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Fotbalový víkend přinesl celkům 
našeho regionu sedm bodů

REGION - Blansko - tři body, Rá-
ječko - tři body, Boskovice - jeden 
bod. To je bilance minulého fotbalo-
vého víkendu celků z našeho okresu 
v divizi a v krajském přeboru.

Divize
27. kolo: Blansko - Strání 4:2 

(2:1), 28. a 30. Kratochvíl, 53. Tr-
tílek, 90.+1 Kuldan - 37. a 58. Fru-
hauf. ČK: 79. Lorenc (Strání).

Blansko: Záleský - Pšikal, Feik 
(89. Šmerda), Dvořák, Šplíchal, Kra-
tochvíl, Trtílek (76. Sodomka), Kul-
dan, Gromský (21. Imramovský), 
Bokůvka, Bárta.

Velice důležité utkání dvou týmů 
ze spodní poloviny tabulky pro 
sebe rozhodli domácí, kteří se ten-
tokrát dokázali prosadit střelecky 
a dvakrát vedli o dvě branky. Strání 
sice vždycky zkorigovalo, na víc ale 
nestačilo. 

V posledních deseti minutách 
hrálo Blansko přesilovku, kterou 
dokázalo využít v nastaveném čase 
Kuldanem.

Další výsledky: Stará Říše - Pol-
ná 1:4, Rosice - Žďár nad Sázavou 
5:1, Třebíč - Bzenec 3:3, Havlíčkův 
Brod - Ždírec nad Doubravou 1:1, 
Tasovice - Břeclav 1:1, Velká Bíteš - 
Vrchovina 1:3.
 1.  Vrchovina 26 19 3 4 54:25 60
 2.  Žďár n. S. 24 16 3 5 54:23 51
 3.  Rosice 25 13 8 4 64:23 47
 4.  Šumperk 25 13 4 8 47:28 43
 5.  Tasovice 25 13 3 9 45:43 42
 6.  Stará Říše 25 11 4 10 38:32 37
 7.  Bzenec 25 11 3 11 57:53 36
 8.  Polná 25 11 2 12 52:50 35
 9.  Ždírec 25 10 5 10 25:31 35
 10.  Břeclav 25 9 5 11 34:36 32
 11.  Blansko 25 7 8 10 29:36 29
 12.  Velká Bíteš 24 7 4 13 30:46 25
 13.  Strání 25 7 2 16 35:53 23
 14.  Havl. Brod 25 6 5 14 32:68 23
 15.  Třebíč 25 1 7 17 23:72 10

V posledních třech kolech hraje 
Blansko nejprve ve Ždírci, doma 
přivítá Havlíčkův Brod a v dohrávce 
odloženého 17. kola hostí 16. červ-
na Tasovice.

Krajský přebor
27. kolo: Moravský Krumlov - 

Ráječko 0:1 (0:1), 2. Gremmel.
Ráječko: Němeček - Bartoš, Mi-

zerniuc, Gremmel, Sedlák, Keprt 
D. (77. Zeman), Sedláček, Keprt R. 
(77. Zeman), Lidmila, Voda, Horák 
(63. Pernica).

Lepší úvod si hosté snad ani ne-
mohli představit. Už ve druhé mi-
nutě udělala domácí obrana hrubou 
chybu a všudybyl Gremmel vstřelil 

úvodní a jak se později ukázalo také 
jedinou branku zápasu.

V dalších minutách mělo Ráječ-
ko více ze hry, ale z žádné šance už 
branka nepadla. 

S přibývajícími minutami obě 
mužstva přitvrdila, hráči domácího 
celku viděli pět žlutých karet, hos-
té dohrávali bez zraněného střelce 
Daniela Keprta.

Důležité tři body tak odjely do 
Ráječka, o držiteli druhé příčky ale 
rozhodne dohrávka 18. kola, ve kte-
ré 30. května hostí Bohunice Bystrc.

Boskovice - Svratka Brno 3:3 
(0:2), 56. Stara, 69. Preč, 79. Živ-
ný - 28. a 47. Havlín, 45. Čermák.

Boskovice: Klimeš - Müller (61. 
Dračka), Černý, Václavek, Feruga 
(46. Živný), Horák, Martínek, Preč, 
Havlíček, Stara, Novák.

Boskovice začaly velkým tlakem, 

po patnácti minutách mohly vést o 
tři branky, ale dorostenecký bran-
kář hostů (nahradil v minulém kole 
vyloučenou jedničku) ukazoval, že 
chytat umí. Od dvacáté minuty za-
čali být u míče častěji hosté a svoji 
převahu vyjádřili ještě do poločasu 
dvěma brankami.

Když po necelých dvou minutách 
druhé půle přidala Svratka z poku-
tového kopu třetí branku zdálo se 
být rozhodnuto. Domácí celek ale 
předvedl nevídaný herní obrat, za-
tlačil svého soupeře do jeho poku-
tového území a deset minut před 
koncem bylo vyrovnáno. V závě-
rečném tlaku orazítkoval Václavek 
hlavou tyč, Živný z malého vápna 
přestřelil, Boskovicím chyběl k vý-
hře kousek štěstí.

Další výsledky: Ivančice - Boso-
nohy 0:1, Moravská Slavia - Bohuni-
ce 1:3, Vojkovice - Bystrc-Kníničky 

2:2, Veselí n. Moravou - Bučovice 
1:0, Sparta Brno - Lanžhot 3:2, Mu-
těnice - Rousínov 2:0.
 1.  Lanžhot 26 18 6 2 64:16 60
 2.  Ráječko 27 16 5 6 63:32 53
 3.  Bystrc 26 15 6 5 55:37 51
 4.  Bohunice 26 14 8 4 60:32 50
 5.  Mutěnice 27 12 8 7 51:29 44
 6.  Sparta Brno 27 12 8 7 56:47 44
 7.  Boskovice 27 12 6 9 52:47 42
 8.  Svratka Brno 27 11 7 9 60:45 40
 9.  Bosonohy 27 10 5 12 49:54 35
 10.  Rousínov 26 10 1 15 44:59 31
 11.  Vojkovice 27 9 4 14 46:64 31
 12.  Mor. Krumlov 27 8 6 13 39:58 30
 13.  Ivančice 27 7 6 14 40:48 27
 14.  Mor. Slavia 27 6 4 17 31:76 22
 15.  Veselí 27 6 3 18 40:70 21
 16.  Bučovice 27 3 7 17 15:51 16

Tuto sobotu hrají Boskovice v Bo-
hunicích, o den později se v Ráječku 
představí Sparta Brno. 

Text a foto Lubomír Slezák 

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Smrtelná 
nehoda v 
Boskovicích

BOSKOVICE - Smrtelné zranění 
utrpěl při nehodě v Boskovicích 
starší motocyklista. K tragickému 
střetu došlo v sobotu ve večerních 
hodinách. 

„Podle dosavadního šetření ne-
dal motocyklista vyjíždějící z ved-
lejší silnice přednost řidiči osobní-
ho vozidla jedoucímu po hlavní ko-
munikaci. Starší muž na motocyklu 
bohužel utrpěl zranění neslučitel-
ná se životem, kterému podlehl než 
mohl být letecky transportován do 
brněnské nemocnice,“ uvedla poli-
cejní mluvčí Alice Musilová. 

Dechová zkouška u řidiče osob-
ního vozu měla negativní výsledek, 
Nehoda a její okolnosti zůstávají 
v šetření blanenských dopravních 
policistů.  (hrr), foto HZS JmK
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V boskovické nemocnici 
instalovali nový babybox

BOSKOVICE - Minulý týden zahá-
jili v boskovické nemocnici provoz 
nového babyboxu. 

Ten je instalovaný v těsné blíz-
kosti hlavního vchodu do zdravot-
nického zařízení. Zařízení pro od-
ložené děti STATIM dodal Zdeňkem 
Juřica MONTEL.  

Nový babybox je zhotovený z an-
tikorového plechu, jeho dvoukřídlá 
dvířka se otvírají automaticky a po 
vložení děťátka a aktivaci senzoru 
se zcela samočinně zavřou. 

Ručičky či nožičky děťátka jsou 
chráněny proti kolizi s dvířky foto-
buňkami. Vnitřní prostor bedýnky 
je klimatizován. 

Babybox je opatřen náhradním 
zdrojem energie a napojen mno-
honásobně jištěnou signalizací na 
stálou službu a na mobilní telefo-
ny.

O kulturní doprovod slavnost-
ního otevření se postaral pěvecký 
sbor Janáček. Kdo bohužel nemohl 
dorazit, byl samotný autor celé 
myšlenky babyboxů Zdeněk Juřica, 

kterému viróza zabránila v příjez-
du. 

V našem regionu jsou v současné 
době již dvě tato zařízení. Před ne-

dávnem zprovoznili babybox také 
v blanenské nemocnici. 

Radim Hruška
Foto Monika Šindelková

Nejmladší boskovičtí plavci 
reprezentovali v Kuřimi

BOSKOVICE, KUŘIM - Nejmladší 
plavci reprezentovali v sobotu 19. 
května oddíl plavání SVČ Boskovice 
v Kuřimi.

Děti ročníků narození 2008 a 
2009 plavali padesátimetrovou 
trať, plavci ročníků 2010 a mladší 
bojovali o cenné kovy na poloviční, 
tedy pětadvacetimetrové trati.

Nejlépe se dařilo Kristýnce Ne-
zvalové, která zvítězila na pětadva-
cet metrů prsa a na pětadvacet me-
trů motýl byla těsně druhá. 

Na stupně vítězů vystoupali také 
Michal Veselý a sedmiletý Honzík 
Bednář. Nina Chlupová a Patrick 
Müller obsadili na trati padesát me-
trů prsa těsně nepopulární čtvrté 
místo. 

Ostatní, tedy Emma Mikuláško-
vá, Elen Hortová, Izabela Slámová, 
Anna Šperková, Julie Spoustová, 
Radka Uchytilová, Radek Dokoupil 
a Dominik Barry bojovali statečně 
a vzorně reprezentovali oddíl SVČ 
Boskovice.  Lubomír Slezák

 Foto archiv plavání Boskovice

Karty nabídly 
hotovost

DOUBRAVICE - Vytrvalý byl 
zloděj, který se odpoledne snažil 
dostat do osobního automobilu 
Mercedes zaparkovaného poblíž 
hřbitova v Doubravici nad Svitavou. 
Nejdříve dveře spolujezdce poničil, 
aby následně na nich rozbil okno. 
Otvorem se dostal dovnitř, kde od-
cizil na předním sedadle odloženou 
dámskou kabelku s peněženkou 
a doklady majitele vozidla. Vedle 
toho v ní byly dva mobilní telefony, 
svazek klíčů a platební karty. Škoda 
je více než třicet tisíc korun. Možná 
stejný zloděj řádil hodinu před tím 
v Letovicích. Tam si vyhlédl před 
marketem odstavený nákladní au-
tomobil. Do něj se dostal po poni-
čení zámku dveří spolujezdce. Z ka-
biny odcizil vedle navigace, tabletu 
a mobilního telefonu i peněženku s 
platebními kartami. Z nich pak ob-
ratem v bankomatu vybral dvacet 
tisíc korun v hotovosti. Škoda se tak 
vyhoupla na skoro padesát tisíc ko-
run.  (hrr)

KOPANÁ
I. A, sk. A
23. kolo: Zastávka - Přímětice 2:1, 

Slatina - Kuřim 3:4, Líšeň B - No-
vosedly 4:1, Šlapanice - Žebětín 1:1, 
Dobšice - Kunštát 0:1, Miroslav - 
Znojmo 5:2, Start Brno - Rajhradi-
ce 4:1.
 1.  Start Brno 23 19 3 1 78:22 60
 2.  Rajhradice 23 13 6 4 57:33 45
 3.  Kuřim 23 14 2 7 52:31 44
 4.  Kunštát 23 12 5 6 48:35 41
 5.  Líšeň B 23 10 7 6 46:26 37
 6.  Žebětín 23 10 5 8 48:39 35
 7.  Dobšice 23 8 8 7 37:40 32
 8.  Přímětice 23 7 8 8 36:42 29
 9.  Novosedly 23 7 3 13 35:53 24
 10.  Zastávka 23 6 5 12 34:48 23
 11.  Slatina 23 5 6 12 33:50 21
 12.  Šlapanice 23 5 6 12 24:54 21
 13.  Miroslav 23 5 3 15 36:64 18
 14.  Znojmo 23 4 5 14 29:56 17

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

- Slavkov u Brna 4:1, Medlánky 
- Podolí u Brna 0:4, Čebín - Je-
dovnice 3:2, Lipovec - Kobeřice 
3:3, Rájec-Jestřebí - Křenovice 
4:0, Vilémovice - Babice nad 
Svitavou 3:2, Vysočany - Sobě-
šice 1:0.
 1.  Pačlavice 23 15 5 3 56:23 50
 2.  Rájec-Jestřebí 23 14 2 7 47:34 44
 3.  Vilémovice 23 12 6 5 58:42 42
 4.  Kobeřice 23 10 5 8 47:39 35

 5.  Babice 23 11 1 11 49:41 34
 6.  Medlánky 23 8 7 8 34:35 31
 7.  Podolí 23 9 3 11 45:44 30
 8.  Lipovec 23 8 6 9 40:39 30
 9.  Čebín 23 8 6 9 32:37 30
 10.  Vysočany 23 9 3 11 46:63 30
 11.  Soběšice 23 9 2 12 46:47 29
 12.  Křenovice 23 8 4 11 48:60 28
 13.  Jedovnice 23 6 5 12 42:57 23
 14.  Slavkov 23 4 5 14 34:63 17

Okresní přebor
23. kolo: Černá Hora - Ada-

mov 3:1, Šošůvka - Ráječko B 4:5, 
Doubravice nad Svitavou - Bosko-
vice B 1:3, Bořitov - Olešnice 6:1, 
Olomučany - Letovice 5:4, Skalice 
nad Svitavou - Rudice 4:1, Sloup - 
Lipůvka 3:1.
 1.  Černá Hora 23 19 0 4 78:27 57
 2.  Boskovice B 23 14 4 5 62:38 46
 3.  Olešnice 23 13 1 9 58:50 40
 4.  Bořitov 23 12 2 9 67:46 38
 5.  Olomučany 23 11 4 8 57:55 37
 6.  Letovice 23 12 0 11 49:53 36
 7.  Rudice 23 11 2 10 50:43 35
 8.  Skalice 23 11 1 11 74:68 34
 9.  Ráječko B 23 10 1 12 52:55 31
 10.  Adamov 23 9 3 11 50:52 30
 11.  Šošůvka 23 8 3 12 45:76 27
 12.  Sloup 23 7 4 12 40:63 25
 13.  Doubravice 23 6 3 14 29:51 21
 14.  Lipůvka 23 3 2 18 46:80 11

III. třída
23. kolo: Velké Opatovice - Dr-

novice 0:0, Ostrov u Macochy - 

Lažany 6:1, Knínice - Kotvrdovi-
ce 2:1, Benešov - Cetkovice 0:1, 
Ráječko C - Vranová 2:2, Vavři-
nec - Kořenec 3:3, Vísky - Kun-
štát B 0:2.
 1.  Drnovice 23 16 3 4 80:25 51
 2.  V. Opatovice 23 14 3 6 85:42 45
 3.  Vísky 23 11 3 9 47:38 36
 4.  Cetkovice 23 11 2 10 46:50 35
 5.  Vavřinec 23 9 7 7 62:53 34
 6.  Ostrov 23 10 4 9 69:63 34
 7.  Kunštát B 22 9 5 8 44:52 32
 8.  Lažany 23 8 6 9 35:46 30
 9.  Kotvrdovice 23 8 4 11 37:53 28
 10.  Knínice 23 8 3 12 51:64 27
 11.  Benešov 22 7 6 9 45:63 27
 12.  Vranová 23 7 5 11 53:69 26
 13.  Kořenec 23 7 3 13 38:60 24
 14.  Ráječko C 23 6 4 13 52:66 22

 
IV. třída
21. kolo: Vilémovice B - Svitáv-

ka 1:3, Skalice nad Svitavou B - 
Letovice B 3:2, Velké Opatovice B 
- Lažánky 0:3, Doubravice nad Svi-
tavou B - Voděrady 6:0.
 1.  Skalice B 17 11 3 3 66:28 36
 2.  Letovice B 16 10 3 3 60:22 33
 3.  Svitávka 16 10 3 3 46:20 33
 4.  Doubravice B 17 7 5 5 43:33 26
 5.  Vavřinec B 17 7 3 7 28:41 24
 6.  Lažánky 16 7 2 7 37:39 23
 7.  Vilémovice B 16 5 3 8 35:44 18
 8.  Voděrady 16 4 5 7 33:51 17
 9.  V. Opatovice B 17 3 3 11 25:53 12
 10.  Vísky B 16 1 4 11 22:64 7

 Připravil Lubomír Slezák

V Nemocvičně je nutriční poradentství

Ani zámek kolo 
neochránil

SKALICE - Bytelný zámek ne-
ochránil jízdní kolo, které odstavil 
jeho devětadvacetiletý majitel před 
vlakovým nádražím ve Skalici nad 
Svitavou. Zatím neznámý pachatel 
v průběhu dne zámek odstranil a 
horské kolo ze stojanu odcizil. Maji-
teli tak způsobil škodu za nejméně 
deset tisíc korun.  (hrr)

Kam na 
okresní 
kopanou
Okresní přebor

24. kolo: 2. 6., 14:15 Letovice - 
Skalice nad Svitavou. 15 h Olešnice 
- Sloup. 16:30 h Ráječko B - Černá 
Hora. 

3. 6., 16:30 h Rudice - Doubravi-
ce nad Svitavou, Lipůvka - Olomu-
čany, Adamov - Bořitov. 19 h Bos-
kovice B - Šošůvka.

III. třída
24. kolo: 2. 6., 15:30 h Drnovi-

ce - Vavřinec. 16:30 h Kunštát B - 
Knínice. 

3. 6., 16:30 h Kořenec - Ostrov u 
Macochy, Cetkovice - Vísky, Kotvr-
dovice - Velké Opatovice, Lažany - 
Ráječko C, Vranová - Benešov.

IV. třída
22. kolo: 2. 6., 16:30 h Letovi-

ce B - Doubravice nad Svitavou B. 
3. 6., 16:30 h Lažánky - Vavři-

nec B, Svitávka - Vísky B, Voděrady 
- Vilémovice B.

BLANSKO - Nemocvična připra-
vuje další novinku. Od června 2018 
nabízí zcela novou službu, a to NU-
TRIČNÍ PORADENSTVÍ.

Nutriční poradenství je vhodné 
jak pro klienty zdravé, tak i pro ty, 
kteří mají zdravotní komplikace 
(např. vysoký krevní tlak, vysoká 
hladina cholesterolu, diabetes mel-
litus 1. a 2. typu, nadváha a obezita, 
metabolický syndrom, intolerance 

či potravinové alergie aj.). Poskyto-
vané služby jsou vhodné pro všech-
ny věkové kategorie, tedy jak pro 
dospělé, tak i pro děti, těhotné ženy, 
kojící ženy i seniory.

Nutriční poradenství zabezpe-
čuje nutriční terapeut, Bc. Lucie 
Havlíková, která má ukončené ba-
kalářské vzdělání v tomto oboru a 
dále studuje magisterský obor Nu-
triční specialista. 

Nutriční poradenství probíhá od 
června v prostorách Nemocvičny, a 
to vždy v úterý, ve středu a ve čtvr-
tek v rámci provozní doby Nemo-
cvičny. 

Mezi poskytovanými službami 
nechybí vstupní konzultace, měře-
ní na bioimpedanční váze, analýza 
složení těla, individuální jídelníčky, 
rámcové jídelníčky, individuální 
program aj.  Kateřina Ostrá

Alkohol sehrál 
hlavní roli

BLANSKO - Alkohol sehrál stě-
žejní roli při večerní dopravní ne-
hodě v blanenské Bezručově ulici. 
Dvaačtyřicetiletý řidič osobního 
automobilu Ford tam nepřizpůsobil 
rychlost jízdy a dostal smyk. Neo-
vladatelné vozidlo najelo nejdříve 
mimo vozovku na travnatou plochu 
a na chodník, kde narazilo do po-
dezdívky domu. Poté se vůz vrátil 
zpět na silnici, aby na druhé straně 
narazil do popelnic. Až poté se na 
vozovce zastavilo. Během manévru 
došlo ke sražení devětapadesátile-
tého chodce. Ten musel být se zra-
něními převezen do nemocnice. 

Při vyšetřování havárie policisté 
zjistili, že cizinec za volantem je 
pod vlivem alkoholu. Při dechové 
zkoušce mu přístroj ukázal hod-
notu 1,7 promile. Policisté mu na 
místě zadrželi řidičský průkaz. Při 
nehodě vznikla škoda za skoro pa-
desát tisíc korun.  (hrr)

Na Suchém připravili dětský den
SUCHÝ - Nádherné, slunečné počasí, vůně udírny a dětský smích 

provázel v sobotu 26. 5. 2018 dětský den konaný na Suchém. Po dlou-
há léta jej připravuje pro obce Suchý a Velenov místní spolek žen za 
spolupráce SDH obou obcí. Není divu, že patří k těm nejnavštěvova-
nějším. Různé soutěže a hry. Kreativní výroba ozdob z korálků, malo-
vání nebo tetování. Zkouška různých dovedností procvičila jak děti, 
tak rodiče. Velký ohlas vzbudilo divadelní představení s ukázkami 
historického šermu. Lákadlem byl nafukovací, skákací slon. Po celou 
dobu byla možnost nahlédnout a také absolvovat projížďku v připra-
veném hasičském či sanitním voze. Pláž vyhledávaného Sušského 
rybníka, kde se vše odehrávalo, byla zaplněna dětmi a rodinnými pří-
slušníky ze širokého okolí. A, že se jich tentokrát sešlo. Všechny děti 
bez rozdílu dostaly nápoje a pamlsky zdarma. Nezapomnělo se ani na 
dospělé. Pivo, limo, uzená makrela, párky, kuřecí stehna a další po-
chutiny nabízeli zase pánové od udírny. Lépe řečeno této role se ujali 
manželé pořádajících žen. Všichni kdo zavítali, si užili báječný den. 
Mnozí i s dětmi vydrželi až do západu slunce nad rybníkem.

 Vladimír Ševčík
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Čtvrtmilionová pokuta pro slévárnu 
za znečišťování ovzduší

BLANSKO - Tuhé látky bez řád-
ného odlučování vypouštěla do 
ovzduší blanenská slévárna Ernst 
Leopold s.r.o. 

Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) ji za to udělila pokutu 
čtvrt milionu korun. Slévárna byla 
v rozporu s povolením krajského 
úřadu provozována ve dnech 28. 
11. 2017 a 7. 12. 2017.

Při kontrole ve slévárně šedé li-
tiny a ocelolitiny společnosti Ernst 
Leopold inspektoři zjistili porušo-
vání závazných podmínek provozu 
mokrých hladinových odlučovačů a 
filtračních zařízení pro omezování 
emisí tuhých znečišťujících látek.

„Nejzávažnější pochybení bylo 
shledáno na tavícím zařízení šedé 
litiny (kuplovny), kde jsme objevili 
značné zanesení vzduchotechnické-
ho odsávání kupolové pece v oblas-
ti chladiče spalin. V tomto případě 
docházelo k přímým emisím tuhých 

znečišťujících látek do ovzduší bez 
jejich omezování na filtračním za-
řízení. Společnost nezajistila pravi-
delný servis, údržbu a revize tohoto 
zařízení, jak jí stanovovalo integro-
vané povolení,“ přiblížila výsledky 
kontroly zástupkyně ředitele Ob-
lastního inspektorátu ČIŽP v Brně 
Jana Antonínová.

Nevyhovující stav byl zjištěn i na 
odsávání elektrických obloukových 
tavících pecí při výrobě ocelolitiny.

„Obsluha zařízení nezapnula 
vzduchotechniku odsávání. Ta je 
nedílnou součástí tohoto zdroje 
znečišťování ovzduší a provoz zaří-
zení bez ní je nepřípustný,“ konsta-
tovala Antonínová.

Protiprávní stav byl zjištěn ke 
konci minulého roku. Provozovateli 
slévárny tedy ČIŽP uložila pokutu 
ve výši 250 tisíc korun.

Radim Hruška
Blanenská slévárna. Foto ČIŽP

Řádková 
inzerce

Prodám pšenici 350 Kč/q. 
 Tel.: 602 783 013
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, 

Inzerce: 
774 408 399

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

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

První Jevíčský country festival se v sobotu uskutečnil v Jevíčku. Zdařilá akce která byla naplánována na podporu řešení rychlostní komunikace R43 
přilákala stovky spokojených diváků. Na podiu se vystřídalo několik kapel, které symbolicky  působí v městech z trasy R43. mj, Kázeń z Jevíčka,, Trní na 
větvi z Boskovic, Starý fóry z Brna aj. Výtěžek z akce bude věnován dětskému domovu v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Maturity na středních školách jsou v plném proudu. Nejinak tomu je i na 
Gymnáziu Boskovice.  Foto Jaroslav Oldřich
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AKTUÁLNÍ 
ZPRÁVY DENNĚ NA 

ZRCADLO.NET

BLANSKO - V červnu 2018 bude v 
po osmnácti letech v Blansku vysta-
vovat velice významná nekonform-
ní persona současného výtvarného 
umění. Prof. Milan Knížák, Dr.A. byl 
vedoucím Intermediálního atelié-
ru AVU v Praze, mimo jiné emeritní 
rektor Akademie výtvarných umění 
v Praze a emeritní generální ředitel 
Národní galerie v Praze. V roce 2015 
tam skončil. 

V Galerii města Blanska představí 
jednatřicet portrétů osobností, kte-
ré ho v průběhu života inspirovaly, 
případně něčím - ať už v negativním 
nebo pozitivním slova smyslu - zau-
jaly. Jedná se o osobnosti představe-
né nepřímo - prostřednictvím jeho 
zájmu o �iloso�ii, historii, umění a 
součástí budou i krátké textové ko-
mentáře, v nichž Milan Knížák popi-
suje, proč a čím ho vybrané osobnosti 
zaujaly. 

V menší galerii 20DEKA bude zá-
roveň zahájena výstava objektů Niny 
Fránkové s názvem Proměna. 

Vernisáž za přítomnosti autorů 
obou výstav proběhne v sobotu 2. 
června v 17 hod. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

V sobotu 2. června začíná v Ga-
lerii města Blanska Vaše výstava 
představující portréty osobností 
nedávné světové historie, které 
vás v životě zaujaly. Jak jste se k 
tomu tématu dostal? 

Měl jsem zkrátka chuť malovat 
portréty, poněvadž jsem dostal od 
přítele, který má podnik na zpraco-
vání dřeva, řadu MDF desek, které 
formátem portrétu odpovídaly. A tak 
jsem to zkusil. Nejdříve mě to nešlo, 
nakonec jsem namaloval až tři denně. 
Portrétoval jsem osoby, které něco v 
mém životě znamenaly ať v dobrém 
nebo ve zlém a které už nežijí. 

Jak byste odpověděl na otázku: 
„Proč se zajímat o umění?“ Jiný-

mi slovy, čím může být zkušenost 
umění obohacující složkou života? 

To po mě chcete, abych napsal kni-
hu, ne? Těch důvodů je řada a jsou 
spjaty s dobou a místem. Kdybych 
měl odpovědět o mém instantním 
pocitu, řekl bych, že umění je báječ-
né tehdy, když k ničemu není. Dnes je 
vše s něčím utilitárně spjato. S umě-
ním se dá hodně vydělávat, ale když 
někdo dovede vnímat umění bez 
toho, aby si uvědomoval jeho �inanč-
ní hodnotu, má to určitě smysl.

Čím je umění pro vás? 
Traumatem, posedlostí, něčím, 

čeho se nemohu zbavit i kdybych 
chtěl. Na druhé straně nepovažuji 
práci s uměním za něco výjimečného, 
poněvadž umění se mi neztrácí ani 
když dělám něco jiného. Lidé, kteří 
říkají, že potřebují čas a prostor, aby 
mohli „tvořit“, jsou mi směšní.

V roce 1987 připravil Jiří Valoch 
pro Galerii v předsálí (předchůd-
kyni Galerie města Blanska) Vaši 
výstavu nazvanou Zlomky doku-
mentace. Dokázal byste si vzpo-
menout, co pro vás tehdy možnost 
vystavovat v Blansku, znamenala?

Měl jsem samozřejmě radost, pro-

tože jsem jinak vystavovat nemohl. 
Výstavu jsem neviděl, poněvadž jsem 
byl nemocný a na zahájení byla jen 
moje žena, která tvrdí, že Valoch se 
při zahajovací řeči vypjal k neuvěři-
telnému výkonu. Jeho projev prý byl 
fantastický. Výstavu komunisté za tři 
dny zavřeli.

Původně se ona blanenská vý-
stava měla jmenovat Zab se a Leť. 
Tento název bylo nutné kvůli cen-
zuře místních kulturních orgánů 
nutné změnit na méně provoka-
tivní Zlomky dokumentace. Je ono 
heslo Zab se a Leť, které jste ve své 
tvorbě opakovaně užíval, v něčem 
stále aktuální? 

V roce 1968 jsem napsal píseň Zab 
se a leť a toto heslo je pro mne pořád 
aktuální ve své skutečné i metaforic-
ké podobě. Náš duch by měl mít šanci 
občas dostat křídla. Pokud ztratíme 
sny, život zešedne.

Setkáváte se ještě s cenzurou? 
Nevěřil jsem, že je to ještě možné, 

ale při výstavě v Karlových Varech 
jsem si pokusů o cenzuru užil vrcho-
vatě. Nechce se mi opakovat historku 
s ruskou občankou, která začala až 
zuřivě řádit, když viděla mé Ilustra-
ce k nové bibli, kde jsou nahé dětské 
panenky. Chápu, že může kdokoliv na 
kohokoliv podat trestní oznámení, 
ale nechápu, že tomu naše úřady ne-
udělají jasnou přítrž. Dozvěděl jsem 
se, že ona ruská paní poslala zuřivý 
několika stránkový dopis zformo-
vaný jejím českým advokátem i na 
Městský úřad v Blansku, aby nedo-
pustil mojí výstavu u vás. Věřím, že 
vaši současní radní výstavu nezaká-
žou tak, jako minule.

Zdá se, že se s našim světem něco 
děje a není to jen v oblasti umění. 
Jako bychom se šinuli zpátky do to-
tality a zdá se, že je to ve velké míře 
dobrovolné. To mě děsí. 

 Jolana Chalupová

Milan Knížák představí portréty 
v Galerii města Blanska ATLETIKA

2. 6., 11 h Doubravice nad Svita-
vou, Svitava kros o putovní pohár 
mikroregionu Svitava.

BASEBALL
1. 6., 19 h Blansko - Titans Praha. 
2. 6., 12 h Blansko - Titans Praha, 

extraliga.

KOPANÁ
3. 6., 16:30 h Ráječko - Sparta 

Brno, KP. Kunštát - Miroslav, I. A. Je-
dovnice - Vysočany, I. B.

MALÝ FOTBAL
3. 6., 14 h Boskovice. Blanensko - 

Olomouc, superliga.

NOHEJBAL
2. 6., 9 h Cetkovice, Turnaj trojic.

VOLEJBAL
3. 6., 10 + 13 h Boskovice - Koby-

lí, KP II mužů.

Kam za
sportem K superligovému titulu 

má nejblíže Praha
REGION - Šlágrem jedenáctého 

kola Superligy v malém fotbale bylo 
měření sil mezi Prahou a Blanen-
skem, tedy zápas druhého s prvním.

11. kolo: Staropramen Praha 
- Pivovar Černá Hora Blanensko 
3:2 (2:2), Paděra, Koudelka.

Blanensko: Klimeš - Paděra, 
Koudelka, Hloch, Studený, Krystl, 
Vybíhal.

„V Praze je hřiště menší než u 
nás, takže i když jsme přijeli jen 
v sedmi, na průběh zápasu to ne-
mělo vliv,“ hodnotil zápas český 
reprezentant a nejlepší střelec sou-
těže Ondřej Paděra.

V deváté minutě šli hosté do ve-
dení, když se prosadil Jan Koudel-
ka, za dalších osm minut přidal 

druhou branku Blanenska právě 
Paděra. 

„Vedli jsme dva nula, ale domácí 
dokázali ještě do konce poločasu 
vyrovnat. Byli v kompletní sestavě 
a tím pádem dost silní na míči, ale 
je škoda, že vyrovnali minutu před 
koncem poločasu,“ řekl Ondřej Pa-
děra.

Ve druhé půli se dokázali střelec-
ky prosadit jen domácí, když ve 48. 
minutě překonal Klimeše hlavou 
mistr světa Salák. 

„Asi byli o ten jeden gól lepší, tím 
pádem už mají k titulu nejblíže. Ale 
zbývají ještě tři kola do konce a stát 
se může cokoliv. Už v tomto kole 
čeká Prahu těžký zápas v Jihlavě, 
nás zase domácí utkání s Olomoucí. 
Navíc o titul bojují kromě Příbrami 

vlastně všechny další týmy, bude to 
ještě určitě zajímavé,“ dokončil On-
dřej Paděra.

Další výsledky 11. kola: Brno 
- Pardubice 2:6, Jihlava - Most 3:4, 
Olomouc - Příbram 4:1.
 1.  Praha 11 7 1 3 41:29 22
 2.  Blanensko 11 6 1 4 64:34 19
 3.  Olomouc 11 6 0 5 50:44 18
 4.  Most 11 6 0 5 53:55 18
 5.  Pardubice 11 5 1 5 40:42 17
 6.  Brno 11 5 1 5 37:41 17
 7.  Jihlava 11 5 0 6 47:55 15
 8.  Příbram 11 2 0 9 27:59 6

V posledních třech kolech hraje 
Blanensko doma s Olomoucí (nedě-
le 3. června ve 14 hodin), o týden 
později v Brně a končí doma s tý-
mem Pardubic (neděle 17. června 
v 10 hodin).  Lubomír Slezák

Hrdlička se 
Staňkem jsou 
stále první

PRAHA, SVITÁVKA - V sobotu 
26. května pokračovala v Praze 
druhým kolem první liga v kolové 
mužů.

První místo v tomto turnaji há-
jila dvojice z našeho regionu - SC 
Svitávka 2 Jiří Hrdlička mladší, Ro-
man Staněk, v barvách MO Svitávka 
2 se představili David Richtr a Jan 
Stibor.

V šesti zápasech Hrdlička se 
Staňkem čtyřikrát vyhráli, jednou 
remizovali a jednou prohráli, Rich-
tr se Stiborem měli bilanci přesně 
opačnou.

Z výsledků 2. kola: SC Svitávka 2 
- Pankrác Praha 4:4, - MO Svitávka 2 
5:0, - Favorit Brno 2 4:2, - Šitbořice 
1 2:3, - Chrastava 1 8:7, - Nezamys-
lice 1 6:5. MO Svitávka 2 - Pankrác 
Praha 3:4, - Favorit Brno 2 3:1, - Šit-
bořice 1 1:3, - Chrastava 1 4:4, - Ne-
zamyslice 1 0:5.

Tabulka po 2. turnaji
 1.  SC Svitávka 2 12 9 1 2 55:38 28
 2.  Šitborice 1 12 8 1 3 52:32 25
 3.  Nezamyslice 1 12 7 1 4 47:36 22
 4.  MO Svitávka 2 12 5 1 6 38:39 16
 5.  Pankrác Praha 1 12 3 3 6 39:39 12
 6.  Chrastava 1 12 2 4 6 43:56 10
 7.  Favorit Brno 2 12 2 1 9 12:46 7

Třetí turnaj se hraje 29. září v Ne-
zamyslicích, do extraligy postoupí 
první dvě dvojice.  (les)

V okresním 
derby byli 
nakonec lepší 
volejbalisté 
domácího 
Rájce-Jestřebí

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Ve volejba-
lovém KP II mužů se v okresním 
derby utkaly celky Rájce-Jestřebí a 
Boskovic.

SK Rájec-Jestřebí - TJ Minerva 
Boskovice 3:2 (-19, 23, -13, 11, 8) 
a 3:0 (23, 15, 19).

Poměrně překvapivě si více bodů 
na své konto připsali domácí hráči, 
kterým se tak podařilo sesadit tým 
Boskovic z prvního místa tabulky.
 1.  MS Brno 22 14 2 1 5 52:27 47
 2.  Boskovice 22 11 5 3 3 54:32 46
 3.  Útěchov 22 13 0 1 8 46:28 40
 4.  Hodonín 20 10 2 3 5 45:33 37
 5.  Břeclav 20 9 3 3 5 45:33 36
 6.  Rájec-Jestřebí 20 9 2 0 9 35:33 31
 7.  Střelice 22 3 1 3 15 21:58 14
 8.  Kobylí 20 0 0 1 19 6:60 1

Tuto neděli přivítá celek Bosko-
vic Kobylí a tým Rájce-Jestřebí hra-
je v Útěchově.  (les)

Studenti z Letovic postavili 
Národní knihovnu z lepenky

LETOVICE - Studenti Masaryko-
vy střední školy Letovice postavili 
do 12. ročníku celostátní soutěže 
Stavby z vlnité lepenky dva návrhy 
Národní knihovny ČR. 

O postup do finále usiluje celkem 
32 modelů, ale postoupit může pou-
ze 6 nejlepších. Finále se uskuteční 
13. června v Zrcadlové kapli Kle-

mentina, v sídle Národní knihovny 
České republiky, kde budou finalis-
té soutěžit o ceny v hodnotě 42 000 
Kč. 

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlni-
tých lepenek (SVVL) ve spolupráci 
s obalovou společností EKO-KOM a  
Národní knihovnou České republi-
ky.  Andrea Čeřovská
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úterý 29. května

AKCE
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Pro-
dej vyřazených knih, časopisů a LP 
desek.
Blansko – ZUŠ Kollárova v 16.30 hod.: 
Proč drak nechtěl sežrat princezny.
Boskovice – ZUŠ v 17.30 hod.: Ab-
solventský koncert ZUŠ Boskovice.
Svitávka – Löw-Beerova vila v 18 
hod.: Československé legie v 1. svě-
tové válce a vznik Československa, 
přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Dámský klub.
Boskovice v 19.30 hod. Naslepo.

středa 30. května
AKCE

Blansko - Sběr šatstva pro charitu 
- Sídliště Písečná, ulice Jasanová v 
Blansku (vedle nábytku Nejči) od 
12:00 do 18:00, ulice Sadová 149/2, 
Nízkoprahové denní centrum Stará 
Fabrika od 8:00 do 15:00, ulice Ko-
menského 48/14, Fara Blansko od 
10:00 do 12:00; od 15:00 do 19:00.
Blansko – Domov Olga ve 14 hod.: 
Strom pro Olgu Havlovou a strom 
pro Olgu Velanovou, slavnostní vy-
sazení stromu.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
S hudbou napříč dobou.
Blansko – ZUŠ zámek v 18 hod.: 
Absolventský koncert č. 4.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: 
Montérky a maskáče aneb Na vý-
cvik a zase zpátky, povídání o Aktiv-
ních zálohách AČR, výcviku a o tom, 
že ne „každej mozek v armádě musí 
bejt zelenej“. Host Libor Čermák.
Blansko – Divadlo Kolárka v 19 
hod.: Zkouška zkoušky aneb sen 
noci / Divadelní kurz pro dospělé.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: III. Ab-
solventský koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Dámský klub.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Bratři Lumiérové.

čtvrtek 31. května
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
Cena města Blanska.
Blansko – Kostel sv. Martina 
v 17.45 hod.: Bohoslužba za zemře-
lé a živé členy souboru Rastislav.

KINA
Blansko ve 20 hod. Teambuilding.
Boskovice v 19.30 hod. Taxi 5.
Doubravice v 18 hod. Paula.

kalendář akcí
pátek 1. června

AKCE
Blansko – Knihovna v 10 hod.: Dět-
ské bá(snění).
Blansko – Náměstí Republiky ve 
13 hod.: Město Blansko staví zámek 
z písku.
Boskovice – Klub jízdárna ve 22 
hod.: Beats For Love: On The Road.

KINA
Blansko ve 20 hod. Teambuilding.
Boskovice v 17 hod. Hledá se prin-
cezna.
Boskovice v 19.30 hod. Delirium.
Šebetov v 19.30 hod. Hastrman.

sobota 2. června
AKCE

Blansko – Zámecký park ve 13 
hod.: Dětský den.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Milan Knížák: 30 POR-
TRÉTŮ, vernisáž výstavy.
Blansko – Zámecký park ve 21.15 
hod.: Koncert kapely Nebe.
Boskovice – Zimní stadion v 8 hod.: 
Summer Dance Cup 2018, meziná-
rodní taneční soutěž.
Boskovice – Farní zahrada v 9 hod.: 
Bylo nebylo pod sedmizubým hře-
benem, stezka pro rodiny s dětmi 
k výročí 100 let založení republiky.
Boskovice – U zámeckého skleníku 
ve 13.30 hod.: Den dětí.
Knínice – Výletiště v 15 hod.: Dět-
ský den.
Letovice – Nemocnice Milosrdných 
bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídka 
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 
až 16 hod.: Prohlídky farního kostela.
Olešnice – Zahrada kulturního 
domu ve 14 hod.: Olešnická kytka, 
vystoupí mimo jiné Ivo Jahelka, Hop 
Trop nebo Marien.
Skalice nad Svitavou – Areál KVH 
Markland v 10 hod.: Vzpomínková 
oslava 73. výročí ukončení bojů II. 
světové války na Moravě, 
Šebetov – Zámecký park a náves ve 
13 hod.: O pohár starosty, soutěž 
mladých hasičů.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Neuvěřitelný 
příběh o obrovské hrušce.
Blansko ve 20 hod. Teambuilding.
Boskovice v 17 hod. Hledá se prin-
cezna.
Boskovice v 19.30 hod. Dead-
pool 2.

neděle 3. června
AKCE

Adamov – 50 let MHD v Adamově, 
jízdy historickým autobusem.
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Obnovení pomníku Tomáše 
Garrigue Masaryka v Rudici

RUDICE - Osmdesát let. Právě to-
lik letos uplyne od odhalení pomní-
ku prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masaryka 
v Rudici na Blanensku. Vzhledem 
k tehdejším složitým politickým po-
měrům stála socha před místní zá-
kladní školou jen několik let. 

Rudičtí se nyní rozhodli pomník 
obnovit. „Stále ještě máme na obec-
ním úřadě původní sto sedmdesát 
centimetrů vysoký žulový podsta-
vec. Díky fotogra�iím a zápisům 
v kronice se nám také podařilo do-
hledat, že návrh pomníku vyhotovil 
známý český architekt profesor Bo-
huslav Fuchs a samotné ztvárnění 
sochy realizoval významný prvo-
republikový sochař Alois Bučánek. 
K velkému překvapení všech, včetně 
vnuka pana Bučánka, jsme zjistili, 
že v ateliéru sochaře je dodnes pů-
vodní sádrový model. Ten nám vnuk 
Dušan Bučánek bezplatně zapůjčil a 
umělecká slévárna HVH v Horní Kal-
né v Podkrkonoší z něj vyrobí bron-
zovou sochu,“ uvedl garant projektu 
obnovy pomníku Milan Žák. 

„Všechny dědečkovy pomníky T. G. 
M. jsou originály, čili zcela určitě už 
nikde jinde v republice tato socha 
stát nebude,“ doplnil Dušan Bučánek. 

Socha je vysoká téměř metr a 
půl

Podkrkonošská slévárna se na so-
chy prvního československého prezi-
denta specializuje, asi nejznámějším 
jejich výtvorem je socha na Hradčan-
ském náměstí v Praze. 

Výroba téměř metr a půl vysoké 
sochy se skládá z několika kroků. 
„Bezprostředně po převzetí bude 
z původního sádrového modelu 
sejmut otisk a zhotovena negativ-
ní forma. Pro dokonalý otisk bude 
použit jemný tekutý silikon, který 
přesně přilne k podkladu a zachytí 
veškeré detaily i jemné struktury. 
Vzniklá negativní forma následně 
poslouží pro zhotovení voskového 
modelu, resp. pozitivu, který bude 
totožný s originálem či budoucím 
odlitkem - jen zatím pouze ve vosku. 
Voskový model se retušuje, kontro-
luje a následně ponoří do speciální 
formovací směsi. Zhotoví se forma, 
která se pak týden vysouší v peci. 
Vosk, který je uvnitř, se ztratí a za-
nechá po sobě prostor uvnitř vypá-
lené formy, do které se odlije bronz. 
Pak už následuje jedna z posledních 
fází celého procesu a to, že odlitek se 
musí dokonale opracovat od všech 
hrubostí a nečistot, tzv. vycizelovat. 
Posledním krokem je nanesení che-
mické patiny, která dá odlitku koneč-

ný odstín a celkový vzhled,“ popsala 
Vladana Vajsová ze slévárny HVH. 

Rudičtí vydají také publikaci
Podle rudického starosty Romana 

Šebely přijde zhotovení sochy včetně 
přivezení a instalace na podstavec na 
zhruba sto sedmdesát tisíc korun. „V 
sobotu 27. října, tedy den před stole-
tým výročím vzniku republiky, pak 
plánujeme pomník slavnostně odha-
lit,“ doplnil Šebela.

Součástí odhalení bude nejen kul-
turní program ale také vernisáž vý-
stavy, která přiblíží právě posledních 
sto let. „Vystaveny budou například 
dobové tiskoviny a fotogra�ie nebo 
ručně vyšívaný kroj ze čtyřicátých 
let, který vyšívala jedna z rudických 
občanek,“ nastínila garantka výstavy 
Ludmila Motyčková. 

Při této příležitosti rovněž obec 
plánuje vydat publikaci popisující 
zajímavou historii pomníku. Jak do-
kládají zápisky z místní kroniky, bylo 
obtížné získat v chudé převážně ze-
mědělské, dříve hornické, obci dosta-
tek peněz. „Když na smuteční schůzi 
M. O. K. byl dán návrh, aby v naší 
obci byl postaven pomník presidentu 
Osvoboditeli, který byl již dříve zvo-
len čestným občanem, zdálo se nám 
to téměř nemožným pustiti se do tak 
velkého podniku. Občané rudičtí upi-
sovali však dosti značné částky pe-
něžní a rodáci a příznivci naši přispě-
li také dosti značným obnosem, takže 
již koncem r. 1937 jsme mohli směle 
vyjednávat a pomýšlet na různé vzo-
ry pomníku. Organizace a korporace 
rudické posílaly přes celou zimu své 
výtěžky ze zábav a divadel.“

Nakonec se podařilo získat dosta-
tek peněz, kolem třinácti tisíc korun, 
navíc ti, kdo na soše pracovali, zlev-
nili, takže litinový pomník vyrobe-
ný v ČK Daněk v Blansku, byl 4. září 
1938 slavnostně odhalen. Kronika 
podrobně i s uvedením časů popisu-
je průběh oslav. Například uvádí: Ve 
14 hodin se “U váhy“ začali scházet 
místní občané a byl tvořen průvod. 
V jeho čele šli legionáři se státní 
vlajkou, za nimi žáci místní školy se 
svými učiteli, pak chlapci a děvčata 
v civilu i v krojích, pak ženy, kapela, 
hosté a ostatní. Průvod čítal asi tisíc 
osob a šel přes Hajce vozovou cestou 
za obecním domem na Tumperek a 
dědinou zpět ke škole. Tam se řadil 
na vykázaná místa. Zde byla za zvuku 
státní hymny vztyčena státní vlajka a 
mužský pěvecký sbor pana Dráždila 
zapěl vlasteneckou píseň Věno.“ 

Pár let po válce najednou po-
mník zmizel

Pomník stál před školou jen dva 

roky. „Dne 27. 7. 1940 bylo Okres-
ním úřadem v Boskovicích nařízeno 
okamžité odstranění pomníku T. G. 
Masaryka z naší obce. Příkaz musel 
být vykonán ihned za četnické asi-
stence. Jeho provedení bylo třeba 
hlásit úřadům s udáním, jak bylo 
s pomníkem naloženo. Díky jedov-
nickému strážmistru Slámovi a bo-
skovickému Juříčkovi mohl starosta 
obce pan Metoděj Šebela sochu T. 
G. Masaryka uschovat v obecním 
archivu. Na úřad do Boskovic bylo 
poté podáno nepravdivé hlášení 
s tím, že socha byla dána do sběru 
druhotných surovin. Tito tři muži 
velmi riskovali, aby sochu zachrá-
nili. Když byl pak v květnu 1942 
spáchán atentát na zastupujícího 
protektora Reinharda Heydricha, 
nastaly represivní odvetné akce a 
bylo pátráno po strůjcích atentátu 
a jejich pomocnících. Proto byla so-
cha přenesena do dřevníku u školy 

a tam ještě lépe ukryta. Zde nako-
nec válku přečkala bez úhony,“ po-
pisuje kronika.

Hned po osvobození, v červnu 
1945, byl pomník znovu odhalen. 
„V padesátých letech ale došlo v sou-
vislosti s pomníkem k velmi smutné 
události. Jedné noci byla socha T. G. 
M. ukradena. Zmizela beze stopy. 
Snažíme se nyní dopátrat, co se teh-
dy stalo. Podle jedné legendy byla 
socha vhozena do jednoho z rudic-
kých jezírek, podle jiné skončila ve 
slévárně ČKD Blansko,“ uzavřel Žák. 

Pomník si ještě pamatuje jedna 
z nejstarších občanek Rudice jed-
nadevadesátiletá Anna Matušková. 
„Když se poprvé odhaloval, bylo mi 
jedenáct let, byla jsem školačka a jen 
jsem přihlížela. Při opětovném od-
halení po válce jsem pak byla v kroji. 
Tancovala se tenkrát beseda,“ za-
vzpomínala Matušková. 

 Dagmar Malásková Kulaviaková

Blansko – Těchov – Kulturní dům 
v 17 hod.: Přežila jsem holocaust a 
jak dál?!, beseda.
Letovice – Fotbalové hřiště ve 
13.30 hod.: XI. Nesoutěžní přehlíd-
ka mažoretek, 13:30 - 13:50 - prů-
vod přes náměstí (Čapkova ulice 
- Masarykovo náměstí - Tyršova 
ulice).
Šebetov – Kino v 17 hod.: Divadelní 
představení Hrátky s čertem.
Velké Opatovice – Zámek ve 14 
hod.: Dětský den.

KINA
Blansko v 15 hod. Neuvěřitelný 
příběh o obrovské hrušce.
Blansko v 17.30 hod. Teambuil-
ding.
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.

Boskovice v 17 hod. Leonard 
Bernstein o hudbě.
Boskovice v 19.30 hod. Dvě nevěs-
ty a jedna svatba.

pondělí 4. června
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 hod.: 
Ukázka slavnostních tabulí.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Kreativní dílna pro děti v 
Domě zahrádkářů.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Ab-
solventská výstava žáků ZUŠ Blan-
sko, vernisáž.

KINA
Blansko v 19 hod. Cyklus Živá pa-
měť: JAROSLAV MARTINÁSEK.

Co se děje v Divadle Kolárka
BLANSKO - Na první pohled by 

se mohlo zdát, že místní divadlo 
v Blansku nikdo nechce, že není po-
třeba a že je snazší si zajet do Brna. 
To nám bylo mnohokrát předkládá-
no. Zkušenosti Kolárky však svědčí 
o pravém opaku. Premiéru insce-
nace „Jako šílenci“ navštívila více 
než stovka diváků a jistě nelitovali. 
Pohled mladého nadějného režisé-
ra Jana Doležela na aktuální otázky, 
týkající se bezohledného filmového 
průmyslu, virtuálního světa i po-
stavení žen v šoubyznysu, diváky, 
podle nadšených reakcí, velmi zau-
jal. Inscenace klade otázky a divák 
si na ně sám odpovídá. Reprízu uve-
deme v červnu. 

V Divadle Kolárka vznikají další 
nová představení: hudební příběh 
„Cesta II“ s využitím zhudebněných 
textů lidové poezie v režii Kateřiny 
Reichové (studentka JAMU, operní 
režie), pohádka pro celou rodinu 
„Úterý“ v režii Evy Petrželové a dal-
ší inscenace Jana Doležela (student 
FF MU, Divadelní věda) s prozatím-
ním názvem „Bazén“. Jejich uvedení 
plánujeme na tradičním divadelním 
festivalu „KOLOTOČ“ v říjnu 2018. 

Další úspěchy divadla Kolárka 

vidím v podnětné spolupráci s br-
něnskými umělci Filipem Tellerem 
a Pavolem Serišem. Přátelské Di-
vadlo Facka uvede hru „Proměna“ 
podle Franze Kafky a Divadlo Prkno 
inscenaci „Vůně třešňového dýmu“. 
Spolupracujeme i s Janáčkovou aka-
demií múzických umění v Brně.

Máme radost z podpory Města 
Blanska i Jihomoravského kraje. 
Umožňuje nám doplnit technické 
vybavení a soustředit se na umělec-
ký rozvoj. To vše přináší do divadla 
nové členy a sympatizanty, vyrůsta-
jící z kurzů Divadelního studia Di-
vadla Kolárka pro dospělé. 

Věřím, že koncepce tvůrčí plat-
formy umožní objevit další talenty 
mezi námi v oboru herectví, hudby 
a výtvarného umění a v neposlední 
řadě v oblasti technických doved-
ností - světla, grafiky, videa apod.

Zvu všechny příznivce Divadla 
Kolárka na naše představení. Přijď-
te o chvilku dřív, dejte si kávu nebo 
něco dobrého, potkejte se s přáteli, 
shlédněte představení a sdělte nám 
váš názor. Moc se těšíme na vzájem-
né setkávání. 

Eva Petrželová, 
Divadlo Kolárka
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Charita pomůže v regionu najít práci lidem 
s duševním onemocněním

REGION - Chtějí pracovat a zvlád-
nout to, potřebují jen trochu jiný pří-
stup. K tomu, aby se lidé s duševními 
obtížemi mohli uplatnit na trhu prá-
ce, pomáhá projekt Oblastní charity 
Blansko Vykročit z kruhu. Je �inanco-
vaný z dotací Evropské unie a urče-
ný pro starší osmnácti let, kteří mají 
kvůli svému onemocnění problémy 
zapojit se do běžného života, cítí se 
osamocení, obtížně hledají zaměst-
nání nebo mají problémy se vztahy. 

„Lidé s duševním onemocněním 
žijí mnohdy v našem okolí, i když tak 
na první pohled nepůsobí. V dnešní 
hektické době trpí spousta lidí de-
presemi, úzkostmi, vyhýbají se spo-
lečnosti a neví, na koho se obrátit,“ 
říká vedoucí projektu, psycholožka 
Tereza Machková.

V projektu Vykročit z kruhu pra-
covníci postupují po jednotlivých 
krocích, ve kterých klientům pomá-
hají se začleněním do společnosti, 
s hledáním a udržením si zaměstnání 
i s osobními problémy. Lidé, kteří se 
do něj zapojí, můžou využít bezplat-
ně psychologické, sociální, a právní 
odborné poradenství i poradenství s 
psychiatrickou zdravotní sestrou. Po-
kud chtějí, můžou se setkávat a sdílet 
zkušenosti s lidmi s podobnými pro-
blémy. Vedle toho si vyberou patrona 
nebo patronku, kteří je doprovází na 
cestě k trvalému zaměstnání. 

„Při prvním setkání se klientů ptá-
me, s čím k nám přichází a s čím po-
třebují pomoci. Mohou využít trénin-
ková místa, která se snažíme vytvářet 
přímo na míru našim klientům. Na 
nich spolupracují s patronem dva-
náct hodin týdně po dobu jednoho až 
tří měsíců,“ vysvětluje psycholožka. 

Tréninková místa jsou v rámci bla-
nenské charity a jedná se například o 
údržbářské práce, péči o zahradu nebo 
práci v humanitárním skladu. Za tuto 
práci dostávají účastníci projektu plat. 

„Cílem je, aby lidé s duševními 
potížemi získali základní pracovní 
návyky, které jim pak pomůžou v za-
městnání. Naučí se zodpovědnosti, 
pravidelně ráno vstávat a být mezi 
lidmi, získají i různé manuální do-
vednosti,“ popisuje Tereza Machková.

Pracovníci projektu Vykročit z kru-
hu lidem s duševním onemocněním 
také pomáhají najít vhodné zaměst-
nání, napsat životopis, připravit je 
na pracovní pohovor a pokud chtě-
jí, na pohovor je doprovodit. Navíc 
s nimi do nového zaměstnání trénují 
vše potřebné. „Zároveň s budou-
cími zaměstnavateli vyjednáváme 
pro klienty podmínky, které k práci 
potřebují. Může to být třeba volněj-
ší tempo nebo větší klid na práci,“ 
říká vedoucí projektu. Patronka na-
příklad pracovala s klientkou, která 

trpěla úzkostmi a depresemi a čtyři 
roky marně hledala práci. Pomoh-
la ženě se zpracováním životopisu 
a společně oslovily �irmy i chráně-
né dílny. „Nyní je klientka úspěšně 
zaměstnaná,“ dodává Machková.
Do projektu se můžou zapojit lidé 
s duševním onemocněním, kteří chtě-
jí se získáním a udržením zaměstná-

ní pomoci. Můžou kontaktovat pra-
covníky v charitní poradně osobně 
na ulici Bartošova 1 v Blansku v pon-
dělí až pátek od osmi do desíti ho-
din dopoledne, na čísle 737 230 833 
nebo přes e-mail tereza.machkova@
blansko.charita.cz. Vedle toho pra-
covníci Vykročit z kruhu seznamují 
s projektem starosty na Blanensku a 

tak se lidé můžou do projektu zapojit 
i přes svoje obce. „Dále spolupracuje-
me také s psychiatrickými léčebnami 
v Brně Černovicích a v Bohunicích. 
Pracujeme i v terénu, takže pokud 
je pro někoho obtížné dostavit se 
do poradny, není problém dojet i za 
ním,“ dodává Tereza Machková.

 Vladěna Jarůšková

Oblastní Slet sokolské župy Krále Jiřího přilákal na sokolské cvičiště v Jedovnicích stovky diváků. Působivý průvod cvičenců městysem a dvanáct skladeb 
přesvědčilo, že sokolové jsou dobře připraveni na červencový XVI. všesokolský slet do Prahy.  Foto Jaroslav Oldřich
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zapojit se do běžného života, cítí se 
osamocení, obtížně hledají zaměst-
nání nebo mají problémy se vztahy. 

„Lidé s duševním onemocněním 
žijí mnohdy v našem okolí, i když tak 
na první pohled nepůsobí. V dnešní 
hektické době trpí spousta lidí de-
presemi, úzkostmi, vyhýbají se spo-
lečnosti a neví, na koho se obrátit,“ 
říká vedoucí projektu, psycholožka 
Tereza Machková.

V projektu Vykročit z kruhu pra-
covníci postupují po jednotlivých 
krocích, ve kterých klientům pomá-
hají se začleněním do společnosti, 
s hledáním a udržením si zaměstnání 
i s osobními problémy. Lidé, kteří se 
do něj zapojí, můžou využít bezplat-
ně psychologické, sociální, a právní 
odborné poradenství i poradenství s 
psychiatrickou zdravotní sestrou. Po-
kud chtějí, můžou se setkávat a sdílet 
zkušenosti s lidmi s podobnými pro-
blémy. Vedle toho si vyberou patrona 
nebo patronku, kteří je doprovází na 
cestě k trvalému zaměstnání. 

„Při prvním setkání se klientů ptá-
me, s čím k nám přichází a s čím po-
třebují pomoci. Mohou využít trénin-
ková místa, která se snažíme vytvářet 
přímo na míru našim klientům. Na 
nich spolupracují s patronem dva-
náct hodin týdně po dobu jednoho až 
tří měsíců,“ vysvětluje psycholožka. 

Tréninková místa jsou v rámci bla-
nenské charity a jedná se například o 
údržbářské práce, péči o zahradu nebo 
práci v humanitárním skladu. Za tuto 
práci dostávají účastníci projektu plat. 

„Cílem je, aby lidé s duševními 
potížemi získali základní pracovní 
návyky, které jim pak pomůžou v za-
městnání. Naučí se zodpovědnosti, 
pravidelně ráno vstávat a být mezi 
lidmi, získají i různé manuální do-
vednosti,“ popisuje Tereza Machková.

Pracovníci projektu Vykročit z kru-
hu lidem s duševním onemocněním 
také pomáhají najít vhodné zaměst-
nání, napsat životopis, připravit je 
na pracovní pohovor a pokud chtě-
jí, na pohovor je doprovodit. Navíc 
s nimi do nového zaměstnání trénují 
vše potřebné. „Zároveň s budou-
cími zaměstnavateli vyjednáváme 
pro klienty podmínky, které k práci 
potřebují. Může to být třeba volněj-
ší tempo nebo větší klid na práci,“ 
říká vedoucí projektu. Patronka na-
příklad pracovala s klientkou, která 

trpěla úzkostmi a depresemi a čtyři 
roky marně hledala práci. Pomoh-
la ženě se zpracováním životopisu 
a společně oslovily �irmy i chráně-
né dílny. „Nyní je klientka úspěšně 
zaměstnaná,“ dodává Machková.
Do projektu se můžou zapojit lidé 
s duševním onemocněním, kteří chtě-
jí se získáním a udržením zaměstná-

ní pomoci. Můžou kontaktovat pra-
covníky v charitní poradně osobně 
na ulici Bartošova 1 v Blansku v pon-
dělí až pátek od osmi do desíti ho-
din dopoledne, na čísle 737 230 833 
nebo přes e-mail tereza.machkova@
blansko.charita.cz. Vedle toho pra-
covníci Vykročit z kruhu seznamují 
s projektem starosty na Blanensku a 

tak se lidé můžou do projektu zapojit 
i přes svoje obce. „Dále spolupracuje-
me také s psychiatrickými léčebnami 
v Brně Černovicích a v Bohunicích. 
Pracujeme i v terénu, takže pokud 
je pro někoho obtížné dostavit se 
do poradny, není problém dojet i za 
ním,“ dodává Tereza Machková.

 Vladěna Jarůšková

Oblastní Slet sokolské župy Krále Jiřího přilákal na sokolské cvičiště v Jedovnicích stovky diváků. Působivý průvod cvičenců městysem a dvanáct skladeb 
přesvědčilo, že sokolové jsou dobře připraveni na červencový XVI. všesokolský slet do Prahy.  Foto Jaroslav Oldřich
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úterý 29. května

AKCE
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Pro-
dej vyřazených knih, časopisů a LP 
desek.
Blansko – ZUŠ Kollárova v 16.30 hod.: 
Proč drak nechtěl sežrat princezny.
Boskovice – ZUŠ v 17.30 hod.: Ab-
solventský koncert ZUŠ Boskovice.
Svitávka – Löw-Beerova vila v 18 
hod.: Československé legie v 1. svě-
tové válce a vznik Československa, 
přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Dámský klub.
Boskovice v 19.30 hod. Naslepo.

středa 30. května
AKCE

Blansko - Sběr šatstva pro charitu 
- Sídliště Písečná, ulice Jasanová v 
Blansku (vedle nábytku Nejči) od 
12:00 do 18:00, ulice Sadová 149/2, 
Nízkoprahové denní centrum Stará 
Fabrika od 8:00 do 15:00, ulice Ko-
menského 48/14, Fara Blansko od 
10:00 do 12:00; od 15:00 do 19:00.
Blansko – Domov Olga ve 14 hod.: 
Strom pro Olgu Havlovou a strom 
pro Olgu Velanovou, slavnostní vy-
sazení stromu.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
S hudbou napříč dobou.
Blansko – ZUŠ zámek v 18 hod.: 
Absolventský koncert č. 4.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: 
Montérky a maskáče aneb Na vý-
cvik a zase zpátky, povídání o Aktiv-
ních zálohách AČR, výcviku a o tom, 
že ne „každej mozek v armádě musí 
bejt zelenej“. Host Libor Čermák.
Blansko – Divadlo Kolárka v 19 
hod.: Zkouška zkoušky aneb sen 
noci / Divadelní kurz pro dospělé.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: III. Ab-
solventský koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Dámský klub.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Bratři Lumiérové.

čtvrtek 31. května
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
Cena města Blanska.
Blansko – Kostel sv. Martina 
v 17.45 hod.: Bohoslužba za zemře-
lé a živé členy souboru Rastislav.

KINA
Blansko ve 20 hod. Teambuilding.
Boskovice v 19.30 hod. Taxi 5.
Doubravice v 18 hod. Paula.

kalendář akcí
pátek 1. června

AKCE
Blansko – Knihovna v 10 hod.: Dět-
ské bá(snění).
Blansko – Náměstí Republiky ve 
13 hod.: Město Blansko staví zámek 
z písku.
Boskovice – Klub jízdárna ve 22 
hod.: Beats For Love: On The Road.

KINA
Blansko ve 20 hod. Teambuilding.
Boskovice v 17 hod. Hledá se prin-
cezna.
Boskovice v 19.30 hod. Delirium.
Šebetov v 19.30 hod. Hastrman.

sobota 2. června
AKCE

Blansko – Zámecký park ve 13 
hod.: Dětský den.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Milan Knížák: 30 POR-
TRÉTŮ, vernisáž výstavy.
Blansko – Zámecký park ve 21.15 
hod.: Koncert kapely Nebe.
Boskovice – Zimní stadion v 8 hod.: 
Summer Dance Cup 2018, meziná-
rodní taneční soutěž.
Boskovice – Farní zahrada v 9 hod.: 
Bylo nebylo pod sedmizubým hře-
benem, stezka pro rodiny s dětmi 
k výročí 100 let založení republiky.
Boskovice – U zámeckého skleníku 
ve 13.30 hod.: Den dětí.
Knínice – Výletiště v 15 hod.: Dět-
ský den.
Letovice – Nemocnice Milosrdných 
bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídka 
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 
až 16 hod.: Prohlídky farního kostela.
Olešnice – Zahrada kulturního 
domu ve 14 hod.: Olešnická kytka, 
vystoupí mimo jiné Ivo Jahelka, Hop 
Trop nebo Marien.
Skalice nad Svitavou – Areál KVH 
Markland v 10 hod.: Vzpomínková 
oslava 73. výročí ukončení bojů II. 
světové války na Moravě, 
Šebetov – Zámecký park a náves ve 
13 hod.: O pohár starosty, soutěž 
mladých hasičů.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Neuvěřitelný 
příběh o obrovské hrušce.
Blansko ve 20 hod. Teambuilding.
Boskovice v 17 hod. Hledá se prin-
cezna.
Boskovice v 19.30 hod. Dead-
pool 2.

neděle 3. června
AKCE

Adamov – 50 let MHD v Adamově, 
jízdy historickým autobusem.
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Obnovení pomníku Tomáše 
Garrigue Masaryka v Rudici

RUDICE - Osmdesát let. Právě to-
lik letos uplyne od odhalení pomní-
ku prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masaryka 
v Rudici na Blanensku. Vzhledem 
k tehdejším složitým politickým po-
měrům stála socha před místní zá-
kladní školou jen několik let. 

Rudičtí se nyní rozhodli pomník 
obnovit. „Stále ještě máme na obec-
ním úřadě původní sto sedmdesát 
centimetrů vysoký žulový podsta-
vec. Díky fotogra�iím a zápisům 
v kronice se nám také podařilo do-
hledat, že návrh pomníku vyhotovil 
známý český architekt profesor Bo-
huslav Fuchs a samotné ztvárnění 
sochy realizoval významný prvo-
republikový sochař Alois Bučánek. 
K velkému překvapení všech, včetně 
vnuka pana Bučánka, jsme zjistili, 
že v ateliéru sochaře je dodnes pů-
vodní sádrový model. Ten nám vnuk 
Dušan Bučánek bezplatně zapůjčil a 
umělecká slévárna HVH v Horní Kal-
né v Podkrkonoší z něj vyrobí bron-
zovou sochu,“ uvedl garant projektu 
obnovy pomníku Milan Žák. 

„Všechny dědečkovy pomníky T. G. 
M. jsou originály, čili zcela určitě už 
nikde jinde v republice tato socha 
stát nebude,“ doplnil Dušan Bučánek. 

Socha je vysoká téměř metr a 
půl

Podkrkonošská slévárna se na so-
chy prvního československého prezi-
denta specializuje, asi nejznámějším 
jejich výtvorem je socha na Hradčan-
ském náměstí v Praze. 

Výroba téměř metr a půl vysoké 
sochy se skládá z několika kroků. 
„Bezprostředně po převzetí bude 
z původního sádrového modelu 
sejmut otisk a zhotovena negativ-
ní forma. Pro dokonalý otisk bude 
použit jemný tekutý silikon, který 
přesně přilne k podkladu a zachytí 
veškeré detaily i jemné struktury. 
Vzniklá negativní forma následně 
poslouží pro zhotovení voskového 
modelu, resp. pozitivu, který bude 
totožný s originálem či budoucím 
odlitkem - jen zatím pouze ve vosku. 
Voskový model se retušuje, kontro-
luje a následně ponoří do speciální 
formovací směsi. Zhotoví se forma, 
která se pak týden vysouší v peci. 
Vosk, který je uvnitř, se ztratí a za-
nechá po sobě prostor uvnitř vypá-
lené formy, do které se odlije bronz. 
Pak už následuje jedna z posledních 
fází celého procesu a to, že odlitek se 
musí dokonale opracovat od všech 
hrubostí a nečistot, tzv. vycizelovat. 
Posledním krokem je nanesení che-
mické patiny, která dá odlitku koneč-

ný odstín a celkový vzhled,“ popsala 
Vladana Vajsová ze slévárny HVH. 

Rudičtí vydají také publikaci
Podle rudického starosty Romana 

Šebely přijde zhotovení sochy včetně 
přivezení a instalace na podstavec na 
zhruba sto sedmdesát tisíc korun. „V 
sobotu 27. října, tedy den před stole-
tým výročím vzniku republiky, pak 
plánujeme pomník slavnostně odha-
lit,“ doplnil Šebela.

Součástí odhalení bude nejen kul-
turní program ale také vernisáž vý-
stavy, která přiblíží právě posledních 
sto let. „Vystaveny budou například 
dobové tiskoviny a fotogra�ie nebo 
ručně vyšívaný kroj ze čtyřicátých 
let, který vyšívala jedna z rudických 
občanek,“ nastínila garantka výstavy 
Ludmila Motyčková. 

Při této příležitosti rovněž obec 
plánuje vydat publikaci popisující 
zajímavou historii pomníku. Jak do-
kládají zápisky z místní kroniky, bylo 
obtížné získat v chudé převážně ze-
mědělské, dříve hornické, obci dosta-
tek peněz. „Když na smuteční schůzi 
M. O. K. byl dán návrh, aby v naší 
obci byl postaven pomník presidentu 
Osvoboditeli, který byl již dříve zvo-
len čestným občanem, zdálo se nám 
to téměř nemožným pustiti se do tak 
velkého podniku. Občané rudičtí upi-
sovali však dosti značné částky pe-
něžní a rodáci a příznivci naši přispě-
li také dosti značným obnosem, takže 
již koncem r. 1937 jsme mohli směle 
vyjednávat a pomýšlet na různé vzo-
ry pomníku. Organizace a korporace 
rudické posílaly přes celou zimu své 
výtěžky ze zábav a divadel.“

Nakonec se podařilo získat dosta-
tek peněz, kolem třinácti tisíc korun, 
navíc ti, kdo na soše pracovali, zlev-
nili, takže litinový pomník vyrobe-
ný v ČK Daněk v Blansku, byl 4. září 
1938 slavnostně odhalen. Kronika 
podrobně i s uvedením časů popisu-
je průběh oslav. Například uvádí: Ve 
14 hodin se “U váhy“ začali scházet 
místní občané a byl tvořen průvod. 
V jeho čele šli legionáři se státní 
vlajkou, za nimi žáci místní školy se 
svými učiteli, pak chlapci a děvčata 
v civilu i v krojích, pak ženy, kapela, 
hosté a ostatní. Průvod čítal asi tisíc 
osob a šel přes Hajce vozovou cestou 
za obecním domem na Tumperek a 
dědinou zpět ke škole. Tam se řadil 
na vykázaná místa. Zde byla za zvuku 
státní hymny vztyčena státní vlajka a 
mužský pěvecký sbor pana Dráždila 
zapěl vlasteneckou píseň Věno.“ 

Pár let po válce najednou po-
mník zmizel

Pomník stál před školou jen dva 

roky. „Dne 27. 7. 1940 bylo Okres-
ním úřadem v Boskovicích nařízeno 
okamžité odstranění pomníku T. G. 
Masaryka z naší obce. Příkaz musel 
být vykonán ihned za četnické asi-
stence. Jeho provedení bylo třeba 
hlásit úřadům s udáním, jak bylo 
s pomníkem naloženo. Díky jedov-
nickému strážmistru Slámovi a bo-
skovickému Juříčkovi mohl starosta 
obce pan Metoděj Šebela sochu T. 
G. Masaryka uschovat v obecním 
archivu. Na úřad do Boskovic bylo 
poté podáno nepravdivé hlášení 
s tím, že socha byla dána do sběru 
druhotných surovin. Tito tři muži 
velmi riskovali, aby sochu zachrá-
nili. Když byl pak v květnu 1942 
spáchán atentát na zastupujícího 
protektora Reinharda Heydricha, 
nastaly represivní odvetné akce a 
bylo pátráno po strůjcích atentátu 
a jejich pomocnících. Proto byla so-
cha přenesena do dřevníku u školy 

a tam ještě lépe ukryta. Zde nako-
nec válku přečkala bez úhony,“ po-
pisuje kronika.

Hned po osvobození, v červnu 
1945, byl pomník znovu odhalen. 
„V padesátých letech ale došlo v sou-
vislosti s pomníkem k velmi smutné 
události. Jedné noci byla socha T. G. 
M. ukradena. Zmizela beze stopy. 
Snažíme se nyní dopátrat, co se teh-
dy stalo. Podle jedné legendy byla 
socha vhozena do jednoho z rudic-
kých jezírek, podle jiné skončila ve 
slévárně ČKD Blansko,“ uzavřel Žák. 

Pomník si ještě pamatuje jedna 
z nejstarších občanek Rudice jed-
nadevadesátiletá Anna Matušková. 
„Když se poprvé odhaloval, bylo mi 
jedenáct let, byla jsem školačka a jen 
jsem přihlížela. Při opětovném od-
halení po válce jsem pak byla v kroji. 
Tancovala se tenkrát beseda,“ za-
vzpomínala Matušková. 

 Dagmar Malásková Kulaviaková

Blansko – Těchov – Kulturní dům 
v 17 hod.: Přežila jsem holocaust a 
jak dál?!, beseda.
Letovice – Fotbalové hřiště ve 
13.30 hod.: XI. Nesoutěžní přehlíd-
ka mažoretek, 13:30 - 13:50 - prů-
vod přes náměstí (Čapkova ulice 
- Masarykovo náměstí - Tyršova 
ulice).
Šebetov – Kino v 17 hod.: Divadelní 
představení Hrátky s čertem.
Velké Opatovice – Zámek ve 14 
hod.: Dětský den.

KINA
Blansko v 15 hod. Neuvěřitelný 
příběh o obrovské hrušce.
Blansko v 17.30 hod. Teambuil-
ding.
Blansko ve 20 hod. Deadpool 2.

Boskovice v 17 hod. Leonard 
Bernstein o hudbě.
Boskovice v 19.30 hod. Dvě nevěs-
ty a jedna svatba.

pondělí 4. června
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 hod.: 
Ukázka slavnostních tabulí.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Kreativní dílna pro děti v 
Domě zahrádkářů.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Ab-
solventská výstava žáků ZUŠ Blan-
sko, vernisáž.

KINA
Blansko v 19 hod. Cyklus Živá pa-
měť: JAROSLAV MARTINÁSEK.

Co se děje v Divadle Kolárka
BLANSKO - Na první pohled by 

se mohlo zdát, že místní divadlo 
v Blansku nikdo nechce, že není po-
třeba a že je snazší si zajet do Brna. 
To nám bylo mnohokrát předkládá-
no. Zkušenosti Kolárky však svědčí 
o pravém opaku. Premiéru insce-
nace „Jako šílenci“ navštívila více 
než stovka diváků a jistě nelitovali. 
Pohled mladého nadějného režisé-
ra Jana Doležela na aktuální otázky, 
týkající se bezohledného filmového 
průmyslu, virtuálního světa i po-
stavení žen v šoubyznysu, diváky, 
podle nadšených reakcí, velmi zau-
jal. Inscenace klade otázky a divák 
si na ně sám odpovídá. Reprízu uve-
deme v červnu. 

V Divadle Kolárka vznikají další 
nová představení: hudební příběh 
„Cesta II“ s využitím zhudebněných 
textů lidové poezie v režii Kateřiny 
Reichové (studentka JAMU, operní 
režie), pohádka pro celou rodinu 
„Úterý“ v režii Evy Petrželové a dal-
ší inscenace Jana Doležela (student 
FF MU, Divadelní věda) s prozatím-
ním názvem „Bazén“. Jejich uvedení 
plánujeme na tradičním divadelním 
festivalu „KOLOTOČ“ v říjnu 2018. 

Další úspěchy divadla Kolárka 

vidím v podnětné spolupráci s br-
něnskými umělci Filipem Tellerem 
a Pavolem Serišem. Přátelské Di-
vadlo Facka uvede hru „Proměna“ 
podle Franze Kafky a Divadlo Prkno 
inscenaci „Vůně třešňového dýmu“. 
Spolupracujeme i s Janáčkovou aka-
demií múzických umění v Brně.

Máme radost z podpory Města 
Blanska i Jihomoravského kraje. 
Umožňuje nám doplnit technické 
vybavení a soustředit se na umělec-
ký rozvoj. To vše přináší do divadla 
nové členy a sympatizanty, vyrůsta-
jící z kurzů Divadelního studia Di-
vadla Kolárka pro dospělé. 

Věřím, že koncepce tvůrčí plat-
formy umožní objevit další talenty 
mezi námi v oboru herectví, hudby 
a výtvarného umění a v neposlední 
řadě v oblasti technických doved-
ností - světla, grafiky, videa apod.

Zvu všechny příznivce Divadla 
Kolárka na naše představení. Přijď-
te o chvilku dřív, dejte si kávu nebo 
něco dobrého, potkejte se s přáteli, 
shlédněte představení a sdělte nám 
váš názor. Moc se těšíme na vzájem-
né setkávání. 

Eva Petrželová, 
Divadlo Kolárka
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AKTUÁLNÍ 
ZPRÁVY DENNĚ NA 

ZRCADLO.NET

BLANSKO - V červnu 2018 bude v 
po osmnácti letech v Blansku vysta-
vovat velice významná nekonform-
ní persona současného výtvarného 
umění. Prof. Milan Knížák, Dr.A. byl 
vedoucím Intermediálního atelié-
ru AVU v Praze, mimo jiné emeritní 
rektor Akademie výtvarných umění 
v Praze a emeritní generální ředitel 
Národní galerie v Praze. V roce 2015 
tam skončil. 

V Galerii města Blanska představí 
jednatřicet portrétů osobností, kte-
ré ho v průběhu života inspirovaly, 
případně něčím - ať už v negativním 
nebo pozitivním slova smyslu - zau-
jaly. Jedná se o osobnosti představe-
né nepřímo - prostřednictvím jeho 
zájmu o �iloso�ii, historii, umění a 
součástí budou i krátké textové ko-
mentáře, v nichž Milan Knížák popi-
suje, proč a čím ho vybrané osobnosti 
zaujaly. 

V menší galerii 20DEKA bude zá-
roveň zahájena výstava objektů Niny 
Fránkové s názvem Proměna. 

Vernisáž za přítomnosti autorů 
obou výstav proběhne v sobotu 2. 
června v 17 hod. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

V sobotu 2. června začíná v Ga-
lerii města Blanska Vaše výstava 
představující portréty osobností 
nedávné světové historie, které 
vás v životě zaujaly. Jak jste se k 
tomu tématu dostal? 

Měl jsem zkrátka chuť malovat 
portréty, poněvadž jsem dostal od 
přítele, který má podnik na zpraco-
vání dřeva, řadu MDF desek, které 
formátem portrétu odpovídaly. A tak 
jsem to zkusil. Nejdříve mě to nešlo, 
nakonec jsem namaloval až tři denně. 
Portrétoval jsem osoby, které něco v 
mém životě znamenaly ať v dobrém 
nebo ve zlém a které už nežijí. 

Jak byste odpověděl na otázku: 
„Proč se zajímat o umění?“ Jiný-

mi slovy, čím může být zkušenost 
umění obohacující složkou života? 

To po mě chcete, abych napsal kni-
hu, ne? Těch důvodů je řada a jsou 
spjaty s dobou a místem. Kdybych 
měl odpovědět o mém instantním 
pocitu, řekl bych, že umění je báječ-
né tehdy, když k ničemu není. Dnes je 
vše s něčím utilitárně spjato. S umě-
ním se dá hodně vydělávat, ale když 
někdo dovede vnímat umění bez 
toho, aby si uvědomoval jeho �inanč-
ní hodnotu, má to určitě smysl.

Čím je umění pro vás? 
Traumatem, posedlostí, něčím, 

čeho se nemohu zbavit i kdybych 
chtěl. Na druhé straně nepovažuji 
práci s uměním za něco výjimečného, 
poněvadž umění se mi neztrácí ani 
když dělám něco jiného. Lidé, kteří 
říkají, že potřebují čas a prostor, aby 
mohli „tvořit“, jsou mi směšní.

V roce 1987 připravil Jiří Valoch 
pro Galerii v předsálí (předchůd-
kyni Galerie města Blanska) Vaši 
výstavu nazvanou Zlomky doku-
mentace. Dokázal byste si vzpo-
menout, co pro vás tehdy možnost 
vystavovat v Blansku, znamenala?

Měl jsem samozřejmě radost, pro-

tože jsem jinak vystavovat nemohl. 
Výstavu jsem neviděl, poněvadž jsem 
byl nemocný a na zahájení byla jen 
moje žena, která tvrdí, že Valoch se 
při zahajovací řeči vypjal k neuvěři-
telnému výkonu. Jeho projev prý byl 
fantastický. Výstavu komunisté za tři 
dny zavřeli.

Původně se ona blanenská vý-
stava měla jmenovat Zab se a Leť. 
Tento název bylo nutné kvůli cen-
zuře místních kulturních orgánů 
nutné změnit na méně provoka-
tivní Zlomky dokumentace. Je ono 
heslo Zab se a Leť, které jste ve své 
tvorbě opakovaně užíval, v něčem 
stále aktuální? 

V roce 1968 jsem napsal píseň Zab 
se a leť a toto heslo je pro mne pořád 
aktuální ve své skutečné i metaforic-
ké podobě. Náš duch by měl mít šanci 
občas dostat křídla. Pokud ztratíme 
sny, život zešedne.

Setkáváte se ještě s cenzurou? 
Nevěřil jsem, že je to ještě možné, 

ale při výstavě v Karlových Varech 
jsem si pokusů o cenzuru užil vrcho-
vatě. Nechce se mi opakovat historku 
s ruskou občankou, která začala až 
zuřivě řádit, když viděla mé Ilustra-
ce k nové bibli, kde jsou nahé dětské 
panenky. Chápu, že může kdokoliv na 
kohokoliv podat trestní oznámení, 
ale nechápu, že tomu naše úřady ne-
udělají jasnou přítrž. Dozvěděl jsem 
se, že ona ruská paní poslala zuřivý 
několika stránkový dopis zformo-
vaný jejím českým advokátem i na 
Městský úřad v Blansku, aby nedo-
pustil mojí výstavu u vás. Věřím, že 
vaši současní radní výstavu nezaká-
žou tak, jako minule.

Zdá se, že se s našim světem něco 
děje a není to jen v oblasti umění. 
Jako bychom se šinuli zpátky do to-
tality a zdá se, že je to ve velké míře 
dobrovolné. To mě děsí. 

 Jolana Chalupová

Milan Knížák představí portréty 
v Galerii města Blanska ATLETIKA

2. 6., 11 h Doubravice nad Svita-
vou, Svitava kros o putovní pohár 
mikroregionu Svitava.

BASEBALL
1. 6., 19 h Blansko - Titans Praha. 
2. 6., 12 h Blansko - Titans Praha, 

extraliga.

KOPANÁ
3. 6., 16:30 h Ráječko - Sparta 

Brno, KP. Kunštát - Miroslav, I. A. Je-
dovnice - Vysočany, I. B.

MALÝ FOTBAL
3. 6., 14 h Boskovice. Blanensko - 

Olomouc, superliga.

NOHEJBAL
2. 6., 9 h Cetkovice, Turnaj trojic.

VOLEJBAL
3. 6., 10 + 13 h Boskovice - Koby-

lí, KP II mužů.

Kam za
sportem K superligovému titulu 

má nejblíže Praha
REGION - Šlágrem jedenáctého 

kola Superligy v malém fotbale bylo 
měření sil mezi Prahou a Blanen-
skem, tedy zápas druhého s prvním.

11. kolo: Staropramen Praha 
- Pivovar Černá Hora Blanensko 
3:2 (2:2), Paděra, Koudelka.

Blanensko: Klimeš - Paděra, 
Koudelka, Hloch, Studený, Krystl, 
Vybíhal.

„V Praze je hřiště menší než u 
nás, takže i když jsme přijeli jen 
v sedmi, na průběh zápasu to ne-
mělo vliv,“ hodnotil zápas český 
reprezentant a nejlepší střelec sou-
těže Ondřej Paděra.

V deváté minutě šli hosté do ve-
dení, když se prosadil Jan Koudel-
ka, za dalších osm minut přidal 

druhou branku Blanenska právě 
Paděra. 

„Vedli jsme dva nula, ale domácí 
dokázali ještě do konce poločasu 
vyrovnat. Byli v kompletní sestavě 
a tím pádem dost silní na míči, ale 
je škoda, že vyrovnali minutu před 
koncem poločasu,“ řekl Ondřej Pa-
děra.

Ve druhé půli se dokázali střelec-
ky prosadit jen domácí, když ve 48. 
minutě překonal Klimeše hlavou 
mistr světa Salák. 

„Asi byli o ten jeden gól lepší, tím 
pádem už mají k titulu nejblíže. Ale 
zbývají ještě tři kola do konce a stát 
se může cokoliv. Už v tomto kole 
čeká Prahu těžký zápas v Jihlavě, 
nás zase domácí utkání s Olomoucí. 
Navíc o titul bojují kromě Příbrami 

vlastně všechny další týmy, bude to 
ještě určitě zajímavé,“ dokončil On-
dřej Paděra.

Další výsledky 11. kola: Brno 
- Pardubice 2:6, Jihlava - Most 3:4, 
Olomouc - Příbram 4:1.
 1.  Praha 11 7 1 3 41:29 22
 2.  Blanensko 11 6 1 4 64:34 19
 3.  Olomouc 11 6 0 5 50:44 18
 4.  Most 11 6 0 5 53:55 18
 5.  Pardubice 11 5 1 5 40:42 17
 6.  Brno 11 5 1 5 37:41 17
 7.  Jihlava 11 5 0 6 47:55 15
 8.  Příbram 11 2 0 9 27:59 6

V posledních třech kolech hraje 
Blanensko doma s Olomoucí (nedě-
le 3. června ve 14 hodin), o týden 
později v Brně a končí doma s tý-
mem Pardubic (neděle 17. června 
v 10 hodin).  Lubomír Slezák

Hrdlička se 
Staňkem jsou 
stále první

PRAHA, SVITÁVKA - V sobotu 
26. května pokračovala v Praze 
druhým kolem první liga v kolové 
mužů.

První místo v tomto turnaji há-
jila dvojice z našeho regionu - SC 
Svitávka 2 Jiří Hrdlička mladší, Ro-
man Staněk, v barvách MO Svitávka 
2 se představili David Richtr a Jan 
Stibor.

V šesti zápasech Hrdlička se 
Staňkem čtyřikrát vyhráli, jednou 
remizovali a jednou prohráli, Rich-
tr se Stiborem měli bilanci přesně 
opačnou.

Z výsledků 2. kola: SC Svitávka 2 
- Pankrác Praha 4:4, - MO Svitávka 2 
5:0, - Favorit Brno 2 4:2, - Šitbořice 
1 2:3, - Chrastava 1 8:7, - Nezamys-
lice 1 6:5. MO Svitávka 2 - Pankrác 
Praha 3:4, - Favorit Brno 2 3:1, - Šit-
bořice 1 1:3, - Chrastava 1 4:4, - Ne-
zamyslice 1 0:5.

Tabulka po 2. turnaji
 1.  SC Svitávka 2 12 9 1 2 55:38 28
 2.  Šitborice 1 12 8 1 3 52:32 25
 3.  Nezamyslice 1 12 7 1 4 47:36 22
 4.  MO Svitávka 2 12 5 1 6 38:39 16
 5.  Pankrác Praha 1 12 3 3 6 39:39 12
 6.  Chrastava 1 12 2 4 6 43:56 10
 7.  Favorit Brno 2 12 2 1 9 12:46 7

Třetí turnaj se hraje 29. září v Ne-
zamyslicích, do extraligy postoupí 
první dvě dvojice.  (les)

V okresním 
derby byli 
nakonec lepší 
volejbalisté 
domácího 
Rájce-Jestřebí

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Ve volejba-
lovém KP II mužů se v okresním 
derby utkaly celky Rájce-Jestřebí a 
Boskovic.

SK Rájec-Jestřebí - TJ Minerva 
Boskovice 3:2 (-19, 23, -13, 11, 8) 
a 3:0 (23, 15, 19).

Poměrně překvapivě si více bodů 
na své konto připsali domácí hráči, 
kterým se tak podařilo sesadit tým 
Boskovic z prvního místa tabulky.
 1.  MS Brno 22 14 2 1 5 52:27 47
 2.  Boskovice 22 11 5 3 3 54:32 46
 3.  Útěchov 22 13 0 1 8 46:28 40
 4.  Hodonín 20 10 2 3 5 45:33 37
 5.  Břeclav 20 9 3 3 5 45:33 36
 6.  Rájec-Jestřebí 20 9 2 0 9 35:33 31
 7.  Střelice 22 3 1 3 15 21:58 14
 8.  Kobylí 20 0 0 1 19 6:60 1

Tuto neděli přivítá celek Bosko-
vic Kobylí a tým Rájce-Jestřebí hra-
je v Útěchově.  (les)

Studenti z Letovic postavili 
Národní knihovnu z lepenky

LETOVICE - Studenti Masaryko-
vy střední školy Letovice postavili 
do 12. ročníku celostátní soutěže 
Stavby z vlnité lepenky dva návrhy 
Národní knihovny ČR. 

O postup do finále usiluje celkem 
32 modelů, ale postoupit může pou-
ze 6 nejlepších. Finále se uskuteční 
13. června v Zrcadlové kapli Kle-

mentina, v sídle Národní knihovny 
České republiky, kde budou finalis-
té soutěžit o ceny v hodnotě 42 000 
Kč. 

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlni-
tých lepenek (SVVL) ve spolupráci 
s obalovou společností EKO-KOM a  
Národní knihovnou České republi-
ky.  Andrea Čeřovská
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www.fotosvancara.cz
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Čtvrtmilionová pokuta pro slévárnu 
za znečišťování ovzduší

BLANSKO - Tuhé látky bez řád-
ného odlučování vypouštěla do 
ovzduší blanenská slévárna Ernst 
Leopold s.r.o. 

Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) ji za to udělila pokutu 
čtvrt milionu korun. Slévárna byla 
v rozporu s povolením krajského 
úřadu provozována ve dnech 28. 
11. 2017 a 7. 12. 2017.

Při kontrole ve slévárně šedé li-
tiny a ocelolitiny společnosti Ernst 
Leopold inspektoři zjistili porušo-
vání závazných podmínek provozu 
mokrých hladinových odlučovačů a 
filtračních zařízení pro omezování 
emisí tuhých znečišťujících látek.

„Nejzávažnější pochybení bylo 
shledáno na tavícím zařízení šedé 
litiny (kuplovny), kde jsme objevili 
značné zanesení vzduchotechnické-
ho odsávání kupolové pece v oblas-
ti chladiče spalin. V tomto případě 
docházelo k přímým emisím tuhých 

znečišťujících látek do ovzduší bez 
jejich omezování na filtračním za-
řízení. Společnost nezajistila pravi-
delný servis, údržbu a revize tohoto 
zařízení, jak jí stanovovalo integro-
vané povolení,“ přiblížila výsledky 
kontroly zástupkyně ředitele Ob-
lastního inspektorátu ČIŽP v Brně 
Jana Antonínová.

Nevyhovující stav byl zjištěn i na 
odsávání elektrických obloukových 
tavících pecí při výrobě ocelolitiny.

„Obsluha zařízení nezapnula 
vzduchotechniku odsávání. Ta je 
nedílnou součástí tohoto zdroje 
znečišťování ovzduší a provoz zaří-
zení bez ní je nepřípustný,“ konsta-
tovala Antonínová.

Protiprávní stav byl zjištěn ke 
konci minulého roku. Provozovateli 
slévárny tedy ČIŽP uložila pokutu 
ve výši 250 tisíc korun.

Radim Hruška
Blanenská slévárna. Foto ČIŽP

Řádková 
inzerce

Prodám pšenici 350 Kč/q. 
 Tel.: 602 783 013
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, 

Inzerce: 
774 408 399

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

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

První Jevíčský country festival se v sobotu uskutečnil v Jevíčku. Zdařilá akce která byla naplánována na podporu řešení rychlostní komunikace R43 
přilákala stovky spokojených diváků. Na podiu se vystřídalo několik kapel, které symbolicky  působí v městech z trasy R43. mj, Kázeń z Jevíčka,, Trní na 
větvi z Boskovic, Starý fóry z Brna aj. Výtěžek z akce bude věnován dětskému domovu v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Maturity na středních školách jsou v plném proudu. Nejinak tomu je i na 
Gymnáziu Boskovice.  Foto Jaroslav Oldřich
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V boskovické nemocnici 
instalovali nový babybox

BOSKOVICE - Minulý týden zahá-
jili v boskovické nemocnici provoz 
nového babyboxu. 

Ten je instalovaný v těsné blíz-
kosti hlavního vchodu do zdravot-
nického zařízení. Zařízení pro od-
ložené děti STATIM dodal Zdeňkem 
Juřica MONTEL.  

Nový babybox je zhotovený z an-
tikorového plechu, jeho dvoukřídlá 
dvířka se otvírají automaticky a po 
vložení děťátka a aktivaci senzoru 
se zcela samočinně zavřou. 

Ručičky či nožičky děťátka jsou 
chráněny proti kolizi s dvířky foto-
buňkami. Vnitřní prostor bedýnky 
je klimatizován. 

Babybox je opatřen náhradním 
zdrojem energie a napojen mno-
honásobně jištěnou signalizací na 
stálou službu a na mobilní telefo-
ny.

O kulturní doprovod slavnost-
ního otevření se postaral pěvecký 
sbor Janáček. Kdo bohužel nemohl 
dorazit, byl samotný autor celé 
myšlenky babyboxů Zdeněk Juřica, 

kterému viróza zabránila v příjez-
du. 

V našem regionu jsou v současné 
době již dvě tato zařízení. Před ne-

dávnem zprovoznili babybox také 
v blanenské nemocnici. 

Radim Hruška
Foto Monika Šindelková

Nejmladší boskovičtí plavci 
reprezentovali v Kuřimi

BOSKOVICE, KUŘIM - Nejmladší 
plavci reprezentovali v sobotu 19. 
května oddíl plavání SVČ Boskovice 
v Kuřimi.

Děti ročníků narození 2008 a 
2009 plavali padesátimetrovou 
trať, plavci ročníků 2010 a mladší 
bojovali o cenné kovy na poloviční, 
tedy pětadvacetimetrové trati.

Nejlépe se dařilo Kristýnce Ne-
zvalové, která zvítězila na pětadva-
cet metrů prsa a na pětadvacet me-
trů motýl byla těsně druhá. 

Na stupně vítězů vystoupali také 
Michal Veselý a sedmiletý Honzík 
Bednář. Nina Chlupová a Patrick 
Müller obsadili na trati padesát me-
trů prsa těsně nepopulární čtvrté 
místo. 

Ostatní, tedy Emma Mikuláško-
vá, Elen Hortová, Izabela Slámová, 
Anna Šperková, Julie Spoustová, 
Radka Uchytilová, Radek Dokoupil 
a Dominik Barry bojovali statečně 
a vzorně reprezentovali oddíl SVČ 
Boskovice.  Lubomír Slezák

 Foto archiv plavání Boskovice

Karty nabídly 
hotovost

DOUBRAVICE - Vytrvalý byl 
zloděj, který se odpoledne snažil 
dostat do osobního automobilu 
Mercedes zaparkovaného poblíž 
hřbitova v Doubravici nad Svitavou. 
Nejdříve dveře spolujezdce poničil, 
aby následně na nich rozbil okno. 
Otvorem se dostal dovnitř, kde od-
cizil na předním sedadle odloženou 
dámskou kabelku s peněženkou 
a doklady majitele vozidla. Vedle 
toho v ní byly dva mobilní telefony, 
svazek klíčů a platební karty. Škoda 
je více než třicet tisíc korun. Možná 
stejný zloděj řádil hodinu před tím 
v Letovicích. Tam si vyhlédl před 
marketem odstavený nákladní au-
tomobil. Do něj se dostal po poni-
čení zámku dveří spolujezdce. Z ka-
biny odcizil vedle navigace, tabletu 
a mobilního telefonu i peněženku s 
platebními kartami. Z nich pak ob-
ratem v bankomatu vybral dvacet 
tisíc korun v hotovosti. Škoda se tak 
vyhoupla na skoro padesát tisíc ko-
run.  (hrr)

KOPANÁ
I. A, sk. A
23. kolo: Zastávka - Přímětice 2:1, 

Slatina - Kuřim 3:4, Líšeň B - No-
vosedly 4:1, Šlapanice - Žebětín 1:1, 
Dobšice - Kunštát 0:1, Miroslav - 
Znojmo 5:2, Start Brno - Rajhradi-
ce 4:1.
 1.  Start Brno 23 19 3 1 78:22 60
 2.  Rajhradice 23 13 6 4 57:33 45
 3.  Kuřim 23 14 2 7 52:31 44
 4.  Kunštát 23 12 5 6 48:35 41
 5.  Líšeň B 23 10 7 6 46:26 37
 6.  Žebětín 23 10 5 8 48:39 35
 7.  Dobšice 23 8 8 7 37:40 32
 8.  Přímětice 23 7 8 8 36:42 29
 9.  Novosedly 23 7 3 13 35:53 24
 10.  Zastávka 23 6 5 12 34:48 23
 11.  Slatina 23 5 6 12 33:50 21
 12.  Šlapanice 23 5 6 12 24:54 21
 13.  Miroslav 23 5 3 15 36:64 18
 14.  Znojmo 23 4 5 14 29:56 17

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

- Slavkov u Brna 4:1, Medlánky 
- Podolí u Brna 0:4, Čebín - Je-
dovnice 3:2, Lipovec - Kobeřice 
3:3, Rájec-Jestřebí - Křenovice 
4:0, Vilémovice - Babice nad 
Svitavou 3:2, Vysočany - Sobě-
šice 1:0.
 1.  Pačlavice 23 15 5 3 56:23 50
 2.  Rájec-Jestřebí 23 14 2 7 47:34 44
 3.  Vilémovice 23 12 6 5 58:42 42
 4.  Kobeřice 23 10 5 8 47:39 35

 5.  Babice 23 11 1 11 49:41 34
 6.  Medlánky 23 8 7 8 34:35 31
 7.  Podolí 23 9 3 11 45:44 30
 8.  Lipovec 23 8 6 9 40:39 30
 9.  Čebín 23 8 6 9 32:37 30
 10.  Vysočany 23 9 3 11 46:63 30
 11.  Soběšice 23 9 2 12 46:47 29
 12.  Křenovice 23 8 4 11 48:60 28
 13.  Jedovnice 23 6 5 12 42:57 23
 14.  Slavkov 23 4 5 14 34:63 17

Okresní přebor
23. kolo: Černá Hora - Ada-

mov 3:1, Šošůvka - Ráječko B 4:5, 
Doubravice nad Svitavou - Bosko-
vice B 1:3, Bořitov - Olešnice 6:1, 
Olomučany - Letovice 5:4, Skalice 
nad Svitavou - Rudice 4:1, Sloup - 
Lipůvka 3:1.
 1.  Černá Hora 23 19 0 4 78:27 57
 2.  Boskovice B 23 14 4 5 62:38 46
 3.  Olešnice 23 13 1 9 58:50 40
 4.  Bořitov 23 12 2 9 67:46 38
 5.  Olomučany 23 11 4 8 57:55 37
 6.  Letovice 23 12 0 11 49:53 36
 7.  Rudice 23 11 2 10 50:43 35
 8.  Skalice 23 11 1 11 74:68 34
 9.  Ráječko B 23 10 1 12 52:55 31
 10.  Adamov 23 9 3 11 50:52 30
 11.  Šošůvka 23 8 3 12 45:76 27
 12.  Sloup 23 7 4 12 40:63 25
 13.  Doubravice 23 6 3 14 29:51 21
 14.  Lipůvka 23 3 2 18 46:80 11

III. třída
23. kolo: Velké Opatovice - Dr-

novice 0:0, Ostrov u Macochy - 

Lažany 6:1, Knínice - Kotvrdovi-
ce 2:1, Benešov - Cetkovice 0:1, 
Ráječko C - Vranová 2:2, Vavři-
nec - Kořenec 3:3, Vísky - Kun-
štát B 0:2.
 1.  Drnovice 23 16 3 4 80:25 51
 2.  V. Opatovice 23 14 3 6 85:42 45
 3.  Vísky 23 11 3 9 47:38 36
 4.  Cetkovice 23 11 2 10 46:50 35
 5.  Vavřinec 23 9 7 7 62:53 34
 6.  Ostrov 23 10 4 9 69:63 34
 7.  Kunštát B 22 9 5 8 44:52 32
 8.  Lažany 23 8 6 9 35:46 30
 9.  Kotvrdovice 23 8 4 11 37:53 28
 10.  Knínice 23 8 3 12 51:64 27
 11.  Benešov 22 7 6 9 45:63 27
 12.  Vranová 23 7 5 11 53:69 26
 13.  Kořenec 23 7 3 13 38:60 24
 14.  Ráječko C 23 6 4 13 52:66 22

 
IV. třída
21. kolo: Vilémovice B - Svitáv-

ka 1:3, Skalice nad Svitavou B - 
Letovice B 3:2, Velké Opatovice B 
- Lažánky 0:3, Doubravice nad Svi-
tavou B - Voděrady 6:0.
 1.  Skalice B 17 11 3 3 66:28 36
 2.  Letovice B 16 10 3 3 60:22 33
 3.  Svitávka 16 10 3 3 46:20 33
 4.  Doubravice B 17 7 5 5 43:33 26
 5.  Vavřinec B 17 7 3 7 28:41 24
 6.  Lažánky 16 7 2 7 37:39 23
 7.  Vilémovice B 16 5 3 8 35:44 18
 8.  Voděrady 16 4 5 7 33:51 17
 9.  V. Opatovice B 17 3 3 11 25:53 12
 10.  Vísky B 16 1 4 11 22:64 7

 Připravil Lubomír Slezák

V Nemocvičně je nutriční poradentství

Ani zámek kolo 
neochránil

SKALICE - Bytelný zámek ne-
ochránil jízdní kolo, které odstavil 
jeho devětadvacetiletý majitel před 
vlakovým nádražím ve Skalici nad 
Svitavou. Zatím neznámý pachatel 
v průběhu dne zámek odstranil a 
horské kolo ze stojanu odcizil. Maji-
teli tak způsobil škodu za nejméně 
deset tisíc korun.  (hrr)

Kam na 
okresní 
kopanou
Okresní přebor

24. kolo: 2. 6., 14:15 Letovice - 
Skalice nad Svitavou. 15 h Olešnice 
- Sloup. 16:30 h Ráječko B - Černá 
Hora. 

3. 6., 16:30 h Rudice - Doubravi-
ce nad Svitavou, Lipůvka - Olomu-
čany, Adamov - Bořitov. 19 h Bos-
kovice B - Šošůvka.

III. třída
24. kolo: 2. 6., 15:30 h Drnovi-

ce - Vavřinec. 16:30 h Kunštát B - 
Knínice. 

3. 6., 16:30 h Kořenec - Ostrov u 
Macochy, Cetkovice - Vísky, Kotvr-
dovice - Velké Opatovice, Lažany - 
Ráječko C, Vranová - Benešov.

IV. třída
22. kolo: 2. 6., 16:30 h Letovi-

ce B - Doubravice nad Svitavou B. 
3. 6., 16:30 h Lažánky - Vavři-

nec B, Svitávka - Vísky B, Voděrady 
- Vilémovice B.

BLANSKO - Nemocvična připra-
vuje další novinku. Od června 2018 
nabízí zcela novou službu, a to NU-
TRIČNÍ PORADENSTVÍ.

Nutriční poradenství je vhodné 
jak pro klienty zdravé, tak i pro ty, 
kteří mají zdravotní komplikace 
(např. vysoký krevní tlak, vysoká 
hladina cholesterolu, diabetes mel-
litus 1. a 2. typu, nadváha a obezita, 
metabolický syndrom, intolerance 

či potravinové alergie aj.). Poskyto-
vané služby jsou vhodné pro všech-
ny věkové kategorie, tedy jak pro 
dospělé, tak i pro děti, těhotné ženy, 
kojící ženy i seniory.

Nutriční poradenství zabezpe-
čuje nutriční terapeut, Bc. Lucie 
Havlíková, která má ukončené ba-
kalářské vzdělání v tomto oboru a 
dále studuje magisterský obor Nu-
triční specialista. 

Nutriční poradenství probíhá od 
června v prostorách Nemocvičny, a 
to vždy v úterý, ve středu a ve čtvr-
tek v rámci provozní doby Nemo-
cvičny. 

Mezi poskytovanými službami 
nechybí vstupní konzultace, měře-
ní na bioimpedanční váze, analýza 
složení těla, individuální jídelníčky, 
rámcové jídelníčky, individuální 
program aj.  Kateřina Ostrá

Alkohol sehrál 
hlavní roli

BLANSKO - Alkohol sehrál stě-
žejní roli při večerní dopravní ne-
hodě v blanenské Bezručově ulici. 
Dvaačtyřicetiletý řidič osobního 
automobilu Ford tam nepřizpůsobil 
rychlost jízdy a dostal smyk. Neo-
vladatelné vozidlo najelo nejdříve 
mimo vozovku na travnatou plochu 
a na chodník, kde narazilo do po-
dezdívky domu. Poté se vůz vrátil 
zpět na silnici, aby na druhé straně 
narazil do popelnic. Až poté se na 
vozovce zastavilo. Během manévru 
došlo ke sražení devětapadesátile-
tého chodce. Ten musel být se zra-
něními převezen do nemocnice. 

Při vyšetřování havárie policisté 
zjistili, že cizinec za volantem je 
pod vlivem alkoholu. Při dechové 
zkoušce mu přístroj ukázal hod-
notu 1,7 promile. Policisté mu na 
místě zadrželi řidičský průkaz. Při 
nehodě vznikla škoda za skoro pa-
desát tisíc korun.  (hrr)

Na Suchém připravili dětský den
SUCHÝ - Nádherné, slunečné počasí, vůně udírny a dětský smích 

provázel v sobotu 26. 5. 2018 dětský den konaný na Suchém. Po dlou-
há léta jej připravuje pro obce Suchý a Velenov místní spolek žen za 
spolupráce SDH obou obcí. Není divu, že patří k těm nejnavštěvova-
nějším. Různé soutěže a hry. Kreativní výroba ozdob z korálků, malo-
vání nebo tetování. Zkouška různých dovedností procvičila jak děti, 
tak rodiče. Velký ohlas vzbudilo divadelní představení s ukázkami 
historického šermu. Lákadlem byl nafukovací, skákací slon. Po celou 
dobu byla možnost nahlédnout a také absolvovat projížďku v připra-
veném hasičském či sanitním voze. Pláž vyhledávaného Sušského 
rybníka, kde se vše odehrávalo, byla zaplněna dětmi a rodinnými pří-
slušníky ze širokého okolí. A, že se jich tentokrát sešlo. Všechny děti 
bez rozdílu dostaly nápoje a pamlsky zdarma. Nezapomnělo se ani na 
dospělé. Pivo, limo, uzená makrela, párky, kuřecí stehna a další po-
chutiny nabízeli zase pánové od udírny. Lépe řečeno této role se ujali 
manželé pořádajících žen. Všichni kdo zavítali, si užili báječný den. 
Mnozí i s dětmi vydrželi až do západu slunce nad rybníkem.

 Vladimír Ševčík
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Fotbalový víkend přinesl celkům 
našeho regionu sedm bodů

REGION - Blansko - tři body, Rá-
ječko - tři body, Boskovice - jeden 
bod. To je bilance minulého fotbalo-
vého víkendu celků z našeho okresu 
v divizi a v krajském přeboru.

Divize
27. kolo: Blansko - Strání 4:2 

(2:1), 28. a 30. Kratochvíl, 53. Tr-
tílek, 90.+1 Kuldan - 37. a 58. Fru-
hauf. ČK: 79. Lorenc (Strání).

Blansko: Záleský - Pšikal, Feik 
(89. Šmerda), Dvořák, Šplíchal, Kra-
tochvíl, Trtílek (76. Sodomka), Kul-
dan, Gromský (21. Imramovský), 
Bokůvka, Bárta.

Velice důležité utkání dvou týmů 
ze spodní poloviny tabulky pro 
sebe rozhodli domácí, kteří se ten-
tokrát dokázali prosadit střelecky 
a dvakrát vedli o dvě branky. Strání 
sice vždycky zkorigovalo, na víc ale 
nestačilo. 

V posledních deseti minutách 
hrálo Blansko přesilovku, kterou 
dokázalo využít v nastaveném čase 
Kuldanem.

Další výsledky: Stará Říše - Pol-
ná 1:4, Rosice - Žďár nad Sázavou 
5:1, Třebíč - Bzenec 3:3, Havlíčkův 
Brod - Ždírec nad Doubravou 1:1, 
Tasovice - Břeclav 1:1, Velká Bíteš - 
Vrchovina 1:3.
 1.  Vrchovina 26 19 3 4 54:25 60
 2.  Žďár n. S. 24 16 3 5 54:23 51
 3.  Rosice 25 13 8 4 64:23 47
 4.  Šumperk 25 13 4 8 47:28 43
 5.  Tasovice 25 13 3 9 45:43 42
 6.  Stará Říše 25 11 4 10 38:32 37
 7.  Bzenec 25 11 3 11 57:53 36
 8.  Polná 25 11 2 12 52:50 35
 9.  Ždírec 25 10 5 10 25:31 35
 10.  Břeclav 25 9 5 11 34:36 32
 11.  Blansko 25 7 8 10 29:36 29
 12.  Velká Bíteš 24 7 4 13 30:46 25
 13.  Strání 25 7 2 16 35:53 23
 14.  Havl. Brod 25 6 5 14 32:68 23
 15.  Třebíč 25 1 7 17 23:72 10

V posledních třech kolech hraje 
Blansko nejprve ve Ždírci, doma 
přivítá Havlíčkův Brod a v dohrávce 
odloženého 17. kola hostí 16. červ-
na Tasovice.

Krajský přebor
27. kolo: Moravský Krumlov - 

Ráječko 0:1 (0:1), 2. Gremmel.
Ráječko: Němeček - Bartoš, Mi-

zerniuc, Gremmel, Sedlák, Keprt 
D. (77. Zeman), Sedláček, Keprt R. 
(77. Zeman), Lidmila, Voda, Horák 
(63. Pernica).

Lepší úvod si hosté snad ani ne-
mohli představit. Už ve druhé mi-
nutě udělala domácí obrana hrubou 
chybu a všudybyl Gremmel vstřelil 

úvodní a jak se později ukázalo také 
jedinou branku zápasu.

V dalších minutách mělo Ráječ-
ko více ze hry, ale z žádné šance už 
branka nepadla. 

S přibývajícími minutami obě 
mužstva přitvrdila, hráči domácího 
celku viděli pět žlutých karet, hos-
té dohrávali bez zraněného střelce 
Daniela Keprta.

Důležité tři body tak odjely do 
Ráječka, o držiteli druhé příčky ale 
rozhodne dohrávka 18. kola, ve kte-
ré 30. května hostí Bohunice Bystrc.

Boskovice - Svratka Brno 3:3 
(0:2), 56. Stara, 69. Preč, 79. Živ-
ný - 28. a 47. Havlín, 45. Čermák.

Boskovice: Klimeš - Müller (61. 
Dračka), Černý, Václavek, Feruga 
(46. Živný), Horák, Martínek, Preč, 
Havlíček, Stara, Novák.

Boskovice začaly velkým tlakem, 

po patnácti minutách mohly vést o 
tři branky, ale dorostenecký bran-
kář hostů (nahradil v minulém kole 
vyloučenou jedničku) ukazoval, že 
chytat umí. Od dvacáté minuty za-
čali být u míče častěji hosté a svoji 
převahu vyjádřili ještě do poločasu 
dvěma brankami.

Když po necelých dvou minutách 
druhé půle přidala Svratka z poku-
tového kopu třetí branku zdálo se 
být rozhodnuto. Domácí celek ale 
předvedl nevídaný herní obrat, za-
tlačil svého soupeře do jeho poku-
tového území a deset minut před 
koncem bylo vyrovnáno. V závě-
rečném tlaku orazítkoval Václavek 
hlavou tyč, Živný z malého vápna 
přestřelil, Boskovicím chyběl k vý-
hře kousek štěstí.

Další výsledky: Ivančice - Boso-
nohy 0:1, Moravská Slavia - Bohuni-
ce 1:3, Vojkovice - Bystrc-Kníničky 

2:2, Veselí n. Moravou - Bučovice 
1:0, Sparta Brno - Lanžhot 3:2, Mu-
těnice - Rousínov 2:0.
 1.  Lanžhot 26 18 6 2 64:16 60
 2.  Ráječko 27 16 5 6 63:32 53
 3.  Bystrc 26 15 6 5 55:37 51
 4.  Bohunice 26 14 8 4 60:32 50
 5.  Mutěnice 27 12 8 7 51:29 44
 6.  Sparta Brno 27 12 8 7 56:47 44
 7.  Boskovice 27 12 6 9 52:47 42
 8.  Svratka Brno 27 11 7 9 60:45 40
 9.  Bosonohy 27 10 5 12 49:54 35
 10.  Rousínov 26 10 1 15 44:59 31
 11.  Vojkovice 27 9 4 14 46:64 31
 12.  Mor. Krumlov 27 8 6 13 39:58 30
 13.  Ivančice 27 7 6 14 40:48 27
 14.  Mor. Slavia 27 6 4 17 31:76 22
 15.  Veselí 27 6 3 18 40:70 21
 16.  Bučovice 27 3 7 17 15:51 16

Tuto sobotu hrají Boskovice v Bo-
hunicích, o den později se v Ráječku 
představí Sparta Brno. 

Text a foto Lubomír Slezák 

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Smrtelná 
nehoda v 
Boskovicích

BOSKOVICE - Smrtelné zranění 
utrpěl při nehodě v Boskovicích 
starší motocyklista. K tragickému 
střetu došlo v sobotu ve večerních 
hodinách. 

„Podle dosavadního šetření ne-
dal motocyklista vyjíždějící z ved-
lejší silnice přednost řidiči osobní-
ho vozidla jedoucímu po hlavní ko-
munikaci. Starší muž na motocyklu 
bohužel utrpěl zranění neslučitel-
ná se životem, kterému podlehl než 
mohl být letecky transportován do 
brněnské nemocnice,“ uvedla poli-
cejní mluvčí Alice Musilová. 

Dechová zkouška u řidiče osob-
ního vozu měla negativní výsledek, 
Nehoda a její okolnosti zůstávají 
v šetření blanenských dopravních 
policistů.  (hrr), foto HZS JmK


