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Do konce fotbalové sezóny zbývá 
dohrát už jen jedno kolo

REGION - V předposledním kole 
fotbalových soutěží divizní Blansko 
bralo tři body stejně jako Boskovice 
v krajském přeboru. 

Celek Ráječka se musel spokojit 
s jedním bodem.

Divize
29. kolo: Blansko - Havlíčkův 

Brod 1:1 (0:0), 56. Sodomka - 70. 
Polcar.

Blansko: Záleský - Imramovský, 
Feik, Dvořák (85. Chloupek), Šplí-
chal, Kratochvíl (71. Pšikal), So-
domka (64. Trtílek), Šmerda, Kul-
dan, Bokůvka, Bárta.

Dělba bodů pomohla týmu hos-
tů, který se bodově dotáhl na tým 
Strání.

Další výsledky: Bzenec - Šum-
perk 2:1, Stará Říše - Žďár nad 
Sázavou 3:1, Rosice - Ždírec nad 
Doubravou 3:0, Velká Bíteš - Břec-
lav 1:2, Tasovice - Strání 3:2, Třebíč 
- Polná 4:6.
 1.  Vrchovina 27 20 3 4 60:26 63
 2.  Žďár n.S. 28 16 4 8 60:37 52
 3.  Rosice 27 14 9 4 68:24 51
 4.  Šumperk 27 14 4 9 52:31 46
 5.  Tasovice 27 14 4 9 50:47 46
 6.  Stará Říše 27 13 4 10 43:34 43
 7.  Bzenec 27 13 3 11 65:55 42
 8.  Polná 27 12 2 13 58:57 38
 9.  Ždírec 27 10 6 11 25:34 36
 10.  Břeclav 27 10 5 12 37:39 35
 11.  Blansko 27 7 10 10 30:37 31
 12.  Velká Bíteš 27 9 4 14 37:50 31
 13.  Strání 27 7 3 17 38:57 24
 14.  Havlíčkův Brod 27 6 6 15 34:73 24
 15.  Třebíč 27 1 7 19 28:84 10

Se sezónou se celek Blanska 
rozloučí už ve středu 13. června, 
kdy od 17 hodin hostí v dohrávce 
17. kola Tasovice.

Krajský přebor
V boji o druhé místo tabulky je na 

tom po předposledním kole nejlépe 
celek Bohunic. Ten vyhrál v Rou-
sínově, Ráječko jen remizovalo 
v Ivančicích a tým Bystrce prohrál 
v Mutěnicích. 

Už v pátek vybojovaly Boskovice 
tři body v Moravském Krumlově.

29. kolo: Ivančice - Ráječko 1:1 
(0:1), 59. Černý - 9. Keprt D.

Ráječko: Němeček – Bartoš, Mi-
zerniuc, Gremmel, Sedlák, Keprt D., 
Sedláček, Keprt R., Zeman, Voda, 
Horák (90. Pernica).

Běžela šestá minuta zápasu, když 
se hosté dostali do rychlého brejku 
a Daniel Keprt z malého vápna ne-
dal domácímu brankáři šanci. Ivan-
čice dokázaly odpovědět v 59. mi-

nutě, kdy hosty nejprve zachránila 
pravá tyč, v pokračování akce vy-
rovnal z bezprostřední blízkosti 
Černý. 

I přes několik šancí na obou stra-
nách se už výsledek nezměnil a tak 
braly oba celky bod.

Moravský Krumlov - Boskovi-
ce 3:4 (3:2), 12. Bogner, 25. a 40. 
Řezáč - 24. Preč, 31. Havlíček, 59. 
Stara (PK), 75. Martínek.

Boskovice: Bednář - Müller, 
Dračka (46. Novák), Daněk (85. Kli-
meš), Černý, Horák, Martínek, Preč, 
Živný, Stara (66. Feruga), Havlíček 
(81. Kubín).

Ačkoliv se tomto utkání hrálo už 
„jen“ o prestiž, necelá stovka diváků 
viděla vše, co k fotbalu patří. Sedm 
branek, dvě červené karty a spous-
tu emocí.

Domácí celek třikrát vedl, Bosko-
vice třikrát vyrovnaly. V 67. minutě 
šel předčasně pod sprchy domácí 
Bogner a v přesilové hře hosté při-
dali čtvrtou branku. 

V dramatickém závěru šel po zra-
nění Daňka do pole také náhradní 
brankář Boskovic Klimeš. 

V nastavení viděl druhou žlutou a 

červenou kartu hostující Kubín. Ale 
tři body nakonec odjely do Bosko-
vic. 

Další výsledky: Sparta Brno - 
Svratka Brno 3:2, Rousínov - Bo-
hunice 1:4, Vojkovice - Lanžhot 
2:0, Moravská Slavia Brno - Bu-
čovice 5:1, Veselí nad Moravou - 
Bosonohy 1:4, Mutěnice - Bystrc-
-Kníničky 2:0.
 1.  Lanžhot 29 20 6 3 74:21 66
 2.  Bohunice 29 16 9 4 69:34 57
 3.  Ráječko 29 16 7 6 66:35 55
 4.  Bystrc 29 16 6 7 59:44 54
 5.  Mutěnice 29 14 8 7 56:30 50
 6.  Sparta Brno 29 13 9 7 61:51 48
 7.  Boskovice 29 13 7 9 57:51 46
 8.  Svratka Brno 29 11 8 10 66:52 41
 9.  Bosonohy 29 11 5 13 54:57 38
 10.  Vojkovice 29 11 4 14 50:65 37
 11.  M. Krumlov 29 8 7 14 46:66 31
 12.  Rousínov 29 10 1 18 46:70 31
 13.  Ivančice 29 7 7 15 43:55 28
 14.  MS Brno 29 8 4 17 39:77 28
 15.  Veselí 29 6 3 20 42:78 21
 16.  Bučovice 29 3 7 19 17:59 16 

V posledním kole hostí už v pátek 
15. června Boskovice Spartu Brno, 
o den později přijede do Ráječka 
tým Vojkovic. 

 Text a foto Lubomír Slezák

ZRCADLO JE 
NOVĚ ZDARMA

Vážení čtenáři, 
Zrcadlo je pro 
vás nyní zcela 

zdarma na našich 
odběrných místech. 
Více v příštím čísle.

Obce regionu 
bodovaly 
v soutěži 
Vesnice roku

REGION - Vesnicí roku Jihomo-
ravského kraje se stala obec Hrušky 
z Vyškovska. O některou z cen bo-
jovali také zástupci našeho regionu. 

Olomučany získaly diplom za 
vzorné vedení kroniky a mimořád-
né ocenění za obnovenou expozici 
muzea olomučanské keramiky, Čer-
novice pak diplom za rozvíjení lido-
vých tradic. 

Drnovice navíc obdržely mimo-
řádné ocenění za cílené investiční 
kroky k obnově a rozšíření infra-
struktury. Do Vysočan pak putuje 
mimořádné ocenění za podporu 
elementárního školství v obci.

Do letošního ročníku soutěže 
Vesnice roku se přihlásilo celkem 
228 obcí z celé České republiky. 
Jihomoravského kraje pak pětadva-
cet.  (hrr)

Kam za 
sportem

ATLETIKA
16. 6., 11 h Veselice. Lesempolem.

BASEBALL
15. 6., 19 h Blansko - Technika 

Brno, extraliga.

KOPANÁ
13. 6., 17 h Blansko - Tasovice, 

divize. 
15. 6., 17:30 h Boskovice - Spar-

ta Brno, KP. Vilémovice - Čebín, I. B. 
16. 6., 16:30 h Ráječko - Vojkovi-

ce, KP. Jedovnice - Lipovec, I. B. 
17. 6., 16:30 h Kunštát - Start 

Brno, I. A. Vysočany - Slavkov, Rá-
jec-Jestřebí - Podolí, I. B.

MALÝ FOTBAL
17. 6., 10 h Blanensko - Pardu-

bice.

TENIS
16. 6., 10 h Letovice - Třebíč C, 

III. AA. Lipůvka - Tesla Brno, III. CA. 
Blansko B - Drnovice, III. DA. Bos-
kovice - Velké Opatovice, IV. BA.
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Na velké ceně bodovaly 
Pasohlávky a Hodějice

SENETÁŘOV - V neděli 10. červ-
na proběhlo v hasičském sportov-
ním areálu v Senetářově druhé kolo 
Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku. Na místní travnatou a dobře 
připravenou trať se sjelo celkově 
44 družstev, z toho 29 mužských a 
15 ženských. 

Soutěžící měli k dispozici celou 
rozlehlou plochu sportoviště, tj. 
kromě široké závodní dráhy i velký 
prostor pro pohodlné parkování, na 
přípravu týmů k jejich pokusům, na 
občerstvení i volný čas v průběhu 
soutěže, což podle četných ohla-
sů zúčastněných nemalou měrou 
přispělo k celkovému pozitivnímu 
hodnocení závodu mezi soutěžícími 
i diváky. Pořádajícím přálo i počasí, 
rozpršelo se až v průběhu vyhla-
šování výsledků, všechna soutěžní 
družstva odběhala za sucha.

Senetářovskou soutěž, pro místní 
také známou pod názvem Memoriál 
Jaroslava Zouhara, odstartovali přes-
ně ve 12 hodin muži, z nichž nejú-
spěšnější byli ti z Pasohlávek z okre-
su Brno-venkov. Zvítězili s časem 
16,51 s. Druhé místo obsadil Sycho-
tín „A“ z Blanenska s časem 16,93 s a 
trojici nejlepších doplnily Hodějice z 
Vyškovska s časem 16,94 s.

Naletěla 
podvodníkovi

BLANENSKO - Podvodníkovi 
na internetu naletěla v minulých 
dnech jedenašedesátiletá žena z 
Blanenska. Na obchodním portále 
si objednala pračku a dopředu za-
platila kupní cenu. Pak už jen čeka-
la na dodání výrobku. Prodejce na 
její opakované urgence reagoval 
sliby a následně přestal komuni-
kovat. Až potom žena pochopila, že 
naletěla podvodníkovi a svůj příběh 
oznámila policistům. Škoda je více 
než pět tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A třída, sk. A
25. kolo: Start Brno - FK Znojmo 

4:2, TJ Čechie Zastávka - TJ Rajhra-
dice 4:0, SK Líšeň B - SK Žebětín 
8:0, SK Šlapanice - FK Kunštát 0:1, 
FC Miroslav - FC Kuřim 0:7, TJ Sokol 
Novosedly - TJ Sokol Přímětice 3:2, 
Sokol Dobšice - SK Slatina 2:2.
 1.  Start Brno 25 21 3 1 86:25 66
 2.  Kuřim 25 16 2 7 62:33 50
 3.  Rajhradice 25 13 7 5 59:39 46
 4.  Kunštát 25 13 6 6 52:38 45
 5.  Líšeň B 25 11 8 6 56:28 41
 6.  Žebětín 25 10 5 10 49:51 35
 7.  Dobšice 25 8 9 8 41:45 33
 8.  Přímětice 25 8 8 9 40:45 32
 9.  Zastávka 25 8 5 12 41:48 29
 10.  Novosedly 25 8 3 14 38:58 27
 11.  Šlapanice 25 6 6 13 25:55 24
 12.  Slatina 25 5 7 13 35:54 22
 13.  Miroslav 25 5 4 16 39:74 19
 14.  Znojmo 25 4 5 16 31:61 17

I. B třída, sk. A
25. kolo: Kobeřice - SK Křeno-

vice 0:2, FK Pačlavice-Dětkovi-
ce - TJ Vilémovice 5:0, FC Med-
lánky - SK Jedovnice 5:1, FC 
Čebín - SK Babice nad Svitavou 
1:1, SK Sokol Lipovec - FC Soběši-
ce 6:1, TJ Vysočany - SK Slavkov 

u Brna 5:0, FK Rájec-Jestřebí - 
FK Podolí u Brna 3:3.
 1.  Pačlavice 25 16 6 3 62:24 54
 2.  Rájec-Jestřebí 25 14 3 8 52:41 45
 3.  Vilémovice 25 12 6 7 61:52 42
 4.  Kobeřice 25 11 5 9 51:43 38
 5.  Babice 25 11 3 11 51:43 36
 6.  Medlánky 25 9 8 8 41:38 35
 7.  Podolí 25 10 4 11 50:47 34
 8.  Křenovice 25 10 4 11 55:63 34
 9.  Lipovec 25 9 6 10 46:42 33
 10.  Vysočany 25 10 3 12 53:66 33
 11.  Čebín 25 8 7 10 35:41 31
 12.  Soběšice 25 9 3 13 49:55 30
 13.  Jedovnice 25 7 5 13 46:64 26
 14.  Slavkov 25 5 5 15 37:70 20

Okresní přebor
25. kolo: Rudice - Boskovice B 

1:2, Bořitov - Ráječko B 5:2, Černá 
Hora - Šošůvka 5:1, Doubravice - 
Letovice 2:1, Olomučany - Olešnice 
1:1, Skalice - Lipůvka 2:0.
 1.  Černá Hora 25 20 0 5 84:30 60
 2.  Boskovice B 25 16 4 5 72:41 52
 3.  Bořitov 25 14 2 9 76:50 44
 4.  Olešnice 25 13 2 10 62:56 41
 5.  Olomučany 25 12 5 8 60:57 41
 6.  Skalice 25 13 1 11 78:69 40
 7.  Rudice 25 11 3 11 52:46 36
 8.  Letovice 25 12 0 13 51:57 36
 9.  Ráječko B 25 11 1 13 56:61 34
 10.  Adamov 24 9 3 12 52:56 30

Zloděje chytili 
krátce po akci

BLANSKO - Dvě hodiny po půl-
noci zatoužil v Sadové ulici v Blan-
sku po zboží z chladícího automatu 
sedmadvacetiletý muž. Násilím si 
otevřel dveře a z boxu odcizil na-
bízené nápoje. Jenže jeho počínání 
neušlo pozornosti oznamovatelů. 

„Přivolané hlídce tamních stráž-
níků se podařilo podle popisu v 
blízkosti automatu vypátrat muže i 
s odcizeným zbožím. Dalším vyšet-
řováním pak policisté zjistili, že zlo-
děj řádil i na jiných místech,“ popsal 
policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Z domu třiasedmdesátileté maji-
telky ukradl po násilném vniknutí 
ve stejný den vodovodní baterii. 
Den před tím řádil v bytovém domě 
v ulici Podlesí. Tam odcizil z chodby 
pět párů sportovní obuvi. 

Celkem tak způsobil majitelům 
škodu za více než dvacet tisíc ko-
run. 

Nyní je zkušený zloděj stíhaný pro 
krádež. Navíc policisté zjišťují, zda 
muž nehraje důležitou roli i v dal-
ších podobných případech.  (hrr)

Děti slavily společně se seniory

BLANSKO - Cenné kovy brali bla-
nenští plavci jak na domácích závo-
dech, tak i v pražském Podolí. 

V blanenském bazénu se kona-
la první červnovou sobotu krajská 
kvalifikace na Letní poháry Moravy 
desetiletého a jedenáctiletého žac-
tva. 

Mezi plavci z třinácti klubů Jiho-
moravského kraje se prosadili na 
stupně vítězů blanenští Matěj Měš-
ťan a Anna Šťávová. Z celkových 

šesti startů posbíral jedenáctiletý 
Matěj Měšťan jednu stříbrnou a tři 
bronzové medaile. 

Ve stejné kategorii bodovala 
Anna Šťávová ještě o něco lépe, a 
to ve všech přihlášených startech. 
Na dvoustovce polohově, stovce a 
dvoustovce prsa se radovala ze zla-
ta, padesátku motýlek a osmistovku 
kraul ozdobila stříbrem a bronz do-
plnila za stovku motýlek.

Tradiční a mezi plavci velmi ob-

líbený dvoudenní mezinárodní 
mítink Praha 2018, který pořádal 
pražský Univerzitní sportovní klub 
v exkluzivním prostředí venkovní 
padesátimetrové arény v Praze Po-
dolí, navštívilo letos na pět set plav-
ců ze třiašedesáti klubů. Nechybělo 
na něm ani elitní devítičlenné bla-
nenské družstvo dorostu a dospě-
lých. 

Medaile z této významné akce 
putovaly na konto blanenské stálice 

v kategorii open Jana Vencela. Na 
stovce motýlek zaujal na stupních 
vítězů stříbrné místo mezi českými 
reprezentanty Tomášem Havrán-
kem a Davidem Nollem a na polo-
viční trati mu patřil bronz. 

Do první desítky výsledkové listi-
ny se vešli Blanenští Milan Kučera 
(6. místo na 50 m motýlek), Radim 
Švarc (9. místo na 200 m prsa) a Ka-
teřina Demová (9. místo na 1500 m 
kraul).  Text a foto Věra Vencelová

Medaile lovili plavci z blanenského, 
ale také z pražského bazénu

 11.  Sloup 24 8 4 12 45:66 28
 12.  Šošůvka 25 8 3 14 48:89 27
 13.  Doubravice 25 7 4 14 32:53 25
 14.  Lipůvka 25 3 2 20 47:84 11

III. třída
25. kolo: Lažany - Vranová 3:4, 

Ostrov - Drnovice 1:3, Ráječko C - 
Kořenec 1:4, V. Opatovice - Kunštát 
B 2:3, Vísky - Benešov 0:0, Vavřinec 
- Kotvrdovice 1:0, Knínice - Cetko-
vice 3:1.
 1.  Drnovice 25 18 3 4 85:27 57
 2.  V. Opatovice 25 14 3 8 89:48 45
 3.  Vísky 25 12 4 9 52:41 40
 4.  Vavřinec 25 10 7 8 64:55 37
 5.  Cetkovice 25 11 2 12 50:58 35
 6.  Kunštát B 24 10 5 9 49:58 35
 7.  Ostrov 25 10 4 11 71:70 34
 8.  Knínice 25 10 3 12 58:67 33
 9.  Lažany 25 9 6 10 39:50 33

 10.  Vranová 25 9 5 11 62:75 32
 11.  Kotvrdovice 25 9 4 12 40:56 31
 12.  Kořenec 25 9 3 13 46:62 30
 13.  Benešov 24 7 7 10 48:68 28
 14.  Ráječko C 25 6 4 15 53:71 22

IV. třída
12. kolo: Voděrady - Letovice B 

1:2, V. Opatovice B - Svitávka 2:14, 
Vísky B - Vilémovice B 4:0, Skali-
ce B - Lažánky 10:1.
 1.  Skalice B 18 12 3 3 76:29 39
 2.  Svitávka 18 12 3 3 68:23 39
 3.  Letovice B 18 12 3 3 65:25 39
 4.  Doubravice B 18 7 5 6 45:36 26
 5.  Vavřinec B 18 7 4 7 31:44 25
 6.  Lažánky 18 7 3 8 41:52 24
 7.  Voděrady 18 5 5 8 35:53 20
 8.  Vilémovice B 17 5 3 9 35:45 18
 9.  V. Opatovice B 18 3 3 12 27:67 12
 10.  Vísky B 17 1 4 12 23:72 7

OKRESNÍ PŘEBOR
26. kolo: 16. 6., 10 h Adamov - 

Olomučany, 14 h Ráječko B - Sloup, 
16:30 h Olešnice - Skalice nad 
Svitavou, Šošůvka - Bořitov, Čer-
ná Hora - Boskovice B, Lipůvka - 
Doubravice nad Svitavou. 

17. 6., 16:30 h Letovice - Rudice.

III. TŘÍDA
26. kolo: 16. 6., 14 h Kunštát B 

- Vavřinec, 16:30 h Kotvrdovice - 
Ostrov. 

17. 6., 16:30 h Kořenec - Laža-
ny, Drnovice - Ráječko C, Cetkovice 
- V. Opatovice, Benešov - Knínice, 
Vísky - Vranová.

Kam na okresní kopanou

BLANSKO - V úterý 5. června do-
poledne se v SENIOR centru Blan-
sko konal už čtvrtý ročník oblíbené 

akce Den dětí. Na zábavné dopoled-
ne v zahradě domova bylo pozváno 
více než dvě stě dětí nejen z blanen-

Nadýchal přes 
tři promile

JEDOVNICE - Občerstvení po so-
botní cyklistické vyjížďce rozhod-
ně nepodcenil jedenapadesátiletý 
muž. 

Při jízdě po cestě po břehu jedov-
nického rybníka Olšovce při dojíž-
dění ke skupince cyklistů na svém 
elektrokole zabrzdil přední brzdou 
a následně upadl na zem. 

„Vedle toho, že si poničil kolo, se 
i lehce zranil. Záchranáři jej museli 
převézt k ošetření do nemocnice. 
O tom, že reakce cyklisty byla ne-
přiměřené, měli přivolaní policisté 
okamžitě jasno. Jejich tušení po-
tvrdila dechová zkouška. Cyklis-
ta nadýchal 3,23 promile,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

Nedlouho po skončení mužské 
kategorie byla zahájena ženská 
část soutěže. Je odlišná v délce tre-
tě – ženy běhají o 20 metrů kratší 
vzdálenost. Zvítězily v ní s časem 
17,22 s Hodějice, čímž pro svůj do-
movský sbor po třetím místě mužů 
zajistili současně i post nejúspěš-
nějšího sboru na soutěži. Druhé 

místo obsadil Žernovník s časem 
17,39 s a třetí místo bral Sychotín 
za čas 17,44 s.

Třetí kolo Velké ceny Blanenska 
v požárním útoku proběhne netra-
dičně v sobotu 16. června 2018 ve 
Žďáře. Začátek soutěže je plánován 
na 12 hodin.  Broňa Zhořová

 Foto Pavel Kuchař 

ských mateřských školek Dvorská, 
Údolní a Rodkovského, ale nově 
také z dětské skupiny Malíček při 
mateřském centru Veselý Paleček. 

Ve spolupráci s obyvateli SENI-
OR centra Blansko připravili jeho 
zaměstanci několik soutěžních 
stanovišť, které děti pod vedením 
svých učitelek postupně obcházely. 
Bezbariérová a veřejně přístupná 
zahrada domova tak zažila setkání 
dětí a obyvatel domova s postavami 
z večerníčků, např. Krakonoš, Kře-
mílek, Rumcajs s Mankou, čaroděj-
nice nebo námořníci.

Smyslem takové akce je nejen po-
těšit děti oslavou jejich svátku, ale 
zejména posílit vztahy mezi gene-
racemi. 

Červnový svátek dětí je výborná 
příležitost ukázat těm nejmenším, 
že náš domov není místo smutku a 
zdejší senioři jsou také milí a usmě-
vaví lidé, kteří se umí bavit. 

A naši uživatelé mají naoplátku 
výborné rozptýlení a spoustu hřeji-
vých vzpomínek na všudypřítomné 
švitořící ratolesti.

 Petr Novotný



 úterý 12. června 2018 INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 10

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. 
Redakce: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk Olomouc. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou 
placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. 

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

 úterý 12. června 2018 ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3

Policisté se zaměřili na autobusy, 
v Moravském krasu našli „hříšníka“

Řádková 
inzerce

Muž 41/183 silnější postavy 
pro nedostatek času a příležitostí 
hledá touto cestou sympatickou, in-
teligentní ženu 33-40 let s kladným 
vztahem ke zvířatům a dětem.. Bla-
nensko a Boskovicko. 

 Tel.: 734 733 862 
65ti letá žena hledá kamaráda 

do 70 let, řidič vítán. Blanensko a 
Boskovicko.  Tel.: 516 435 825

Prodám místo v urnovém háji 
v Boskovicích včetně desky, vázy 
a lampičky. Místo předplacené do 
roku 2024. Cena dohodou. 

 Tel.: 732 587 917
Hledám přivýdělek k ID. Oko-

lí Boskovic, Letovic. Jsem bývalý 
údržbář, skladník. Možno i úklidov-
ka.  Tel.: 604 412 296

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

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice 

hledá vhodného kandidáta,-tku na pracovní místo: 

Pátrač, mechanik měřící a regulační techniky 

Charakter práce:  
• Lokalizace a vyhledávání poruch na vodovodních sítích  
• Vytyčování a trasování vodovodních sítí a ostatních inženýrských sítí 
• Manipulace na vodovodních sítích 
• Preventivní monitoring průtoků a tlaků na vodovodních sítích 
• Orientační měření koncentrací desinfekčních činidel na vodovodní síti 
• Kontroly při pokládce vodovodních řadů, přípojek, kabelů,  
• Údržba a opravy elektrozařízení  
• Kontrola plynových kotelen 

Požadované znalosti: 
• Znalost práce na PC 

 
Požadované dovednosti:  

• schopnost práce v terénu 
• samostatnost, spolehlivost 
• přesnost a aktivní přístup k práci. 

Vzdělání a praxe:  
• SŠ vzdělání s maturitou, případně vyučen v oboru elektro 
• řidičský průkaz sk. B 
• Průkaz dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - výhodou 
• praxe výhodou 

Nabízíme:  
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací 
• zázemí stabilní a tradiční firmy 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2018 nebo dle dohody. 
Místo výkonu práce: Blansko,  

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na             
e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 25. 6. 2018 

Případné bližší informace: 
 tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize 
 
Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS, divizi Boskovice. 

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail: inzerce@zrcadlo.net

BRNO-BYSTRC

 

 R43

 START:

  CÍL: 

•

BOSKOVICE

Accord

REGION - Policisté odstartovali celokrajskou 
akci zaměřenou na autobusy. Jejich řidiči se 
musí po následující dva týdny připravit na zvý-
šenou pozornost hlídek. V Moravském krasu už 
našli jeden autobus, který nebyl v dobrém tech-
nickém stavu.

Policisté už operovali v Moravském krasu, kde 
během dopoledne kontrolovali sedm autobusů. 
Až na jednoho šoféra prošli všichni důkladnou 
kontrolou bez závažných nedostatků.

„Jeden z autobusů nebyl v dobrém technickém 
stavu a jeho řidič neměl při kontrole v pořádku 
všechny požadované dokumenty,“ popsal poli-
cejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté při kontrolách sledují dodržování 
povinného odpočinku řidiče a technický stav 
vozidel. Samozřejmostí jsou kontroly na alkohol 
či drogy.

„Podobné kontroly jako byla ta v Moravském 
krasu, máme připraveny v různých časech na 
různých místech v celém kraji,“ doplnil Malášek.

 Radim Hruška, foto Policie ČR

Hasiči ve Vískách 
odstraňovali kus skály

VÍSKY - Sportovní areál ve Vís-
kách ohrožoval ve čtvrtek ráno 
uvolněný balvan. Nebezpečný kus 
skály mohl spadnout do areálu, 
proto na místo vyjeli hasiči, kteří 
ho odstranili.

„Hasiči uvolněný kus skály zajis-
tili a posléze bouracím kladivem 
rozrušili na menší kusy. Dřevěný 

altán pod svahem zajistili proti po-
škození,“ popsal mluvčí hasičů Jaro-
slav Mikoška.

Práce na místě začala o půl osmé. 
Hotovo měli hasiči krátce po třinác-
té hodině. U zásahu pracovali profe-
sionální hasiči z Boskovic, Blanska, 
Brna a místní dobrovolná jednotka. 

 (hrr), foto HZS JmK

V Blansku plnili sny
BLANSKO - V Blansku se usku-

tečnil šestý ročník charitativního 
běhu You Dream We Run. V letoš-
ním roce se do akce zapojilo 3 113 
běžců v sedmasedmdesáti týmech, 

kteří zdolali zhruba dvacet tisíc 
kilometrů. Pořadatelům akce se 
podařilo vybrat tři čtvrtě milionu 
korun, což bude stačit na splnění 
jedenácti snů.  (hrr)
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VELENOV - Nesnadné hledání 
způsobu jak ušetřit, čeká vedení 
obce Velenov v souvislosti s jeho 
dlouho připravovaným projektem 
výstavby nejvyšší rozhledny v Čes-
ku. Ukázalo se totiž, že firmy jsou 
schopny věž postavit, ale za mno-
hem vyšší částku, než původně Ve-
lenovští odhadovali. Jedno je ale 
jisté. Obec rozhodně nechce ztratit 
svůj celorepublikový primát. Bude 
trvat na tom, aby byla věž podle 
plánů 65 metrů vysoká. Na výšce se 
šetřit nebude, řekl Zrcadlu starosta 
Jan Havelka (nez.)

Původně chtěl Velenov do pro-
jektu investovat 15 milionů korun. 
„Pak nám bylo řečeno 16 milionů, 
což bychom snad nějak zvládli. Jen-
že on byl ještě tento odhad upřes-
něn na 20 milionů korun s ujiště-
ním, že cena se jistě ve výběrovém 
řízení sníží na sumu přibližně 18 
milionů korun. To bychom stále ješ-
tě nějak zajistili. Snad by pomohl 
kraj,“ uvedl starosta.

Když ale obec vyhlásila výběrové 
řízení na dodavatele stavby, nastal 
šok. Přihlásily se jí dvě firmy. První 
by byla schopna rozhlednu posta-
vit za 24,5 a druhá za 25,5 milionů 
korun. Obě částky jsou zcela nad 
možnosti obce. Má jen 230 obyvatel 
a něco takového si nemůže dovolit.

Přesto se ale Velenovští svého zá-
měru nevzdávají. V nejbližších týd-
nech projednají s architekty to, jak 
by se na záměru dalo ušetřit. Podle 
Havelky lze uspořit například 3,5 
milionu korun za předpokládanou 
velkorysou úpravu okolí rozhled-
ny. Budova v jejím přízemí měla 
být obložena přírodním kamenem, 
který je drahý. Stačit by místo toho 
mělo dřevo.

„Jsou to věci, k nimž se jednou 
můžeme vrátit a dodělat je, či lehce 
pozměnit, až si například rozhled-
na na sebe vydělá. Nyní musíme 
přikročit k úsporám tak, abychom 
se už konečně dostali k zahájení 
stavebních prací. Pokusíme se pře-

svědčit také Jihomoravský kraj, aby 
nám s projektem finančně pomohl. 
Nejednou jeho vedení prohlašovalo, 
že má zájem na tom podpořit rozvoj 
nejsevernější části kraje,“ zdůraznil 
starosta.

Z věže Velenky, jak by se roz-
hledna mohla jednou jmenovat,  
bude možné vidět na jihu Vídeň a 
na severu nejvyšší vrchol Jeseníků 
Praděd. V jejím přízemí se počítá se 
stavbou restaurace s kapacitou 50 
návštěvníků. 

V objektu má být i kongresové 
centrum. Na rozhledně budou čtyři 
vyhlídkové plošiny, a to v osmi, jed-
nadvaceti, devětatřiceti a v šedesáti 
metrech. 

Velenov před lety prodal obecní 
podíl v lesích ve svém katastru. Vy-
dělala tím 14,5 milionu korun, kte-
ré se rozhodl investovat do svého 
rozvoje. Právě proto vznikl projekt 
výstavby nejvyšší rozhledny Česka. 

Martin Jelínek
Vizualizace OÚ Velenov

Rozhledna ve Velenově musí 
zeštíhlit, obec hledá, kde ušetřit

Mladí plavci změřili 
svoje síly v Blansku

BLANSKO - V sobotu 2. června 
byl krytý bazén v Blansku v oble-
žení všech plavců Moravy, neboť 
se zde konal Letní krajský přebor 
mladších žáků.

Boskovický oddíl reprezentovalo 
šest plavců, čtyři žáci a dvě žačky, a 
ve veliké konkurenci si vedli velmi 
úspěšně. Nejvíce zlatých medailí si 
odvezl Jáchym Ryšávka. Vybojoval 
jich hned šest za první místa na 
50 a 100 m motýl, 50 a 100 m vol-
ným způsobem a 100 a 200 m polo-
hový závod.

Další hodnotná umístění získal 
Ondřej Ščudla (50 a 100 m volným 
způsobem první místa, 50 m po-
lohový závod a 50 m motýl druhá 
místa, 50 a 100 m znak třetí místa). 
Medailové umístění ještě přidali 
Filip Skřička (100 m polohový zá-
vod druhé místo) a Dominik Barry 
(50 m prsa třetí místo).

Kvalitní výkony předvedly i Julie 
Spoustová a Radka Uchytilová. 

Lubomír Slezák
Foto archiv plavání Boskovice

Olympia 
Blansko 
bodovala

BLANSKO - V extralize baseballu 
změřil svoje síly v pátek a v sobotu 
celek Blanska s týmem Olomouce. 
Po páteční domácí výhře dokázal 
v sobotu svého soupeře porazit i na 
jeho hřišti.

Olympia Blansko - Skokani 
Olomouc 7:3.

Po čtyřech směnách byl stav vy-
rovnaný 1:1. V 6. směně se hosté 
nejprve ujali vedení, ale Blansko 
vzápětí kontrovalo třemi body. 
V sedmé směně se situace přesně 
opakovala a Blansko už vedení udr-
želo až do konce.

Skokani Olomouc - Olympia 
Blansko 6:9.

Po sedmi směnách vedl domá-
cí celek 6:0 a všechno se zdálo být 
jasné. V dalších dvou směnách ale 
dokázalo Blansko vyrovnat a v pro-
dloužení se radovalo z výhry.
 1.  Draci Brno 24 23 1 171:57 .958
 2.  Arrows Ostrava 24 20 4 220:89 .833
 3.  Kotlářka Praha 23 17 6 179:90 .739
 4.  Eagles Praha 24 16 8 185:109 .667
 5.  Hroši Brno 24 16 8 150:87 .667
 6.  Třebíč Nuclears 23 8 15 102:155 .348
 7.  Tempo Praha 24 7 17 87:118 .292
 8.  Olympia Blansko 24 5 19 75:200 .167
 9.  Skokani Olomouc 24 4 20 79:226 .167
 10.  Technika Brno 24 3 21 65:185 .125

V pátek 15. června hostí Olympia 
Techniku Brno, o den později hra-
je v Třebíči a v neděli 17. června 
v Olomouci.  (les)

Volejbalisté 
Boskovic jsou 
opět první

BOSKOVICE - Ve volejbalovém 
KP II mužů se v předposledním kole 
vrátil na první místo tým Boskovic. 
Ten bez problémů přehrál Hodonín, 
zatímco vedoucí Moravská Slavia 
klopýtla v Břeclavi. 

23. a 24. kolo: Minerva Bosko-
vice - TJ Sokol Hodonín 3:0 (21, 
23, 22) a 3:1 (-22, 23, 20, 24).
 1.  Boskovice 26 15 5 3 3 66:33 58
 2.  MS Brno 26 16 4 1 5 64:32 57
 3.  Útěchov 26 17 0 1 8 58:30 52
 4.  Břeclav 26 13 3 4 6 59:39 49
 5.  Hodonín 26 12 2 4 8 55:45 44
 6.  Rájec-Jestřebí 24 9 2 0 13 37:45 31
 7.  Střelice 24 3 1 3 17 21:64 14
 8.  Kobylí 26 0 0 1 25 6:78 11

V závěrečném dvojkole hraje tým 
Boskovic v Útěchově a Moravská 
Slavia hostí Rájec-Jestřebí.  (les)

Dosáhne Blanensko na medaili?
REGION - Předposlední kolo Su-

perligy v malém fotbalu je roztaže-
no do pěti dnů. 

Otevíracím zápasem 13. kola bylo 
nedělní utkání Brno - Blanensko, ve 
kterém se hrálo o druhé místo v ta-
bulce. V podzimním měření sil se na 
boskovickém stadionu radoval ze 

zisku dvou bodů celek Brna, když 
po remíze 2:2 zvítězil na penalty. A 
tak se i v neděli dal čekat vyrovna-
ný duel.

13. kolo: Brno - Pivovar Černá 
Hora Blanensko 4:2 (1:0), Havlí-
ček, Sedlák.

Blanensko: Klimeš - Paděra, 
Koudelka, Havlíček, Krystl, Minx, 
Sedlák, Studený, Šmerda, Hapal, 
Voda.

Po herně vyrovnaném prvním 
poločase vedl domácí celek o jed-

Dne 8. ervna uplynou t i roky od 
chvíle, kdy nás navždy opus  l

 
Ing. Pavel Stara.

Kdo jste ho znali, vzpome te s námi. 
Vzpomínají rodina a p átelé.

Dne 8. června uplynulo šest let od
��v�le� �dy n�s nav�dy opus� l

nu branku. Ve druhé půli bylo Brno 
lepší a pět minut před koncem ved-
lo tři jedna. Hosté odvolali brankáře 
a v power-play snížili na 2:3, poté 
byl ještě vyloučen domácí Cenek, 
ale v pokračování power-play při-
dali domácí čtvrtou branku a hned 
na to bylo utkání ukončeno.

Brno se tak v tabulce dostalo na 
druhé místo, třinácté kolo pokračo-
valo v neděli večer zápasem Praha 
- Most, v pondělí večer hostí Pardu-
bice Příbram a kolo bude zakonče-
no ve čtvrtek 14. června utkáním 
Pardubice - Příbram.
 1.  Praha 12 8 1 3 46:33 25
 2.  Brno 13 7 1 5 49:48 23
 3.  Blanensko 13 7 1 5 74:43 22
 4.  Pardubice 12 6 1 5 43:44 20
 5.  Olomouc 12 6 0 6 55:52 18
 6.  Most 12 6 0 6 55:58 18
 7.  Jihlava 12 5 0 7 51:60 15
 8.  Příbram 12 2 0 10 32:67 6

Závěrečné kolo se hraje v neděli 17. 
června s jednotným začátkem v 10:05 
hodin a střetnou se v něm Praha - Olo-
mouc, Jihlava - Brno, Most - Příbram a 
Blanensko - Pardubice.  (les)

Boskovičtí zahrádkáři slavili šedesát let
BOSKOVICE - Základní organiza-

ce Českého zahrádkářského svazu 
Boskovice byla založena 15. června 
1958. 

Při příležitosti 60. výročí založe-
ní této základní organizace se sešli 
v úterý 5. června 2018 členové a 
pozvaní hosté na slavnostním shro-
máždění v kině Panorama. Za město 
Boskovice byla přítomna starostka 
města a členka ZO ČZS Boskovice 
Hana Nedomová, jako host se zú-
častnila také Zdena Kotková, tajem-
nice územního sdružení ČZS.

Tajemnice základní organizace 
ČZS Boskovice Věra Bártová přiví-
tala všechny přítomné a přečetla 

báseň, kterou k této příležitosti slo-
žila jedna z členek zahrádkářského 
svazu.

K 60. výročí založení byl v roce 
2018  zpracován dokument ma-
pující 60 let činnosti této základní 
organizace, který byl přítomným 
premiérově představen.

V další části programu byl pro-
mítnut film Králova zahradnice a 
následovalo malé pohoštění s ne-
formální diskuzí.

K výročí založení organizace byl 
také vydán almanach a v předsálí 
kina byla instalována výstavka ma-
pující činnost ZO ČZS. Boskovice.

 Jaroslav Parma

Víkend v Kunštátě patřit tradičním Svátkům řemesel a krásy ušlechtilých koní.  Foto pořadatelé
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AKCE
Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 17 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v 
dobových pramenech uložených v 
SOkA Blansko. Den otevřených dveří 
spojený s výstavou archiválií k téma-
tu 100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Hravě 
do historie písemnictví a knihoven.
Blansko – Muzeum v 15 hod.: Slav-
nostní vyhlášení nejlepších žáků 9. 
tříd blanenských základních škol.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Jak naslouchat dítěti, aby bylo 
vyslyšeno, beseda.
Blansko – Kavárna Na Kině v 18.30 
hod.: Promítání dokumentu There Is 
No Tomorow.
Velké Opatovice – 2. Mateřská škola 
ve 14.30 hod.: Zahradní slavnost.

KINA
Blansko ve 20 hod. Backstage.
Boskovice v 19.30 hod. Deadpool 2.

středa 13. června
AKCE

Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 17 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v 
dobových pramenech uložených v 
SOkA Blansko. Den otevřených dveří 
spojený s výstavou archiválií k téma-
tu 100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Divadlo Kolárka v 17.30 
hod.: Může za to štrůdl.
Moravský kras - Sloupsko-šošůvská 
jeskyně Eliška v 18 hod.: Čarovné 
tóny Macochy 2018 - FELIX SLOVÁ-
ČEK – ČAU LÁSKO.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ghost Stories.
Boskovice v 15 hod. Kino senior: Tá-
tova volha.
Boskovice v 19.30 hod. Debbie a její 
parťačky.

čtvrtek 14. června
AKCE

Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 17 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v 
dobových pramenech uložených v 
SOkA Blansko. Den otevřených dveří 
spojený s výstavou archiválií k téma-
tu 100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
Závěrečné vystoupení žáků taneční-
ho oboru.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Infor-
macemi ke zdraví , přednáška.
Boskovice – Městské lázně ve 13 až 
16.30 hod.: Plave celá rodina, vstup 
zdarma.

kalendář akcí
Boskovice – Hrad v 18 hod.: Ať žijí 
duchové na hradě Boskovice, muzi-
kál v podání ZUŠ Boskovice.
Moravský kras – Jeskyně Výpustek 
v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy 
2018 - CHVÍLE RADOSTI A POHODY 
- Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ghost Stories.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Bistro Ramen.
Doubravice v 18 hod. Na krátko.

pátek 15. června
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky: 13. 
Škoda sraz Moravský kras.
Blansko – DDM v 8 až 16 hod.: 60 let 
DDM Blansko.
Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 12 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v do-
bových pramenech uložených v SOkA 
Blansko. Den otevřených dveří spo-
jený s výstavou archiválií k tématu 
100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Čistírna odpadních vod 
v 10 hod.: Přijďte za vodou.
Boskovice – Hrad v 18 hod.: Ať žijí 
duchové na hradě Boskovice, muzi-
kál v podání ZUŠ Boskovice.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Pozdní 
sběr, koncert.
Boskovice – Zámecký skleník 
v 19.30 hod.: Lísky vs. Valouny, im-
provizační zápas.
Moravský kras – Jeskyně Výpustek 
v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy 
2018 - ČAROVNÉ TÓNY PODZEMÍ - 
Spiritual kvintet s Dagmar Peckovou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ghost Stories.
Boskovice v 19.30 hod. Já, Simon.

sobota 16. června
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky: 13. 
Škoda sraz Moravský kras.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 15 hod.: Kozelkoviny, výtvarná díl-
na.
Blansko – Zámecký park v 16 hod.: 
DestigmAction.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
Stále živý folklor.
Blansko – Akvapark ve 20 hod.: Zá-
bava s kapelou Medium.
Boskovice – Muzeum v 9 až 15 hod.: 
Bleší trh 2018.
Boskovice – Zámecký skleník v 9 
hod.: Festival MyFace.
Letovice – Zámek v 15 hod.: Bigy 
Fest, multižánrový festival.
Moravský kras – Býčí skála v 9 až 16 
hod.: Dny otevřených dveří v Býčí ská-
le.
Moravský kras – Kateřinská jesky-
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Westernové městečko v Boskovicích 
slaví, zve na koně i šerifa Earpa

BOSKOVICE - Před pětadvaceti 
lety byl pískovcový lom za Bosko-
vicemi jen opuštěnou lokalitou, 
vzdáleně připomínající scénky z 
filmů o slavném apačském náčel-
níkovi Vinnetouovi. Za uplynulého 
čtvrt století jej skupinka nadšenců 
pod vedením šerifa Luboše Jerry-
ho Procházky přeměnila na jeden z 
největších westernových skanzenů 
ve střední Evropě. K letošnímu vý-
ročí obyvatelé městečka připravili 
dvě velká překvapení: show Příběh 
koní a scénku připomínající slavné-
ho šerifa Wyatta Earpa.

„Od našeho vzniku nás navštívil 
více než milion turistů, čehož si 
velmi vážíme. Pyšní jsme na to, že 
jsme tu pro ně zachovali atmosféru 
Divokého západu bez zbytečných 
reklamních poutačů. Právě proto 
se k nám vracejí,“ prozradil Zrcadlu 
šerif Procházka. Připomněl, že nyní 
park tvoří 70 budov, jejichž cen-
trem je jako na Západě Hlavní ulice 
(Main street).

Obývá je kolem sedmdesáti jezd-
ců, kovbojů a herců, kteří se o měs-
tečko a jeho návštěvníky starají. V 
hlavním lokálu, nazvaném 1870 si i 
díky nim lze pochutnat na kovboj-
ských specialitách. Příchozí baví 
nejen na Main street, ale i v jezdec-

ké aréně, přírodním amfiteátru a v 
lokálu 1870 na tamním pódiu, které 
je určené pro nefalšovaný kovboj-
ský kabaret.

Obyvatelé městečka každý rok 
vytvářejí pro návštěvníky nové zá-
bavné programy. Prvním z těch le-
tošních je příběh amerických koní 
- mustangů. Diváci nejprve spatří 
slavného dobyvatele Hernanda Cor-
téze, jak verbuje muže na výpravu 

do Mexika, kde pak rozdrtí Aztéc-
kou říši. Do Ameriky si přiveze 16 
koní. Jemu a některým z jeho špa-
nělských následovníků počátkem 
16. století část koní uteče. O 200 
let později se již po prériích sever-
ní Ameriky prohání neuvěřitelných 
sedm milionů mustangů. Divák 
může sledovat, jak je Indiáni cviči-
li a seznámí se s tím, jaký vlastně 
měli vztah k mustangům. Tečkou za 

příběhem je ukázka toho, jak i dnes 
mexičtí jezdci zvládají dokonalou 
jízdu na koních.

„Příběh slavného šerifa Earpa je re-
konstrukcí skutečné historické udá-
losti. Vždy jej začínáme přímluvou k 
našim nejmladším kamarádům, kte-
rým vysvětlujeme, že jde jen o diva-
dlo, a přestože se bude střílet z koltů, 
pušek, historického kulometu i děla, 
nikomu se ve skutečnosti nic nesta-
ne. Až pak se začíná odehrávat známý 
příběh z OK Coralu v Tombstone, kde 
si šerif Earp se svými bratry vyřídí 
účty se svými úhlavními nepřáteli,“ 
vysvětlil Procházka.

Na podzim připravují obyvate-
lé skanzenu hru, jejíž účastníci se 
převlečou za zlatokopy, budou pl-
nit koly a v jezírcích westernparku 
rýžovat skutečné zlaté šupinky a 
nugety.

Městečko uvádí do prázdnin 
představení vždy v sobotu a v ne-
děli. V červenci a srpnu denně. Sou-
částí skanzenu je i 30 apartmánů ve 
stylových srubech s celkovou kapa-
citou 108 lůžek.

Podrobnosti o městečku najdou 
zájemci na internetových stránkách 
www.westernove-mestecko.cz/.

Martin Jelínek
Foto westernové městečko

ně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy 
2018 - MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY - Jan Smigmátor s Dashou.
Olešnice – Sportbar Sodovkárna 
v 19 hod.: Olešnický Pubquiz.
Šebetov – Zámecký park ve 20 hod.: 
Taneční zábava.
Velké Opatovice – Louka u JZD ze-
mědělců ve 14 hod.: Dětský jezdecký 
den.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Příšerky 
z vesmíru.
Blansko ve 20 hod. Escobar.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat znovu 
v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Já, Simon.

neděle 17. června
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert – Soubory 
ZUŠ Blansko.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Jízdy na LGB železnici.
Blansko – Starobrněnská pivnice 
Velvet v 17 hod.: Čaj o páté s kapelou 
Velvet.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 9 
hod.: Maska jede, cyklovýlet.
Boskovice – Betany v 11 až 19 hod.: 
Zahradní slavnost.
Boskovice – Kostel sv. Jakuba v 15 
hod.: Sborování 2018.
Knínice – Fara ve 14.30 hod.: Farní 
den.
Letovice – Zahrada Nemocnice Milo-
srdných bratří Letovice ve 14 až 17 

hod.: Zábavné odpoledne pro děti a 
dospělé spojené s oslavou Dne otců.
Moravský kras – Býčí skála v 9 až 
16 hod.: Dny otevřených dveří v Býčí 
skále.
Moravský kras – Punkevní jezírko na 
dně propasti Macocha ve 20 hod.: Ča-
rovné tóny Macochy 2018 - KONCERT 
PRO DESET STRUN - Jaroslav Svěcený 
(housle) a Miloslav Klaus (kytara).
Vanovice – Hřiště ve 14 hod.: Tělový-
chovné slavnosti.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerky z vesmí-
ru.
Blansko v 17 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Blansko ve 20 hod. Escobar.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat znovu 
v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Escobar.

pondělí 18. června
AKCE

Blansko – U Vláčku v 10 hod.: Den 
pro lesní školku Skalka.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Předprázdninové aranžování – 
Oválná dekorace na stůl.
Velké Opatovice – Moravské karto-
gra�ické centrum v 17 hod.: Závěreč-
ný koncert žáků ZUŠ.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Hastrman.
Blansko ve 20 hod. Escobar.
Boskovice v 19.30 hod. Pepa.

Dětský den u koní 
Kde?  Ranč Kopaniny u Kulířova 

Kdy?  Neděle 17. 6. 2018 od 14:00 hodin 

 

Program:  

 Trampolína 
 Soutěže pro děti  
 Cukrová vata 
 Malování na obličej 
 Vodění dětí na koních 
 16:00 Představení na koních - ukázka ježdění  

Občerstvení po celé odpoledne zajištěno – pivo, limonáda, 
párky, sladkosti. 

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vás! 
 

Výstava poodhaluje tajemství jeskynních kostí
BLANSKO - Muzeum Blanenska 

připravilo novou výstavu. Ta potěší 
především milovníky tajemství spo-
jená s jeskyněmi Moravského krasu. 
Představuje totiž kosti jeskynních 
medvědů a lvů uložené po tisíciletí 
v jeskynních chodbách hluboko pod 
zemí.

„Časově se budou návštěvníci po-
hybovat před dvěma a půl miliony 
lety až po současnost. Většinu toho 
času vyplňují starší čtvrtohory nebo-
li pleistocén, známý též jako „doba le-
dová“, který trval něco přes dva a půl 
milionu let, což je doba v poměru ke 
stáří Země a života na ní velmi krát-
ká. Z pohledu nás lidí se však jedná o 
téměř nepředstavitelně dlouhý čas,“ 
uvedla ředitelka muzea Pavlína Ko-
mínková. 

Nejstarší nálezy a příběhy z vý-
stavy pocházejí z přelomu spodního 
pleistocénu z období asi před 700 
000 až 1 000 000 lety.

„Bylo to právě v Blansku, kde před 
nějakými sto šedesáti lety Jindřich 
Wankel vystavil poprvé „ty podivné 
jeskynní kosti“ veřejnosti. Chtěl tak 

především sdělit, co a proč to vlastně 
„v těch dírách kope“. Vracíme se tedy 
do Blanska ve stopách romantických 
kopáčů, vyzbrojeni moderními me-
todami výzkumu, technikou a vším 
arzenálem současného poznání, aby-
chom odpověděli na stejné otázky 
jako naši předchůdci: Co to po těch 
jeskyních kopete? Proč? K čemu ty 
kosti jsou? Přijďte tedy a ptejte se,“ 
zve na výstavu její autor, jeskyňář a 
přírodovědec Vlastislav Káňa.

Výstava je připravena ve spoluprá-
ci se Slovenským múzeem ochrany 
přírody a jaskyniarstva v Liptovském 
Mikuláši v podhůří Vysokých tater. 
Právě zde se odborně zpracovávají 
speleopaleontologické nálezy ze slo-
venských jeskyní. 

„Díky spolupráci se dvěma vý-
znamnými slovenskými muzei se 
nám podařilo zrealizovat myšlenku 
„Československého lva“, který před-
stavuje unikátní rekonstruovanou 
kostru jeskynního lva podle nálezů ze 
Slovenska, z českých jeskyní a dokon-
struovaného podle kostí současných 
jedinců,“ upozornila Komínková.

Kostra byla vyrobena metodou 3D 
tisku z vytvořených modelů. Modely, 
tisk a sestavení kostry zajistilo Digi-
talizačné centrum v Banské Bystrici 
patřící pod Muzeum Slovenského Ná-
rodného Povstania. 

Návštěvníci budou moci nahléd-
nout také pod povrch díky unikátním 
videozáznamům z nepřístupných jes-

kyní, kde probíhají právě speleopale-
ontologické výzkumy.

Výstava potrvá v Muzeu Blanenska 
až do 26. srpna. Součástí výstavy jsou 
i interaktivní prvky pro děti, kvíz a 
23. června v rámci Evropského dne 
chráněných území budou probíhat 
komentované prohlídky. 

 (hrr), foto Muzeum Blanenska
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Miroslav Buchta: Sedmdesát let od založení hokeje ve Vilémovicích - 2
Pokračování z minulého čísla...

Pak již zbývalo jen „lajnování“ brankových čar, modrých 
čar obranného respektive útočného pásma a středové červe-
né čáry. Ale to ještě pro mistrovská utkání nestačilo. Zbývaly 
body pro vhazování buly a kruhy kolem nich. Barvy červená 
a modrá v prášku se nakoupila v místním obchodě pana La-
dislava Hřebíčka, popř. ve „spolku“ Vzájemnost Včela, kde 
působil jako prodavač p. Boh. Nejezchleb z Jedovnic, také 
hokejista. Na rovné čáry posloužila šablona ze dvou dlou-
hých desek přiměřené délky, spojených krátkými destička-
mi. Na kruhy se používal motouz a štětka přiměřené šířky. 
Aby se mohlo hrát i večer, bylo i na rybníce pořízeno umělé 
osvětlení. Po obou stranách rybníka bylo umístěno několik 
dřevěných vysokých sloupů, protilehlé byly spojeny ocelo-
vými lanky, na nich přichyceny kovové lustry a do nich při-
veden kabely proud.

Pokud šlo o rozměry hřiště, pak podle změn pravidel LIHG 
učiněné na kongresu v Curychu v roce 1946 se uvádělo o 
rozměrech hřiště toto: „a) ideální 30x60 m, b) minimální 
pro šampionáty LIHG 26x56 m, není stanoveno žádné mini-
mum pro utkání mezinárodní, ale je-li rozměr hřiště menší 
než minimální, třeba to při sjednávání utkání sdělit“. Nelze 
vyloučit, že pro soutěže v ČSR byly nějaké úlevy ve velikosti 
hrací plochy.

První utkání se hrálo 12. 12. 1948 s Jedovnicemi s výsled-
kem 3:7. Celkem bylo v první sezóně 1948/49 sehráno 12 
přátelských zápasů, přičemž vilémovičtí vyhráli šest, pro-
hráli čtyři a dvě utkání skončila nerozhodně, při celkovém 
skóre 80:51. Dalšími soupeři byla mužstva Baldovce, Rudi-
ce, Ostrova, Sloupu a Šošůvky. Hráč Jiří Buchta dal v těchto 
zápasech 35 branek. 

Horní řada zleva: Milan Kučera, Rudolf Ježek, Václav Štrajt, Jiří 
Priesel, Eduard Kučera, Jan Kučera, v pokleku Bohumil Urbá-
nek, Jan Buchta, Jiří Buchta. Sezóna 1948/49.

Jak ukazuje výše uvedená fotografie z této první sezóny, 
hrálo se ve fotbalových dresech, hokejových kalhotách a 
stulpnách, které zakrývaly chrániče nohou. Stulpny nebo též 
punčochy se upevňovaly pomocí dámského podvazkového 
pásu nebo jednoduchých podvazků. Rukavice hráčů v poli 
byly jen obyčejné prstové nebo žádné. Pouze brankář byl lépe 
chráněn brankářskými chrániči a tzv. „zástěrou“ (vestou), 
která byla překryta svetrem či dresem a chránila celou hruď. 
A na rukou měl brankářské rukavice a náloketníky.

Dne 13. 10. 1949 byl na výborové schůzi Sokola ve Vilé-
movicích schválen návrh na zaregistrování odboru (oddílu) 
ledního hokeje a jeho přihlášení do soutěže. Krajský výbor 
svazu ledního hokeje v Brně tuto žádost 26. 11. 1949 schválil 
a v sezóně 1949/50 zařadil mužstvo Vilémovic do III. třídy, 
skupiny F. Je nutné uvést, že k registraci musel být zřejmě 

doložen jmenný seznam hráčů včetně dat narození a zřejmě i 
seznam funkcionářů. 

Ve výše uvedené soutěži bylo ve skupině šest mužstev: Je-
dovnice, MEZ Židenice, Ostrov u Macochy, Rudice, Sloup a Vi-
lémovice. V konečné tabulce skončily Vilémovice na 2. místě. 
Porazily Rudici 6:2, Ostrov 6:3 a MEZ Brno 6:4. V Ostrově se 
hrálo na kluzišti v blízkosti fotbalového hřiště, kde základní 
plocha byla pod úrovní okolního terénu. Na podzim se tam 
zavedla voda ze sousední strouhy (potoka) a jakmile přišel 
mráz, byla k dispozici základní ledová vrstva. Ve Sloupě se 
hrálo na hřišti „U skal“. I tam byl blízko potok. Protože kromě 
mistrovských zápasů s Jedovnicemi a Sloupem se s nimi hrálo 
i přátelsky, nedokáži ze svých zápisků určit, která byla mi-
strovská utkání. Celkem bylo sehráno 10 zápasů. Nejlepším 
střelcem byl opět bratr Jiří Buchta s 17 góly.

Horní řada zleva:Josef Doležel, V. Štrajt, Jiří Buchta, R. Ježek, 
B. Urbánek, Milan Chlup, J. Priesel, v pokleku M. Kučera, Jan 
Buchta, Jiří Ambrož. Sezóna 1949/50.

Z  této sezóny si dobře pamatuji na zajímavou situaci. Střet-
nutí s MEZ Židenice se hrálo v neděli v Brně na kluzišti na 
Gajdošově ulici, kde byl led nastříkán na tenisové kurty. Při 
odjezdu z autobusu z vesnice se autobus zastavil v polovině 
„Branky“, jak se říká místní komunikaci, neboť předjížděl 
místního občana L.G., sportovně založeného, jdoucího naleh-
ko a obutý v „kominíčkách“ nejspíše do Zahumenské hospo-
dy. Autobus zastavil a několik aktivních hokejistů po nějaké 
době přemluvilo dotyčného, aby s nimi a ostatními fanoušky 
jel do Brna. Tak se stalo. Díky tomu, že byl krásný slunečný 
den, přežil tento fanoušek zájezd ve zdraví včetně zastávky 
při zpáteční cestě v restauraci „U Votrubů“ v Ochozi u Brna. 
I v dalších letech se při návratu ze zápasů z míst kolem Brna 
stala tato zastávka trvalým zvykem. 

Zřejmě již v této sezóně podporovali místní fanoušci svoje 
mužstvo pokřikem: „Ať je teplo nebo zima, Macocha je vždyc-
ky prima“. Dokonce si myslím, že autorem tohoto pokřiku byl 
hráč Václav Štrajt, který stál u kolébky hokeje ve Vilémovi-
cích. Jméno Macocha bylo použito proto, že tato propast leží 
na katastru obce Vilémovice. Navíc v určité době, možná v éře 
úspěchů místního fotbalového klubu ve 30. letech minulého 
století, bylo uvedeno v názvu SK Macocha Vilémovice. Je to 
vidět na prvních hokejových fotografiích, kde mají na sobě 
hráči fotbalové dresy a na levé straně prsou písmena M a V 
vedle sebe  v uzavřeném oválu. Na nových hokejových dre-
sech pak bylo písmeno M   vloženo do širšího zaobleného pís-
mene V. V počátečních dobách byla klubová barva zelená, ale 
v různých odstínech.

Ze sezóny 1950/51 není moje evidence úplná, nicméně se 
hrála utkání se Sloupem, Šošůvkou, Vranovem u Brna, přátel-
ská i mistrovská, a jistě i dalšími soupeři jako Ostrov a Jedov-
nice. S nadsázkou lze říci, že zlatým hřebem sezóny byl první 
zápas na ledě brněnského zimního stadionu dne 11. 1. 1951 

v mistrovském zápase proti Kovomatu Brno, který jsme pora-
zili 15:2. Byl to snad pozápas po předchozím ligovém utkání 
GZ Královo Pole. A nejen to. Následující den se o tomto zápase 
objevila  ve venkovském vydání deníku Svobodné slovo, který 
jsme doma odebírali, krátká zpráva o tomto zápase. Největší 
problém redaktorovi udělalo příjmení Priesel, které měli dva 
bratři hrající za Vilémovice. Ti se do Vilémovic přistěhovali 
v roce 1947 spolu s celou rodinou ze Sloupu, když tam se při-
stěhovali z Brna-Líšně v roce 1941. Jejich příchod do obce vý-
znamně pomohl vytvořit mužstvo. Již v této sezóně se v dresu 
Vilémovic poprvé objevil hráč odjinud než z Vilémovic. Byl to 
Rudolf Musil z Kotvrdovic. V uvedené sezóně hrálo i mužstvo 
dorostu.

Od prosince roku 1948 do února 1951 působili v mužstvu 
tito hráči: brankář Jan Buchta a hráči Jiří Ambrož, Jiří Buchta, 
Josef Doležel, Milan Chlup, Rudolf Ježek, Jan Kučera, Eduard 
Kučera, Milan Kučera, kteří nebyli sourozenci, Jiří Nejezchleb, 
bratři František a Jiří Prieselové, Bohumil Urbánek a Václav 
Štrajt.

Hřiště na hokej na místním rybníku mělo řadu problémů. 
V průběhu zimy docházelo k tomu, že se led prohýbal a pras-
kal, i když tloušťka ledu byla dostatečná. Příčinou byl jednak 
odběr vody z rybníka, který vytvářel vzduchovou mezeru 
mezi úrovní vodní hladiny a spodní vrstvou ledu, jednak „le-
dování“. To spočívalo v řezání či sekání velkých kusů ledu, 
které byly následně uloženy ve sklepě, situovaném ve stráni 
v blízkosti domu místního cukráře p. A. Malacha. Tam byly 
uchovány, aby byly následně používány při výrobě, přepravě 
a prodeji zmrzliny. Tu prodával od jara do konce léta v blíz-
kosti Horního můstku propasti Macochy. 

V roce 1951 byl získán pozemek na humně vybombardova-
ného stavení u rybníka. Humno bylo v průběhu několika roků 
srovnáno do roviny, byly vyrobeny a nainstalovány vysoké 
mantinely a pořízeno osvětlení. V bezprostřední blízkosti 
hokejového hřiště byly vybudovány kabiny. Ty byly zpočátku 
jen dřevěné, teprve později zděné. Podíleli se hráči i příznivci, 
ba i školní děti včetně mne. Bylo vynaloženo mnoho brigád-
nických hodin. Hřiště začalo plnohodnotně sloužit v sezóně 
1954/55. První mistrovské utkání na něm bylo sehráno 23. 1. 
1955 proti Svitavám. Domácí vyhráli 8:1. 

V počátcích, když se hrálo na rybníku, se hráči domácí i 
hosté převlékali doma a na místě si pouze obuli brusle. A roz-
hodčí se mohl převléci buď v hostinci nebo u některého hráče 
blízko rybníka.

O sezóně 1951/52 nemám osobní záznamy o utkáních, ale 
mám za to, že v této zimě hráli za Vilémovice tři hráči z Rudi-
ce, na jejichž jména si nemohu vzpomenout. 

Zadní řada zleva: Jiří Buchta, E. Kučera, František Priesel, B. 
Urbánek, Jiří Nejezchleb, J. Kučera, Miroslav Hrstka, J. Priesel, 
Milan Kučera, v pokleku Jiří Urbánek, Petr Chlup, Jan Buchta, 
Jaroslav Nejezchleb, Jiří Grim. Vánoce 1953, přátelské utkání 
se Sloupem.

V následující sezóně 1952/53 byla hrána mistrovská utká-
ní s Kotvrdovicemi, Jedovnicemi, Křtinami a Ostrovem, přá-

telsky pak s Ostrovem, Sloupem a Jedovnicemi a Šošůvkou. 
V sestavě se objevila další jména, a to: František Jedlička, Lu-
bomír Starý, Jaroslav Ambrož (bratr staršího Jiřího), Ladislav 
Skoupý, Miroslav Hrstka, Miroslav Nejezchleb, Emil Starý, Jiří 
Urbánek (bratr staršího Bohumila), Miroslav Kakáč. Ti, co ne-
dosáhli věku 18 let, hráli pouze v přátelských zápasech.

V sezóně 1953/1954 bylo sehráno minimálně pět přátel-
ských utkání, a to s Ostrovem, se Sloupem dvakrát, se Sparta-
kem ČKD Blansko na krásném kluzišti v Olomučanech, s vý-
sledkem 23:6 v prospěch Vilémovic. Pamatuji si, že na takový 
počet vstřelených branek nebyly k dispozici čísla do ukaza-
tele skóre vyšší než 20. Dvojciferné vítězství bylo také nad 
Kotvrdovicemi, kdy utkání skončilo výsledkem 18:3. Rovněž 
byla sehrána dvě pohárová utkání s Dolní Lhotou a Ostrovem. 
V mistrovských utkáních porazily Vilémovice Rudici, Kotvr-
dovice a Jedovnice, kdy tato mužstva hrála pod označením 
Sokol, a také Spartak Metra Blansko, s celkovým skóre 38:10. 
K postupu do vyšší soutěže bylo ještě nutné vyhrát kvalifikaci 
s mužstvy Tatran Rájec nad Svitavou, Spartak ČKD Blansko a 
Sokol Křtiny. I to se podařilo a postoupilo se do krajské sou-
těže. Na konci tohoto veleúspěšného roku bylo impozantní 
skóre ze všech zápasů 139:37, podotýkám, že podle mé neo-
ficiální statistiky, s jedinou porážkou v pohárovém utkání, při 
počtu 15 zápasů. V této postupové sezóně při mistrovských 
zápasech působili brankář Jan Buchta, obranné dvojice Jan 
Kučera a Jiří Nejezchleb, Milan Kučera a Miroslav Hrstka, prv-
ní útok Bohumil Urbánek, Jiří Buchta a Rudolf Ježek, ve dru-
hém útoku se vystřídali hráči Jiří Priesel, Jaroslav Ambrož, 
Václav Štrajt a Petr Chlup. V přátelských utkáních pak také 
hráli Bohumil Procházka, Jiří Urbánek, Jiří Grim a Jaroslav 
Nejezchleb.

Nejlepší střelec počátečních let Jiří Buchta.

V sezóně 1954/55, která byla první na krajské úrovni, bylo 
hráno ve skupině s mužstvy Rudá hvězda Brno B, Lysice, Mo-
ravská Třebová, Svitavy a Sloup, přátelské zápasy byly sehrá-
ny s mužstvy Spartak ČKD Blansko, Rudice, Křtiny, Sloup a 
Bílovice nad Svitavou. V přátelských a mistrovských zápasech 
se vystřídali brankáři Jan Buchta, z Brna hostující Švestka a 
mimořádně hráč v poli Fr. Priesel, dále v obraně P. Chlup, B. 
Procházka, J. Kučera, Jiří Nejezchleb, Jar. Nejezchleb, M. Kuče-
ra a v útoku B. Urbánek, J. Urbánek, E. Kučera a jeho mladší 
bratr Miroslav, M. Chlup, J. Priesel, Jar. Ambrož, J. Grim, Václav 
Hřebíček. V této sezóně již chyběl bratr Jiří Buchta, který se 
po svatbě přestěhoval do Sloupu a hrál za tamní oddíl až do 
konce 50. let minulého století.

Po celou dobu existence vilémovického hokeje, pokud exis-
tovala dvouletá povinná vojenská služba, bylo nutno počítat 
s absencí hráčů, kteří narukovali. Nebylo to ale absolutní, neboť 
pokud se dostali na dovolenou v období sezóny, pak nastoupili 
v přátelských zápasech. Šlo-li v krajské soutěži o udržení, pak 
v několika případech hráli vojáci „na černo“. Někteří se po vojně 
již nevrátili, neboť se oženili a odstěhovali mimo obec.

Na tomto místě je vhodné upozornit na to, že od roku 1949 
vznikly samostatné okresy Blansko a Boskovice, přičemž 
Lysice příslušely do okresu Boskovice. Do kraje Brno však 
příslušely i okresy Svitavy a Moravská Třebová. Takže až po 
postupu do krajských soutěží se Vilémovice setkávaly se sou-
peři ze sousedních okresů, respektive z kraje Brno, či později 
z Jihomoravského kraje.

Jak šel čas, měnili se hráči, zlepšovalo se vybavení, ale stále 
se hrálo v krajské soutěži. Vrcholné období bylo v 70. letech 
minulého století. Největším úspěchem vilémovického muž-
stva bylo vítězství v krajském přeboru (nebo jedné skupině 
krajského přeboru) v sezóně 1972/1973. V kvalifikaci o po-
stup do vyšší soutěže však jsme nestačili na Žďas Ždár. Aby 
také ne. Žďár byl okresní město s téměř 15 000 obyvatel a 
oddíl byl zaštítěn významným strojírenským podnikem. To se 
již často využívaly možnosti umělého ledu na zimním stadio-
nu v Blansku. Nesmím však zapomenout na to, že již dokonce 
v  50. letech se některá soutěžní utkání dohrávala na zimním 
stadiónu v Brně z důvodu regulérnosti soutěže. Podle pamět-
níků byla 70. léta nejúspěšnějším obdobím vilémovického 
hokeje. Dodejme ještě, že se v průběhu let zvyšoval počet 
hráčů k utkání, asi v posloupnosti 11, 15, 17 až po dnešních 
22. Na venkově však jen vyjmečně.

Již od počátku 50. let minulého století působila postupně 
ve Vilémovicích řada hráčů z okolních obcí, tedy z Ostrova, 
Jedovnic, Rudice, Krasové, Kotvrdovic, Senetářova, Podomí, 
Lažánek, ale i z Blanska a  dalších obcí. 

Období po roce 1990 znamenalo návrat do okresního pře-
boru a s koncem 20. století skončil i hokej v rodné obci. Ani 
hokejové hřiště už není. Dalo by se říci, že vilémovický hokej 
začal na rybníku, takže skutečně šlo o „rybníkáře“ a skončil 
svoji cestu na „zimáku“ v  Blansku. 

Nemusíme však smutnit, neboť již dávno předtím skončil 
definitivně hokej v Jedovnicích, Rudici, Ostrově, Křtinách, 
Kotvrdovicích, Dolní Lhotě, Šošůvce, Olomučanech, Doubra-
vici a dalších obcích a městysech Blanenska. V řadě přípa-
dů existovala přetržka, např. v Adamově. Vždyť v sezóně 
2017/18 hrálo v okresním přeboru osm týmů, z Blanenska 
pak jen Dynamiters Blansko B, Spartak Adamov, z.s., TJ Sokol 
Březina, několik roků již okres Brno-venkov, TJ Rájec-Jestřebí 
a TJ Sokol Černá Hora. O stupeň výš Minerva Boskovice a Dy-
namiters Blansko A. Takže jen pouhých pět oddílů. K Březině 
lze uvést, že oddíl byl založen až v sezóně 1968/69. Momen-
tálně se závodně nehraje hokej ani ve Sloupě, ani v Lysicích.

Ještě poznámka. Dlouhá léta pečoval o dokumenty Bohumil 
Urbánek, zakládající člen hráč, trenér a obětavý funkcionář. 
Po jeho smrti se dokumenty z celé éry vilémovického hokeje 
kamsi poděly. Moje snaha po jejich získání nebyla úspěšná. 
Škoda. Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc.

 Dokončení příště...
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AKCE
Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 17 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v 
dobových pramenech uložených v 
SOkA Blansko. Den otevřených dveří 
spojený s výstavou archiválií k téma-
tu 100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Hravě 
do historie písemnictví a knihoven.
Blansko – Muzeum v 15 hod.: Slav-
nostní vyhlášení nejlepších žáků 9. 
tříd blanenských základních škol.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Jak naslouchat dítěti, aby bylo 
vyslyšeno, beseda.
Blansko – Kavárna Na Kině v 18.30 
hod.: Promítání dokumentu There Is 
No Tomorow.
Velké Opatovice – 2. Mateřská škola 
ve 14.30 hod.: Zahradní slavnost.

KINA
Blansko ve 20 hod. Backstage.
Boskovice v 19.30 hod. Deadpool 2.

středa 13. června
AKCE

Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 17 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v 
dobových pramenech uložených v 
SOkA Blansko. Den otevřených dveří 
spojený s výstavou archiválií k téma-
tu 100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Divadlo Kolárka v 17.30 
hod.: Může za to štrůdl.
Moravský kras - Sloupsko-šošůvská 
jeskyně Eliška v 18 hod.: Čarovné 
tóny Macochy 2018 - FELIX SLOVÁ-
ČEK – ČAU LÁSKO.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ghost Stories.
Boskovice v 15 hod. Kino senior: Tá-
tova volha.
Boskovice v 19.30 hod. Debbie a její 
parťačky.

čtvrtek 14. června
AKCE

Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 17 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v 
dobových pramenech uložených v 
SOkA Blansko. Den otevřených dveří 
spojený s výstavou archiválií k téma-
tu 100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
Závěrečné vystoupení žáků taneční-
ho oboru.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Infor-
macemi ke zdraví , přednáška.
Boskovice – Městské lázně ve 13 až 
16.30 hod.: Plave celá rodina, vstup 
zdarma.

kalendář akcí
Boskovice – Hrad v 18 hod.: Ať žijí 
duchové na hradě Boskovice, muzi-
kál v podání ZUŠ Boskovice.
Moravský kras – Jeskyně Výpustek 
v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy 
2018 - CHVÍLE RADOSTI A POHODY 
- Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ghost Stories.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Bistro Ramen.
Doubravice v 18 hod. Na krátko.

pátek 15. června
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky: 13. 
Škoda sraz Moravský kras.
Blansko – DDM v 8 až 16 hod.: 60 let 
DDM Blansko.
Blansko – Státní okresní archiv v 9 
až 12 hod.: Vznik ČSR v r. 1918 v do-
bových pramenech uložených v SOkA 
Blansko. Den otevřených dveří spo-
jený s výstavou archiválií k tématu 
100. výročí vzniku Československé 
republiky.
Blansko – Čistírna odpadních vod 
v 10 hod.: Přijďte za vodou.
Boskovice – Hrad v 18 hod.: Ať žijí 
duchové na hradě Boskovice, muzi-
kál v podání ZUŠ Boskovice.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Pozdní 
sběr, koncert.
Boskovice – Zámecký skleník 
v 19.30 hod.: Lísky vs. Valouny, im-
provizační zápas.
Moravský kras – Jeskyně Výpustek 
v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy 
2018 - ČAROVNÉ TÓNY PODZEMÍ - 
Spiritual kvintet s Dagmar Peckovou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ghost Stories.
Boskovice v 19.30 hod. Já, Simon.

sobota 16. června
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky: 13. 
Škoda sraz Moravský kras.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 15 hod.: Kozelkoviny, výtvarná díl-
na.
Blansko – Zámecký park v 16 hod.: 
DestigmAction.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: 
Stále živý folklor.
Blansko – Akvapark ve 20 hod.: Zá-
bava s kapelou Medium.
Boskovice – Muzeum v 9 až 15 hod.: 
Bleší trh 2018.
Boskovice – Zámecký skleník v 9 
hod.: Festival MyFace.
Letovice – Zámek v 15 hod.: Bigy 
Fest, multižánrový festival.
Moravský kras – Býčí skála v 9 až 16 
hod.: Dny otevřených dveří v Býčí ská-
le.
Moravský kras – Kateřinská jesky-
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Westernové městečko v Boskovicích 
slaví, zve na koně i šerifa Earpa

BOSKOVICE - Před pětadvaceti 
lety byl pískovcový lom za Bosko-
vicemi jen opuštěnou lokalitou, 
vzdáleně připomínající scénky z 
filmů o slavném apačském náčel-
níkovi Vinnetouovi. Za uplynulého 
čtvrt století jej skupinka nadšenců 
pod vedením šerifa Luboše Jerry-
ho Procházky přeměnila na jeden z 
největších westernových skanzenů 
ve střední Evropě. K letošnímu vý-
ročí obyvatelé městečka připravili 
dvě velká překvapení: show Příběh 
koní a scénku připomínající slavné-
ho šerifa Wyatta Earpa.

„Od našeho vzniku nás navštívil 
více než milion turistů, čehož si 
velmi vážíme. Pyšní jsme na to, že 
jsme tu pro ně zachovali atmosféru 
Divokého západu bez zbytečných 
reklamních poutačů. Právě proto 
se k nám vracejí,“ prozradil Zrcadlu 
šerif Procházka. Připomněl, že nyní 
park tvoří 70 budov, jejichž cen-
trem je jako na Západě Hlavní ulice 
(Main street).

Obývá je kolem sedmdesáti jezd-
ců, kovbojů a herců, kteří se o měs-
tečko a jeho návštěvníky starají. V 
hlavním lokálu, nazvaném 1870 si i 
díky nim lze pochutnat na kovboj-
ských specialitách. Příchozí baví 
nejen na Main street, ale i v jezdec-

ké aréně, přírodním amfiteátru a v 
lokálu 1870 na tamním pódiu, které 
je určené pro nefalšovaný kovboj-
ský kabaret.

Obyvatelé městečka každý rok 
vytvářejí pro návštěvníky nové zá-
bavné programy. Prvním z těch le-
tošních je příběh amerických koní 
- mustangů. Diváci nejprve spatří 
slavného dobyvatele Hernanda Cor-
téze, jak verbuje muže na výpravu 

do Mexika, kde pak rozdrtí Aztéc-
kou říši. Do Ameriky si přiveze 16 
koní. Jemu a některým z jeho špa-
nělských následovníků počátkem 
16. století část koní uteče. O 200 
let později se již po prériích sever-
ní Ameriky prohání neuvěřitelných 
sedm milionů mustangů. Divák 
může sledovat, jak je Indiáni cviči-
li a seznámí se s tím, jaký vlastně 
měli vztah k mustangům. Tečkou za 

příběhem je ukázka toho, jak i dnes 
mexičtí jezdci zvládají dokonalou 
jízdu na koních.

„Příběh slavného šerifa Earpa je re-
konstrukcí skutečné historické udá-
losti. Vždy jej začínáme přímluvou k 
našim nejmladším kamarádům, kte-
rým vysvětlujeme, že jde jen o diva-
dlo, a přestože se bude střílet z koltů, 
pušek, historického kulometu i děla, 
nikomu se ve skutečnosti nic nesta-
ne. Až pak se začíná odehrávat známý 
příběh z OK Coralu v Tombstone, kde 
si šerif Earp se svými bratry vyřídí 
účty se svými úhlavními nepřáteli,“ 
vysvětlil Procházka.

Na podzim připravují obyvate-
lé skanzenu hru, jejíž účastníci se 
převlečou za zlatokopy, budou pl-
nit koly a v jezírcích westernparku 
rýžovat skutečné zlaté šupinky a 
nugety.

Městečko uvádí do prázdnin 
představení vždy v sobotu a v ne-
děli. V červenci a srpnu denně. Sou-
částí skanzenu je i 30 apartmánů ve 
stylových srubech s celkovou kapa-
citou 108 lůžek.

Podrobnosti o městečku najdou 
zájemci na internetových stránkách 
www.westernove-mestecko.cz/.

Martin Jelínek
Foto westernové městečko

ně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy 
2018 - MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY - Jan Smigmátor s Dashou.
Olešnice – Sportbar Sodovkárna 
v 19 hod.: Olešnický Pubquiz.
Šebetov – Zámecký park ve 20 hod.: 
Taneční zábava.
Velké Opatovice – Louka u JZD ze-
mědělců ve 14 hod.: Dětský jezdecký 
den.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Příšerky 
z vesmíru.
Blansko ve 20 hod. Escobar.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat znovu 
v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Já, Simon.

neděle 17. června
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert – Soubory 
ZUŠ Blansko.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Jízdy na LGB železnici.
Blansko – Starobrněnská pivnice 
Velvet v 17 hod.: Čaj o páté s kapelou 
Velvet.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 9 
hod.: Maska jede, cyklovýlet.
Boskovice – Betany v 11 až 19 hod.: 
Zahradní slavnost.
Boskovice – Kostel sv. Jakuba v 15 
hod.: Sborování 2018.
Knínice – Fara ve 14.30 hod.: Farní 
den.
Letovice – Zahrada Nemocnice Milo-
srdných bratří Letovice ve 14 až 17 

hod.: Zábavné odpoledne pro děti a 
dospělé spojené s oslavou Dne otců.
Moravský kras – Býčí skála v 9 až 
16 hod.: Dny otevřených dveří v Býčí 
skále.
Moravský kras – Punkevní jezírko na 
dně propasti Macocha ve 20 hod.: Ča-
rovné tóny Macochy 2018 - KONCERT 
PRO DESET STRUN - Jaroslav Svěcený 
(housle) a Miloslav Klaus (kytara).
Vanovice – Hřiště ve 14 hod.: Tělový-
chovné slavnosti.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerky z vesmí-
ru.
Blansko v 17 hod. Solo: Star Wars 
Story.
Blansko ve 20 hod. Escobar.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat znovu 
v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Escobar.

pondělí 18. června
AKCE

Blansko – U Vláčku v 10 hod.: Den 
pro lesní školku Skalka.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Předprázdninové aranžování – 
Oválná dekorace na stůl.
Velké Opatovice – Moravské karto-
gra�ické centrum v 17 hod.: Závěreč-
ný koncert žáků ZUŠ.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Hastrman.
Blansko ve 20 hod. Escobar.
Boskovice v 19.30 hod. Pepa.

Dětský den u koní 
Kde?  Ranč Kopaniny u Kulířova 

Kdy?  Neděle 17. 6. 2018 od 14:00 hodin 

 

Program:  

 Trampolína 
 Soutěže pro děti  
 Cukrová vata 
 Malování na obličej 
 Vodění dětí na koních 
 16:00 Představení na koních - ukázka ježdění  

Občerstvení po celé odpoledne zajištěno – pivo, limonáda, 
párky, sladkosti. 

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vás! 
 

Výstava poodhaluje tajemství jeskynních kostí
BLANSKO - Muzeum Blanenska 

připravilo novou výstavu. Ta potěší 
především milovníky tajemství spo-
jená s jeskyněmi Moravského krasu. 
Představuje totiž kosti jeskynních 
medvědů a lvů uložené po tisíciletí 
v jeskynních chodbách hluboko pod 
zemí.

„Časově se budou návštěvníci po-
hybovat před dvěma a půl miliony 
lety až po současnost. Většinu toho 
času vyplňují starší čtvrtohory nebo-
li pleistocén, známý též jako „doba le-
dová“, který trval něco přes dva a půl 
milionu let, což je doba v poměru ke 
stáří Země a života na ní velmi krát-
ká. Z pohledu nás lidí se však jedná o 
téměř nepředstavitelně dlouhý čas,“ 
uvedla ředitelka muzea Pavlína Ko-
mínková. 

Nejstarší nálezy a příběhy z vý-
stavy pocházejí z přelomu spodního 
pleistocénu z období asi před 700 
000 až 1 000 000 lety.

„Bylo to právě v Blansku, kde před 
nějakými sto šedesáti lety Jindřich 
Wankel vystavil poprvé „ty podivné 
jeskynní kosti“ veřejnosti. Chtěl tak 

především sdělit, co a proč to vlastně 
„v těch dírách kope“. Vracíme se tedy 
do Blanska ve stopách romantických 
kopáčů, vyzbrojeni moderními me-
todami výzkumu, technikou a vším 
arzenálem současného poznání, aby-
chom odpověděli na stejné otázky 
jako naši předchůdci: Co to po těch 
jeskyních kopete? Proč? K čemu ty 
kosti jsou? Přijďte tedy a ptejte se,“ 
zve na výstavu její autor, jeskyňář a 
přírodovědec Vlastislav Káňa.

Výstava je připravena ve spoluprá-
ci se Slovenským múzeem ochrany 
přírody a jaskyniarstva v Liptovském 
Mikuláši v podhůří Vysokých tater. 
Právě zde se odborně zpracovávají 
speleopaleontologické nálezy ze slo-
venských jeskyní. 

„Díky spolupráci se dvěma vý-
znamnými slovenskými muzei se 
nám podařilo zrealizovat myšlenku 
„Československého lva“, který před-
stavuje unikátní rekonstruovanou 
kostru jeskynního lva podle nálezů ze 
Slovenska, z českých jeskyní a dokon-
struovaného podle kostí současných 
jedinců,“ upozornila Komínková.

Kostra byla vyrobena metodou 3D 
tisku z vytvořených modelů. Modely, 
tisk a sestavení kostry zajistilo Digi-
talizačné centrum v Banské Bystrici 
patřící pod Muzeum Slovenského Ná-
rodného Povstania. 

Návštěvníci budou moci nahléd-
nout také pod povrch díky unikátním 
videozáznamům z nepřístupných jes-

kyní, kde probíhají právě speleopale-
ontologické výzkumy.

Výstava potrvá v Muzeu Blanenska 
až do 26. srpna. Součástí výstavy jsou 
i interaktivní prvky pro děti, kvíz a 
23. června v rámci Evropského dne 
chráněných území budou probíhat 
komentované prohlídky. 

 (hrr), foto Muzeum Blanenska
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VELENOV - Nesnadné hledání 
způsobu jak ušetřit, čeká vedení 
obce Velenov v souvislosti s jeho 
dlouho připravovaným projektem 
výstavby nejvyšší rozhledny v Čes-
ku. Ukázalo se totiž, že firmy jsou 
schopny věž postavit, ale za mno-
hem vyšší částku, než původně Ve-
lenovští odhadovali. Jedno je ale 
jisté. Obec rozhodně nechce ztratit 
svůj celorepublikový primát. Bude 
trvat na tom, aby byla věž podle 
plánů 65 metrů vysoká. Na výšce se 
šetřit nebude, řekl Zrcadlu starosta 
Jan Havelka (nez.)

Původně chtěl Velenov do pro-
jektu investovat 15 milionů korun. 
„Pak nám bylo řečeno 16 milionů, 
což bychom snad nějak zvládli. Jen-
že on byl ještě tento odhad upřes-
něn na 20 milionů korun s ujiště-
ním, že cena se jistě ve výběrovém 
řízení sníží na sumu přibližně 18 
milionů korun. To bychom stále ješ-
tě nějak zajistili. Snad by pomohl 
kraj,“ uvedl starosta.

Když ale obec vyhlásila výběrové 
řízení na dodavatele stavby, nastal 
šok. Přihlásily se jí dvě firmy. První 
by byla schopna rozhlednu posta-
vit za 24,5 a druhá za 25,5 milionů 
korun. Obě částky jsou zcela nad 
možnosti obce. Má jen 230 obyvatel 
a něco takového si nemůže dovolit.

Přesto se ale Velenovští svého zá-
měru nevzdávají. V nejbližších týd-
nech projednají s architekty to, jak 
by se na záměru dalo ušetřit. Podle 
Havelky lze uspořit například 3,5 
milionu korun za předpokládanou 
velkorysou úpravu okolí rozhled-
ny. Budova v jejím přízemí měla 
být obložena přírodním kamenem, 
který je drahý. Stačit by místo toho 
mělo dřevo.

„Jsou to věci, k nimž se jednou 
můžeme vrátit a dodělat je, či lehce 
pozměnit, až si například rozhled-
na na sebe vydělá. Nyní musíme 
přikročit k úsporám tak, abychom 
se už konečně dostali k zahájení 
stavebních prací. Pokusíme se pře-

svědčit také Jihomoravský kraj, aby 
nám s projektem finančně pomohl. 
Nejednou jeho vedení prohlašovalo, 
že má zájem na tom podpořit rozvoj 
nejsevernější části kraje,“ zdůraznil 
starosta.

Z věže Velenky, jak by se roz-
hledna mohla jednou jmenovat,  
bude možné vidět na jihu Vídeň a 
na severu nejvyšší vrchol Jeseníků 
Praděd. V jejím přízemí se počítá se 
stavbou restaurace s kapacitou 50 
návštěvníků. 

V objektu má být i kongresové 
centrum. Na rozhledně budou čtyři 
vyhlídkové plošiny, a to v osmi, jed-
nadvaceti, devětatřiceti a v šedesáti 
metrech. 

Velenov před lety prodal obecní 
podíl v lesích ve svém katastru. Vy-
dělala tím 14,5 milionu korun, kte-
ré se rozhodl investovat do svého 
rozvoje. Právě proto vznikl projekt 
výstavby nejvyšší rozhledny Česka. 

Martin Jelínek
Vizualizace OÚ Velenov

Rozhledna ve Velenově musí 
zeštíhlit, obec hledá, kde ušetřit

Mladí plavci změřili 
svoje síly v Blansku

BLANSKO - V sobotu 2. června 
byl krytý bazén v Blansku v oble-
žení všech plavců Moravy, neboť 
se zde konal Letní krajský přebor 
mladších žáků.

Boskovický oddíl reprezentovalo 
šest plavců, čtyři žáci a dvě žačky, a 
ve veliké konkurenci si vedli velmi 
úspěšně. Nejvíce zlatých medailí si 
odvezl Jáchym Ryšávka. Vybojoval 
jich hned šest za první místa na 
50 a 100 m motýl, 50 a 100 m vol-
ným způsobem a 100 a 200 m polo-
hový závod.

Další hodnotná umístění získal 
Ondřej Ščudla (50 a 100 m volným 
způsobem první místa, 50 m po-
lohový závod a 50 m motýl druhá 
místa, 50 a 100 m znak třetí místa). 
Medailové umístění ještě přidali 
Filip Skřička (100 m polohový zá-
vod druhé místo) a Dominik Barry 
(50 m prsa třetí místo).

Kvalitní výkony předvedly i Julie 
Spoustová a Radka Uchytilová. 

Lubomír Slezák
Foto archiv plavání Boskovice

Olympia 
Blansko 
bodovala

BLANSKO - V extralize baseballu 
změřil svoje síly v pátek a v sobotu 
celek Blanska s týmem Olomouce. 
Po páteční domácí výhře dokázal 
v sobotu svého soupeře porazit i na 
jeho hřišti.

Olympia Blansko - Skokani 
Olomouc 7:3.

Po čtyřech směnách byl stav vy-
rovnaný 1:1. V 6. směně se hosté 
nejprve ujali vedení, ale Blansko 
vzápětí kontrovalo třemi body. 
V sedmé směně se situace přesně 
opakovala a Blansko už vedení udr-
želo až do konce.

Skokani Olomouc - Olympia 
Blansko 6:9.

Po sedmi směnách vedl domá-
cí celek 6:0 a všechno se zdálo být 
jasné. V dalších dvou směnách ale 
dokázalo Blansko vyrovnat a v pro-
dloužení se radovalo z výhry.
 1.  Draci Brno 24 23 1 171:57 .958
 2.  Arrows Ostrava 24 20 4 220:89 .833
 3.  Kotlářka Praha 23 17 6 179:90 .739
 4.  Eagles Praha 24 16 8 185:109 .667
 5.  Hroši Brno 24 16 8 150:87 .667
 6.  Třebíč Nuclears 23 8 15 102:155 .348
 7.  Tempo Praha 24 7 17 87:118 .292
 8.  Olympia Blansko 24 5 19 75:200 .167
 9.  Skokani Olomouc 24 4 20 79:226 .167
 10.  Technika Brno 24 3 21 65:185 .125

V pátek 15. června hostí Olympia 
Techniku Brno, o den později hra-
je v Třebíči a v neděli 17. června 
v Olomouci.  (les)

Volejbalisté 
Boskovic jsou 
opět první

BOSKOVICE - Ve volejbalovém 
KP II mužů se v předposledním kole 
vrátil na první místo tým Boskovic. 
Ten bez problémů přehrál Hodonín, 
zatímco vedoucí Moravská Slavia 
klopýtla v Břeclavi. 

23. a 24. kolo: Minerva Bosko-
vice - TJ Sokol Hodonín 3:0 (21, 
23, 22) a 3:1 (-22, 23, 20, 24).
 1.  Boskovice 26 15 5 3 3 66:33 58
 2.  MS Brno 26 16 4 1 5 64:32 57
 3.  Útěchov 26 17 0 1 8 58:30 52
 4.  Břeclav 26 13 3 4 6 59:39 49
 5.  Hodonín 26 12 2 4 8 55:45 44
 6.  Rájec-Jestřebí 24 9 2 0 13 37:45 31
 7.  Střelice 24 3 1 3 17 21:64 14
 8.  Kobylí 26 0 0 1 25 6:78 11

V závěrečném dvojkole hraje tým 
Boskovic v Útěchově a Moravská 
Slavia hostí Rájec-Jestřebí.  (les)

Dosáhne Blanensko na medaili?
REGION - Předposlední kolo Su-

perligy v malém fotbalu je roztaže-
no do pěti dnů. 

Otevíracím zápasem 13. kola bylo 
nedělní utkání Brno - Blanensko, ve 
kterém se hrálo o druhé místo v ta-
bulce. V podzimním měření sil se na 
boskovickém stadionu radoval ze 

zisku dvou bodů celek Brna, když 
po remíze 2:2 zvítězil na penalty. A 
tak se i v neděli dal čekat vyrovna-
ný duel.

13. kolo: Brno - Pivovar Černá 
Hora Blanensko 4:2 (1:0), Havlí-
ček, Sedlák.

Blanensko: Klimeš - Paděra, 
Koudelka, Havlíček, Krystl, Minx, 
Sedlák, Studený, Šmerda, Hapal, 
Voda.

Po herně vyrovnaném prvním 
poločase vedl domácí celek o jed-

Dne 8. ervna uplynou t i roky od 
chvíle, kdy nás navždy opus  l

 
Ing. Pavel Stara.

Kdo jste ho znali, vzpome te s námi. 
Vzpomínají rodina a p átelé.

Dne 8. června uplynulo šest let od
��v�le� �dy n�s nav�dy opus� l

nu branku. Ve druhé půli bylo Brno 
lepší a pět minut před koncem ved-
lo tři jedna. Hosté odvolali brankáře 
a v power-play snížili na 2:3, poté 
byl ještě vyloučen domácí Cenek, 
ale v pokračování power-play při-
dali domácí čtvrtou branku a hned 
na to bylo utkání ukončeno.

Brno se tak v tabulce dostalo na 
druhé místo, třinácté kolo pokračo-
valo v neděli večer zápasem Praha 
- Most, v pondělí večer hostí Pardu-
bice Příbram a kolo bude zakonče-
no ve čtvrtek 14. června utkáním 
Pardubice - Příbram.
 1.  Praha 12 8 1 3 46:33 25
 2.  Brno 13 7 1 5 49:48 23
 3.  Blanensko 13 7 1 5 74:43 22
 4.  Pardubice 12 6 1 5 43:44 20
 5.  Olomouc 12 6 0 6 55:52 18
 6.  Most 12 6 0 6 55:58 18
 7.  Jihlava 12 5 0 7 51:60 15
 8.  Příbram 12 2 0 10 32:67 6

Závěrečné kolo se hraje v neděli 17. 
června s jednotným začátkem v 10:05 
hodin a střetnou se v něm Praha - Olo-
mouc, Jihlava - Brno, Most - Příbram a 
Blanensko - Pardubice.  (les)

Boskovičtí zahrádkáři slavili šedesát let
BOSKOVICE - Základní organiza-

ce Českého zahrádkářského svazu 
Boskovice byla založena 15. června 
1958. 

Při příležitosti 60. výročí založe-
ní této základní organizace se sešli 
v úterý 5. června 2018 členové a 
pozvaní hosté na slavnostním shro-
máždění v kině Panorama. Za město 
Boskovice byla přítomna starostka 
města a členka ZO ČZS Boskovice 
Hana Nedomová, jako host se zú-
častnila také Zdena Kotková, tajem-
nice územního sdružení ČZS.

Tajemnice základní organizace 
ČZS Boskovice Věra Bártová přiví-
tala všechny přítomné a přečetla 

báseň, kterou k této příležitosti slo-
žila jedna z členek zahrádkářského 
svazu.

K 60. výročí založení byl v roce 
2018  zpracován dokument ma-
pující 60 let činnosti této základní 
organizace, který byl přítomným 
premiérově představen.

V další části programu byl pro-
mítnut film Králova zahradnice a 
následovalo malé pohoštění s ne-
formální diskuzí.

K výročí založení organizace byl 
také vydán almanach a v předsálí 
kina byla instalována výstavka ma-
pující činnost ZO ČZS. Boskovice.

 Jaroslav Parma

Víkend v Kunštátě patřit tradičním Svátkům řemesel a krásy ušlechtilých koní.  Foto pořadatelé
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Policisté se zaměřili na autobusy, 
v Moravském krasu našli „hříšníka“

Řádková 
inzerce

Muž 41/183 silnější postavy 
pro nedostatek času a příležitostí 
hledá touto cestou sympatickou, in-
teligentní ženu 33-40 let s kladným 
vztahem ke zvířatům a dětem.. Bla-
nensko a Boskovicko. 

 Tel.: 734 733 862 
65ti letá žena hledá kamaráda 

do 70 let, řidič vítán. Blanensko a 
Boskovicko.  Tel.: 516 435 825

Prodám místo v urnovém háji 
v Boskovicích včetně desky, vázy 
a lampičky. Místo předplacené do 
roku 2024. Cena dohodou. 

 Tel.: 732 587 917
Hledám přivýdělek k ID. Oko-

lí Boskovic, Letovic. Jsem bývalý 
údržbář, skladník. Možno i úklidov-
ka.  Tel.: 604 412 296

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

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice 

hledá vhodného kandidáta,-tku na pracovní místo: 

Pátrač, mechanik měřící a regulační techniky 

Charakter práce:  
• Lokalizace a vyhledávání poruch na vodovodních sítích  
• Vytyčování a trasování vodovodních sítí a ostatních inženýrských sítí 
• Manipulace na vodovodních sítích 
• Preventivní monitoring průtoků a tlaků na vodovodních sítích 
• Orientační měření koncentrací desinfekčních činidel na vodovodní síti 
• Kontroly při pokládce vodovodních řadů, přípojek, kabelů,  
• Údržba a opravy elektrozařízení  
• Kontrola plynových kotelen 

Požadované znalosti: 
• Znalost práce na PC 

 
Požadované dovednosti:  

• schopnost práce v terénu 
• samostatnost, spolehlivost 
• přesnost a aktivní přístup k práci. 

Vzdělání a praxe:  
• SŠ vzdělání s maturitou, případně vyučen v oboru elektro 
• řidičský průkaz sk. B 
• Průkaz dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - výhodou 
• praxe výhodou 

Nabízíme:  
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací 
• zázemí stabilní a tradiční firmy 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2018 nebo dle dohody. 
Místo výkonu práce: Blansko,  

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na             
e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 25. 6. 2018 

Případné bližší informace: 
 tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize 
 
Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS, divizi Boskovice. 

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail: inzerce@zrcadlo.net

BRNO-BYSTRC
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Accord

REGION - Policisté odstartovali celokrajskou 
akci zaměřenou na autobusy. Jejich řidiči se 
musí po následující dva týdny připravit na zvý-
šenou pozornost hlídek. V Moravském krasu už 
našli jeden autobus, který nebyl v dobrém tech-
nickém stavu.

Policisté už operovali v Moravském krasu, kde 
během dopoledne kontrolovali sedm autobusů. 
Až na jednoho šoféra prošli všichni důkladnou 
kontrolou bez závažných nedostatků.

„Jeden z autobusů nebyl v dobrém technickém 
stavu a jeho řidič neměl při kontrole v pořádku 
všechny požadované dokumenty,“ popsal poli-
cejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté při kontrolách sledují dodržování 
povinného odpočinku řidiče a technický stav 
vozidel. Samozřejmostí jsou kontroly na alkohol 
či drogy.

„Podobné kontroly jako byla ta v Moravském 
krasu, máme připraveny v různých časech na 
různých místech v celém kraji,“ doplnil Malášek.

 Radim Hruška, foto Policie ČR

Hasiči ve Vískách 
odstraňovali kus skály

VÍSKY - Sportovní areál ve Vís-
kách ohrožoval ve čtvrtek ráno 
uvolněný balvan. Nebezpečný kus 
skály mohl spadnout do areálu, 
proto na místo vyjeli hasiči, kteří 
ho odstranili.

„Hasiči uvolněný kus skály zajis-
tili a posléze bouracím kladivem 
rozrušili na menší kusy. Dřevěný 

altán pod svahem zajistili proti po-
škození,“ popsal mluvčí hasičů Jaro-
slav Mikoška.

Práce na místě začala o půl osmé. 
Hotovo měli hasiči krátce po třinác-
té hodině. U zásahu pracovali profe-
sionální hasiči z Boskovic, Blanska, 
Brna a místní dobrovolná jednotka. 

 (hrr), foto HZS JmK

V Blansku plnili sny
BLANSKO - V Blansku se usku-

tečnil šestý ročník charitativního 
běhu You Dream We Run. V letoš-
ním roce se do akce zapojilo 3 113 
běžců v sedmasedmdesáti týmech, 

kteří zdolali zhruba dvacet tisíc 
kilometrů. Pořadatelům akce se 
podařilo vybrat tři čtvrtě milionu 
korun, což bude stačit na splnění 
jedenácti snů.  (hrr)
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Na velké ceně bodovaly 
Pasohlávky a Hodějice

SENETÁŘOV - V neděli 10. červ-
na proběhlo v hasičském sportov-
ním areálu v Senetářově druhé kolo 
Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku. Na místní travnatou a dobře 
připravenou trať se sjelo celkově 
44 družstev, z toho 29 mužských a 
15 ženských. 

Soutěžící měli k dispozici celou 
rozlehlou plochu sportoviště, tj. 
kromě široké závodní dráhy i velký 
prostor pro pohodlné parkování, na 
přípravu týmů k jejich pokusům, na 
občerstvení i volný čas v průběhu 
soutěže, což podle četných ohla-
sů zúčastněných nemalou měrou 
přispělo k celkovému pozitivnímu 
hodnocení závodu mezi soutěžícími 
i diváky. Pořádajícím přálo i počasí, 
rozpršelo se až v průběhu vyhla-
šování výsledků, všechna soutěžní 
družstva odběhala za sucha.

Senetářovskou soutěž, pro místní 
také známou pod názvem Memoriál 
Jaroslava Zouhara, odstartovali přes-
ně ve 12 hodin muži, z nichž nejú-
spěšnější byli ti z Pasohlávek z okre-
su Brno-venkov. Zvítězili s časem 
16,51 s. Druhé místo obsadil Sycho-
tín „A“ z Blanenska s časem 16,93 s a 
trojici nejlepších doplnily Hodějice z 
Vyškovska s časem 16,94 s.

Naletěla 
podvodníkovi

BLANENSKO - Podvodníkovi 
na internetu naletěla v minulých 
dnech jedenašedesátiletá žena z 
Blanenska. Na obchodním portále 
si objednala pračku a dopředu za-
platila kupní cenu. Pak už jen čeka-
la na dodání výrobku. Prodejce na 
její opakované urgence reagoval 
sliby a následně přestal komuni-
kovat. Až potom žena pochopila, že 
naletěla podvodníkovi a svůj příběh 
oznámila policistům. Škoda je více 
než pět tisíc korun.  (hrr)

KOPANÁ
I. A třída, sk. A
25. kolo: Start Brno - FK Znojmo 

4:2, TJ Čechie Zastávka - TJ Rajhra-
dice 4:0, SK Líšeň B - SK Žebětín 
8:0, SK Šlapanice - FK Kunštát 0:1, 
FC Miroslav - FC Kuřim 0:7, TJ Sokol 
Novosedly - TJ Sokol Přímětice 3:2, 
Sokol Dobšice - SK Slatina 2:2.
 1.  Start Brno 25 21 3 1 86:25 66
 2.  Kuřim 25 16 2 7 62:33 50
 3.  Rajhradice 25 13 7 5 59:39 46
 4.  Kunštát 25 13 6 6 52:38 45
 5.  Líšeň B 25 11 8 6 56:28 41
 6.  Žebětín 25 10 5 10 49:51 35
 7.  Dobšice 25 8 9 8 41:45 33
 8.  Přímětice 25 8 8 9 40:45 32
 9.  Zastávka 25 8 5 12 41:48 29
 10.  Novosedly 25 8 3 14 38:58 27
 11.  Šlapanice 25 6 6 13 25:55 24
 12.  Slatina 25 5 7 13 35:54 22
 13.  Miroslav 25 5 4 16 39:74 19
 14.  Znojmo 25 4 5 16 31:61 17

I. B třída, sk. A
25. kolo: Kobeřice - SK Křeno-

vice 0:2, FK Pačlavice-Dětkovi-
ce - TJ Vilémovice 5:0, FC Med-
lánky - SK Jedovnice 5:1, FC 
Čebín - SK Babice nad Svitavou 
1:1, SK Sokol Lipovec - FC Soběši-
ce 6:1, TJ Vysočany - SK Slavkov 

u Brna 5:0, FK Rájec-Jestřebí - 
FK Podolí u Brna 3:3.
 1.  Pačlavice 25 16 6 3 62:24 54
 2.  Rájec-Jestřebí 25 14 3 8 52:41 45
 3.  Vilémovice 25 12 6 7 61:52 42
 4.  Kobeřice 25 11 5 9 51:43 38
 5.  Babice 25 11 3 11 51:43 36
 6.  Medlánky 25 9 8 8 41:38 35
 7.  Podolí 25 10 4 11 50:47 34
 8.  Křenovice 25 10 4 11 55:63 34
 9.  Lipovec 25 9 6 10 46:42 33
 10.  Vysočany 25 10 3 12 53:66 33
 11.  Čebín 25 8 7 10 35:41 31
 12.  Soběšice 25 9 3 13 49:55 30
 13.  Jedovnice 25 7 5 13 46:64 26
 14.  Slavkov 25 5 5 15 37:70 20

Okresní přebor
25. kolo: Rudice - Boskovice B 

1:2, Bořitov - Ráječko B 5:2, Černá 
Hora - Šošůvka 5:1, Doubravice - 
Letovice 2:1, Olomučany - Olešnice 
1:1, Skalice - Lipůvka 2:0.
 1.  Černá Hora 25 20 0 5 84:30 60
 2.  Boskovice B 25 16 4 5 72:41 52
 3.  Bořitov 25 14 2 9 76:50 44
 4.  Olešnice 25 13 2 10 62:56 41
 5.  Olomučany 25 12 5 8 60:57 41
 6.  Skalice 25 13 1 11 78:69 40
 7.  Rudice 25 11 3 11 52:46 36
 8.  Letovice 25 12 0 13 51:57 36
 9.  Ráječko B 25 11 1 13 56:61 34
 10.  Adamov 24 9 3 12 52:56 30

Zloděje chytili 
krátce po akci

BLANSKO - Dvě hodiny po půl-
noci zatoužil v Sadové ulici v Blan-
sku po zboží z chladícího automatu 
sedmadvacetiletý muž. Násilím si 
otevřel dveře a z boxu odcizil na-
bízené nápoje. Jenže jeho počínání 
neušlo pozornosti oznamovatelů. 

„Přivolané hlídce tamních stráž-
níků se podařilo podle popisu v 
blízkosti automatu vypátrat muže i 
s odcizeným zbožím. Dalším vyšet-
řováním pak policisté zjistili, že zlo-
děj řádil i na jiných místech,“ popsal 
policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Z domu třiasedmdesátileté maji-
telky ukradl po násilném vniknutí 
ve stejný den vodovodní baterii. 
Den před tím řádil v bytovém domě 
v ulici Podlesí. Tam odcizil z chodby 
pět párů sportovní obuvi. 

Celkem tak způsobil majitelům 
škodu za více než dvacet tisíc ko-
run. 

Nyní je zkušený zloděj stíhaný pro 
krádež. Navíc policisté zjišťují, zda 
muž nehraje důležitou roli i v dal-
ších podobných případech.  (hrr)

Děti slavily společně se seniory

BLANSKO - Cenné kovy brali bla-
nenští plavci jak na domácích závo-
dech, tak i v pražském Podolí. 

V blanenském bazénu se kona-
la první červnovou sobotu krajská 
kvalifikace na Letní poháry Moravy 
desetiletého a jedenáctiletého žac-
tva. 

Mezi plavci z třinácti klubů Jiho-
moravského kraje se prosadili na 
stupně vítězů blanenští Matěj Měš-
ťan a Anna Šťávová. Z celkových 

šesti startů posbíral jedenáctiletý 
Matěj Měšťan jednu stříbrnou a tři 
bronzové medaile. 

Ve stejné kategorii bodovala 
Anna Šťávová ještě o něco lépe, a 
to ve všech přihlášených startech. 
Na dvoustovce polohově, stovce a 
dvoustovce prsa se radovala ze zla-
ta, padesátku motýlek a osmistovku 
kraul ozdobila stříbrem a bronz do-
plnila za stovku motýlek.

Tradiční a mezi plavci velmi ob-

líbený dvoudenní mezinárodní 
mítink Praha 2018, který pořádal 
pražský Univerzitní sportovní klub 
v exkluzivním prostředí venkovní 
padesátimetrové arény v Praze Po-
dolí, navštívilo letos na pět set plav-
ců ze třiašedesáti klubů. Nechybělo 
na něm ani elitní devítičlenné bla-
nenské družstvo dorostu a dospě-
lých. 

Medaile z této významné akce 
putovaly na konto blanenské stálice 

v kategorii open Jana Vencela. Na 
stovce motýlek zaujal na stupních 
vítězů stříbrné místo mezi českými 
reprezentanty Tomášem Havrán-
kem a Davidem Nollem a na polo-
viční trati mu patřil bronz. 

Do první desítky výsledkové listi-
ny se vešli Blanenští Milan Kučera 
(6. místo na 50 m motýlek), Radim 
Švarc (9. místo na 200 m prsa) a Ka-
teřina Demová (9. místo na 1500 m 
kraul).  Text a foto Věra Vencelová

Medaile lovili plavci z blanenského, 
ale také z pražského bazénu

 11.  Sloup 24 8 4 12 45:66 28
 12.  Šošůvka 25 8 3 14 48:89 27
 13.  Doubravice 25 7 4 14 32:53 25
 14.  Lipůvka 25 3 2 20 47:84 11

III. třída
25. kolo: Lažany - Vranová 3:4, 

Ostrov - Drnovice 1:3, Ráječko C - 
Kořenec 1:4, V. Opatovice - Kunštát 
B 2:3, Vísky - Benešov 0:0, Vavřinec 
- Kotvrdovice 1:0, Knínice - Cetko-
vice 3:1.
 1.  Drnovice 25 18 3 4 85:27 57
 2.  V. Opatovice 25 14 3 8 89:48 45
 3.  Vísky 25 12 4 9 52:41 40
 4.  Vavřinec 25 10 7 8 64:55 37
 5.  Cetkovice 25 11 2 12 50:58 35
 6.  Kunštát B 24 10 5 9 49:58 35
 7.  Ostrov 25 10 4 11 71:70 34
 8.  Knínice 25 10 3 12 58:67 33
 9.  Lažany 25 9 6 10 39:50 33

 10.  Vranová 25 9 5 11 62:75 32
 11.  Kotvrdovice 25 9 4 12 40:56 31
 12.  Kořenec 25 9 3 13 46:62 30
 13.  Benešov 24 7 7 10 48:68 28
 14.  Ráječko C 25 6 4 15 53:71 22

IV. třída
12. kolo: Voděrady - Letovice B 

1:2, V. Opatovice B - Svitávka 2:14, 
Vísky B - Vilémovice B 4:0, Skali-
ce B - Lažánky 10:1.
 1.  Skalice B 18 12 3 3 76:29 39
 2.  Svitávka 18 12 3 3 68:23 39
 3.  Letovice B 18 12 3 3 65:25 39
 4.  Doubravice B 18 7 5 6 45:36 26
 5.  Vavřinec B 18 7 4 7 31:44 25
 6.  Lažánky 18 7 3 8 41:52 24
 7.  Voděrady 18 5 5 8 35:53 20
 8.  Vilémovice B 17 5 3 9 35:45 18
 9.  V. Opatovice B 18 3 3 12 27:67 12
 10.  Vísky B 17 1 4 12 23:72 7

OKRESNÍ PŘEBOR
26. kolo: 16. 6., 10 h Adamov - 

Olomučany, 14 h Ráječko B - Sloup, 
16:30 h Olešnice - Skalice nad 
Svitavou, Šošůvka - Bořitov, Čer-
ná Hora - Boskovice B, Lipůvka - 
Doubravice nad Svitavou. 

17. 6., 16:30 h Letovice - Rudice.

III. TŘÍDA
26. kolo: 16. 6., 14 h Kunštát B 

- Vavřinec, 16:30 h Kotvrdovice - 
Ostrov. 

17. 6., 16:30 h Kořenec - Laža-
ny, Drnovice - Ráječko C, Cetkovice 
- V. Opatovice, Benešov - Knínice, 
Vísky - Vranová.

Kam na okresní kopanou

BLANSKO - V úterý 5. června do-
poledne se v SENIOR centru Blan-
sko konal už čtvrtý ročník oblíbené 

akce Den dětí. Na zábavné dopoled-
ne v zahradě domova bylo pozváno 
více než dvě stě dětí nejen z blanen-

Nadýchal přes 
tři promile

JEDOVNICE - Občerstvení po so-
botní cyklistické vyjížďce rozhod-
ně nepodcenil jedenapadesátiletý 
muž. 

Při jízdě po cestě po břehu jedov-
nického rybníka Olšovce při dojíž-
dění ke skupince cyklistů na svém 
elektrokole zabrzdil přední brzdou 
a následně upadl na zem. 

„Vedle toho, že si poničil kolo, se 
i lehce zranil. Záchranáři jej museli 
převézt k ošetření do nemocnice. 
O tom, že reakce cyklisty byla ne-
přiměřené, měli přivolaní policisté 
okamžitě jasno. Jejich tušení po-
tvrdila dechová zkouška. Cyklis-
ta nadýchal 3,23 promile,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

Nedlouho po skončení mužské 
kategorie byla zahájena ženská 
část soutěže. Je odlišná v délce tre-
tě – ženy běhají o 20 metrů kratší 
vzdálenost. Zvítězily v ní s časem 
17,22 s Hodějice, čímž pro svůj do-
movský sbor po třetím místě mužů 
zajistili současně i post nejúspěš-
nějšího sboru na soutěži. Druhé 

místo obsadil Žernovník s časem 
17,39 s a třetí místo bral Sychotín 
za čas 17,44 s.

Třetí kolo Velké ceny Blanenska 
v požárním útoku proběhne netra-
dičně v sobotu 16. června 2018 ve 
Žďáře. Začátek soutěže je plánován 
na 12 hodin.  Broňa Zhořová

 Foto Pavel Kuchař 

ských mateřských školek Dvorská, 
Údolní a Rodkovského, ale nově 
také z dětské skupiny Malíček při 
mateřském centru Veselý Paleček. 

Ve spolupráci s obyvateli SENI-
OR centra Blansko připravili jeho 
zaměstanci několik soutěžních 
stanovišť, které děti pod vedením 
svých učitelek postupně obcházely. 
Bezbariérová a veřejně přístupná 
zahrada domova tak zažila setkání 
dětí a obyvatel domova s postavami 
z večerníčků, např. Krakonoš, Kře-
mílek, Rumcajs s Mankou, čaroděj-
nice nebo námořníci.

Smyslem takové akce je nejen po-
těšit děti oslavou jejich svátku, ale 
zejména posílit vztahy mezi gene-
racemi. 

Červnový svátek dětí je výborná 
příležitost ukázat těm nejmenším, 
že náš domov není místo smutku a 
zdejší senioři jsou také milí a usmě-
vaví lidé, kteří se umí bavit. 

A naši uživatelé mají naoplátku 
výborné rozptýlení a spoustu hřeji-
vých vzpomínek na všudypřítomné 
švitořící ratolesti.

 Petr Novotný
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NEBEZPEČNÁ SKÁLA
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DRAHÁ ROZHLEDNA
čtěte na str. 4

TAJEMSTVÍ KOSTÍ
čtěte na str. 5

Hasičská velká cena v Senetářově
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Do konce fotbalové sezóny zbývá 
dohrát už jen jedno kolo

REGION - V předposledním kole 
fotbalových soutěží divizní Blansko 
bralo tři body stejně jako Boskovice 
v krajském přeboru. 

Celek Ráječka se musel spokojit 
s jedním bodem.

Divize
29. kolo: Blansko - Havlíčkův 

Brod 1:1 (0:0), 56. Sodomka - 70. 
Polcar.

Blansko: Záleský - Imramovský, 
Feik, Dvořák (85. Chloupek), Šplí-
chal, Kratochvíl (71. Pšikal), So-
domka (64. Trtílek), Šmerda, Kul-
dan, Bokůvka, Bárta.

Dělba bodů pomohla týmu hos-
tů, který se bodově dotáhl na tým 
Strání.

Další výsledky: Bzenec - Šum-
perk 2:1, Stará Říše - Žďár nad 
Sázavou 3:1, Rosice - Ždírec nad 
Doubravou 3:0, Velká Bíteš - Břec-
lav 1:2, Tasovice - Strání 3:2, Třebíč 
- Polná 4:6.
 1. Vrchovina 27 20 3 4 60:26 63
 2. Žďár n.S. 28 16 4 8 60:37 52
 3. Rosice 27 14 9 4 68:24 51
 4. Šumperk 27 14 4 9 52:31 46
 5. Tasovice 27 14 4 9 50:47 46
 6. Stará Říše 27 13 4 10 43:34 43
 7. Bzenec 27 13 3 11 65:55 42
 8. Polná 27 12 2 13 58:57 38
 9. Ždírec 27 10 6 11 25:34 36
 10. Břeclav 27 10 5 12 37:39 35
 11. Blansko 27 7 10 10 30:37 31
 12. Velká Bíteš 27 9 4 14 37:50 31
 13. Strání 27 7 3 17 38:57 24
 14. Havlíčkův Brod 27 6 6 15 34:73 24
 15. Třebíč 27 1 7 19 28:84 10

Se sezónou se celek Blanska 
rozloučí už ve středu 13. června, 
kdy od 17 hodin hostí v dohrávce 
17. kola Tasovice.

Krajský přebor
V boji o druhé místo tabulky je na 

tom po předposledním kole nejlépe 
celek Bohunic. Ten vyhrál v Rou-
sínově, Ráječko jen remizovalo 
v Ivančicích a tým Bystrce prohrál 
v Mutěnicích. 

Už v pátek vybojovaly Boskovice 
tři body v Moravském Krumlově.

29. kolo: Ivančice - Ráječko 1:1
(0:1), 59. Černý - 9. Keprt D.

Ráječko: Němeček – Bartoš, Mi-
zerniuc, Gremmel, Sedlák, Keprt D., 
Sedláček, Keprt R., Zeman, Voda, 
Horák (90. Pernica).

Běžela šestá minuta zápasu, když 
se hosté dostali do rychlého brejku 
a Daniel Keprt z malého vápna ne-
dal domácímu brankáři šanci. Ivan-
čice dokázaly odpovědět v 59. mi-

nutě, kdy hosty nejprve zachránila 
pravá tyč, v pokračování akce vy-
rovnal z bezprostřední blízkosti 
Černý. 

I přes několik šancí na obou stra-
nách se už výsledek nezměnil a tak 
braly oba celky bod.

Moravský Krumlov - Boskovi-
ce 3:4 (3:2), 12. Bogner, 25. a 40. 
Řezáč - 24. Preč, 31. Havlíček, 59. 
Stara (PK), 75. Martínek.

Boskovice: Bednář - Müller, 
Dračka (46. Novák), Daněk (85. Kli-
meš), Černý, Horák, Martínek, Preč, 
Živný, Stara (66. Feruga), Havlíček 
(81. Kubín).

Ačkoliv se tomto utkání hrálo už 
„jen“ o prestiž, necelá stovka diváků 
viděla vše, co k fotbalu patří. Sedm 
branek, dvě červené karty a spous-
tu emocí.

Domácí celek třikrát vedl, Bosko-
vice třikrát vyrovnaly. V 67. minutě 
šel předčasně pod sprchy domácí 
Bogner a v přesilové hře hosté při-
dali čtvrtou branku. 

V dramatickém závěru šel po zra-
nění Daňka do pole také náhradní 
brankář Boskovic Klimeš. 

V nastavení viděl druhou žlutou a 

červenou kartu hostující Kubín. Ale 
tři body nakonec odjely do Bosko-
vic. 

Další výsledky: Sparta Brno - 
Svratka Brno 3:2, Rousínov - Bo-
hunice 1:4, Vojkovice - Lanžhot 
2:0, Moravská Slavia Brno - Bu-
čovice 5:1, Veselí nad Moravou - 
Bosonohy 1:4, Mutěnice - Bystrc-
-Kníničky 2:0.
 1. Lanžhot 29 20 6 3 74:21 66
 2. Bohunice 29 16 9 4 69:34 57
 3. Ráječko 29 16 7 6 66:35 55
 4. Bystrc 29 16 6 7 59:44 54
 5. Mutěnice 29 14 8 7 56:30 50
 6. Sparta Brno 29 13 9 7 61:51 48
 7. Boskovice 29 13 7 9 57:51 46
 8. Svratka Brno 29 11 8 10 66:52 41
 9. Bosonohy 29 11 5 13 54:57 38
 10. Vojkovice 29 11 4 14 50:65 37
 11. M. Krumlov 29 8 7 14 46:66 31
 12. Rousínov 29 10 1 18 46:70 31
 13. Ivančice 29 7 7 15 43:55 28
 14. MS Brno 29 8 4 17 39:77 28
 15. Veselí 29 6 3 20 42:78 21
 16. Bučovice 29 3 7 19 17:59 16 

V posledním kole hostí už v pátek 
15. června Boskovice Spartu Brno,
o den později přijede do Ráječka
tým Vojkovic.

Text a foto Lubomír Slezák

ZRCADLO JE
NOVĚ ZDARMA

Vážení čtenáři, 
Zrcadlo je pro
vás nyní zcela

zdarma na našich
odběrných místech.
Více v příštím čísle.

Obce regionu
bodovaly
v soutěži 
Vesnice roku

REGION - Vesnicí roku Jihomo-
ravského kraje se stala obec Hrušky
z Vyškovska. O některou z cen bo-
jovali také zástupci našeho regionu.

Olomučany získaly diplom za
vzorné vedení kroniky a mimořád-
né ocenění za obnovenou expozici
muzea olomučanské keramiky, Čer-
novice pak diplom za rozvíjení lido-
vých tradic.

Drnovice navíc obdržely mimo-
řádné ocenění za cílené investiční
kroky k obnově a rozšíření infra-
struktury. Do Vysočan pak putuje
mimořádné ocenění za podporu
elementárního školství v obci.

Do letošního ročníku soutěže
Vesnice roku se přihlásilo celkem
228 obcí z celé České republiky.
Jihomoravského kraje pak pětadva-
cet.  (hrr)

Kam za 
sportem

ATLETIKA
16. 6., 11 h Veselice. Lesempolem.

BASEBALL
15. 6., 19 h Blansko - Technika

Brno, extraliga.

KOPANÁ
13. 6., 17 h Blansko - Tasovice,

divize. 
15. 6., 17:30 h Boskovice - Spar-

ta Brno, KP. Vilémovice - Čebín, I. B. 
16. 6., 16:30 h Ráječko - Vojkovi-

ce, KP. Jedovnice - Lipovec, I. B. 
17. 6., 16:30 h Kunštát - Start

Brno, I. A. Vysočany - Slavkov, Rá-
jec-Jestřebí - Podolí, I. B.

MALÝ FOTBAL
17. 6., 10 h Blanensko - Pardu-

bice.

TENIS
16. 6., 10 h Letovice - Třebíč C,

III. AA. Lipůvka - Tesla Brno, III. CA.
Blansko B - Drnovice, III. DA. Bos-
kovice - Velké Opatovice, IV. BA.




