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Okresní derby v Ráječku o víkendu 
ovládli fotbalisté Boskovic

REGION - Fotbalový víkend na-
bídl v krajském přeboru okresní 
derby, ve kterém Ráječko hostilo 
Boskovice, v divizi jelo Blansko do 
Žďáru nad Sázavou.

Divize
26. kolo: Žďár nad Sázavou - 

Blansko 2:0 (0:0).
Blansko: Záleský - Závodný, Dvo-

řák, Šplíchal, Kratochvíl (62. Chlou-
pek), Trtílek (75. Feik), Sodomka 
(43. Petřík), Kuldan, Gromský, Bo-
kůvka, Bárta.

Začátek zápasu patřil hostům, 
kteří předvedli několik dobrých 
brejků, ale bez brankového efektu. 
Poté sice hra probíhala v režii do-
mácích, ale také oni byli v koncovce 
bezradní.

Ve druhé půli v 56. minutě při-
šla největší šance Blanska, ale akci 
zakončenou Dvořákem brankář 
Konrád zlikvidovat. V 71. minutě 
zůstal na zadní tyči nepokrytý Bu-
reš a hlavičkou na přední tyč ote-
vřel skóre zápasu. A když se v 80. 
minutě trefil střelou po zemi z vel-
kého vápna Vopršal, připsal si do-
mácí celek tři body.

Další výsledky: Bzenec - Velká 
Bíteš 0:2, Šumperk - Ždírec nad 
Doubravou 0:1, Břeclav - Rosice 
0:1, Vrchovina - Stará Říše 1:0, Pol-
ná - Tasovice 4:1, Strání - Havlíčkův 
Brod 8:1.
 1.  Vrchovina 25 18 3 4 51:24 57
 2.  Žďár n.S.  23 16 3 4 53:18 51
 3.  Rosice 24 12 8 4 59:22 44
 4.  Šumperk 25 13 4 8 47:28 43
 5.  Tasovice 24 13 2 9 44:42 41
 6.  Stará Říše 24 11 4 9 37:28 37
 7.  Bzenec 24 11 2 11 54:50 35
 8.  Ždírec 24 10 4 10 24:30 34
 9.  Polná 24 10 2 12 48:49 32
 10.  Břeclav 24 9 4 11 33:35 31
 11.  Blansko 24 6 8 10 25:34 26
 12.  Velká Bíteš 23 7 4 12 29:43 25
 13.  Strání 24 7 2 15 33:49 23
 14.  Havl. Brod 24 6 4 14 31:67 22
 15.  Třebíč 24 1 6 17 20:69 9

V sobotu 26. května se v Blansku 
představí celek Strání.

Krajský přebor
26. kolo: Ráječko - Boskovice 

2:4 (0:2), 52. a 75. Keprt D. - 5. 
Novák, 6. Havlíček, 82. a 86. Sta-
ra.

Ráječko: Němeček - Gremmel, 
Sedlák, Keprt D., Sedláček, Keprt R., 
Lidmila, Zeman (86. Sychra), Horá-
ček (36. Mizerniuc), Voda, Horák.

Boskovice: Bednář - Müller, 
Václavek, Daněk, Černý, Preč, Ho-
rák, Martínek (90. Feruga), Novák 

(63. Živný), Havlíček (80. Bayer), 
Stara.

Kdo přišel na utkání o sedm mi-
nut později, nemohl pochopit, jak 
může domácí celek prohrávat o dvě 
branky.

Ráječko nastoupilo do zápa-
su s velkou touhou po vítězství a 
v úvodních pěti minutách zavřelo 
tým Boskovic před jeho vápno. Hos-
tující obrana musela odvracet dva 
rohy, po hlavičce Zemana se zaskvěl 
brankář Bednář. 

Jenže z prvního útoku hostů padla 
první branka zápasu. Na dlouhý míč 
si v páté minutě za obranu naběhl 
Novák a nadvakrát překonal Ně-
mečka. A dřív než se domácí tým 
stačil ze šoku vzpamatovat, vyběhl 
Němeček až k autové čáře, ale svůj 
odkop nasměroval přímo na kopač-
ku Havlíčka, který mu míč z první 
uklidil do brány. Neskutečný úvod 
pro Boskovice.

V dalších minutách první půle se 
Ráječko hnalo za vyrovnáním, smut-
ným hrdinou těchto minut byl Da-
niel Keprt, který měl dvě vyložené 
brankové příležitosti, ale ani jednu 
neproměnil. Hosté sázeli na pevnou 
obranu a rychlé brejky, třetí brance 
ve své síti zabránil Němeček skvě-
lým zákrokem při šanci Havlíčka.

Také úvod druhé půle patřil do-
mácím. Hosty nejprve zachránilo 
od pohromy břevno, ale do sedla je 
vrátil obrovskou chybou v 52. mi-
nutě brankář Bednář. Svým nepove-
deným výhozem našel přesně hráče 
domácích, ten posunul míč Keprto-
vi a ten se tentokrát nemýlil. Navíc 
byl při střele faulován a Daněk šel 
po červené kartě pod sprchy. 

Ráječko tak začalo hrát dlouhou 
přesilovku, kterou využilo o dvacet 
minut později, když se znovu stře-
lou uvnitř vápna prosadil Daniel 
Keprt. Domácí tým nasadil k závě-
rečnému tlaku, kterému hostující 
obrana odolávala s vypětím všech 
sil. 

Osm minut před koncem ale po-
slal hostující Horák milimetrovou 
přihrávku mezi domácí beky Staro-
vi a ten proměnil brejk a vrátil hos-
tům vedení. Za další čtyři minuty si 
Martínek na brankové čáře pohrál 
hned s trojicí domácích obránců a 
jeho ideální zpětnou přihrávku pře-
tavil znovu Stara ve čtvrtou branku 
Boskovic.

A tak si Boskovice překvapivě od-
vezly z Ráječka všechny tři body. Di-
váci viděli velice kvalitní střetnutí, 
jehož jedinou kaňkou byli nezletilí 
domácí fanoušci, kteří sice na úvod 

barevnými dýmovnicemi vykouzlili 
skvělou podívanou, poté však ne-
místnými a hanlivými výkřiky své-
mu celku příliš nepomohli.

Další výsledky: Bohunice - 
Svratka Brno 3:1, Bosonohy - Spar-
ta Brno 3:2, Bučovice - Vojkovice 
0:3, Rousínov - Veselí n. Moravou 
2:1, Moravská Slavia - Mutěnice 
1:1, Bystrc-Kníničky - Ivančice 1:0, 
Lanžhot - Moravský Krumlov 6:0.
 1.  Lanžhot 25 18 6 1 62:13 60
 2.  Ráječko 26 15 5 6 62:32 50
 3.  Bystrc 25 15 5 5 53:35 50
 4.  Bohunice 25 13 8 4 57:31 47
 5.  Mutěnice 26 11 8 7 49:29 41
 6.  Sparta Brno 26 11 8 7 53:45 41
 7.  Boskovice 26 12 5 9 49:44 41
 8.  Svratka Brno 26 11 6 9 57:42 39
 9.  Bosonohy 26 9 5 12 48:54 32
 10.  Rousínov 25 10 1 14 44:57 31
 11.  Vojkovice 26 9 3 14 44:62 30
 12.  M. Krumlov 26 8 6 12 39:57 30
 13.  Ivančice 26 7 6 13 40:47 27
 14.  Mor. Slavia 26 6 4 16 30:73 22
 15.  Veselí 26 5 3 18 39:70 18
 16.  Bučovice 26 3 7 16 15:50 16

Už v pátek 25. května hostí Bos-
kovice Svratku Brno, o den později 
jede Ráječko do Moravského Krum-
lova.  Text a foto Lubomír Slezák

Na snímku z Ráječka střílí Jan 
Novák úvodní branku střetnutí.

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Nehoda 
komplikovala 
provoz

LIPŮVKA - Tři jednotky profesi-
onálních hasičů zasahovaly u pře-
vráceného nákladního automobilu 
u Lipůvky. 

Minulé úterý po sedmnácté ho-
dině spěchali jihomoravští profe-
sionální hasiči k dopravní nehodě 
nákladního automobilu u Lipůvky. 
Vůz se během nehody převrátil na 
bok do blízkého pole. Po zabezpe-
čení místa nehody rozhodl velitel 
zásahu o povolání speciálního vy-
prošťovacího automobilu z Brna.

Hasiči vyložili z nákladového 
prostoru převážený materiál a za-
jistili jej proti dešti připravenými 
plachtami. Krátce po dvacáté ho-
dině převrátili vozidlo pomocí na-
vijáků zpět na kola. Během nehody 
se nikdo nezranil. 

 (hrr), foto HZS JmK
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V Žernovníku byl zahájen 
nový ročník velké ceny

ŽERNOVNÍK - V neděli 20. květ-
na 2018 proběhlo první kolo již 16. 
ročníku Velké ceny Blanenska v po-
žárním útoku. Letošní seriál byl po 
dohodě Rady Velké ceny a hlavního 
sponzora pojmenován jako Pivovar 
Černá Hora cup Velké ceny Blanen-
ska v požárním útoku.

Zahajující soutěž se uskutečni-
la tradičně v Žernovníku u Černé 
Hory, v místním prostorném spor-
tovním areálu za obcí. Že zdejší trať 
patří k nejrychlejším na Blanensku, 
je v hasičských kruzích všeobecně 
známo, obvykle se zde lámou ligové 
rekordy. 

Nicméně výkony v mužské kate-
gorii tomu tentokráte příliš nena-
svědčovaly, zato v kategorii ženské 
se pověst žernovské dráhy bezvý-
hradně potvrdila.

K soutěži nejprve nastoupila 
družstva mužská, jichž se ke star-
tu přihlásilo 35, a jak už bylo výše 
řečeno, k vidění bylo spoustu poka-
žených pokusů. Tento fakt ale roz-
hodně neubírá na kvalitě pokusům 
vítězným, které předvedly týmy 
Radostína nad Oslavou, Sychotí-
na A a Bořitova. Zvítězil Radostín 

nad Oslavou z okresu Žďár s časem 
17,05 s, druhé místo patřilo Sycho-
tínu A za čas 17,10 s a třetí příčku 
si svým časem jen o setinu horším 
– 17,11 s - zajistil nedaleký Bořitov.

Ženské části soutěže, v níž o příč-
ku nejvyšší bojovalo 16 týmů, jed-
noznačně kraloval Senetářov, který 
jakoby dlouhou zimní přestávku 
ani neměl, časomíru se proudař-

kám podařilo zastavit v čase 16,40 
s. Druhé skončily Němčice s časem 
17,09 s a trojici nejlepších doplnil 
domácí Žernovník s časem 17,16 s.

Druhé kolo uspořádá senetářov-
ský sbor dobrovolných hasičů na je-
jich trati v neděli 10. června 2018, 
začátek soutěže je ve 12 hodin.

Broňa Zhořová
Foto Pavel Kuchař

První díl seriálu běhů do vrchu 
Hraběnka Cup vyhrál Grün

SLOUP - V úterý 15. května za-
hájil prvním závodem Horní Lhota 
- Petrovice už 19. ročník běhů do 
vrchu Hraběnka Cup.

Vítězem prvního klání, ve kterém 
se představilo dvaašedesát startují-
cích, byl s téměř minutovým násko-
kem Vojtěch Grün v barvách Elite 
Sport Boskovice.

Medailisté
Muži: 1. Grün Vojtěch (Elite Sport 

Boskovice), 23:20, 2. Šebánek Petr 
(Rájec), 24:17, 3. Barbořík Jan (Eli-
te Sport Max Team Blansko), 24:32. 
Veteráni 1: 1. Široký Stanislav (AK 
Blansko Dvorská), 24:23, 2. Klopec 
Aleš (Blansko), 24:46, 3. Jančík To-
máš (Elite Sport Boskovice), 24:56. 
Veteráni 2: 1. Spáčil Leopold (Le-
tovice), 29:20, 2. Tichý Alois (Blan-
sko), 30:43, 3. Matěna Vladimír 
(VZS Blansko), 30:47. Veteráni 3: 
1. Svoboda Pavel (TJ Sloup), 31:49, 
2. Šperka Oldřich (Jedovnice), 
32:04, 3. Brtník Jiří (Babice nad 
Svitavou), 35:39. Junioři: 1. Ma-
rek Samuel (Elite Sport Boskovi-
ce), 26:30, 2. Kolář Martin (Biatlon 
Blansko), 26:36, 3. Široký Stanislav 
(Blansko), 29:04.

Ženy: 1. Polachová Lenka (Hori-
zont Kola Novák Blansko), 27:47, 
2. Kolářová Kateřina (Blansko), 
32:07, 3. Krušinová Andrea (Letovi-
ce), 33:36. Veteránky 1: 1. Komár-
ková Zdeňka (Kometky Olešnice), 
29:49, 2. Kakáčová Jana (ASK Blan-
sko), 31:56, 3. Grünová Ivana (AC 

Okrouhlá), 35:34. Veteránky 2: 
1. Hyláková Dana (AK Drnovice), 
32:54, 2. Hynštová Marie (AK Drno-
vice), 33:32, 3. Žákovská Alena (Ho-
rizont Kola Novák Blansko), 34:34. 
Juniorky: 1. Machalová Denisa (AK 
Drnovice), 31:16, 2. Procházková 
Nela (ASK Blansko), 35:40, 3. Ma-

tušková Julie (ASK Blansko), 35:40.
Druhým závodem Hraběnka Cupu 

je v úterý 22. května běh Skalní 
Mlýn - Macocha, jarní část seriálu 
končí 29. května na trase Ráječko - 
Petrovice.  Lubomír Slezák

S číslem 7 vítězný Vojtěch Grün. 
Foto archiv AK Drnovice.

Pivo se ještě 
prodraží

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Hodinu před 
půlnocí narazila policejní hlídka v 
Rájci-Jestřebí na cyklistu, který jen 
stěží ovládal svůj stroj. 

„Jezdec jedoucí na patřičně nevy-
baveném bicyklu kličkoval po silni-
ci a jen zázrakem neupadl. Policisté 
měli o důvodech jeho počínání oka-
mžitě jasno. Dechová zkouška jejich 
tušení jen potvrdila. Jedenadvaceti-
letý cyklista nadýchal 2,67 promi-
le,“ popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

Mladík přiznal, že se vrací z lo-
kálu, kde si dal nejméně pět dva-
náctek. Po projednání přestupku 
správním orgánem musí počítat s 
tím, že se mu vypitá piva o několik 
tisícovek určitě prodraží.  (hrr)

Potřeboval 
pletivo

HABRŮVKA - Velký pozemek, 
který hodlá asi oplotit, vlastní za-
tím neznámý pachatel. Ten v noci 
odcizil z volně přístupného pozem-
ku poblíž Habrůvky odložených 
deset rolí pletiva. Tamním lesákům 
tak způsobil škodu za nejméně tři-
cet tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A třída, sk. A
22. kolo: Novosedly - Start 

Brno 1:3, Přímětice - Kuřim 2:6, 
Žebětín - Miroslav 4:1, Znojmo - 
Dobšice 2:4, Zastávka - Líšeň B 1:1, 
Rajhradice - Šlapanice 5:0, Kunštát 
- Slatina 2:0.
 1.  Start Brno 22 18 3 1 74:21 57
 2.  Rajhradice 22 13 6 3 56:29 45
 3.  Kuřim 22 13 2 7 48:28 41
 4.  Kunštát 22 11 5 6 47:35 38
 5.  Líšeň B 22 9 7 6 42:25 34
 6.  Žebětín 22 10 4 8 47:38 34
 7.  Dobšice 22 8 8 6 37:39 32
 8.  Přímětice 22 7 8 7 35:40 29
 9.  Novosedly 22 7 3 12 34:49 24
 10.  Slatina 22 5 6 11 30:46 21
 11.  Zastávka 22 5 5 12 32:47 20
 12.  Šlapanice 22 5 5 12 23:53 20
 13.  Znojmo 22 4 5 13 27:51 17
 14.  Miroslav 22 4 3 15 31:62 15

I. B třída, sk. A
22. kolo: Slavkov u Brna - Vi-

lémovice 2:5, Podolí u Brna 
- Vysočany 2:2, Jedovnice - Pa-
člavice-Dětkovice 5:2, Kobeřice - 
Medlánky 1:0, Soběšice - Čebín 2:1, 
Křenovice - Babice nad Svitavou 0:4, 
Rájec-Jestřebí - Lipovec 2:1.
 1.  Pačlavice 22 14 5 3 52:22 47
 2.  Rájec-Jestřebí 22 13 2 7 43:34 41

 3.  Vilémovice 22 11 6 5 55:40 39
 4.  Babice 22 11 1 10 47:38 34
 5.  Kobeřice 22 10 4 8 44:36 34
 6.  Medlánky 22 8 7 7 34:31 31
 7.  Lipovec 22 8 5 9 37:36 29
 8.  Soběšice 22 9 2 11 46:46 29
 9.  Křenovice 22 8 4 10 48:56 28
 10.  Podolí 22 8 3 11 41:44 27
 11.  Čebín 22 7 6 9 29:35 27
 12.  Vysočany 22 8 3 11 45:63 27
 13.  Jedovnice 22 6 5 11 40:54 23
 14.  Slavkov 22 4 5 13 33:59 17

Okresní přebor
22. kolo: Rudice - Olomučany 4:1, 

Olešnice - Černá Hora 1:6, Doubra-
vice - Skalice 3:1, Letovice - Sloup 
3:0, Lipůvka - Bořitov 1:3, Adamov 
- Šošůvka 5:0, Boskovice B - Ráječ-
ko B 3:1.
 1.  Černá Hora 22 18 0 4 75:26 54
 2.  Boskovice B 22 13 4 5 59:37 43
 3.  Olešnice 22 13 1 8 57:44 40
 4.  Letovice 22 12 0 10 45:48 36
 5.  Bořitov 22 11 2 9 61:45 35
 6.  Rudice 22 11 2 9 49:39 35
 7.  Olomučany 22 10 4 8 52:51 34
 8.  Skalice 22 10 1 11 70:67 31
 9.  Adamov 22 9 3 10 49:49 30
 10.  Ráječko B 22 9 1 12 47:51 28
 11.  Šošůvka 22 8 3 11 41:71 27
 12.  Sloup 22 6 4 12 37:62 22
 13.  Doubravice 22 6 3 13 28:48 21
 14.  Lipůvka 22 3 2 17 45:77 11

III. třída
22. kolo: Ráječko C - Ostrov 1:4, 

Kunštát B - Benešov 0:0, Lažany - 
Vavřinec 2:2, Kotvrdovice - Vísky 
1:1, Drnovice - Knínice 2:0, Kořenec 
- V. Opatovice 3:3, Vranová - Cetko-
vice 2:4.
 1.  Drnovice 22 16 2 4 80:25 50
 2.  V. Opatovice 22 14 2 6 85:42 44
 3.  Vísky 22 11 3 8 47:36 36
 4.  Vavřinec 22 9 6 7 59:50 33
 5.  Cetkovice 22 10 2 10 45:50 32
 6.  Ostrov 22 9 4 9 63:62 31
 7.  Lažany 22 8 6 8 34:40 30
 8.  Kunštát B 21 8 5 8 42:52 29
 9.  Kotvrdovice 22 8 4 10 36:51 28
 10.  Benešov 21 7 6 8 45:62 27
 11.  Vranová 22 7 4 11 51:67 25
 12.  Knínice 22 7 3 12 49:63 24
 13.  Kořenec 22 7 2 13 35:57 23
 14.  Ráječko C 22 6 3 13 50:64 21

IV. třída
20. kolo: Letovice B - Vavřinec B 

1:0, Doubravice B - Skalice B 2:4, 
Lažánky - Vísky B 4:5, Voděrady - 
Svitávka 0:4.
 1.  Letovice B 15 10 3 2 58:19 33
 2.  Skalice B 16 10 3 3 63:26 33
 3.  Svitávka 15 9 3 3 43:19 30
 4.  Vavřinec B 17 7 3 7 28:41 24
 5.  Doubravice B 16 6 5 5 37:33 23
 6.  Lažánky 15 6 2 7 34:39 20
 7.  Vilémovice B 15 5 3 7 34:41 18

Do Sloupu konečně dorazil prezident
Lup odvezl 
jednoduše

PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - Poměrně 
snadno se v Prostředním Poříčí do-
stal k lupu zatím neznámý pachatel. 

„Prošel na nezajištěný pozemek 
vedle domu třiatřicetiletého maji-
tele a následně se dostal po poni-
čení zámku na vratech do zahradní 
kůlny. V ní pak odcizil několik rolí 
asfaltové lepenky, dvě lopaty, seke-
ru, dvoje hrábě, krumpáč a moty-
ku,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

Ukradení věci odvezl poměrně 
snadno na odcizeném trakaři, sta-
vebním kolečku a vozíku. Škoda je 
skoro deset tisíc korun.  (hrr)

 8.  Voděrady 15 4 5 6 33:45 17
 9.  V. Opatovice B 16 3 3 10 25:50 12
 10.  Vísky B 16 1 4 11 22:64 7

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
23. kolo: 26. 5., 16:30 h Černá 

Hora - Adamov, Šošůvka - Ráječ-
ko B. 

27. 5., 16:30 h Doubravice - Bo-
skovice B, Bořitov - Olešnice, Olo-
mučany - Letovice, Skalice - Rudice, 
Sloup - Lipůvka.

III. TŘÍDA
23. kolo: 26. 5., 15:30 h V. Opa-

tovice - Drnovice. 16:30 h Ostrov - 
Lažany, Knínice - Kotvrdovice. 

27. 5., 16:30 h Benešov - Cetko-
vice, Ráječko C - Vranová, Vavřinec 
- Kořenec, Vísky - Kunštát B.

IV. TŘÍDA
21. kolo: 25. 5. 18 h Vilémovi-

ce B - Svitávka, Skalice nad Svita-
vou B - Letovice B. 

26. 5., 13 h Velké Opatovice B - 
Lažánky. 14 h Doubravice B - Vodě-
rady.

SLOUP - Protože se ve Sloupu za 
uplynulých sto let, tedy od vzniku 
Československa, nedočkali návštěvy 
prezidenta, zorganizovali si jeho 
obyvatelé v sobotu prezidentskou 
návštěvu sami. Zároveň si tak připo-
mněli oslavy narozenin republiky.

Do městysu, který je vyhlášeným 
poutním místem na Moravě, dora-
zil nikoli současný český, ale první 
československý prezident Tomáš G. 
Masaryk. Jeho návštěva se odehrá-
vala v prvorepublikovém duchu. Celá 

obecní rada se kvůli tomu navlékla 
do fraků.

Prezidenta si zahrál důchodce Jiří 
Marek, který se TGM skutečně po-
dobá. Dostal stylový oblek, klobouk, 
nezbytné masarykovské brýle - cvikr 
a povolán byl pro něj ze stájí v Petro-
vicích kočár tažený koňmi.

Společnost hlavě státu dělalo děv-
čátko v kroji. Sloupští Masarykovi, 
který jim při projížďce ulicemi kynul 
z kočáru, nadšeně mávali. Před kul-
turním domem jej přivítalo stylově 

oděné vedení radnice chlebem a solí i 
jeho oblíbenou písničkou Ach synku, 
synku. Poté si všichni společně pro-
hlédli výstavu ke stoletému výročí 
republiky. Sloupští na ní sehnali his-
torické předměty od starých telefonů 
a televizorů až po vybavení česko-
slovenského legionáře, dále původní 
československé mince a bankovky. 
Na výstavě neschází fotogra�ická ga-
lerie prezidentů od Masaryka až po 
Miloše Zemana.

Vývoj republiky i obce přibližují 
snímky a historické dokumenty na 
naučných panelech. Příchozí se tak 
například doví, kdy byla postavena 
sloupská benzinka, tamní družstevní 
byty, nebo že v roce 1988 byly vysvě-
ceny kostely sloupského poutního 
kostela sv. Cyril a Metoděj a sv. Václav.

Nejcennějším exponátem výstavy 
je kopie busty prezidenta Masaryka, 
kterou za první republiky vyrobil 
sloupský klempíř Arnošt Keprt.

„Víme, že ji poslal do Prahy panu 
prezidentovi darem a ten bustu při-
jal,“ uvedl starosta obce Martin Miku-
lášek (nez.) Pevně spolu se Sloupský-
mi doufá, že jednou městys navštíví 
skutečný prezident.  (lín)

 Foto PRÁVO Martin Jelínek

Potřeboval 
naftu

KNÍNICE - Naftu asi nutně potře-
buje zatím neznámý pachatel, který 
se vypravil do areálu firmy v Kníni-
cích. 

Zloděj na místě násilným způ-
sobem otevřel nádrže na pěti od-
stavených zemědělských strojích a 
odčerpal z nich téměř tři sta litrů 
paliva. Škoda je více než sedm tisíc 
korun.  (hrr)
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Lysice připomínají světoběžníka - 
kapitána Erwína Dubského

LYSICE - Patřil k nejvýznam-
nějším světoběžníkům z Moravy, 
přičemž význam jeho přínosu pro 
světovou kulturu je doceňován až 
nyní. Řeč je o korvetním kapitáno-
vi, hraběti Erwinu Antonínovi Anna 
Dubském (1836 - 1909). Jeho dob-
rodružný život a renesanční osob-
nost nově připomíná zámek v Lysi-
cích na Blanensku, který býval síd-
lem rodiny Dubských. Zámek se tak 
připojil k akci Národního památko-
vého ústavu (NPÚ), který letos při-
pomíná na svých hradech a zámcích 
zástupce někdejší české a moravské 
šlechty ve službách diplomacie.

„Kapitán Dubský má mezi nimi 
bezesporu čestné místo,“ řekla Zr-
cadlu kastelánka lysického zámku 
Martina Medková Rudolfová. Připo-
mněla, že Dubský obeplul svět, při-
čemž z Asie si přivezl kolekci mimo-
řádně cenných fotografií. Větší ko-
lekci, která mimo jiné představuje 
průkopníky fotografie v Japonsku, 
Thajsku či Hongkongu má již jen 
Metropolitní muzeum v New Yorku. 
Mnohé z těchto snímků patří doslo-
va ke světovým unikátům.

Dubský obeplul svět na korve-
tě Erzherzog Friedrich rakousko-
-uherského námořnictva. Plavba 
započala 16. května 1874. Šlo o loď 
s parním pohonem lodního šroubu. 
Diplomatickým posláním výpravy 

bylo prezentovat Rakousko-Uher-
sko v dálných zemích. Korvetní ka-
pitán Dubský na ní shromáždil jedi-
nečnou uměleckou sbírku, kterou si 
přivezl na rodový zámek. 

Z cest přivezl 500 fotografií a 
60 beden se zhruba 1300 před-
měty. Osudy expedice popsal ve 
svém dvoudílném lodním deníku. 
Jedinečná je především kolekce 
albuminových fotografií. Nejde o 
snímky pořízené přímo hrabětem 
Dubským, ale fotografie, které vy-
tvořili lidé považovaní doslova za 
zakladatele fotografie v Japonsku či 
Thajsku.

Snímky zachycují dávno zapo-
menutou podobu mnohých krajů. 
Dubský si z Japonska přivezl i fotku 
města Nagasaki ze sedmdesátých 
let 19. století. K zajímavostem patří 
fotky Učida Kuičiho, jenž se do dějin 
japonského umění zapsal moderně 
pojatými ateliérovými snímky.

Ke kuriozitám kolekce patří 
snímky prvního thajského profesi-
onálního fotografa Francise Chita 
zachycující Bangkok nebo snímky 
Afonga Laie z Hongkongu. Ten tam 
zaznamenal řádění tajfunu. Foto-
grafie mají tedy nejen velkou umě-
leckou, ale i dokumentární hodno-
tu.

Nyní je zhruba šest desítek sním-
ků vystaveno v zámecké knihovně, 

pojmenované po kapitánovi. „Dále 
se nám podařilo zapůjčit mumii, 
kterou si koupil v Egyptě nebo jeho 
sbírku minerálů. Tyto předměty se 
staly po znárodnění zámku majet-
kem lysické základní školy, která 
nám je ale nyní pro prezentaci hra-
běte zapůjčila,“ vysvětlila kastelán-
ka.

Kapitán Dubský byl nejen sběra-
tel umění a jeho znalec, ale také vel-
mi dobře maloval. První kritičkou 

jeho děl byla jeho sestřenice a další 
slavná obyvatelka lysického zámku 
- spisovatelka Marie Ebner Eschen-
bachová. Ta je dosud v Rakousku 
považována za stejně slavnou tvůr-
kyni pohádek, jak je tomu v Česku 
u Boženy Němcové. Zajímavé před-
měty z kolekce, shromážděné hra-
bětem Dubským, jsou nově k vidění 
i v lysické zámecké kavárně.

Martin Jelínek
Foto zámek Lysice

Řádková 
inzerce

Jsem od Letovic, svobodný, 
štíhlé postavy, 51 let, 180 cm a 
hledám vážný i intimní vztah. 

 Tel.: 736 455 621
Vdovec 70 let, hledá sympatic-

kou ženu, nekuřačku, menší posta-
vy. 60-70 let. Letovicko a okolí. 

 Tel.: 778 204 894
Prodám světlý kuchyňský stůl 

se 3 šuflaty – 70x110, výška 75, ku-
laté rohy, cena 1300,- Kč a barevná 
sklíčka do biolampy i s návodem, 
cena 1000,- Kč a LCD monitor, úh-
lopříčky 61 cm s TV tunerem, cena 
500,- Kč.  Tel.: 775 991 148

Matka se třemi malými dětmi 
prosí nutně o ubytování, azyl u 
hodných lidí. Nemáme se kde učit, 
kde si hrát. Jsem ochotná s výpomo-
cí v domácnosti nebo na zahradě. 
 Kontakt email: 

 mamca500@seznam.cz

Inzerce: 
774 408 399

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet opakování posílejte 

na e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Při nehodách u Kuniček se zranilo pět lidí
KUNIČKY - Hned dvě dopravní 

nehody se v pondělí 14. května sta-
ly u Kuniček. 

Zranilo se při nich celkem pět 

lidí. První nehoda se stala krátce 
před sedmnáctou hodinou, druhá 
pak nedaleko za necelé dvě hodiny 
po ní.

Při prvním střetu potřebovali 
ošetření záchranářů dvě osoby. Při 
druhé se zranili tři lidé.

Hasiči poskytli první pomoc, od-

pojili akumulátory u havarovaných 
aut a uniklé provozní kapaliny za-
sypali sorbentem.  (hrr)

 Foto HZS Jmk
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BLANSKO - Dva tisíce sedm set 
návštěvníků si v pátek 18. a sobo-
tu 19. května přišlo do zámeckého 
parku v Blansku užít prezentaci or-
ganizací pro děti a mládež, hudební 
FEST a Konferenci. Ve spolupráci 
s městem Blanskem ho opět uspo-
řádali skauti ze střediska Světla 
Blansko. 

Děti lákali roboti i hasiči 
Dvaatřicet organizací pro děti a 

mládež v pátek a sobotu zaplnilo 
park a dětem i dospělým nabízeli 
možnost vyzkoušet si, čím se zabý-
vají. Děti si tak hráli s roboty, zkou-
šeli judo nebo baseball a aktivně se 
seznamovali s nabídkou volnočaso-
vek na Blanensku. Stánky, které na-
vštívily, si značili do barevných prů-
vodek a za každých pět organizací 
si mohli zajít na skákací hrad, který 
poskytl partner BAMBIFESTu TOP 
Autosalon Blansko. „Děti chodily 
hodně nadšené z prezentace base-
ballistů a hasičů, a jakmile si jednou 
zašli na skákací hrad, hodně se pak 
snažili navštívit co nejvíce prezen-
tujících, aby mohli přijít zase,“ říká 
s úsměvem jedna z organizátorek 
Gabriela Plchová. Pokud navštívi-
li alespoň 18 organizací, mohli se 
také zúčastnit slosování o deskové 
hry. 

be.FEST si přišlo poslechnout 
800 lidí, vyhrála kapela Odbor 
sociálních věcí

O titul interpreta roku a poukaz 
na 20 hodin v nahrávacím studiu 
letos soutěžily tři kapely – MERS, 
Tryo a Odbor sociálních věcí. Právě 
ten na základě hlasů návštěvníků po 
urputném boji zvítězil. Mimo ně si 
návštěvníci mohli poslechnout kon-
cert Pavla Helana a kapelu Foreplay, 
která zvítězila v loňském ročníku. 
V parku se během be.FESTu vystří-
dalo 800 návštěvníků, kteří vytvo-
řili skvělou atmosféru. „Z be.FESTu 
mám velkou radost, přišlo víc lidí 
než v loňských ročnících a jsem 

rád, že si akci užili. Škoda, že Odbor 
sociálních věcí, který vyhrál, nemá 
svoje písničky, ale slíbili, že na tom 
zapracují a navíc v jejich případě 
akce opravdu splnila svůj účel, pro-
tože šlo o zrovna začínající kapelu. 
Koncert Pavla Helana měl velký 
úspěch a skvělou tečkou byl kon-
cert Foreplay , který si obecenstvo 
očividně užilo,“ řekl organizátor 
be.FESTu Vít Pořízek.

Na Konferenci mluvily osob-
nosti z Blanenska

Blanenský farář Jiří Kaňa z far-
nosti svatého Martina, Ondra Fišer 
a Milan Daněk promluvili na třetí 
konferenci. S publikem hovořili o 
komunitní práci, cestování na fich-
tlu i práci s problémovou mládeží. 
„Byl jsem na všech ročnících Kon-
ference, ale tentokrát mě opravdu 
zaujali všichni vystupující. Hodně 
mě zaujala myšlenka, o které mlu-
vil pan farář Jiří Kaňa, že by se lidé 
neměli tolik zaměřovat na vztahy 
s vrstevníky, ale i na mezigenerační 
vztahy, které jsou stejně důležité a 
dlouhodobě lépe udržitelné,“ řekl 
jeden z návštěvníků Martin Vese-
lý. Pokud jste Konferenci nestihli, 
nezoufejte, již brzy se záznam celé 
Konference objeví na stránkách 
konference.bambifest.com. 

A co teď? 
Akce skončila před pár hodinami, 

ale organizátoři už nyní vymýšlí, co 
by do příště mohli zlepšit. Pokud 
tedy pro ně máte tipy, které jste jim 
na akci nestihli říct, napište na bam-
bifest@bambifest.com. BAMBIFEST 
každoročně chystá skupina skautů, 
jejichž odměnou je pouze radost 
návštěvníků a dobrý pocit. Velkou 
oporou je jim také město Blansko a 
partneři, kteří v úspěch akce každo-
ročně věří a pomáhají tak s její rea-
lizací. Za to jim patří velké díky stej-
ně jako návštěvníkům, kteří i letos 
přišli a BAMBIFEST si s námi užili. 

 Marie Jahodová

BAMBIFEST 2018 zaplnil 
zámecký park, přišlo 2700 lidí ATLETIKA

27. 5., 15:30 h Ostrov u Macochy, 
Šamalíkova míle. 

29. 5., 17:30 h Ráječko - Petrovi-
ce, Hraběnka cup.

KOPANÁ
25. 5., 17 h Boskovice - Svratka 

Brno, KP. 
26. 5., 17 h Blansko - Strání, di-

vize. 
27. 5., 16:30 h Lipovec - Kobeři-

ce, Rájec-Jestřebí - Křenovice, Vilé-
movice - Babice nad Svitavou, Vyso-
čany - Soběšice, I. B.

TENIS
26. 5., 10 h Lipůvka - Start 

Brno B, III. CA. Blansko B - Strání B, 
III. DA. Boskovice - Rudice, IV. BA.

VOLEJBAL
26. 5., 10 + 13 h Rájec-Jestřebí - 

Boskovice, KP II mužů.

Kam za
sportem Volejbalisté Boskovic 

drží první místo
BOSKOVICE - Do konce volej-

balové KP II mužů zbývají čtyři 
dvojkola a tým Boskovic je stále na 
prvním místě. Po dvou výhrách na 
palubovce Moravské Slavie přivítal 
minulý víkend v domácím prostře-
dí silný tým Břeclavi.

TJ Minerva Boskovice - Slovác-
ký sportovní klub Břeclav 3:1 
(-18, 22, 14, 19) a 3:2 (11, -24, 
-20, 17, 2).

Po prohraném prvním setu se 
boskovický tým začal prosazovat 
pestřejším útokem a první utkání 
dovedl k vítěznému konci. Druhý 
zápas byl podstatně vyrovnanější 
a o jeho výsledku rozhodla až pátá 
sada, kterou ale boskovický celek 
vyhrál rozdílem třídy.

TJ Sokol Kobylí - SK Rájec-
-Jestřebí 0:3 (-8, -7, -15) a 0:3 (-9, 
-12, -20).

Podle očekávání byla tato dvě 
utkání jasnou záležitostí hostující-
ho celku.

 1.  Boskovice 20 11 5 2 2 52:26 45
 2.  Útěchov 22 13 0 1 8 46:28 40
 3.  Hodonín 20 10 2 3 5 45:33 37
 4.  Břeclav 20 9 3 3 5 45:33 36
 5.  MS Brno 18 10 2 1 5 40:26 35
 6.  Rájec-Jestřebí 18 8 1 0 9 29:31 26

 7.  Střelice 20 3 1 3 13 21:52 14
 8.  Kobylí 18 0 0 1 17 5:54 1

Už tuto sobotu hostí v okresním 
derby tým Rájce-Jestřebí celek Bo-
skovic. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Streetbalový turnaj Blanenská čunča se vydařil
BLANSKO - Streetballový bas-

ketbalový turnaj tři na tři s názvem 
Blanenská čunča, pořádaný pod 
záštitou města Blanska a klubu BBK 
Blansko, má za sebou vydařený pre-
miérový ročník. 

Celkový počet dvaatřicet druž-
stev (120 hráčů) předčil očekávání 
organizátorů turnaje, na který do-
razily týmy z Blanska, Brna, Olo-
mouce či z Kroměříže.

Turnaj byl rozdělen celkem do 
pěti kategorií: muži, ženy, chlapci, 
dívky a mix, kde proti sobě hráli ti 
nejmenší chlapci a dívky dohroma-
dy. 

Kategorii Mix ovládl tým Žáby, ve 
složení Bartoňová, Kouřilová, Vaň-
ková, Daňková, kategorii Chlapci 
tým Trevor Army (Ševčík, Bobrov-

ský, Jelínek, Berka), kategorii Dívky 
tým Žabky (Stloukalová, Varyšová, 
Šmerdová, Horáková), kategorii 
Ženy tým Tři sestry (K. Mináriková, 
M.Mináriková a Sobočíková) a nej-
prestižnější kategorii Muži, která 
mohla nabídnout i zástupce české 
nejvyšší basketbalové soutěže, vy-
hrál tým Dlouhý, Široký a Kudrnatý, 
ve složení Jan Strašák, Matěj Musil a 
Vojtěch Marek.

V neposlední řadě se soutěžilo i 
o hodnotné ceny v dovednostních 
soutěžích. 

Nejlepším smečařem a králem 
dalekostřelců se stal Radek Jurka, 
vyřazovací soutěž trestných hodů 
ovládla Anna Dospělová a soutěž 
trojkařů vyhrál domácí Jan Charvát. 
 (kaj), foto archiv

Základní škola TGM postoupila v NBA junior
BLANSKO - Basketbalový tým 

Základní školy TGM Blansko žáků z 
první až čtvrté třídy zvítězil v před-
kole třetího ročníku turnaje NBA 
junior v Tišnově a tím si zajistil po-
stup mezi třicet celků v rámci celé 
České republiky. 

Na podzim tedy děti ze Základní 
školy TGM Blansko čekají minimál-
ně další dva turnaje. 

Těm bude předcházet takzvaný 
draft v Praze, kde si kapitán školní-
ho družstva vylosuje dresy jednoho 
z týmů slavné NBA. Ten pak budou 
žáci reprezentovat v další části NBA 
junior. 

Jde o jedinečný celosvětový pro-
jekt s mezinárodním přesahem, ko-
pírující herní systém NBA. 

Česká republika se předloni za-

pojila jako jedenáctý evropská 
země v pořadí.

Výsledky:
ZŠ TGM Blansko - ZŠ Smíškova 

Tišnov 40:6
ZŠ TGM Blansko - ZŠ Čejkovická 

Brno 24:18
ZŠ TGM Blansko - ZŠ nám. 28. říj-

na Brno 26:12
Bodovali: Kříž David 26, Foř-

tík František 20, Zezula Lukáš 18, 
Žampach Radovan 10, Šebelová 
Sára, Ellinger Denis, Fojtík Roman a 
Prášil Štěpán po 4 a Sedláková Bar-
bora 2b.

Další hráči: Foitová Tereza, Foj-
tík Roman, Hejčová Michaela, Kříž 
Samuel, Kubíková Kristýna, Šamo-
nilová Lucie, Švancarová Sára, Za-
chovalová Lucie.  (kaj)Festival Boskovice odtajňuje hlavního 

headlinera: Je jím americká parta Dälek
BOSKOVICE - V termínu 5. – 8. 

Července 2018 se v Boskovicích ode-
hraje 26. ročník multižánrového fes-
tivalu Boskovice. K již dříve potvrze-
ným interpretům jako jsou například 
hiphopeři Prago Union nebo americ-
ký baskytarista Fernando Saunders 
nyní přibývají další dvě hvězdná 
jména. Hlavním headlinerem letoš-
ního ročníku bude legendární kape-
la Dälek z Ameriky. Seznam českých 
umělců rozšíří producent Jan P. Mu-
chow s kapelou The Antagonists. 

Američani Dälek budou bezesporu 
jedním z hlavních hudebních lákadel 
letošního ročníku. Tahle parta, kte-
rá se vymyká všem zažitým žánro-
vým škatulkám, vznikla v roce 1998 
v New Jersey. Hudební publicisté o 
nich často s nadsázkou říkají, že se 

jejich hudba nachází na pomezí My 
Bloody Valentine, Public Enemy, Ein-
stürzende Neubauten či Death Grips.  
O tom, že je jejich vystoupení oprav-
du ojedinělým zážitkem, se návštěv-
níci Boskovic budou moci přesvědčit 
v pátek večer na hlavní stage v areálu 
letního kina. 

Neméně zajímavé bude i sobotní 
vystoupení vyhledávaného produ-
centa Jana P. Muchowa, který stojí 
mimo jiné za �ilmovou hudbou u více 
než �0 celovečerních �ilmů. Postaral 
se například o hudbu v kultovních 
Samotářích a ve snímku Teorie tygra. 
Jan P. Muchow návštěvníkům �ilmo-
vé skladby zahraje naživo společně 
s kapelou The Antagonists, která je 
složená z významných osobností čes-
ké hudební scény. Na pódiu se objeví 

například zpěvačka Ema Brabcová, 
frontman Please The Trees Václav 
Havelka nebo skladatel a multiinstru-
mentalista Marek Doubrava. Tento 
hudební projekt měl v minulém roce 
premiéru na festivalu Soundtrack 
Poděbrady, kde se odehrálo jediné 
loňské vystoupení. Jelikož letos mají 
v plánu jen pár koncertů, budou ná-
vštěvníci Boskovic svědky opravdu 
unikátního vystoupení.

Festival si ani v letošním roce ne-
klade žádné žánrové hranice. Mi-
lovníkům jazzu a blues by rozhodně 
neměla uniknout scéna v zámeckém 
skleníku. Ta bude ve čtvrtek večer za-
svěcená blues (Jamie Marshall, The 
Bladderstones, Bluesweiser, Band 
of Heysek), v pátek a v sobotu bude 
oděná výhradně do jazzového hávu. 

K vidění tu budou umělci a seskupe-
ní jako Limbo, Tomáš Sýkora nebo 
Zorba že ja Buddha, ale také zástupci 
jazzové německé scény, např. duo He-
ribert Dorsch – Günter Heinz a další. 
Pro návštěvníky je také připravena 
elektronická scéna v bývalém bosko-
vickém klubu Sklepy, další hudební 
program se bude konat v synagoze a 
v evangelickém kostele. 

Na své si přijdou i �ilmoví fajnšme-
kři, pro které bude v kině Panorama 
nachystaná čtyřdenní �ilmová pro-
jekce. Filmy budou rozděleny do te-
matických bloků (např. narozeniny 
Rychlých šípů, zločiny českého ko-
munismu, sté výročí vzniku Česko-
slovenska). Pro fanoušky výtvarného 
umění budou po celém městě připra-
veny i nejrůznější výstavy.  (hrr)
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úterý 22. května

AKCE
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Pro-
dej vyřazených knih, časopisů a LP 
desek.
Blansko – ZUŠ – Kollárova v 17.30 
hod.: Kráska a zvíře.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: 
Veselá trojka, koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Jak napálit 
banku.
Boskovice v 19.30 hod. Tiché mís-
to.

středa 23. května
AKCE

Blansko – ZUŠ – Zámek 3 v 18 hod.: 
Absolventský koncert č. 3.

KINA
Blansko ve 20 hod. Jak napálit 
banku.
Boskovice v 19.30 hod. Gauguin.

čtvrtek 24. května
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 9 a 10.30 
hod.: Kráska a zvíře, taneční pohád-
ka.
Blansko – Náměstí Republiky v 15 
hod.: ZUŠ OPEN – Koncert vítězů.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Po-
litické strany, jejich proměny a ak-
tuální trendy: Vzestup politických 
podnikatelů.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: 
Koncert – Hovaduo, Ivoš Cicvárek a 
Lada Šimíčková.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Me-
lodie, které milujeme.
Letovice – ZUŠ v 15 hod.: ZUŠ Open.
Velké Opatovice – Kartografické 
centrum v 9 hod.: ZUŠ Open 2018.

KINA
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Solo: Star 
Wars Story.
Boskovice ve 20 hod. Solo: Star 
Wars Story. (s titulky)
Doubravice v 18 hod. Věčně tvá 
nevěrná.

pátek 25. května
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: 
Diskusní skupina pro rodiče s dět-
mi ve věku 0–3 roky.
Blansko – Stará fara v 10 hod.: Na-
kládání s vlastním majetkem.
Blansko – Kostel sv. Martina v 15 

kalendář akcí
hod.: Noc kostelů 2018 v kostele sv. 
Martina.
Blansko – MC Paleček v 16 hod.: 
Pocity a emoce (Hana Mokrá), před-
náška.
Blansko – Těchov – Kulturní dům 
v 18 hod.: Skutečný příběh česko-
slovenského legionáře z ruské fron-
ty 1. světové války.
Blansko – Zámecké nádvoří ve 
20.30 hod.: Open air divadelní 
představení: Rozmarný večer.
kina
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Boskovice v 9.30 hod.: BabyBio-
graf: Věčně tvá nevěrná.
Boskovice v 17 a 20 hod. Solo: 
Star Wars Story.
Šebetov v 19.30 hod. Jumanji: Ví-
tejte v džungli.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Zou-
falé ženy dělají zoufalé věci.

sobota 26. května
AKCE

Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Tajem-
ství za sněhovým knírkem.
Blansko – Náměstí Republiky ve 
14 hod.: 10. sraz a výstava vozidel 
Trabant.
Blansko – Divišova 45 ve 14 hod.: 
Jízdy na LGB železnici.
Boskovice – Zámek ve 13 hod.: 2. 
Boskovické zpěvobraní.
Boskovice – Výletiště na Mazurii ve 
14 hod.: Kácení máje.
Boskovice – Město ve 14 hod.: Mu-
zejní noc.
Moravský kras – Dům přírody Mo-
ravského krasu v 9 hod.: Putování 
za kapkou vody, v 18 hod.: První 
muzejní noc v Domě přírody Mo-
ravského krasu.
Olešnice – Zahrada kulturního 
domu v 15 hod.: Velké gulášové od-
poledne.
Svitávka – Park v 15 hod.: Dětský 
den.
Vanovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
The Beatles Collection Band, kon-
cet.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří ve 
12.30 hod.: Cyklovýlet.

KINA
Blansko v 17 hod. Solo: Star Wars 
Story. (3D)
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Boskovice v 17 hod. Solo: Star 
Wars Story. (3D)

neděle 27. května
AKCE

Blansko – Lažánky – Restaurace U 
Veverek v 10 hod.: Lažánecké strá-
ně – přírodovědná exkurze.
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TJ Sokol Svitávka se připravuje 
na všesokolský slet

SVITÁVKA - Letos se ve dnech 
1. – 6. července uskuteční v Praze 
již XVI. všesokolský slet. Na něj se 
pilně připravují i členové TJ Sokol 
Svitávka. Ti nejmenší se svými ro-
diči nacvičují skladbu Méďové, ve 
které cvičí s plyšovým medvídkem 
na písně Míša Kulička, Méďové a 
Medvědi nevědí. Mladší děti nacvi-
čují skladbu Děti, to je věc! V této 
skladbě zní písně Jaroslava Uhlíře 
a Zdeňka Svěráka a děti zde využí-
vají míče a skládací žíněnky. Dal-
ší skladbu Cirkus nacvičuje starší 
žactvo. V ní si na hudbu z Cirkusu 
Humberto a z muzikálu Pomáda za-
cvičí, zatancují a předvedou i akro-
batické a cirkusové prvky. Poslední 

skladbu, se kterou naše jednota do 
Prahy pojede, nacvičují ženy. Jed-
ná se o skladbu Siluety, ve které se 
kombinují aerobní cviky s tancem s 
obručí (hula hoop), hudebním do-
provodem jsou písničky od skupiny 
Madrage.

Skladby se nacvičují jednou týd-
ně v sokolovně. Vedoucí jednotli-
vých skladeb pravidelně jezdí na 
společná nacvičování do Prahy, kte-
rá vedou přímo autoři skladeb.

Skladby budou prezentovány 
kromě Všesokolského sletu i na ob-
lastních sletech, jako např. v Brně, 
Jedovnicích nebo Městečku Trnáv-
ka. 

 TJ Sokol Svitávka

Blansko – Dřevěný kostelík v 16 
hod.: Živulenky, koncert.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna 
ve 13 hod.: Dětské odpoledne v ar-
boretu.

KINA
Blansko v 15 hod. Hledá se prin-
cezna.
Blansko v 17 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story. (3D)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Jan 

ševci vedli vojnu pro červenou suk-
ni.
Boskovice v 17 hod. Solo: Star 
Wars Story. (3D)
Boskovice ve 20 hod. Neznámý voják.

pondělí 28. května
KINA

Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Pepa.
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Gauguin.
Boskovice v 19.30 hod. Na krátko.

Pobyt žáků z partnerské školy IGS Oyten 
na Gymnáziu v Blansku

BLANSKO - V rámci partnerské 
spolupráce mezi školami IGS Oyten 
z Dolního Saska ve Spolkové repub-
lice Německo a Gymnáziem Blansko 
v České republice proběhl výměnný 
pobyt žáků v rodinách, společná prá-
ce na přírodovědných a ekologických 
projektech v prostředí Moravského 
krasu v České republice. Výměna se 
uskutečnila 7. – 14. dubna 2018, kdy 
blanenské rodiny gymnazistů hostily 
děti z německých rodin.

Od 13. do 20. října 2018 čeká čes-
ké žáky výměnný pobyt v Oytenu při 
wattovém moři u pobřeží Severního 
moře nedaleko Brém. 

Po celodenním cestování ze severu 
Německa k bráně Moravského kra-
su v srdci Evropy zmizely německé 
děti během dvou minut (!) v sobotu 
večer se svými  hostitelskými rodina-
mi z vlakového nástupiště v Blansku. 
Výměně mezi čtrnácti německými 
a čtrnácti českými dětmi totiž před-
cházela čilá komunikace na sociál-
ních sítích.

V neděli dopoledne bylo potřeba 
se dobře poznat, zapamatovat si nová 
jména a navázat kontakty. Nechyběly 
seznamovací aktivity, zábava, legra-
ce, ani obyčejná česká sranda. Zněly 
(často i zároveň) všechny jazyky pro-
jektu – angličtina, němčina, čeština.

Nedělní odpoledne bylo věnováno 
výrobě projektových triček s logem 
projektu na zádech a dorozumíva-
cími piktogramy na prsou. Motivem 
loga projektu se stal typický obyvatel 
krápníkových jeskyní Moravského 
krasu – vrápenec. Následoval rychlo-

kurz českého jazyka a příjemná pro-
cházka Blanskem. 

Pondělí a úterý byly vyplněny te-
rénními cvičeními v Punkevních 
jeskyních, jeskyni Balcarce a komen-
tovanou prohlídkou expozice Domu 
přírody na Skalním mlýně, který 
nabídl spoustu možností k interakci 
s environmentálním materiálem Mo-
ravského krasu a okolím Blanska. Slu-
nečné počasí přímo vybízelo k pro-
cházce turistickými stezkami krasu 
přes Koňské spády, Dolní a Horní 
můstek až k okraji propasti Macocha. 
Jízda lanovkou z Horního můstku 
Macochy zpestřila dětem chvíli před 
obědem. Sympatické paní učitelky 
Ingrid, Annika a Janine z partnerské 
školy IGS Oyten v ekovláčku při ces-
tě od Punkevních jeskyní na Skalní 
mlýn s radostí pozorovaly svoje spo-
kojené svěřence i rozkvetlé stráně 
podél cesty ke Skaláku.

S nadšením také děti přivítaly ná-
vštěvu Mydlidědka v jeho chýši v La-
žánkách, kde si vlastnoručně vyrobily 
svíčku z včelího vosku a mýdlo, které 
coby suvenýry z Moravského krasu 
přivezli svým rodičům do Oytenu. 

Po náročných výstupech předcho-
zích dní se nesla středa již v poklid-
nějším rytmu. Němečtí studenti strá-
vili jeden den na blanenském gymná-
ziu. Během dopoledního vyučování 
zazněly písně z česko-rakouského 
muzikálu Das geheime Leben der 
Piraten. Žáci gymnázia zpívali a hráli 
před zcela zaplněným sálem.

Beseda s německy mluvícími stu-
denty gymnázia, při níž německé děti 
a jejich učitelé odpovídali na zvídavé 
otázky českých kolegů, následovala 
po úspěšném divadelním představení.

V rámci laboratorního cvičení stu-
denti zkoumali různé stupně tvrdosti 
vody na vzorku vody z říčky Punkvy, 

destilované vody, minerální vody a 
vzorku vody z vodovodního kohout-
ku.

V hodině výtvarné výchovy žáci 
vytvořili společné umělecké dílo Ac-
tion-Art á la Jackson Pollock. 

Vzájemná pomoc a spolupráce při 
sestavení a naprogramování autíčka 
se hodila dětem v hodině robotiky.

Brněnské podzemí pod Zelným 
trhem nadchlo ve čtvrtek německé 
studenty nejen expozicí mučicích 
nástrojů, ale především možností je 
vyzkoušet. V Brně nesměla chybět 
návštěva a hra v Lasergame. 

Typicky české občerstvení zajistily 
na páteční závěrečnou párty hosti-
telské rodiny. Stoly se prohýbaly pod 
obloženými chlebíčky, bábovkami, 
hanáckými koláči, jednohubkami i 
krájenou klobásou. Němečtí hosté se 
svěřili, že si všichni odvážejí domů 
2-3 kg. Čeho? Nápověda - ve školní jí-
delně děti ochutnaly chlupaté knedlí-
ky se zelím, svíčkovou s knedlíkem a 
řízek s maštěným bramborem. O tom, 
jak se děti stravovaly v hostitelských 
rodinách, můžeme pouze spekulovat 
dle množství povolených dírek v pás-
cích u kalhot.

Byl to opravdu vzorně připravený 
a nádherně prožitý týden s novými 
kamarády a s novou motivací ke stu-
diu cizích jazyků.

Na shledanou, auf Wiedersehen se 
všichni těší opět 13. října 2018 v Oy-
tenu u Severního moře v Německu. 

Za realizační tým výměnných po-
bytů Gymnázia Blansko Mgr. Jana 
Žilková, koordinátorka projektu.

Východočeské zajímavosti
LETOVICE - První letošní zájezd 

pro zdraví Nového sdružení ZP Le-
tovice nás zavedl do východních 
Čech. Brzy ráno nás očekávali v 
Hradci Králové ve firmě Petrof, kte-
rou v roce 1864 založil Antonín Pet-
rof. Továrna se velmi dobře rozvíje-
la a začala vyvážet klavíry a pianina 
do celého světa, od roku 1899 byl 
její majitel c. a k. dvorním dodava-
telem rakouského císařství, v roce 
1934 získali Grand Prix na světové 
výstavě v Bruselu, po znárodnění se 
výroba dále rozvíjela, v roce 1958 
na EXPO v Bruselu bylo oceněno 
zlatou medaili koncertní křídlo Pe-
trof MONDIAL. Po roce 1991 byla 
továrna privatizována rodinou Pet-
rof, dnes firmu řídí Zuzana Ceralová 
Petrofová, vítězná manažerka roku 
2015.

Prohlédli jsme si muzeum kla-
vírů a pianin, prošli jsme složitou 
a náročnou výrobou od stolárny, 
přes montáž po expedici s velmi 
podrobným výkladem. V Hradci 
Králové jsme ještě byli na prohlídce 
obřího akvária. Je to neskutečný zá-
žitek, když všude kolem vás klidně 
proplouvají obrovské barevné ryby 
všech možných druhů. Nejvíce se 
nám líbili rejnoci. Odpoledne jsme 
navštívili Kuks. Prošli jsme městeč-
kem, od bývalých lázní je nádherný 
výhled na protější výšinu s hospi-
talem Kuks, kterému vévodí kostel 
Nejsvětější Trojice. Celý komplex 

staveb na obou březích Labe začal 
koncem 17. století budovat hrabě 
František Antonín Špork. 

Hospital s klášterem řádu Milo-
srdných bratří byl určen k péči o 
vysloužilé vojáky a chudé. Terasu 
v průčelí stavby zdobí dvacet čtyři 
slavných alegorických ženských po-
stav Ctností a Neřestí z dílny geni-
álního barokního sochaře Matyáše 
Bernarda Brauna. S vynikající prů-
vodkyní jsme si prohlédli hospitál, 
kostel, lékárnu Milosrdných bratří, 
chodbu s nedávno objevenými fres-
kami sta podob Tance smrti, lapi-
dárium s originály soch, do nově 
upravené bylinkové zahrady jsme 
jen nahlédli. 

Cestou do údolí bylo možné ob-
divovat bývalé lázně, kde se každý 
rok koná vinobraní, po kaskádo-
vém schodišti teče víno z obnove-
ného vinohradu hraběte Šporka. 
Z původního Kuksu se všechno 
nedochovalo, přesto je zde citlivě 
propojená krajina, architektura a 
umění. Prožili jsme velmi pěkný 
den s krásným počasím a nádherně 
rozkvetlou přírodou. Poznali jsme 
mnoho nového, za celý den jsme se 
i dostatečně unavili. Zájezd se konal 
v rámci oslav Dne Země, za finanční 
podpory Jihomoravského kraje a ve 
spolupráci s kanceláří Zdravé měs-
to Letovice.

 Za NSZdP Letovice 
Ing. Jaroslava Konůpková
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Nadaný student Marek Musil uspěl 
v celostátním kole olympiády 
v ruském jazyce

BOSKOVICE, PTENÍ - Marek Musil studuje 
třetí ročník na Vyšší odborné škole ekonomic-
ké a zdravotnické a Střední škole Boskovice. 
Věnuje se tam oboru Hotelnictví – Hotelnictví 
a turismus. 

Jeho velkou láskou se stal ruský jazyk. Za tři 
roky ho zvládl natolik, že uspěl na krajském 
kole olympiády v ruském jazyce a získal první 
místo. Pomyslné stupně vítězů obsadil i na celo-
státním kole v Praze, kde skončil na výborném 
třetím místě a jen o bod mu „uteklo“ místo dru-
hé. 

Mladý muž z Ptení nedaleko Prostějova, kte-
rý v současné době pobývá na internátu v Bos-
kovicích. Kromě jazyků ho zajímá také divadlo, 
dabing nebo zpěv. Více o své lásce k ruštině a 
životních cílech prozradil v rozhovoru pro Zr-
cadlo.

Ke studiu ruštiny jste se dostal až na střed-
ní škole, co vás k tomu vedlo?

Na základní škole jsem měl němčinu. Na 
střední škole jsem si k základní angličtině mu-
sel vybrat druhý jazyk. Prvně jsem chtěl jít do 
němčiny, že v ní budu pokračovat. Nakonec 
jsem si ale řekl, že zkusím ruštinu. Teď jsem za 
to hrozně rád. Ruština je velmi zvučná, melodic-
ká, hezky zní a není tvrdá... zamiloval jsem si ji a 
líbí se mi hodně moc.

A jak vznikla myšlenka, že byste měl zku-
sit olympiádu?

Ruštinu studuji tři roky. Tak se mi to zalíbilo, 
že jsem se jí začal věnovat víc. Toho si všimla 
moje paní učitelka PhDr. Hana Kyzlinková, která 
se mě zeptala, jestli nechci zkusit olympiádu, že 
by mi to šlo. V únoru jsem tedy absolvoval kraj-
ské kolo, které jsem vyhrál a postoupil do celo-
státního, které se odehrálo 23. dubna v Praze. 
Tam jsem skončil třetí z celé republiky. O jeden 
bod mi uteklo druhé místo. Pro mě je to výbor-
ný výsledek, ten den jsem se navíc necítil dobře, 
tak jsem rád, že jsem to tak dobře zvládl.

V čem celostátní kolo spočívalo?
Bylo to něco jako maturita. Psal jsem písemný 

test a potom byly ústní zkoušky. Vylosovali jsme 
si téma, a na to jsme mluvili nějakou dobu, po-
tom následovaly dotazy poroty. Další část spo-
čívala v popisu obrázků a nějaké situace. Tam 
jsem asi „nachytal“ nejvíc bodů, protože se vě-
nuji i divadlu, zpívám, dabuji, takže myslím že 
jsem svůj projev pěkně převedl. 

Jaké jste si vybral téma?
Vybral jsem si téma můj dům. Byly tam u toho 

ještě různé podbody, například jakou hudbu 
poslouchám, jaké je moje oblíbené místo doma, 
koho zvu na návštěvy a kdy a proč... 

Zkusíte olympiádu i v příštím roce nebo se 
budete soustředit na maturitu?

Ještě nevím. Přemýšlím o tom, ale chtěl bych 
se spíš věnovat maturitě. Letos jsem byl i na 
soutěžní přehlídce Puškinově památníků, kte-
rou jsem vyhrál. Takže přemýšlím, že se tam 
zúčastním znovu, protože poezie a próza mě 
hodně baví. Ale na olympiádu nevím.

Ruský jazyk není vaše jediná záliba, čemu 
se dále věnujete?

Už od malička mě táhlo divadlo. Na základ-
ní škole jsme měli dramatický kroužek. Zjistil 
jsem, že to je to, co mě naplňuje, a co bych chtěl 
v životě dělat. Původně jsem chtěl studovat na 
konzervatoři v Brně. V přijímacím řízení jsem 
ale skončil asi druhý pod čarou. Tak jsem si 
říkal, že půjdu na nějakou školu a v prváku to 
zkusím znovu, ale zase jsem skončil těsně pod. 
Byl jsem z toho hodně špatný, ale rozhodl jsem 
se, že budu pokračovat ve studiu v Boskovicích, 
odmaturuji, a pak se můžu umění dál věnovat.

V současné době chodím do boskovické ZUŠ 
na zpěv, do Prostějova dojíždím do drama-
tického kroužku, ty mám tedy celkem asi tři. 
V Plumlově provázím na zámku. Věnuju se da-
bování krátkých amatérských filmů. 

To je pestrá škála zájmů, čemu se budete 
věnovat po skončení studia v Boskovicích?

Určitě zkusím nějakou uměleckou školu. Ale 
kdyby to nevyšlo, tak odjedu do zahraničí, dám 
si pauzu a pak se k tomu vrátím, protože umění 
mě baví a je to asi jediné, co bych mohl dělat, 
abych byl spokojený. 

Do zahraničí se chci podívat hlavně kvůli ja-
zykům. Chci umět rusky, anglicky, chci se věno-
vat němčině a začít s francouzštinou. Jazyky mě 
prostě hodně lákají, i když jsou hodně těžké. 
Dále se chci věnovat také divadlu a dabingu. 
Ideální by bylo to všechno skloubit dohromady. 
To bych byl spokojený.  Radim Hruška
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Nadaný student Marek Musil uspěl 
v celostátním kole olympiády 
v ruském jazyce

BOSKOVICE, PTENÍ - Marek Musil studuje 
třetí ročník na Vyšší odborné škole ekonomic-
ké a zdravotnické a Střední škole Boskovice. 
Věnuje se tam oboru Hotelnictví – Hotelnictví 
a turismus. 

Jeho velkou láskou se stal ruský jazyk. Za tři 
roky ho zvládl natolik, že uspěl na krajském 
kole olympiády v ruském jazyce a získal první 
místo. Pomyslné stupně vítězů obsadil i na celo-
státním kole v Praze, kde skončil na výborném 
třetím místě a jen o bod mu „uteklo“ místo dru-
hé. 

Mladý muž z Ptení nedaleko Prostějova, kte-
rý v současné době pobývá na internátu v Bos-
kovicích. Kromě jazyků ho zajímá také divadlo, 
dabing nebo zpěv. Více o své lásce k ruštině a 
životních cílech prozradil v rozhovoru pro Zr-
cadlo.

Ke studiu ruštiny jste se dostal až na střed-
ní škole, co vás k tomu vedlo?

Na základní škole jsem měl němčinu. Na 
střední škole jsem si k základní angličtině mu-
sel vybrat druhý jazyk. Prvně jsem chtěl jít do 
němčiny, že v ní budu pokračovat. Nakonec 
jsem si ale řekl, že zkusím ruštinu. Teď jsem za 
to hrozně rád. Ruština je velmi zvučná, melodic-
ká, hezky zní a není tvrdá... zamiloval jsem si ji a 
líbí se mi hodně moc.

A jak vznikla myšlenka, že byste měl zku-
sit olympiádu?

Ruštinu studuji tři roky. Tak se mi to zalíbilo, 
že jsem se jí začal věnovat víc. Toho si všimla 
moje paní učitelka PhDr. Hana Kyzlinková, která 
se mě zeptala, jestli nechci zkusit olympiádu, že 
by mi to šlo. V únoru jsem tedy absolvoval kraj-
ské kolo, které jsem vyhrál a postoupil do celo-
státního, které se odehrálo 23. dubna v Praze. 
Tam jsem skončil třetí z celé republiky. O jeden 
bod mi uteklo druhé místo. Pro mě je to výbor-
ný výsledek, ten den jsem se navíc necítil dobře, 
tak jsem rád, že jsem to tak dobře zvládl.

V čem celostátní kolo spočívalo?
Bylo to něco jako maturita. Psal jsem písemný 

test a potom byly ústní zkoušky. Vylosovali jsme 
si téma, a na to jsme mluvili nějakou dobu, po-
tom následovaly dotazy poroty. Další část spo-
čívala v popisu obrázků a nějaké situace. Tam 
jsem asi „nachytal“ nejvíc bodů, protože se vě-
nuji i divadlu, zpívám, dabuji, takže myslím že 
jsem svůj projev pěkně převedl. 

Jaké jste si vybral téma?
Vybral jsem si téma můj dům. Byly tam u toho 

ještě různé podbody, například jakou hudbu 
poslouchám, jaké je moje oblíbené místo doma, 
koho zvu na návštěvy a kdy a proč... 

Zkusíte olympiádu i v příštím roce nebo se 
budete soustředit na maturitu?

Ještě nevím. Přemýšlím o tom, ale chtěl bych 
se spíš věnovat maturitě. Letos jsem byl i na 
soutěžní přehlídce Puškinově památníků, kte-
rou jsem vyhrál. Takže přemýšlím, že se tam 
zúčastním znovu, protože poezie a próza mě 
hodně baví. Ale na olympiádu nevím.

Ruský jazyk není vaše jediná záliba, čemu 
se dále věnujete?

Už od malička mě táhlo divadlo. Na základ-
ní škole jsme měli dramatický kroužek. Zjistil 
jsem, že to je to, co mě naplňuje, a co bych chtěl 
v životě dělat. Původně jsem chtěl studovat na 
konzervatoři v Brně. V přijímacím řízení jsem 
ale skončil asi druhý pod čarou. Tak jsem si 
říkal, že půjdu na nějakou školu a v prváku to 
zkusím znovu, ale zase jsem skončil těsně pod. 
Byl jsem z toho hodně špatný, ale rozhodl jsem 
se, že budu pokračovat ve studiu v Boskovicích, 
odmaturuji, a pak se můžu umění dál věnovat.

V současné době chodím do boskovické ZUŠ 
na zpěv, do Prostějova dojíždím do drama-
tického kroužku, ty mám tedy celkem asi tři. 
V Plumlově provázím na zámku. Věnuju se da-
bování krátkých amatérských filmů. 

To je pestrá škála zájmů, čemu se budete 
věnovat po skončení studia v Boskovicích?

Určitě zkusím nějakou uměleckou školu. Ale 
kdyby to nevyšlo, tak odjedu do zahraničí, dám 
si pauzu a pak se k tomu vrátím, protože umění 
mě baví a je to asi jediné, co bych mohl dělat, 
abych byl spokojený. 

Do zahraničí se chci podívat hlavně kvůli ja-
zykům. Chci umět rusky, anglicky, chci se věno-
vat němčině a začít s francouzštinou. Jazyky mě 
prostě hodně lákají, i když jsou hodně těžké. 
Dále se chci věnovat také divadlu a dabingu. 
Ideální by bylo to všechno skloubit dohromady. 
To bych byl spokojený.  Radim Hruška
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úterý 22. května

AKCE
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Pro-
dej vyřazených knih, časopisů a LP 
desek.
Blansko – ZUŠ – Kollárova v 17.30 
hod.: Kráska a zvíře.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: 
Veselá trojka, koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Jak napálit 
banku.
Boskovice v 19.30 hod. Tiché mís-
to.

středa 23. května
AKCE

Blansko – ZUŠ – Zámek 3 v 18 hod.: 
Absolventský koncert č. 3.

KINA
Blansko ve 20 hod. Jak napálit 
banku.
Boskovice v 19.30 hod. Gauguin.

čtvrtek 24. května
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 9 a 10.30 
hod.: Kráska a zvíře, taneční pohád-
ka.
Blansko – Náměstí Republiky v 15 
hod.: ZUŠ OPEN – Koncert vítězů.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Po-
litické strany, jejich proměny a ak-
tuální trendy: Vzestup politických 
podnikatelů.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: 
Koncert – Hovaduo, Ivoš Cicvárek a 
Lada Šimíčková.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Me-
lodie, které milujeme.
Letovice – ZUŠ v 15 hod.: ZUŠ Open.
Velké Opatovice – Kartografické 
centrum v 9 hod.: ZUŠ Open 2018.

KINA
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Solo: Star 
Wars Story.
Boskovice ve 20 hod. Solo: Star 
Wars Story. (s titulky)
Doubravice v 18 hod. Věčně tvá 
nevěrná.

pátek 25. května
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: 
Diskusní skupina pro rodiče s dět-
mi ve věku 0–3 roky.
Blansko – Stará fara v 10 hod.: Na-
kládání s vlastním majetkem.
Blansko – Kostel sv. Martina v 15 

kalendář akcí
hod.: Noc kostelů 2018 v kostele sv. 
Martina.
Blansko – MC Paleček v 16 hod.: 
Pocity a emoce (Hana Mokrá), před-
náška.
Blansko – Těchov – Kulturní dům 
v 18 hod.: Skutečný příběh česko-
slovenského legionáře z ruské fron-
ty 1. světové války.
Blansko – Zámecké nádvoří ve 
20.30 hod.: Open air divadelní 
představení: Rozmarný večer.
kina
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Boskovice v 9.30 hod.: BabyBio-
graf: Věčně tvá nevěrná.
Boskovice v 17 a 20 hod. Solo: 
Star Wars Story.
Šebetov v 19.30 hod. Jumanji: Ví-
tejte v džungli.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Zou-
falé ženy dělají zoufalé věci.

sobota 26. května
AKCE

Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Tajem-
ství za sněhovým knírkem.
Blansko – Náměstí Republiky ve 
14 hod.: 10. sraz a výstava vozidel 
Trabant.
Blansko – Divišova 45 ve 14 hod.: 
Jízdy na LGB železnici.
Boskovice – Zámek ve 13 hod.: 2. 
Boskovické zpěvobraní.
Boskovice – Výletiště na Mazurii ve 
14 hod.: Kácení máje.
Boskovice – Město ve 14 hod.: Mu-
zejní noc.
Moravský kras – Dům přírody Mo-
ravského krasu v 9 hod.: Putování 
za kapkou vody, v 18 hod.: První 
muzejní noc v Domě přírody Mo-
ravského krasu.
Olešnice – Zahrada kulturního 
domu v 15 hod.: Velké gulášové od-
poledne.
Svitávka – Park v 15 hod.: Dětský 
den.
Vanovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
The Beatles Collection Band, kon-
cet.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří ve 
12.30 hod.: Cyklovýlet.

KINA
Blansko v 17 hod. Solo: Star Wars 
Story. (3D)
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Boskovice v 17 hod. Solo: Star 
Wars Story. (3D)

neděle 27. května
AKCE

Blansko – Lažánky – Restaurace U 
Veverek v 10 hod.: Lažánecké strá-
ně – přírodovědná exkurze.
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TJ Sokol Svitávka se připravuje 
na všesokolský slet

SVITÁVKA - Letos se ve dnech 
1. – 6. července uskuteční v Praze 
již XVI. všesokolský slet. Na něj se 
pilně připravují i členové TJ Sokol 
Svitávka. Ti nejmenší se svými ro-
diči nacvičují skladbu Méďové, ve 
které cvičí s plyšovým medvídkem 
na písně Míša Kulička, Méďové a 
Medvědi nevědí. Mladší děti nacvi-
čují skladbu Děti, to je věc! V této 
skladbě zní písně Jaroslava Uhlíře 
a Zdeňka Svěráka a děti zde využí-
vají míče a skládací žíněnky. Dal-
ší skladbu Cirkus nacvičuje starší 
žactvo. V ní si na hudbu z Cirkusu 
Humberto a z muzikálu Pomáda za-
cvičí, zatancují a předvedou i akro-
batické a cirkusové prvky. Poslední 

skladbu, se kterou naše jednota do 
Prahy pojede, nacvičují ženy. Jed-
ná se o skladbu Siluety, ve které se 
kombinují aerobní cviky s tancem s 
obručí (hula hoop), hudebním do-
provodem jsou písničky od skupiny 
Madrage.

Skladby se nacvičují jednou týd-
ně v sokolovně. Vedoucí jednotli-
vých skladeb pravidelně jezdí na 
společná nacvičování do Prahy, kte-
rá vedou přímo autoři skladeb.

Skladby budou prezentovány 
kromě Všesokolského sletu i na ob-
lastních sletech, jako např. v Brně, 
Jedovnicích nebo Městečku Trnáv-
ka. 

 TJ Sokol Svitávka

Blansko – Dřevěný kostelík v 16 
hod.: Živulenky, koncert.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna 
ve 13 hod.: Dětské odpoledne v ar-
boretu.

KINA
Blansko v 15 hod. Hledá se prin-
cezna.
Blansko v 17 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Blansko ve 20 hod. Solo: Star Wars 
Story. (3D)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Jan 

ševci vedli vojnu pro červenou suk-
ni.
Boskovice v 17 hod. Solo: Star 
Wars Story. (3D)
Boskovice ve 20 hod. Neznámý voják.

pondělí 28. května
KINA

Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Pepa.
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Gauguin.
Boskovice v 19.30 hod. Na krátko.

Pobyt žáků z partnerské školy IGS Oyten 
na Gymnáziu v Blansku

BLANSKO - V rámci partnerské 
spolupráce mezi školami IGS Oyten 
z Dolního Saska ve Spolkové repub-
lice Německo a Gymnáziem Blansko 
v České republice proběhl výměnný 
pobyt žáků v rodinách, společná prá-
ce na přírodovědných a ekologických 
projektech v prostředí Moravského 
krasu v České republice. Výměna se 
uskutečnila 7. – 14. dubna 2018, kdy 
blanenské rodiny gymnazistů hostily 
děti z německých rodin.

Od 13. do 20. října 2018 čeká čes-
ké žáky výměnný pobyt v Oytenu při 
wattovém moři u pobřeží Severního 
moře nedaleko Brém. 

Po celodenním cestování ze severu 
Německa k bráně Moravského kra-
su v srdci Evropy zmizely německé 
děti během dvou minut (!) v sobotu 
večer se svými  hostitelskými rodina-
mi z vlakového nástupiště v Blansku. 
Výměně mezi čtrnácti německými 
a čtrnácti českými dětmi totiž před-
cházela čilá komunikace na sociál-
ních sítích.

V neděli dopoledne bylo potřeba 
se dobře poznat, zapamatovat si nová 
jména a navázat kontakty. Nechyběly 
seznamovací aktivity, zábava, legra-
ce, ani obyčejná česká sranda. Zněly 
(často i zároveň) všechny jazyky pro-
jektu – angličtina, němčina, čeština.

Nedělní odpoledne bylo věnováno 
výrobě projektových triček s logem 
projektu na zádech a dorozumíva-
cími piktogramy na prsou. Motivem 
loga projektu se stal typický obyvatel 
krápníkových jeskyní Moravského 
krasu – vrápenec. Následoval rychlo-

kurz českého jazyka a příjemná pro-
cházka Blanskem. 

Pondělí a úterý byly vyplněny te-
rénními cvičeními v Punkevních 
jeskyních, jeskyni Balcarce a komen-
tovanou prohlídkou expozice Domu 
přírody na Skalním mlýně, který 
nabídl spoustu možností k interakci 
s environmentálním materiálem Mo-
ravského krasu a okolím Blanska. Slu-
nečné počasí přímo vybízelo k pro-
cházce turistickými stezkami krasu 
přes Koňské spády, Dolní a Horní 
můstek až k okraji propasti Macocha. 
Jízda lanovkou z Horního můstku 
Macochy zpestřila dětem chvíli před 
obědem. Sympatické paní učitelky 
Ingrid, Annika a Janine z partnerské 
školy IGS Oyten v ekovláčku při ces-
tě od Punkevních jeskyní na Skalní 
mlýn s radostí pozorovaly svoje spo-
kojené svěřence i rozkvetlé stráně 
podél cesty ke Skaláku.

S nadšením také děti přivítaly ná-
vštěvu Mydlidědka v jeho chýši v La-
žánkách, kde si vlastnoručně vyrobily 
svíčku z včelího vosku a mýdlo, které 
coby suvenýry z Moravského krasu 
přivezli svým rodičům do Oytenu. 

Po náročných výstupech předcho-
zích dní se nesla středa již v poklid-
nějším rytmu. Němečtí studenti strá-
vili jeden den na blanenském gymná-
ziu. Během dopoledního vyučování 
zazněly písně z česko-rakouského 
muzikálu Das geheime Leben der 
Piraten. Žáci gymnázia zpívali a hráli 
před zcela zaplněným sálem.

Beseda s německy mluvícími stu-
denty gymnázia, při níž německé děti 
a jejich učitelé odpovídali na zvídavé 
otázky českých kolegů, následovala 
po úspěšném divadelním představení.

V rámci laboratorního cvičení stu-
denti zkoumali různé stupně tvrdosti 
vody na vzorku vody z říčky Punkvy, 

destilované vody, minerální vody a 
vzorku vody z vodovodního kohout-
ku.

V hodině výtvarné výchovy žáci 
vytvořili společné umělecké dílo Ac-
tion-Art á la Jackson Pollock. 

Vzájemná pomoc a spolupráce při 
sestavení a naprogramování autíčka 
se hodila dětem v hodině robotiky.

Brněnské podzemí pod Zelným 
trhem nadchlo ve čtvrtek německé 
studenty nejen expozicí mučicích 
nástrojů, ale především možností je 
vyzkoušet. V Brně nesměla chybět 
návštěva a hra v Lasergame. 

Typicky české občerstvení zajistily 
na páteční závěrečnou párty hosti-
telské rodiny. Stoly se prohýbaly pod 
obloženými chlebíčky, bábovkami, 
hanáckými koláči, jednohubkami i 
krájenou klobásou. Němečtí hosté se 
svěřili, že si všichni odvážejí domů 
2-3 kg. Čeho? Nápověda - ve školní jí-
delně děti ochutnaly chlupaté knedlí-
ky se zelím, svíčkovou s knedlíkem a 
řízek s maštěným bramborem. O tom, 
jak se děti stravovaly v hostitelských 
rodinách, můžeme pouze spekulovat 
dle množství povolených dírek v pás-
cích u kalhot.

Byl to opravdu vzorně připravený 
a nádherně prožitý týden s novými 
kamarády a s novou motivací ke stu-
diu cizích jazyků.

Na shledanou, auf Wiedersehen se 
všichni těší opět 13. října 2018 v Oy-
tenu u Severního moře v Německu. 

Za realizační tým výměnných po-
bytů Gymnázia Blansko Mgr. Jana 
Žilková, koordinátorka projektu.

Východočeské zajímavosti
LETOVICE - První letošní zájezd 

pro zdraví Nového sdružení ZP Le-
tovice nás zavedl do východních 
Čech. Brzy ráno nás očekávali v 
Hradci Králové ve firmě Petrof, kte-
rou v roce 1864 založil Antonín Pet-
rof. Továrna se velmi dobře rozvíje-
la a začala vyvážet klavíry a pianina 
do celého světa, od roku 1899 byl 
její majitel c. a k. dvorním dodava-
telem rakouského císařství, v roce 
1934 získali Grand Prix na světové 
výstavě v Bruselu, po znárodnění se 
výroba dále rozvíjela, v roce 1958 
na EXPO v Bruselu bylo oceněno 
zlatou medaili koncertní křídlo Pe-
trof MONDIAL. Po roce 1991 byla 
továrna privatizována rodinou Pet-
rof, dnes firmu řídí Zuzana Ceralová 
Petrofová, vítězná manažerka roku 
2015.

Prohlédli jsme si muzeum kla-
vírů a pianin, prošli jsme složitou 
a náročnou výrobou od stolárny, 
přes montáž po expedici s velmi 
podrobným výkladem. V Hradci 
Králové jsme ještě byli na prohlídce 
obřího akvária. Je to neskutečný zá-
žitek, když všude kolem vás klidně 
proplouvají obrovské barevné ryby 
všech možných druhů. Nejvíce se 
nám líbili rejnoci. Odpoledne jsme 
navštívili Kuks. Prošli jsme městeč-
kem, od bývalých lázní je nádherný 
výhled na protější výšinu s hospi-
talem Kuks, kterému vévodí kostel 
Nejsvětější Trojice. Celý komplex 

staveb na obou březích Labe začal 
koncem 17. století budovat hrabě 
František Antonín Špork. 

Hospital s klášterem řádu Milo-
srdných bratří byl určen k péči o 
vysloužilé vojáky a chudé. Terasu 
v průčelí stavby zdobí dvacet čtyři 
slavných alegorických ženských po-
stav Ctností a Neřestí z dílny geni-
álního barokního sochaře Matyáše 
Bernarda Brauna. S vynikající prů-
vodkyní jsme si prohlédli hospitál, 
kostel, lékárnu Milosrdných bratří, 
chodbu s nedávno objevenými fres-
kami sta podob Tance smrti, lapi-
dárium s originály soch, do nově 
upravené bylinkové zahrady jsme 
jen nahlédli. 

Cestou do údolí bylo možné ob-
divovat bývalé lázně, kde se každý 
rok koná vinobraní, po kaskádo-
vém schodišti teče víno z obnove-
ného vinohradu hraběte Šporka. 
Z původního Kuksu se všechno 
nedochovalo, přesto je zde citlivě 
propojená krajina, architektura a 
umění. Prožili jsme velmi pěkný 
den s krásným počasím a nádherně 
rozkvetlou přírodou. Poznali jsme 
mnoho nového, za celý den jsme se 
i dostatečně unavili. Zájezd se konal 
v rámci oslav Dne Země, za finanční 
podpory Jihomoravského kraje a ve 
spolupráci s kanceláří Zdravé měs-
to Letovice.

 Za NSZdP Letovice 
Ing. Jaroslava Konůpková
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BLANSKO - Dva tisíce sedm set 
návštěvníků si v pátek 18. a sobo-
tu 19. května přišlo do zámeckého 
parku v Blansku užít prezentaci or-
ganizací pro děti a mládež, hudební 
FEST a Konferenci. Ve spolupráci 
s městem Blanskem ho opět uspo-
řádali skauti ze střediska Světla 
Blansko. 

Děti lákali roboti i hasiči 
Dvaatřicet organizací pro děti a 

mládež v pátek a sobotu zaplnilo 
park a dětem i dospělým nabízeli 
možnost vyzkoušet si, čím se zabý-
vají. Děti si tak hráli s roboty, zkou-
šeli judo nebo baseball a aktivně se 
seznamovali s nabídkou volnočaso-
vek na Blanensku. Stánky, které na-
vštívily, si značili do barevných prů-
vodek a za každých pět organizací 
si mohli zajít na skákací hrad, který 
poskytl partner BAMBIFESTu TOP 
Autosalon Blansko. „Děti chodily 
hodně nadšené z prezentace base-
ballistů a hasičů, a jakmile si jednou 
zašli na skákací hrad, hodně se pak 
snažili navštívit co nejvíce prezen-
tujících, aby mohli přijít zase,“ říká 
s úsměvem jedna z organizátorek 
Gabriela Plchová. Pokud navštívi-
li alespoň 18 organizací, mohli se 
také zúčastnit slosování o deskové 
hry. 

be.FEST si přišlo poslechnout 
800 lidí, vyhrála kapela Odbor 
sociálních věcí

O titul interpreta roku a poukaz 
na 20 hodin v nahrávacím studiu 
letos soutěžily tři kapely – MERS, 
Tryo a Odbor sociálních věcí. Právě 
ten na základě hlasů návštěvníků po 
urputném boji zvítězil. Mimo ně si 
návštěvníci mohli poslechnout kon-
cert Pavla Helana a kapelu Foreplay, 
která zvítězila v loňském ročníku. 
V parku se během be.FESTu vystří-
dalo 800 návštěvníků, kteří vytvo-
řili skvělou atmosféru. „Z be.FESTu 
mám velkou radost, přišlo víc lidí 
než v loňských ročnících a jsem 

rád, že si akci užili. Škoda, že Odbor 
sociálních věcí, který vyhrál, nemá 
svoje písničky, ale slíbili, že na tom 
zapracují a navíc v jejich případě 
akce opravdu splnila svůj účel, pro-
tože šlo o zrovna začínající kapelu. 
Koncert Pavla Helana měl velký 
úspěch a skvělou tečkou byl kon-
cert Foreplay , který si obecenstvo 
očividně užilo,“ řekl organizátor 
be.FESTu Vít Pořízek.

Na Konferenci mluvily osob-
nosti z Blanenska

Blanenský farář Jiří Kaňa z far-
nosti svatého Martina, Ondra Fišer 
a Milan Daněk promluvili na třetí 
konferenci. S publikem hovořili o 
komunitní práci, cestování na fich-
tlu i práci s problémovou mládeží. 
„Byl jsem na všech ročnících Kon-
ference, ale tentokrát mě opravdu 
zaujali všichni vystupující. Hodně 
mě zaujala myšlenka, o které mlu-
vil pan farář Jiří Kaňa, že by se lidé 
neměli tolik zaměřovat na vztahy 
s vrstevníky, ale i na mezigenerační 
vztahy, které jsou stejně důležité a 
dlouhodobě lépe udržitelné,“ řekl 
jeden z návštěvníků Martin Vese-
lý. Pokud jste Konferenci nestihli, 
nezoufejte, již brzy se záznam celé 
Konference objeví na stránkách 
konference.bambifest.com. 

A co teď? 
Akce skončila před pár hodinami, 

ale organizátoři už nyní vymýšlí, co 
by do příště mohli zlepšit. Pokud 
tedy pro ně máte tipy, které jste jim 
na akci nestihli říct, napište na bam-
bifest@bambifest.com. BAMBIFEST 
každoročně chystá skupina skautů, 
jejichž odměnou je pouze radost 
návštěvníků a dobrý pocit. Velkou 
oporou je jim také město Blansko a 
partneři, kteří v úspěch akce každo-
ročně věří a pomáhají tak s její rea-
lizací. Za to jim patří velké díky stej-
ně jako návštěvníkům, kteří i letos 
přišli a BAMBIFEST si s námi užili. 

 Marie Jahodová

BAMBIFEST 2018 zaplnil 
zámecký park, přišlo 2700 lidí ATLETIKA

27. 5., 15:30 h Ostrov u Macochy, 
Šamalíkova míle. 

29. 5., 17:30 h Ráječko - Petrovi-
ce, Hraběnka cup.

KOPANÁ
25. 5., 17 h Boskovice - Svratka 

Brno, KP. 
26. 5., 17 h Blansko - Strání, di-

vize. 
27. 5., 16:30 h Lipovec - Kobeři-

ce, Rájec-Jestřebí - Křenovice, Vilé-
movice - Babice nad Svitavou, Vyso-
čany - Soběšice, I. B.

TENIS
26. 5., 10 h Lipůvka - Start 

Brno B, III. CA. Blansko B - Strání B, 
III. DA. Boskovice - Rudice, IV. BA.

VOLEJBAL
26. 5., 10 + 13 h Rájec-Jestřebí - 

Boskovice, KP II mužů.

Kam za
sportem Volejbalisté Boskovic 

drží první místo
BOSKOVICE - Do konce volej-

balové KP II mužů zbývají čtyři 
dvojkola a tým Boskovic je stále na 
prvním místě. Po dvou výhrách na 
palubovce Moravské Slavie přivítal 
minulý víkend v domácím prostře-
dí silný tým Břeclavi.

TJ Minerva Boskovice - Slovác-
ký sportovní klub Břeclav 3:1 
(-18, 22, 14, 19) a 3:2 (11, -24, 
-20, 17, 2).

Po prohraném prvním setu se 
boskovický tým začal prosazovat 
pestřejším útokem a první utkání 
dovedl k vítěznému konci. Druhý 
zápas byl podstatně vyrovnanější 
a o jeho výsledku rozhodla až pátá 
sada, kterou ale boskovický celek 
vyhrál rozdílem třídy.

TJ Sokol Kobylí - SK Rájec-
-Jestřebí 0:3 (-8, -7, -15) a 0:3 (-9, 
-12, -20).

Podle očekávání byla tato dvě 
utkání jasnou záležitostí hostující-
ho celku.

 1.  Boskovice 20 11 5 2 2 52:26 45
 2.  Útěchov 22 13 0 1 8 46:28 40
 3.  Hodonín 20 10 2 3 5 45:33 37
 4.  Břeclav 20 9 3 3 5 45:33 36
 5.  MS Brno 18 10 2 1 5 40:26 35
 6.  Rájec-Jestřebí 18 8 1 0 9 29:31 26

 7.  Střelice 20 3 1 3 13 21:52 14
 8.  Kobylí 18 0 0 1 17 5:54 1

Už tuto sobotu hostí v okresním 
derby tým Rájce-Jestřebí celek Bo-
skovic. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Streetbalový turnaj Blanenská čunča se vydařil
BLANSKO - Streetballový bas-

ketbalový turnaj tři na tři s názvem 
Blanenská čunča, pořádaný pod 
záštitou města Blanska a klubu BBK 
Blansko, má za sebou vydařený pre-
miérový ročník. 

Celkový počet dvaatřicet druž-
stev (120 hráčů) předčil očekávání 
organizátorů turnaje, na který do-
razily týmy z Blanska, Brna, Olo-
mouce či z Kroměříže.

Turnaj byl rozdělen celkem do 
pěti kategorií: muži, ženy, chlapci, 
dívky a mix, kde proti sobě hráli ti 
nejmenší chlapci a dívky dohroma-
dy. 

Kategorii Mix ovládl tým Žáby, ve 
složení Bartoňová, Kouřilová, Vaň-
ková, Daňková, kategorii Chlapci 
tým Trevor Army (Ševčík, Bobrov-

ský, Jelínek, Berka), kategorii Dívky 
tým Žabky (Stloukalová, Varyšová, 
Šmerdová, Horáková), kategorii 
Ženy tým Tři sestry (K. Mináriková, 
M.Mináriková a Sobočíková) a nej-
prestižnější kategorii Muži, která 
mohla nabídnout i zástupce české 
nejvyšší basketbalové soutěže, vy-
hrál tým Dlouhý, Široký a Kudrnatý, 
ve složení Jan Strašák, Matěj Musil a 
Vojtěch Marek.

V neposlední řadě se soutěžilo i 
o hodnotné ceny v dovednostních 
soutěžích. 

Nejlepším smečařem a králem 
dalekostřelců se stal Radek Jurka, 
vyřazovací soutěž trestných hodů 
ovládla Anna Dospělová a soutěž 
trojkařů vyhrál domácí Jan Charvát. 
 (kaj), foto archiv

Základní škola TGM postoupila v NBA junior
BLANSKO - Basketbalový tým 

Základní školy TGM Blansko žáků z 
první až čtvrté třídy zvítězil v před-
kole třetího ročníku turnaje NBA 
junior v Tišnově a tím si zajistil po-
stup mezi třicet celků v rámci celé 
České republiky. 

Na podzim tedy děti ze Základní 
školy TGM Blansko čekají minimál-
ně další dva turnaje. 

Těm bude předcházet takzvaný 
draft v Praze, kde si kapitán školní-
ho družstva vylosuje dresy jednoho 
z týmů slavné NBA. Ten pak budou 
žáci reprezentovat v další části NBA 
junior. 

Jde o jedinečný celosvětový pro-
jekt s mezinárodním přesahem, ko-
pírující herní systém NBA. 

Česká republika se předloni za-

pojila jako jedenáctý evropská 
země v pořadí.

Výsledky:
ZŠ TGM Blansko - ZŠ Smíškova 

Tišnov 40:6
ZŠ TGM Blansko - ZŠ Čejkovická 

Brno 24:18
ZŠ TGM Blansko - ZŠ nám. 28. říj-

na Brno 26:12
Bodovali: Kříž David 26, Foř-

tík František 20, Zezula Lukáš 18, 
Žampach Radovan 10, Šebelová 
Sára, Ellinger Denis, Fojtík Roman a 
Prášil Štěpán po 4 a Sedláková Bar-
bora 2b.

Další hráči: Foitová Tereza, Foj-
tík Roman, Hejčová Michaela, Kříž 
Samuel, Kubíková Kristýna, Šamo-
nilová Lucie, Švancarová Sára, Za-
chovalová Lucie.  (kaj)Festival Boskovice odtajňuje hlavního 

headlinera: Je jím americká parta Dälek
BOSKOVICE - V termínu 5. – 8. 

Července 2018 se v Boskovicích ode-
hraje 26. ročník multižánrového fes-
tivalu Boskovice. K již dříve potvrze-
ným interpretům jako jsou například 
hiphopeři Prago Union nebo americ-
ký baskytarista Fernando Saunders 
nyní přibývají další dvě hvězdná 
jména. Hlavním headlinerem letoš-
ního ročníku bude legendární kape-
la Dälek z Ameriky. Seznam českých 
umělců rozšíří producent Jan P. Mu-
chow s kapelou The Antagonists. 

Američani Dälek budou bezesporu 
jedním z hlavních hudebních lákadel 
letošního ročníku. Tahle parta, kte-
rá se vymyká všem zažitým žánro-
vým škatulkám, vznikla v roce 1998 
v New Jersey. Hudební publicisté o 
nich často s nadsázkou říkají, že se 

jejich hudba nachází na pomezí My 
Bloody Valentine, Public Enemy, Ein-
stürzende Neubauten či Death Grips.  
O tom, že je jejich vystoupení oprav-
du ojedinělým zážitkem, se návštěv-
níci Boskovic budou moci přesvědčit 
v pátek večer na hlavní stage v areálu 
letního kina. 

Neméně zajímavé bude i sobotní 
vystoupení vyhledávaného produ-
centa Jana P. Muchowa, který stojí 
mimo jiné za �ilmovou hudbou u více 
než �0 celovečerních �ilmů. Postaral 
se například o hudbu v kultovních 
Samotářích a ve snímku Teorie tygra. 
Jan P. Muchow návštěvníkům �ilmo-
vé skladby zahraje naživo společně 
s kapelou The Antagonists, která je 
složená z významných osobností čes-
ké hudební scény. Na pódiu se objeví 

například zpěvačka Ema Brabcová, 
frontman Please The Trees Václav 
Havelka nebo skladatel a multiinstru-
mentalista Marek Doubrava. Tento 
hudební projekt měl v minulém roce 
premiéru na festivalu Soundtrack 
Poděbrady, kde se odehrálo jediné 
loňské vystoupení. Jelikož letos mají 
v plánu jen pár koncertů, budou ná-
vštěvníci Boskovic svědky opravdu 
unikátního vystoupení.

Festival si ani v letošním roce ne-
klade žádné žánrové hranice. Mi-
lovníkům jazzu a blues by rozhodně 
neměla uniknout scéna v zámeckém 
skleníku. Ta bude ve čtvrtek večer za-
svěcená blues (Jamie Marshall, The 
Bladderstones, Bluesweiser, Band 
of Heysek), v pátek a v sobotu bude 
oděná výhradně do jazzového hávu. 

K vidění tu budou umělci a seskupe-
ní jako Limbo, Tomáš Sýkora nebo 
Zorba že ja Buddha, ale také zástupci 
jazzové německé scény, např. duo He-
ribert Dorsch – Günter Heinz a další. 
Pro návštěvníky je také připravena 
elektronická scéna v bývalém bosko-
vickém klubu Sklepy, další hudební 
program se bude konat v synagoze a 
v evangelickém kostele. 

Na své si přijdou i �ilmoví fajnšme-
kři, pro které bude v kině Panorama 
nachystaná čtyřdenní �ilmová pro-
jekce. Filmy budou rozděleny do te-
matických bloků (např. narozeniny 
Rychlých šípů, zločiny českého ko-
munismu, sté výročí vzniku Česko-
slovenska). Pro fanoušky výtvarného 
umění budou po celém městě připra-
veny i nejrůznější výstavy.  (hrr)
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Lysice připomínají světoběžníka - 
kapitána Erwína Dubského

LYSICE - Patřil k nejvýznam-
nějším světoběžníkům z Moravy, 
přičemž význam jeho přínosu pro 
světovou kulturu je doceňován až 
nyní. Řeč je o korvetním kapitáno-
vi, hraběti Erwinu Antonínovi Anna 
Dubském (1836 - 1909). Jeho dob-
rodružný život a renesanční osob-
nost nově připomíná zámek v Lysi-
cích na Blanensku, který býval síd-
lem rodiny Dubských. Zámek se tak 
připojil k akci Národního památko-
vého ústavu (NPÚ), který letos při-
pomíná na svých hradech a zámcích 
zástupce někdejší české a moravské 
šlechty ve službách diplomacie.

„Kapitán Dubský má mezi nimi 
bezesporu čestné místo,“ řekla Zr-
cadlu kastelánka lysického zámku 
Martina Medková Rudolfová. Připo-
mněla, že Dubský obeplul svět, při-
čemž z Asie si přivezl kolekci mimo-
řádně cenných fotografií. Větší ko-
lekci, která mimo jiné představuje 
průkopníky fotografie v Japonsku, 
Thajsku či Hongkongu má již jen 
Metropolitní muzeum v New Yorku. 
Mnohé z těchto snímků patří doslo-
va ke světovým unikátům.

Dubský obeplul svět na korve-
tě Erzherzog Friedrich rakousko-
-uherského námořnictva. Plavba 
započala 16. května 1874. Šlo o loď 
s parním pohonem lodního šroubu. 
Diplomatickým posláním výpravy 

bylo prezentovat Rakousko-Uher-
sko v dálných zemích. Korvetní ka-
pitán Dubský na ní shromáždil jedi-
nečnou uměleckou sbírku, kterou si 
přivezl na rodový zámek. 

Z cest přivezl 500 fotografií a 
60 beden se zhruba 1300 před-
měty. Osudy expedice popsal ve 
svém dvoudílném lodním deníku. 
Jedinečná je především kolekce 
albuminových fotografií. Nejde o 
snímky pořízené přímo hrabětem 
Dubským, ale fotografie, které vy-
tvořili lidé považovaní doslova za 
zakladatele fotografie v Japonsku či 
Thajsku.

Snímky zachycují dávno zapo-
menutou podobu mnohých krajů. 
Dubský si z Japonska přivezl i fotku 
města Nagasaki ze sedmdesátých 
let 19. století. K zajímavostem patří 
fotky Učida Kuičiho, jenž se do dějin 
japonského umění zapsal moderně 
pojatými ateliérovými snímky.

Ke kuriozitám kolekce patří 
snímky prvního thajského profesi-
onálního fotografa Francise Chita 
zachycující Bangkok nebo snímky 
Afonga Laie z Hongkongu. Ten tam 
zaznamenal řádění tajfunu. Foto-
grafie mají tedy nejen velkou umě-
leckou, ale i dokumentární hodno-
tu.

Nyní je zhruba šest desítek sním-
ků vystaveno v zámecké knihovně, 

pojmenované po kapitánovi. „Dále 
se nám podařilo zapůjčit mumii, 
kterou si koupil v Egyptě nebo jeho 
sbírku minerálů. Tyto předměty se 
staly po znárodnění zámku majet-
kem lysické základní školy, která 
nám je ale nyní pro prezentaci hra-
běte zapůjčila,“ vysvětlila kastelán-
ka.

Kapitán Dubský byl nejen sběra-
tel umění a jeho znalec, ale také vel-
mi dobře maloval. První kritičkou 

jeho děl byla jeho sestřenice a další 
slavná obyvatelka lysického zámku 
- spisovatelka Marie Ebner Eschen-
bachová. Ta je dosud v Rakousku 
považována za stejně slavnou tvůr-
kyni pohádek, jak je tomu v Česku 
u Boženy Němcové. Zajímavé před-
měty z kolekce, shromážděné hra-
bětem Dubským, jsou nově k vidění 
i v lysické zámecké kavárně.

Martin Jelínek
Foto zámek Lysice

Řádková 
inzerce

Jsem od Letovic, svobodný, 
štíhlé postavy, 51 let, 180 cm a 
hledám vážný i intimní vztah. 

 Tel.: 736 455 621
Vdovec 70 let, hledá sympatic-

kou ženu, nekuřačku, menší posta-
vy. 60-70 let. Letovicko a okolí. 

 Tel.: 778 204 894
Prodám světlý kuchyňský stůl 

se 3 šuflaty – 70x110, výška 75, ku-
laté rohy, cena 1300,- Kč a barevná 
sklíčka do biolampy i s návodem, 
cena 1000,- Kč a LCD monitor, úh-
lopříčky 61 cm s TV tunerem, cena 
500,- Kč.  Tel.: 775 991 148

Matka se třemi malými dětmi 
prosí nutně o ubytování, azyl u 
hodných lidí. Nemáme se kde učit, 
kde si hrát. Jsem ochotná s výpomo-
cí v domácnosti nebo na zahradě. 
 Kontakt email: 

 mamca500@seznam.cz

Inzerce: 
774 408 399

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet opakování posílejte 

na e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Při nehodách u Kuniček se zranilo pět lidí
KUNIČKY - Hned dvě dopravní 

nehody se v pondělí 14. května sta-
ly u Kuniček. 

Zranilo se při nich celkem pět 

lidí. První nehoda se stala krátce 
před sedmnáctou hodinou, druhá 
pak nedaleko za necelé dvě hodiny 
po ní.

Při prvním střetu potřebovali 
ošetření záchranářů dvě osoby. Při 
druhé se zranili tři lidé.

Hasiči poskytli první pomoc, od-

pojili akumulátory u havarovaných 
aut a uniklé provozní kapaliny za-
sypali sorbentem.  (hrr)

 Foto HZS Jmk
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V Žernovníku byl zahájen 
nový ročník velké ceny

ŽERNOVNÍK - V neděli 20. květ-
na 2018 proběhlo první kolo již 16. 
ročníku Velké ceny Blanenska v po-
žárním útoku. Letošní seriál byl po 
dohodě Rady Velké ceny a hlavního 
sponzora pojmenován jako Pivovar 
Černá Hora cup Velké ceny Blanen-
ska v požárním útoku.

Zahajující soutěž se uskutečni-
la tradičně v Žernovníku u Černé 
Hory, v místním prostorném spor-
tovním areálu za obcí. Že zdejší trať 
patří k nejrychlejším na Blanensku, 
je v hasičských kruzích všeobecně 
známo, obvykle se zde lámou ligové 
rekordy. 

Nicméně výkony v mužské kate-
gorii tomu tentokráte příliš nena-
svědčovaly, zato v kategorii ženské 
se pověst žernovské dráhy bezvý-
hradně potvrdila.

K soutěži nejprve nastoupila 
družstva mužská, jichž se ke star-
tu přihlásilo 35, a jak už bylo výše 
řečeno, k vidění bylo spoustu poka-
žených pokusů. Tento fakt ale roz-
hodně neubírá na kvalitě pokusům 
vítězným, které předvedly týmy 
Radostína nad Oslavou, Sychotí-
na A a Bořitova. Zvítězil Radostín 

nad Oslavou z okresu Žďár s časem 
17,05 s, druhé místo patřilo Sycho-
tínu A za čas 17,10 s a třetí příčku 
si svým časem jen o setinu horším 
– 17,11 s - zajistil nedaleký Bořitov.

Ženské části soutěže, v níž o příč-
ku nejvyšší bojovalo 16 týmů, jed-
noznačně kraloval Senetářov, který 
jakoby dlouhou zimní přestávku 
ani neměl, časomíru se proudař-

kám podařilo zastavit v čase 16,40 
s. Druhé skončily Němčice s časem 
17,09 s a trojici nejlepších doplnil 
domácí Žernovník s časem 17,16 s.

Druhé kolo uspořádá senetářov-
ský sbor dobrovolných hasičů na je-
jich trati v neděli 10. června 2018, 
začátek soutěže je ve 12 hodin.

Broňa Zhořová
Foto Pavel Kuchař

První díl seriálu běhů do vrchu 
Hraběnka Cup vyhrál Grün

SLOUP - V úterý 15. května za-
hájil prvním závodem Horní Lhota 
- Petrovice už 19. ročník běhů do 
vrchu Hraběnka Cup.

Vítězem prvního klání, ve kterém 
se představilo dvaašedesát startují-
cích, byl s téměř minutovým násko-
kem Vojtěch Grün v barvách Elite 
Sport Boskovice.

Medailisté
Muži: 1. Grün Vojtěch (Elite Sport 

Boskovice), 23:20, 2. Šebánek Petr 
(Rájec), 24:17, 3. Barbořík Jan (Eli-
te Sport Max Team Blansko), 24:32. 
Veteráni 1: 1. Široký Stanislav (AK 
Blansko Dvorská), 24:23, 2. Klopec 
Aleš (Blansko), 24:46, 3. Jančík To-
máš (Elite Sport Boskovice), 24:56. 
Veteráni 2: 1. Spáčil Leopold (Le-
tovice), 29:20, 2. Tichý Alois (Blan-
sko), 30:43, 3. Matěna Vladimír 
(VZS Blansko), 30:47. Veteráni 3: 
1. Svoboda Pavel (TJ Sloup), 31:49, 
2. Šperka Oldřich (Jedovnice), 
32:04, 3. Brtník Jiří (Babice nad 
Svitavou), 35:39. Junioři: 1. Ma-
rek Samuel (Elite Sport Boskovi-
ce), 26:30, 2. Kolář Martin (Biatlon 
Blansko), 26:36, 3. Široký Stanislav 
(Blansko), 29:04.

Ženy: 1. Polachová Lenka (Hori-
zont Kola Novák Blansko), 27:47, 
2. Kolářová Kateřina (Blansko), 
32:07, 3. Krušinová Andrea (Letovi-
ce), 33:36. Veteránky 1: 1. Komár-
ková Zdeňka (Kometky Olešnice), 
29:49, 2. Kakáčová Jana (ASK Blan-
sko), 31:56, 3. Grünová Ivana (AC 

Okrouhlá), 35:34. Veteránky 2: 
1. Hyláková Dana (AK Drnovice), 
32:54, 2. Hynštová Marie (AK Drno-
vice), 33:32, 3. Žákovská Alena (Ho-
rizont Kola Novák Blansko), 34:34. 
Juniorky: 1. Machalová Denisa (AK 
Drnovice), 31:16, 2. Procházková 
Nela (ASK Blansko), 35:40, 3. Ma-

tušková Julie (ASK Blansko), 35:40.
Druhým závodem Hraběnka Cupu 

je v úterý 22. května běh Skalní 
Mlýn - Macocha, jarní část seriálu 
končí 29. května na trase Ráječko - 
Petrovice.  Lubomír Slezák

S číslem 7 vítězný Vojtěch Grün. 
Foto archiv AK Drnovice.

Pivo se ještě 
prodraží

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Hodinu před 
půlnocí narazila policejní hlídka v 
Rájci-Jestřebí na cyklistu, který jen 
stěží ovládal svůj stroj. 

„Jezdec jedoucí na patřičně nevy-
baveném bicyklu kličkoval po silni-
ci a jen zázrakem neupadl. Policisté 
měli o důvodech jeho počínání oka-
mžitě jasno. Dechová zkouška jejich 
tušení jen potvrdila. Jedenadvaceti-
letý cyklista nadýchal 2,67 promi-
le,“ popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

Mladík přiznal, že se vrací z lo-
kálu, kde si dal nejméně pět dva-
náctek. Po projednání přestupku 
správním orgánem musí počítat s 
tím, že se mu vypitá piva o několik 
tisícovek určitě prodraží.  (hrr)

Potřeboval 
pletivo

HABRŮVKA - Velký pozemek, 
který hodlá asi oplotit, vlastní za-
tím neznámý pachatel. Ten v noci 
odcizil z volně přístupného pozem-
ku poblíž Habrůvky odložených 
deset rolí pletiva. Tamním lesákům 
tak způsobil škodu za nejméně tři-
cet tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A třída, sk. A
22. kolo: Novosedly - Start 

Brno 1:3, Přímětice - Kuřim 2:6, 
Žebětín - Miroslav 4:1, Znojmo - 
Dobšice 2:4, Zastávka - Líšeň B 1:1, 
Rajhradice - Šlapanice 5:0, Kunštát 
- Slatina 2:0.
 1.  Start Brno 22 18 3 1 74:21 57
 2.  Rajhradice 22 13 6 3 56:29 45
 3.  Kuřim 22 13 2 7 48:28 41
 4.  Kunštát 22 11 5 6 47:35 38
 5.  Líšeň B 22 9 7 6 42:25 34
 6.  Žebětín 22 10 4 8 47:38 34
 7.  Dobšice 22 8 8 6 37:39 32
 8.  Přímětice 22 7 8 7 35:40 29
 9.  Novosedly 22 7 3 12 34:49 24
 10.  Slatina 22 5 6 11 30:46 21
 11.  Zastávka 22 5 5 12 32:47 20
 12.  Šlapanice 22 5 5 12 23:53 20
 13.  Znojmo 22 4 5 13 27:51 17
 14.  Miroslav 22 4 3 15 31:62 15

I. B třída, sk. A
22. kolo: Slavkov u Brna - Vi-

lémovice 2:5, Podolí u Brna 
- Vysočany 2:2, Jedovnice - Pa-
člavice-Dětkovice 5:2, Kobeřice - 
Medlánky 1:0, Soběšice - Čebín 2:1, 
Křenovice - Babice nad Svitavou 0:4, 
Rájec-Jestřebí - Lipovec 2:1.
 1.  Pačlavice 22 14 5 3 52:22 47
 2.  Rájec-Jestřebí 22 13 2 7 43:34 41

 3.  Vilémovice 22 11 6 5 55:40 39
 4.  Babice 22 11 1 10 47:38 34
 5.  Kobeřice 22 10 4 8 44:36 34
 6.  Medlánky 22 8 7 7 34:31 31
 7.  Lipovec 22 8 5 9 37:36 29
 8.  Soběšice 22 9 2 11 46:46 29
 9.  Křenovice 22 8 4 10 48:56 28
 10.  Podolí 22 8 3 11 41:44 27
 11.  Čebín 22 7 6 9 29:35 27
 12.  Vysočany 22 8 3 11 45:63 27
 13.  Jedovnice 22 6 5 11 40:54 23
 14.  Slavkov 22 4 5 13 33:59 17

Okresní přebor
22. kolo: Rudice - Olomučany 4:1, 

Olešnice - Černá Hora 1:6, Doubra-
vice - Skalice 3:1, Letovice - Sloup 
3:0, Lipůvka - Bořitov 1:3, Adamov 
- Šošůvka 5:0, Boskovice B - Ráječ-
ko B 3:1.
 1.  Černá Hora 22 18 0 4 75:26 54
 2.  Boskovice B 22 13 4 5 59:37 43
 3.  Olešnice 22 13 1 8 57:44 40
 4.  Letovice 22 12 0 10 45:48 36
 5.  Bořitov 22 11 2 9 61:45 35
 6.  Rudice 22 11 2 9 49:39 35
 7.  Olomučany 22 10 4 8 52:51 34
 8.  Skalice 22 10 1 11 70:67 31
 9.  Adamov 22 9 3 10 49:49 30
 10.  Ráječko B 22 9 1 12 47:51 28
 11.  Šošůvka 22 8 3 11 41:71 27
 12.  Sloup 22 6 4 12 37:62 22
 13.  Doubravice 22 6 3 13 28:48 21
 14.  Lipůvka 22 3 2 17 45:77 11

III. třída
22. kolo: Ráječko C - Ostrov 1:4, 

Kunštát B - Benešov 0:0, Lažany - 
Vavřinec 2:2, Kotvrdovice - Vísky 
1:1, Drnovice - Knínice 2:0, Kořenec 
- V. Opatovice 3:3, Vranová - Cetko-
vice 2:4.
 1.  Drnovice 22 16 2 4 80:25 50
 2.  V. Opatovice 22 14 2 6 85:42 44
 3.  Vísky 22 11 3 8 47:36 36
 4.  Vavřinec 22 9 6 7 59:50 33
 5.  Cetkovice 22 10 2 10 45:50 32
 6.  Ostrov 22 9 4 9 63:62 31
 7.  Lažany 22 8 6 8 34:40 30
 8.  Kunštát B 21 8 5 8 42:52 29
 9.  Kotvrdovice 22 8 4 10 36:51 28
 10.  Benešov 21 7 6 8 45:62 27
 11.  Vranová 22 7 4 11 51:67 25
 12.  Knínice 22 7 3 12 49:63 24
 13.  Kořenec 22 7 2 13 35:57 23
 14.  Ráječko C 22 6 3 13 50:64 21

IV. třída
20. kolo: Letovice B - Vavřinec B 

1:0, Doubravice B - Skalice B 2:4, 
Lažánky - Vísky B 4:5, Voděrady - 
Svitávka 0:4.
 1.  Letovice B 15 10 3 2 58:19 33
 2.  Skalice B 16 10 3 3 63:26 33
 3.  Svitávka 15 9 3 3 43:19 30
 4.  Vavřinec B 17 7 3 7 28:41 24
 5.  Doubravice B 16 6 5 5 37:33 23
 6.  Lažánky 15 6 2 7 34:39 20
 7.  Vilémovice B 15 5 3 7 34:41 18

Do Sloupu konečně dorazil prezident
Lup odvezl 
jednoduše

PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - Poměrně 
snadno se v Prostředním Poříčí do-
stal k lupu zatím neznámý pachatel. 

„Prošel na nezajištěný pozemek 
vedle domu třiatřicetiletého maji-
tele a následně se dostal po poni-
čení zámku na vratech do zahradní 
kůlny. V ní pak odcizil několik rolí 
asfaltové lepenky, dvě lopaty, seke-
ru, dvoje hrábě, krumpáč a moty-
ku,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

Ukradení věci odvezl poměrně 
snadno na odcizeném trakaři, sta-
vebním kolečku a vozíku. Škoda je 
skoro deset tisíc korun.  (hrr)

 8.  Voděrady 15 4 5 6 33:45 17
 9.  V. Opatovice B 16 3 3 10 25:50 12
 10.  Vísky B 16 1 4 11 22:64 7

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
23. kolo: 26. 5., 16:30 h Černá 

Hora - Adamov, Šošůvka - Ráječ-
ko B. 

27. 5., 16:30 h Doubravice - Bo-
skovice B, Bořitov - Olešnice, Olo-
mučany - Letovice, Skalice - Rudice, 
Sloup - Lipůvka.

III. TŘÍDA
23. kolo: 26. 5., 15:30 h V. Opa-

tovice - Drnovice. 16:30 h Ostrov - 
Lažany, Knínice - Kotvrdovice. 

27. 5., 16:30 h Benešov - Cetko-
vice, Ráječko C - Vranová, Vavřinec 
- Kořenec, Vísky - Kunštát B.

IV. TŘÍDA
21. kolo: 25. 5. 18 h Vilémovi-

ce B - Svitávka, Skalice nad Svita-
vou B - Letovice B. 

26. 5., 13 h Velké Opatovice B - 
Lažánky. 14 h Doubravice B - Vodě-
rady.

SLOUP - Protože se ve Sloupu za 
uplynulých sto let, tedy od vzniku 
Československa, nedočkali návštěvy 
prezidenta, zorganizovali si jeho 
obyvatelé v sobotu prezidentskou 
návštěvu sami. Zároveň si tak připo-
mněli oslavy narozenin republiky.

Do městysu, který je vyhlášeným 
poutním místem na Moravě, dora-
zil nikoli současný český, ale první 
československý prezident Tomáš G. 
Masaryk. Jeho návštěva se odehrá-
vala v prvorepublikovém duchu. Celá 

obecní rada se kvůli tomu navlékla 
do fraků.

Prezidenta si zahrál důchodce Jiří 
Marek, který se TGM skutečně po-
dobá. Dostal stylový oblek, klobouk, 
nezbytné masarykovské brýle - cvikr 
a povolán byl pro něj ze stájí v Petro-
vicích kočár tažený koňmi.

Společnost hlavě státu dělalo děv-
čátko v kroji. Sloupští Masarykovi, 
který jim při projížďce ulicemi kynul 
z kočáru, nadšeně mávali. Před kul-
turním domem jej přivítalo stylově 

oděné vedení radnice chlebem a solí i 
jeho oblíbenou písničkou Ach synku, 
synku. Poté si všichni společně pro-
hlédli výstavu ke stoletému výročí 
republiky. Sloupští na ní sehnali his-
torické předměty od starých telefonů 
a televizorů až po vybavení česko-
slovenského legionáře, dále původní 
československé mince a bankovky. 
Na výstavě neschází fotogra�ická ga-
lerie prezidentů od Masaryka až po 
Miloše Zemana.

Vývoj republiky i obce přibližují 
snímky a historické dokumenty na 
naučných panelech. Příchozí se tak 
například doví, kdy byla postavena 
sloupská benzinka, tamní družstevní 
byty, nebo že v roce 1988 byly vysvě-
ceny kostely sloupského poutního 
kostela sv. Cyril a Metoděj a sv. Václav.

Nejcennějším exponátem výstavy 
je kopie busty prezidenta Masaryka, 
kterou za první republiky vyrobil 
sloupský klempíř Arnošt Keprt.

„Víme, že ji poslal do Prahy panu 
prezidentovi darem a ten bustu při-
jal,“ uvedl starosta obce Martin Miku-
lášek (nez.) Pevně spolu se Sloupský-
mi doufá, že jednou městys navštíví 
skutečný prezident.  (lín)

 Foto PRÁVO Martin Jelínek

Potřeboval 
naftu

KNÍNICE - Naftu asi nutně potře-
buje zatím neznámý pachatel, který 
se vypravil do areálu firmy v Kníni-
cích. 

Zloděj na místě násilným způ-
sobem otevřel nádrže na pěti od-
stavených zemědělských strojích a 
odčerpal z nich téměř tři sta litrů 
paliva. Škoda je více než sedm tisíc 
korun.  (hrr)
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Okresní derby v Ráječku o víkendu 
ovládli fotbalisté Boskovic

REGION - Fotbalový víkend na-
bídl v krajském přeboru okresní 
derby, ve kterém Ráječko hostilo 
Boskovice, v divizi jelo Blansko do 
Žďáru nad Sázavou.

Divize
26. kolo: Žďár nad Sázavou - 

Blansko 2:0 (0:0).
Blansko: Záleský - Závodný, Dvo-

řák, Šplíchal, Kratochvíl (62. Chlou-
pek), Trtílek (75. Feik), Sodomka 
(43. Petřík), Kuldan, Gromský, Bo-
kůvka, Bárta.

Začátek zápasu patřil hostům, 
kteří předvedli několik dobrých 
brejků, ale bez brankového efektu. 
Poté sice hra probíhala v režii do-
mácích, ale také oni byli v koncovce 
bezradní.

Ve druhé půli v 56. minutě při-
šla největší šance Blanska, ale akci 
zakončenou Dvořákem brankář 
Konrád zlikvidovat. V 71. minutě 
zůstal na zadní tyči nepokrytý Bu-
reš a hlavičkou na přední tyč ote-
vřel skóre zápasu. A když se v 80. 
minutě trefil střelou po zemi z vel-
kého vápna Vopršal, připsal si do-
mácí celek tři body.

Další výsledky: Bzenec - Velká 
Bíteš 0:2, Šumperk - Ždírec nad 
Doubravou 0:1, Břeclav - Rosice 
0:1, Vrchovina - Stará Říše 1:0, Pol-
ná - Tasovice 4:1, Strání - Havlíčkův 
Brod 8:1.
 1.  Vrchovina 25 18 3 4 51:24 57
 2.  Žďár n.S.  23 16 3 4 53:18 51
 3.  Rosice 24 12 8 4 59:22 44
 4.  Šumperk 25 13 4 8 47:28 43
 5.  Tasovice 24 13 2 9 44:42 41
 6.  Stará Říše 24 11 4 9 37:28 37
 7.  Bzenec 24 11 2 11 54:50 35
 8.  Ždírec 24 10 4 10 24:30 34
 9.  Polná 24 10 2 12 48:49 32
 10.  Břeclav 24 9 4 11 33:35 31
 11.  Blansko 24 6 8 10 25:34 26
 12.  Velká Bíteš 23 7 4 12 29:43 25
 13.  Strání 24 7 2 15 33:49 23
 14.  Havl. Brod 24 6 4 14 31:67 22
 15.  Třebíč 24 1 6 17 20:69 9

V sobotu 26. května se v Blansku 
představí celek Strání.

Krajský přebor
26. kolo: Ráječko - Boskovice 

2:4 (0:2), 52. a 75. Keprt D. - 5. 
Novák, 6. Havlíček, 82. a 86. Sta-
ra.

Ráječko: Němeček - Gremmel, 
Sedlák, Keprt D., Sedláček, Keprt R., 
Lidmila, Zeman (86. Sychra), Horá-
ček (36. Mizerniuc), Voda, Horák.

Boskovice: Bednář - Müller, 
Václavek, Daněk, Černý, Preč, Ho-
rák, Martínek (90. Feruga), Novák 

(63. Živný), Havlíček (80. Bayer), 
Stara.

Kdo přišel na utkání o sedm mi-
nut později, nemohl pochopit, jak 
může domácí celek prohrávat o dvě 
branky.

Ráječko nastoupilo do zápa-
su s velkou touhou po vítězství a 
v úvodních pěti minutách zavřelo 
tým Boskovic před jeho vápno. Hos-
tující obrana musela odvracet dva 
rohy, po hlavičce Zemana se zaskvěl 
brankář Bednář. 

Jenže z prvního útoku hostů padla 
první branka zápasu. Na dlouhý míč 
si v páté minutě za obranu naběhl 
Novák a nadvakrát překonal Ně-
mečka. A dřív než se domácí tým 
stačil ze šoku vzpamatovat, vyběhl 
Němeček až k autové čáře, ale svůj 
odkop nasměroval přímo na kopač-
ku Havlíčka, který mu míč z první 
uklidil do brány. Neskutečný úvod 
pro Boskovice.

V dalších minutách první půle se 
Ráječko hnalo za vyrovnáním, smut-
ným hrdinou těchto minut byl Da-
niel Keprt, který měl dvě vyložené 
brankové příležitosti, ale ani jednu 
neproměnil. Hosté sázeli na pevnou 
obranu a rychlé brejky, třetí brance 
ve své síti zabránil Němeček skvě-
lým zákrokem při šanci Havlíčka.

Také úvod druhé půle patřil do-
mácím. Hosty nejprve zachránilo 
od pohromy břevno, ale do sedla je 
vrátil obrovskou chybou v 52. mi-
nutě brankář Bednář. Svým nepove-
deným výhozem našel přesně hráče 
domácích, ten posunul míč Keprto-
vi a ten se tentokrát nemýlil. Navíc 
byl při střele faulován a Daněk šel 
po červené kartě pod sprchy. 

Ráječko tak začalo hrát dlouhou 
přesilovku, kterou využilo o dvacet 
minut později, když se znovu stře-
lou uvnitř vápna prosadil Daniel 
Keprt. Domácí tým nasadil k závě-
rečnému tlaku, kterému hostující 
obrana odolávala s vypětím všech 
sil. 

Osm minut před koncem ale po-
slal hostující Horák milimetrovou 
přihrávku mezi domácí beky Staro-
vi a ten proměnil brejk a vrátil hos-
tům vedení. Za další čtyři minuty si 
Martínek na brankové čáře pohrál 
hned s trojicí domácích obránců a 
jeho ideální zpětnou přihrávku pře-
tavil znovu Stara ve čtvrtou branku 
Boskovic.

A tak si Boskovice překvapivě od-
vezly z Ráječka všechny tři body. Di-
váci viděli velice kvalitní střetnutí, 
jehož jedinou kaňkou byli nezletilí 
domácí fanoušci, kteří sice na úvod 

barevnými dýmovnicemi vykouzlili 
skvělou podívanou, poté však ne-
místnými a hanlivými výkřiky své-
mu celku příliš nepomohli.

Další výsledky: Bohunice - 
Svratka Brno 3:1, Bosonohy - Spar-
ta Brno 3:2, Bučovice - Vojkovice 
0:3, Rousínov - Veselí n. Moravou 
2:1, Moravská Slavia - Mutěnice 
1:1, Bystrc-Kníničky - Ivančice 1:0, 
Lanžhot - Moravský Krumlov 6:0.
 1.  Lanžhot 25 18 6 1 62:13 60
 2.  Ráječko 26 15 5 6 62:32 50
 3.  Bystrc 25 15 5 5 53:35 50
 4.  Bohunice 25 13 8 4 57:31 47
 5.  Mutěnice 26 11 8 7 49:29 41
 6.  Sparta Brno 26 11 8 7 53:45 41
 7.  Boskovice 26 12 5 9 49:44 41
 8.  Svratka Brno 26 11 6 9 57:42 39
 9.  Bosonohy 26 9 5 12 48:54 32
 10.  Rousínov 25 10 1 14 44:57 31
 11.  Vojkovice 26 9 3 14 44:62 30
 12.  M. Krumlov 26 8 6 12 39:57 30
 13.  Ivančice 26 7 6 13 40:47 27
 14.  Mor. Slavia 26 6 4 16 30:73 22
 15.  Veselí 26 5 3 18 39:70 18
 16.  Bučovice 26 3 7 16 15:50 16

Už v pátek 25. května hostí Bos-
kovice Svratku Brno, o den později 
jede Ráječko do Moravského Krum-
lova.  Text a foto Lubomír Slezák

Na snímku z Ráječka střílí Jan 
Novák úvodní branku střetnutí.

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Nehoda 
komplikovala 
provoz

LIPŮVKA - Tři jednotky profesi-
onálních hasičů zasahovaly u pře-
vráceného nákladního automobilu 
u Lipůvky. 

Minulé úterý po sedmnácté ho-
dině spěchali jihomoravští profe-
sionální hasiči k dopravní nehodě 
nákladního automobilu u Lipůvky. 
Vůz se během nehody převrátil na 
bok do blízkého pole. Po zabezpe-
čení místa nehody rozhodl velitel 
zásahu o povolání speciálního vy-
prošťovacího automobilu z Brna.

Hasiči vyložili z nákladového 
prostoru převážený materiál a za-
jistili jej proti dešti připravenými 
plachtami. Krátce po dvacáté ho-
dině převrátili vozidlo pomocí na-
vijáků zpět na kola. Během nehody 
se nikdo nezranil. 

 (hrr), foto HZS JmK


