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V krajském přeboru je největší 
boj o druhé místo tabulky

REGION - Tři body přinesl cel-
kům z našeho okresu v divizi a 
v krajském přeboru minulý fotba-
lový víkend. Všechny tři týmy totiž 
remizovaly.

Divize
27. kolo: Ždírec - Blansko 0:0 

(0:0).
Blansko: Záleský - Imramovský, 

Pšikal, Feik, Dvořák, Šplíchal, Kra-
tochvíl (83. Chloupek), Trtílek (69. 
Šmerda), Kuldan (88. Sodomka), 
Bokůvka, Bárta.

Vyrovnané utkání skončilo bez 
branek a oba celky tak braly po jed-
nom bodu.

Další výsledky: Břeclav - Stará 
Říše 1:2, Žďár nad Sázavou - Taso-
vice 2:2, Šumperk - Havlíčkův Brod 
4:1, Vrchovina - Třebíč 6:1, Strání - 
Rosice 1:1, Polná - Velká Bíteš 0:3.
 1.  Vrchovina  27 20 3 4 60:26 63
 2.  Žďár n. S. 26 16 4 6 57:31 52
 3.  Rosice  26 13 9 4 65:24 48
 4.  Šumperk  26 14 4 8 51:29 46

 5.  Tasovice  26 13 4 9 47:45 43
 6.  Stará Říše  26 12 4 10 40:33 40
 7.  Bzenec  26 12 3 11 63:54 39
 8.  Ždírec 26 10 6 10 25:31 36
 9.  Polná  26 11 2 13 52:53 35
 10.  Břeclav  26 9 5 12 35:38 32
 11.  Blansko  26 7 9 10 29:36 30
 12.  Velká Bíteš  25 8 4 13 33:46 28
 13.  Strání  26 7 3 16 36:54 24
 14.  Havlíčkův Brod  26 6 5 15 33:72 23
 15.  Třebíč  26 1 7 18 24:78 10 0

V sobotu 9. června přivítá Blan-
sko na svém stadionu Havlíčkův 
Brod.

Krajský přebor
Nejprve se v týdnu dohrálo odlo-

žené utkání Bohunice - Bystrc a po 
výsledku 4:0 se Bohunice dostaly 
na druhé místo tabulky. To chtěly 
potvrdit v sobotu proti Boskovicím, 
ale vybojovaly jen bod. Ovšem stej-
ně se vedlo Ráječku doma se Spar-
tou Brno a tak se k oběma týmům 
bodově přidal právě celek Bystrce.

 Pokračování na str. 11

Stovka lidí 
pátrala po 
půlnoci po 
tříletém chlapci

ZBONĚK - Závěr rodinné víken-
dové oslavy ve Zboňku dostal hodi-
nu před půlnocí dramatický náboj. 
Otci se totiž ztratil tříletý syn. Do 
pátrání se zapojili policisté hasiči, 
strážníci i vrtulník. 

Vyděšeného chlapce se nakonec 
podařilo najít krátce po třetí hodi-
ně ranní.

„Jeden z účastníků oslavy se vy-
dal k autu se svým tříletým synem. 
Jenže ten se mu ve chvíli, kdy otec 
prohledával vozidlo, najednou ztra-
til. Když okamžité hledání chlapce 
všemi účastníky akce nepřineslo 
brzy výsledek, povolali rodiče na 
pomoc policii,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.

Do pátrací akce bylo postupně 
nasazeno téměř šest desítek poli-
cistů, čtyřicet hasičů, strážníci leto-
vické městské policie, policejní pso-
vod se služebním psem a vrtulník s 
termovizí. 

Blízké okolí policisté spolu s dal-
šími povolanými posilami postupně 
prohledávali v rojnicích.

Všichni se obávali, že v těsné 
blízkosti řeky, železnice a frekven-
tované silnice hrozí chlapci velké 
nebezpečí. Pátrání ale mělo šťastný 
konec.

„Krátce po třetí hodině ranní 
hlídka dopravních policistů hoší-
ka vypátrala na cyklostezce poblíž 
obce. Vystresovaného, s odřenina-
mi v obličeji a na rukou jej předala 
do péče zdravotníků,“ doplnil Malá-
šek.  (hrr)

Servisní technik
• K práci nutná vyhláška 50
• Nutnost práce na PC
• ŘP skupiny B
• Znalost NJ nebo AJ vítána
• Zajis� me získání potřebného know-how

Konstruktér mechanik
• Konstrukce strojů a zařízení
• Standardní výpočtové práce z oboru mechaniky, sta� ky a termodynamiky
• Znalost NJ nebo AJ
• Práce ve 2D-CAD OSDD a 3D-CAD NX

Brusič montér
• Strojní a ruční broušení odlitků, obrábění
• Vyučení ve strojírenském oboru výhodou

Zámečník
• Výroba ocelových konstrukcí (do 10 tun)
• Uhlíkové i nerezové oceli
• Základní svářecí oprávnění výhodou

Svářeč
• Svářečské oprávnění, např. MIG, MAG, E...
• Praxe a státní zkoušky svářečského oprávnění výhodou
• Svařování uhlíkových i nerezových ocelí, kusová výroba

e-mail: personal-1@o� o-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz
JUNKER Industrial Equipment s.r.o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice

JUNKER Industrial Equipment s.r.o.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST 

Nabízíme:
• 5 dní dovolené navíc
• Příspěvek na stravenky

• 13. plat
• Penzijní připojištění
• Profesní a mzdový růst

Bohunice - Boskovice 1:1. Foto Lubomír Slezák
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U Bukovinky se osobní 
auto střetlo s motorkou

BUKOVINKA - Ve středu se po-
blíž Bukovinky ve směru na Rači-
ce střetlo osobní auto s motorkou. 
Výsledkem nehody je zranění jedné 
osoby. Na místě zasahoval také vr-
tulník zdravotních záchranářů.

„Naše jednotka vyjela k doprav-
ní nehodě u Bukovinky. Jednalo se 
o střet osobního automobilu s mo-
torkou, při kterém došlo ke zranění 
jedné osoby. Ta byla již v péči zá-
chranářů, kteří ji následně převez-
li k vrtulníku,“ popsali jedovničtí 
dobrovolní hasiči.

Ti poté zajistili místo události a 
zasypali uniklé provozní kapaliny 
z motorky. Asistovali také při jejím 
naložení na přívěsný vozík. Osobní 
automobil byl vytažen pomocí navi-
jáku.  Radim Hruška

 Foto SDH Jedovnice

Šikovně získal 
asi dvacet litrů 
postřiků

KNÍNICE - S dobrým tipem a 
pravděpodobně najisto vyrazil do 
Knínic zatím neznámý pachatel. 
Šikovně se dostal do areálu tamní 
zemědělské firmy. 

Ještě šikovněji, aniž by viditelně 
cokoliv poškodil, do skladu s che-
mickými prostředky. Z něj pak od-
cizil asi dvacet litrů postřiků. Firmě 
tak způsobil škodu za skoro sedm-
desát tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A třída, sk. A
24. kolo: Novosedly - Zastávka 

0:3, Kuřim - Dobšice 3:2, Přímětice 
- Slatina 2:0, Znojmo - Šlapanice 0:1, 
Žebětín - Start Brno 1:4, Rajhradice - 
Líšeň B 2:2, Kunštát - Miroslav 3:3.
 1.  Start Brno  24 20 3 1 82:23 63
 2.  Kuřim  24 15 2 7 55:33 47
 3.  Rajhradice  24 13 7 4 59:35 46
 4.  Kunštát  24 12 6 6 51:38 42
 5.  Líšeň B  24 10 8 6 48:28 38
 6.  Žebětín  24 10 5 9 49:43 35
 7.  Dobšice  24 8 8 8 39:43 32
 8.  Přímětice  24 8 8 8 38:42 32
 9.  Zastávka  24 7 5 12 37:48 26
 10.  Novosedly  24 7 3 14 35:56 24
 11.  Šlapanice  24 6 6 12 25:54 24
 12.  Slatina  24 5 6 13 33:52 21
 13.  Miroslav  24 5 4 15 39:67 19
 14.  Znojmo  24 4 5 15 29:57 17

I. B třída, sk. A
24. kolo: Slavkov - Čebín 3:2, Po-

dolí u Brna - Lipovec 2:0, Soběšice 
- Medlánky 2:2, Babice - Pačlavice-
-Dětkovice 1:1, Kobeřice - Rájec-
-Jestřebí 4:2, Křenovice - Vilémo-
vice 5:3, Jedovnice - Vysočany 3:2.
 1.  Pačlavice 24 15 6 3 57:24 51
 2.  Rájec-Jestřebí  24 14 2 8 49:38 44
 3.  Vilémovice  24 12 6 6 61:47 42
 4.  Kobeřice  24 11 5 8 51:41 38
 5.  Babice 24 11 2 11 50:42 35
 6.  Podolí 24 10 3 11 47:44 33
 7.  Medlánky  24 8 8 8 36:37 32
 8.  Křenovice  24 9 4 11 53:63 31
 9.  Soběšice  24 9 3 12 48:49 30
 10.  Lipovec  24 8 6 10 40:41 30

 11.  Čebín  24 8 6 10 34:40 30
 12.  Vysočany  24 9 3 12 48:66 30
 13.  Jedovnice  24 7 5 12 45:59 26
 14.  Slavkov 24 5 5 14 37:65 20

Okresní přebor
24. kolo: Letovice - Skalice 1:2, 

Olešnice - Sloup 3:5, Ráječko B - 
Černá Hora 2:1, Rudice - Doubra-
vice 1:1, Lipůvka - Olomučany 1:2, 
Adamov - Bořitov 2:4, Boskovice B 
- Šošůvka 8:2.
 1.  Černá Hora  24 19 0 5 79:29 57
 2.  Boskovice B  23 14 4 5 62:38 46
 3.  Bořitov  24 13 2 9 71:48 41
 4.  Olešnice  24 13 1 10 61:55 40
 5.  Olomučany  24 12 4 8 59:56 40
 6.  Skalice  24 12 1 11 76:69 37
 7.  Rudice  24 11 3 10 51:44 36
 8.  Letovice  24 12 0 12 50:55 36
 9.  Ráječko B  24 11 1 12 54:56 34
 10.  Adamov  24 9 3 12 52:56 30
 11.  Sloup  24 8 4 12 45:66 28
 12.  Šošůvka  23 8 3 12 45:76 27
 13.  Doubravice  24 6 4 14 30:52 22
 14.  Lipůvka  24 3 2 19 47:82 11

III. třída
24. kolo: Drnovice - Vavřinec 2:1, 

Kunštát B - Knínice 2:4, Kořenec - 
Ostrov 4:1, Cetkovice - Vísky 3:5, 
Kotvrdovice - V. Opatovice 3:2, La-
žany - Ráječko C 1:0, Vranová - Be-
nešov 5:3.
 1.  Drnovice  24 17 3 4 82:26 54
 2.  V. Opatovice  24 14 3 7 87:45 45
 3.  Vísky  23 11 3 9 47:38 36
 4.  Cetkovice  23 11 2 10 46:50 35
 5.  Vavřinec  24 9 7 8 63:55 34
 6.  Ostrov  24 10 4 10 70:67 34

Boskovické služby charity zvou na 
Zahradní slavnost

Mobil našel 
pohotový 
pachatel

BLANSKO - Opravdu pohotový 
byl zatím neznámý pachatel, který 
našel před bytovým domem v bla-
nenské ulici Pod Javory mobilní 
telefon. Ten tam ztratil devatenác-
tiletý mladík. 

V přístroji měl vedle uložených 
hesel k mobilnímu bankovnictví i 
speciální aplikaci s přednastavený-
mi hesly. 

Nálezce pak pohotově a vcelku 
snadno zadal na internetu finanční 
transakci, při níž přišel majitel účtu 
o nejméně o pět tisíc korun.  (hrr)

BOSKOVICE - Střílení z luku, 
trampolínu, skákací hrad a další 
bohatý program pro děti i dospělé 
připravují pracovníci Oblastní cha-
rity Blansko na Zahradní slavnost v 
Boskovicích. 

Bude se konat v neděli 17. červ-
na od jedenácti dopoledne v areálu 
Betany, a jako v loňských ročnících 
začne mší svatou.

Odpoledne pak program nabídne 

vystoupení dívčí hudební skupiny 
Nell, kouzelníka a na závěr mexické 
rytmy skupiny Mariachi espueles. 
Konec slavnosti je naplánovaný na 
podvečer. 

Návštěvníci se během ní můžou 
občerstvit pivem, limonádou, klo-
básou, gulášem a dalšími dobrota-
mi.

Zahradní slavnost tradičně po-
řádají Betany, Emanuel a Centrum 

“PRO“ Boskovice, služby Oblastní 
charity Blansko sídlící v Boskovi-
cích. Kdo z příchozí bude mít zájem, 
může se s pracovníky Betany do 
prostor zařízení podívat. 

„Cílem Zahradní slavnosti je ote-
vřít se veřejnosti, ukázat lidem, kde 
naši klienti bydlí a pracují. Nechce-
me působit jako uzavřené zařízení,“ 
říká vedoucí Betany David Zacho-
val.  Vladěna Jarůšková

Vandal poničil 
interiér 
osobního auta

BLANSKO - Pomstít se prav-
děpodobně chtěl zatím neznámý 
pachatel dvaačtyřicetiletému ma-
jiteli osobního automobilu Škoda. 
Vandal si v ulici Sloupečník otevřel 
nezajištěné dveře automobilu a in-
teriér vozidla potřísnil neznámou 
tekutinou a vystříkal montážní pě-
nou. Škoda je nejméně deset tisíc 
korun.  (hrr)

Zahrada pro všechny generace

Pokračování ze str. 12

27. kolo: Ráječko - Sparta Brno 
2:2 (1:1), 21. Keprt Radek, 63. 
Voda - 4. Loprais, 82. Mičko.

Ráječko: Němeček - Bartoš, 
Gremmel, Sedlák, Keprt D. (29. Mi-
zerniuc), Sedláček, Keprt R., Zeman, 
Lidmila, Voda, Horák (87. Sychra).

Hořký i sladký úvod zápasu zažili 
v Ráječku hosté. Nejprve se jim při 
prvním zákroku na mokrém teré-
nu zranil ve třetí minutě brankář 
a musel střídat, ale hned o minutu 
později natáhl z dobrých 25 metrů 
Loprais a přízemní střelou poslal 
svůj tým do vedení. Ve 21. minutě 
se v pokutovém území hostů nejlé-
pe zorientoval Radek Keprt a stře-
lou k pravé tyči vyrovnal.

Ve druhé půli viděl za likvidační 
faul v 53. minutě červenou kartu 
hostující Zavadil a Ráječko začalo 
hrát dlouhou přesilovku. Využilo 

ji o deset minut později, kdy se po 
akci na jeden dotek dostal k míči 
Voda a z malého vápna se nemýlil. 
Jenže osm minut před koncem od-
vrátila domácí obrana dlouhé auto-
vé vhazování jen na hranici velkého 
vápna a Mičko prostřelil vše, co mu 
stálo v cestě. O remíze tak rozhodl 
hráč, který ještě na podzim oblékal 
dres Ráječka.

Bohunice - Boskovice 1:1 (1:1), 
2. Švancara - 43. Preč.

Boskovice: Bednář - Müller, 
Dračka (28. Feruga), Václavek (73. 
Fiala), Cichra, Horák, Martínek, 
Preč, Hlaváček (88. Přikryl), Stara, 
Novák.

Běžela druhá minuta utkání a 
dlouhé autové vhazování propadlo 
až na kopačku Švancary, který na 
malém vápně neměl problém poslat 
Bohunice do vedení. Lepší začátek si 
domácí ani nemohli přát. Jenže Bo-

skovice se brzo vzpamatovaly a byli 
to právě hostující hráči, kteří byli 
častěji u míče. Nejprve domácí ce-
lek zachránila od pohromy tyč, dvě 
minuty před koncem první půle ale 
ukázal Preč, že umí střílet z dálky a 
z 22 metrů vymetl pravou šibenici.

Jestliže se o prvním poločase dá 
mluvit jako o vyrovnaném, druhá 
půle měla obraz úplně jiný. Na hos-
tující obranu se valily lavinovité 
útoky, ale velkou oporou Boskovic 
byl brankář Bednář, který předvedl 
několik skutečně skvělých zákroků. 
A tak se paradoxně z vedení moh-
li radovat hosté, ale v podstatě je-
diný útok ve druhé půli zakončil 
Stara v těžké pozici hlavou vedle. 
V poslední minutě se na hostující 
branku řítil z boku Švancara, ale 
míč poslal vedle. Hosté se tak mohli 
radovat ze zisku cenného bodu.

Další výsledky: Bučovice - Mutě-
nice 1:3, Bosonohy - Vojkovice 1:2, 

Svratka Brno - Moravský Krumlov 
4:4, Rousínov - Moravská Slavia 0:3, 
Lanžhot - Ivančice 6:2, Bystrc-Kní-
ničky - Veselí n. Moravou 4:1.
 1.  Lanžhot  28 20 6 2 74:19 66
 2.  Bohunice  28 15 9 4 65:33 54
 3.  Ráječko  28 16 6 6 65:34 54
 4.  Bystrc 28 16 6 6 59:42 54
 5.  Mutěnice  28 13 8 7 54:30 47
 6.  Sparta Brno  28 12 9 7 58:49 45
 7.  Boskovice  28 12 7 9 53:48 43
 8.  Svratka Brno  28 11 8 9 64:49 41
 9.  Bosonohy  28 10 5 13 50:56 35
 10.  Vojkovice  28 10 4 14 48:65 34
 11.  Mor. Krumlov  28 8 7 13 43:62 31
 12.  Rousínov  28 10 1 17 45:66 31
 13.  Ivančice  28 7 6 15 42:54 27
 14.  Mor. Slavia 28 7 4 17 34:76 25
 15.  Veselí 28 6 3 19 41:74 21
 16.  Bučovice  28 3 7 18 16:54 16 

Už v pátek hrají Boskovice v Mo-
ravském Krumlově, v sobotu bude 
bojovat Ráječko v Ivančicích. 

 Lubomír Slezák

V krajském přeboru je největší 
boj o druhé místo tabulky

 7.  Lažany  24 9 6 9 36:46 33
 8.  Kunštát B  23 9 5 9 46:56 32
 9.  Kotvrdovice  24 9 4 11 40:55 31
 10.  Knínice  24 9 3 12 55:66 30
 11.  Vranová  24 8 5 11 58:72 29
 12.  Kořenec  24 8 3 13 42:61 27
 13.  Benešov  23 7 6 10 48:68 27
 14.  Ráječko C  24 6 4 14 52:67 22

IV. třída
22. kolo: Letovice B - Doubravice 

B 3:2, Lažánky - Vavřinec B 3:3, Svi-
távka - Vísky B 8:1, Voděrady - Vilé-
movice B 1:0.
 1.  Letovice B  17 11 3 3 63:24 36
 2.  Skalice B  17 11 3 3 66:28 36
 3.  Svitávka  17 11 3 3 54:21 36
 4.  Doubravice B  18 7 5 6 45:36 26
 5.  Vavřinec B  18 7 4 7 31:44 25
 6.  Lažánky  17 7 3 7 40:42 24
 7.  Voděrady  17 5 5 7 34:51 20
 8.  Vilémovice B  17 5 3 9 35:45 18
 9.  V. Opatovice B  17 3 3 11 25:53 12
 10.  Vísky B  17 1 4 12 23:72 7

OKRESNÍ PŘEBOR
25. kolo: 9. 6., 10:15 h Rudice - 

Boskovice B. 16:30 h Bořitov - Rá-
ječko B. 

10. 6., 16:30 h Černá Hora - Šo-
šůvka, Doubravice - Letovice, Olo-
mučany - Olešnice, Skalice - Lipův-
ka, Sloup - Adamov.

III. TŘÍDA
25. kolo: 9. 6., 16:30 h Lažany - 

Vranová, Ostrov - Drnovice. 

10. 6., 16:30 h Velké Opatovice 
- Kunštát B, Vísky - Benešov, Vavři-
nec - Kotvrdovice, Ráječko C - Koře-
nec, Knínice - Cetkovice.

IV. TŘÍDA
12. kolo: 9. 6., 16:30 h Voděrady 

- Letovice B. 
10. 6., 14 h  Velké Opatovice B 

- Svitávka, Vísky B - Vilémovice 
B, Skalice nad Svitavou B - La-
žánky.

Kam na okresní kopanou

Kam za sportem
BASEBALL
8. 6., 19 h Blansko - Olomouc, ex-

traliga.

HORSKÁ KOLA
9. 6., 9:30 h Kořenec, Pohár Dra-

hanské vrchoviny.
KOPANÁ
9. 6., 17 h Blansko - Havlíčkův 

Brod, divize, 
10. 6., 16:30 h Lipovec - Soběši-

ce, Vysočany - Slavkov, Rájec-Jestře-
bí - Podolí, I. B.

TENIS
9. 6., 10 h Blansko - Austerlitz, II. BA. 

Kunštát - Kohoutovice, III. BA. V. Opato-
vice - Chudčice, Rudice - Kuřim, IV. BA.

VOLEJBAL
9. 6., 10 + 13 h Boskovice - Ho-

donín, KP II mužů.

BLANSKO - Blanenské SENIOR cent-
rum není jen pobytová sociální služba 
pro seniory se sníženou soběstačnos-
tí. Nově je také připraveno na děti. Od 
pondělí 28. května se nejmenší ná-
vštěvníci domova mohou ve zdejší za-
hradě dosytosti vyskotačit na čtyřech 
velkých houpačkách. Ty zde pro ně 
postavili skauti ze střediska Světla 
Blansko pod vedením Jana Pořízka 
alias Bobra. Houpačky jsou už při-
praveny na sezónu, a pokud to hezké 
počasí dovolí, budou očekávat dětské 
návštěvníky po celé léto i podzim. Dě-
kujeme blanenským skautům za jejich 
prospěšnou aktivitu a ochotu. Vy roz-
hodně neváhejte a přijďte se do krásné 
bezbariérové zahrady SENIOR centra 
Blansko podívat sami. Dveře jsou vám 
otevřené a vezměte s sebou i své rato-
lesti. Budete u nás vítáni! 

 Petr Novotný

Zloděj 
pravděpodobně 
potřeboval 
pletivo

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

JEDOVNICE - Obyvatelé Jedovnic 
mají o zábavu postaráno. Pár čápů, 
který hnízdí uprostřed městyse na 
patnáctimetrovém komíně totiž v 
uplynulých dnech přivedl na svět 
tři mláďata. Sledovat je lze přes on-
-line kameru umístěnou na webu 
http://www.jedovnice.cz/cs/capi-
-na-ms-line.

Na hnízdo touto formou bedlivě 
dohlíží také sto děti z tamní mate-
řinky, které tvoří největší ornitolo-
gický tým na Moravě.

Komín leží těsně u hlavního sil-
ničního průtahu městysem. Ten je 
součástí frekventované trasy Blan-
sko-Vyškov. 

Čapí pár je nepřehlédnutelný, o 
čemž svědčí to, že dokonale zpoma-
luje dopravu v Jedovnicích. Mnozí 
řidiči sundávají nohu z plynu jen 
proto, aby si mohli Jeníčka a Mařen-
ku Čápovy, jak se páru s úsměvem 
říká, alespoň na pár vteřin prohléd-
nout.

Přílet čápů je podle ředitelky 
školky Jitky Kučerové pro děti vždy 
velkou událostí. Nejlepší výhled na 
hnízdo mají děti ze třídy Hastrman-
ků, kterým pár létá dokonce přímo 
před okny.

Obědy v ní proto trvají o něco 
déle než v jiných třídách. Děti totiž 
někdy zapomínají na jídlo a místo 
toho pozorují čápy a jejich potom-
ky. Letos přiletěli čápi ze zimovi-
ště podle záznamů, které učitelky 
s dětmi důsledně vedou, již počát-
kem dubna, tedy brzy. Mnozí se již 
těší na to, že za několik týdnů bu-
dou moci pozorovat výuku mladých 
čápů v létání.

Čapí pár se snažil zahnízdit na 
komíně již v roce 2007. Moc se mu 
ale nedařilo. Pomohla proto radni-
ce, dobrovolní hasiči a ochranáři. 
Na vrchol komína nechala připevnit 
podložku a umístit na ní pár klacků 

Řádková 
inzerce

Prodám Opel Zafira 7 místné 
osobní auto kombi. Barva šedá me-
talíza, palivo nafta, z roku 2007 v 
plné výbavě. Najeto 164 000 km za 
99 000 Kč.

 Tel.: 776 258 726
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, 
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

Hraběnka cup je za svojí 
první polovinou

REGION - Třetím závodem Ráječko - Petrovice uzavřel svo-
ji první polovinu 19. ročník seriálu běhů do vrchu Hraběnka 
cup.

Tři závody - jeden vítěz. Králem úvodních závodů se stal 
Vojtěch Grün (Elite Sport Boskovice), který ani v jednom 
z nich nenašel přemožitele. Jeho největším soupeřem byl Petr 
Šebánek (Rájec), který skončil třikrát druhý, měnili se tak jen 
„majitelé třetího místa“.

Z výsledků třetího závodu
Muži: 1. Grün Vojtěch (Elite Sport Boskovice), 27:09, 2. Še-

bánek Petr (Rájec), 28:05, 3. Barbořík Jan (Elite Sport Max 
Team Blansko), 28:26. Veteráni 1: 1. Klopec Aleš (Blansko), 
28:43, 2. Jančík Tomáš (Elite Sport Boskovice), 29:05, 3. Šper-
ka Martin (Minerva Boskovice), 29:23. Veteráni 2: 1. Novák 
Zdeněk (Horizont Kola Novák Blansko), 33:58, 2. Spáčil Leo-
pold (Novatop Lapierre/Letovice), 34:21, 3. Matěna Vladimír 
(VZS Blansko), 35:05. Veteráni 3: 1. Šperka Oldřich (Jedov-
nice), 36:59, 2. Stráník Aleš (Blansko), 45:29. Junioři: 1. Ma-
rek Samuel (Elite Sport Boskovice/Blansko), 31:20, 2. Kolář 
Martin (Biatlon Blansko), 32:38, 3. Široký Stanislav (Blan-
sko), 33:41.Ženy: 1. Kolářová Kateřina (Blansko), 36:45, 2. 
Krušinová Andrea (Letovice), 37:59, 3. Koutná Lenka (SRTG 
Blansko), 39:50. Veteránky 1: 1. Komárková Zdeňka (Komet-
ky Olešnice), 2. Kakáčová Jana (ASK Blansko), 36:02, 3. Grü-
nová Ivana (AC Okrouhlá), 41:05. Veteránky 2: 1. Hynštová 
Marie (AK Drnovice), 37:11, 2. Hyláková Dana (AK Drnovice), 
37:54, 3. Žákovská Alena (Horizont Blansko), 40:23. Junior-
ky: 1. Machalová Denisa (AK Drnovice), 36:06, 2. Horňová Ad-
riana (Elite Sport Boskovice), 37:42, 3. Matušková Julie (ASK 
Blansko), 41:18. Hraběnka cup pokračuje dalšími třemi závo-
dy v měsíci září.  (les)

jako základ hnízda. Čápi se násle-
dující rok na komíně zabydleli. 

„Sledujeme dění v hnízdě, zapi-
sujeme přílety a odlety čápů. Díky 
sponzorům máme nad hnízdem 
umístěnou webovou kameru, takže 
dění v něm pozorujeme s dětmi v ka-
ždé třídě také přes internet,“ uvedla 
Kučerová. Pár je velkým oblíbencem 
i ostatních jedovnických občanů.

Fanoušci páru zjistili, že pan Čáp 
je o něco starší než jeho partnerka. 
Samice má na noze kroužek a podle 
Josefa Matušky, jemuž se podařilo 
dokonce přečíst kód na kroužku, 
který má na noze, byla kroužkova-
ná v roce 2013 coby mládě u Zem-
plínského Hradiště nedaleko Trebi-
šova na Slovensku.

„Náš pan Čáp je se svojí mladou 
slovenskou partnerkou spokojený. 
Svědčí o tom i četná mláďata, která 
spolu již odchovali,“ doplnila Kuče-
rová s úsměvem.  Martin Jelínek

 Foto archiv MŠ Jedovnice

Tři posádky zdravotnických záchranářů zasahovaly ve středu v noci u do-
pravní nehody nedaleko Adamova. Osobní auto tam narazilo do pilíře že-
lezničního mostu. Na místě byla čtyři zranění.  Foto HZS JmK
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REGION - Ve středu 30. května 
jsme pořádali tradiční čtvrtletní 
sbírku oblečení a dalších věcí pro 
klienty charity a sociálně slabé lidi 
z regionu. 

Pytle a krabice s vyřazenými věc-
mi jsme sbírali v Blansku, Boskovi-
cích, Jedovnicích, Adamově, Olešni-
ci a v Doubravici nad Svitavou. Cel-
kem je darovaných věcí přibližně 3, 
5 tuny, tedy zhruba polovina toho, 
co obvykle. 

„Ale vypadá to, že lidé přinesli 
nyní potřebné letní oblečení a také 
elektroniku, za což jsme rádi,“ říká 
vedoucí charitního šatníku Franti-
šek Jahoda. 

Děkujeme dárcům a všem ostat-
ním, kteří se na sbírce podíleli. 
Další termín sbírky plánujeme po 
prázdninách, na 5. září.

 Vladěna Jarůšková

Sbírka charity: Věcí tentokrát 
přinesli lidé méně, zato užitečné

Blanensko doma v dešti 
porazilo Olomouc

REGION - Do konce probíhajícího 
ročníku Superligy v malém fotbalu 
zbývají už jen dvě kola. V tom právě 
odehraném se v boji o špici tabulky 
představilo na umělé trávě v Bosko-
vicích mužstvo Olomouce.

V podzimní části skončil tým 
Olomouce na sedmém místě a Bla-
nensko vyhrálo na jeho hřišti 6:3, 
ale nyní byla situace úplně jiná. 
Blanensko bylo před tímto zápasem 
na druhém místě, jeho soupeř s jed-
nobodovou ztrátou na místě třetím. 
V případě vítězství by se tak Olo-
mouc dostala před Blanensko.

12. kolo: Pivovar Černá Hora 
Blanensko - Olomouc 8:5 (3:2), 
Havlíček 3, Koudelka 3, Paděra 2.

Blanensko: Klimeš (55. Šmer-
da) - Paděra, Koudelka, Martínek, 
Havlíček, Preč, Horák, Krystl, Minx.

Utkání začalo s několikaminuto-
vým zpožděním, neboť se čekalo, 
až ustane poměrně silný déšť. Po-
vrch hřiště tak dost klouzal, ale oba 
týmy se s tím dokázaly vyrovnat, i 
když se déšť znovu vrátil.

Ve vyrovnané první půli se hrál 
velice rychlý a zajímavý fotbal, ve 
kterém hráli prim oba brankáři. 
Přesto padaly i góly, o jeden lépe na 
tom byli o přestávce domácí.

Rozuzlení přinesl začátek druhé-
ho poločasu, ve kterém domácí za 

necelé dvě minuty přidaly další dvě 
branky, a na každou soupeřovu do-
kázali stejně odpovědět. K tradič-
ním střelcům Paděrovi s Koudelkou 
se přidal autor tří branek Havlíček, 
velice dobrý výkon podali všichni 
další hráči.

Blanensko se tak do večerního 
utkání Jihlava - Praha vyhouplo na 
první místo tabulky, v pondělí se 
12. kolo dohrálo zápasem Příbram 
- Brno.

Další výsledky 12. kola: Most - 
Pardubice 2:3, Jihlava - Praha 4:5.

 1.  Praha 12 8 1 3 46:33 25
 2.  Blanensko 12 7 1 4 72:39 22
 3.  Pardubice 12 6 1 5 43:44 20
 4.  Olomouc 12 6 0 6 55:52 18
 5.  Most 12 6 0 6 55:58 18
 6.  Brno 11 5 1 5 37:41 17
 7.  Jihlava 12 5 0 7 51:59 15
 8.  Příbram 11 2 0 9 27:59 6

Ve třináctém kole hraje Blanen-
sko v neděli 10. června v Brně. 

Sezónu zakončí doma s týmem 
Pardubic (neděle 17. června v 10 
hodin). 

 Text a foto Lubomír Slezák

BASEBALL
Olympia 
Blansko 
doma jednou 
vyhrála

BLANSKO - V extralize baseballu 
hostil celek Blanska minulý víkend 
Tempo Titans Praha a po páteční 
vysoké porážce dokázal v sobotu 
svého soupeře porazit.

Olympia Blansko - Tempo 
Titans Praha 2:13.

Ještě po šesti směnách byl stav 
nerozhodný 1:1. V sedmé směně ale 
hosté nasázeli Olympii nevídaných 
12 bodů a rozhodli o svém vítězství.

Olympia Blansko - Tempo 
Titans Praha 10:9.

Domácí nejprve 3:1 vedli, poté 
prohrávali 3:6 a 4:8, vyrovnat se 
jim podařilo až v 9. směně. Drama-
tické utkání rozhodla chyba hostů 
v tie.breaku.
 1.  Draci Brno 24 23 1 171:57 .958
 2.  Arrows Ostrava 24 20 4 220:89 .833
 3.  Kotlářka Praha 22 16 6 172:86 .727
 4.  Cardion Hroši Brno 22 15 7 144:81 .682
 5.  Eagles Praha 21 14 7 175:102 .667
 6.  Třebíč Nuclears 21 8 13 97:144 .381
 7.  Tempo Praha 22 6 16 79:110 .273
 8.  Skokani Olomouc 22 4 18 70:210 .182
 9.  Olympia Blansko 22 3 19 63:191 .136
 10.  Technika Brno 22 2 20 57:178 .091

Už v pátek hostí Olympia Skoka-
ny Olomouc, o den později se stejní 
soupeři utkají v Olomouci.  (les)

BŘEZOVÁ, BLANSKO - V sobotu 
2. června zamířili evropští jezdci do 
Březové u Sokolova, kde se konalo le-
tošní mistrovství Evropy v biketrialu.

Mezi osmi elitními účastníky za-

jel nejlépe úřadující čtyřnásobný 
mistr světa Václav Kolář, který na 
šestnácti náročných sekcích dostal 
jen jediný trestný bod a vybojoval 
titul mistra Evropy.  (les)

Hrdlička s Loskotem na 
medaili nedosáhli

Václav Kolář je mistrem Evropy

WIESBADEN, SVITÁVKA - V ně-
meckém Wiesbadenu se minulý ví-
kend konalo mistrovství Evropy v sá-
lové cyklistice. 

Mezi šesti dvojicemi v kolové 
měla svoje zastoupení také Česká 
republika, jejíž barvy hájili Jiří Hr-
dlička starší a Pavel Loskot, tedy 
pár ze Svitávky.

V základní skupině byli jejich sou-
peřem mistři světa Bernd a Gerhard 
Mlady z Německa, loňští mistři Evro-
py Patrik Schnetzer a Markus Bröll 
z Rakouska, mladý švýcarský tým Be-
njamin a Severin Waibel, francouzská 
dvojice ve složení Quentin a Mathias 

Seyfried a belgická dvojice Brecht 
Damen a Niels Dirikx. 

Česká dvojice nejprve remizovala 
se Švýcarskem 3:3, prohrála s Ra-
kouskem 1:11 a s Německem 4:8. Poté 
Hrdlička s Loskotem porazili Belgii 
3:2 a Francii také 3:2, což stačilo na 
konečné čtvrté místo a postup do se-
mi�inále. V něm český pár podlehl Ra-
kousku 2:7 a v souboji o konečné třetí 
místo prohrál s domácí dvojicí 3:7, 
když v poločase vedl 3:2. Ve �inálovém 
utkání porazilo Rakousko tým Švýcar-
ska 5:2 a obhájilo titul.

Dvojici ze Svitávky tak patří cenné 
čtvrté místo.  (les)

Pavla Štoudková  na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově  dne 29.5.2018 
zaběhla na trati 800 metrů čas 2:07.32, čímž vytvořila nový český žákov-
ský rekord. Pavla běží zcela vpravo. 
 Foto Martin Bezdíček, ASK Blansko

Nový žákovský rekord

Benefiční snídaně v Boskovicích
BOSKOVICE - Město Boskovice se připojilo k projektu Dobrovolnictví 

ve veřejné správě – DOBRO. Nositelem tohoto projektu je Fond dalšího 
vzdělávání - státní příspěvková organizace a projekt byl podpořen z OP 
Zaměstnanost. Projekt vznikl z toho důvodu, že ČR patří k zemím s nízkou 
mírou zapojení do dobrovolnických aktivit a ačkoliv v českých soukromých 
firmách se dobrovolnictví pozvolna stává běžnější praxí, veřejná správa 
jako největší český zaměstnavatel jej však podporuje spíše ojediněle. Cí-
lovou skupinou projektu jsou tedy pracovníci obcí, krajů, ministerstev a 
jimi zřizovaných či řízených organizací. Zapojeno je v současnosti cca 30 
obcí a měst napříč republikou. Výstupem projektu by měl být praxí ověře-
ný systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy jako inovační 
nástroj informálního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu zapojené 
organizace, blahodárné působení na organizační kulturu a podporuje vzá-
jemnou spolupráci zapojených partnerů.

První akcí, do které se zaměstnanci městského úřadu zapojili, byla Bene-
fiční snídaně, která proběhla v pátek 25. května v ranních hodinách. Bene-
fiční snídaně byla pojata jako neformální setkání zaměstnanců, při kterém 
jsme vzájemně ochutnali různé snídaňové pochutiny, které byly s láskou 
připraveny od kolegyň a kolegů. A za takto připravenou snídani mohl kaž-
dý věnovat dobrovolný finanční příspěvek. Snídaně se zúčastnilo cca 42 
zaměstnanců a podařilo se vybrat 5 269 Kč, za tento obnos bude zakoupen 

voucher do prodejny se sportovními potřebami a tento bude následně pře-
dán Dětskému domovu v Boskovicích. Akce sklidila velmi pozitivních ohla-
sů a jistě nebude v tomto roce poslední. Druhou připravovanou akcí bude 
kurz počítačové gramotnosti pro boskovické seniory pod vedením úředníků 
městského úřadu, který proběhne na podzim tohoto roku. 

 Aneta Sedláčková, foto Jaroslav Parma

OBRAZEM: Hasiči zachránili v Rájci-Jestřebí kotě uvízlé za obkladem

 Foto HZS JmK
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úterý 5. června

KINA
Blansko ve 20 hod. Delirium.
Boskovice v 19.30 hod. Fakjů pane 
učiteli 3.

středa 6. června
AKCE

Blansko – Knihovna ve 14.30 hod.: 
Pavel Čech: A.
Blansko – Kino v 16 hod.: Výstava 
žáků výtvarného oboru Soukromé 
ZUŠ Blansko, vernisáž.

KINA
Blansko ve 20 hod. Delirium.
Boskovice v 19.30 hod. Hastrman.

čtvrtek 7. června
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Kino v 8.15 hod.: Zlaté 
slunce 2018 – Finále soutěže dět-
ských filmů – 15. ročník.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: 
Společné modlitby křesťanů.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Ta-
jemství jeskynních kostí, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Divadlo Kolárka v 19 
hod.: Jako šílenci, černá konverzač-
ní komedie.
Boskovice – Masarykovo náměstí 
v 9 hod.: Farmářské trhy.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců, 
opékání buřtů ve Velké Roudce.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Avengers: 
Infinity War. (s titulky)
Doubravice v 18 hod. Čertoviny.

pátek 8. června
AKCE

Blansko - You Dream We Run 2018.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: 
Odborná beseda s diskuzí na téma 
Školní asistent.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 
20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: zahajovací koncert 2. ročníku 
Mezinárodního mandolínového fes-
tivalu.
Kunštát – Kulturní dům v 18 hod.: 
Vraždy na kunštátském zámku, 
přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Debbie a její 
parťačky.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Králíček Petr.

kalendář akcí
Boskovice v 16 a 20 hod. Aven-
gers: Infinity War.
Šebetov v 19.30 hod. Kluci z hor.

sobota 9. června
AKCE

Blansko - You Dream We Run 2018.
Boskovice - 2. ročník Mezinárodní-
ho mandolínového festivalu.
Kunštát – Panská zahrada v 10 
hod.: Svátky řemesel 2018.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice 
ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje 
Arcus.
Olešnice – U hasičské zbrojnice v 8 
hod.: Hasičský pochod pro malé i 
velké na Horní les.
Velké Opatovice – Fotbalové hřiště 
v 6 až 10 hod.: Putování za šamoto-
vým plátkem, turistický pochod.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří ve 
14 hod.: Koncert ke dni otců.
Velké Opatovice – Zámek ve 14 
hod.: Víkend otevřených zahrad a 
Muzejní noc.
Velké Opatovice – RC Motýlek v 18 
hod.: Hydroterapie – léčba vodou, 
přednáška.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pat a Mat 
znovu v akci.
Blansko ve 20 hod. Debbie a její 
parťačky.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat zno-
vu v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Ghost Sto-
ries.
Velké Opatovice v 18 a 20 hod. 
Planeta Česko.

neděle 10. června
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert – Big 
Band ZUŠ Jedovnice.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Jízdy na LGB železnici.
Boskovice - 2. ročník Mezinárodní-
ho mandolínového festivalu.
Kunštát – Panská zahrada v 10 
hod.: Svátky řemesel 2018.
Letovice – Diakonie ČCE v 10 až 18 
hod.: Deset roků Diakonie ČCE v Le-
tovicích aneb Otisky pomocných ru-
kou, oslava výročí.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: 
Radost žít, koncert.
Olešnice – Evangelický kostel v 15 
hod.: Koncert Vocatus Ecumenicus.

KINA
Blansko v 15 hod. Pat a Mat znovu 
v akci.
Blansko v 17.30 hod. Backstage.
Blansko ve 20 hod. Debbie a její 
parťačky.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat zno-
vu v akci.
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Blíží se 11. ročník Svátků řemesel 
a krásy ušlechtilých koní 2018

KUNŠTÁT - Panská zahrada v 
Kunšátě bude v sobotu 9. a v neděli 
10. června patřit jedenáctému roč-
níku Svátků řemesel a krásy ušlech-
tilých koní, jenž pořádá spolek Ře-
mesla v Kunštátě.

Celá akce je otevřena velkému 
počtu návštěvníků, zejména rodi-
nám s dětmi. Letošní program bude 
v rámci prvorepublikových oslav. 
Budete moci přivítat prezidenta T. 
G. Masaryka, v sobotním programu 
se můžete těšit na vystoupení Pavla 
Šporcla. Po skončení koncertu vás 

čeká netradiční podívaná – Magic-
ká noční show s koňmi. Na neděli 
je pro vás připravena ukázka koň-
ských spřežení, historických kočá-
rů, historické techniky a parních 
strojů.

V minulém roce přišlo na Svátky 
řemesel téměř 8000 návštěvníků, 
tak doufáme, že letos toto číslo 
překonáme. Jsme moc rádi, že lidé 
si naší snahy cení. Smyslem celé 
akce je připomínat lidová řemesla a 
oživovat historickou paměť společ-
nosti.  Radim Hruška

Boskovice v 19.30 hod. Pod jed-
ním stromem.

pondělí 11. června
AKCE

Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.
Velké Opatovice – Malé scéna stá-

lého kina v 15 hod.: Základní pro-
blémy při výchově a vzdělávání dětí 
ve věku šest až patnáct let a Jak 
vychovat slušného člověka v letech 
šest až patnáct, přednáška s bese-
dou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Backstage.

PARDUBICE, BLANSKO - Skvělá 
zahraniční konkurence zdobila od 
pátku do neděle druhý díl Českého 
poháru v plavání Arena Cup v Par-
dubicích. Mítink nabídl špičkovou 
úroveň a patřil k vrcholům domácí 
letní plavecké sezóny. 

Pikantnost celému závodu dával 
fakt, že pro české plavce to byla je-
diná možnost, jak se kvalifikovat na 
červencové mistrovství Evropy, kte-
ré se koná ve skotském Glasgow. O 
časy znamenající start na mistrov-
ství Evropy se tak snažila téměř 
kompletní česká plavecká špička. 

Vedle českých plavců předvedly 
v Pardubicích své umění i velké svě-
tové hvězdy. Tou nejzářivější byla 
španělská reprezentantka olympij-
ská vítězka z Ria a mistryně světa 
z roku 2017 na 200 metrů motýlek 
Mireia Belmonte Garcia. 

Skvělé výsledky za sebou mají i 
norský reprezentant Henrik Chris-
tiansen (několikanásobný medailis-
ta z ME a MS), finská prsařka Jenna 
Laukkanen (dvakrát stříbrná z loň-
ského ME), dánský motýlkář a fina-
lista OH Viktor Bromer nebo trojná-
sobná mistryně Evropy z roku 2016 
Zsuzsann Jakabos z Maďarska. 

Na startu byli také další skvělí 
plavci ze španělské, maďarské, na-
mibijské a syrské reprezentace. Klu-
bové barvy hájili plavci z Rakouska, 
Slovenska, a samozřejmě i z dvaa-
osmdesáti klubů České republiky. 

V průběhu náročného třídenního 
programu bylo překonáno něko-
lik rekordů mítinku a šest českých 
plavců splnilo limit na ME. Nej-
úspěšnější plavkyní se stala, jak 
jinak, olympijská vítězka Mireia 
Belmonte Garcia, která si z Pardu-
bic odvezla dvanáct zlatých medailí, 
dvě stříbrné medaile a šest rekordů 
mítinku. 

Mezi touto českou a zahranič-
ní špičkou startovali také plavci 
blanenského oddílu. Desetičlenné 
družstvo dorostu a dospělých ve 
složení Klára Koňaříková, Kateřina 
Demová, Barbora Sedláková, Hana 
Kopřivová, Milan Kučera, Štěpán 
Pokorný, Milan Musil, Radim Švarc, 
Michal Vencel a Jan Vencel se pod 
vedením trenéra Miroslava Špač-
ka snažilo probojovat do odpoled-
ních finálových bloků a zaplavat 
nominační časy na nejvyšší českou 
plaveckou soutěž, kterou je Letní 
mistrovství ČR dorostu a dospělých 
v Praze. 

Jistou účast má zatím mladší juni-
or Milan Kučera, který zaplaval na 
padesátce a dvoustovce motýlek so-
lidní osobní rekordy. Dalším jistým 
účastníkem domácího šampionátu 
je Jan Vencel, který se v Pardubicích 
představil ve finálové rozplavbě, a 
bylo to na padesátce prsa. V koneč-
ných výsledcích se na této trati za-
řadil na devátou příčku. 

 Text a foto Věra Vencelová

Blanenští startovali 
na plaveckém svátku 
v Pardubicích

Pouť na Bačově
BAČOV - Bačovští měli letošní pouť 3. června slavnostnější. Netradiční 

začátek byl obohacen o svěcení obnoveného křížku u autobusové zastáv-
ky. I přes menší průtrž mračen se sešel hojný zástup bačovských občanů i 
poutníků, mezi nimiž zavítala milá návštěva, senátorka Jaromíra Vítková. 

Začátek patřil symbolickému přestřižení pásky u zastávky, kterého se 
ujala senátorka a zástupkyně osadního výboru Bačov Vendula Dokoupilo-
vá. Po slavnostním svěcení křížku se mohli poutníci vydat pěšky do místní 
kaple, která je zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Po mši byl vysvěcen i druhý křížek na konci Bačova, který byl v posled-
ních dnech před poutí opraven. Po slavnostních aktech bylo připraveno 
místními občany drobné občerstvení u kapličky, a jelikož počasí v druhé 
části odpoledne již přálo, tak se sedělo do večerních hodin. 

 Barbora Palánová, foto Lukáš Sedláček

SLAM POETRY Open Air Exhibice vol. 3
BOSKOVICE - Slam poetry se v 

Boskovicích stává tradicí. Již po tře-
tí, a tentokrát openair, se zde bude 
odehrávat slamerské klání lokál-
ních i přespolních mistrů i začáteč-
níků.

Slam poetry je performativní žánr 

poezie: slova - mikrofon - vlastní 
tělo. Živý přednes připravených či 
improvizovaných autorských textů 
s prvky stand-upu, divadla, rapu 
nebo třeba kázání. Vtip, emoce, 
hejt, cokoliv.

Vystupující slameři: Dr. Filipitch 

- úřadující mistr ČR, Kamila Kami-
la - známá boskovická slamerská 
hvězda, Mo, Franky, Štefan Kaleta 
a Barunka Krabičková. Průvodcem 
opět Anatol Svahilec - legendární 
moderátor slamů vol. 1 a 2.

Tohle všechno proběhne v sobo-

tu 23. června v Panském dvoře i s 
pop-up kavárnou a občerstvením 
v režii Kafe za rohem. Odpoledne 
podmažou a afterpárty namažou 
Dj´s Haze movement a Hott Dogg.

Boskovice, neváhejte!
 Oldřich Brzobohatý

Obnovená tradice v Paměticích
PAMĚTICE - Naše mládež nám připravila milé překvapení. Nacvičili a 

úspěšně zahráli hned dvě věci. V té první hrály děti známou pohádku Sně-
hurka a sedm trpaslíků. Režie se ujala Zuzana Kambová. Všichni aktéři, 
včetně těch nejmenších, s velkou vervou a beze strachu, hráli jako o závod. 
Dlouho trvající potlesk zcela zaplněného sálu spokojených diváků, a nejen 
to, byl odměnou za jejich výkon. 

Ve druhé půlce večera se představili ti starší ochotníci. V režii Dominika 
Dračky sehráli pěknou a vtipnou hru Járy Cimrmana s názvem Vizionář. 
Závěrečný potlesk nebral konce. 

Ochotnické divadlo má v Paměticích dlouholetou tradici. Býval zde širo-
ký kádr obětavých lidí, kteří nacvičili každým rokem dvě hry – od veselo-
hry či dramatu až po operetu. Na některé si vzpomínám, například na Jede-
nácté přikázání, Na tý louce zelený, Zelené království, Venkovan. Největší 
úspěch měla v roce 1945 opereta Na tý louce zelený. Ta se musela několi-
krát opakovat. Nacvičovat hudební árie pomáhal i pan F. Přichystal, jeden 
z posledních žáků hudebního skladatele Leoše Janáčka. Árie z této operety 
si prozpěvovala snad celá obec. Divadlo se u nás hrávalo nejprve v malé 
hospůdce na návsi. Po zbudování Hasičského, později Kulturního domu, 
našli ochotníci azyl tam. Když v roce 1946-1947 začalo po odsunu Němců 

ze Sudet doosídlováni pohraničí, většina ochotníků tam odešla. Soubor za-
nikl. V roce 1956 se pan Mořic Šmíd pokusil tradici obnovit, nastudováním 
hry se zpěvy s názvem Lesní panna aneb cesta do Ameriky od J.K.Tyla, ale 
to bylo na dlouhá léta poslední. 

Snad ta letošní akce nebyla poslední a brzy se od našich nových ochotní-
ků dočkáme další. Děkuji všem, kdo se na této úspěšné akci podíleli a přeji 
hodně zdaru.  František Staněk
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Miroslav Buchta: Sedmdesát let od založení hokeje ve Vilémovicích
Chceme-li se dostat k popisu založení hokejového klubu 

ve Vilémovicích, měli bychom se krátce vrátit k době, která 
uplynula od počátků kanadského hokeje v Čechách, až do 
konce 40. let minulého století.

Počátky hokeje v Čechách 
a na Moravě

Český svaz hockeyový byl přijat do mezinárodní hokejové 
organizace LIHG  (francouzsky Ligue Internationale Hockey 
sur Glace) již 15. 11. 1908, což je dříve, než byl ve skuteč-
nosti založen. Stalo se tak až na čtvrtý pokus 13. 1. 1909 
v Praze za přítomnosti zástupců klubů, které dosud hrávaly 
jen hokej s míčkem.

První utkání v kanadském hokeji sehrály Čechy 23. 1. 
1909 na turnaji ve francouzském zimním středisku Chamo-
nix. Naši hráli poprvé utkání s pukem, kterému se v těchto 
dobách říkalo touš, ve fotbalových dresech pražského fot-
balového klubu Slavia, v rajtkách, s fotbalovými stulpnami, 
ale se zahnutými hokejkami, které si koupili v zahraničí, a 
pochopitelně na bruslích. Mužstvo tvořili brankář, pravý a 
levý obránce, jeden záložník a tři útočníci, tedy  pravé a levé 
křídlo a střední útočník. Utkání se hrálo na 2x30 minut, tedy 
na dva poločasy. O rozměrech hřiště toho mnoho nevíme, 
ale hrací plocha byla omezena zřejmě jen nízkými mantine-
ly.  Na hřišti byla jen půlící čára. Střídání prakticky neexisto-
valo. Prvními hokejovými kluby v Čechách byly Slavia Praha 
a Česká sportovní společnost (ČSS) Praha. Mezi nimi také 
proběhlo vůbec první utkání na našem území.

Dá se tedy říci, že v roce 2018 slaví český hokej 110 let své-
ho založení, nebo také jinak, že hokejová sezóna 2018/2019 
je jubilejní. Hokejové sezóny začínaly tehdy v prosinci a 
končily na přírodním ledě koncem února. Dnes začíná liga 
v září, končí v dubnu a mistrovství světa se hraje v květnu. 
Kde jsou ty časy, kdy lední hokej byl zimní sport  ve všech 
aspektech a mistrovství světa se hrálo v únoru či počátkem 
března. 

V roce 1911 se Čechy (jako součást Rakouska-Uherska) 
staly v Berlíně poprvé mistrem Evropy. Na toto mistrovství 
bylo nominováno devět hráčů. Zúčastnila se čtyři mužstva. 
Ještě předtím sehráli v Praze přátelské utkání kanadští stu-
denti z Anglie pod názvem Oxford Canadiens.

V roce 1920 se již pod označením ČSR (Československá 
republika) naši hokejisté zúčastnili hokejového turnaje 
v rámci Her VII. olympiády v Antverpách. Tehdy obsadili 
3. místo a poprvé se utkali s mužstvem Kanady. Uvádí se, 
že jen dva hráči vlastnili trochu hokejové rukavice. Při této 

příležitosti se konal kongres LIHG, který tehdejší evropská 
pravidel upravil podle kanadského vzoru. Hrálo se s bran-
kářem a pěti hráči v poli, na zápas mohlo být nominováno 
devět hráčů, hrálo se na tři třetiny po 20 minutách. Ale ještě 
dlouho se hrálo v Evropě na dva poločasy. 

V roce 1925 hraje národní mužstvo poprvé ve svetrech 
(dresech) vhodných pro lední hokej a hráči už několik let 
používají hokejové rukavice.

Roku 1927 je v Praze založen klub LTC (Lawn Tennis Circle) 
Praha, nejlepší a nejznámější československý klub až do roku 
1949. Do té doby to byly Sparta a Slavia a některé další.

17. 1. 1931 se hraje první utkání na zimním stadionu 
v Praze na Štvanici, který měl umělou ledovou plochu. Sou-
peřem národního mužstva a následně i LTC Praha bylo ka-
nadské mužstvo Universita Manitoba, které přijelo do Evro-
py na mistrovství světa. Tehdy se uskutečnil i první rozhla-
sový přenos z ledního hokeje. Reportérem byl Josef Laufer, 
novinář a hokejový funkcionář. (První fotbalový přenos se 
uskutečnil již 3. 10. 1926 při utkání Slavia-Hungaria, které  
také komentoval J. Laufer.) 

Do té doby se všechna utkání v celé republice hrála jen 
na přírodním ledě. Ten pochopitelně vyžadoval mráz, které-
ho ani tenkrát nebylo dost na to, aby se nejen hrací plocha 
upravila, ale zejména, aby vydržela delší dobu. Zimní sta-
dion v Praze však nebyl zcela dokončen a slavnostní otevře-
ní se uskutečnilo až 6. 11. 1932.

V únoru 1933 se konalo v Praze mistrovství světa v led-
ním hokeji.  Československo skončilo na 3. místě za USA a 
Kanadou. Na konci téhož roku existovalo v celé ČSR 146 klu-
bů (včetně německých a slovenských) s 2270 registrovaný-
mi hráči. Níže uvedené foto národního hokejového mužstva 
je ze sezóny 1935/36.

V sezóně 1936 / 1937 byla  poprvé  organizována  celo-
státní liga. Hrálo v ní osm mužstev jednokolově a konečné 
pořadí bylo následující: LTC Praha, AC Sparta, Stadion České 
Budějovice, Tatry Poprad, SSK Vítkovice, Troppauer EV (ně-
mecký klub z Opavy), SK Slavia, BK Mladá Boleslav.

O rok později se liga rozšiřuje na 17 mužstev a postoupil 
do ní z Moravy klub DSK Třebíč a kromě dalších i pražský 
hokejový klub I. ČLTK, který se záhy stal druhým nejlepším 
v republice a dodavatelem hráčů do reprezentace. V  tom-
to období je evidováno již 365 klubů a 9246 registrovaných 
hráčů a dorostenců. Kanadský hokej, jak byl dosavadní ofi-
ciální název, byl oficiálně přejmenován na lední hokej. Nej-
lepší středoškolští hokejisté jsou z Třebíče a mezi nimi je 
nejlepší Vladimír Bouzek, příští ligový hráč, reprezentant a 
věhlasný brněnský trenér.

V sezóně 1938/39 má Český svaz ledního hokeje jen 251 
klubů a 5133 registrovaných hráčů, a to v důsledku odtržení 
pohraničí a vzniku Slovenského tátu.

 Během válečných let, což je velmi zajímavé, opět roste 
počet klubů i hráčů. V sezóně 1944/45 je to 850 klubů a 
21884 registrovaných hráčů. Na Moravě působí pět žup, a 
to: Horácká, Západomoravská (to je pro naši oblast), Slovác-
ká, Hanácká a Slezská. V Čechách je těch žup devět a nejvý-
znamnější je a byla Středočeská.

V únoru 1943 se hraje utkání Čechy-Morava dorostu a 
v mužstvu Moravy upoutal pozornost hráč Raštica z HC Čer-
ná Hora. Není to jediná zmínka o tomto klubu, neboť o rok 
později se píše, že mistrem Západomoravské župy dorostu 
se stalo mužstvo HC Černá Hora. Ještě dlouho po válce byla 
na Blanensku známa trojice výborných hráčů Merta, Kupka, 
Raštica z tohoto městyse.

Po skončení 2. světové války se opět začal provozovat led-
ní hokej na mezinárodní úrovni. Mezi čtenáři se mohou ob-
jevit i pamětníci, takže budu uvádět i jména.

Na mistrovství světa v únoru 1947 v Praze se ČSR stala ví-
tězem a naše barvy reprezentovali tito hráči: brankáři Mod-
rý a Jarkovský, obránci Trousílek, Šťovík, Pácalt, M. Sláma, 
M. Pokorný a útočníci Troják, V. Zábrodský, Konopásek, Kus, 
Drobný, Stibor, Roziňák, Bouzek. 

Zúčastnilo se osm států. Rozhlasové přenosy komento-
vali tři reportéři, a to J. Laufer, Štefan Mašlonka a Otakar 
Procházka. Jen pamětníci či televizní diváci filmů pro pa-
mětníky si vzpomenou, že v témže roce byl natočen film 
„Polibek ze stadionu“, v němž jsou použity filmové záběry  
právě z tohoto mistrovství. Osobně jsem tento film shlédl 
v uvedeném roce.

Na ZOH 1948, které se konaly ve dnech 30. 1. až 8. 2. ve 
Svatém Mořici ve Švýcarsku, obsadilo Československo 2. 
místo, když s Kanadou hrálo nerozhodně 0:0. Naši hráli v se-
stavě: brankáři Modrý a Jarkovský, v obraně O. Zábrodský, 
Sláma, M. Pokorný, Šťovík, Trousílek, P. Hajný, později psaný 
Hainý a v útoku Troják, V. Zábrodský, Konopásek, Roziňák, 
Drobný, Stibor, Kobranov, Bouzek, A. Bubník.

Dne 8. 11. téhož roku došlo k tragické nehodě, když nad 
kanálem La Manche zmizelo letadlo s částí výpravy našich 
hokejistů, kteří letěli z Paříže do Londýna k přátelským 
utkáním s tamními mužstvy. 

Zahynuli přitom reprezentanti Jarkovský, M. Pokorný, Sti-
bor, Šťovík, Švarc a Troják. To byla první velká rána pro stát-
ní reprezentaci.

Druhého titulu mistrů světa dosáhli naši hokejisté ve 
dnech 12. až 20. 2. 1949 ve Stockholmu. Tehdy hráli ve slo-
žení: brankáři Modrý a Jirka, obránci Trousílek, P. Hajný, O. 
Němec, Macelis, Vacovský a útočníci Roziňák, V. Zábrodský, 
Konopásek, Kobranov, Bouzek, A. Bubník, Mizera, Č. Pícha, 
M. Marek, Charouzd. Na tomto mistrovství ČSR poprvé po-
razila Kanadu 3:2.

Další, ještě větší a tragičtější rána pro náš reprezentační 
hokej přišla v roce 1950. Ve dnech 13. až 22. 3. se mělo naše 
národní mužstvo zúčastnit mistrovství světa v Londýně. 
Nominováni byli: brankáři Jirka a Červený, do obrany Ko-
branov, Augustin Bubník, Španninger, P. Hajný a Macelis a 
do útoku Roziňák, V. Zábrodský, Konopásek, Blažek, Bouzek, 
Václav Bubník, Rejman, Č. Pícha, Stock a Vlastimil Bubník. 
Účast na šampionátu byla na poslední chvíli odřeknuta a po-
sléze byla z ryze politických důvodů v zinscenovaném pro-
cesu větší část mužstva odsouzena k vysokým trestům. Šlo o 
následující hráče a tresty: A. Bubník 14 let, S. Konopásek 12 
let, V. Roziňák a V. Kobranov 10 let, J. Jirka 6 let, Z. Červený 
3 roky, J. Macelis 2 roky, P. Hajný 1 rok, A. Španninger a J. 
Stock 8 měsíců. Potrestáni byli i nenominovaní hráči, a to M. 
Ujčík na 3 roky a již bývalý reprezentant a vynikající bran-
kář ing. Bohumil Modrý, označený za vůdce skupiny, dostal 
15 roků. 

Všichni odsouzení nastoupili do výkonu trestu. Později jim 
byly tresty sníženy a postupně byli propuštěni. Na svobodu 
se poslední dostali v roce 1955 v období od konce ledna do 
počátku března. Byli to B. Modrý, A. Bubník, V. Kobranov, V. 
Roziňák a poslední pak S. Konopásek.  Všem čtyřem hráčům 
v poli však nebylo dovoleno po dvě sezóny hrát v první a 
druhé lize. V roce 1968 byli všichni odsouzení soudně reha-
bilitováni. Tato politická kauza ve mně zanechala hlubokou 
stopu, a to jak ze sportovního, tak politického hlediska. Jako 
zajímavost uvádím, že brankář Jirka po propuštění na svo-
bodu pracoval několik roků manuálně v nádvorní partě ve 
Zbrojovce v Brně a chytal za tehdejší ZJŠ Brno.

Již v meziválečném období se pochopitelně hrál hokej i na 
Moravě. Hrálo se v Brně, Prostějově, odkud několik hráčů 
odešlo do Prahy a působili i v reprezentaci, v Třebíči, Ostra-
vě, Opavě, Olomouci a řadě dalších míst.

 Pro zajímavost se podíváme na to, jak to bylo po 2. svě-
tové válce s účastí moravských mužstev v nejvyšší soutěži. 
V sezóně 1945/46 ve státní lize hrál SK Prostějov, v sezóně 
1946/47 Horácká Slavia Třebíč, v období 1947/48 to byla 
mužstva SK Prostějov, HS Třebíč, v období 1948/49 Sokol 
Zbrojovka Brno, která převzala místo v lize po HS Třebíč 
včetně hráčů, a Sokol Prostějov II, v sezóně 1949/50, kdy 
se změnil název soutěže na celostátní mistrovská soutěž, to 
byla mužstva GZ Královo Pole a Zbrojovka Brno.

V období 1950/51 pod názvem celostátní mistrovství to 
byly GZ Královo Pole. Zkratka GZ znamenala Gottwaldo-
vy závody, jak se tehdy jmenovala Královopolská strojírna 
Brno. V  sezóně 1951/52 soutěž nesla název mistrovství re-
publiky a hrály v ní kluby Zbrojovka Brno, GZ Královo Pole 
a ČSSZ Prostějov, v sezóně 1952/53 tytéž kluby a v sezóně 
1953/54 pak mužstva ZJŠ Brno (Zbrojovka), Spartak Krá-
lovo Pole a nově zřízený klub Rudá hvězda Brno. Zkratka 
ZJŠ znamená Závody Jana Švermy, jak byla tehdy továrna 
Zbrojovka pojmenována, zkratka ČSSZ pak Československé 
stavební závody.

Do sezóny 1960/61 nejvyšší soutěž hrála spolu s RH Brno 
Zbrojovka 6x, Královo Pole 4x. V sezóně 1961/62 v ní zů-
stala jen RH Brno, která po ní změnila název na ZKL Brno a 
od roku 1976 na Zetor Brno. V sezóně 1962/63 se ještě na 
jeden rok do ligy vrátilo mužstvo ZJŠ Brno, ale sestoupilo 
a později zaniklo. Zkratka ZKL znamená Závody na výrobu 
kuličkových ložisek.

Vznik hokejového oddílu ve 
Vilémovicích

Jak jsem uvedl ve svém textu „750 let Vilémovic. Vzpomínky 
na dětství a mládí“ a samostatném textu „60 let znovuobnove-
ní kopané ve Vilémovicích“ z roku 2017, v obci se od roku 1931 
hrávala závodně kopaná na velmi dobré úrovni. Její dočasné 
ukončení je možno předpokládat v intervalu let 1944 až 1947. 
Bohužel není dnes možno tento interval zpřesnit.

Ukončení jedné aktivity mohlo být impulsem k jiné aktivitě, 
a sice k založení hokejového oddílu. Hokej byl totiž provo-
zován soutěžně několika kluby na Blanensku a Boskovicku 
již v meziválečném období. V kronice městyse Černá Hora je 
v roce 1933 zápis s následujícím textem: „ …v tělocvičné jed-
notě Sokol utvořil se odbor kanadského hockeye, který se též 
organizoval ve svazu hockeyistů, takže hrál i mistrovské zá-
pasy okrsku. Hráno s Rájcem 8:0, s Boskovicemi, Letovicemi, 
Blanskem aj. Umístil se jako čtvrtý.“

V nejbližším okolí Vilémovic se ví o počátcích hokeje v Je-
dovnicích v sezóně 1942/43. Byla tam, pokud mrzlo, největší 
ledová plocha na okrese na rybníku Olšovec, kterému jsme 
říkali Pilšťák.

 Ke vzniku hokeje obecně bylo potřebí mít přiměřenou le-
dovou plochu, kterou poskytoval středně veliký rybník. Ten 
se nacházel právě ve Vilémoviciích, sousedním Ostrově u Ma-
cochy aj. Kde nebyl rybník, musela existovat rovná plocha, 
kde se dal za mrazu led vyrobit stříkáním vody či poléváním. 
Tak tomu bylo třeba ve Sloupě, v Blansku i jinde.

Dalším impulsem pro založení hokejového klubu mohla 
také být inspirace po získání titulu mistra světa národním 
mužstvem v roce 1947. Podařilo se mi zjistit, že již v roce 
1931 vznikla v Brně, jako druhém největším městě ČSR, sna-
ha postavit stadion pro kopanou, tehdy neúspěšná, podobně 
tomu bylo i v roce 1935. Teprve v roce 1945 v nových pová-
lečných podmínkách se začalo uvažovat o výstavbě komplexu 
sportovišť, a to fotbalového stadionu, zimního stadionu, te-
nisových hřišť, cyklistického a boxerského stadionu. Nejprve 
byl v poměrně krátké době vybudován zimní stadion, otevře-
ný 19. 1. 1947, a o šest roků později fotbalový stadion, slav-
nostně otevřený 5. 11. 1953, oba v prostoru Za Lužánkami.

Nepochybně hrál svoji roli i rozmach sportovního a veřej-
ného života po válce, větší dostupnost tisku, rozhlasových 
přenosů a filmových žurnálů (týdeníků). 

To všechno zřejmě přispělo k tomu, že skupina mladých vi-
lémovických zájemců o hokej se v průběhu roku 1948 domlu-
vila na založení oddílu či hokejového klubu. Byli to především 
Václav Štrajt, Jan Buchta, Jiří Buchta, Bohumil Urbánek a Mi-
lan Kučera. Hlavním aktérem hokejového dění se posléze stal 
B. Urbánek, u kterého se koncentrovala po dlouhá desetiletí 
celá agenda. On také udržoval kontakty na nadřízené orgány. 
Bylo tomu jednak proto, že bydlel přímo u rybníka, dále pro-
to, že studoval a později pracoval jako úředník v Brně. Dále 
bych uvedl Jana Buchtu, prvního brankáře, který pracoval o 
něco později na místním národním výboru jako tajemník. To 
bylo výhodné i proto, že tam byl k dispozici telefon.

Stejně jako předtím u kopané, tak nyní u hokeje na začátku 
bylo nutno řešit záležitosti finanční, organizační a sportovní. 
Finance na počátku museli vložit sami hráči, a to pro svoje 
vybavení, dále bylo nutno zřejmě při vstupu do hokejového 
svazu vložit určitý vklad a konečně každá aktivita přináší ná-
klady, které se musejí včas hradit. Jediné, co bylo zadarmo, 
byl led na místním rybníku. Předtím se tam místní mládež 
učila bruslit i hrát hokej. Bylo však nutné pořídit mantinely, 
jiným slovem hrazení. K jejich výrobě bylo s největší prav-
děpodobností použito dřevěných desek a trámků z větrem 
zničených fotbalových kabin. Podélné strany měly nízké man-
tinely, krátké strany pak zvýšené. Branky byly asi vyrobeny u 
místního kováře pana Josefa Tesaře, nebo v některé blanen-
ské strojírně.  Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc.

 Pokračování příště...



 úterý 5. června 2018 SERVIS, SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 8

úterý 5. června

KINA
Blansko ve 20 hod. Delirium.
Boskovice v 19.30 hod. Fakjů pane 
učiteli 3.

středa 6. června
AKCE

Blansko – Knihovna ve 14.30 hod.: 
Pavel Čech: A.
Blansko – Kino v 16 hod.: Výstava 
žáků výtvarného oboru Soukromé 
ZUŠ Blansko, vernisáž.

KINA
Blansko ve 20 hod. Delirium.
Boskovice v 19.30 hod. Hastrman.

čtvrtek 7. června
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Kino v 8.15 hod.: Zlaté 
slunce 2018 – Finále soutěže dět-
ských filmů – 15. ročník.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: 
Společné modlitby křesťanů.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Ta-
jemství jeskynních kostí, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Divadlo Kolárka v 19 
hod.: Jako šílenci, černá konverzač-
ní komedie.
Boskovice – Masarykovo náměstí 
v 9 hod.: Farmářské trhy.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců, 
opékání buřtů ve Velké Roudce.

KINA
Boskovice v 19.30 hod. Avengers: 
Infinity War. (s titulky)
Doubravice v 18 hod. Čertoviny.

pátek 8. června
AKCE

Blansko - You Dream We Run 2018.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: 
Odborná beseda s diskuzí na téma 
Školní asistent.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 
20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: zahajovací koncert 2. ročníku 
Mezinárodního mandolínového fes-
tivalu.
Kunštát – Kulturní dům v 18 hod.: 
Vraždy na kunštátském zámku, 
přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Debbie a její 
parťačky.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Králíček Petr.

kalendář akcí
Boskovice v 16 a 20 hod. Aven-
gers: Infinity War.
Šebetov v 19.30 hod. Kluci z hor.

sobota 9. června
AKCE

Blansko - You Dream We Run 2018.
Boskovice - 2. ročník Mezinárodní-
ho mandolínového festivalu.
Kunštát – Panská zahrada v 10 
hod.: Svátky řemesel 2018.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice 
ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje 
Arcus.
Olešnice – U hasičské zbrojnice v 8 
hod.: Hasičský pochod pro malé i 
velké na Horní les.
Velké Opatovice – Fotbalové hřiště 
v 6 až 10 hod.: Putování za šamoto-
vým plátkem, turistický pochod.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří ve 
14 hod.: Koncert ke dni otců.
Velké Opatovice – Zámek ve 14 
hod.: Víkend otevřených zahrad a 
Muzejní noc.
Velké Opatovice – RC Motýlek v 18 
hod.: Hydroterapie – léčba vodou, 
přednáška.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pat a Mat 
znovu v akci.
Blansko ve 20 hod. Debbie a její 
parťačky.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat zno-
vu v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Ghost Sto-
ries.
Velké Opatovice v 18 a 20 hod. 
Planeta Česko.

neděle 10. června
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert – Big 
Band ZUŠ Jedovnice.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Jízdy na LGB železnici.
Boskovice - 2. ročník Mezinárodní-
ho mandolínového festivalu.
Kunštát – Panská zahrada v 10 
hod.: Svátky řemesel 2018.
Letovice – Diakonie ČCE v 10 až 18 
hod.: Deset roků Diakonie ČCE v Le-
tovicích aneb Otisky pomocných ru-
kou, oslava výročí.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: 
Radost žít, koncert.
Olešnice – Evangelický kostel v 15 
hod.: Koncert Vocatus Ecumenicus.

KINA
Blansko v 15 hod. Pat a Mat znovu 
v akci.
Blansko v 17.30 hod. Backstage.
Blansko ve 20 hod. Debbie a její 
parťačky.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat zno-
vu v akci.
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Blíží se 11. ročník Svátků řemesel 
a krásy ušlechtilých koní 2018

KUNŠTÁT - Panská zahrada v 
Kunšátě bude v sobotu 9. a v neděli 
10. června patřit jedenáctému roč-
níku Svátků řemesel a krásy ušlech-
tilých koní, jenž pořádá spolek Ře-
mesla v Kunštátě.

Celá akce je otevřena velkému 
počtu návštěvníků, zejména rodi-
nám s dětmi. Letošní program bude 
v rámci prvorepublikových oslav. 
Budete moci přivítat prezidenta T. 
G. Masaryka, v sobotním programu 
se můžete těšit na vystoupení Pavla 
Šporcla. Po skončení koncertu vás 

čeká netradiční podívaná – Magic-
ká noční show s koňmi. Na neděli 
je pro vás připravena ukázka koň-
ských spřežení, historických kočá-
rů, historické techniky a parních 
strojů.

V minulém roce přišlo na Svátky 
řemesel téměř 8000 návštěvníků, 
tak doufáme, že letos toto číslo 
překonáme. Jsme moc rádi, že lidé 
si naší snahy cení. Smyslem celé 
akce je připomínat lidová řemesla a 
oživovat historickou paměť společ-
nosti.  Radim Hruška

Boskovice v 19.30 hod. Pod jed-
ním stromem.

pondělí 11. června
AKCE

Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.
Velké Opatovice – Malé scéna stá-

lého kina v 15 hod.: Základní pro-
blémy při výchově a vzdělávání dětí 
ve věku šest až patnáct let a Jak 
vychovat slušného člověka v letech 
šest až patnáct, přednáška s bese-
dou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Backstage.

PARDUBICE, BLANSKO - Skvělá 
zahraniční konkurence zdobila od 
pátku do neděle druhý díl Českého 
poháru v plavání Arena Cup v Par-
dubicích. Mítink nabídl špičkovou 
úroveň a patřil k vrcholům domácí 
letní plavecké sezóny. 

Pikantnost celému závodu dával 
fakt, že pro české plavce to byla je-
diná možnost, jak se kvalifikovat na 
červencové mistrovství Evropy, kte-
ré se koná ve skotském Glasgow. O 
časy znamenající start na mistrov-
ství Evropy se tak snažila téměř 
kompletní česká plavecká špička. 

Vedle českých plavců předvedly 
v Pardubicích své umění i velké svě-
tové hvězdy. Tou nejzářivější byla 
španělská reprezentantka olympij-
ská vítězka z Ria a mistryně světa 
z roku 2017 na 200 metrů motýlek 
Mireia Belmonte Garcia. 

Skvělé výsledky za sebou mají i 
norský reprezentant Henrik Chris-
tiansen (několikanásobný medailis-
ta z ME a MS), finská prsařka Jenna 
Laukkanen (dvakrát stříbrná z loň-
ského ME), dánský motýlkář a fina-
lista OH Viktor Bromer nebo trojná-
sobná mistryně Evropy z roku 2016 
Zsuzsann Jakabos z Maďarska. 

Na startu byli také další skvělí 
plavci ze španělské, maďarské, na-
mibijské a syrské reprezentace. Klu-
bové barvy hájili plavci z Rakouska, 
Slovenska, a samozřejmě i z dvaa-
osmdesáti klubů České republiky. 

V průběhu náročného třídenního 
programu bylo překonáno něko-
lik rekordů mítinku a šest českých 
plavců splnilo limit na ME. Nej-
úspěšnější plavkyní se stala, jak 
jinak, olympijská vítězka Mireia 
Belmonte Garcia, která si z Pardu-
bic odvezla dvanáct zlatých medailí, 
dvě stříbrné medaile a šest rekordů 
mítinku. 

Mezi touto českou a zahranič-
ní špičkou startovali také plavci 
blanenského oddílu. Desetičlenné 
družstvo dorostu a dospělých ve 
složení Klára Koňaříková, Kateřina 
Demová, Barbora Sedláková, Hana 
Kopřivová, Milan Kučera, Štěpán 
Pokorný, Milan Musil, Radim Švarc, 
Michal Vencel a Jan Vencel se pod 
vedením trenéra Miroslava Špač-
ka snažilo probojovat do odpoled-
ních finálových bloků a zaplavat 
nominační časy na nejvyšší českou 
plaveckou soutěž, kterou je Letní 
mistrovství ČR dorostu a dospělých 
v Praze. 

Jistou účast má zatím mladší juni-
or Milan Kučera, který zaplaval na 
padesátce a dvoustovce motýlek so-
lidní osobní rekordy. Dalším jistým 
účastníkem domácího šampionátu 
je Jan Vencel, který se v Pardubicích 
představil ve finálové rozplavbě, a 
bylo to na padesátce prsa. V koneč-
ných výsledcích se na této trati za-
řadil na devátou příčku. 

 Text a foto Věra Vencelová

Blanenští startovali 
na plaveckém svátku 
v Pardubicích

Pouť na Bačově
BAČOV - Bačovští měli letošní pouť 3. června slavnostnější. Netradiční 

začátek byl obohacen o svěcení obnoveného křížku u autobusové zastáv-
ky. I přes menší průtrž mračen se sešel hojný zástup bačovských občanů i 
poutníků, mezi nimiž zavítala milá návštěva, senátorka Jaromíra Vítková. 

Začátek patřil symbolickému přestřižení pásky u zastávky, kterého se 
ujala senátorka a zástupkyně osadního výboru Bačov Vendula Dokoupilo-
vá. Po slavnostním svěcení křížku se mohli poutníci vydat pěšky do místní 
kaple, která je zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Po mši byl vysvěcen i druhý křížek na konci Bačova, který byl v posled-
ních dnech před poutí opraven. Po slavnostních aktech bylo připraveno 
místními občany drobné občerstvení u kapličky, a jelikož počasí v druhé 
části odpoledne již přálo, tak se sedělo do večerních hodin. 

 Barbora Palánová, foto Lukáš Sedláček

SLAM POETRY Open Air Exhibice vol. 3
BOSKOVICE - Slam poetry se v 

Boskovicích stává tradicí. Již po tře-
tí, a tentokrát openair, se zde bude 
odehrávat slamerské klání lokál-
ních i přespolních mistrů i začáteč-
níků.

Slam poetry je performativní žánr 

poezie: slova - mikrofon - vlastní 
tělo. Živý přednes připravených či 
improvizovaných autorských textů 
s prvky stand-upu, divadla, rapu 
nebo třeba kázání. Vtip, emoce, 
hejt, cokoliv.

Vystupující slameři: Dr. Filipitch 

- úřadující mistr ČR, Kamila Kami-
la - známá boskovická slamerská 
hvězda, Mo, Franky, Štefan Kaleta 
a Barunka Krabičková. Průvodcem 
opět Anatol Svahilec - legendární 
moderátor slamů vol. 1 a 2.

Tohle všechno proběhne v sobo-

tu 23. června v Panském dvoře i s 
pop-up kavárnou a občerstvením 
v režii Kafe za rohem. Odpoledne 
podmažou a afterpárty namažou 
Dj´s Haze movement a Hott Dogg.

Boskovice, neváhejte!
 Oldřich Brzobohatý

Obnovená tradice v Paměticích
PAMĚTICE - Naše mládež nám připravila milé překvapení. Nacvičili a 

úspěšně zahráli hned dvě věci. V té první hrály děti známou pohádku Sně-
hurka a sedm trpaslíků. Režie se ujala Zuzana Kambová. Všichni aktéři, 
včetně těch nejmenších, s velkou vervou a beze strachu, hráli jako o závod. 
Dlouho trvající potlesk zcela zaplněného sálu spokojených diváků, a nejen 
to, byl odměnou za jejich výkon. 

Ve druhé půlce večera se představili ti starší ochotníci. V režii Dominika 
Dračky sehráli pěknou a vtipnou hru Járy Cimrmana s názvem Vizionář. 
Závěrečný potlesk nebral konce. 

Ochotnické divadlo má v Paměticích dlouholetou tradici. Býval zde širo-
ký kádr obětavých lidí, kteří nacvičili každým rokem dvě hry – od veselo-
hry či dramatu až po operetu. Na některé si vzpomínám, například na Jede-
nácté přikázání, Na tý louce zelený, Zelené království, Venkovan. Největší 
úspěch měla v roce 1945 opereta Na tý louce zelený. Ta se musela několi-
krát opakovat. Nacvičovat hudební árie pomáhal i pan F. Přichystal, jeden 
z posledních žáků hudebního skladatele Leoše Janáčka. Árie z této operety 
si prozpěvovala snad celá obec. Divadlo se u nás hrávalo nejprve v malé 
hospůdce na návsi. Po zbudování Hasičského, později Kulturního domu, 
našli ochotníci azyl tam. Když v roce 1946-1947 začalo po odsunu Němců 

ze Sudet doosídlováni pohraničí, většina ochotníků tam odešla. Soubor za-
nikl. V roce 1956 se pan Mořic Šmíd pokusil tradici obnovit, nastudováním 
hry se zpěvy s názvem Lesní panna aneb cesta do Ameriky od J.K.Tyla, ale 
to bylo na dlouhá léta poslední. 

Snad ta letošní akce nebyla poslední a brzy se od našich nových ochotní-
ků dočkáme další. Děkuji všem, kdo se na této úspěšné akci podíleli a přeji 
hodně zdaru.  František Staněk
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REGION - Ve středu 30. května 
jsme pořádali tradiční čtvrtletní 
sbírku oblečení a dalších věcí pro 
klienty charity a sociálně slabé lidi 
z regionu. 

Pytle a krabice s vyřazenými věc-
mi jsme sbírali v Blansku, Boskovi-
cích, Jedovnicích, Adamově, Olešni-
ci a v Doubravici nad Svitavou. Cel-
kem je darovaných věcí přibližně 3, 
5 tuny, tedy zhruba polovina toho, 
co obvykle. 

„Ale vypadá to, že lidé přinesli 
nyní potřebné letní oblečení a také 
elektroniku, za což jsme rádi,“ říká 
vedoucí charitního šatníku Franti-
šek Jahoda. 

Děkujeme dárcům a všem ostat-
ním, kteří se na sbírce podíleli. 
Další termín sbírky plánujeme po 
prázdninách, na 5. září.

 Vladěna Jarůšková

Sbírka charity: Věcí tentokrát 
přinesli lidé méně, zato užitečné

Blanensko doma v dešti 
porazilo Olomouc

REGION - Do konce probíhajícího 
ročníku Superligy v malém fotbalu 
zbývají už jen dvě kola. V tom právě 
odehraném se v boji o špici tabulky 
představilo na umělé trávě v Bosko-
vicích mužstvo Olomouce.

V podzimní části skončil tým 
Olomouce na sedmém místě a Bla-
nensko vyhrálo na jeho hřišti 6:3, 
ale nyní byla situace úplně jiná. 
Blanensko bylo před tímto zápasem 
na druhém místě, jeho soupeř s jed-
nobodovou ztrátou na místě třetím. 
V případě vítězství by se tak Olo-
mouc dostala před Blanensko.

12. kolo: Pivovar Černá Hora 
Blanensko - Olomouc 8:5 (3:2), 
Havlíček 3, Koudelka 3, Paděra 2.

Blanensko: Klimeš (55. Šmer-
da) - Paděra, Koudelka, Martínek, 
Havlíček, Preč, Horák, Krystl, Minx.

Utkání začalo s několikaminuto-
vým zpožděním, neboť se čekalo, 
až ustane poměrně silný déšť. Po-
vrch hřiště tak dost klouzal, ale oba 
týmy se s tím dokázaly vyrovnat, i 
když se déšť znovu vrátil.

Ve vyrovnané první půli se hrál 
velice rychlý a zajímavý fotbal, ve 
kterém hráli prim oba brankáři. 
Přesto padaly i góly, o jeden lépe na 
tom byli o přestávce domácí.

Rozuzlení přinesl začátek druhé-
ho poločasu, ve kterém domácí za 

necelé dvě minuty přidaly další dvě 
branky, a na každou soupeřovu do-
kázali stejně odpovědět. K tradič-
ním střelcům Paděrovi s Koudelkou 
se přidal autor tří branek Havlíček, 
velice dobrý výkon podali všichni 
další hráči.

Blanensko se tak do večerního 
utkání Jihlava - Praha vyhouplo na 
první místo tabulky, v pondělí se 
12. kolo dohrálo zápasem Příbram 
- Brno.

Další výsledky 12. kola: Most - 
Pardubice 2:3, Jihlava - Praha 4:5.

 1.  Praha 12 8 1 3 46:33 25
 2.  Blanensko 12 7 1 4 72:39 22
 3.  Pardubice 12 6 1 5 43:44 20
 4.  Olomouc 12 6 0 6 55:52 18
 5.  Most 12 6 0 6 55:58 18
 6.  Brno 11 5 1 5 37:41 17
 7.  Jihlava 12 5 0 7 51:59 15
 8.  Příbram 11 2 0 9 27:59 6

Ve třináctém kole hraje Blanen-
sko v neděli 10. června v Brně. 

Sezónu zakončí doma s týmem 
Pardubic (neděle 17. června v 10 
hodin). 

 Text a foto Lubomír Slezák

BASEBALL
Olympia 
Blansko 
doma jednou 
vyhrála

BLANSKO - V extralize baseballu 
hostil celek Blanska minulý víkend 
Tempo Titans Praha a po páteční 
vysoké porážce dokázal v sobotu 
svého soupeře porazit.

Olympia Blansko - Tempo 
Titans Praha 2:13.

Ještě po šesti směnách byl stav 
nerozhodný 1:1. V sedmé směně ale 
hosté nasázeli Olympii nevídaných 
12 bodů a rozhodli o svém vítězství.

Olympia Blansko - Tempo 
Titans Praha 10:9.

Domácí nejprve 3:1 vedli, poté 
prohrávali 3:6 a 4:8, vyrovnat se 
jim podařilo až v 9. směně. Drama-
tické utkání rozhodla chyba hostů 
v tie.breaku.
 1.  Draci Brno 24 23 1 171:57 .958
 2.  Arrows Ostrava 24 20 4 220:89 .833
 3.  Kotlářka Praha 22 16 6 172:86 .727
 4.  Cardion Hroši Brno 22 15 7 144:81 .682
 5.  Eagles Praha 21 14 7 175:102 .667
 6.  Třebíč Nuclears 21 8 13 97:144 .381
 7.  Tempo Praha 22 6 16 79:110 .273
 8.  Skokani Olomouc 22 4 18 70:210 .182
 9.  Olympia Blansko 22 3 19 63:191 .136
 10.  Technika Brno 22 2 20 57:178 .091

Už v pátek hostí Olympia Skoka-
ny Olomouc, o den později se stejní 
soupeři utkají v Olomouci.  (les)

BŘEZOVÁ, BLANSKO - V sobotu 
2. června zamířili evropští jezdci do 
Březové u Sokolova, kde se konalo le-
tošní mistrovství Evropy v biketrialu.

Mezi osmi elitními účastníky za-

jel nejlépe úřadující čtyřnásobný 
mistr světa Václav Kolář, který na 
šestnácti náročných sekcích dostal 
jen jediný trestný bod a vybojoval 
titul mistra Evropy.  (les)

Hrdlička s Loskotem na 
medaili nedosáhli

Václav Kolář je mistrem Evropy

WIESBADEN, SVITÁVKA - V ně-
meckém Wiesbadenu se minulý ví-
kend konalo mistrovství Evropy v sá-
lové cyklistice. 

Mezi šesti dvojicemi v kolové 
měla svoje zastoupení také Česká 
republika, jejíž barvy hájili Jiří Hr-
dlička starší a Pavel Loskot, tedy 
pár ze Svitávky.

V základní skupině byli jejich sou-
peřem mistři světa Bernd a Gerhard 
Mlady z Německa, loňští mistři Evro-
py Patrik Schnetzer a Markus Bröll 
z Rakouska, mladý švýcarský tým Be-
njamin a Severin Waibel, francouzská 
dvojice ve složení Quentin a Mathias 

Seyfried a belgická dvojice Brecht 
Damen a Niels Dirikx. 

Česká dvojice nejprve remizovala 
se Švýcarskem 3:3, prohrála s Ra-
kouskem 1:11 a s Německem 4:8. Poté 
Hrdlička s Loskotem porazili Belgii 
3:2 a Francii také 3:2, což stačilo na 
konečné čtvrté místo a postup do se-
mi�inále. V něm český pár podlehl Ra-
kousku 2:7 a v souboji o konečné třetí 
místo prohrál s domácí dvojicí 3:7, 
když v poločase vedl 3:2. Ve �inálovém 
utkání porazilo Rakousko tým Švýcar-
ska 5:2 a obhájilo titul.

Dvojici ze Svitávky tak patří cenné 
čtvrté místo.  (les)

Pavla Štoudková  na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově  dne 29.5.2018 
zaběhla na trati 800 metrů čas 2:07.32, čímž vytvořila nový český žákov-
ský rekord. Pavla běží zcela vpravo. 
 Foto Martin Bezdíček, ASK Blansko

Nový žákovský rekord

Benefiční snídaně v Boskovicích
BOSKOVICE - Město Boskovice se připojilo k projektu Dobrovolnictví 

ve veřejné správě – DOBRO. Nositelem tohoto projektu je Fond dalšího 
vzdělávání - státní příspěvková organizace a projekt byl podpořen z OP 
Zaměstnanost. Projekt vznikl z toho důvodu, že ČR patří k zemím s nízkou 
mírou zapojení do dobrovolnických aktivit a ačkoliv v českých soukromých 
firmách se dobrovolnictví pozvolna stává běžnější praxí, veřejná správa 
jako největší český zaměstnavatel jej však podporuje spíše ojediněle. Cí-
lovou skupinou projektu jsou tedy pracovníci obcí, krajů, ministerstev a 
jimi zřizovaných či řízených organizací. Zapojeno je v současnosti cca 30 
obcí a měst napříč republikou. Výstupem projektu by měl být praxí ověře-
ný systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy jako inovační 
nástroj informálního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu zapojené 
organizace, blahodárné působení na organizační kulturu a podporuje vzá-
jemnou spolupráci zapojených partnerů.

První akcí, do které se zaměstnanci městského úřadu zapojili, byla Bene-
fiční snídaně, která proběhla v pátek 25. května v ranních hodinách. Bene-
fiční snídaně byla pojata jako neformální setkání zaměstnanců, při kterém 
jsme vzájemně ochutnali různé snídaňové pochutiny, které byly s láskou 
připraveny od kolegyň a kolegů. A za takto připravenou snídani mohl kaž-
dý věnovat dobrovolný finanční příspěvek. Snídaně se zúčastnilo cca 42 
zaměstnanců a podařilo se vybrat 5 269 Kč, za tento obnos bude zakoupen 

voucher do prodejny se sportovními potřebami a tento bude následně pře-
dán Dětskému domovu v Boskovicích. Akce sklidila velmi pozitivních ohla-
sů a jistě nebude v tomto roce poslední. Druhou připravovanou akcí bude 
kurz počítačové gramotnosti pro boskovické seniory pod vedením úředníků 
městského úřadu, který proběhne na podzim tohoto roku. 

 Aneta Sedláčková, foto Jaroslav Parma

OBRAZEM: Hasiči zachránili v Rájci-Jestřebí kotě uvízlé za obkladem

 Foto HZS JmK
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz
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Čápovi z Jedovnic mají trojčata, 
lidé je sledují přes web

JEDOVNICE - Obyvatelé Jedovnic 
mají o zábavu postaráno. Pár čápů, 
který hnízdí uprostřed městyse na 
patnáctimetrovém komíně totiž v 
uplynulých dnech přivedl na svět 
tři mláďata. Sledovat je lze přes on-
-line kameru umístěnou na webu 
http://www.jedovnice.cz/cs/capi-
-na-ms-line.

Na hnízdo touto formou bedlivě 
dohlíží také sto děti z tamní mate-
řinky, které tvoří největší ornitolo-
gický tým na Moravě.

Komín leží těsně u hlavního sil-
ničního průtahu městysem. Ten je 
součástí frekventované trasy Blan-
sko-Vyškov. 

Čapí pár je nepřehlédnutelný, o 
čemž svědčí to, že dokonale zpoma-
luje dopravu v Jedovnicích. Mnozí 
řidiči sundávají nohu z plynu jen 
proto, aby si mohli Jeníčka a Mařen-
ku Čápovy, jak se páru s úsměvem 
říká, alespoň na pár vteřin prohléd-
nout.

Přílet čápů je podle ředitelky 
školky Jitky Kučerové pro děti vždy 
velkou událostí. Nejlepší výhled na 
hnízdo mají děti ze třídy Hastrman-
ků, kterým pár létá dokonce přímo 
před okny.

Obědy v ní proto trvají o něco 
déle než v jiných třídách. Děti totiž 
někdy zapomínají na jídlo a místo 
toho pozorují čápy a jejich potom-
ky. Letos přiletěli čápi ze zimovi-
ště podle záznamů, které učitelky 
s dětmi důsledně vedou, již počát-
kem dubna, tedy brzy. Mnozí se již 
těší na to, že za několik týdnů bu-
dou moci pozorovat výuku mladých 
čápů v létání.

Čapí pár se snažil zahnízdit na 
komíně již v roce 2007. Moc se mu 
ale nedařilo. Pomohla proto radni-
ce, dobrovolní hasiči a ochranáři. 
Na vrchol komína nechala připevnit 
podložku a umístit na ní pár klacků 

Řádková 
inzerce

Prodám Opel Zafira 7 místné 
osobní auto kombi. Barva šedá me-
talíza, palivo nafta, z roku 2007 v 
plné výbavě. Najeto 164 000 km za 
99 000 Kč.

 Tel.: 776 258 726
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, 
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

Hraběnka cup je za svojí 
první polovinou

REGION - Třetím závodem Ráječko - Petrovice uzavřel svo-
ji první polovinu 19. ročník seriálu běhů do vrchu Hraběnka 
cup.

Tři závody - jeden vítěz. Králem úvodních závodů se stal 
Vojtěch Grün (Elite Sport Boskovice), který ani v jednom 
z nich nenašel přemožitele. Jeho největším soupeřem byl Petr 
Šebánek (Rájec), který skončil třikrát druhý, měnili se tak jen 
„majitelé třetího místa“.

Z výsledků třetího závodu
Muži: 1. Grün Vojtěch (Elite Sport Boskovice), 27:09, 2. Še-

bánek Petr (Rájec), 28:05, 3. Barbořík Jan (Elite Sport Max 
Team Blansko), 28:26. Veteráni 1: 1. Klopec Aleš (Blansko), 
28:43, 2. Jančík Tomáš (Elite Sport Boskovice), 29:05, 3. Šper-
ka Martin (Minerva Boskovice), 29:23. Veteráni 2: 1. Novák 
Zdeněk (Horizont Kola Novák Blansko), 33:58, 2. Spáčil Leo-
pold (Novatop Lapierre/Letovice), 34:21, 3. Matěna Vladimír 
(VZS Blansko), 35:05. Veteráni 3: 1. Šperka Oldřich (Jedov-
nice), 36:59, 2. Stráník Aleš (Blansko), 45:29. Junioři: 1. Ma-
rek Samuel (Elite Sport Boskovice/Blansko), 31:20, 2. Kolář 
Martin (Biatlon Blansko), 32:38, 3. Široký Stanislav (Blan-
sko), 33:41.Ženy: 1. Kolářová Kateřina (Blansko), 36:45, 2. 
Krušinová Andrea (Letovice), 37:59, 3. Koutná Lenka (SRTG 
Blansko), 39:50. Veteránky 1: 1. Komárková Zdeňka (Komet-
ky Olešnice), 2. Kakáčová Jana (ASK Blansko), 36:02, 3. Grü-
nová Ivana (AC Okrouhlá), 41:05. Veteránky 2: 1. Hynštová 
Marie (AK Drnovice), 37:11, 2. Hyláková Dana (AK Drnovice), 
37:54, 3. Žákovská Alena (Horizont Blansko), 40:23. Junior-
ky: 1. Machalová Denisa (AK Drnovice), 36:06, 2. Horňová Ad-
riana (Elite Sport Boskovice), 37:42, 3. Matušková Julie (ASK 
Blansko), 41:18. Hraběnka cup pokračuje dalšími třemi závo-
dy v měsíci září.  (les)

jako základ hnízda. Čápi se násle-
dující rok na komíně zabydleli. 

„Sledujeme dění v hnízdě, zapi-
sujeme přílety a odlety čápů. Díky 
sponzorům máme nad hnízdem 
umístěnou webovou kameru, takže 
dění v něm pozorujeme s dětmi v ka-
ždé třídě také přes internet,“ uvedla 
Kučerová. Pár je velkým oblíbencem 
i ostatních jedovnických občanů.

Fanoušci páru zjistili, že pan Čáp 
je o něco starší než jeho partnerka. 
Samice má na noze kroužek a podle 
Josefa Matušky, jemuž se podařilo 
dokonce přečíst kód na kroužku, 
který má na noze, byla kroužkova-
ná v roce 2013 coby mládě u Zem-
plínského Hradiště nedaleko Trebi-
šova na Slovensku.

„Náš pan Čáp je se svojí mladou 
slovenskou partnerkou spokojený. 
Svědčí o tom i četná mláďata, která 
spolu již odchovali,“ doplnila Kuče-
rová s úsměvem.  Martin Jelínek

 Foto archiv MŠ Jedovnice

Tři posádky zdravotnických záchranářů zasahovaly ve středu v noci u do-
pravní nehody nedaleko Adamova. Osobní auto tam narazilo do pilíře že-
lezničního mostu. Na místě byla čtyři zranění.  Foto HZS JmK
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U Bukovinky se osobní 
auto střetlo s motorkou

BUKOVINKA - Ve středu se po-
blíž Bukovinky ve směru na Rači-
ce střetlo osobní auto s motorkou. 
Výsledkem nehody je zranění jedné 
osoby. Na místě zasahoval také vr-
tulník zdravotních záchranářů.

„Naše jednotka vyjela k doprav-
ní nehodě u Bukovinky. Jednalo se 
o střet osobního automobilu s mo-
torkou, při kterém došlo ke zranění 
jedné osoby. Ta byla již v péči zá-
chranářů, kteří ji následně převez-
li k vrtulníku,“ popsali jedovničtí 
dobrovolní hasiči.

Ti poté zajistili místo události a 
zasypali uniklé provozní kapaliny 
z motorky. Asistovali také při jejím 
naložení na přívěsný vozík. Osobní 
automobil byl vytažen pomocí navi-
jáku.  Radim Hruška

 Foto SDH Jedovnice

Šikovně získal 
asi dvacet litrů 
postřiků

KNÍNICE - S dobrým tipem a 
pravděpodobně najisto vyrazil do 
Knínic zatím neznámý pachatel. 
Šikovně se dostal do areálu tamní 
zemědělské firmy. 

Ještě šikovněji, aniž by viditelně 
cokoliv poškodil, do skladu s che-
mickými prostředky. Z něj pak od-
cizil asi dvacet litrů postřiků. Firmě 
tak způsobil škodu za skoro sedm-
desát tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A třída, sk. A
24. kolo: Novosedly - Zastávka 

0:3, Kuřim - Dobšice 3:2, Přímětice 
- Slatina 2:0, Znojmo - Šlapanice 0:1, 
Žebětín - Start Brno 1:4, Rajhradice - 
Líšeň B 2:2, Kunštát - Miroslav 3:3.
 1.  Start Brno  24 20 3 1 82:23 63
 2.  Kuřim  24 15 2 7 55:33 47
 3.  Rajhradice  24 13 7 4 59:35 46
 4.  Kunštát  24 12 6 6 51:38 42
 5.  Líšeň B  24 10 8 6 48:28 38
 6.  Žebětín  24 10 5 9 49:43 35
 7.  Dobšice  24 8 8 8 39:43 32
 8.  Přímětice  24 8 8 8 38:42 32
 9.  Zastávka  24 7 5 12 37:48 26
 10.  Novosedly  24 7 3 14 35:56 24
 11.  Šlapanice  24 6 6 12 25:54 24
 12.  Slatina  24 5 6 13 33:52 21
 13.  Miroslav  24 5 4 15 39:67 19
 14.  Znojmo  24 4 5 15 29:57 17

I. B třída, sk. A
24. kolo: Slavkov - Čebín 3:2, Po-

dolí u Brna - Lipovec 2:0, Soběšice 
- Medlánky 2:2, Babice - Pačlavice-
-Dětkovice 1:1, Kobeřice - Rájec-
-Jestřebí 4:2, Křenovice - Vilémo-
vice 5:3, Jedovnice - Vysočany 3:2.
 1.  Pačlavice 24 15 6 3 57:24 51
 2.  Rájec-Jestřebí  24 14 2 8 49:38 44
 3.  Vilémovice  24 12 6 6 61:47 42
 4.  Kobeřice  24 11 5 8 51:41 38
 5.  Babice 24 11 2 11 50:42 35
 6.  Podolí 24 10 3 11 47:44 33
 7.  Medlánky  24 8 8 8 36:37 32
 8.  Křenovice  24 9 4 11 53:63 31
 9.  Soběšice  24 9 3 12 48:49 30
 10.  Lipovec  24 8 6 10 40:41 30

 11.  Čebín  24 8 6 10 34:40 30
 12.  Vysočany  24 9 3 12 48:66 30
 13.  Jedovnice  24 7 5 12 45:59 26
 14.  Slavkov 24 5 5 14 37:65 20

Okresní přebor
24. kolo: Letovice - Skalice 1:2, 

Olešnice - Sloup 3:5, Ráječko B - 
Černá Hora 2:1, Rudice - Doubra-
vice 1:1, Lipůvka - Olomučany 1:2, 
Adamov - Bořitov 2:4, Boskovice B 
- Šošůvka 8:2.
 1.  Černá Hora  24 19 0 5 79:29 57
 2.  Boskovice B  23 14 4 5 62:38 46
 3.  Bořitov  24 13 2 9 71:48 41
 4.  Olešnice  24 13 1 10 61:55 40
 5.  Olomučany  24 12 4 8 59:56 40
 6.  Skalice  24 12 1 11 76:69 37
 7.  Rudice  24 11 3 10 51:44 36
 8.  Letovice  24 12 0 12 50:55 36
 9.  Ráječko B  24 11 1 12 54:56 34
 10.  Adamov  24 9 3 12 52:56 30
 11.  Sloup  24 8 4 12 45:66 28
 12.  Šošůvka  23 8 3 12 45:76 27
 13.  Doubravice  24 6 4 14 30:52 22
 14.  Lipůvka  24 3 2 19 47:82 11

III. třída
24. kolo: Drnovice - Vavřinec 2:1, 

Kunštát B - Knínice 2:4, Kořenec - 
Ostrov 4:1, Cetkovice - Vísky 3:5, 
Kotvrdovice - V. Opatovice 3:2, La-
žany - Ráječko C 1:0, Vranová - Be-
nešov 5:3.
 1.  Drnovice  24 17 3 4 82:26 54
 2.  V. Opatovice  24 14 3 7 87:45 45
 3.  Vísky  23 11 3 9 47:38 36
 4.  Cetkovice  23 11 2 10 46:50 35
 5.  Vavřinec  24 9 7 8 63:55 34
 6.  Ostrov  24 10 4 10 70:67 34

Boskovické služby charity zvou na 
Zahradní slavnost

Mobil našel 
pohotový 
pachatel

BLANSKO - Opravdu pohotový 
byl zatím neznámý pachatel, který 
našel před bytovým domem v bla-
nenské ulici Pod Javory mobilní 
telefon. Ten tam ztratil devatenác-
tiletý mladík. 

V přístroji měl vedle uložených 
hesel k mobilnímu bankovnictví i 
speciální aplikaci s přednastavený-
mi hesly. 

Nálezce pak pohotově a vcelku 
snadno zadal na internetu finanční 
transakci, při níž přišel majitel účtu 
o nejméně o pět tisíc korun.  (hrr)

BOSKOVICE - Střílení z luku, 
trampolínu, skákací hrad a další 
bohatý program pro děti i dospělé 
připravují pracovníci Oblastní cha-
rity Blansko na Zahradní slavnost v 
Boskovicích. 

Bude se konat v neděli 17. červ-
na od jedenácti dopoledne v areálu 
Betany, a jako v loňských ročnících 
začne mší svatou.

Odpoledne pak program nabídne 

vystoupení dívčí hudební skupiny 
Nell, kouzelníka a na závěr mexické 
rytmy skupiny Mariachi espueles. 
Konec slavnosti je naplánovaný na 
podvečer. 

Návštěvníci se během ní můžou 
občerstvit pivem, limonádou, klo-
básou, gulášem a dalšími dobrota-
mi.

Zahradní slavnost tradičně po-
řádají Betany, Emanuel a Centrum 

“PRO“ Boskovice, služby Oblastní 
charity Blansko sídlící v Boskovi-
cích. Kdo z příchozí bude mít zájem, 
může se s pracovníky Betany do 
prostor zařízení podívat. 

„Cílem Zahradní slavnosti je ote-
vřít se veřejnosti, ukázat lidem, kde 
naši klienti bydlí a pracují. Nechce-
me působit jako uzavřené zařízení,“ 
říká vedoucí Betany David Zacho-
val.  Vladěna Jarůšková

Vandal poničil 
interiér 
osobního auta

BLANSKO - Pomstít se prav-
děpodobně chtěl zatím neznámý 
pachatel dvaačtyřicetiletému ma-
jiteli osobního automobilu Škoda. 
Vandal si v ulici Sloupečník otevřel 
nezajištěné dveře automobilu a in-
teriér vozidla potřísnil neznámou 
tekutinou a vystříkal montážní pě-
nou. Škoda je nejméně deset tisíc 
korun.  (hrr)

Zahrada pro všechny generace

Pokračování ze str. 12

27. kolo: Ráječko - Sparta Brno 
2:2 (1:1), 21. Keprt Radek, 63. 
Voda - 4. Loprais, 82. Mičko.

Ráječko: Němeček - Bartoš, 
Gremmel, Sedlák, Keprt D. (29. Mi-
zerniuc), Sedláček, Keprt R., Zeman, 
Lidmila, Voda, Horák (87. Sychra).

Hořký i sladký úvod zápasu zažili 
v Ráječku hosté. Nejprve se jim při 
prvním zákroku na mokrém teré-
nu zranil ve třetí minutě brankář 
a musel střídat, ale hned o minutu 
později natáhl z dobrých 25 metrů 
Loprais a přízemní střelou poslal 
svůj tým do vedení. Ve 21. minutě 
se v pokutovém území hostů nejlé-
pe zorientoval Radek Keprt a stře-
lou k pravé tyči vyrovnal.

Ve druhé půli viděl za likvidační 
faul v 53. minutě červenou kartu 
hostující Zavadil a Ráječko začalo 
hrát dlouhou přesilovku. Využilo 

ji o deset minut později, kdy se po 
akci na jeden dotek dostal k míči 
Voda a z malého vápna se nemýlil. 
Jenže osm minut před koncem od-
vrátila domácí obrana dlouhé auto-
vé vhazování jen na hranici velkého 
vápna a Mičko prostřelil vše, co mu 
stálo v cestě. O remíze tak rozhodl 
hráč, který ještě na podzim oblékal 
dres Ráječka.

Bohunice - Boskovice 1:1 (1:1), 
2. Švancara - 43. Preč.

Boskovice: Bednář - Müller, 
Dračka (28. Feruga), Václavek (73. 
Fiala), Cichra, Horák, Martínek, 
Preč, Hlaváček (88. Přikryl), Stara, 
Novák.

Běžela druhá minuta utkání a 
dlouhé autové vhazování propadlo 
až na kopačku Švancary, který na 
malém vápně neměl problém poslat 
Bohunice do vedení. Lepší začátek si 
domácí ani nemohli přát. Jenže Bo-

skovice se brzo vzpamatovaly a byli 
to právě hostující hráči, kteří byli 
častěji u míče. Nejprve domácí ce-
lek zachránila od pohromy tyč, dvě 
minuty před koncem první půle ale 
ukázal Preč, že umí střílet z dálky a 
z 22 metrů vymetl pravou šibenici.

Jestliže se o prvním poločase dá 
mluvit jako o vyrovnaném, druhá 
půle měla obraz úplně jiný. Na hos-
tující obranu se valily lavinovité 
útoky, ale velkou oporou Boskovic 
byl brankář Bednář, který předvedl 
několik skutečně skvělých zákroků. 
A tak se paradoxně z vedení moh-
li radovat hosté, ale v podstatě je-
diný útok ve druhé půli zakončil 
Stara v těžké pozici hlavou vedle. 
V poslední minutě se na hostující 
branku řítil z boku Švancara, ale 
míč poslal vedle. Hosté se tak mohli 
radovat ze zisku cenného bodu.

Další výsledky: Bučovice - Mutě-
nice 1:3, Bosonohy - Vojkovice 1:2, 

Svratka Brno - Moravský Krumlov 
4:4, Rousínov - Moravská Slavia 0:3, 
Lanžhot - Ivančice 6:2, Bystrc-Kní-
ničky - Veselí n. Moravou 4:1.
 1.  Lanžhot  28 20 6 2 74:19 66
 2.  Bohunice  28 15 9 4 65:33 54
 3.  Ráječko  28 16 6 6 65:34 54
 4.  Bystrc 28 16 6 6 59:42 54
 5.  Mutěnice  28 13 8 7 54:30 47
 6.  Sparta Brno  28 12 9 7 58:49 45
 7.  Boskovice  28 12 7 9 53:48 43
 8.  Svratka Brno  28 11 8 9 64:49 41
 9.  Bosonohy  28 10 5 13 50:56 35
 10.  Vojkovice  28 10 4 14 48:65 34
 11.  Mor. Krumlov  28 8 7 13 43:62 31
 12.  Rousínov  28 10 1 17 45:66 31
 13.  Ivančice  28 7 6 15 42:54 27
 14.  Mor. Slavia 28 7 4 17 34:76 25
 15.  Veselí 28 6 3 19 41:74 21
 16.  Bučovice  28 3 7 18 16:54 16 

Už v pátek hrají Boskovice v Mo-
ravském Krumlově, v sobotu bude 
bojovat Ráječko v Ivančicích. 

 Lubomír Slezák

V krajském přeboru je největší 
boj o druhé místo tabulky

 7.  Lažany  24 9 6 9 36:46 33
 8.  Kunštát B  23 9 5 9 46:56 32
 9.  Kotvrdovice  24 9 4 11 40:55 31
 10.  Knínice  24 9 3 12 55:66 30
 11.  Vranová  24 8 5 11 58:72 29
 12.  Kořenec  24 8 3 13 42:61 27
 13.  Benešov  23 7 6 10 48:68 27
 14.  Ráječko C  24 6 4 14 52:67 22

IV. třída
22. kolo: Letovice B - Doubravice 

B 3:2, Lažánky - Vavřinec B 3:3, Svi-
távka - Vísky B 8:1, Voděrady - Vilé-
movice B 1:0.
 1.  Letovice B  17 11 3 3 63:24 36
 2.  Skalice B  17 11 3 3 66:28 36
 3.  Svitávka  17 11 3 3 54:21 36
 4.  Doubravice B  18 7 5 6 45:36 26
 5.  Vavřinec B  18 7 4 7 31:44 25
 6.  Lažánky  17 7 3 7 40:42 24
 7.  Voděrady  17 5 5 7 34:51 20
 8.  Vilémovice B  17 5 3 9 35:45 18
 9.  V. Opatovice B  17 3 3 11 25:53 12
 10.  Vísky B  17 1 4 12 23:72 7

OKRESNÍ PŘEBOR
25. kolo: 9. 6., 10:15 h Rudice - 

Boskovice B. 16:30 h Bořitov - Rá-
ječko B. 

10. 6., 16:30 h Černá Hora - Šo-
šůvka, Doubravice - Letovice, Olo-
mučany - Olešnice, Skalice - Lipův-
ka, Sloup - Adamov.

III. TŘÍDA
25. kolo: 9. 6., 16:30 h Lažany - 

Vranová, Ostrov - Drnovice. 

10. 6., 16:30 h Velké Opatovice 
- Kunštát B, Vísky - Benešov, Vavři-
nec - Kotvrdovice, Ráječko C - Koře-
nec, Knínice - Cetkovice.

IV. TŘÍDA
12. kolo: 9. 6., 16:30 h Voděrady 

- Letovice B. 
10. 6., 14 h  Velké Opatovice B 

- Svitávka, Vísky B - Vilémovice 
B, Skalice nad Svitavou B - La-
žánky.

Kam na okresní kopanou

Kam za sportem
BASEBALL
8. 6., 19 h Blansko - Olomouc, ex-

traliga.

HORSKÁ KOLA
9. 6., 9:30 h Kořenec, Pohár Dra-

hanské vrchoviny.
KOPANÁ
9. 6., 17 h Blansko - Havlíčkův 

Brod, divize, 
10. 6., 16:30 h Lipovec - Soběši-

ce, Vysočany - Slavkov, Rájec-Jestře-
bí - Podolí, I. B.

TENIS
9. 6., 10 h Blansko - Austerlitz, II. BA. 

Kunštát - Kohoutovice, III. BA. V. Opato-
vice - Chudčice, Rudice - Kuřim, IV. BA.

VOLEJBAL
9. 6., 10 + 13 h Boskovice - Ho-

donín, KP II mužů.

BLANSKO - Blanenské SENIOR cent-
rum není jen pobytová sociální služba 
pro seniory se sníženou soběstačnos-
tí. Nově je také připraveno na děti. Od 
pondělí 28. května se nejmenší ná-
vštěvníci domova mohou ve zdejší za-
hradě dosytosti vyskotačit na čtyřech 
velkých houpačkách. Ty zde pro ně 
postavili skauti ze střediska Světla 
Blansko pod vedením Jana Pořízka 
alias Bobra. Houpačky jsou už při-
praveny na sezónu, a pokud to hezké 
počasí dovolí, budou očekávat dětské 
návštěvníky po celé léto i podzim. Dě-
kujeme blanenským skautům za jejich 
prospěšnou aktivitu a ochotu. Vy roz-
hodně neváhejte a přijďte se do krásné 
bezbariérové zahrady SENIOR centra 
Blansko podívat sami. Dveře jsou vám 
otevřené a vezměte s sebou i své rato-
lesti. Budete u nás vítáni! 

 Petr Novotný

Zloděj 
pravděpodobně 
potřeboval 
pletivo

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

REGION - Tři body přinesl cel-
kům z našeho okresu v divizi a 
v krajském přeboru minulý fotba-
lový víkend. Všechny tři týmy totiž 
remizovaly.

Divize
27. kolo: Ždírec - Blansko 0:0 

(0:0).
Blansko: Záleský - Imramovský, 

Pšikal, Feik, Dvořák, Šplíchal, Kra-
tochvíl (83. Chloupek), Trtílek (69. 
Šmerda), Kuldan (88. Sodomka), 
Bokůvka, Bárta.

Vyrovnané utkání skončilo bez 
branek a oba celky tak braly po jed-
nom bodu.

Další výsledky: Břeclav - Stará 
Říše 1:2, Žďár nad Sázavou - Taso-
vice 2:2, Šumperk - Havlíčkův Brod 
4:1, Vrchovina - Třebíč 6:1, Strání - 
Rosice 1:1, Polná - Velká Bíteš 0:3.
 1.  Vrchovina  27 20 3 4 60:26 63
 2.  Žďár n. S. 26 16 4 6 57:31 52
 3.  Rosice  26 13 9 4 65:24 48
 4.  Šumperk  26 14 4 8 51:29 46

 5.  Tasovice  26 13 4 9 47:45 43
 6.  Stará Říše  26 12 4 10 40:33 40
 7.  Bzenec  26 12 3 11 63:54 39
 8.  Ždírec 26 10 6 10 25:31 36
 9.  Polná  26 11 2 13 52:53 35
 10.  Břeclav  26 9 5 12 35:38 32
 11.  Blansko  26 7 9 10 29:36 30
 12.  Velká Bíteš  25 8 4 13 33:46 28
 13.  Strání  26 7 3 16 36:54 24
 14.  Havlíčkův Brod  26 6 5 15 33:72 23
 15.  Třebíč  26 1 7 18 24:78 10 0

V sobotu 9. června přivítá Blan-
sko na svém stadionu Havlíčkův 
Brod.

Krajský přebor
Nejprve se v týdnu dohrálo odlo-

žené utkání Bohunice - Bystrc a po 
výsledku 4:0 se Bohunice dostaly 
na druhé místo tabulky. To chtěly 
potvrdit v sobotu proti Boskovicím, 
ale vybojovaly jen bod. Ovšem stej-
ně se vedlo Ráječku doma se Spar-
tou Brno a tak se k oběma týmům 
bodově přidal právě celek Bystrce.

 Pokračování na str. 11

Stovka lidí 
pátrala po 
půlnoci po 
tříletém chlapci

ZBONĚK - Závěr rodinné víken-
dové oslavy ve Zboňku dostal hodi-
nu před půlnocí dramatický náboj. 
Otci se totiž ztratil tříletý syn. Do 
pátrání se zapojili policisté hasiči, 
strážníci i vrtulník. 

Vyděšeného chlapce se nakonec 
podařilo najít krátce po třetí hodi-
ně ranní.

„Jeden z účastníků oslavy se vy-
dal k autu se svým tříletým synem. 
Jenže ten se mu ve chvíli, kdy otec 
prohledával vozidlo, najednou ztra-
til. Když okamžité hledání chlapce 
všemi účastníky akce nepřineslo 
brzy výsledek, povolali rodiče na 
pomoc policii,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.

Do pátrací akce bylo postupně 
nasazeno téměř šest desítek poli-
cistů, čtyřicet hasičů, strážníci leto-
vické městské policie, policejní pso-
vod se služebním psem a vrtulník s 
termovizí. 

Blízké okolí policisté spolu s dal-
šími povolanými posilami postupně 
prohledávali v rojnicích.

Všichni se obávali, že v těsné 
blízkosti řeky, železnice a frekven-
tované silnice hrozí chlapci velké 
nebezpečí. Pátrání ale mělo šťastný 
konec.

„Krátce po třetí hodině ranní 
hlídka dopravních policistů hoší-
ka vypátrala na cyklostezce poblíž 
obce. Vystresovaného, s odřenina-
mi v obličeji a na rukou jej předala 
do péče zdravotníků,“ doplnil Malá-
šek.  (hrr)

Servisní technik
• K práci nutná vyhláška 50
• Nutnost práce na PC
• ŘP skupiny B
• Znalost NJ nebo AJ vítána
• Zajis� me získání potřebného know-how

Konstruktér mechanik
• Konstrukce strojů a zařízení
• Standardní výpočtové práce z oboru mechaniky, sta� ky a termodynamiky
• Znalost NJ nebo AJ
• Práce ve 2D-CAD OSDD a 3D-CAD NX

Brusič montér
• Strojní a ruční broušení odlitků, obrábění
• Vyučení ve strojírenském oboru výhodou

Zámečník
• Výroba ocelových konstrukcí (do 10 tun)
• Uhlíkové i nerezové oceli
• Základní svářecí oprávnění výhodou

Svářeč
• Svářečské oprávnění, např. MIG, MAG, E...
• Praxe a státní zkoušky svářečského oprávnění výhodou
• Svařování uhlíkových i nerezových ocelí, kusová výroba

e-mail: personal-1@o� o-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz
JUNKER Industrial Equipment s.r.o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice

JUNKER Industrial Equipment s.r.o.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST 

Nabízíme:
• 5 dní dovolené navíc
• Příspěvek na stravenky

• 13. plat
• Penzijní připojištění
• Profesní a mzdový růst

Bohunice - Boskovice 1:1. Foto Lubomír Slezák




