 16:30 h Rudice - 

Olomučany. 
20. 5., 16:30 h Olešnice - Černá 

Hora, Doubravice - Skalice, Letovice 
- Sloup, Lipůvka - Bořitov, Adamov - 
Šošůvka. 19 h Boskovice B - Ráječ-
ko B.

III. třída
22. kolo: 19. 5., 16:30 h Kun-

štát B - Benešov, Ráječko C - Ostrov. 
20. 5., 16:30 h Lažany - Vavřinec, 

Kotvrdovice - Vísky, Drnovice - Kní-
nice, Kořenec - V. Opatovice, Vrano-
vá - Cetkovice.

IV. třída
20. kolo: 19. 5., 16:30 h Letovi-

ce B - Vavřinec B. 
20. 5., 14 h Doubravice B - Skali-

ce B. 16:30 h Lažánky - Vísky B, Vo-
děrady - Svitávka.

PETROVICE -  Zatravněné letiš-
tě v Petrovicích se v sobotu stalo již 
posedmé dějištěm klání vozatajů s 
těžkými koňmi, takzvanými chlad-
nokrevníky, kteří jsou určeni k těžké 
práci. Většinou stahují klády v lesích, 
jsou zapřaháni do bryček a kočárů 
a občas stále ještě orají pole. Oproti 
závodním koním, dobře známým z 
dostihových drah, parkurů a kolbišť, 
jsou mnohem mohutnější, což ale ne-
znamená, že se jim nevyrovnají svojí 
šikovností a silou. Tu předvádějí v 
soutěžích, v nichž vozatajové testují 
své schopnosti v ovládání koní.

Vozatajské soutěže mají několik 
kategorií. První z nich je klasická 
vozatajská, při níž musí vozka na 
bryčce projet dráhu tak, aby srazil co 
nejméně kuželů. Vozík táhnou buď 
dva nebo jen jeden kůň. Samozřejmě 
se soutěží na čas a přičítají se trestné 
body.

Pak následuje tah desetimetrové 
klády. Koně vedeni vozkou, s ní musí 
projíždět mezi branami a být do-
konce schopni táhnout těžkou kládu 
před sebou. Za každý sražený kužel 
se opět přičítají trestné body. Celou 

dráhu se sedmi úkoly musí každý 
zvládnout do pěti minut.

Poslední, a to doslova královskou 
disciplínou, je takzvaný těžký tah. 
Kůň je při ní zapřažen do ocelových 
saní, na které jsou postupně nakládá-
ny betonové překlady. Zkouší se, ko-
lik vlastně koník utáhne. Postupně je 
břemeno na saních zvyšováno. Vozka 
jej pobízí jen slovy.

Soutěž v jednospřeží a dvouspěží 
tentokrát vyhrál Jan Blizňák z Kloko-
čova na Havlíčkobrodsku. Práce s ta-
háním klády šla nejlépe koníkovi Du-
šana Turčana ze stáje ve Spešově na 
Blanensku a těžký tah vyhrál se svým 
koněm Miroslav Kala ze stájí v Těcho-
vě u Blanska. Jeho kůň byl schopen 
utáhnout sáně těžké neuvěřitelných 
2 200 kilogramů. Soutěž byla přípra-
vou na celostátní mistrovství těžkých 
koní. Text a foto Martin Jelínek

 Více na zrcadlo.net
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Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ, Boskovice 
– získej titul DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA studiem VOŠ po maturitě 

 
Vyšší odborné vzdělávání je určeno pro absolventy středních škol se zájmem o praktickou 
stránku studia. Studenti získávají větší množství praktických znalostí 
a dovedností, které velmi oceňují zaměstnavatelé. 

Vzdělávání VOŠ je tříleté, ukončené absolutoriem. Absolventi získávají vysvědčení 
o  absolutoriu, diplom a právo používat titul „diplomovaný specialista“ (DiS) uváděný za 
jménem. 

VOŠ ekonomická nabízí obory Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví 
a Cestovní ruch. V oboru Ekonomika a podnikání si studenti mohou vybrat ze dvou 
zaměření - Finanční řízení a zdaňování nebo Ekonomika nemovitého majetku. 

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole. Na základě naší spolupráce 
s některými VŠ jsou absolventům VOŠ uznávány kredity za absolvování určitých předmětů 
a zkrácena následná doba bakalářského studia. 

 VOŠ zdravotnická nabízí ke studiu obor Diplomovaná všeobecná sestra. Absolvent je 
způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, najde 
uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro 
výkon povolání všeobecné sestry. 

Naše VOŠ je tedy určena pro absolventy středních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat, jsou 
prakticky založeni, chtějí získat praktické dovednosti a uspět na trhu práce. 

Přihlášky ke studiu můžete podávat do 31. května 2018.  

Podrobnější informace najdete na adrese  www.vassboskovice.cz. 

Klub českých turistů Boskovice a TJ Sokol Boskovice uspořádaly v sobotu již 
28. ročník Pochodu za sedmizubým hřebenem. Připraveny byly trasy pro pěší 
i cyklotrasy.  Foto Jaroslav Oldřich

Pochod za sedmizubým 
hřebenem se vydařil
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Tři neukázněné turistky dostaly 
pokuty za rušení sokolů v krasu

ADAMOV - Tři neukázněné turist-
ky si z výletu do Josefovského údolí 
v centru Chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) Moravský kras odvezly v 
uplynulých dnech pokuty za to, že se 
pokusily narušit klid vzácných soko-
lů stěhovavých, hnízdících ve skalní 
stěně nad jeskyní Býčí skála.

„Naprosto ignorovaly zákaz vstu-
pu, který tam až do konce června 
platí na všech stezkách,“ řekl Zrca-
dlu Antonín Tůma ze správy CHKO.

Zdůraznil, že Stráž přírody je i se 
speleology v neustálé pohotovosti a 
okolí Býčí skály, která je oblíbeným 
výletním místem, střeží. Jen tak lze 
totiž zajistit, aby měli sokoli na hníz-
dění klid a úspěšně odchovali další 
generaci svých potomků.

Tito ptačí dravci patří mezi vel-
mi vzácné a přísně chráněné. Do 
krasu se vrátili před dvěma lety, a 
to po zhruba padesátileté přestáv-
ce. Jejich návrat je podle ochranářů 
naprosto jedinečnou událostí, ob-
dobně jako nedávný návrat stejně 
vzácného rysa ostrovida do lesů v 
centrální části krasu.

Ochranáři se ve spolupráci s orni-
tology na letošní zahnízdění sokolů 
důkladně připravili. Oblast v okolí 
Býčí skály je obehnána páskami za-
braňujícími v přístupu nejen k Byčí 
skále, ale i cestě, po níž se jde k jes-
kyni Kostelík a dále pak nahoru do 

kopce na vyhlídku na Krkavčí skále, 
z níž je malebné Josefovské údolí se 
zalesněnými stráněmi jako na dlani.

„Ženám bylo jedno, že stezka je za-
hrazena a ignorovaly dokonce cedule 
zákaz vstupu. Naštěstí až k hnízdu 
nedošly. Pokud by se tak stalo, mlá-
ďata mohla uhynout,“ uvedl Tůma.

Doplnil, že každá z žen musela za-
platit pokutu ve výši několika set ko-
run. Členové Stráže přírody mohou 
pokutovat neukázněné návštěvníky 
přírody částkou až do výše 10.000 
korun.

Kras se stal před dvěma roky do-
movem hned dvou párů sokolů. Loni 
přivedly na svět celkem pět mláďat. 
Jeden pár sídlí nad Býčí skálou, která 
je tak známá, a tak vyhledávaná, že 
správě CHKO nezbylo nic jiného než 
oblast na zhruba dva měsíce uzavřít. 
Druhý pár sídlí na neznámém místě, 
které ochranáři přísně tají, aby mu 
zajistili absolutní klid.

Sokolí páry bedlivě sleduje již od 
jejich zahnízdění v krasu ornitolog 
René Bedan. Samozřejmě je pozoru-
je jen prostřednictvím dalekohledu.

„Výbornou zprávou je, že v hnízdě 
u Býčí skály jsem již zahlédl mládě. 
Možná je jich tam dokonce více. To 
teprve zjistíme. V onom druhém 
hnízdě by se mohla mláďata vylíh-
nout pravděpodobně do konce to-
hoto týdne,“ uvedl. Narušení klidu v 

Na bezpečí dravců dohlížejí hlídky ochranářů.  Foto Antonín Tůma

hnízdění může způsobit to, že sami-
ce sokola odletí z vajec.

Před vylíhnutím je neustále zahří-
vá a zároveň tím chrání před nepříz-
ní počasí. Pokud odletí, vejce zastyd-
nou a mláďata se nenarodí. Pokud 
jsou již mláďata na světě a jejich 
matka odletí, mohou vypadnout z 
hnízda nebo se stát do jejího návratu 
potravou jiných dravců.

Zákaz vstupu neznamená, že mi-
lovníci přírody nebudou moci sle-

dovat, samozřejmě pouze z uctivé 
vzdálenosti, mladé sokoly při jejich 
prvních pokusech o létání. Z hnízda 
vyletí patrně na konce května či na 
počátku června.

„I když jsme museli turistky poku-
tovat, celkově chci za správu veřej-
nost velmi pochválit. Zákaz vstupu 
dodržuje a drtivá většina lidí bez se-
bemenších potíží smysl tohoto opat-
ření chápe,“ dodal Tůma.

 Martin Jelínek

OBRAZEM: Devátý ročník Boskovických běhů

Více na zrcadlo.net  Foto Jaroslav Oldřich
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BLANSKO - I design může mít svůj 
příběh a pokud jej například desig-
nér vdechne svému nábytku, může 
být výsledek jedinečný. Právě to se 
podařilo Dominice Sirné z Blanska, 
která již čtvrtým rokem studuje na 
Mendelově univerzitě v Brně design 
nábytku. Ze dřeva starého ořešáku 
královského, jenž léta stával u ro-
dinné chalupy v Šošůvce, vytvořila 
jídelní stůl pro šest lidí. Dominice 
a jejím blízkým připomíná nejen je-
jich rodinu, předky, ale i domov.

V Šošůvce na Blanensku měli kdy-
si statek Dominičin pradědeček s 
prababičkou. Následně domek obý-
vali její dědeček s babičkou. Nyní 
objekt slouží jako rekreační chalupa. 
Přes 80 let jej svojí korunou chránil 
mohutný ořech královský, v jehož 
stínu mohli obyvatelé domku hledat 
za parných letních dnech útočiště. 
Před časem ale padlo rozhodnutí, že 
bude skácen.

„Důvodů k tomu bylo více. Ořešá-
ky sice zvenku vypadají krásně, ale 
zevnitř mohou uhnívat. Stál těsně 
za chalupou, a navíc vždy na podzim 
jsme museli uklízet tuny listí,“ řekla 
Zrcadlu mladá designérka. Strom šel 
tedy k zemi a k překvapení všech se 
zjistilo, že měl kvalitní dřevo. Sirná 
se proto rozhodla, že by byla velká 
škoda toto dřevo nepřetvořit na ná-
bytek.

Kmen stromu skončil ve stodole 
a později na pile, kde z něj vznikly 
desky. Sirná se právě v té době při-
pravovala na bakalářské zkoušky 
a rozhodla se, že ze dřeva ořešáku 
nechá podle svého návrhu udělat 
jídelní stůl. Zároveň to bude její ba-
kalářská práce. Nešlo jen o to vyro-
bit pouhý kus nábytku, ale zároveň 
i jakousi funkční připomínku její ro-
diny, předků, domova.

Původně byl stůl určený pro ku-
chyni v šošůvecké chalupě. Ta je za-
řízena v soudobém provensálském 
stylu. Stůl neměl působit starobyle, 
proto mu designérka vdechla jeho 
moderní podobu. Nyní jej využívají 
u Sirných jako klasický jídelní stůl v 
kuchyni doma v Blansku.

Nápad mladé designérky, technic-
ké zpracování stolu a samozřejmě 
jeho vzhled uchvátil i odborníky. 
Dívka s ním získala první místo v 
soutěži Gran Prix Mobitex, kterou v 
sekci Student získala na nedávném 
brněnském Mezinárodním veletrhu 
nábytku a interiérového designu. 
Konkurence byla tvrdá. O ocenění se 
ucházelo 45 studentských prací.

„Dřevo z ořešáku mi ještě zbylo. 
Čeká mně práce na diplomové práci. 
Možná by bylo dobré, kdyby ke stolu 
vznikly i židle a set tak byl komplet-
ní,“ dodala designérka s úsměvem.

 Martin Jelínek, foto archiv

Designérka vyrobila z ořešáku 
stůl, připomíná jí rodinu

Charita potřebuje do sbírky 
hlavně letní oblečení pro děti

REGION - Ve středu 30. května 
budou pracovníci Oblastní charity 
Blansko sbírat oblečení, boty, elek-
troniku a další věci, které lidé doma 
už nepotřebují. Dárci je můžou nosit 
v Blansku na Jasanovou ulici vedle 
nábytku Nejči, na Starou Fabriku 
a na faru, v Boskovicích do Betany, 
v Doubravici do Pěkné Modré, v Je-
dovnicích na faru, v Adamově do 
Zlaté zastávky a Městského klubu 
mládeže a v Olešnici na Cihelnu. 
Konkrétní časy sběru najdou zájem-
ci na internetových stránkách www.
blansko.charita.cz. „Zájem máme 
tentokrát především o letní oble-
čení. Momentálně v našem šatníku 
maminky nejvíc shání oblečení pro 
kluky,“ říká vedoucí Charitního šat-
níku František Jahoda.

Vedle maminek z azylových domů 
darované věci využijí například lidé 
bez domova a další sociálně slabí 
lidé z regionu. Můžou si přijít vybrat 

v Blansku do Charitního šatníku na 
Jasanové ulici v pondělí od desíti 
dopoledne do půl šesté odpoledne 
a v Boskovicích v Charitní pomoci 
poblíž Betany v úterý od jedenácti 
dopoledne do pěti odpoledne.

Kromě oblečení uvítáme také věci 
do domácnosti, nábytek a elektroni-
ku. „Lidé se nás teď ptají hlavně na 
starší, ale funkční ledničky a prač-
ky,“ upřesňuje František Jahoda. 

„Darované věci využívají sociálně 
slabí lidé do běžných domácností. 
Proto potřebujeme takové, které 
stále bez problémů slouží,“ doplňuje 
vedoucí Charitního šatníku.

Protože po sbírce je s tříděním 
věcí pro potřebné dost práce, uví-
táme na pomoc dobrovolníky, kteří 
by chtěli se zpracováním darova-
ných věcí pomoci. Zájemci se můžou 
ozvat vedoucímu šatníku Františku 
Jahodovi na číslo 603 291 388. 

 Vladěna Jarůšková

Tým Zrcadlo si připsal další úspěch v soutěži ve vaření guláše. V sobotu 12. 
května zvítězil na IV. ročníku Lužáneckého Guláš Festu v Brně, kterého se 
zúčastnilo 21 družstev. Návštěvníkům tým Zrcadlo uvařil Kančí guláš z Mo-
ravského krasu.
Zleva: Miloš Nezval, Michal Kuchař, Petr Nezval a Michal Záboj. 
 Foto Pavlína Nezvalová.

ATLETIKA
19. 5., 10 h Spešovský běh okolo 

Jedle. 
22. 5., 17:30 h Skalní mlýn - Ma-

cocha, Hraběnka cup.

HORSKÁ KOLA
19. 5., 9:30 h Benešov. Pohár 

Drahanské vrchoviny.

KOPANÁ
19. 5., 16:30 h Jedovnice - Pačla-

vice-Dětkovice, I. B. 
20. 5., 16:30 h Ráječko - Bosko-

vice, KP. Kunštát - Slatina, I. A. Rá-
jec-Jestřebí - Lipovec, I. B.

TENIS
19. 5., 10 h Blansko - Líšeň, 

II. BA. Letovice - Bedřichov-Jihla-
va, III. AA. Kunštát - BLTC Brno B, 
III. BA. Rudice - Chudčice, IV. BA.

VOLEJBAL
19. 5., 10 + 13 h Boskovice - 

Břeclav, KP II mužů.

Kam za
sportem Mladí boskovičtí plavci 

bojovali v Brně
BOSKOVICE, BRNO - Dvoudenní 

mezinárodní závody s velmi kvalitní 
účastí polských, slovenských, ma-
ďarských a ruských plavců se kona-
ly minulou sobotu a neděli v brněn-
ském padesátimetrovém bazénu Za 
Lužánkami.

Boskovické barvy hájili Emma 
Ryšávková, Jáchym Ryšávka, Filip 
Skřička a Martin Kopáček a byli 
úspěšní. Nejlépe se umístil Jáchym 
Ryšávka, i když bojoval s o rok star-
šími plavci. Na 100 metrů motýl 
získal bronzovou medaili, přidal 
čtvrté místo na 200 m polohový zá-
vod, páté místo na 200 m motýl, na 
200 m volným způsobem byl šestý 
a na 50 metrů motýl osmý. Ostatní 
výše jmenovaní plavci si vytvořili 
osobní rekordy ve všech plavaných 
disciplinách v padesátimetrovém 
bazénu.

Na Krajském přebor dorostu a 

dospělých, který se konal v sobotu 
5. května také v Lužánkách se se-
šli plavci z celé Moravy. Boskovický 
oddíl reprezentovali Jakub David, 
Jakub Beneš, Filip Horák a Adriana 
Horňová. Kvalitní výkony předvedl 

Jakub David na 100 m volným způ-
sobem, kde skončil pátý, na poloviční 
trati vybojoval sedmé místo. Adriana 
Horňová vyplavala na 50 m motýl 
páté místo. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Blanenský Milan Kučera reprezentoval 
s juniorským výběrem Českou republiku

BLANSKO - První květnový víkend 
absolvovali blanenští plavci hned ně-
kolik zajímavých akcí. Tou největší 
bylo mezinárodní čtyřutkání junior-
ské reprezentace. Místem pravidel-
ného plaveckého střetnutí nejlepších 
juniorů ze čtyř zemí (Polsko, Maďar-
sko, Slovensko a Česko) se letos stala 
Česká republika, konkrétně padesáti-
metrový bazén v Plzni Na Slovanech. 

Do českého reprezentačního výbě-
ru čtyřiadvaceti juniorů a juniorek 
byla nominována také současná bla-
nenská jednička Milan Kučera, a to 
díky svým vynikajícím výsledkům v 
motýlkových disciplínách. Přestože 

na všech třech tratích (50M, 100M 
a 200M) zaplaval osobní rekordy, na 
maďarské a polské plavce to nesta-
čilo. Nejlépe se umístil na padesátce, 
kde dohmátl na sedmém místě.

Stovka a dvoustovka mu vynesla 
devátou příčku. Celkově obsadil čes-
ký juniorský výběr třetí, tedy me-
dailový post. Stříbrné bylo Polsko a 
vítězství si odnesli maďarští plavci. 
Brambora patřila Slovensku. Pro 
blanenské plavání je to další výrazný 
úspěch na mezinárodním poli.

Od existence této vrcholné soutěže 
je Milan Kučera prvním plavcem, za 
jehož sportovní přípravou stojí bla-

nenský oddíl. V nedávné minulosti se 
mezinárodního čtyř utkání účastnil 
v prsových disciplínách také blanen-
ský odchovanec Dominik Špaček, ten 
však v té době již reprezentoval Ko-
metu Brno.

Plavecký stadion za Lužánkami 
přivítal na pět set plavců z Maďar-
ska, Polska, Ruska, Slovenska a Čes-
ka z řad mladšího a staršího žactva 
na další velké plavecké akci. Tou 
byl čtyřiačtyřicátý ročník Májového 
Brna. Tyto prestižní mezinárodní 
závody jsou jedním z prvních odra-
zových můstků pro budoucí plavecké 
hvězdy, nejen českého plavání, ale i 

evropského a světového.   Právě na 
předcházejících ročnících Májového 
Brna bojovali o své první medaile 
velikáni českého a světového plavání. 
Za zmínku stojí jedno jméno, a tím je 
několikanásobná olympijská vítězka 
a dnešní plavecká hvězda Katinka 
Hosszú z Maďarska, která se brněn-
ských závodů jako žákyně zúčastnila 
několikrát.

V tak silné konkurenci plavci z bla-
nenského třináctičlenného družstva 
na medaile nedosáhli. Zaplavali však 
řadu osobních rekordů, a především 
nasáli atmosféru velkých závodů, 
které by je mohly motivovat k další 
plavecké přípravě. Nejlepším výsled-
kem Blanenských bylo dvanácté mís-
to mladšího žáka Jana Reky na pade-
sátce motýlek a dvoustovce kraul.

A do třetice se plavci ze třiadvaceti 
klubů kategorie dorostu a dospělých 
pokoušeli v dlouhém bazénu v Brně 
za Lužánkami zaplavat kvalitní časy 
potřebné ke kvali�ikaci na nejvyšší 
českou soutěž, kterou je Letní mis-
trovství ČR open v Praze. Medailové 
posty z Krajského přeboru dorostu 
a dospělých vybojovali z blanenské 
desetičlenné výpravy Jan Vencel 
(třikrát první místo), Veronika Za-
mazalová (dvakrát první, jedno třetí 
místo), Michal Vencel (jedno první 
a druhé místo) a Kateřina Demová 
(třetí místo).

 Text a foto Věra Vencelová
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úterý 15. května

AKCE
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – výroba z kůže.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Z melodie do melodie, koncert.
Doubravice – Fara ve 13.30 hod.: 
Oslava Svátku matek.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: II. 
Absolventský koncert.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Kazišuci.

středa 16. května
AKCE

Blansko – Koncertní sál ZUŠ, Zá-
mek 3 v 18 hod.: Absolventský kon-
cert č. 2.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 
hod.: Cyklus kytarových koncertů 
Miloš Pernica a hosté 2018.
Boskovice – Sokolovna v 9 až 12 
hod.: Letní burza mateřského cen-
tra.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic vol. 28.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Jarní pěvecký koncert.

KINA
Boskovice v 15 hod. Kino senior: 
Věčně tvá nevěrná.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Křižáček.

čtvrtek 17. května
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: 
Den otevřených dveří.
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: 
Kola versus auta.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: 
Absolventské vystoupení žáků ta-
nečního oboru.
Blansko – Zámecká Sýpka v 19 
hod.: Řízená degustace rakouských 
vín vinařství Bannert oblast Retz.
Boskovice – MC Ponorka v 10 až 17 
hod.: Den rodiny v Ponorce.
Boskovice – Židovský obecní dům 
v 17 hod.: Židé v dějinách – Dějiny 
Židů, přednáška.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Zamilovaný sukničkář, divadelní 
představení v podání souboru Háta 
Praha.

KINA
Boskovice v 17 a 20 hod. Dead-
pool 2.
Doubravice v 18 hod. Špindl.

pátek 18. května
AKCE

Blansko - BAMBIFEST 2018.

kalendář akcí
Blansko – U úřadu práce ve 14 
hod.: Po Blansku na loďkách.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Ko-
miksová muzejní noc.
Blansko – Zámecký park v 18 hod.: 
be.FEST – festival začínajících ka-
pel.
Letovice – Tyršova 2 v 17 hod.: 
Slavnostní otevření Muzea historie 
města Letovice.
Rudka – Areál Jeskyně Blanický 
rytířů v 17 hod.: Zahájení tradič-
ní výstavy keramiky TERRA Kun-
štát.
Velké Opatovice – Vestibul bývalé-
ho učiliště v 15 hod.: Bazar oblečení 
pro dospělé.

KINA
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.
Boskovice v 17 a 20 hod. Dead-
pool 2.
Šebetov v 19.30 hod. Špindl.

sobota 19. května
AKCE

Blansko - BAMBIFEST 2018.
Blansko – Zámek v 10.30 hod.: 
Konference 2018.
Boskovice – Zámecký skleník v 9 
hod.: Japonská zastavení – výstava 
japonských bonsají.
Boskovice – Hrad v 10 až 17 hod.: 
Oživlý hrad Boskovice III.
Boskovice – Sokolovna v 17 hod.: 
Už je nám třicet, oslava výročí TJ 
Rytmus.
Kunštát – Náměstí v 10 hod.: Dobrý 
den, keramiko!
Lazinov – Zátoka v 10.30 hod.: 
Sportovně – zábavný dětský 
den.
Nýrov – Výletiště v 7 až 11 hod.: Po-
chod Halasovým Kunštátskem.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Taxi 5.
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.
Boskovice v 17 hod. Králíček Petr.
Boskovice v 19.30 hod. Noc s An-
dersenem: Psí ostrov.
Boskovice ve 21.30 hod. Noc s An-
dersenem: Až vyjde měsíc.

neděle 20. května
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky 
v 9.30 hod.: Cesta za zdravým 
vzduchem – rodinná vycházka na 
Hořice.
Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Bohoslužba pod nebem.
Boskovice – Hrad v 10 až 17 hod.: 
Oživlý hrad Boskovice III, akce 
nejen pro děti.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Dasha a Pajky Pajk Quintet, koncert.
Kunštát – Náměstí v 10 hod.: Dobrý 
den, keramiko!
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BAMBIFEST 2018 Představí nejen 
organizací pro děti a mládež

BLANSKO - Ve dnech 18. a 19. 
května ovládne už tradičně blanen-
ský zámecký park přehlídka orga-
nizací nabízející v Blansku a okolí 
volnočasové aktivity nejen pro děti. 
V pátek večer navíc organizátoři lá-
kají na hudební be.FEST a v sobotu 
na konferenci se zajímavými osob-
nostmi. Všechny části BAMBIFESTu 
jsou jako vždy pro návštěvníky zce-
la zdarma. 

Na BAMBIFESTu se představí 
32 organizací pro děti a mládež 

Stánky s aktivní prezentací dvaa-
třiceti organizací pro děti a mládež 
zaplní v pátek i sobotu zámecký 
park. U každého stanoviště si děti 
budou moci vyzkoušet, čím se daná 
organizace zabývá – ať už půjde o 
ukázku cvičení, první pomoci, mo-

delů vláčků nebo robotiky. Právě 
možnost aktivně si nabídku volno-
časových kroužků vyzkoušet je klí-
čovým tématem celé akce. Děti si na 
vlastní kůži zkusí, jestli jim nabíze-
ná činnost vyhovuje a do kroužku 
mohou nastoupit už s představou, 
co se tam asi tak bude dít. Stánky 
organizací budou otevřeny v pátek 
od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 
do 16:00. 

Na be.FEST zahrají tři kapely, 
hvězdou večera bude Pavel Helan

Odbor sociálních věcí, MERS a 
Tryo se letos utkají o titul interpre-
ta roku a tím i o poukaz na 20 hodin 
nahrávání v profesionálním studiu. 
Z celkem sedmi přihlášených kapel 
je vybrali hlasující na facebooku 
be.FESTu. Kapely si zahrají na pro-

fesionálním pódiu se zázemím a do-
stanou prostor představit se všem 
návštěvníkům akce. Právě oni svým 
hlasováním rozhodnou, kdo získá 
letošní první místo a s ním i zají-
mavé ocenění. Oceněn bude také 
hlasující z řad návštěvníků, který 
bude na základě losování odměněn 
poukazem pro 2 osoby na vstup do 
wellness areálu Samsara. Hvězdou 
večera bude zpěvák Pavel Helan, 
mimo jiné finalista soutěže Čes-
koslovensko má talent. Začínáme 
v pátek 18. května v 18.00.

Muzejní noc
V roce 2016 jsme navázali úspěš-

nou spolupráci s Muzeem Blanenska 
a jeho pravidelnou akcí Muzejní noc. 
Program BAMBIFESTu, tak přímo na-
vazuje a spolupracuje s programem 

muzejní noci, který začíná v pátek 
odpoledne a pokračuje do noci. 

KONFERENCE letos cílí na Bla-
nensko

Tři zajímavé osobnosti letos vy-
stoupí v blanenském zámku se svý-
mi příspěvky. Blanenský dobrodruh 
Milan Daněk bude mluvit o své prá-
ci s mládeží. Cestovatel Ondřej Fi-
šer promluví o svých cestách a farář 
blanenské farnosti sv. Martina Jiří 
Kaňa bude omluvit o komunitním 
společenství a jeho významu pro 
občanskou společnost. Konference 
začne v sobotu 19. května v 10:30.

Více o jednotlivých vystoupeních 
i osobnostech najdete na www.kon-
ference.bambifest.com a www.face-
book.com/BlanenskaKonference.

 Marie Jahodová

KINA
Blansko v 15 hod. Hledá se prin-
cezna.
Blansko v 17.30 hod. Taxi 5.
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.
Boskovice v 17 hod. Králíček Petr.
Boskovice v 19.30 hod. Deadpool 2.
Velké Opatovice ve 14 hod. Čerto-
viny.

pondělí 21. května
AKCE

Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.

KINA
Blansko v 17 a 20 hod. Dead-
pool 2.

Den Země v Krásensku
KRÁSENSKO - Tak jako každý rok 

se i letos pořádal v Krásensku Den 
Země. Termín naplánované akce byl 
21.4.2018, a letošní téma se nazý-
valo „Za humny“. 

Díky krásnému počasí, které se 
letos opravdu vyvedlo, jsme očeká-
vali velký počet návštěvníků. Proto 
již od brzkých ranních hodin or-
ganizátoři připravovali různorodé 
úkoly a atrakce. 

Stanoviště zde byla různá, od le-
zení na stromovou vyhlídku přes 
hlavolamy až po lovení vodní havěti 
do sítěk.

S půl druhou, kdy akce začala, 
se začali trousit první z mnoha ná-
vštěvníků. Jak šel čas, přicházeli 
další a další návštěvníci, mezi nimi 

byly zastoupeny všechny věkové 
skupiny, od těch v kočárcích, přes 
děti školou povinné, dospělé až po 
důchodce. Jisté ale je, že všichni 
účastníci, ať už jakéhokoliv věku, se 
velmi dobře bavili. 

Na konci pro všechny úspěšné ře-
šitele čekala odměna v podobě špe-
káčku, pečiva a studené limonády. 
To ale samozřejmě není na tomto 
dni to hlavní. 

Důležité bylo to příjemně stráve-
né odpoledne, venku na čerstvém 
vzduchu v přírodě. A především 
zamyslet se nad tím, jak je příroda 
kolem nás krásná, a že naše Země si 
opravdu zaslouží svůj vlastní den, 
kdy na ni myslíme. 

 Viola Kučerová 

Letovice a Kirchlinteln oslavily 15 let přátelství
LETOVICE - Dne 5. května 2003 

podepsali starostové měst Letovice 
a Kirchlinteln (SRN) a také ředitelé 
obou škol těchto měst na českém vel-
vyslanectví v Berlíně smlouvu o part-
nerství. Od té doby se uskutečnilo 
mnoho aktivit, návštěv a společných 
akcí, z nichž nejvýznamnější je pro-
jekt žákovských výměnných pobytů. 

V termínu od 2. do 9. května 2018 
pobývali v Letovicích žáci z němec-
kého Kirchlintelnu. Náplní jejich po-
bytu byly společné výlety (letos Bos-
kovice, Vídeň), účast ve vyučovacích 
hodinách, soutěže, workshopy (žáci 
vyráběli mýdla a čokoládu) a také 

velká oslava 15 let partnerství, kte-
rá se uskutečnila v sobotu 5.5.2018 
v prostorách Základní školy v Leto-
vicích. Program byl pestrý a bohatý 
– v o�iciální části vystoupili s projevy 
představitelé Letovic a Kirchlintelnu, 
účastníci si mohli prohlédnout foto-
gra�ie ze společných akcí, mohli ze 
zaposlouchat do hudebního vystou-
pení pana Lubomíra Hluštíka a Karla 
Striy, překvapením byl i kouzelník 
Lukáš Mistr, který přítomné nadchl 
svým vystoupením. Celý program 
obohatily též mažoretky pod vede-
ním paní Křížové. Součástí programu 
bylo zasazení stromu přátelství, kte-

rý obdržela letovická základní škola 
od své partnerské školy v Kirchlintel-
nu. Další částí programu byly spor-
tovní aktivity v tělocvičnách školy, 
vystoupení skupiny Taste (jejími 
členy jsou též žáci ZŠ Matyáš Hökl a 
Matyáš Plšek) a závěrečná diskotéka.

Projekt žákovských výměnných 
pobytů je na Základní škole v Letovi-
cích realizován díky podpoře vedení 
školy a města a také díky �inanční 
podpoře ze strany Česko – německé-
ho fondu přátelství a Nadace města 
Letovice pro rozvoj kultury a životní-
ho prostředí.  Martina Tenorová 
 Foto Petr Švancara

Tradiční nedělní jízda městem zakončila dvacátý druhý ročník Jarního srazu 
Velorexů v Boskovicích. Pořadatelé zaregistrovali 147 strojů nejen z České 
republiky, ale také například z Polska, z Maďarska, ze Slovenska, z Německa, 
jeden vůz dorazil dokonce až z Chicaga.  Foto Jaroslav Oldřich

Vdovec 70 let, hledá sympatickou ženu, nekuřačku, menší postavy. 60-
70 let. Letovicko a okolí.  Tel.: 778 204 894

Prodám světlý kuchyňský stůl se 3 šuflaty – 70x110, výška 75, kula-
té rohy, cena 1300,- Kč a barevná sklíčka do biolampy i s návodem, cena 
1000,- Kč a LCD monitor, úhlopříčky 61 cm s TV tunerem, cena 500,- Kč.

 Tel.: 775 991 148

Řádková inzerce

V sobotu 5. 5. 2018 jel z Brna do Mladějova na Moravě parní vlak s loko-
motivou 433.001, které na postrku pomáhala a část trasy též táhla, dnes 
již také historická motorová lokomotiva T 478.1001, v rámci akce „Parním 
vlakem z Brna na sever“. Cílem jízdy bylo Průmyslové muzeum Mladějov s 
tamní úzkorozchodnou dráhou. Akce se konala již podruhé. Část trasy vlak 
absolvoval přes Boskovice a okolí po lokální trati 262, jejíž úsek mezi Skali-
cí nad Svitavou a Velkými Opatovicemi byl vybudován před 110 lety a před 
40 lety byl na této trati ukončen parní provoz. Pří této příležitosti bych 
připomenul, že parní lokomotiva 433.001 právě v dobách konce parního 
provozu na této trati sloužila spolu s mnoha dalšími lokomotivami stejné 
řady, které dostaly přezdívku „Skaličák“.  Leoš Knecht 
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18. - 19. května
zámecký park Blansko

14.30 Průvod obcí (sraz u obecního úřadu) 
15.00 Zahájení sletu (sokolské hřiště Na Kopci)
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Má cenu pořídit si právě 
teď nový Volkswagen? Má!

Touran s výbavou  
v hodnotě 69 500 Kč navíc.

Golf s výbavou  
v hodnotě 75 800 Kč navíc.
Golf s výbavou

Golf Variant s výbavou  
v hodnotě 75 800 Kč navíc.

Nabídka platí do 30. 6. 2018 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 3,9–8,0 l/100 km, 102–182 g/km,  
Golf Variant: 4,0–7,3 l/100 km a 103–166 g/km, Touran: 4,6–5,7 l/100 km, 119–132 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

www.maratonedition.cz

Vyberte si nový vůz z nabídky  
Maraton Edition. Teď s výhodnou  
měsíční splátkou a bohatou výbavou navíc.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz
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úterý 15. května

AKCE
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – výroba z kůže.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Z melodie do melodie, koncert.
Doubravice – Fara ve 13.30 hod.: 
Oslava Svátku matek.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: II. 
Absolventský koncert.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Kazišuci.

středa 16. května
AKCE

Blansko – Koncertní sál ZUŠ, Zá-
mek 3 v 18 hod.: Absolventský kon-
cert č. 2.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 
hod.: Cyklus kytarových koncertů 
Miloš Pernica a hosté 2018.
Boskovice – Sokolovna v 9 až 12 
hod.: Letní burza mateřského cen-
tra.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic vol. 28.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Jarní pěvecký koncert.

KINA
Boskovice v 15 hod. Kino senior: 
Věčně tvá nevěrná.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Křižáček.

čtvrtek 17. května
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: 
Den otevřených dveří.
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: 
Kola versus auta.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: 
Absolventské vystoupení žáků ta-
nečního oboru.
Blansko – Zámecká Sýpka v 19 
hod.: Řízená degustace rakouských 
vín vinařství Bannert oblast Retz.
Boskovice – MC Ponorka v 10 až 17 
hod.: Den rodiny v Ponorce.
Boskovice – Židovský obecní dům 
v 17 hod.: Židé v dějinách – Dějiny 
Židů, přednáška.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Zamilovaný sukničkář, divadelní 
představení v podání souboru Háta 
Praha.

KINA
Boskovice v 17 a 20 hod. Dead-
pool 2.
Doubravice v 18 hod. Špindl.

pátek 18. května
AKCE

Blansko - BAMBIFEST 2018.

kalendář akcí
Blansko – U úřadu práce ve 14 
hod.: Po Blansku na loďkách.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Ko-
miksová muzejní noc.
Blansko – Zámecký park v 18 hod.: 
be.FEST – festival začínajících ka-
pel.
Letovice – Tyršova 2 v 17 hod.: 
Slavnostní otevření Muzea historie 
města Letovice.
Rudka – Areál Jeskyně Blanický 
rytířů v 17 hod.: Zahájení tradič-
ní výstavy keramiky TERRA Kun-
štát.
Velké Opatovice – Vestibul bývalé-
ho učiliště v 15 hod.: Bazar oblečení 
pro dospělé.

KINA
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.
Boskovice v 17 a 20 hod. Dead-
pool 2.
Šebetov v 19.30 hod. Špindl.

sobota 19. května
AKCE

Blansko - BAMBIFEST 2018.
Blansko – Zámek v 10.30 hod.: 
Konference 2018.
Boskovice – Zámecký skleník v 9 
hod.: Japonská zastavení – výstava 
japonských bonsají.
Boskovice – Hrad v 10 až 17 hod.: 
Oživlý hrad Boskovice III.
Boskovice – Sokolovna v 17 hod.: 
Už je nám třicet, oslava výročí TJ 
Rytmus.
Kunštát – Náměstí v 10 hod.: Dobrý 
den, keramiko!
Lazinov – Zátoka v 10.30 hod.: 
Sportovně – zábavný dětský 
den.
Nýrov – Výletiště v 7 až 11 hod.: Po-
chod Halasovým Kunštátskem.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Taxi 5.
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.
Boskovice v 17 hod. Králíček Petr.
Boskovice v 19.30 hod. Noc s An-
dersenem: Psí ostrov.
Boskovice ve 21.30 hod. Noc s An-
dersenem: Až vyjde měsíc.

neděle 20. května
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky 
v 9.30 hod.: Cesta za zdravým 
vzduchem – rodinná vycházka na 
Hořice.
Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Bohoslužba pod nebem.
Boskovice – Hrad v 10 až 17 hod.: 
Oživlý hrad Boskovice III, akce 
nejen pro děti.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Dasha a Pajky Pajk Quintet, koncert.
Kunštát – Náměstí v 10 hod.: Dobrý 
den, keramiko!
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BAMBIFEST 2018 Představí nejen 
organizací pro děti a mládež

BLANSKO - Ve dnech 18. a 19. 
května ovládne už tradičně blanen-
ský zámecký park přehlídka orga-
nizací nabízející v Blansku a okolí 
volnočasové aktivity nejen pro děti. 
V pátek večer navíc organizátoři lá-
kají na hudební be.FEST a v sobotu 
na konferenci se zajímavými osob-
nostmi. Všechny části BAMBIFESTu 
jsou jako vždy pro návštěvníky zce-
la zdarma. 

Na BAMBIFESTu se představí 
32 organizací pro děti a mládež 

Stánky s aktivní prezentací dvaa-
třiceti organizací pro děti a mládež 
zaplní v pátek i sobotu zámecký 
park. U každého stanoviště si děti 
budou moci vyzkoušet, čím se daná 
organizace zabývá – ať už půjde o 
ukázku cvičení, první pomoci, mo-

delů vláčků nebo robotiky. Právě 
možnost aktivně si nabídku volno-
časových kroužků vyzkoušet je klí-
čovým tématem celé akce. Děti si na 
vlastní kůži zkusí, jestli jim nabíze-
ná činnost vyhovuje a do kroužku 
mohou nastoupit už s představou, 
co se tam asi tak bude dít. Stánky 
organizací budou otevřeny v pátek 
od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 
do 16:00. 

Na be.FEST zahrají tři kapely, 
hvězdou večera bude Pavel Helan

Odbor sociálních věcí, MERS a 
Tryo se letos utkají o titul interpre-
ta roku a tím i o poukaz na 20 hodin 
nahrávání v profesionálním studiu. 
Z celkem sedmi přihlášených kapel 
je vybrali hlasující na facebooku 
be.FESTu. Kapely si zahrají na pro-

fesionálním pódiu se zázemím a do-
stanou prostor představit se všem 
návštěvníkům akce. Právě oni svým 
hlasováním rozhodnou, kdo získá 
letošní první místo a s ním i zají-
mavé ocenění. Oceněn bude také 
hlasující z řad návštěvníků, který 
bude na základě losování odměněn 
poukazem pro 2 osoby na vstup do 
wellness areálu Samsara. Hvězdou 
večera bude zpěvák Pavel Helan, 
mimo jiné finalista soutěže Čes-
koslovensko má talent. Začínáme 
v pátek 18. května v 18.00.

Muzejní noc
V roce 2016 jsme navázali úspěš-

nou spolupráci s Muzeem Blanenska 
a jeho pravidelnou akcí Muzejní noc. 
Program BAMBIFESTu, tak přímo na-
vazuje a spolupracuje s programem 

muzejní noci, který začíná v pátek 
odpoledne a pokračuje do noci. 

KONFERENCE letos cílí na Bla-
nensko

Tři zajímavé osobnosti letos vy-
stoupí v blanenském zámku se svý-
mi příspěvky. Blanenský dobrodruh 
Milan Daněk bude mluvit o své prá-
ci s mládeží. Cestovatel Ondřej Fi-
šer promluví o svých cestách a farář 
blanenské farnosti sv. Martina Jiří 
Kaňa bude omluvit o komunitním 
společenství a jeho významu pro 
občanskou společnost. Konference 
začne v sobotu 19. května v 10:30.

Více o jednotlivých vystoupeních 
i osobnostech najdete na www.kon-
ference.bambifest.com a www.face-
book.com/BlanenskaKonference.

 Marie Jahodová

KINA
Blansko v 15 hod. Hledá se prin-
cezna.
Blansko v 17.30 hod. Taxi 5.
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.
Boskovice v 17 hod. Králíček Petr.
Boskovice v 19.30 hod. Deadpool 2.
Velké Opatovice ve 14 hod. Čerto-
viny.

pondělí 21. května
AKCE

Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.

KINA
Blansko v 17 a 20 hod. Dead-
pool 2.

Den Země v Krásensku
KRÁSENSKO - Tak jako každý rok 

se i letos pořádal v Krásensku Den 
Země. Termín naplánované akce byl 
21.4.2018, a letošní téma se nazý-
valo „Za humny“. 

Díky krásnému počasí, které se 
letos opravdu vyvedlo, jsme očeká-
vali velký počet návštěvníků. Proto 
již od brzkých ranních hodin or-
ganizátoři připravovali různorodé 
úkoly a atrakce. 

Stanoviště zde byla různá, od le-
zení na stromovou vyhlídku přes 
hlavolamy až po lovení vodní havěti 
do sítěk.

S půl druhou, kdy akce začala, 
se začali trousit první z mnoha ná-
vštěvníků. Jak šel čas, přicházeli 
další a další návštěvníci, mezi nimi 

byly zastoupeny všechny věkové 
skupiny, od těch v kočárcích, přes 
děti školou povinné, dospělé až po 
důchodce. Jisté ale je, že všichni 
účastníci, ať už jakéhokoliv věku, se 
velmi dobře bavili. 

Na konci pro všechny úspěšné ře-
šitele čekala odměna v podobě špe-
káčku, pečiva a studené limonády. 
To ale samozřejmě není na tomto 
dni to hlavní. 

Důležité bylo to příjemně stráve-
né odpoledne, venku na čerstvém 
vzduchu v přírodě. A především 
zamyslet se nad tím, jak je příroda 
kolem nás krásná, a že naše Země si 
opravdu zaslouží svůj vlastní den, 
kdy na ni myslíme. 

 Viola Kučerová 

Letovice a Kirchlinteln oslavily 15 let přátelství
LETOVICE - Dne 5. května 2003 

podepsali starostové měst Letovice 
a Kirchlinteln (SRN) a také ředitelé 
obou škol těchto měst na českém vel-
vyslanectví v Berlíně smlouvu o part-
nerství. Od té doby se uskutečnilo 
mnoho aktivit, návštěv a společných 
akcí, z nichž nejvýznamnější je pro-
jekt žákovských výměnných pobytů. 

V termínu od 2. do 9. května 2018 
pobývali v Letovicích žáci z němec-
kého Kirchlintelnu. Náplní jejich po-
bytu byly společné výlety (letos Bos-
kovice, Vídeň), účast ve vyučovacích 
hodinách, soutěže, workshopy (žáci 
vyráběli mýdla a čokoládu) a také 

velká oslava 15 let partnerství, kte-
rá se uskutečnila v sobotu 5.5.2018 
v prostorách Základní školy v Leto-
vicích. Program byl pestrý a bohatý 
– v o�iciální části vystoupili s projevy 
představitelé Letovic a Kirchlintelnu, 
účastníci si mohli prohlédnout foto-
gra�ie ze společných akcí, mohli ze 
zaposlouchat do hudebního vystou-
pení pana Lubomíra Hluštíka a Karla 
Striy, překvapením byl i kouzelník 
Lukáš Mistr, který přítomné nadchl 
svým vystoupením. Celý program 
obohatily též mažoretky pod vede-
ním paní Křížové. Součástí programu 
bylo zasazení stromu přátelství, kte-

rý obdržela letovická základní škola 
od své partnerské školy v Kirchlintel-
nu. Další částí programu byly spor-
tovní aktivity v tělocvičnách školy, 
vystoupení skupiny Taste (jejími 
členy jsou též žáci ZŠ Matyáš Hökl a 
Matyáš Plšek) a závěrečná diskotéka.

Projekt žákovských výměnných 
pobytů je na Základní škole v Letovi-
cích realizován díky podpoře vedení 
školy a města a také díky �inanční 
podpoře ze strany Česko – německé-
ho fondu přátelství a Nadace města 
Letovice pro rozvoj kultury a životní-
ho prostředí.  Martina Tenorová 
 Foto Petr Švancara

Tradiční nedělní jízda městem zakončila dvacátý druhý ročník Jarního srazu 
Velorexů v Boskovicích. Pořadatelé zaregistrovali 147 strojů nejen z České 
republiky, ale také například z Polska, z Maďarska, ze Slovenska, z Německa, 
jeden vůz dorazil dokonce až z Chicaga.  Foto Jaroslav Oldřich

Vdovec 70 let, hledá sympatickou ženu, nekuřačku, menší postavy. 60-
70 let. Letovicko a okolí.  Tel.: 778 204 894

Prodám světlý kuchyňský stůl se 3 šuflaty – 70x110, výška 75, kula-
té rohy, cena 1300,- Kč a barevná sklíčka do biolampy i s návodem, cena 
1000,- Kč a LCD monitor, úhlopříčky 61 cm s TV tunerem, cena 500,- Kč.

 Tel.: 775 991 148

Řádková inzerce

V sobotu 5. 5. 2018 jel z Brna do Mladějova na Moravě parní vlak s loko-
motivou 433.001, které na postrku pomáhala a část trasy též táhla, dnes 
již také historická motorová lokomotiva T 478.1001, v rámci akce „Parním 
vlakem z Brna na sever“. Cílem jízdy bylo Průmyslové muzeum Mladějov s 
tamní úzkorozchodnou dráhou. Akce se konala již podruhé. Část trasy vlak 
absolvoval přes Boskovice a okolí po lokální trati 262, jejíž úsek mezi Skali-
cí nad Svitavou a Velkými Opatovicemi byl vybudován před 110 lety a před 
40 lety byl na této trati ukončen parní provoz. Pří této příležitosti bych 
připomenul, že parní lokomotiva 433.001 právě v dobách konce parního 
provozu na této trati sloužila spolu s mnoha dalšími lokomotivami stejné 
řady, které dostaly přezdívku „Skaličák“.  Leoš Knecht 
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BLANSKO - I design může mít svůj 
příběh a pokud jej například desig-
nér vdechne svému nábytku, může 
být výsledek jedinečný. Právě to se 
podařilo Dominice Sirné z Blanska, 
která již čtvrtým rokem studuje na 
Mendelově univerzitě v Brně design 
nábytku. Ze dřeva starého ořešáku 
královského, jenž léta stával u ro-
dinné chalupy v Šošůvce, vytvořila 
jídelní stůl pro šest lidí. Dominice 
a jejím blízkým připomíná nejen je-
jich rodinu, předky, ale i domov.

V Šošůvce na Blanensku měli kdy-
si statek Dominičin pradědeček s 
prababičkou. Následně domek obý-
vali její dědeček s babičkou. Nyní 
objekt slouží jako rekreační chalupa. 
Přes 80 let jej svojí korunou chránil 
mohutný ořech královský, v jehož 
stínu mohli obyvatelé domku hledat 
za parných letních dnech útočiště. 
Před časem ale padlo rozhodnutí, že 
bude skácen.

„Důvodů k tomu bylo více. Ořešá-
ky sice zvenku vypadají krásně, ale 
zevnitř mohou uhnívat. Stál těsně 
za chalupou, a navíc vždy na podzim 
jsme museli uklízet tuny listí,“ řekla 
Zrcadlu mladá designérka. Strom šel 
tedy k zemi a k překvapení všech se 
zjistilo, že měl kvalitní dřevo. Sirná 
se proto rozhodla, že by byla velká 
škoda toto dřevo nepřetvořit na ná-
bytek.

Kmen stromu skončil ve stodole 
a později na pile, kde z něj vznikly 
desky. Sirná se právě v té době při-
pravovala na bakalářské zkoušky 
a rozhodla se, že ze dřeva ořešáku 
nechá podle svého návrhu udělat 
jídelní stůl. Zároveň to bude její ba-
kalářská práce. Nešlo jen o to vyro-
bit pouhý kus nábytku, ale zároveň 
i jakousi funkční připomínku její ro-
diny, předků, domova.

Původně byl stůl určený pro ku-
chyni v šošůvecké chalupě. Ta je za-
řízena v soudobém provensálském 
stylu. Stůl neměl působit starobyle, 
proto mu designérka vdechla jeho 
moderní podobu. Nyní jej využívají 
u Sirných jako klasický jídelní stůl v 
kuchyni doma v Blansku.

Nápad mladé designérky, technic-
ké zpracování stolu a samozřejmě 
jeho vzhled uchvátil i odborníky. 
Dívka s ním získala první místo v 
soutěži Gran Prix Mobitex, kterou v 
sekci Student získala na nedávném 
brněnském Mezinárodním veletrhu 
nábytku a interiérového designu. 
Konkurence byla tvrdá. O ocenění se 
ucházelo 45 studentských prací.

„Dřevo z ořešáku mi ještě zbylo. 
Čeká mně práce na diplomové práci. 
Možná by bylo dobré, kdyby ke stolu 
vznikly i židle a set tak byl komplet-
ní,“ dodala designérka s úsměvem.

 Martin Jelínek, foto archiv

Designérka vyrobila z ořešáku 
stůl, připomíná jí rodinu

Charita potřebuje do sbírky 
hlavně letní oblečení pro děti

REGION - Ve středu 30. května 
budou pracovníci Oblastní charity 
Blansko sbírat oblečení, boty, elek-
troniku a další věci, které lidé doma 
už nepotřebují. Dárci je můžou nosit 
v Blansku na Jasanovou ulici vedle 
nábytku Nejči, na Starou Fabriku 
a na faru, v Boskovicích do Betany, 
v Doubravici do Pěkné Modré, v Je-
dovnicích na faru, v Adamově do 
Zlaté zastávky a Městského klubu 
mládeže a v Olešnici na Cihelnu. 
Konkrétní časy sběru najdou zájem-
ci na internetových stránkách www.
blansko.charita.cz. „Zájem máme 
tentokrát především o letní oble-
čení. Momentálně v našem šatníku 
maminky nejvíc shání oblečení pro 
kluky,“ říká vedoucí Charitního šat-
níku František Jahoda.

Vedle maminek z azylových domů 
darované věci využijí například lidé 
bez domova a další sociálně slabí 
lidé z regionu. Můžou si přijít vybrat 

v Blansku do Charitního šatníku na 
Jasanové ulici v pondělí od desíti 
dopoledne do půl šesté odpoledne 
a v Boskovicích v Charitní pomoci 
poblíž Betany v úterý od jedenácti 
dopoledne do pěti odpoledne.

Kromě oblečení uvítáme také věci 
do domácnosti, nábytek a elektroni-
ku. „Lidé se nás teď ptají hlavně na 
starší, ale funkční ledničky a prač-
ky,“ upřesňuje František Jahoda. 

„Darované věci využívají sociálně 
slabí lidé do běžných domácností. 
Proto potřebujeme takové, které 
stále bez problémů slouží,“ doplňuje 
vedoucí Charitního šatníku.

Protože po sbírce je s tříděním 
věcí pro potřebné dost práce, uví-
táme na pomoc dobrovolníky, kteří 
by chtěli se zpracováním darova-
ných věcí pomoci. Zájemci se můžou 
ozvat vedoucímu šatníku Františku 
Jahodovi na číslo 603 291 388. 

 Vladěna Jarůšková

Tým Zrcadlo si připsal další úspěch v soutěži ve vaření guláše. V sobotu 12. 
května zvítězil na IV. ročníku Lužáneckého Guláš Festu v Brně, kterého se 
zúčastnilo 21 družstev. Návštěvníkům tým Zrcadlo uvařil Kančí guláš z Mo-
ravského krasu.
Zleva: Miloš Nezval, Michal Kuchař, Petr Nezval a Michal Záboj. 
 Foto Pavlína Nezvalová.

ATLETIKA
19. 5., 10 h Spešovský běh okolo 

Jedle. 
22. 5., 17:30 h Skalní mlýn - Ma-

cocha, Hraběnka cup.

HORSKÁ KOLA
19. 5., 9:30 h Benešov. Pohár 

Drahanské vrchoviny.

KOPANÁ
19. 5., 16:30 h Jedovnice - Pačla-

vice-Dětkovice, I. B. 
20. 5., 16:30 h Ráječko - Bosko-

vice, KP. Kunštát - Slatina, I. A. Rá-
jec-Jestřebí - Lipovec, I. B.

TENIS
19. 5., 10 h Blansko - Líšeň, 

II. BA. Letovice - Bedřichov-Jihla-
va, III. AA. Kunštát - BLTC Brno B, 
III. BA. Rudice - Chudčice, IV. BA.

VOLEJBAL
19. 5., 10 + 13 h Boskovice - 

Břeclav, KP II mužů.

Kam za
sportem Mladí boskovičtí plavci 

bojovali v Brně
BOSKOVICE, BRNO - Dvoudenní 

mezinárodní závody s velmi kvalitní 
účastí polských, slovenských, ma-
ďarských a ruských plavců se kona-
ly minulou sobotu a neděli v brněn-
ském padesátimetrovém bazénu Za 
Lužánkami.

Boskovické barvy hájili Emma 
Ryšávková, Jáchym Ryšávka, Filip 
Skřička a Martin Kopáček a byli 
úspěšní. Nejlépe se umístil Jáchym 
Ryšávka, i když bojoval s o rok star-
šími plavci. Na 100 metrů motýl 
získal bronzovou medaili, přidal 
čtvrté místo na 200 m polohový zá-
vod, páté místo na 200 m motýl, na 
200 m volným způsobem byl šestý 
a na 50 metrů motýl osmý. Ostatní 
výše jmenovaní plavci si vytvořili 
osobní rekordy ve všech plavaných 
disciplinách v padesátimetrovém 
bazénu.

Na Krajském přebor dorostu a 

dospělých, který se konal v sobotu 
5. května také v Lužánkách se se-
šli plavci z celé Moravy. Boskovický 
oddíl reprezentovali Jakub David, 
Jakub Beneš, Filip Horák a Adriana 
Horňová. Kvalitní výkony předvedl 

Jakub David na 100 m volným způ-
sobem, kde skončil pátý, na poloviční 
trati vybojoval sedmé místo. Adriana 
Horňová vyplavala na 50 m motýl 
páté místo. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Blanenský Milan Kučera reprezentoval 
s juniorským výběrem Českou republiku

BLANSKO - První květnový víkend 
absolvovali blanenští plavci hned ně-
kolik zajímavých akcí. Tou největší 
bylo mezinárodní čtyřutkání junior-
ské reprezentace. Místem pravidel-
ného plaveckého střetnutí nejlepších 
juniorů ze čtyř zemí (Polsko, Maďar-
sko, Slovensko a Česko) se letos stala 
Česká republika, konkrétně padesáti-
metrový bazén v Plzni Na Slovanech. 

Do českého reprezentačního výbě-
ru čtyřiadvaceti juniorů a juniorek 
byla nominována také současná bla-
nenská jednička Milan Kučera, a to 
díky svým vynikajícím výsledkům v 
motýlkových disciplínách. Přestože 

na všech třech tratích (50M, 100M 
a 200M) zaplaval osobní rekordy, na 
maďarské a polské plavce to nesta-
čilo. Nejlépe se umístil na padesátce, 
kde dohmátl na sedmém místě.

Stovka a dvoustovka mu vynesla 
devátou příčku. Celkově obsadil čes-
ký juniorský výběr třetí, tedy me-
dailový post. Stříbrné bylo Polsko a 
vítězství si odnesli maďarští plavci. 
Brambora patřila Slovensku. Pro 
blanenské plavání je to další výrazný 
úspěch na mezinárodním poli.

Od existence této vrcholné soutěže 
je Milan Kučera prvním plavcem, za 
jehož sportovní přípravou stojí bla-

nenský oddíl. V nedávné minulosti se 
mezinárodního čtyř utkání účastnil 
v prsových disciplínách také blanen-
ský odchovanec Dominik Špaček, ten 
však v té době již reprezentoval Ko-
metu Brno.

Plavecký stadion za Lužánkami 
přivítal na pět set plavců z Maďar-
ska, Polska, Ruska, Slovenska a Čes-
ka z řad mladšího a staršího žactva 
na další velké plavecké akci. Tou 
byl čtyřiačtyřicátý ročník Májového 
Brna. Tyto prestižní mezinárodní 
závody jsou jedním z prvních odra-
zových můstků pro budoucí plavecké 
hvězdy, nejen českého plavání, ale i 

evropského a světového.   Právě na 
předcházejících ročnících Májového 
Brna bojovali o své první medaile 
velikáni českého a světového plavání. 
Za zmínku stojí jedno jméno, a tím je 
několikanásobná olympijská vítězka 
a dnešní plavecká hvězda Katinka 
Hosszú z Maďarska, která se brněn-
ských závodů jako žákyně zúčastnila 
několikrát.

V tak silné konkurenci plavci z bla-
nenského třináctičlenného družstva 
na medaile nedosáhli. Zaplavali však 
řadu osobních rekordů, a především 
nasáli atmosféru velkých závodů, 
které by je mohly motivovat k další 
plavecké přípravě. Nejlepším výsled-
kem Blanenských bylo dvanácté mís-
to mladšího žáka Jana Reky na pade-
sátce motýlek a dvoustovce kraul.

A do třetice se plavci ze třiadvaceti 
klubů kategorie dorostu a dospělých 
pokoušeli v dlouhém bazénu v Brně 
za Lužánkami zaplavat kvalitní časy 
potřebné ke kvali�ikaci na nejvyšší 
českou soutěž, kterou je Letní mis-
trovství ČR open v Praze. Medailové 
posty z Krajského přeboru dorostu 
a dospělých vybojovali z blanenské 
desetičlenné výpravy Jan Vencel 
(třikrát první místo), Veronika Za-
mazalová (dvakrát první, jedno třetí 
místo), Michal Vencel (jedno první 
a druhé místo) a Kateřina Demová 
(třetí místo).

 Text a foto Věra Vencelová
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Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ, Boskovice 
– získej titul DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA studiem VOŠ po maturitě 

 
Vyšší odborné vzdělávání je určeno pro absolventy středních škol se zájmem o praktickou 
stránku studia. Studenti získávají větší množství praktických znalostí 
a dovedností, které velmi oceňují zaměstnavatelé. 

Vzdělávání VOŠ je tříleté, ukončené absolutoriem. Absolventi získávají vysvědčení 
o  absolutoriu, diplom a právo používat titul „diplomovaný specialista“ (DiS) uváděný za 
jménem. 

VOŠ ekonomická nabízí obory Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví 
a Cestovní ruch. V oboru Ekonomika a podnikání si studenti mohou vybrat ze dvou 
zaměření - Finanční řízení a zdaňování nebo Ekonomika nemovitého majetku. 

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole. Na základě naší spolupráce 
s některými VŠ jsou absolventům VOŠ uznávány kredity za absolvování určitých předmětů 
a zkrácena následná doba bakalářského studia. 

 VOŠ zdravotnická nabízí ke studiu obor Diplomovaná všeobecná sestra. Absolvent je 
způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, najde 
uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro 
výkon povolání všeobecné sestry. 

Naše VOŠ je tedy určena pro absolventy středních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat, jsou 
prakticky založeni, chtějí získat praktické dovednosti a uspět na trhu práce. 

Přihlášky ke studiu můžete podávat do 31. května 2018.  

Podrobnější informace najdete na adrese  www.vassboskovice.cz. 

Klub českých turistů Boskovice a TJ Sokol Boskovice uspořádaly v sobotu již 
28. ročník Pochodu za sedmizubým hřebenem. Připraveny byly trasy pro pěší 
i cyklotrasy.  Foto Jaroslav Oldřich

Pochod za sedmizubým 
hřebenem se vydařil
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Tři neukázněné turistky dostaly 
pokuty za rušení sokolů v krasu

ADAMOV - Tři neukázněné turist-
ky si z výletu do Josefovského údolí 
v centru Chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) Moravský kras odvezly v 
uplynulých dnech pokuty za to, že se 
pokusily narušit klid vzácných soko-
lů stěhovavých, hnízdících ve skalní 
stěně nad jeskyní Býčí skála.

„Naprosto ignorovaly zákaz vstu-
pu, který tam až do konce června 
platí na všech stezkách,“ řekl Zrca-
dlu Antonín Tůma ze správy CHKO.

Zdůraznil, že Stráž přírody je i se 
speleology v neustálé pohotovosti a 
okolí Býčí skály, která je oblíbeným 
výletním místem, střeží. Jen tak lze 
totiž zajistit, aby měli sokoli na hníz-
dění klid a úspěšně odchovali další 
generaci svých potomků.

Tito ptačí dravci patří mezi vel-
mi vzácné a přísně chráněné. Do 
krasu se vrátili před dvěma lety, a 
to po zhruba padesátileté přestáv-
ce. Jejich návrat je podle ochranářů 
naprosto jedinečnou událostí, ob-
dobně jako nedávný návrat stejně 
vzácného rysa ostrovida do lesů v 
centrální části krasu.

Ochranáři se ve spolupráci s orni-
tology na letošní zahnízdění sokolů 
důkladně připravili. Oblast v okolí 
Býčí skály je obehnána páskami za-
braňujícími v přístupu nejen k Byčí 
skále, ale i cestě, po níž se jde k jes-
kyni Kostelík a dále pak nahoru do 

kopce na vyhlídku na Krkavčí skále, 
z níž je malebné Josefovské údolí se 
zalesněnými stráněmi jako na dlani.

„Ženám bylo jedno, že stezka je za-
hrazena a ignorovaly dokonce cedule 
zákaz vstupu. Naštěstí až k hnízdu 
nedošly. Pokud by se tak stalo, mlá-
ďata mohla uhynout,“ uvedl Tůma.

Doplnil, že každá z žen musela za-
platit pokutu ve výši několika set ko-
run. Členové Stráže přírody mohou 
pokutovat neukázněné návštěvníky 
přírody částkou až do výše 10.000 
korun.

Kras se stal před dvěma roky do-
movem hned dvou párů sokolů. Loni 
přivedly na svět celkem pět mláďat. 
Jeden pár sídlí nad Býčí skálou, která 
je tak známá, a tak vyhledávaná, že 
správě CHKO nezbylo nic jiného než 
oblast na zhruba dva měsíce uzavřít. 
Druhý pár sídlí na neznámém místě, 
které ochranáři přísně tají, aby mu 
zajistili absolutní klid.

Sokolí páry bedlivě sleduje již od 
jejich zahnízdění v krasu ornitolog 
René Bedan. Samozřejmě je pozoru-
je jen prostřednictvím dalekohledu.

„Výbornou zprávou je, že v hnízdě 
u Býčí skály jsem již zahlédl mládě. 
Možná je jich tam dokonce více. To 
teprve zjistíme. V onom druhém 
hnízdě by se mohla mláďata vylíh-
nout pravděpodobně do konce to-
hoto týdne,“ uvedl. Narušení klidu v 

Na bezpečí dravců dohlížejí hlídky ochranářů.  Foto Antonín Tůma

hnízdění může způsobit to, že sami-
ce sokola odletí z vajec.

Před vylíhnutím je neustále zahří-
vá a zároveň tím chrání před nepříz-
ní počasí. Pokud odletí, vejce zastyd-
nou a mláďata se nenarodí. Pokud 
jsou již mláďata na světě a jejich 
matka odletí, mohou vypadnout z 
hnízda nebo se stát do jejího návratu 
potravou jiných dravců.

Zákaz vstupu neznamená, že mi-
lovníci přírody nebudou moci sle-

dovat, samozřejmě pouze z uctivé 
vzdálenosti, mladé sokoly při jejich 
prvních pokusech o létání. Z hnízda 
vyletí patrně na konce května či na 
počátku června.

„I když jsme museli turistky poku-
tovat, celkově chci za správu veřej-
nost velmi pochválit. Zákaz vstupu 
dodržuje a drtivá většina lidí bez se-
bemenších potíží smysl tohoto opat-
ření chápe,“ dodal Tůma.

 Martin Jelínek

OBRAZEM: Devátý ročník Boskovických běhů

Více na zrcadlo.net  Foto Jaroslav Oldřich
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Říčku Punkvu u Skalního 
mlýna překlene nový most

MORAVSKÝ KRAS - Již koncem 
května bude zprovozněn nový most 
přes řeku Punkvu, který překlene 
její koryto v areálu Skalního mlýna. 
Nahradí původní mostní konstrukci. 
Ta byla již ve špatném technickém 
stavu.

Starý most byl navíc pro mnohé 
autobusy příliš úzký a řidiči měli 
problém s nájezdem na něj, řekl Zr-
cadlu vedoucí Správy jeskyní Morav-
ského krasu Jiří Hebelka. Vybudová-
ní nového mostu přijde na zhruba 
2,6 milionu korun.

Most je hlavní přístupovou cestou 
do Suchého žlebu. Hned za Punkvou 
stojí nedávno vybudovaný Dům 
přírody, v němž ekologové vysvět-
lují, proč vlastně je kras Chráněnou 
krajinnou oblastí (CHKO), a proč jej 
vlastně chrání. Za ním je parkoviště 
pro asi sto aut a deset autobusů, na 
které navazuje správní budova Kate-
řinské jeskyně a vstup do ní.

„Práce začaly před půl rokem. Sta-
rou mostní konstrukci jsme nechali 
strhnout. Práce jsme se snažili na-
plánovat tak, aby se větší část z nich 
konala mimo turistickou sezonu,“ 
uvedl Hebelka. Naštěstí při budová-
ní Domu přírody byla hned vedle pů-
vodního mostu vybudována dřevěná 
lávka, po níž dosud chodí pěší turis-
té a využívají ji také cyklisté.

Dodavatelská �irma se snaží, aby 
byl nový most postaven a dán do 
provozu co nejdříve, protože není 
jednoduché zaparkovat desítky aut 

turistů. Parkoviště za mostem je to-
tiž mimo provoz. Nezbývá nic jiného 
než využívat dvě parkoviště u Hote-
lu Skalní mlýn.

„Dobrou zprávou pro řidiče auto-
busů je, že nový most bude o něco 
širší než ten původní. Nájezd na něj 
tak bude mnohem snazší,“ dopl-
nil Hebelka s tím, že přestože jde o 
drobnou stavbu, pro turistický ruch 
v krasu je klíčová.

Připomněl, že na parkovišti za 
mostem parkují auta a autobusy 
nejen návštěvníků Kateřinské jes-
kyně, kterou loni navštívilo téměř 
60.000 lidí, ale také lidí směřujících 
do vyhledávanějších Punkevních jes-
kyní. Její krápníky si loni prohlédlo 

a podzemní lodní plavbu v minulém 
roce využilo celkem 212 tisíc lidí.

Suchý žleb skrývá kromě mohut-
ného vstupního portálu do Kateřin-
ské jeskyně ještě další přírodní zají-
mavost. Je jí osmnáct metrů vysoká 
skalní brána nazvaná Čertův most. 
V 19. století byl společně s propastí 
Macochou jedním z největších turis-
tických lákadel krasu. To však ještě 
nebylo veřejnosti zpřístupněno pět 
jeho jeskyní.

Nyní je most v první zóně krasu, je 
zarostlý a prohlédnout si jej lze jen 
z cesty na dně Suchého žlebu nava-
zující na právě dokončovaný silniční 
most u Skalního mlýna.

 Text a foto Martin Jelínek

Po dvou vysokých výhrách vede 
Superligu tým Blanenska

REGION - Ještě čtyři kola má před 
sebou v této sezóně tým malého 
fotbalu Pivovar Č. H. Blanensko. A 
velice důležitá kola, vždyť po dvou 
domácích zápasech jsou v superligo-
vé tabulce na prvním místě a nic na 
tom nemohou změnit ani pondělní 
dohrávky.

9. kolo: Blanensko - Most 13:2 
(5:0), Paděra 7, Zápotočný 3, Kou-
delka, Hloch, Studený.

Blanensko: Klimeš - Paděra, Kou-
delka, Hloch, Martínek, Preč, Stude-
ný, Zápotočný, Havlíček.

Bitva o první místo se po pěti mi-
nutách změnila v přesilovou hru do-
mácího celku, který této příležitosti 
dokázal pořádně využít.

Tým Mostu přijel do Boskovic jen 
se šesti hráči, do pole tak šel i bran-
kář Bíro (v brance se objevil mistr 
Evropy Šlégr). A byl to právě Bíro, 
který se v šesté minutě zranil, mu-
sel odstoupit a domácímu celku se 
tak otevřela naprosto snadná cesta 
k výhře.

Tu vyšperkoval sedmi vstřelený-
mi brankami kanonýr Ondřej Padě-
ra. „Musím poděkovat spoluhráčům, 
několikrát jsem jen doklepával do 
prázdné brány. A tím že Most hrál 

jen ve čtyřech, měli jsme situaci 
v tomto utkání hodně usnadněnou,“ 
hodnotil zápas Paděra.

„„Nevíme, co se stalo. Nominace 
byla ještě do soboty platná, ale od 
nedělního rána začaly chodit trené-
rovi omluvenky, takže jsme vyrazili 
s torzem. A podle toho to dopadlo,“ 
řekl po utkání mostecký hráč Martin 
Boček.

Blanensko tak napravilo porážku 
z Příbrami a vrátilo se na čelo tabul-
ky.

10. kolo: Blanensko - Jihlava 
13:1 (6:1), Koudelka 5, Paděra 4, 
Havlíček 3, Hloch.

Blanensko: Klimeš - Paděra, Kou-
delka, Havlíček, Martínek, Hloch, 
Václavek, Sedlák, Studený.

Mezi oběma celky byl sice v tabul-
ce rozdíl tří míst, ale čtvrtá Jihlava 
ztrácela na vedoucí Blanensko jen 
jeden bod. A tak šlo vlastně znovu 
o souboj o první místo. A ten zvládli 
mnohem lépe domácí.

Ti šli do vedení už ve čtvrté minu-

tě a prakticky po celou dobu Jihlavu 
přehrávali. Ta svoji jedinou branku 
dala za stavu 3:0, ale poté se už na-
plno rozběhl střelecký koncert do-
mácího celku.

Opět se naplno projevila síla bla-
nenského dua Koudelka - Paděra, 
k jejich devíti brankám přidal vete-
rán Havlíček další tři. Velice dobrý 
výkon předvedl i brankář Klimeš, 
který svůj celek podržel hlavně 
v úvodních minutách, kdy měl plné 
ruce i nohy práce.

V desátém kole se ještě hrají zápa-
sy Most - Brno, Pardubice - Olomouc 
a Příbram - Praha.
 1.  Blanensko 10 6 1 3 62:31 19
 2.  Praha 9 5 1 3 31:26 16
 3.  Most 9 5 0 4 46:48 15
 4.  Jihlava 10 5 0 5 44:51 15
 5.  Brno 9 4 1 4 31:32 14
 6.  Pardubice 9 4 1 4 31:33 14
 7.  Olomouc 9 4 0 5 39:40 12
 8.  Příbram 9 2 0 7 25:48 6

Je jasné, že o první místo nepři-
praví tým Blanenska ani dohrávky 
desátého kola, a tak bude šlágrem 
jedenáctého kola zápas Praha - Bla-
nensko. Ten se hraje už tuto neděli, 
tedy 20. května, v Praze. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Posprejoval 
kapličku

DOLNÍ LHOTA - Fasáda kapličky 
v Dolní Lhotě se asi nelíbila zatím 
neznámému pachateli. Ten ji v noci 
postříkal černým sprejem. Poniče-
ním fasády způsobil majiteli škodu 
za nejméně dvacet tisíc korun.  (hrr)

Veterána 
vykradl hned 
dvakrát

BLANSKO - Veteránská auta asi 
učarovala zatím neznámému pa-
chateli. Toho v Blansku upoutala 
odstavená stařičká Škoda Rapid. Do 
vozidla se dostal bez viditelného 
poškození, pravděpodobně kdysi 
osvědčeným vyháčkováním. 

„Z auta pak odcizil osvědčení o 
registraci a z palubní desky vymon-
toval spínače. Do stejného auta se 
pravděpodobně stejný pachatel do-
stal stejným způsobem i asi před mě-
sícem. To z vozidla, které má jeho je-
denadvacetiletý majitel odstavené na 
ulici před svým domem, odmontoval 
a odcizil přístrojovou desku, hlavu 
řadicí páky a kryty světel. Škoda je 
asi pět tisíc korun,“ doplnil policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Poškodil zámek 
BOSKOVICE - Zatím neznámý pa-

chatel poškodil zámek na dodávce 
značky Fiat zaparkované v Boskovi-
cích. Z nákladové plochy vozidla pak 
pohodlně ukradl elektrocentrálu, 
kompresor a odloženou deku. Ma-
jiteli vozidla tak způsobil škodu za 
skoro patnáct tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A, sk. A
21. kolo: Start Brno - Čechie Za-

stávka 8:0, Kuřim - Kunštát 2:1, 
Slatina - Znojmo 3:1, Líšeň B - Pří-
mětice 2:1, Šlapanice - Novosedly 
3:1, Dobšice - Žebětín 1:1, Miroslav 
- Rajhradice 5:6.
 1.  Start Brno 21 17 3 1 71:20 54
 2.  Rajhradice 21 12 6 3 51:29 42
 3.  Kuřim 21 12 2 7 42:26 38
 4.  Kunštát 21 10 5 6 45:35 35
 5.  Líšeň B 21 9 6 6 41:24 33
 6.  Žebětín 21 9 4 8 43:37 31
 7.  Přímětice 21 7 8 6 33:34 29
 8.  Dobšice 21 7 8 6 33:37 29
 9.  Novosedly 21 7 3 11 33:46 24
 10.  Slatina 21 5 6 10 30:44 21
 11.  Šlapanice 21 5 5 11 23:48 20
 12.  Zastávka 21 5 4 12 31:46 19
 13.  Znojmo 21 4 5 12 25:47 17
 14.  Miroslav 21 4 3 14 30:58 15

I. B, sk. A
21. kolo: Pačlavice-Dětkovice - 

Soběšice 2:1, Babice nad Svitavou 
- Slavkov u Brna 5:0, Medlánky - 
Rájec-Jestřebí 0:0, Čebín - Podolí u 
Brna 0:4, Lipovec - Křenovice 3:2, 
Vilémovice - Jedovnice 2:2, Vyso-
čany - Kobeřice 3:2.
 1.  Pačlavice 21 14 5 2 50:17 47
 2.  Rájec-Jestřebí 21 12 2 7 41:33 38

 3.  Vilémovice 21 10 6 5 50:38 36
 4.  Kobeřice 21 9 4 8 43:36 31
 5.  Babice 21 10 1 10 43:38 31
 6.  Medlánky 21 8 7 6 34:30 31
 7.  Lipovec 21 8 5 8 36:34 29
 8.  Křenovice 21 8 4 9 48:52 28
 9.  Čebín 21 7 6 8 28:33 27
 10.  Soběšice 21 8 2 11 44:45 26
 11.  Podolí 21 8 2 11 39:42 26
 12.  Vysočany 21 8 2 11 43:61 26
 13.  Jedovnice 21 5 5 11 35:52 20
 14.  Slavkov 21 4 5 12 31:54 17

Okresní přebor
21. kolo: Šošůvka - Olešnice 0:4, 

Sloup - Rudice 2:1, Skalice - Bosko-
vice B 1:1, Ráječko B - Adamov 0:2, 
Olomučany - Doubravice 1:2, Boři-
tov - Letovice 1:2, Černá Hora - Li-
půvka 4:2.
 1.  Černá Hora 21 17 0 4 69:25 51
 2.  Boskovice B 21 12 4 5 56:36 40
 3.  Olešnice 21 13 1 7 56:38 40
 4.  Olomučany 21 10 4 7 51:47 34
 5.  Letovice 21 11 0 10 42:48 33
 6.  Bořitov 21 10 2 9 58:44 32
 7.  Rudice 21 10 2 9 45:38 32
 8.  Skalice 21 10 1 10 69:64 31
 9.  Ráječko B 21 9 1 11 46:48 28
 10.  Adamov 21 8 3 10 44:49 27
 11.  Šošůvka 21 8 3 10 41:66 27
 12.  Sloup 21 6 4 11 37:59 22
 13.  Doubravice 21 5 3 13 25:47 18
 14.  Lipůvka 21 3 2 16 44:74 11

III. třída
21. kolo: Vavřinec - Ráječko C 5:0, 

Ostrov u Macochy - Vranová 6:1, 
Velké Opatovice - Lažany 3:1, Vísky - 
Drnovice 1:3, Benešov - Kotvrdovice 
3:4, Cetkovice - Kunštát B 2:4, Kníni-
ce - Kořenec 0:3.
 1.  Drnovice 21 15 2 4 78:25 47
 2.  V. Opatovice 21 14 1 6 82:39 43
 3.  Vísky 21 11 2 8 46:35 35
 4.  Vavřinec 21 9 5 7 57:48 32
 5.  Lažany 21 8 5 8 32:38 29
 6.  Cetkovice 21 9 2 10 41:48 29
 7.  Kunštát B 21 8 5 8 42:52 29
 8.  Ostrov 21 8 4 9 59:61 28
 9.  Kotvrdovice 21 8 3 10 35:50 27
 10.  Benešov 21 7 6 8 45:62 27
 11.  Vranová 21 7 4 10 49:63 25
 12.  Knínice 21 7 3 11 49:61 24
 13.  Kořenec 21 7 1 13 32:54 22
 14.  Ráječko C 21 6 3 12 49:60 21

IV. třída
19. kolo: Vilémovice B - Lažánky 

1:3, Vavřinec B - Doubravice nad Svi-
tavou B 0:3, Skalice nad Svitavou B 
- Voděrady 4:4, Velké Opatovice B - 
Letovice B 4:5.
 1.  Letovice B 14 9 3 2 57:19 30
 2.  Skalice B 15 9 3 3 59:24 30
 3.  Svitávka 14 8 3 3 39:19 27
 4.  Vavřinec B 16 7 3 6 28:40 24
 5.  Doubravice B 15 6 5 4 35:29 23
 6.  Lažánky 14 6 2 6 30:34 20

V Petrovicích závodili vozkové
Snažil se ujet

BLANSKO - Dvě hodiny po půlno-
ci se snažila hlídka dopravních poli-
cistů zastavit v Blansku v Seifertově 
ulici osobní automobil značky Ško-
da. Řidič sice přibrzdil, ale následně 
začal z místa ujíždět. Po krátké vel-
mi rychlé a nebezpečné jízdě dostal 
v Bezručově ulici smyk a narazil do 
obrubníku. 

„Přestože bylo vozidlo poškozeno, 
snažil se šofér nastartovat a ujet. 
Hlídka automobil zablokovala a ři-
diče pokoušejícího se uprchnout za 
použití hrozby namířenou střelnou 
zbraní zastavila,“ popsal dění poli-
cejní mluvčí Bohumil Malášek. 

Důvod, proč se řidič takto nebez-
pečně choval, určitě měl. Dechová 
zkouška prokázala více než dvě 
promile v dechu. Nyní musí počítat 
se stíháním za ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

 7.  Vilémovice B 15 5 3 7 34:41 18
 8.  Voděrady 14 4 5 5 33:41 17
 9.  V. Opatovice B 16 3 3 10 25:50 12
 10.  Vísky B 15 0 4 11 17:60 4

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
22. kolo: 19. 5., 16:30 h Rudice - 

Olomučany. 
20. 5., 16:30 h Olešnice - Černá 

Hora, Doubravice - Skalice, Letovice 
- Sloup, Lipůvka - Bořitov, Adamov - 
Šošůvka. 19 h Boskovice B - Ráječ-
ko B.

III. třída
22. kolo: 19. 5., 16:30 h Kun-

štát B - Benešov, Ráječko C - Ostrov. 
20. 5., 16:30 h Lažany - Vavřinec, 

Kotvrdovice - Vísky, Drnovice - Kní-
nice, Kořenec - V. Opatovice, Vrano-
vá - Cetkovice.

IV. třída
20. kolo: 19. 5., 16:30 h Letovi-

ce B - Vavřinec B. 
20. 5., 14 h Doubravice B - Skali-

ce B. 16:30 h Lažánky - Vísky B, Vo-
děrady - Svitávka.

PETROVICE -  Zatravněné letiš-
tě v Petrovicích se v sobotu stalo již 
posedmé dějištěm klání vozatajů s 
těžkými koňmi, takzvanými chlad-
nokrevníky, kteří jsou určeni k těžké 
práci. Většinou stahují klády v lesích, 
jsou zapřaháni do bryček a kočárů 
a občas stále ještě orají pole. Oproti 
závodním koním, dobře známým z 
dostihových drah, parkurů a kolbišť, 
jsou mnohem mohutnější, což ale ne-
znamená, že se jim nevyrovnají svojí 
šikovností a silou. Tu předvádějí v 
soutěžích, v nichž vozatajové testují 
své schopnosti v ovládání koní.

Vozatajské soutěže mají několik 
kategorií. První z nich je klasická 
vozatajská, při níž musí vozka na 
bryčce projet dráhu tak, aby srazil co 
nejméně kuželů. Vozík táhnou buď 
dva nebo jen jeden kůň. Samozřejmě 
se soutěží na čas a přičítají se trestné 
body.

Pak následuje tah desetimetrové 
klády. Koně vedeni vozkou, s ní musí 
projíždět mezi branami a být do-
konce schopni táhnout těžkou kládu 
před sebou. Za každý sražený kužel 
se opět přičítají trestné body. Celou 

dráhu se sedmi úkoly musí každý 
zvládnout do pěti minut.

Poslední, a to doslova královskou 
disciplínou, je takzvaný těžký tah. 
Kůň je při ní zapřažen do ocelových 
saní, na které jsou postupně nakládá-
ny betonové překlady. Zkouší se, ko-
lik vlastně koník utáhne. Postupně je 
břemeno na saních zvyšováno. Vozka 
jej pobízí jen slovy.

Soutěž v jednospřeží a dvouspěží 
tentokrát vyhrál Jan Blizňák z Kloko-
čova na Havlíčkobrodsku. Práce s ta-
háním klády šla nejlépe koníkovi Du-
šana Turčana ze stáje ve Spešově na 
Blanensku a těžký tah vyhrál se svým 
koněm Miroslav Kala ze stájí v Těcho-
vě u Blanska. Jeho kůň byl schopen 
utáhnout sáně těžké neuvěřitelných 
2 200 kilogramů. Soutěž byla přípra-
vou na celostátní mistrovství těžkých 
koní. Text a foto Martin Jelínek

 Více na zrcadlo.net
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Břeclav odvezla body z Blanska 
stejně jako Ráječko ze Svratky

REGION - V právě odehraném 
fotbalovém víkendu hostilo divizní 
Blansko Břeclav, v krajském přeboru 
se v Boskovicích představil vedou-
cí Lanžhot, druhé Ráječko hrálo na 
hřišti Svratky Brno.

Divize
25. kolo: Blansko - Břeclav 1:2 

(0:1), 92. Bokůvka.
Blansko: Záleský - Imramovský 

(31. Trtílek), Feik, Dvořák, Šplíchal, 
Kratochvíl, Sodomka (70. Pšikal), 
Kuldan (70. Šmerda), Gromský, Bo-
kůvka, Bárta.

Ve vyrovnaném utkání se střelec-
ky více dařilo hostům. Ti se v 18. 
minutě dostali do vedení, když se po 
centru z levé strany hlavou prosadil 
Musil. V 68. minutě nechali domácí 
trestuhodně otevřený střed obra-
ny, do vzniklé mezery se s míčem 
u nohy dostal Kriston a střelou po 
zemi překonal hostujícího branká-
ře. Blansko stihlo už jen snížit v sa-
motném závěru, když se po přímém 
kopu prosadil hlavou Bokůvka. Tři 
body tak brala Břeclav.

Další výsledky: Havlíčkův Brod 
- Žďár nad Sázavou 0:4, Třebíč - 
Šumperk 0:0, Rosice - Polná 5:1, 
Stará Říše - Bzenec 0:2, Ždírec nad 
Doubravou - Strání 1:0, Tasovice - 
Vrchovina 1:3. 
 1.  Vrchovina 23 16 3 4 47:23 51
 2.  Žďár n. S. 21 14 3 4 43:17 45
 3.  Šumperk 23 13 4 6 46:24 43
 4.  Rosice 22 11 7 4 57:21 40
 5.  Tasovice 22 12 2 8 38:36 38
 6.  Stará Říše 22 10 4 8 36:27 34
 7.  Bzenec 22 10 2 10 46:46 32
 8.  Břeclav 23 9 4 10 33:34 31
 9.  Ždírec 22 9 4 9 23:29 31
 10.  Polná 22 9 2 11 42:40 29

 11.  Blansko 22 6 7 9 24:31 25
 12.  Havl. Brod 22 6 4 12 28:54 22
 13.  V. Bíteš 21 6 3 12 27:43 21
 14.  Strání 22 6 1 15 25:48 19
 15.  Třebíč 23 1 6 16 19:61 98

Blansko čekají tento týden dva 
zápasy venku. Ve středu 16. května 
hraje v Rosicích, v sobotu 19. května 
ve Žďáru nad Sázavou.

Krajský přebor
25. kolo: Boskovice - Lanžhot 

1:1 (1:1), 29. Stara - 33. Čambal.
Boskovice: Klimeš - Müller (88. 

Feruga), Václavek, Daněk, Dračka, 
Preč, Černý, Martínek, Novák (78. 
Hlaváček), Havlíček (90. Pokorný), 
Stara (85. Fiala).

Vedoucí Lanžhot hrál v prvních 
minutách velice profesorský fotbal, 
Boskovice ho dokázaly přehrát a po 
necelé půlhodině se ujaly vedení, 
když na zadní tyči skóroval nikým 
nehlídaný Stara. Jenže za čtyři minu-

ty bylo vyrovnáno, když se ve vápně 
prosadil hostující kanonýr Čambal. 
Utkání hrané ve vysokém tempu 
nabídlo fanouškům několik šancí na 
obou stranách, ale v domácí brance 
předváděl skvělý výkon Klimeš, hos-
ty zase zachránila před pohromou 
tyč, kterou orazítkoval Preč.

V 65. minutě musel po druhé žluté 
kartě pod sprchy střelec Čambal, ale 
domácím postupně docházely síly a 
tak se už stav utkání nezměnil.

Za předvedený výkon si Boskovice 
bod rozhodně zasloužily.

Svratka Brno - Ráječko 1:3 
(1:2), 10. Živný - 8. Sedláček, 31. 
a 84. Voda.

Ráječko: Němeček - Bartoš, Sych-
ra (56. Horák), Sedlák, Keprt D. (88. 
Pernica), Sedláček, Keprt R. (86. Mi-
zerniuc), Lidmila, Zeman, Horáček, 
Voda.

Už v osmé minutě šlo Ráječko do 
vedení, když se po dlouhém autovém 

vhazování prosadil hlavou Sedláček, 
ale téměř vzápětí bylo vyrovnáno, 
když se z hranice vápna tre�il Živný.

Ve 30. minutě poslal hosty do ve-
dení Voda - křížnou střelou překonal 
domácího brankáře. Stejný hráč za 
dvě minuty jen těsně minul svratec-
kou branku.

Celá půlhodina druhé půle patři-
la sice domácím, ale ti nedokázali 
skórovat ani z vyložených šancí. Na 
brankáři Němečkovi si postupně 
vylámali zuby Hansl, Živný, znovu 
Hansl (hosty zachránila tyč), Bábeľ 
nebo Havlín. A tak se podle známé-
ho hesla nakonec radovalo Ráječko, 
když se šest minut před koncem 
prosadil znovu Voda.

Další výsledky: Ivančice - Bučovi-
ce 0:0, Sparta Brno - Bystrc-Knínič-
ky 1:2, Veselí n. Moravou - Moravská 
Slavia 0:1, Vojkovice - Rousínov 3:0, 
Moravský Krumlov - Bosonohy 1:3, 
Mutěnice - Bohunice 1:1.
 1.  Lanžhot 24 17 6 1 56:13 57
 2.  Ráječko 25 15 5 5 60:28 50
 3.  Bystrc 24 14 5 5 52:35 47
 4.  Bohunice 24 12 8 4 54:30 44
 5.  Sparta Brno 25 11 8 6 51:42 41
 6.  Mutěnice 25 11 7 7 48:28 40
 7.  Svratka Brno 25 11 6 8 56:39 39
 8.  Boskovice 25 11 5 9 45:42 38
 9.  Mor. Krumlov 25 8 6 11 39:51 30
 10.  Bosonohy 25 8 5 12 45:52 29
 11.  Rousínov 24 9 1 14 42:56 28
 12.  Ivančice 25 7 6 12 40:46 27
 13.  Vojkovice 25 8 3 14 41:62 27
 14.  Mor. Slavia 25 6 3 16 29:72 21
 15.  Veselí 25 5 3 17 38:68 18
 16.  Bučovice 25 3 7 15 15:47 16

V neděli 20. května se hraje okres-
ní derby, od 16:30 h hostí Ráječko 
tým Boskovic.

 Text a foto Lubomír Slezák

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Blansko se 
zapojilo do 
celostátní 
soutěže v chůzi 
s kočárkem

BLANSKO - Žádný běh, jen rych-
lá chůze. A před sebou tlačit ko-
čárek s dítětem. Několik desítek 
dětí i dospělých si v neděli odpo-
ledne přišlo na náměstí Republiky 
v Blansku zasoutěžit v disciplíně 
zvané strollering, neboli chůze 
s kočárkem. 

Na start závodní dráhy, která 
byla vyměřena na sto kroků, se po-
stavili postupně účastníci několika 
kategorií, a to maminky s kočár-
kem, tatínkové s kočárkem a celé 
rodiny. V poslední disciplíně bylo 
nutné dodržet podmínku, že se 
každý člen družstva musí alespoň 
jednou rukou držet kočárku s dítě-
tem. 

Dalšími soutěžními disciplínami 
byla chůze dětí s dětským kočár-
kem a jízda na odrážedlech. Vítě-
zové obdrželi hodnotné ceny. Akce 
probíhala ve stejný den a stejnou 
hodinu na mnoha dalších místech 
v České republice.  (mha)

Tradiční Běh Černou 
Horou vyhrál Kohut
ČERNÁ HORA - Tělovýchovná 

jednota Sokol Černá Hora pořádala 
v úterý 8. května už 60. ročník Běhu 
Černou Horou - Memoriál MUDr. Ja-
roslava Hubky. 

Start a cíl tohoto závodu byly ve 
sportovním areálu v Černé Hoře, 
tratě byly vedeny mimo veřejné ko-
munikace po trávě, lesních cestách a 
po 200 metrovém úseku asfaltované 
silnice. 

Hlavní okruh trati měřil 2 300 m, 
muži jej museli absolvovat čtyřikrát 
a ženy dvakrát. A protože své síly 

měřily i kategorie dětí, bylo v Černé 
Hoře od rána pěkně živo. Hlavnímu 
závodu dominoval Jan Kohut (Blan-
sko), který cílem proběhl s téměř mi-
nutovým náskokem, v kategorii žen 
byla nejrychlejší Barbora Kopřivová 
(Přínostice).

Okresní běžecká liga pokračuje 
tento týden dvěma závody. V úterý 
15. května prvním během Hraběnka 
cupu Horní Lhota - Petrovice a v so-
botu 19. května Spešovským během 
okolo Jedle.  (les)

Podrobnější výsledky na zrcadlo.net


