
M  Z

Letovice - Rybáři protestují 
proti novému návštěvnímu řádu 
přehrady Křetínka u Letovic. 
Nelíbí se jim především zákaz 
bivakování a sepsali kvůli tomu 
petici, ke které se připojily na dvě 
stovky lidí. 

Rekreační řád na Křetínce pla-
tí od loňského léta. Dokument 
mimo jiné zakazuje stanování, 
rozdělávání ohňů nebo parkování 
aut mimo pozemní komunikace.

Rybářům nejvíce vadí, že už si 
nemohou na břehu vodního díla 
postavit přístřešky a nerušeně ryba-
řit. Sepsali proto petici a poslali ji na 
radnici v Letovicích a obecní úřady 
ve Vranové, Křetíně a Lazinově, 
tedy do obcí, které spolu s Povo-
dím Moravy a Českým rybářským 
svazem vyhlášku připravily. 

„Vaše rozhodnutí je pro nás 
rybáře diskriminační, nemysli-
telné a nesmyslné. Naše věková 

kategorie je cca od sedmi let do 
XX let. Někdo je zdravý, jiný je 
plný nebo částečný invalida nebo 
jinak hendikepovaný, ale každý 
z nás se chce před deštěm, slun-
cem nebo větrem nějak chránit. 
Nejšetrnější pro přírodu a dosta-
tečně chránící před vlivem počasí 
jsou pro rybáře bivaky bez pod-
lážky,“ uvádějí autoři petice.

V textu proto vyzývají předsta-
vitele města o obcí, aby vyhlášku 
změnili. Požadují, aby povolili 
bivakování bez podlážky. Nelíbí 
se jim také, že je městská policie 
pokutuje.

„Myslíme si, že příslušník 
městské policie by měl chránit 
a pomáhat. Například kontrolou 
parkovišť, aby nám někdo nekra-
dl v autech, když jsme na rybách 
nebo zamezit narkomanům, aby 
svou potřebu prováděli na Křetín-
ce a použité jehly nechali pohoze-
né na pláži, případně kontrolovat 
všechny rekreanty, zda nedělají 

nepořádek. Určitě by ale neměl 
skupinu lidí diskriminovat za 
to, že slušný člověk si chce užít 
třeba dvou dnů v přírodě a chce 
se chránit před nepřízní počasí,“ 
dodávají autoři petice.

Její text už doputoval na radni-
ci v Letovicích. Vedení města se 
peticí bude zabývat. O případné 
změně vyhlášky starosta Vladimír 
Stejskal (ODS) nechtěl mluvit. 

„Petici jsme přijali a budeme 
se jí zabývat. Předložím ji radě, 
a ta zaujme nějaké stanovisko,“ 
prohlásil letovický starosta.

Návštěvní řád na Křetínce pla-
tí od 16. června loňského roku. 
„V poslední době začalo docházet 
k devastaci celého okolí přehrady 
návštěvníky. Spousta rybářů a lidí 
přestala respektovat dobré mravy. 
Je proto nutné, aby byly jasně 
stanovené mantinely,“ vysvětlil 
minulý rok nutnost vydání náv-
štěvního řádu letovický místosta-
rosta Jiří Palbucha (ČSSD).
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Velká cena Blanenska odstartuje v Žernovníku
Region - V neděli 24. května 

odstartuje v Žernovníku další roč-
ník soutěží v požárním útoku Kva-
sar CUP – Velká cena Blanenska 
v požárním útoku. Formát velké 
ceny zůstává stejný jako v uplynu-
lém roce, odehraje se tedy dvanáct 
bodovaných soutěží a tři soutěže 
kandidátské.

„Mezi dvanáct bodovaných se 
v letošním roce dostal nově Sene-
tářov a Rudice, kde byla v loňském 
roce kandidátská soutěž. Kandi-
dátskými soutěžemi se pro letošní 
rok staly Obora, Velké Opatovice 
a Lysice,“ uvedl předseda Velké 
ceny Blanenska Martin Koutný.

Rybáři chtějí stanovat 
u Křetínky, sepsali 
kvůli tomu petici

Změny v Isarnu
Skupina 
nadšenců chce 
provozovat 
keltský skanzen, 
město není proti.

Více na straně 2

Nálet ve Spešově
Bála jsem se, 
že umřeme, 
vzpomíná 
obyvatelka 
Spešova.

Více na straně 5

Nové vedení
Biketrialista 
Václav Kolář je 
novým předsedou 
blanenského 
klubu.

Více na straně 8

Vrcholná soutěž jarní sezóny. V sobotu hos  l Dělnický dům v Blansku Mistrovství ČR v kulturis  ce a masters 
mužů. Na soutěž bylo přihlášeno celkem 80 závodníků. Domácí klub reprezentovali v kategorii Master 50 - 
60 let Josef Hrubý (v silné konkurenci vybojoval stříbro) a v kategorii nad 60 let nejstarší účastník soutěže 
Josef Krupa (roč. 1935), který skončil dvanáctý.  Foto Lubomír Slezák
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český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Blansko, Boskovice - Obě nej-
větší města v regionu se připojí k 
muzejní noci. V Blansku se pro-
gram odehraje v pátek 15. května, 
v Boskovicích o den později.

 Blansko si letos připomene 110 
let povýšení na město a letos také 
uplyne 200 let od úmrtí Karoliny 
Meineke, hannoverské šlechtičny, 
jejíž pohnutý osud je s blanen-
ským zámkem spjat. Proto se také 
letošní akce koná pod názvem 
Muzejní noc s Karolínou. 

Především dětem je určena 
první část programu, která začne 

už v 17.30 hodin. Na tento čas 
je určen začátek tématické tvo-
řivé dílny v multimediálním sále 
(Klub Ratolest). Od 18 hodin se 
mohou děti těšit na Malou med-
vědí pohádku – dětské divadelní 
představení v hudebním salo-
nu. O hodinu později se otevřou 
prohlídkové trasy pro starší děti 
a dospělé návštěvníky, netradič-
ně zakončené u běžně nepřístup-
ných věžních hodin. O slavnost-
ní atmosféru se postarají trubači 
ZUŠ Blansko. Prohlídky doplní 
promítání fi lmu o životě Karoliny 

Meineke v multimediálním sále. 
Poslední vstup do muzea je ve 
21.30 hodin. 

V Boskovicích bude muzejní 
noci patřit sobota. Od 16 do 21 
hodin bude probíhat program pro 
rodiny s dětmi v Expozici histo-
rických zemědělských strojů na 
náměstí 9. května. Tentokrát si děti 
kromě komentované prohlídky 
a pohybových aktivit budou moci 
vyrobit knižní záložku s motivy 
inspirovanými technikou. 

V budově rezidence budou 
pro návštěvníky od 18 do 22 

hodin připraveny komentované 
prohlídky expozice Boskovicko 
– krajinou sedmizubého hřebe-
ne, ukázky petrolejových lamp a 
svícnů. Nejen dětští návštěvníci 
si zde  budou moci tvořit svíčky. 
V Židovském obecním domě se 
uskuteční  komentované prohlíd-
ky a tvoření pro děti  inspirované 
Noemovou archou. 

Ve 22 hodin přijde na řadu 
ukončení muzejní noci v synago-
ze s hudebním překvapením. Veš-
keré akce budou v Boskovicích 
zdarma.  (ama, hrr)

Muzejní noc: v Blansku i Boskovicích 
připravili pro veřejnost bohatý program 

V blanenském Dělnickém domě 
se předvedli kulturisté

V pravidlech se neodehrály 
žádné podstatné změny až na jed-
nu. Týká se bodování. Nově totiž 
budou mezi jednotlivými mís-
ty větší bodové rozestupy. Mezi 
prvním a druhým v pořadí bude 
nyní v mužské kategorii rozestup 
pěti bodů, žen pak tři body. Vět-
ší rozdíly budou i u dalších týmů 
v pořadí.

„Snahou je, aby se více bodo-
vě zvýraznilo první místo. Aby se 
týmy nesnažily jezdit takzvaně na 
jistotu, ale podávaly maximální 
výkony v každém závodu. Tím 
by se mohly i zlepšit dosahované 
časy. Nově se boduje devatenáct 
nejlepších družstev v mužích 
a devět ženských týmů,“ popsal 
Koutný s tím, že další větší změny 
se neodehrály a hlavním sponzo-
rem seriálu zůstává černohorský 
pivovar.

Změny se však mohou odehrát 
v pořadí týmů. Mezi jednotlivý-
mi účastníky jsou družstva, která 
podávají stabilně dobré výkony. 
Například v ženské kategorii jsou 
jedněmi z adeptek na celkové 
vítězství závodnice ze Sychotína. 
Pokud se jim to povede, oslavily 
by jubilejní desátý celkový tri-
umf.

„V mužích patří mezi stabilně 
nejlepší týmy z našeho regionu 
Žernovník a Sychotín. Myslím si, 
že v letošním roce by mezi muži 
mohli být vidět závodníci z Obo-
ry. Jsou to mladí kluci, už v loň-
ském roce se jim poměrně dařilo. 
Letos bych je tipoval minimálně 
na nejlepší pětku celkového pořa-
dí,“ doplnil Martin Koutný.

A jak vlastně vypadá požární 
útok při Velké ceně Blanenska? 
Týmy mají pět minut na připra-

vení všech potřebných věcí na 
základně, někdy se čas i zkra-
cuje. Poté přijde rozhodčí, který 
všechno zkontroluje a odešle tým 
na startovní čáru. Po odstartování 
vyběhnou závodníci a každý si 
plní svůj úkol. Strojník obsluhuje 
čerpadlo, další člen týmu má na 
starosti savici, koš, rozdělovač... 

Asi nejvíce vidět jsou oba 
proudaři. Ti nejenže musí proběh-
nout co nejrychleji celou devade-
sátimetrovou trať, a zapojit svo-
je vybavení, ale na konci se jim 
musí podařit zakleknout do ide-
ální polohy vůči terči a proudem 
vody se trefi t do pěticentimet-
rového otvoru. Pokud všechno 
vyjde jak má, činí čas požárního 
útoku u nejlepších kolem šestnác-
ti či sedmnácti vteřin. 

 Radim Hruška
 Termíny soutěží na str. 3

Na tra  . Ilustrační foto archiv ZrcadlaNa tra  . Ilustrační foto archiv Zrcadla

Bývalý senátor Vlastimil 
Sehnal dostal u soudu už 

potřetí podmínku
Blansko, Lipůvka - Okresní soud v Blansku znovu 

potrestal bývalého senátora a starosty Lipůvky Vlas-
timila Sehnala. Informovala o tom Česká televize. 
Někdejší vlivný politik ODS dostal podmínku za to, že 
pro obec nevýhodně nakoupil pozemky. 

Podle obžaloby Sehnal obci způsobil škodu tři čtvrtě 
milionu korun, když jako starosta Lipůvky nakupoval 
pozemky pro stavbu nového fotbalového hřiště a tenisových kurtů.

Místo toho, aby se snažil parcely získat pro obec, dojednal jejich pro-
dej soukromé fi rmě. Ta je pak přeprodala dalšímu majiteli a až ten poze-
mek prodal radnici o tři čtvrtě milionu dráž, uvedla Česká televize.

Za to už blanenský okresní soud dvakrát Vlastimila Sehnala odsou-
dil. Krajský soud pak pokaždé věc vrátil zpět. Sehnalův obhájce se chce 
odvolat k vyšší instanci i tentokrát.  (moj)
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Isarno ožívá, připravuje 
se změna provozovatele

K
LETOVICE – Vozil člověka na kapotě. Jednu a tři čtvrtě promile 

alkoholu v dechu sedmadvacetiletého pachatele trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky odhalil test provedený v sobotu dopoledne 
policejní hlídkou v Letovicích. Policisty přivolali svědci nebezpečné 
podívané. Podle oznámení řidič Audi A4 vozil v ulici Českobratrská na 
kapotě auta minimálně jednu osobu a při tom ohrožoval ostatní účast-
níky silničního provozu, sebe i samozvaného kaskadéra. 

„Provinilec, který policistům nepředložil žádné řidičské oprávně-
ní a řízení vozidla popíral, nakonec s výstupy kontroly souhlasil. Ve 
spojitosti s jeho nezodpovědným jednáním mu tak aktuálně hrozí až 
jeden rok strávený ve vězení,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

RÁJEC-JESTŘEBÍ – Přišel o peněženku. Blanenští policisté 
aktuálně řeší případ nepozorného řidiče, kterého zatím neznámý zloděj 
koncem minulého týdne v Rájci-Jestřebí připravil o čtyřiašedesát tisíc 
korun. 

„Jedenadvacetiletý nešťastník se zřejmě domníval, že přihrádka v 
palubní desce fi remní dodávky poskytne jeho peněžence s nezanedba-
telným fi nančním obnosem dostatečné bezpečí. Sám však troufalému 
nenechavci obrazně řečeno nahrál tím, že u zaparkovaného a řádně 
uzamčeného auta nechal nedbale pootevřené okénko. Otvor drzému 
pachateli stačil k tomu, aby si vůz bez použití násilí otevřel. Pak už jen 
prohledal interiér kabiny a s tučným nálezem v podobě nadité portmon-
ky z místa činu nepozorovaně zmizel,“ popsal čin blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

V souvislosti s výší škody, kterou pachatel krádeže svým jednáním 
způsobil, mu po dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.  (hrr)
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Letovice - Keltský skan-
zen Isarno v Letovicích začíná 
postupně ožívat. Důkazem toho 
byl i program, který v Isarnu pro-
bíhal o víkendu. Kromě ukázek 
dobových zbraní a řemesel byla 
k vidění také keltská svatba. 

Podobné akce by do budouc-
na neměly být výjimkou. Parta 
nadšenců totiž v současné době 
zakládá sdružení a chystá se na 
provozování keltského skanzenu. 
Mohla by tak nahradit sdružení 
Keltoi, které má areál zatím pro-
najatý.

Jak říká Marie Staňková, kte-
rá se chce Isarnu věnovat, skan-
zen by se měl vrátit do původní 
podoby včetně akcí i ustájených 
zvířat. 

„V současné době sháníme 
další dobrovolníky a investory 
a zakládáme vlastní sdružení, 
které by mělo Isarno provozo-
vat. Samotný vznik sdružení je 
otázkou zhruba jednoho měsíce. 
Budeme se snažit areál vrátit do 
podoby, tak jak vypadal v dobách 
své největší slávy. Už v příštím 
roce bychom chtěli mít na mís-
tě koně, kozy a ovečky s cílem 
časem odchovávat i vlastní mlá-
ďata,“ přidala podrobnosti Staň-
ková.

V plánu má také začít stavět 
nové budovy a areál postupně 
obnovovat. Úsilí nadšenců by 
kromě asi čtyřicítky akcí, které 
mají letos v plánu, mělo na pod-

Momentka z víkendové akce v Isarnu. Foto Radim HruškaMomentka z víkendové akce v Isarnu. Foto Radim Hruška

zim letošního roku vyvrcholit 
vybudováním nové střechy na 
hospodě.

Marie Staňková svoji snahu 
bere vážně, o čemž svědčí i fakt, 
že se za několik dní přestěhuje do 
těsné blízkosti keltského skanze-
nu. „Stěhování je otázka čtrnác-
ti dní. Prostory poskytlo město 
Letovice, se kterým je výborná 
spolupráce. Prostředí skanzenu 

mě doslova uchvátilo, keltská 
hudba, zvyky, i jejich život...,“ 
popsala Staňková.

V letošním roce by se v Isar-
nu měly odehrávat hlavně menší 
akce, do budoucna se mohou vrá-
tit například i populární ukázky 
bitev. Marie Staňková plánuje i 
akce pro školáky, už nyní mohou 
zájemci na místě za menší popla-
tek stanovat.

Vedení letovické radnice čin-
nost party nadšenců vítá. Už 
v minulosti se ohradilo vůči spo-
lupráci s Keltoi. Důvodem byla 
nečinnost nájemce. Podle staros-
ty Letovic Vladimíra Stejskala 
(ODS) v současné době probíhají 
jednání se zájemci o provozování 
Isarna. „Líbí se mě, že se v kelt-
ském skanzenu konečně začíná 
něco dít,“ okomentoval. 

V podzemní. Mnoho zajímavého se dozvěděli o víkendu návštěvníci 
jeskyně Býčí skála. Mezi zvědavci zněla vedle češtiny i slovenština 
a polština.  Foto Marta Antonínová

Běžně nepřístupná Býčí skála 
byla cílem stovek návštěvníků

Moravský kras - Stalo se již 
tradicí, že veřejnosti běžně nepří-
stupná jeskyně Býčí skála v Jose-
fovském údolí otvírá o třech 
květnových víkendech své brá-
ny. Letos se první zájemci mohli 
podívat do podzemí už o uplynu-
lém prodlouženém víkendu.

„Čekali jsme, že pátek bude 
pro nás takový záběhový, umož-
ní nám připravit se na větší nápor 
dalších dní. Ale skutečnost nás 
překvapila. Nápor přišel hned 
po ránu, po celý den jsme se 
nezastavili,“ řekl vedoucí spele-
ologické skupiny Býčí skála Jiří 
Svozil. Předpokládal, že se do 
jeskyně podívalo kolem šesti set 
lidí a sám byl překvapen, když se 
dozvěděl u pokladny, že jich byla 
tisícovka, to ještě nebyl čas pro-
hlídek u konce.

Kdo přišel, nelitoval. Jeskyně 
byla na zvědavce velmi dobře při-
pravena. Osvětlení podzemních 
prostor dávalo vyniknout jejich 
mohutnosti a mnohotvárnosti, krá-
se i divokosti. „My jsme amatérská 
skupina a tuto práci děláme jako 
svého koníčka. Každým rokem 
něco doplníme nebo vylepšíme. 
Výsledný efekt je vždy trochu jiný 
a my doufáme, že pro návštěv-
níky zajímavější,“ prozradil Jiří 
Svozil a dodal. „Chceme ukázat 
veřejnosti výsledky naší práce, 
přiblížit, co vlastně po celý rok v 
jeskyni děláme. A na druhé straně, 

je to u nás trochu o něčem jiném, 
než v klasické veřejnosti přístupné 
jeskyni.“

Pokud jste se do Býčí skály 
uplynulý víkend nedostali, nevadí. 
Podzemní prostory budou veřej-
nosti přístupny i ve dnech 16. a 
17. května. Navíc v sobotu bude 
před Býčí skálou pořádán zábav-
ně vědecký program s názvem 
Den s pravěkými hrnčíři s ukáz-
kami výroby keramiky, výpalu a 
dalšími zajímavostmi. Poslední 
příležitostí podívat se letos do 
Býčí skály bude víkend 23. a 24. 
května. A opět sobota bude velmi 
pestrá, protože právě v tento den 
se bude konat Setkání ve střední 
části Moravského krasu s mnoha 
zajímavými programy a aktivi-
tami nejen u Býčí skály, ale i u 
Staré hutě, na Švýcárně, v jeskyni 
Výpustek nebo ve staré Drátenic-
ké jeskyni.

Když už jsme byli u Býčí ská-
ly, přišla řeč i na nedávno konané 
Speleofórum. „Speleofórum je tra-
diční každoroční setkání jeskyňá-
řů z celé republiky, kde jednotlivé 
skupiny prezentují výsledky své 
badatelské činnosti za uplynulý 
rok. My jsme mohli představit 
poměrně významný objev a když 
došlo na srovnání s ostatními sku-
pinami, zjistilo se, že ten náš byl 
tím nejvýznamnějším v České 
republice. Získali jsme tak zva-
ného Krtka za objev roku,“ uvedl 

vedoucí speleologické skupiny 
a vysvětlil: „Jedná se o fragment 
horního patra jeskyně Býčí skála. 
Pro představu – není to v úrovni 
jeskyně, kterou dnes návštěvníci 
procházejí, ale asi o padesát met-
rů výše. Lidé si jistě všimli, že ve 
stropech jeskyní jsou nejrůznější 
pukliny či komíny. U jednoho z 
nich došlo k poměrně velkému 
zřícení. Pokud někde začne padat 
ze stropu kamení, musíme hned 
prověřit, co se tam děje. Zjistili 
jsme, že se tam otevřel portál nové 
chodby, kam jsme se dostali horo-

lezeckou technikou. Za portálem 
se objevilo přes sto metrů nových 
chodeb s krásnou krápníkovou 
výzdobou,“ upřesnil Jiří Svozil a 
dodal: „Celá naše činnost je teď 
zaměřena na tak zvanou vývěro-
vou deltu Jedovnického potoka. 
To znamená, že potok se tady vět-
ví a tvoří doslova vějíř chodeb. 
Zkoumáváme jednotlivé odbočky, 
zjišťujeme kudy potok v minulosti 
protékal.“ Podrobnosti o činnosti 
speleologické skupiny a jejích dal-
ších aktivitách najdete na www.
byciskala.cz.  Marta Antonínová

Habrůvka - Požár rodinné-
ho domu v Habrůvce zaměstnal 
v neděli hasiče. Na místo se postup-
ně sjelo šest jednotek. Oheň poško-
dil minimálně třetinu domu. Nikdo 
z obyvatel se nezranil. Předběžný 
odhad škody, kterou požár způso-
bil, je jeden a půl milionu korun.

„Na místo vyjeli hasiči z požární 
stanice Blansko a JSDH Habrův-
ka a Jedovnice. Při jejich příjezdu 
hořelo technické zázemí domu a 
plameny šlehaly i z obytné části a 
půdního prostoru. Velitel zásahu 
povolal na místo plošinu z požární 
stanice Pozořice. Hasiči tak mohli 

proti plamenům vést útok přímo 
na střechu objektu,“ popsala mluv-
čí jihomoravských hasičů Pavla 
Pražáková.

Hasiči pomocí nastavovacích 
žebříků a plošiny rozebrali část 
střešní konstrukce, která byla 
ohněm zasažená. Pomocí termoka-
mery pak průběžně kontrolovali 
celou stavbu, aby vyhledali skrytá 
ložiska požáru. Při zásahu se lehce 
zranil jeden dobrovolný hasič.

„Vyšetřovatel na místě konstato-
val, že předběžná škoda na objektu 
je 1,5 milionu korun. Příčinu požáru 
nestanovil,“ uvedla mluvčí.  (hrr)

Oheň poškodil rodinný domek v Habrůvce

Požár v Habrůvce. Foto HZS JmKPožár v Habrůvce. Foto HZS JmK

S  Z
Studenti blanenského 

gymnázia v Anglii
19. – 24. duben 2015

V neděli večer jsme vyrazili autobusem přes Německo do Belgie. 
Navštívili jsme Atomium v Bruselu a také historické město Bruggy, kde 
nás nejvíce udivilo koňské spřežení. Nocovali jsme v blízkosti francouz-
ského přístavu Calais, ze kterého jsme ráno vyplouvali trajektem do pří-
stavu Dover ve Velké Británii.

Ve Velké Británii jsme navštívili nejprve starobylé městečko Canter-
bury, kde jsme si prohlédli gotickou katedrálu. Poté jsme se vypravili 
k hradu Pevensey Castle. Největší překvapení pro nás bylo akvárium 
Sea Life Center v přímořském letovisku Brighton, kde jsme si také mohli 
vyzkoušet teplotu místního moře. Nebylo zrovna teplé. Večer už na nás 
čekaly rodiny, u kterých jsme přespali dvě noci. Chovali se k nám mile 
a my jsme měli skvělou možnost si vyzkoušet naši angličtinu v praxi. 

Další den jsme vyrazili do městečka Windsor – k zámku královské 
rodiny. Největší očekávání jsme měli od univerzitního města Oxford. 
Bohužel jídelna, která byla inspirací pro natáčení Harryho Pottera, byla 
právě zavřená. Při cestě do rodin jsme projížděli kolem Brookwood, kde 
jsou pochovaní i českoslovenští letci.

Poslední den ve Velké Británii přišlo to nejlepší – Londýn. Navštívili 
jsme muzeum voskových fi gurín Madame Tussauds. Vyzkoušeli jsme 
londýnské metro, prošli jsme zajímavá místa – Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Whitehall, Westminster Abbey… 
Také jsme poznali kouzlo anglických parků. Největším zážitkem pro 
část z nás bylo London Eye, ze kterého jsme měli Londýn jako na dlani. 
Dokoupili jsme ještě suvenýry na Oxford Street a vydali se na dlouhou 
cestu domů.

Tímhle článkem bych také ráda poděkovala paním učitelkám – Aleně 
Michalicové, Ester Nejezchlebové a Janě Svobodové – za to, že pro nás 
připravili výborný zájezd. Poznali jsme tolik krásných míst! Samozřej-
mě jsme si vyzkoušeli naši angličtinu. Doufáme, že se zase brzy pojede.

 Aneta Ratkovská, Sexta A, Gymnázium Blansko

Francouzskou olympiádu 
vyhrála studentka 

Gymnázia Boskovice
Obrovský úspěch zazname-

nalo boskovické gymnázium 
v letošním ročníku francouzské 
olympiády. 

Studentka septimy Kateřina 
Látalová totiž dosáhla život-
ního úspěchu a nebojím se říct 
i historického úspěchu školy. 
V celostátním kole francouzské 
olympiády, které se uskutečnilo 
27. dubna 2015 ve Francouz-
ském institutu v Praze, doká-
zala porazit dalších 13 soutěží-
cích ze všech koutů naší země 
a obsadila první místo. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, Katka soutěžila v nejvyšší kategorii B2 určené 
studentům s více než třemi roky studia francouzštiny nebo více než dva-
nácti hodinami výuky týdně.

Děkuji Katce za její rozhodnutí vzdát se kvůli celostátnímu kolu 
týdenní exkurze do Štrasburku i za její pečlivou přípravu na všechna 
kola soutěže. Zároveň jí přeji, aby svoje schopnosti v budoucnu uplatnila 
tak, aby byla šťastná. Ivet Juřeková
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pořádá 
v sobotu 23. května 2015 

cyklistickou vyjížďku 

BLANENSKÉ PŘIVADĚČE 
 

Zahájení vyjížďky: 10:00 hod. restaurace „U Filků“ (GPS: 49.3844017N, 16.6332417E) 
  Dolní Lhota 70, Blansko  
  prezence od 9:40 hod 

 
Doprava na start: 
Pouze individuální - trasa vyjížďky je okružní a není nutno řešit přepravu mezi startem a cílem. 
Parkování není zajištěno, ale v blízkém okolí je dostatek parkovacích míst. 
 
TRASA (přibližně 34 km):  
 
 Vrtaná studna HV-202 v Dolní Lhotě 
 Vodojem a čerpací stanice Spešov 
 Vrtaná studna HVJ-5C v Jestřebí 
 Čistírna odpadních vod Černá Hora - Bořitov 
 Vrtaná studna HV-201 v Jestřebí 
 Rozhledna Spešov 
 Úpravna vody a čerpací stanice Lažany 
 Vodojem Hořice 
 Čistírna odpadních vod Blansko 

 
 

s odborným výkladem u většiny objektů a prohlídkou jednoho objektu od každého typu 
 
 

Trasa není vhodná pro silniční kola! 
 

 

Pro zajištění dostatečných kapacit Vás prosíme o přihlášení na internetové adrese: 

http://cyklo.vasbo.cz 
kde najdete i další informace 

 
 

Každý přihlášený účastník bude mít, kromě nových zážitků, jistotu 
obdržení občerstvení, informační brožury a malého dárku. 

Účast dětí do 12-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. 
Pořadatelé doporučují všem účastníkům cyklistickou přilbu. 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE 
NA VAŠI ÚČAST 

Klub českých turistů Boskovice a TJ SOKOL Boskovice

pořádají 

25. ročník Pochodu

pěší
   5 km za pamě  hodnostmi města 
 8 km Boskovice – Kamenice – Arboretum Šmelcovna – western – Boskovice 
 15 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – kaple sv. Otýlie – Boskovice
 21 km Blansko – Petrovice – Kuničky – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 29 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – Melkov – Vra  kov – přehrada – western – Boskovice
 53 km Boskovice – kaple sv. Otýlie – Bačov – Vísky – Andělka – Kladoruby – Kochov – Velké Opatovice – 
  u Úsobrna – Pohora – Pilka – Melkov – western – Boskovice
 63 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – Němčice – Sloup – Macocha – Ostrov u Macochy – Holštejn – Niva 
  Skalky – Benešov – Kořenec – u Moje  na – Doubravy – western – Boskovice

cyklo
 20 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – Doubravy – western – Boskovice
 32 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – Pilka – Melkov – Vra  kov – přehrada – western – Boskovice
 38 km Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 58 km Boskovice – Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zboněk – Letovice – údolí Kře  nky – Bohuňov – Vítějeves – Brněnec – Rudná – 
  Křenov – Zadní Arnoštov – Jevíčko – Jaroměřice – Úsobrno – Pohora – western – Boskovice

Start:  Sokolovna Boskovice - pěší nad 50 km - 6 - 7 hod., ostatní pěší a cyklo 7 - 10 hod.

Cíl:   Sokolovna Boskovice, občerstvení zajištěno, diplom a medaile pro účastníky
Startovné: 30 Kč, ubytování možné v sokolovně ve vlastním spacáku.

Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich tel.: 774 408 399,
více na www.kctboskovice.cz

v sobotu 16. května 2015

Na sobotu 5. září 2015 
připravujeme 6. ročník 
Pochodu po dálničním 
tělese R43.

NOVINKA
VÍCE NA

WWW. KCTBOSKOVICE.CZ
NAJDĚTE SI 

SVOU KEŠKU

www.vc-blanenska.com

ING.KAREL GÁBA   603 894451

2015

Cup

24. 5. Žernovník

  31. 5. Jabloòany

7. 6. Boøitov

  28. 6. Ostrov u M.

12. 9. Sudice

14. 6. Senetáøov

16. 8. Sychotín

15. 8. Rudice

9. 8. Nìmèice

26. 7. Èernovice

  19. 7. Pamìtice

12. 7. Žïár

FOTOREPORTÁŽ: Svobodovci se zastavili v Boskovicích
J  O

Boskovice - Na své cestě ze slovenského Plevníka do Prahy se v pon-
dělí 4. května zastavil v Boskovicích Československý spolok 4. prapor 
úderný (4.UP). Pětatřicet členů spolku absolvovalo během květnových 
dnů několik stovek kilometrů na trase osvobození východní části naší 
republiky před sedmdesáti lety. 

Akce pod názvem – Cesta víťazstva – Smer Praha! byla doplněná 
doprovodnými setkáními v jednotlivých obcích a městech. Jedno takové 
se uskutečnilo i pod boskovickým hradem, kde účastníci spolku v ran-
ních hodinách 5. května vzdali symbolický hold obětem událostí před 
70-ti lety.

Kolona vozidel jako Dodge WC51, Dodge WC52, Jeep Willys MB, 
Ford GPW, Chevrolet G-7117 a dobový autobus RN opustila „osvoboze-
né město“ v dopoledních hodinách a účastníci již pospíchali na Poličku 
a do dalšího cíle u přehrady Seč.

Šestého května je už čekalo hlavní město Praha, kde se spolek zúčast-
nil různých setkání spojených s oslavami konce II. světové války.

Více fotografi í na www.zrcadlo.net. Foto Jaroslav Oldřich



 středa 13. května 2015 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strana 4

C  ?
V psí záchytné stanici Boskovi-

ce se v současné době nachází pět 
pejsků:

MIKY - je v útulku nejdéle a 
velmi dobře by ohlídala zahradu, je 
kamarádská a přátelská, ale nesnáší 
se s druhými zvířátky. Je to lovec. 
Nový domov by si zasloužila.

LEXA - se velice změnila, už si 
na novou situaci zvykla a je mírná 
a přátelská, také již chodí na pro-
cházky.

JACK - potuloval se v Doub-
ravách, je to asi pejsek vyhozený 
z auta. Je mladý a skotačivý, prostě 
odrostlé štěně.

IBINKA - je fenečka menšího 
vzrůstu asi kříženec s jezevčíkem. 
Je v útulku jen pár dní a věříme, že 
si ji najde majitel. Je hodná, mírná 
a bezkonfl iktní.

ŠÓN - je v útulku od 2. 5. Je to 
trpaslíčí dlouhosrstý jezevčík. Veli-
ce mírný a přátelský, hned nás pus-
til do kotce a šel s námi na  vycház-
ku. Je mladý, hodný a udržovaný-
nevíte komu se zaběhl?

V případě zájmu o pejska volej-
te tel. číslo 516 453 335 - Městská 
policie Boskovice, která má pejsky 
na starosti. Více naleznete na www.
psiboskovice.cz a nebo Facebooku.

MIKYMIKY

JACKJACK

Nejhojnějším netopýrem 
v krasu je vrápenec malý

M  Z

Moravský kras - V jeskyních 
Moravského krasu zimovalo 
více netopýrů než předchozí rok. 
Vyplývá to z výsledků posled-
ního sčítání. Další podrobnosti 
Zrcadlu sdělil Miroslav Kova-
řík ze Správy chráněné krajinné 
oblasti Moravský kras.

Jak dopadlo poslední sčítání 
netopýrů v Moravském kra-
su?

Při letošním sčítání netopýrů 
(zima 2014/2015) bylo zjištěno 
na pravidelně sledovaných loka-
litách celkem 7637 netopýrů, to 
je o 246 více než v roce před-
cházejícím, kdy bylo napočítáno 
celkem 7391 netopýrů. V letoš-
ním roce tedy došlo k mírnému 
zvýšení početnosti netopýrů 
o 3,3 procenta. 

Které druhy netopýrů jsou 
v Moravském krasu nejčastější?

Daleko nejhojnějším druhem je 
při zimování v jeskyních Morav-
ského krasu vrápenec malý, kte-
rý tvoří 56 procent zimujícího 
společenstva. Letošní zimu jsme 
napočítali 4287 jedinců. Druhým 
nejhojnějším je netopýr velký 
s počtem 2875 kusů v letošní 
sezóně, tedy tvoří více než 37 
procent podílu všech nalezených 
netopýrů. Tyto dva druhy společ-
ně přesahují 90 procent z počtu 
zimujících netopýrů. V průměry 
tedy až každý desátý nalezený 
netopýr je jiného druhu než před-
chozí dva.

Vyskytly se i nějaké dříve 
nezaznamenané druhy?

V letošní zimě se neobjevi-
ly žádné nové druhy pro území 
Moravského krasu.

Kde netopýry na území kra-
su počítáte? V kterých místech 
jich je nejvíce?

Netopýry pravidelně počítá-
me v 25 jeskyních Moravského 
krasu. Daleko nejbohatší jsou 
na počty netopýrů dvě lokali-
ty: Sloupsko-šošůvské jeskyně 
a jeskyně Býčí skála, kde stavy 
netopýrů v současnosti u obou 
jeskyní přesahují 2000 jedinců. 

Jak dlouho se už netopýři 

v krasu počítají? Jaký je dlou-
hodobý vývoj jejich přítom-
nosti a výskytu?

Pravidelné sčítání na vybra-
ných lokalitách probíhá od roku 
1982, stejnou metodou se tedy 
netopýři sčítají již více než 30 
roků. U některých jeskyní, napří-
klad Býčí skála, je ale řada ještě 
delší, sčítá se zde přes 45 roků. 
Jsou zde tedy dlouhé řady a víme, 
že početnost netopýrů se za sle-
dované období několikrát zvý-
šila. Od začátku devadesátých 
let šly nahoru počty především 
u netopýra velkého, v poslední 
dekádě spíše u vrápence malého.

Před časem se hodně mlu-
vilo o onemocnění bílého nosu 
u netopýrů, jaký je stav teď? 

WNS – nemoc bílého nosu 
byla prokázána u většiny druhů 
netopýrů zimujících v jeskyních 
nebo štolách. Výskyt nemoci je 
relativně stabilizovaný. Na rozdíl 
od Ameriky zde ale nemoc zatím 
nezpůsobuje masové úhyny. Lze 
tedy konstatovat, že tuto nemoc 
zde máme, ale její projevy zatím 
nejsou tragické. S ohledem na 
Ameriku se snažíme získat co 
nejvíce poznatků o působení 
WNS, jejím přenosu i případné 
obraně.

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

IBINKAIBINKA

BLANSKO
Středa 13. 5., 6:00 - 8:00, 11:00 - 14:30, 16:00 - 18:00, 19:30 - 

22:00; Čtvrtek 14. 5., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 20:00 - 22:00; Pátek 
15. 5., 6:00 - 7:45, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00; Sobota 
16. 5., 7:30 - 10:00, 13:00 - 21:00; Neděle 17. 5., 7:30 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 13. 5., 6:30 - 8:30, 12:30 - 16:00, 17:30 - 21:00; Čtvrtek 14. 

5., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 15. 5., 6:30 - 7:50, 
11:30 - 17:00, 18:30 - 21:00; Sobota 16. 5., 10:00 - 21:00; Neděle 17. 
5., 9:00 - 20:00; Pondělí 18. 5., 17:00 - 20:00; Úterý 19. 5., 10:30 - 
16:00, 17:30 - 20:00; Středa 20. 5., 11:00 - 17:30, 18:30 - 21:00.

P   

Z  

Kulturní dům ve Sloupě se dočká zateplení
Sloup - Kulturní dům ve Slou-

pě, postavený v roce 1975, letos 
dostane nové zateplení. Na zbudo-
vání bezbariérového vstupu však 
zatím peníze nejsou. 

„V březnu se začalo s pracemi. 
Nejprve se vyměnila okna,“ řekl 
sloupský starosta Martin Mikulá-
šek. Dveře zůstanou, ty se měnily 
nedávno. 

Nyní se postupně zateplují ven-
kovní stěny a dělá se nová fasá-
da. Vše přijde zhruba na tři a půl 
milionu korun, přičemž přibližně 
polovinu zaplatí obec ze svých 
prostředků. Druhá polovina jde 
z dotací ze Státního fondu životní-
ho prostředí. Ve výběrovém řízení 
na zhotovení rekonstrukce zvítě-
zila fi rma Letostav, která nabídla 
nejnižší cenu. 

Opravená budova by měla být 

předána do konce července. Do 
budoucna by zastupitelé také rádi 
vyměnili nábytek a obnovili vnit-
řek kulturního domu. 

Návštěvníci kulturního domu 
musí zdolat poměrně hodně scho-
dů, což je nepříjemné v první 
řadě pro vozíčkáře, potom pro 
maminky s kočárky a v neposled-
ní řadě i pro seniory. Zbudování 
bezbariérového vstupu však nyní 
do rekonstrukce zahrnout nešlo. 
„Požadavek na bezbariérový vstup 
byl vznesen, budeme se jím zabý-
vat později,“ přislíbil starosta. Do 
kinosálu je vstup pro vozíčkáře 
umožněn ze zadní části kulturní-
ho domu, do hlavního sálu však 
nikoliv. Jediná možnost, kudy vést 
cestu bez schodů, je zřejmě přes 
vinárnu, která sídlí v boční části 
budovy.  (mha)Práce na kulturním domě. Foto Marie HasoňováPráce na kulturním domě. Foto Marie Hasoňová

Opravená kaplička v Sychotíně 
dostane i nový zvon

Sychotín - Kaple Panny Marie Sněžné 
v Sychotíně prošla během posledních několi-
ka let kompletní rekonstrukcí. K úplné doko-
nalosti už jí chybí jen nový zvon. Ten dostane 
o letošních letních prázdninách. Místní na něj 
ve sbírce vybrali úctyhodných pětaosmdesát 
tisíc korun.

V současné době je ve zvoničce litino-
vý zvon z roku 1919, který zřejmě nahradil 
původní bronzový, použitý za války na vojen-
skou výrobu. V roce 1997 byl zvon doplněn o 
elektrický pohon a časové spínání zvonění. 

„Nový bronzový zvon bude odlit v rodin-
né zvonařské fi rmě Dytrychových z Brodku 
u Přerova. Technické doplňky zvonu (pohon, 
uložení, časové spínání) dodá fi rma Boroko 
taktéž z Brodku. Návrh plastik Panny Marie 
a svaté Kláry, které budou na zvonu, připra-
ví jako dar Sychotínským známý brněnský 
umělec Pavel Novotný,“ popsal člen osadního 
výboru Sychotína Aleš Havelka.

Zvon včetně příslušenství přijde na asi sto 
dvacet tisíc korun. Velkou část potřebných 
peněz se podařilo získat prostřednictvím sbír-
ky, zbytek se doplní z rozpočtu města Kunštát 
pro tuto místní část. Nový zvon bude od svát-
ku Cyrila a Metoděje vystaven v kunštátském 

kostele svatého Stanislava. V průběhu poutní 
mše 2. srpna pak přijde na řadu jeho vysvěce-
ní a vyzvednutí do zvoničky.

„Rozměry a parametry zvonu jsou dány 
velikostí zvoničky. Bude tedy vážit přibližně 
padesát kilogramů a jeho dolní průměr bude 
zhruba dvaačtyřicet centimetrů. Zvon bude 
připevněn na dubové jařmo. Jeho srdce pak 
bude klasické kované. Co se týče zvonění, 
bude zajištěno nejmodernějším elektric-
kým pohonem s lineárním motorem,“ přidal 
podrobnosti Aleš Havelka.

Kaplička v Sychotíně byla vystavěna na 
náklady obce v roce 1883. Po roce 1989 prošla 
postupnou rekonstrukcí. Kromě nové výmal-
by se také restaurovala socha Panny Marie. 
V roce 1992 se výrazně změnilo okolí kaple. 
Byly poraženy čtyři lípy v její blízkosti, v 
rámci úpravy celé návsi byly osazeny obrub-
níky a vstup vydlážděn zámkovou dlažbou. 
Opravy se dočkala také věžička včetně mako-
vice. Dále byla provedena oprava plechování 
a okapu. V roce 1997 pak dostal zvon elek-
trický pohon.

V roce 2007 pak doznal větších změn inte-
riér kapličky, o dva roky později se dočkala 
částečné opravy venkovní fasáda a kaplička 

dostala novou střešní krytinu. Následovalo 
odizolování kapličky, výměna dveří a oken. 
V loňském roce proběhla kompletní obnova 
venkovní fasády. Razantně se také změnilo 
celé prostranství návsi, když byly poraženy 
staré lípy, které byly ve špatném stavu, a pro-
vedla se výsadba lip nových.  Radim Hruška

Sycho  nská kaplička. Foto archivSycho  nská kaplička. Foto archiv

Oslavili osvobození a otevřeli 
prostranství u kostela

Benešov - Obec Benešov a Římskokatolická farnost Benešov v pátek 
8. května uspořádaly oslavu 70 let od konce 2. světové války, kterou 
zahájily výstavou Obec Benešov za války a odboj na Drahanské vrchovi-
ně. Vyvrcholením oslav bylo zapálení vatry na sokolské zahradě.

Program začal ve 14.00 hodin výstavou dobových dokumentů a foto-
grafi í v prostorách hasičské zbrojnice. Výstava byla převážně věnována 
odboji na Drahanské vrchovině - konkrétně na Benešovsku byly tři sku-
piny partyzánů: Skupina gen. Svobody, Skupina kpt. Juraje a Skupina 
Delta II. Rovněž nebylo zapomenuto na desítku popravených vícov-
ských občanů v obci Suchý.

Další téma výstavy bylo věnováno obci Benešov za války. Nechyběly 
historické zápisy v obecní kronice a rovněž byl zmíněn farář Richard 
Zavadil, který měl největší zásluhu na záchraně před vypálením Benešo-
va německými vojsky na konci 2. světové války.

Také byly vystaveny zlaté medaile udělené Jihomoravským krajem 
Rostislavu Kudovi a Marii Vičarové za mimořádné zásluhy v aktivním 
odboji proti okupačním vojskům a k zhlédnutí byly i historické fotogra-
fi e z návštěvy arm. gen. Ludvíka Svobody v Benešově.

Další část oslavy byla věnována slavnostnímu otevření zrekonstruo-
vaného prostranství kolem kostela Povýšení Sv. Kříže. Po slavnostním 
přestřižení pásky starostem obce Benešov Antonínem Rusem, se konalo 
v kostele vystoupení žáků ZUŠ Velké Opatovice.

Poté následoval průvod s kladením věnců u památníků padlých v par-
ku, na návsi a u pamětní desky Josefa Opálky, který byl umučen fašisty. 
Dále se průvod odebral na sokolskou zahradu, kde v 18.00 hodin oslava 
vyvrcholila zapálením vatry.  Jiří Vaněrek



středa 13. květnastředa 13. května

AKCEAKCE
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Burza knih.
Blansko – MC Paleček v 9 hod.: Den otevře-
ných dveří v Mateřském centru Paleček.
Blansko – ZUŠ Zámek v 18 hod.: 2. absolvent-
ský koncert žáků ZUŠ Blansko.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlí-
kem č. 171 – Švýcarsko.
Boskovice – Synagoga v 17 hod.: Koncert nejen 
pro maminky.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Večer 
kytarové tvorby – Trio Nété.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dejte mi pokoj!
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Perný den.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro 
seniory: Vybíjená.
Boskovice v 19.30 hod. Přehlídka francouzské-
ho fi lmu: Sils Maria.

čtvrtek 14. květnačtvrtek 14. května
AKCEAKCE

Blansko – Gymnázium v 8 hod.: Den Evropy na 
Gymnáziu Blansko.
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmář-
ské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Rozvod a 
jeho důsledky pro členy rodiny, odborná bese-
da.
Boskovice – Sál ZUŠ v 17 hod.: Absolventský 
koncert.
Boskovice – Synagoga v 17 hod.: Výstava gra-
fi ckých prací Jindřicha Pilečka, vernisáž.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: II. absolvent-
ský koncert.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: Klub 
mladých důchodců, beseda s kartářkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dejte mi pokoj!
Boskovice v 19.30 hod. Přehlídka francouzské-
ho fi lmu: Tři srdce.
Doubravice v 18 hod. Fotograf.

pátek 15. květnapátek 15. května

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Pilates pro 
maminky, s hlídáním.
Blansko – Muzeum v 17.30 hod.: Muzejní noc 
s Karolinou.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Stanislav Havlík: 
Malování do čtverce, vernisáž výstavy.
Boskovice – Hudební klub Sklepy ve 21 hod.: 
SWAMP SAFARI 25TH ANNIVERSARY TOUR.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dejte mi pokoj!
Boskovice v 16 hod. Avengers: Age of Ultron. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Přehlídka francouzské-
ho fi lmu: Láska na první boj.
Šebetov v 19.30 hod. Železná srdce.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Fotograf.

sobota 16. květnasobota 16. května
AKCEAKCE

Blansko – Informační centrum v 9 hod.: Cyklo-
jízda srdcem jižní Moravy: Blansko – Vyškov.
Blansko – Kryté lázně v 9.30 hod.: Veteraniiáda 
– 2. ročník.
Blansko – Klub Ratolest v 15.30 hod.: Den rodi-
ny.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Laďa Kerndl 
70, koncert.
Boskovice – Sokolovna v 7 až 10 hod.: Pochod 
za sedmizubým hřebenem, více na str. 3.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 
hod.: Vernisáž výstavy obrazů Jitky Chrištofové 
– Cha  am-Šad.
Doubravice – MC Ponorka v 15 až 16 hod.: Ces-
ta kolem světa, zábavné putování.
Olešnice – Hasičská zbrojnice: Hasičské soutěž-
ní odpoledne pro dě  .
Vísky – Agrocentrum Ohrada ve 13.30 hod.: 
Pivní olympiáda minipivovaru Vísky, ve 14 hod. 
začátek oslav II. výročí minipivovaru.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Malý Pán.

Blansko ve 20 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta. (3D)
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (3D)

neděle 17. květnaneděle 17. května
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9.45 hod.: 15. 
ročník Cesty za zdravým vzduchem.
Blansko – Klub Ulita ve 14 hod.: 20. Městská 
kuličkiáda.
Boskovice – Betany v 10.30 hod.: Zahradní 
slavnost.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna ve 14 hod.: 
Jaro v arboretu, zábavné odpoledne.
Boskovice – Kostel sv. Jakuba v 16 hod.: 
Benefiční koncert, výtěžek bude věnován na 
opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve 
Svitávce.
Jedovnice - Sokolská hřiště ve 14 hod.: Župní 
sportovní odpoledne.
Obora – Huť sv. Antonie – točna autobusu v 10 
hod.: Nultý ročník běžeckého závodu Kros oko-
lo Chlumu.
Uhřice – Kulturní dům ve 14 hod.: Beseda 
s důchodci.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Malý Pán.
Blansko v 17 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta. (3D)
Blansko ve 20 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta.
Boskovice ve 14 hod. Bijásek: Za kamarády 
z televize VII.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Avengers: Age of 
Ultron.

pondělí 18. květnapondělí 18. května
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta.

úterý 19. květnaúterý 19. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná díl-
na – ba  kování.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Šílený Max: Zběsilá cesta. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Fanny a 
Alexandr.
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Hrozně jsem se bála, že ve sklepě umřeme, 
vzpomíná na konec války obyvatelka Spešova
Spešov - V době, kdy ve světě zuři-

la druhá světová válka a území Čech a 
Moravy okupovalo nacistické Německo, 
se na území protektorátu v letech 1939 
až 1945 narodilo více než 900 tisíc dětí. 
Téměř jeden milion dětí prožívá první 
roky svého života v jednom z největších 
válečných konfl iktů. I Blažková ze Spe-
šova se v roce 1939 de facto narodila do 
války. Když po šesti letech válka končí, 
je dívce pět let.

I když by se zdálo, že si pětileté dítě 
nemůže po tolika letech pamatovat teh-
dejší dobu, opak je pravdou. Blažková 
si i po sedmdesáti letech od konce druhé 
světové války živě vybavuje pocit stra-
chu, když viděla vojáky projíždějící na 
koních vesnicí nebo když na jejich dům 
dopadla letecká bomba. Jak druhou svě-
tovou válku, tedy její konec, vnímala 
pětiletá dívka, dnes pětasedmdesátiletá 
obyvatelka Spešova?

Během druhé světové války se ve Spe-
šově na statcích usazují rumunští vojáci 
se svými koňmi. Spí ve stájích na seně, 
jídlo mají svoje. Matka malé dívky cho-
dí na statky vypomáhat, stejně jako otec, 
který ale později pracuje v cihelně svých 
bratranců. Rodiče se o dceru velice obá-
vají. Dívka si hraje buď v domě nebo 
kolem něj, ven chodí jen s rodiči. Matka 
na dceru často křičí: „Né, abys vylezla 
ven, nebudu za sebou pořád zamykat!“ 

Rodiče se bojí, že by mohli vojáci dcerce 
ublížit. „Pamatuji se, jak jsem se vojáků 
bála. Měli zbraně a vysoké boty. Jezdi-
li přes vesničku na koních sem a tam,“ 
vzpomíná po tolika letech Blažková. 
Dívka rumunským vojáků nerozumí, do 
dnes si ale vybavuje, jak jí dávají čokolá-
du a říkají její mamince, ať se jich nebojí, 
že jí neublíží.

Po čase se jich děvče přestává bát, ale 
když jednoho dne spatří jiné vojáky, kteří 
se objevili za vesnicí na hřišti s běžec-
kou dráhou vysypanou černou škvárou, 

zmocní se jí opět strach. „Bylo to hrozné. 
Vojáci přijeli na koních a proháněli se s 
nimi dokola po hřišti. Také koně mlátili a 
třeba hodinu je jen tak bičovali a honili 
po hřišti. To byl vážně hrozný pohled,“ 
říká Blažková o vojácích, kterých se jako 
malá velice bála. Ten největší strach má 
ale teprve přijít.

Jednoho dne odchází otec dívky do 
práce a matka s ní zůstává doma sama. 
Z ničeho nic se ozývá hrozné hučení, mat-
ka okamžitě bere dceru za ruku. „Pojď, 
musíme se schovat do sklepa,“ volá na 

dceru. Obě schází po strmých schodech 
dolů, ale elektřina zhasíná. Všude je vel-
ká tma a dívka v tom zmatku a spěchu 
zakopne a padá ze schodů, za ní i mat-
ka. „Maminka přemýšlela, kam si stoup-
nout, aby se nám nic nestalo. Tak jsme 
si stouply k hlavní nosné stěně, u které 
byl komín,“ vypráví Blažková. Jenom si 
matka s dcerou stoupají ke stěně, ozve 
se rána, dvířka komínu se tlakem oteví-
rají a ven se dostává popel. Matka přes 
křičící dceru přehodí svoji zástěru Je to 
nejsilnější zážitek, který si Blažková z 
války odnáší. „Hrozně jsem se bála, že 
nás to zasype a že umřeme,“ vzpomíná 
na to, jak na jejich dům dopadla bomba. 
Jakmile hluk přestává, obě dvě po chvíli 
vzpamatování se vylézají ven. Do domu 
se již dostali sousedé, volají jména a hle-
dají matku s dcerou. Ty vychází na světlo 
celé černé od sazí, ale v pořádku, nezra-
něné. „Honem pojďte k nám, honem, 
dáme vám čaj,“ volají sousedé a odvádějí 
je k sobě domů. 

Otec dívky přibíhá ke zničenému dom-
ku několik minut po pádu bomby. Souse-
dé ho ubezpečují, že je manželka i dcera 
u nich v pořádku. Ten večer se všichni 
ve Spešově obávají, že útok přijde zase. 
Proto se celá vesnice na noc přesouvá 
do lesa, kde se chtějí schovat až do rána. 
Muži se střídají ve hlídkování. Ráno 
se všichni vrací do domů, někteří mají 

domy zcela poničené. Rodina Blažko-
vá má štěstí v neštěstí. Jedna část domu 
zůstala nedotčená. Když ale dívka zdvihá 
hlavu, místo střechy vidí oblohu. V noci 
rodiče často vstávají a pokládají na pod-
lahu kýble, jelikož přes rozbitou střechu 
prší. Strýc rodičům sice půjčí peníze, ale 
to nestačí. Další půjčka rodinu nemine.

Pár týdnů po shození bomb na Spešov 
válka končí. Blažková si pamatuje, jak 
okolo zavládl klid a pohoda. Dodnes se 
však ale nedokáže dívat na dokumentár-
ní fi lmy z války nebo na jakékoliv fi lmy 
spojené s válkou, protože ji to dokáže 
vždy hodně rozhodit. „Co se po válce 
změnilo? Zase jsou tu jiní lidé, kteří chtě-
jí moc a válčí se znovu. Válka nikdy nic 
dobrého nepřinesla a nepřinese a vždy to 
odnesou obyčejní lidé,“ svěřuje se pěta-
sedmdesátiletá Blažková se svým názo-
rem na války.

Druhá světová válka skončila 8. květ-
na roku 1945. Přesný počet obětí není 
znám a v mnoha zdrojích se výrazně 
liší. Někdo hovoří o padesáti milionech, 
někdo o sedmdesáti milionech. V tehdej-
ším Československu zemřelo údajně přes 
360 tisíc obyvatel, mezi nimiž byli vojáci 
i civilisté. Je nutné dodat, že čísla jsou 
pouze orientační. Nikdy se nepovede 
určit přesné číslo mrtvých. Jedno je však 
jisté. Obětí bylo více než dost. 

 Aneta Daňková

Následky bombardování. Foto archivNásledky bombardování. Foto archiv

Blansko - Galerie města Blan-
ska zve na společnou výstavu 
devíti výtvarníků nazvanou Zahra-
dy. Její součástí bude i netradiční 
doprovodný program. Účastníci 
se například naučí kompostovat a 
vydají se na prohlídku zahrádek. 

Svá díla na výstavu dodali Jan 
Karpíšek, Martin Zálešák, Vladi-
mír Kokolia, Jitka Válová, Eva 
Juračková, Lukáš Karbus, Ivana 
Hejduková, Eugenio Percossi a 
Olga Hořavová Fryčová. Všech-
ny autory spojuje jejich vztah k 
zahradničení a zahrádkám.

„Je to pro ně dobrodružná cesta 
ke kořenům, k zemi, k humusu, 
k přírodním cyklům, živlům a i 

k sobě samým. S oblibou sledu-
jí procesy růstu, tlení, barevnost 
korun stromů, jsou fascinováni 
organickými tvary ovoce a zele-
niny. Zahrady tak volně prorůstají 
jejich uměleckou činností a splý-
vají s ní v jedno,“ uvedly kurátor-
ky výstavy Olga Hořavová Fry-
čová a Jana Písaříková.

Součástí expozice jsou dopro-
vodné programy pro dospělé a 
děti. V sobotu 16. května je na 
programu přednáška Mojmíra 
Vlašína na téma přírodní zahrady 
a výlet na dvě takové zahrady do 
Ořešína. V neděli 24. května pak 
galerie zve na návštěvu zahrad 
Jana Karpíška v Soběšicích a 

Vladimíra Kokolii ve Veverských 
Knínicích.

V úterý 26. května se přímo 
v prostorách galerie koná kurz 
nazvaný Kusamono. „Kusamo-
no je japonské slovo označující 
minizahrádku, kterou si můžete 
sestavit v keramické misce, z růz-
ných vhodných rostlinek a zelené-
ho mechu. Japonci věří, že pohled 
na kusamono uklidňuje a zlepšuje 
náladu. K dispozici budou rost-
linky a keramické misky,“ doda-
la Olga Hořavová Fryčová, která 
kurz povede.

Výstava Zahrady v Galerii 
města Blanska potrvá do středy 
27. května.  (moj)

Výstavu doprovodí návštěvy zahrad a přednášky

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Knihovnu čeká 
modernizace
Blansko - Blanenská knihov-

na se připravuje na moderniza-
ce. Během ní vznikne na místě 
současného hudebního oddělení 
víceúčelová „Kulturka“. 

Hudební oddělení se přesu-
ne do prostor oddělení pro děti 
a mládež, které se dočká kom-
pletní rekonstrukce s vytvoře-
ním vzájemně propojitelných 
zón pro mladší i starší čtenáře. 

Cílem je vytvoření kvalitního 
zázemí, které bude vybaveno 
moderní audiovizuální techni-
kou a spojí stávající hudební 
oddělení a oddělení pro děti 
a mládež.  (hrr)

Z výstavy. S tvorbou výtvarníka René Voščinára se mohou až do 
19. května seznámit návštěvníci adamovského společenského centra. 
Obrazy nabízejí pohled zejména do poklidné krajiny Českomoravské 
vrchoviny.  Foto Marta Antonínová

Oslavy. Na boskovickém Masarykově náměs   v pátek vyvrcholily osla-
vy 70. výročí konce druhé světové války. K vidění byla výstava historic-
ké vojenské techniky nebo ukázky vojenských akcí. Pro příchozí pořa-
datelé připravili i bohatý kulturní program, atrakce pro dě   a polní 
kuchyni. V odpoledních hodinách nad náměs  m přeletěla vrtulníková 
letka. Pomyslnou tečku za oslavami pak udělal pietní akt u pomníku 
u pošty.  Foto Jaroslav Oldřich
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Peníze 

Ř  

Prodám knihy od Robina Cooka 
(nové) á 25,- Kč. SMS na tel. 792 
259 250 - zavolám.

Prodám starší kufříkový šicí 
stroj (entlovačka) za 290,- Kč . 

So  warová fi rma v Boskovicích zabývající se 
vývojem ekonomického systému Allegro, 

  / . 
Pracovní náplň: 

úč• etnictví a mzdy fi rmy
dále testování a dokumentace programů• 
podpora zákazní• ků 

Vzhledem  ke spolupráci se zahraničními fi rmami 
je nutná i znalost anglič  ny. 

Kontakt: 
Dušan Koutný, 731 441 155, dusan.koutny@nlm.cz

NewLink Moravia, s.r.o.
Sokolská 54
680 01  Boskovice

Jsme česká výrobní společnost 
s téměř 60letou tradicí výroby 
koupelnových radiátorů. Pa-
tříme mezi přední evropské 
výrobce radiátorů a konvekto-
rů se zaměřením na skutečné 
potřeby trhu a zákazníků. Kla-
deme důraz na kvalitu výrob-
ků a spokojenost zákazníků, ale zároveň se snažíme vytvářet kvalitní 
podmínky a mo  vující prostředí pro naše zaměstnance.

V      
   

SVÁŘEČ (plamen – TIG - CO2,)
140 Kč / hodinu

OČEKÁVÁME:
výuční list  ve strojírenství výhodou• 
aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok• 
platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod• 
znalost čtení výkresové dokumentace• 
zručnost, preciznost, spolehlivost• 
ak  vní přístup k práci• 
možnost pracovat ve vícesměnném provozu• 

NABÍZÍME:
perspek  vní práci ve výrobní společnos  • 
profesní růst• 
dobré platové podmínky – v závislos   na výkonu, zkušení • 
svářeči více jak 140 Kč/hod.
závodní stravování na pracoviš  • 

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 
Personální oddělení ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 33 Blansko, 
telefonicky na čísle 605 208 923 nebo e-mailem na prace@isan.cz.

P  

Pronajmu nebytové 
prostory v přízemí 

domu na Masarykově 
náměs   v Letovicích.
Vhodné k obchodní 

činnos  , výměra 54 m2.
Od června t. r. 

Tel.: 603 738 767 nebo 
737 397 109

P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 R  – B , 1 0 2

2 M  S  – R , KP 1 0 2

3 L  – Ž , I.A 1 0 2

4 D  – B , I.A 1 0 2

5 R -J  – L , I.B 1 0 2

6 S  – V , OP 1 0 2

7 K  – D , OP 1 0 2

8 O  – J , OP 1 0 2

9 K  B – L , OP 1 0 2

10 S  – R  B, III. . 1 0 2

11 O  – K , III. . 1 0 2

12 B  B – V. O , III. . 1 0 2

13 S  – D , III. . 1 0 2

14 Š  - V , OP 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

Husarský kousek se povedl Jiřímu Stehlíkovi st. z Kotvrdovicm, kte-
rý zvítězil stejně jako v předchozím kole. Tentokrát to bylo se ziskem 
18 bodů.  Kompletní pořadí naleznete na www.zrcadlo.net.

T

Bikery prověřila časovka 
do vrchu i Valchovský drtič

E  Ř

Valchov - Nemohou být snad 
více rozdílné dvě disciplíny, kte-
ré se o tomto víkendu konaly v 
rámci závodů Poháru Drahanské 
vrchoviny ve Valchově. V pátek 
si závodníci vyzkoušeli časovku 
do vrchu, sobota pak patřila Val-
chovskému drtiči.

O svátečním pátku 8. května si 
všechny kategorie od malých dětí 
až po dospělé vyzkoušely časov-
ku do vrchu, která se pro starší 11 
let jede po staré cestě od rozcestí 
pod Hrádkovem až na valchovské 
fotbalové hřiště.

Přes dva kilometry délky a 140 
výškových metrů Valchovského 
kameňáku prověřilo starší jezd-
ce hned dvakrát, protože ztráty z 
prvního výjezdu se gunderseno-
vou metodou promítnou do startu 
kola druhého a nejlepším je tak 
ten, kdo přijede do cíle jako prv-
ní. Letos se to mezi muži podařilo 
Pavlu Váňovi z Kuřimi a mezi že-
nami Radce Haasové z Blanska.

Druhý den nejkratší trať v seri-
álu nahradila ta nejdelší - maraton 
Valchovský drtič, který svou trať 
ukrývá v lesích mezi Valchovem, 
Němčicemi, Újezdem a Boskovi-

Valchovský dr  č. Foto Jaroslav OldřichValchovský dr  č. Foto Jaroslav Oldřich

cemi. Jeden okruh s 25 kilometry 
má 700 metrů převýšení.

Elitní jezdci ho tak musí absol-
vovat dvakrát a letos opět bojovat 
s náročnými výjezdy i technic-
kými sjezdy a po nočním dešti 
i blátivými úseky. Navíc se na 

startu sešla ze všech čtyř ročníků 
nejpočetnější konkurence 111 zá-
vodníků.

Po 50 kilometrech zvítězil Ra-
dim Kovář z Blanska za 1:59:17, 
kdy jeho největší soupeř a vítěz 
včerejší časovky Pavel Váňa za-

ostal o pouhých 10 sekund. Ženy 
přivedla do cíle Tereza Valentová 
ze Šlapanic za 2:34:27.

Další závod bude opět specia-
litou. 6. června se v Protivanově 
konají závody ve sprintu a rovněž 
se pojede týmová soutěž štafet.

Turnaj Čtyř zemí v kolové hostil Báj
Báj, Svitávka - Výborně si 

vedli zástupci MO Svitávka 3 
(Hrdlička J. ml., Staněk Roman) 
na třetím turnaji Čtyř zemí v ko-
lové, když se ze své skupiny pro-
bojovali až do semifi nálových 
bojů.

Největším jejich protivníkem 
byl St. Pölten 1, který je ve skupi-

ně po remíze 3:3 porazil na penal-
ty. Mladíci ze Svitávky tuto těsnou 
prohru svému soupeři vrátili ve fi -
nále. To skončilo remízou 4:4, ale 
penaltový rozstřel tentokrát vyhrá-
li a tím vybojovali první místo.

Třetí místo získalo mužstvo Šit-
bořice 2, čtvrté Přerov, páté místo a 
tím šest bodů do celkového pořadí 

získala svitávecká dvojice Zahálka 
Filip, Fukan Lukáš. V celkovém 
pořadí se propadl doposud suverén 
soutěže SC Svitávka 2 (Richter, Vi-
tula), který nenastoupil do turnaje 
z důvodu zranění. Nehrál ani druhý 
pár SC Svitávka (Richtr, Stibor), 
který ve stejném termínu reprezen-
toval ČR na ME mužů.

Celkové pořadí po 3. kole: 1. 
St. Pölten 1, 25 b, 2. MO Svitáv-
ka 3, 24 b, 3. Přerov, 21 b, 4. MO 
Svitávka 2, 20 b, 5. SC Svitávka 
2, 20 b, 6. Šitbořice 1, 16 b, 7, Šit-
bořice 2, 12 b, 8. Kolárovo, 6 b, 9. 
Báj 1, 6 b, 10. St. Pölten, 5 b, 11. 
Schwechat, 5 b, 12. Favorit Brno 3 
b.  (les)

Významné ocenění. Mezi laureáty letošní Ceny dr. Václava Jíry se za 
celoživotní fotbalovou práci dostal legendární blanenský trenér Ivan 
Študent. Na snímku v reprezentačních prostorách Břevnovského kláš-
tera, kde ceremoniál probíhal, s bývalým kolegou z Teplic Přemyslem 
Bičovským. Gratulujeme! (bh), foto Vladimír Kristýn

ATLETIKA
19. 5., 17:30 h Skalní Mlýn - Macocha, Hraběnka Cup.

KOPANÁ
16. 5., 10:15 h Lipovec - Žebětín. 17. 5., 16:30 h Boskovice - Šlapa-

nice, Kunštát - Miroslav, I. A. Rájec - Letonice, Černá Hora - Rousínov 
B, I. B.

K   

SMS na tel. 792 259 250 - zavolám.
Koupím dům v Boskovicích 

nebo poblíž Boskovic. Tel.: 607 458 
508.

Koupíme chalupu na Blanen-
sku. Rekreace - bydlení. Zahrada 
podmínkou. Tel.: 720 598 284.

Prodám brambory na krmení 
2,-Kč/kg. Tel.: 776 178 163.

Prodám Opel Astra Kombi 1.8 
benz., NOVÁ STK, EKO zapl., taž-
né, stř. nosiče. Rok 1997. Naj. 189 
tis. km. Centrál, dig. display, tem-
pomat, motor ECOtec, el. okna, el. 
zrcátka. Cena: 20 tis. Kč. Tel.: 605 
529 478.

Prodám sadbové brambory 
červené polorané, odrůda Rosse-
la, 1 kg za 5 Kč - Kunštátsko. Tel.: 
606 920 940.

Nechám zavařovací sklenice za 
symbolickou cenu. Boskovice, tel.: 
774 408 399.

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Prodám menší rodinný dům v 
Boskovicích na ulici Ant. Navrátila. 
Oprava nutná. Cena dohodou. Tel.: 
799 991 540.

Prodám selský dřevěný stůl + 
tři židle. Cena 3 000 Kč. Spěchá - 
stěhování. Tel.: 722 605 184.

Pronajmu byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Kotvrdovicích. Tel.: 
605 522 118.

Vdova 57 hledá podnájem 2+1 
dům, byt, chatu do 7 000 Kč. Z ro-
dinných důvodů. Spěchá. Prosím 
nabídněte. Tel.: 722 605 184.

Prodám osobní automobil FIAT 
MAREA WEEKEND 1.6, 16 V. Prv-
ní registrace 1998, cena do 15 000 
Kč dohodou. Tel.: 607 508 645.

Ahoj. Hledám lásku, přítele na 
trvalý vztah. Žena 42/180 vysoká, 
nekuřačka. Jsem z okr. Blansko. Jen 
vážné nabídky. Tel.: 603 570 188.

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

Prodám 4ks letních pneu Fire-
stone 185/60 R14 vzorek cca 5 mm 
a jedna pneu více sjetá o cca 2 mm. 
Cena 1 500 Kč za komplet. Tel.: 
731 419 166.
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Blanenským plavcům 
doma zůstaly dva poháry

V  V

Blansko - Jednou z akcí pořáda-
ných pod záštitou města Blanska 
k oslavám 110. výročí povýšení 
Blanska na město byly plavec-
ké závody Cena města Blanska, 
jejichž obnovený pátý ročník uspo-
řádal domácí oddíl ASK uplynulou 
sobotu. 

Závody mají velkou historic-
kou hodnotu, neboť připomínají 
pětasedmdesáté výročí založení 
plaveckého oddílu v Blansku. 
První ročník se totiž konal rok po 
založení oddílu, tedy v roce 1941, 
a plaval se každoročně až do roku 
1987. Před pěti lety v rámci oslav 
sedmdesátého výročí založení 
oddílu byly závody opět obnoveny, 
a tak letos mohli pořadatelé přivítat 
v blanenském krytém bazénu plav-
ce ze třinácti oddílů Čech a Moravy 
již na pátém ročníku v novodobých 
dějinách. Závody zahájili staros-
ta města Blanska Ivo Polák a člen 
zastupitelstva Miroslav Starý. Oba 
zástupci města navštěvují blanen-
ský bazén rádi, vždyť byli řadu let 
jeho členy, coby aktivní plavci. 

Tentokrát byla účast o něco men-
ší, než v předcházejících ročnících, 
a proto se to na stupních vítězů 

Dominik Špaček. Foto Věra VencelováDominik Špaček. Foto Věra Vencelová

F   

Dokončení ze str. 8
Po té proluce máme nové tváře, 

nejstaršímu je devět. V Hobby byl 
Vaškův bratr Miloš Gryc osmý, 
v Poussin skončil na výborném 
třetím místě Ondřej Maulis. Mezi 
nejmenšími vyhrál Jiří Sehnal, 
Radim Ženatý byl třetí, to bylo 
velké příjemné překvapení. Devá-
tý Dan Králík, desátá Barbora 
Havelková, ta také udělala velký 
pokrok v šesti letech. A dvanác-
tý byl ten můj jmenovec Vašek 
Kolář. Ukázalo se, jak důležité 
byly zimní tréninky v hale, to dřív 
vůbec nebylo. Děcka se hrozně 

rychle učí, tatínkové pomáhají ze 
všech sil, patří jim dík.

Co další závody?
Minulý týden jsem přijel z Itá-

lie, kde jsem vyhrál Evropský 
pohár a tuhle sobotu se mi podařilo 
vyhrát Český pohár UCI v Děčíně. 
Takže zatím je to super. Za dva 
týdny mě čeká mistrovství Evropy 
v Březové u Sokolova. Doufám, 
že se bude dařit.

Kdy přijde Vašek Kolář junior?
To zatím neřeším. Ne že by mne 

holky nezajímaly, ale beru to zatím 
jako ztrátu času, ještě chci něco ve 
svém sportu dokázat. Nechci se 

cpát do nějakého závazku. Stačí ty 
problémy s vedením klubu, které 
jsem dosud neřešil. 

Podobné záležitosti asi tvé 
konkurenty netrápí...

Jasně, ti se soustředí jen na svo-
je sportování, to je asi naše specifi -
kum. Já bych taky měl rád klid, ale 
museli jsme to tak udělat. Šel jsem 
se svojí kůží na trh, moje jméno 
bylo zárukou pro lidi z asociace, 
že to bude fungovat. Je mi jas-
né, že by to mělo fungovat jinak. 
Máme spousty plánů s novým 
klubem a také 20. června pořádá-
me mistrovství ČR v Blansku na 

přehradě. Rád bych tímto pozval 
diváky a fanoušky.

A co tvoje plány sportovní?
Rád bych obhájil svoje tituly, 

beru to jako trochu svoji povin-
nost. Už jen pro to, že se cítím 
jezdecky velice dobře, jak jsem již 
řekl, nikdy jsem nedával tréninku 
a přípravě tolik jako nyní. Mělo to 
řád, bylo to, myslím, dost profesi-
onální. Pomalu půjdu i do toho se 
zkusit nějak ekonomicky zajistit, 
použít svoje jméno jako znač-
ku, rád bych s tím začal. To mne 
i baví, rozjíždím to. 

 Bohumil Hlaváček

Semifi nále poháru OFS
Jedovnice-Vilémovice 3:3 (2:1), Gryc 2, 

Pernica V. – Pernica M. 2, Duchovny, PK: 
6:7. Lipůvka-Šošůvka 1:1 (1:1), Holánek – 
Šebela, PK: 2:4.

Okresní přebor muži
21. kolo: Vilémovice-Sloup 2:1 (1:1), 

Maroši 2 - Filouš, Jedovnice-Šošůvka 6:1 
(2:1), Borek 2, Gryc 2, Gromský, Vintr - 
Krátký, Lipůvka-Olomučany 4:2 (0:1), 
Macko 3, Skoumal - Navrkal, Palkaninec, 
Letovice-Kunštát B 2:4 (1:2), Dvořák, 
Stőhr - Zámek 2, Niessner, Šváb, Vavři-
nec-Rudice 8:1 (3:0), Přikryl 6, Kovařík, 
Nečas - Matuška, Doubravice-Olešnice 
1:0 (1:0), Trubák, ČK: Žíla Dalibor (O), 
Vysočany-Kořenec 2:0 (1:0), Beneš 2, 
ČK: Torda Jan (V). 
  1.  Jedovnice  20  14  3  3  70:34  45
  2.  Vilémovice  20  15  0  5  75:44  45
  3.  Vysočany  20  13  3  4  53:40  42
  4.  Lipůvka  20  12  3  5  59:35  39
  5.  Olešnice  20  9  5  6  48:32  32
  6.  Šošůvka  20  9  2  9  50:48  29
  7.  Olomučany  20  8  5  7  37:37  29
  8.  Rudice  20  7  6  7  58:56  27
  9.  Kunštát B  20  7  4  9  42:55  25
  10.  Doubravice  20  5  8  7  35:37  23
  11.  Sloup  20  4  4  12  29:49  16
  12.  Kořenec  20  3  6  11  35:48  15
  13.  Vavřinec  20  5  0  15  34:63  15
  14.  Letovice  20  3  3  14  28:75  12

III.třída muži
16. kolo dohrávka: Adamov-Lažany 

7:0 (4:0), Malásek 3, Šubrt 2, Karaffa, 
Krátký. Vísky-Ostrov 1:1 (0:0), Šmeral 
- Ševčík, Drnovice-Bořitov B 5:1 (3:0), 
Crhák 2, Dvořáček, Máslo, Páral - Zouhar, 
Adamov-Svitávka 6:0 (2:0), Malásek 3, 
Brychta, Hrazdíra, Smolík, Lažany-Vra-
nová 3:0 (1:0), Repík 2, Raichl, Ráječko-
Kotvrdovice 5:0 (2:0), Štafa 4, Prokop, 
ČK: Sedlák Roman (K), Velké Opatovi-
ce-Skalice n.Svitavou 2:3 (1:2), Kouřil, 
Sedláček - Bílek 2, Janíček, Knínice-Bos-
kovice B 4:0 (2:0), Tesař Libor 2, Korčák, 
Tesař Patrik.

22. kolo předehrávka: Ostrov-Knínice 
hosté se nedostavili.
  1.  Drnovice  20  14  1  5  61:31  43
  2.  Adamov  20  13  3  4  74:27  42
  3.  Ráječko  20  13  2  5  61:39  41
  4.  V. Opatovice  20  11  4  5  55:35  37
  5.  Skalice  20  12  1  7  48:31  37
  6.  Svitávka  20  12  1  7  55:45  37
  7.  Boskovice B  21  11  2  8  56:57  35
  8.  Knínice  20  9  3  8  53:40  30
  9.  Vísky  20  8  5  7  42:46  29
  10.  Ostrov  20  6  6  8  36:50  24
  11.  Bořitov B  21  7  1  13  29:59  22
  12.  Vranová  20  4  3  13  34:67  15
  13.  Lažany  20  2  1  17  21:47  7
  14.  Kotvrdovice  20  2  1  17  20:71  7

IV.třída muži
21. kolo: Jedovnice B-Vilémovice B 

5:0 (0:0), Formánek 3, Lebiš, Nejezchleb, 
Benešov-Voděrady 5:1 (3:0), Abrahám 
Martin 2, Abrahám Michal, Henek, Osuch 
- Komprda, Svitávka B-Lažánky 4:3 
(1:2), Andrlík, Chloupek, Hruška, Krejčí 
- Kratochvíl, Semrád, Ševčík, Doubravice 
B-Skalice n.Svitavou B 4:1 (4:1), Křepe-
la, Malach, Sáňka Josef st., Tenora - Rych-
novský. 
  1.  Benešov  16  13  2  1  69:27  41
  2.  Lomnice  14  9  3  2  42:17  30
  3.  Jedovnice B  15  9  1  5  58:35  28
  4.  Doubravice B  15  8  1  6  43:36  25
  5.  Cetkovice  15  7  2  6  56:61  23
  6.  Skalice B  15  6  2  7  31:36  20
  7.  Lipůvka B  15  6  1  8  48:56  19
  8.  Lažánky  14  5  3  6  41:38  18
  9.  Svitávka B  16  4  3  9  28:52  15
  10.  Voděrady  15  3  2  10  31:56  11
  11.  Vilémovice B  16  2  2  12  22:55  8

OP dorost – o 1.-8.místo
1. kolo: Rájec-Jestřebí-Velké Opato-

vice 8:0 (3:0), Dvořák 4, Kunc 3, Perout, 
Lipůvka-Lysice/Kunštát odloženo, Č.H./
Bořitov/Bosk. B-Knínice 3:2 (1:1), Bawi 
2, Sedláček - Lajšner, Rosenberg, Olomu-
čany-Letovice 2:7 (1:2), Fedra František, 
Fedra Jakub - Kougl 4, Pokorný 3. 

2. kolo: Knínice-Rájec-Jestřebí 2:11 
(1:7), Rosenberg 2 - Kunc 4, Dvořák 3, 
Cerhák, Müller, Opatřil, Petrous, Letovi-
ce-Lipůvka 4:0 (1:0), Pokorný 2, Fidler, 
Kougl, Velké Opatovice-Č.H./Bořitov/
Bosk. B 2:2 (0:1), Kříženecký, Vybral – 
Bawi Van, Kolář, Lysice/Kunštát-Olomu-
čany 12:1 (8:1), Pleska 4, Horák 2, Staněk 
2, Bednář, Tenora P., Tenora M. - Kroutil, 
vlastní. 
  1.  Rájec-Jestřebí  2  2  0  0  45:9  21
  2.  Letovice  2  2  0  0  32:11  21
  3.  Lysice/Kunštát  1  1  0  0  22:14  10
  4.  Č.H./Boř./Bosk. B  2  1  1  0  19:20  10
  5.  Lipůvka  1  0  0  1  14:19  9
  6.  Knínice  2  0  0  2  16:28  7
  7.  V. Opatovice  2  0  1  1  9:24  7
  8.  Olomučany  2  0  0  2  14:45  6

OP dorost – o 9.-15.místo
1. kolo: Kotvrdovice-Vísky 3:1 (2:0), 

Kocman, Nečas, Vančura - Kristlík, Doub-
ravice-Olešnice 2:4 (2:1), Schuch 2 - Svo-
boda 3, Marek, Drnovice/Voděrady/Žije-
me-Svitávka 0:1 (0:0) - Prudký. 

2. kolo: Olešnice-Drnovice/Voděrady/
Žijeme 3:3 (3:3), Sýs 2, Marek - Koudel-
ka 2, Žáček, Vísky-Doubravice hosté se 
nedostavili, Svitávka-Sloup/Vavřinec 9:1 
(4:0), Peterka 3, Bednář 2, Kubín 2, Blaha, 
Maršálek - Bartoň. 
  1.  Svitávka  2  2  0  0  10:1  6
  2.  Olešnice  2  1  1  0  7:5  
  3.  Kotvrdovice  1  1  0  0  3:1  3
  4.  Drnov./Vod./Žijeme  2  0  1  1  3:4  1
  5.  Doubravice  1  0  0  1  2:4  0
  6.  Vísky  1  0  0  1  1:3  0
  7.  Sloup/Vavřinec  1  0  0  1  1:9  0

OP starší žáci 7+1 – o 1.-8.místo
1. kolo: Loučky-Rudice/Jedovnice 4:10 

(0:5), Konečný 3, Caudr - Matuška 3, Kou-
řil 2, Kučera 2, Štěpánek 2, Magda, Svi-
távka-Sloup/Vysočany 1:4 (1:1), Pinkava 
- Kolomazníček 3, Dinga, Drnovice/Žije-
me-Kuřim B 3:1 (3:1), Beneš 3 - Hruška, 
Knínice-Kotvrdovice 3:0 (1:0), Letfus, 
Mucha, Trmač. 

2. kolo: Rudice/Jedovnice-Svitávka 
odloženo, Sloup/Vysočany-Drnovice/
Žijeme 4:1 (3:1), Dinga 3, Kolomazní-
ček - Žáček, Kuřim B-Knínice 2:4 (0:1), 
Hruška, Vašíček - Letfus, Mucha Ondřej, 
Mucha Vojtěch, Oliva, Kotvrdovice-Louč-
ky 2:1 (2:1), Kunc, Švehla - Humpolec. 
  1.  Knínice  2  2  0  0  31:9  21
  2.  Rudice/Jedov.  1  1  0  0  50:12  19
  3.  Sloup/Vysočany  2  2  0  0  32:24  16
  4.  Drnovice/Žijeme  2  1  0  1  26:13  15
  5.  Kuřim B  2  0  0  2  26:32  6
  6.  Svitávka  1  0  0  1  24:30  6
  7.  Kotvrdovice  2  1  0  1  14:48  6
  8.  Loučky  2  0  0  2  14:47  3

OP starší žáci 7+1 – 
o 9.-13.místo

2. kolo: Ráječko-Vísky hosté se nedo-
stavili, Lipovec-Velké Opatovice 8:0 
(2:0), Stejskal 5, Cabal, Flachs, Klech. 
  1.  Lipovec  2  2  0  0  16:1  6
  2.  Č.H./Bořitov  1  1  0  0  2:1  3
  3.  Ráječko  1  0  0  1  1:2  0
  4.  Vísky  1  0  0  1  1:8  0
  5.  V. Opatovice  1  0  0  1  0:8  0

OP mladší žáci 7+1
17. kolo: Letovice-Knínice 8:4 (5:1), 

Royt 3, Synek 2, Horváth, Pelíšek, Petrů 
- Lajšner 2, Blažek, Tlustý, Sloup/Vysoča-
ny-Jedovnice/Rudice 3:2 (2:0), Odehnal 
2, Vašíček Richard - Dvořák, Hrivík, Žije-
me hrou B-Cetkovice odloženo, Šošůvka-
Olomučany 1:15 (1:5), Svoboda - Fedra 8, 
Beránek 5, Šoba 2. 
  1.  Boskovice B  13  12  1  0  111:10  37
  2.  Jedov./Rudice  14  9  1  4  68:31  28
  3.  Letovice  13  8  0  5  60:29  24
  4.  Cetkovice  12  8  0  4  54:27  24
  5.  Žijeme hrou B  13  8  0  5  61:42  24
  6.  Knínice  14  7  1  6  59:40  22
  7.  Olomučany  13  6  0  7  66:65  18
  8.  Sloup/Vysoč.  14  5  1  8  30:59  16
  9.  Benešov/Koř.  13  1  0  12  16:88  3
  10.  Šošůvka  13  0  0  13  7:141  0

Starší přípravka 5+1
14. kolo: Kunštát/Olešnice A-Ráječko 

9:3 (6:1), Chytrý 5, Motyčka 2, Slavíček 
2 - Palacký 2, Pavlík, Kunštát/Olešnice 
B-Rájec-Jestřebí 1:10 (0:7), Peterka - 
Klepárník 4, Raibl 2, Sehnal 2, Mach, 
Skotal, Kunštát/Olešnice B-Ráječko 
3:18 (3:10), Peterka 3 - Palacký 7, Drač-
ka 3, Kolář 3, Matal 2, Pavlík 2, Ševčík, 
Kunštát/Olešnice A-Rájec-Jestřebí 17:3 
(10:0), Slavíček 7, Chytrý 4, Motyčka 3, 
Šínová 2, Votřel - Buš, Klepárník, Sehnal, 
Boskovice A-Lysice 25:2 (12:1), Čejka 
10, Marek 4, Petrů 4, Hasoň 2, Sivera 2, 
Svoboda 2, Všianský - Kazda 2, Boskovi-
ce B-Drnovice 12:1 (6:0), Frajt 4, Fojt 3, 
Šíp 3, Bohatec, Novotný - Valenčík, Bos-
kovice B-Lysice 27:2 (14:1), Bohatec 8, 
Frajt 7, Šíp 4, Fojt 3, Novotný 3, Novotný 
2 - Jašek, Tobiáš, Boskovice A-Drnovice 
24:0 (12:0), Čejka 9, Marek 7, Svoboda 4, 
Všianský 3, Hasoň, Blansko A-Svitávka 
19:1 (8:0), Farník Tomáš 8, Šenkeřík 4, 
Farník Ondřej 3, Rimpler 2, Mokrý, Ryzí 
- Kotek, Blansko B-Letovice 4:2 (1:2), 
Liška 3, Kovařík - Jež, Šamšula, Blan-
sko B-Svitávka 2:3 (1:1), Liška, Müller 
- Valoušek 2, Šebesta, Blansko A-Leto-
vice 11:3 (7:1), Farník Tomáš 5, Ostrý 3, 
Farník Ondřej, Mokrý, Ryzí - Šamšula 3, 
Adamov/Rudice-Velké Opatovice 15:2 
(5:0), Zouhar 6, Hloušek 2, Skoumal 2, 
Volgemut 2, Konečný, Kos, Čáp - Lysoněk 
2, Jedovnice-Knínice 6:16 (2:6), Hloušek 
2, Hrivík 2, Dvořák, Tetur - Lexman 10, 
Odehnal 3, Blažek, David, Kaderka, Jedo-
vnice-Velké Opatovice 5:12 (3:8), Hrivík 
3, Dvořák, Dvořák - Lysoněk 3, Richtr 3, 
Stloukal 3, Cveček 2, Pospíšil, Adamov/
Rudice-Knínice 14:5 (7:3), Zouhar 6, 
Hloušek 2, Polzer 2, Čáp 2, Kos, Vogemut 
- Lexman 4, David. 

Mladší přípravka
13. kolo: Benešov/Kořenec-Lažany 

8:1 (4:0), Koudelka 4, Minx, Rosenberg, 
Vondál, Zemánek - Ďásek, Boskovi-
ce-Lipůvka 3:7 (0:3), Fiala 2, Vondál 
- Ševčík 4, Jurášek 2, Kovářová, Bosko-
vice-Lažany 24:1 (11:1), Fiala 7, Sluka 5, 
Berousková 4, Kopecký 3, Prokeš 3, Černý 
2 - Kolář, Benešov/Kořenec-Lipůvka 2:9 
(2:6), Vondál, Zemánek - Ševčík 4, Jurá-
šek 3, Hury 2, Lysice-Kunštát/Olešnice 
3:12 (1:5), Ščučka 2, Melka - Havelka 4, 
Šmerda 4, Doležal 2, Měcháček 2, Ostrov 
B-Rájec-Jestřebí 4:8 (1:4), Matějíčko-
vá 2, Musilová, Tanenberger - Hruška 4, 
Dvorský, Myška, Vrána, Zburník, Ostrov 
A-Rájec-Jestřebí 5:9 (1:5), Vágnerová 5 - 
Vrána 4, Hruška 3, Kuběna, Myška, Jedov-
nice-Knínice A 10:5 (7:3), Hégr 3, Hanák 
2, Lízal 2, Holub, Kosorin, Přibyl - Fadrný 
2, Buryška, Lujka, Růžička, Adamov-
Knínice B 5:16 (3:7), Polzer 3, Janoušek, 
Malásek - Měkota 6, Ambroz 5, Mucha 
2, Přikryl 2, Krejčíř, Adamov-Knínice A 
13:9 (7:4), Janoušek 4, Krátký 4, Malásek 
3, Skoumal 2 - Buryška 3, Vojtěchová 3, 
Veselý 2, Lujka, Jedovnice-Knínice B 3:7 
(2:4), Holý, Lízal, Přibyl - Měkota 3, Krej-
číř 2, Ambroz, Mucha. 

Okresní přebor - ženy
14. kolo: Kostelec-Mostkovice 6:0 

(4:0), Vykopalová 2, Hrazdilová, Marková, 
Pitáková, Řezníčková, Drnovice-Kohou-
tovice 0:4 (0:3) - Polcarová 2, Michajlová, 
Pokorná. 
  1.  Kostelec  12  12  0  0  100:3  36
  2.  Kohoutovice  11  5  2  4  28:20  17
  3.  Mostkovice  11  5  1  5  10:22  16
  4.  Ráječko  11  4  1  6  14:35  13 
   5.  Drnovice  11  0  0  11  4:76  0

hemžilo především červenými bar-
vami domácích plavců, kteří měli 
nejpočetnější sestavu. Absolutní 
vítězkou hlavního závodu vše-
strannosti, kterým byla dvoustovka 
polohově, se stala podle předpo-
kladů nejlepší současná blanenská 
dorostenka Veronika Zamazalová, 
kterou sice v první polovině úspěš-
ně stíhaly její oddílové kolegyně 
Hana Kopřivová, a Petra Pokorná, 
ale po třetím prsařském úseku již 
soupeřky neměly šanci a Veronika 
si vítězství pohlídala. 

V mužské kategorii se všichni 

přítomní těšili na souboj blanen-
ského odchovance, v současnosti 
juniorského reprezentanta a mis-
tra republiky Dominika Špačka 
z Komety Brno s blanenským 
borcem Janem Vencelem, jejichž 
stejné přihlášené časy slibovaly 
velký boj, stejně jako tomu bylo 
v loňském roce. Situace se však 
vyvinula jinak. Domácí plavec 
musel ze zdravotních důvodů ze 
závodů odstoupit, a tak pohár pro 
absolutního vítěze putoval do 
Komety Brno. Další dva solidní 
konkurenti Jan Zmrzlý z Vyškova a 

domácí Michal Vencel mu zdaleka 
nestačili. 

Letos se do seznamu držitelů 
putovních pohárů zapíší jména 
Veronika Zamazalová a Dominik 
Špaček. Pohár v kategorii mladšího 
žactva vybojoval v hlavní disciplí-
ně blanenský talent Milan Kučera. 
Deset zlatých medailí z ostatních 
disciplín si rozdělili Hana Kopřivo-
vá, Veronika Zamazalová, Michal 
Vencel, Milan Kučera, Štěpán 
Pokorný a Radim Švarc. Zbylé tři 
poháry si odvezli plavci z Vyškova 
a Brna.

Biketrialista Kolář je novým předsedou...

Tenisové soutěže družstev byly rozehrány
Region - O prvním květnovém 

víkendu byla odehrána první kola 
jihomoravských tenisových sou-
těží. V divizi nestačilo Blansko 
na Uherské Hradiště, ve III. tří-
dě zase Kunštát na Ingstav Brno. 
Ve IV. třídě dosáhli nejlepšího 
výsledku tenisté Letovic.

Divize: Uherské Hradiště - 
Blansko 7:2. Pindur - Bedáň 7:6, 
6:3, Bugaj - Staněk 6:2, 6:0, Jur-
ková - Sotolářová 6:2, 6:3, Pro-
cházková - Kalová 3:6, 6:4, 5:7, 
Tyml - Modrák 6:4, 6:0, Podhaj-
ský - Balcar 6:3, 6:7, 6:4, Pindur, 
Podhajský - Bedáň, Modrák 5:7, 
5:7, Tyml, Bugaj - Staněk, Balcar 
6:4, 6:4, Jurková, Procházková - 
Sotolářová, Kalová 6:4 w. o.

III. tř, sk. BA: Ingstav Brno 
- Kunštát 8:1. Frelich - Sojka 
6:2, 6:0, Tráge - Šauer 6:2, 6:1, 
Tesařová - Řezníčková 6:3, 6:2, 
Ambrožová - Kubáčová 6:1, 6:2, 
Prokop - Sojka 6:2, 3:6, 6:3, Tr-

V akci. Boskovický dámský debl ve složení Mar  nková, Pavlíčková (zpra-
va) vybojoval důležitý bod.  Foto Lubomír Slezák

kan - Votřel 6:4, 6:3, Tráge, Trkan 
- Šauer, Votřel 6:3, 6:3, Prokop, 
Veselý - Sojka, Sojka 5:7, 5:7, 
Tesařová, Ambrožová - Řezníč-
ková, Kubáčová 6:1, 6:3.

IV. tř., sk. BA: Boskovi-

ce - Kuřim 5:4. Gebel - Veselý 
6:1, 6:2, Šafář - Cupák 6:2, 6:1, 
Martinková - Sladká 6:4, 6:4, 
Kohoutková - Polášková 0:6, 1:6, 
Pačinek - Šikola 6:1, 6:0, Bednář 
- Merta 5:7, 6:2, 5:7, Pačinek, 

Bednář - Cupák, Merta 7:5, 1:6, 
6:7, Šafář, Legner - Veselý, Šiko-
la 4:6, 6:2, 3:6, Martinková, Pav-
líčková - Sladká, Polášková 6:2, 
4:6, 6:3.

Velké Opatovice - Rudice 4:5. 
Mocek - Zítka 4:6, 1:6, Král - 
Ošlejšek 6:1, 5:7, 6:7, Kouřilová 
- Charvátová 6:3, 6:1, Weigelo-
vá - Nečasová 6:1, 6:0, Sýko-
ra - Zemánek 0:6, 2:6, Sponar - 
Novotný 0:6, 0:6, Mocek, Sýkora 
- Zítka, Ošlejšek 3:6, 4:6, Burget, 
Sponar - Zemánek, Tejkal 6:4, 
4:6, 7:6, Kouřilová, Weigelová - 
Charvátová, Nečasová 6:2, 6:1.

Letovice - Kuřim B 9:0. Novot-
ný - Vlach 6:0, 6:0, Janků - Grym 
6:1, 6:1, Lebišová - Eberhardová 
6:2, 6:3, Chatrná w. o., Hančík - 
Grym 6:3, 6:1, Brtnický - Věchet 
6:0, 6:0, Lebišová, Chatrná w. o., 
Novotný, Brtnický - Vlach, Grym 
6:1, 6:2, Hlaváček, Janků - Grym, 
Věchet 6:0, 6:0.  (les)

Závody. Mezinárodní plavecké závody pořádané boskovickým oddílem s partnerským městem Boskovic polskou Rawou se konaly druhé májové 
dopoledne. Celkem se jich zúčastnilo 14 plavců ze dvou polských sportovních oddílů. Závěrečné štafety ukázaly velkou bojovnost nejen našich, ale 
především polských plavců. * Soudek má nový rekord. Na šachovém Černohorském soudku se v Boskovicích sešlo rekordních 28 družstev. Zvítězila 
Bohemia Pardubice B, před ŠK Zábřeh 1921 a ŠK Duras BVK. Nejlepším účastníkem z našeho okresu byl tým Sokola Rudice, který skončil na sedmém 
místě. A-tým domácího Makkabi obsadil jedenácté místo.  Foto Lubomír Slezák
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Blansko vybojovalo bod, 
Boskovice předvedly obrat
L  S

Region - Uplynulý víkend si 
mohou fotbalové kluby z našeho 
okresu odškrtnout jako úspěšný. 
V divizi Blansko nečekaně doma 
remizovalo s druhými Otrokovice-
mi a záchrana je tak zase o kousek 
blíž.

V I. A třídě Boskovice přivezly 
tři body ze Slatiny, když o výhře 
rozhodly až v posledních minutách 
a jejich touha po postupu nabývá 
reálnější podoby.

Do konce soutěží ale zbývá ješ-
tě dlouhých šest kol, ve kterých se 
hraje o 18 bodů.

Divize
Žďár n. S. - Velké Meziříčí 

1:4, Blansko - Otrokovice 2:2 
(1:2), Uh. Brod - Rosice 1:2, 
Hodonín - Napajedla 1:2, Stará 
Říše - Havlíčkův Brod 1:1, Pel-
hřimov - Vrchovina 1:1, Mutěni-
ce - Polná 0:1, Tasovice - Bystři-
ce n. P. 3:1.
 1.  V. Meziříčí  24 17 4 3 56:17 55
 2.  Otrokovice  24 13 7  4  49:28  46
 3.  Havl. Brod  24  12 7  5  44:36  43
 4.  Vrchovina  24  12  5  7  36:23  41
 5.  Stará Říše  24  10  6  8  28:32  36

Blansko - Otrokovice 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Otrokovice 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček

 6.  Bystřice  24  9  7  8  39:37  34
 7.  Rosice  24  7  10  7  33:28  31
 8.  Polná  24  7  9  8  47:43  30
 9.  Hodonín  24  8  6  10  37:33  30
 10.  Žďár n. S.  24  9  3  12  28:29  30
 11.  Tasovice  24  8  5  11  28:39  29
 12.  Pelhřimov  24  7  6  11  25:40  27
 13.  Mutěnice  24  8  2  14  30:49  26
 14.  Uh. Brod  24  5  9  10  28:37  24
 15.  Blansko  24  5  9  10  25:42  24
 16.  Napajedla  24  5  5  14  32:52  20

I. A, sk. A
Slovan Brno - Dobšice 4:1, 

Miroslav - Tasovice B 3:1, Žebě-
tín - Kunštát 3:2, RAFK - Lipo-
vec 1:5, Šlapanice - SK Líšeň B 
2:2, Bořitov - Hrušovany. 

Slatina - Boskovice 2:3 (1:0), 
Václavek, Kolář, Martínek.

V 70. minutě by na Boskovice 
nevsadil skutečně nikdo. Hosté 
sice měli v prvním poločase čtyři 

vyložené šance, ale branku po chy-
bě boskovické obrany dali domácí.

A hned v první minutě druhé 
půle přišla další chyba hostů a Sla-
tina opět trestala. Boskovice byly 
naprosto neškodné a jejich výkon 
byl opravdu žalostný. Jenže závě-
rečná čtvrthodina tomuhle všemu 
dala zapomenout. Boskovice zača-
ly hrát vzadu jen na tři beky, posí-
lily útok a neuvěřitelné se stalo 
skutkem. Nejprve se hlavou trefi l 
Václavek, za dvě minuty vyrov-
nal Kolář a obrat dokonal přesnou 
křížnou střelou Martínek. Tohle 
zmrtvýchvstání může mít velký 
vliv na postupovou tajenku. 
 1.  Boskovice  20  13  5  2  55:27  44
 2.  Líšeň B  20  9  10  1  44:20  37
 3.  Kunštát  20  10  3  7  42:31  33
 4.  Slovan  20  10  3  7  39:31  33
 5.  Dobšice  20  9  3  8  40:38  30
 6.  Slatina  20  9  2  9  36:34  29
 7.  Žebětín  20  8  5  7  32:35  29
 8.  Šlapanice  20  5  10  5  37:27  25
 9.  Hrušovany  19  7  4  8  28:38  25
 10.  Tasovice B  20  7  4  9  22:35  25
 11.  Miroslav  20  5  8  7  26:31  23
 12.  Bořitov  19  5  6  8  21:34  21
 13.  Lipovec  20  3  8  9  28:38  17
 14.  Rajhrad  20  2  3  15  29:60  9

Renault Espace: spotřeba 4,2–7,8 (l/100 km), emise CO
2
 119–140 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze 

ilustrativní.

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město, 
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889

www.dealer.cz

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového 

vozu Renault ESPACE se systémem 4Control®, 

aktivním řízením všech čtyř kol.

Objevte cestu Kevina Spaceyho na espace.renault.cz

Renault ESPACE
 Make your time great

Nový

Renault doporučuje renault.cz

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

INZERCE

Biketrialista Kolář je novým 
předsedou blanenského klubu

Blansko - Václav Kolář, úřadu-
jící mistr světa v biketrialu, zahájil 
novou sezónu vítězstvím. A také 
oznámením překvapivých novi-
nek.

Začněme těmi závody. Byla to 
snadná výhra v Brně?

Ani ne. Přijeli kluci ze Sloven-
ska a na prvním podniku seriálu 
republikového mistrovství bylo 
devatenáct eliťáků. To dlouho 
v ČR nebylo. Konkurence byla 
dost velká. Bylo to v Brně Knínič-
kách. Zadařilo se mi, bylo to i tím, 
že jsem pořád makal, nedal si ani 

týden volno. Jediný den v týdnu 
jsem odpočíval v neděli. Bylo to 
i mým kondičním koučem Honzou 
Kobiánem z Prahy, bývalým olym-
pionikem bobistou. Hrozně fajn 
člověk. Je pravda, že tréninkový 
plán byl a je opravdu náročný.

Co ta další novinka?
Měli jsme za poslední roky 

nějaké spory, nechtěl bych to 
hrotit a rozebírat podrobněji. 
Došlo k výrazné změně na val-
né hromadě, kde jsem byl zvolen 
jako předseda, kývnul jsem na to. 
Máme v Blansku spoustu mladých 
nových kluků. Snažíme se fun-
govat jako normální klub. Máme 
příslib nových členů na výraznou 
pomoc, nebáli se do toho jít, samí 
nadšenci. Kuriozitou je, že jeden 
z mladých kluků je Vašek Kolář, 
krásná shoda jmen, jsme tady teď 
dva (smích). Hrozně ho to baví. Je 
mu šest, je z Benešova. Celý český 
biketrial z toho má srandu.

Mění se i něco dalšího?
Nový název je ÚAMK Biketri-

al Blansko, stránky máme www.
biketrialblansko.cz. Nějaké hádky 
s bývalým vedením samozřejmě 
proběhly, ale myslím, že naše vzta-
hy budou dál korektní. Máme velké 
plány s naším klubem a areálem na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daň-
ka, chceme ho výrazně změnit.

Vraťme se k prvnímu závo-
du...

Tak povedlo se mi neudělat ani 
jednu chybičku na sekcích, jedinou 
srážku jsem měl za čas. Rád bych 
zmínil ale i výsledky ostatních 
našich. Martin Kakáč byl v Elite 
desátý, šestnáctý Vašek Gryc, ještě 
za ním Ondra Šenk, který z toho byl 
moc zklamaný, nesedlo mu to, má 
na víc. Ten se mnou trénuje nejvíc. 
V dalších kategoriích jsme neměli 
většinou zastoupení, i to bylo špat-
né u nás v klubu, že jsme neměli 
roky mladé.  Dokončení na str. 7Václav Kolář na tra  .  Foto archiv Václava KolářeVáclav Kolář na tra  .  Foto archiv Václava Koláře

V Černé Hoře vyhrál 
Pavel Dvořák

Černá Hora - Ideální běžecké počasí přivítalo 8. května atlety v Černé 
Hoře. Tam se běžel již 57. ročník populárního běhu. Běhu, který se těší po 
celé roky zasloužené pozornosti a pokaždé se pyšní velkou účastí závod-
níků především v mládežnických kategoriích. Dospělí muži běží v posled-
ních letech čtyři okruhy v délce 2,3 km, ženy pak kola dvě.

V hlavní kategorii s přehledem vyhrál Pavel Dvořák (Biatlon Prostě-
jov), s téměř minutovou ztrátou doběhl na druhém místě Stanislav Širo-
ký (AK Dvorská Blansko).

Nejlepší ženou byla tentokrát Eva Skřičková z Brna, druhá Lucie 
Nedomová (Kometky Lysice) byla v cíli o půl minuty později. 

Dorostenci: 1. Daniel Kotyza (VSK Univerzita Brno), 17:38, 2. Mar-
tin Szabó (AK Dvorská Blansko), 18:02, 3. Jaroslav Říha (Újezd u Černé 
Hory), 18:08. Junioři: 1. Pter Konečný (AC Okrouhlá), 17:30, 2. Tomáš 
Videman (Kunštát), 17:48, 3. Marek Řeháček (Letovice), 18:45. Muži: 
1. Pavel Dvořák (Biatlon Prostějov), 34:07, 2. Stanislav Široký (AK Dvor-
ská Blansko), 35:03, 3. Tomáš Večeřa (BCK RFelax Olešnice), 36:25. 
Veteráni 1: 1. Petr Kotyza (VSK Uni Brno), 35:21, 2. Hynek Dolák (Blan-
sko), 36:33, 3. Jiří Žák (www.zakisova-skolabehu.cz), 36:39. Veteráni 2: 
1. Miloš Žila (Atletika Polička), 38:54, 2. Vladimír Buřt (Sokol Blansko), 
40:15, 3. Pavel Bachratý (Blansko), 40:57. Veteráni 3: 1. Pavel Svoboda 
(TJ Sloup), 45:04, 2. Aleš Stráník (Relax Fit Team Blansko), 47:09, 3. Jiří 
Boháč (BehejBrno), 47:35. Ženy: 1. Eva Skřičková (Brno), 19:22, 2. Lucie 
Nedomová (Kometky Lysice), 20:02, 3. Magda Krejčová (Brno), 20:21. 
Veteránky: 1. Zdenka Komárková (Olešnice), 20:23, 2. Ivana Ondrouško-
vá (Blansko), 21:56, 3. Jana Derková (Brno), 23:40.  (les)

  Foto Lubomír Slezák  Foto Lubomír Slezák

Boskovické běhy 
děkují

Pořadatelé z občanského sdružení „Sportuj s námi“ by chtěli poděko-
vat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu 6. ročníku Boskovických 
běhů. Jihomoravskému kraji a městu Boskovice za podporu, starostce 
města Boskovice Haně Nedomové za patronát nad Boskovickými běhy. 
Velké poděkování patří generálnímu partnerovi Boskovických běhů 
rodině Mensdorff-Pouilly, hlavním partnerům běhů MINERVĚ BOS-
KOVICE, a.s. a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR. Bosko-
vické běhy by nebylo možné uspořádat ani bez všech ostatních partnerů, 
jejichž pomoci si velice vážíme, včetně mediálního partnera týdeníku 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.

Šestých Boskovických běhů se zúčastnilo celkem 1 362 běžců a běž-
kyň. Čipovou technologií bylo měřeno 590 účastníků Běhu za sedmi-
zubým hřebenem, 172 běžců Zámeckého běhu se ZPMVČR a 259 dětí 
v rámci Dětských běhů. Bez čipů běželo 111 nejmladších dětí a 40 účast-
níků Bambasáckého lidového běhu. Běžce letos podruhé doplnilo i 200 
turistů v rámci projektu „Turisté jdou s námi“.

Velice nás těší, že i přes celostátní trend snižování počtu běžců na jed-
notlivých závodech, se nám všem společně podařilo udržet počet běžců 
na Boskovických bězích, a to i přes počáteční nepříznivé počasí.

Věříme, že kromě sportovního programu přispěl k dobré pohodě 
všech účastníků i doprovodný program a že si 6. ročník Boskovických 
běhů užil opravdu každý.

Těšíme se s vámi všemi opět za rok na shledanou!
 o.s. Sportuj s námi, foto Pavel Nejedlý
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