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Zraněného
řidiče u Černé
Hory museli
vyprostit hasiči
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ČERNÁ HORA - Hned tři jednotky
hasičů k dopravní nehodě u Černé
hory. Celkem se zranili tři lidé. Komunikace byla po dobu zásahu uzavřena.
Na silnici mezi Černou Horou a
Žernovníkem se před polednem
střetla dvě osobní auta.
Z jednoho z vraků museli hasiči
pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit zraněného
řidiče, kterého následně předali do
péče záchranné služby.
„Zranění dalších účastníků nehody z druhého vozidla si také vyžádala péči zdravotníků. Hasiči dále
zabezpečili vraky proti vzniku požáru a uklidili silnici od uniklých
provozních kapalin a trosek,“ přidal podrobnosti mluvčí hasičů Filip
Venclovský.
(hrr)
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ČTĚTE KAŽDÝ
DEN ČERSTVÉ
ZPRÁVY NA

Zrcadlo je pro
vás nyní zcela
zdarma na našich
Foto HZS JmK

odběrných místech.
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Překonal tři
zámky

BOŘITOV - Stavební buňka v areálu firmy v Bořitově přilákala zatím
neznámého pachatele. Ten se do
neoploceného areálu dostal snadno. Horší už to měl se vstupem do
buňky.
Na vstupních dveřích překonal
násilím tři zámky a z příležitostného skladiště odcizil hřebíkovačku,
akuvrtačku, pilu a další věci. Firmě
tak způsobil škodu za více než dvacet tisíc korun.
(hrr)

Z areálu firmy
získal sto metrů
kabelu

BOSKOVICE - Snadnou roli měl v
Boskovicích zatím neznámý pachatel, který si pravděpodobně hodlá
přivydělat prodejem barevných
kovů. Z nezajištěného areálu boskovické firmy totiž přes noc odcizil
skoro sto metrů použitého vysokonapěťového kabelu. Firmě tak
způsobil škodu asi za dvacet tisíc
korun. Pokud se pachateli podaří
kabel prodat ve sběrně použitých
kovů, získá ale mnohem menší benefit.
(hrr)

Nevadily ani
dva zámky

VELENOV - Ve Velenově řádil v
noci zloděj, který se pravděpodobně
specializuje na jízdní kola. V areálu
tamního penzionu si nejdříve vyhlédl odstavené značkové jízdní kolo a
vůbec mu nevadilo, že toto je zajištěno dvěma zámky. Tyto odstranil
a kolo odcizil. Ze čtveřice vzájemně
zámky připoutaných horských kol
jedno odcizil tak, že odmontoval
zadní kolo, z jiného kola pak navíc
odcizil kolo přední. Majitelům tak
způsobil celkovou škodu za více než
dvě stě tisíc korun.
(hrr)

Zloděj
potřeboval
hasicí přístroje

BLANSKO - Hasicí přístroje asi
nutně potřeboval zatím neznámý
pachatel, který se vypravil do bytového domu v Blansku. Do trojice
vchodů bytového domu se dostal
snadno nezajištěnými dveřmi. Na
chodbách pak postupně odcizil osm
práškových hasicích přístrojů. Nájemníkům domu tak způsobil škodu
nejméně deset tisíc korun.
(hrr)
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Třetí kolo Velké ceny
Blanenska zná své vítěze

ŽĎÁR - Netradičně v sobotu
16. června 2018 proběhlo ve Žďáru u Blanska v pořadí již třetí kolo
okresní ligy v požárním útoku. Pro
místní hasiče to byl současně polojubilejní 35. ročník soutěže O pohár
starosty obce Žďár.
K závodu se přihlásilo o něco
méně družstev, než je na Velké ceně
obvyklé, 24 mužských a 14 ženských, nicméně kvalitních sportovních výkonů bylo k vidění i tak dost.
Žďárští již v loňském roce přestěhovali závodní dráhu z asfaltové
cesty před hasičskou zbrojnicí na
travnatou trať za obcí, pohodlnější
svou prostorností a přehledností
jak pro závodníky, tak i pro pořadatele. Soutěž proto, právě s ohledem
na travnatý povrch tratě, odstartovali muži. Nutno podotknout, že
velkou část mužské části soutěže
ovlivňoval silný protivítr a leckterým proudařům připravil horké
chvilky.
Zvítězit a odvézt si kromě mnoha cen i největší bodový přísun se
v mužské kategorii podařilo rovnou dvěma družstvům se shodným časem 17,06 s, a to Míchovu
a Hodějicím. O celkovém pořadí v
takových případech rozhoduje čas

na druhém terči, který měl rychleji
sražený Míchov. Trojici nejlepších
doplnil Žernovník s časem 17,52 s.
V ženách soutěži kralovaly Němčice, a to díky konečnému času

17,19 s, druhou příčku obsadil Senetářov „A“ za čas 17,26 s a třetí
pak Hodějice z Vyškovska s časem
17,42 s.
Broňa Zhořová
Foto Alena Vintrová

BLANSKO - Pokud jste si všimli,
že je Rožmitálova ulice v Blansku,
která tvoří tamní pěší zónu, čistěj-

ší, je to proto, že ji nechalo vedení
města umýt. Do boje se špínou a
žvýkačkami nalepenými na dlažbě

povolalo specializovanou firmu,
jejíž pracovníci celou ulici umyli
vysokotlakým oplachem vodou. Z
ulice přitom doslova odtékaly potoky špíny. Bylo jí tolik, že ji museli
čističi nakládat lopatami do kontejnerů.
„S výsledkem jsme nad míru
spokojeni. Jednou za čas má takovýto projekt smysl. Na druhé straně ale musím říci, že čištění je poměrně nákladné a nebudeme si jej
moci dovolit celoplošně nebo nějak často, přestože by to některým
místním částem prospělo,“ řekl Zrcadlu blanenský místostarosta Jiří
Crha (ODS).
Doplnil, že vyčištění pěší zóny
přišlo na zhruba 100.000 korun.
Zároveň upozornil, že další obdobný projekt se brzké době rozhodně
neuskuteční.
„Budeme doufat, že si veřejnost
bude vyčištěného prostranství
vážit a žvýkačky, popřípadě cigaretové nedopalky budou končit v
koších, a ne na dlažbě,“ dodal místostarosta.
Text a foto Martin Jelínek

Pěší zóna v Blansku je vyčištěná
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V Moravském krasu se narodilo
osm sokolíků, ochranáři slaví
MORAVSKÝ KRAS - V Chráněné
krajinné oblasti (CHKO) Moravský
kras přišlo letos na svět a bylo následně svými rodiči úspěšně odchováno osm sokolů stěhovavých,
což je podle ochranářů a ornitologů
neuvěřitelný úspěch.
Rozhodně mají důvod k oslavám,
protože jsou to jen dva roky, co se
tito vzácní ptačí dravci po půlstoletí opět vrátili do krasu. Již to bylo
považováno za senzaci. Všichni pak
netrpěli čekali, zda se v něm zabydlí.
„Sokoli nám dělají obrovskou ra-

dost. Jde hned o dva páry. Jeden loni
odchoval jedno a druhý tři mláďata. Už to jsme považovali za druhou
senzaci. Letos nás překvapili znovu,
když se v každém z obou hnízd objevilo po čtyřech mláďatech,“ řekl
Zrcadlu Antonín Tůma z vedení
CHKO. Připomněl, že z ostatních
koutů ČR letos nejsou hlášeny mimořádné odchovy sokolů.
Jeden ze sokolích párů sídlí v odlehlé části krasu. Jeho hnízdo zůstalo před veřejností utajeno. Na
hnízdění měli dravci klid a nebylo
jej tedy nutné chránit před zvě-

Hasiči likvidovali požár
domu v Bukovince

V neděli vyjeli hasiči k požáru domu v Bukovince. Hořela mezistěna, mezistrop a část střešní konstrukce nad krbovou vložkou v podkroví rodinného
domu.
Foto SDH Jedovnice

davci. Opačná ale byla situace u u
sokolů, kteří se zabydleli na příkré
skalní stěně nad známou jeskyní
Býčí skála.
Zakladatel moravské archeologie
Jindřich Wankel v ní kdysi našel
ostatky čtyřiceti lidí, kteří v ní byli
rituálně zavražděni. Jeskyně je sice
uzavřena, ale její okolí navštěvují
turisté. Ze skal nad ní je malebný
výhled na kras. Navíc přímo pod
skálou je rušná silnice Adamov-Křtiny.
Stráž přírody na hnízdění sokolů
nad Býčí skálou zareagovala okamžitě. Uzavřela všechny stezky v
jejím okolí a místo spolu s ornitology střežila tak, aby na trasy nikdo
nevstupoval a sokoli měli skutečně
klid. S ostrahou pomohli speleologové a četní dobrovolníci. Padlo i
několik drobných pokut. Dostali je

lidé, kteří zákaz vstupu ignorovali.
Všechny stezky byly přitom zahrazeny páskami. Pár jednotlivců na
ně nebralo zřetel, proto zakročila
Stráž přírody.
„Musím ale veřejnost velmi pochválit. Drtivá většina turistů zákaz
pochopila, nejenže na stezky nevstupovala, ale v okolí Býčí skály byl
od půlky dubna až do půlky června
naprostý klid. Sokoli měli naprostý
klid na odchov mláďat i jejich výuku
v létání,“ zdůraznil Tůma.
Připomněl, že pro příchozí ochranáři připravili dalekohled napojený
na tablet. Zájemci tam mohli na dálku sledovat dění v hnízdě. „Radost
nám dělá i to, že většina lidí bere
na přírodu ohled. Chtěli jsme jim
přímým přenosem z hnízda poděkovat,“ dodal.
Martin Jelínek
Foto René Bedan
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Multižánrový festival Boskovice
láká i na pestrý nehudební program
BOSKOVICE - Festival Boskovice
se vedle hudebních scén v letním
kině, Panském dvoře, zámeckém
skleníku, palouku před hradem,
sklepních prostor, synagogy i evangelického kostela, odehrává i na
dalších krásných místech a v jedinečných zákoutích historické části
města Boskovice. Po představení
hudební části programu (Dälek,
Fernando Saunders, Prago Union,
Jan P. Muchow & The Antagonists,
The Circus Brothers, Terne Čhave...) tak přinášíme festivalovou
ochutnávku i z programu nehudebního, který je jeho rovnocennou a
nedílnou součástí.
V den zahájení festivalu, ve čtvrtek 5. července, proběhne v prostorách Muzea regionu Boskovicka
vernisáž výstav.
Jednou z vystavujících bude například Ilona Németh, v současnosti asi nejznámější a mezinárodně uznávaná vizuální umělkyně
slovenského původu, ovšem se širokým středoevropským přesahem, který také ovlivnil charakter

její tvorby. Dotýká se témat násilí,
tolerance, identity, vztahům mezi
veřejným a soukromým prostorem, propojením politického a
soukromého života. V Boskovicích
bude k vidění její projekt Když…,
který byl prezentován již v roce
2016 v galerii Artwall v Praze. Kurátorka výstavy Zuzana Štefková k
němu uvedla: „Je to výpověď o ničivých důsledcích lhostejnosti, která
se nakonec obrací proti těm, kteří
nečinně přihlíželi bezpráví, je to
pojmenování současné atmosféry
společenské rezignace.“
Vendula Chalánková, další z vystavujících, v Boskovicích představí výběr z dosavadní tvorby, včetně
legendárního gauče. Část výstavy
bude k vidění v arkádě Muzea regionu Boskovicka, která je určena
mladým autorům, a další kresby,
objekty a nenápadné intervence
budou rozesety na různých místech spojených s festivalem. Bude
tak záležet na pozornosti diváka,
jestli všechny objeví. Na festivalu
bude k vidění také výběr z tvorby

Výstava psích miláčků
2018

BOSKOVICE - Jak se již stalo tradicí, i letos 1. 6.
2018 studenti 3. ročníku veterinární prevence
uspořádali malou, ale milou výstavu psích miláčků v areálu školy. Návštěvníci se kromě krásného
slunečného dne mohli těšit i z pestrého programu výstavy. Hned na úvod nám zatančila Adéla Adámková se svým okouzlujícím chlupatým
parťákem. Během dne se nám představila i další dvojice, jež k naší výstavě už neodmyslitelně
patří, paní Miroslava Pokorná nám opět ukázala
se svou border kolií neuvěřitelné představení, v
duchu rčení, že nic není nemožné. Po celou dobu
výstavy také probíhaly doprovodné soutěže, jimiž letos byla neotřelá hra skořápky a každoročně oblíbená překážková dráha. Soutěže osvěžily
čekání na výstavní kruh i vyhlášení.
Ačkoliv paní Čermáková na nás letos neměla
čas, úlohy hlavní rozhodčí a komentátorky se
brilantně zhostila ředitelka výstavy paní MVDr.
Kuběnová a společně s odbornou porotou a zástupci naší třídy VP3 rozhodli o letošních vítězích.
Stejně jako všechny předešlé ročníky se nám
i tento rok sešla velice pestrá směsice čtyřnohých miláčků. K vidění byly pouliční oříšci, psi
čistokrevní i psi zachránění před hrozným osudem. Porota to měla opět velice těžké, protože
ve skupině tak pozoruhodné, plné psů všech barev, druhů i velikostí je vždy těžké vybrat toho
nejkrásnějšího. Nakonec však i tuto úlohu jsme
úspěšně zvládli a v kategorii štěňat zvítězila
SHAKIRA (německá doga) se svým dvounohým

Viktora Karlíka, jenž je označován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého
undergroundu a Václava Mergla,
který je legendou mezi filmovými
animátory.
Neméně zajímavou výstavou
bude jistě i České století v komiksu. Výstava výtvarníků komiksové
série Češi spisovatele Pavla Kosatíka. Samotná koncepce výstavy se
vyhýbá tradičnímu vystavování komiksových stránek a raději se snaží představit všechny fáze tvorby.
Fotograf Jaroslav Bárta pro festival i tento rok připravil unikátní
projekt, tentokrát pod názvem S
vámi. Společně s ním si tak připomeneme a uctíme oběti sovětské
okupace v srpnu 1968. Vpád sovětských vojsk a (tzv. spřátelených)
armád Varšavské smlouvy v srpnu
1968 byl agresí porušující mezinárodní dohody a státní suverenitu Československa. „Jsme s vámi,
buďte s námi“, znělo od politických
představitelů. Přes spontánní nenásilný odpor přinesla okupace

mnoho nevinných obětí. Do konce
roku 1968 bylo zabito 137 československých občanů. Chystaný
projekt chce důstojným způsobem,
za aktivní účasti návštěvníků festivalu, formou tichého happeningu a
instalací, připomenout všechny ty,
kteří se stali oběťmi sovětské zvůle
a zároveň být i aktuálním varováním.
„Boskovický festival si stále
uchovává to, co mu bylo při jeho
vzniku dáno do vínku. Od samého
počátku se liší od většiny letních
festivalů tím, že nepřináší pouze
zábavu, ale nastoluje také vážnější témata k zamyšlení se nad naší
nedávnou minulostí a nabízí tak i
příležitost se z ní poučit. Myslím
si, že je to velice důležité obzvláště v dnešní nepřehledné době, kdy
se zdá, že hodnoty jako pravda,
slušnost, poctivost nebo jen prosté dodržení daného slova, zdánlivě
ztrácejí na hodnotě,“ připomenul
předseda pořádajícího Unijazzu
Čestmír Huňát.
Adéla Vojáčková
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doprovodem Alešem Říhou. Kategorii veteránů
ovládl kříženec Sendy se svou paničkou Michaelou Domanskou. Mezi těmi nejmenšími v kategorii S zazářila šeltie Larry slečny Olgy Chvátalové.
Všechny v kategorii M pak překonal Amber (australská kelpie) s Natálií Nezvalovou. A v kategorii chlupatých obrů velikosti L všechny zastínil
bernardýn Bony se svým hrdým majitelem panem Miroslavem Kubinou. Celé porotě učaroval
a stal se i zlatým hřebem výstavy, šampionem
2018.
Avšak ani účastníci, kteří nezískali modrou

kokardu, nepřišli zkrátka. Díky našim štědrým
sponzorům, bez kterých by výstava nebyla možná, nepřetékali jen tašky výherní, ale i ty účastnické.
Všem firmám i jednotlivcům patří velký dík za
podporu této akce. Na webových stránkách školy
naleznete seznam všech, kteří nám pomohli s realizací 11. ročníku výstavy.
Děkujeme a věříme v další úspěšnou spolupráci v následujícím roce.
Za organizátory VP3
Klára Němcová
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Holštejnské slavnosti nabídnou
zájemcům otevřené jeskyně
HOLŠTEJN - O víkendu 28.-29.7.
2018 se mohou všichni návštěvníci
Moravského krasu těšit na velkolepé oslavy 750 let od první písemné
zmínky o obci Holštejn.
Tyto slavnosti by si neměli nechat ujít zejména všichni milovníci
středověku, protože bohatý program bude zaměřen právě na něj.
Na své si však přijdou také milovníci speleologie a je připraven i program pro děti.
Zahájení proběhne v sobotu ve
12 hodin, a to příjezdem družiny
pana Hartmana z Holštejna, který
byl zakladatelem hradu. Po zhlédnutí průvodu v historických kostýmech se návštěvníci mohou zúčastnit křtu Almanachu, který při této
příležitosti vychází.
Program bude pokračovat vystoupením skupin historického šermu. Sportovní nadšenci se mohou
těšit i na turnaj v lukostřelbě. Středověkou atmosféru dokreslí dobový jarmark, dobový vojenský tábor
či ukázka historických řemesel.
Hrad Holštejn získal svůj název z
německého Hohl stein – dutá skála.
Pod hradem se totiž ukrývá tajupl-

Výlet do Vídně

ná jeskyně Hladomorna, kterou si
zájemci budou moci prohlédnout
výjimečně ne pouze za svitu čelovky, ale pro tuto příležitost krásně
osvětlenou.
„Na místě návštěvníkům rádi
podáme informace nejen o Hladomorně, ale i o dalších jeskyních Mo-

ravského krasu,“ říká speleolog Jan
Fatka.
Starosta obce Petr Mynařík doplňuje: „Za návštěvu určitě stojí i
běžně nepřístupná Holštejnská jeskyně, kde se budou konat prohlídky s odborným výkladem místních
jeskyňářů. Jelikož je ale kapacita

jeskyně omezená, je nutné se na
prohlídku předem zaregistrovat u
hlavního pódia.“
Ti, kteří propadli kouzlu jeskyní
Moravského krasu, jistě ocení promítání filmů se speleologickou tematikou, které bude probíhat od 18
hodin pod hradem.
Organizátoři samozřejmě nezapomněli ani na děti, ty se tak mohou vyřádit na skákacím hradu,
projet se na koních nebo se s rodiči
pokochat vyhlídkou z horkovzdušného balonu.
Sobotní program vyvrcholí ve
večerních hodinách hudební produkcí – nejdříve vystoupí v 19 hodin historizující rocková skupina
Lucrecia Borgia, pak bude ve 21
hodin následovat rocková zábava se
skupinou Poseidon. Od tance si pak
všichni mohou odpočinout u ohňové show skupiny Tartas, která začne
ve 23:30.
Neděle se ponese v poklidnějším
duchu – k poslechu zahraje dechovka Holóbkova mozeka, k vidění
bude Divadlo bez střechy a vše pak
zakončí koncert folkrockové skupiny Evelína.
Pavel Pichler

VRATÍKOV - V sobotu ráno 19.května bylo ve Vratíkově nebývale rušno.
U kapličky se sešla stovka místních lidí včetně dětí a dva plné autobusy
s nimi odjížděly směr Vídeň do ZOO Schönbrunn. Cesta ubíhala rychle a
hlavně klidně a již kolem desáté hodiny jsme vystupovali na místě.
Zážitek byl nezapomenutelný, zámek Schönbrunn, nádherný park a konečně zahrada plná zvířat. Obdivovali jsme plavající lední medvědy, nádherné pandy, roztomilé tučňáky, slony, úchvatná akvária s mořskými tvory
a mnoho dalších obyvatel ZOO.
Tento den jsme si náramně užili a ve 20 hodin bylo ve Vratíkově opět
živo.
Rádi bychom poděkovali autobusové dopravě Vesbus a DOPAZ, která
nám zajistila veškerý komfort dopravy a všichni se těšíme na další společný zájezd.
OV Vratíkov

Dětský den a kácení máje ve
Vratíkově

VRATÍKOV - V sobotu 2.6.2018 od 15 hodin se konal ve Vratíkově dětský
den. Každé dítě po příchodu dostalo lísteček na párek v rohlíku, kopečkovou zmrzlinu a v průběhu dne byly dětem rozdávány koláčky.
Pro soutěžící byla připravena paměťová trasa lesem, kterou děti absolvovaly na odrážedlech, koloběžkách či kolech. Zbytek soutěží se odehrávalo na místním hřišti, mj. i střelba ze vzduchovky a malování na obličej. Děti
se mohly vyřádit na skákacím hradu.
Až na průtrž, která nám však náladu nezkazila, jsme plynně přešli na
vyhodnocení střelců ze vzduchovky v kategorii dospělí, kde první cenou
byla již skácená máj a pokračovalo se ve volné zábavě.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na průběhu celé akce a hnutí
ANO Boskovice za zajištění skákacího hradu a občerstvení pro děti.
OV a SDH Vratíkov

Rostou! Snímek svého sobotního úlovku do redakce Zrcadla poslal Michal
Kuchař z Blanska. Hřib, který našel v lese nedaleko Černé Hory, vážil přes
jeden kilogram a průměr klobouku měl pětadvacet centimetrů.
Foto archiv

Řádková inzerce

41/183 silnější postavy pro nedostatek času a příležitostí hledá touto
cestou sympatickou, inteligentní ženu 33-40 let s kladným vztahem ke zvířatům a dětem. Blanensko a Boskovicko.
Tel.: 734 733 862
65ti letá žena hledá kamaráda do 70 let, řidič vítán. Blanensko a Boskovicko.
Tel.: 516 435 825
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Miroslav Buchta: Sedmdesát
let od založení hokeje ve
Vilémovicích - 3
Dokončení...

František Ševčík –
vilémovický rodák
Při příležitosti 70 let hokeje ve Vilémovicích se
musíme zastavit a připomenout postavu Ing. Františka Ševčíka.
František Ševčík se narodil 11. ledna 1942 ve
Vilémovicích. Jeho rodný dům se nachází přímo u
rybníka na návsi a v době jeho mládí mezi domem
a rybníkem byla jen obecní cesta, potok a hráz rybníka. Není divu, že jeho první krůčky vedly v zimě
na led. Mohl ve svých šesti letech sledovat počátky
ledního hokeje ve Vilémovicích, učit se bruslit, hrát
hokej a brát si příklad ze hry průkopníků hokeje
v obci. Měl za souseda o tři roky staršího kamaráda
Jiřího Grima, se kterým se potkávali především na
ledě.
První pozornost upoutal již v 12 letech, kdy ho
vyzvali dospělí hokejisté, aby s nimi jel hrát přátelské utkání do Baldovce. Na tomto zápase jsem byl
a Franta, jak se mu říkalo, ujížděl protihráčům a
dal i několik gólů. Když byl v sedmé a osmé třídě,
mužstvo žáků osmileté střední školy z Jedovnic se
utkávalo se stejně starými hráči jiných škol okresu
Blansko, přičemž si jeho hokejového umění mohli
všimnout i přítomní diváci. Při účasti v Poháru Rovnosti, tehdy brněnského deníku, v sezóně 1955/56,
se jedovnická škola dostala jako vítěz okresu Blansko až do �inále, které se hrálo na zimním stadionu
v Brně. V prvním kole Jedovnice porazily brněnskou
Elgartovu 7:0 (či 7:1) a ve �inále pak osmiletku z Tuřan 5:4. Franta dal všech pět gólů. Tehdy si ho všiml
RNDr. Martin Strnad, známý brněnský trenér dorostu, který učil na jedenáctiletce na Elgartově ulici
v Brně, kam přešel z gymnázia v Blansku, kde vedl
velmi dobré mužstvo studentů, ve kterém hrál i vilémovický Jaroslav Ambrož. Byl to on, kdo přesvědčil Frantova otce Aloise Ševčíka, ale pochopitelně i
Frantu, aby přešel do dorostu Rudé hvězdy Brno.
Takže od roku 1956, kdy Franta začal studovat na
jedenáctiletce v Blansku, dojížděl na tréningy a zápasy do Brna a pochopitelně i na zápasy mimo Brno.
Po celou dobu působení v dorostu mu byl průvodcem a pomocníkem jeho otec. Často se stávalo,
že museli jít pěšky v noci z Blanska, neboť nestihli
poslední autobus. Přesto byl druhý, ale spíše tentýž
den ve škole v Blansku. Pamatuji si, že na jedenáctiletce v Blansku v lednu 1958, kdy já jsem byl v 11.
třídě a Franta v 10. třídě, jsme hráli proti sobě ve
školním turnaji již v 1. kole. Se spolužákem z Jedovnic jsme se domluvili, že budeme hrát v obraně, protože ho dobře známe. Nebylo to moc platné. Ačkoliv
jsme dělali všechno možné, stejně nám ujížděl, jak
chtěl, dal několik gólů a mladší ročník porazil maturanty.
Střední školu dostudoval v řádném termínu, bez
úlev a s takovými známkami, že byl přijat ke studiu
matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykovy
univerzity,v Brně. Je vhodné připomenout,že v do-

rostu hrával společně s pozdějšími spoluhráči v prvoligovém mužstvu. Byli to hráči Jaromír Meixner,
Ivo Winkler, Karel Skopal, Vladimír Šubrt (později
ligový a mezinárodní rozhodčí), všichni ročník narození 1940. V dorostenecké kategorii byl dvakrát
na druhém místě v republice. A nepochybně působil
i v národním mužstvu této věkové kategorie.
V 17 letech začal studovat na vysoké škole, v 18
letech ukončil působení v dorostu a věnoval se především studiu. Podle vlastních slov se mu studium
na přírodovědě líbilo, bylo náročné, musel plnit
požadavky studia bez výhod a tak hokej pomalu
ustupoval do pozadí. A v prvním mužstvu bylo dostatek hráčů. Vždyť to byl v té době ještě stále klub,
do kterého mohli každoročně přicházet branci vojsk
ministerstva vnitra i vlastní odchovanci. I v dnešní
době je v kolektivních sportech problematický přechod z dorostu mezi dospělé. Lze usuzovat na to, že
po nějakou dobu byl na soupisce prvoligového mužstva, ale nesehrál žádné ligové utkání.
Je takové úsloví: „Kdo si počká, ten se dočká“
nebo: „ Štěstí přeje připraveným“ nebo jen obecný
výrok o štěstí. Snad od každého trochu se vyplnilo
před prvním prvoligovým startem Franty. Ten se
uskutečnil 1. 11. 1961 v Brně v mistrovském zápase
proti SONP Kladno. Byl jsem shodou okolností na
tomto utkání s několika kamarády přítomen. Studoval jsem na Vysokém učení technickém (VUT) v
Brně strojní inženýrství a bydlel v té době na kolejích v Brně. Když na zimním stadionu hlásili sestavy obou mužstev, byl jsem, stejně jako řada diváků,
velmi překvapen, když se jeho jméno ozvalo při
hlášení sestav. Nastoupil na pravém křídle prvního
útoku spolu s Václavem Pantůčkem a Bronislavem
Dandou, což byli dlouholetí reprezentanti. Nemohl
jsem tomu věřit, pokud jsem ho neuviděl na ledové ploše. V utkání vstřelil dva góly a přičinil se tak
o vítězství 4:3.
Nikdy jsem se nedozvěděl, kolik toho nahrál během předchozí sezóny nebo zda vůbec hrál. V jednom článku je napsáno, že jenom bruslil a hrál hokej
v rodných Vilémovicích s místními kluky, když tam
trávil volné víkendy, jak dnes říkáme. Jeho povolání
do prvního mužstva bylo způsobeno tím, že pravé křídlo prvního ůtoku slavný Vlastimil Bubník,
nemohl nastoupit, protože měl přeraženou čelist.
V den zápasu zřejmě rozhodl tehdejší trenér Vladimír Bouzek o jeho nominaci k utkání a hned dopoledne pro Frantu dojelo do Vilémovic auto s nějakým
funkcionářem, aby ho okamžitě dovezlo do Brna.
Samotný aktér v tisku později napsal, že prováděl
na dvoře nějaké výkopové práce, snad se to týkalo
rozvodu vody či kanalizace.
Od tohoto debutu se život Frantovi radikálně
změnil. Začal dostávat pravidelně příležitost, ale
také nestíhat studium na přírodovědecké fakultě.
Studium na této fakultě započal v akademickém
roce 1959/60 a skončil z rozhodnutí školy 1. 11.
1963. Od 4. 9. 1964 začal studovat na strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Tato fakulta
poskytla Frantovi v určitém období možnost individuálního studia podle upraveného studijního plánu.
Studium zakončil státní závěrečnou zkouškou a ob-

hajobou diplomového projektu v oboru strojírenská
technologie – tváření dne 24. 9. 1971 a získal titul
inženýr.
Nyní uvedu podstatné údaje o Frantově kariéře.
Za RH Brno, od roku 1962 ZKL Brno, odehrál 485 ligových zápasů, vstřelil 172 gólů a měl 108 asistencí.
S tímto mužstvem se stal pětkrát mistrem republiky.
Bylo to v sezónách 1961/62 až 1965/66. Většinu zápasů sehrál v útoku ve složení Ševčík, Kepák, Jiřík.
První mezistátní utkání v dresu ČSSR odehrál 27.
11. 1964 v Moskvě proti SSSR, kde naši prohráli 2:0.
Byl to reprezentační křest v jámě lvové. První branku v reprezentaci vstřelil za pár dnů poté, a to 4. 12.
1964 ve Stockholmu, kde naši porazil Švédsko 3:0.
V národním mužstvu odehrál 95 mezistátních zápasů a vstřelil 26 branek. Hrál na pěti mistrovstvích
světa (1965, 1966, 1968, 1969, 1970), kde získal tři
stříbrné a dvě bronzové medaile. Největšího úspěchu však dosáhl na olympiádě v Grenoblu v roce
1968, tedy před 50 lety, kde byl vybrán do All Stars
výběru. Byli v něm: brankář Broderick z Kanady,
obránci Svedberg ze Švédska a náš Suchý a útočníci Ševčík, Huck z Kanady a Firsov ze Sovětského
svazu. Naši tam získali stříbrné medaile. Franta hrál
v útočné formaci s Golonkou a Jiříkem, a to po několik sezón. Dodejme ještě, že se Franta zúčastnil
několika akademických mistrovství světa v ledním
hokeji a dvakrát byl ve vítězném mužstvu (1963 a
1970). Za svoje výkony a sportovní chování mu byl
udělen titul zasloužilý mistr sportu.
Po ukončení působení v ZKL Brno v sezóně
1972/73, působil v Baníku Karviná (1973-75), Železárnách Prostějov (asi do roku 1978), a jako hrající trenér ve Spartaku Metra Blansko (1978-1982).
Působil i ve Velké Bíteši. Hokejovou kariéru ukončil
v rodné obci. V roce 1997 měl mozkovou příhodu
s ochrnutím na půl těla, které však po půl roce léčení v lázních Darkov překonal.
V prosinci roku 2014 byl uveden do Síně slávy
českého hokeje. Dalo by se říci: „Pozdě, ale přece“.
Všichni, kdo ho znali, by řekli, že tak poctivého, pracovitého a slušného hokejistu a absolventa vysoké
školy neznají. Vždyť se mu říkalo „dělník ledu“. A
navíc, byl to celoživotní abstinent a nekuřák. V Síni
slávy je k 11. 2. 2018 122 hráčů, trenérů, ale i několik funkcionářů, rozhodčích, lékař, masér, novinář a
dalších osob spjatých s tímto sportem. Ale již v roce
2006 byl uveden do Sportovní síně slávy města
Brna.
Smutný den pro jeho rodáky, spolužáky, spoluhráče a fanoušky přišel 22. července roku 2017, kdy
skončila jeho životní nelehká, byť úspěšná cesta života. Zůstane navždy v našich vzpomínkách.
Na rodném domě ve Vilémovicích čp. 21 byla
v dubnu 2018 instalována pamětní deska. Postarala se o to rodina za podpory bývalých spoluhráčů
z Brna. Pro přesnost je třeba dodat, že Franta nikdy
nebyl hráčem Komety Brno, ale jen Rudé hvězdy
Brno a mnohem déle ZKL Brno. Avšak již v 50. letech se v Brně říkalo Rudé hvězdě „kometa“. O�iciální název současného klubu HC Kometa Brno je
spojen až s tímto stoletím!
Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc.
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V Ostrově se závodilo o pohár
sboru dobrovolných hasičů
OSTROV U MACOCHY - V neděli
24. 6. 2018 proběhla v Ostrově u
Macochy soutěž o pohár zdejšího
sboru dobrovolných hasičů, která
byla současně již čtvrtým kolem
Velké ceny Blanenska v požárním
útoku, kterým se blanenský hasičský seriál zlomil do své druhé třetiny.
Akce se konala v místním rozlehlém sportovním areálu u kulturního domu, na travnaté široké dráze
s pěkným výhledem na soutěžní pokusy. Celý prostor je pro závodníky
a diváky velice pohodlný, hlavně
kvůli dostatku parkovacích ploch a
ostatního vyžití na sousedním fotbalovém a skateboardovém hřišti.
Víkendové liknavé počasí Ostrovským nakonec vcelku přálo, krátký
drobný deštík v průběhu soutěže
neměl vliv ani na kvalitu dráhy, ani
na počet přihlížejících diváků.
K závodu se v Ostrově přihlásilo
31 mužských a 15 ženských týmů,
jako první odstartovali krátce po
dvanácté hodině muži. Z trojice

cenných kovů na Blanensku nezůstal po skončení této kategorie ani
jeden, nejlepší z blanenských týmů,
Žernovník, skončil se svým výkonem o hodnotě 17,31 s těsně pod
stupni vítězů na 4. místě. Zvítězilo
Stražisko z Prostějovska s časem
16,89 s, druhé místo braly Pasohlávky z okresu Brno-venkov za
čas 17,21 s a třetí skončily Hodějice
z Vyškovska s časem 17,24 s.
V ženské kategorii se žádné překvapení nekonalo, nejlepší umístění
si mezi sebe rozdělila opět ta stejná
družstva, jako na soutěžích předchozích, tj. Senetářov „A“, Němčice
a Žernovník, a to přesně v tomto
pořadí. Senetářovská děvčata splnila svůj požární útok v čase 17,15 s ,
druhé Němčice v čase 17,24 s a třetí
Žernovník v čase 17,38 s.
Páté kolo Velké ceny Blanenska
v požárním útoku uspořádají hasiči
z Velkých Opatovic v areálu tamního zámku v neděli 15. července, začátek ve 12 hodin. Broňa Zhořová
Foto Pavel Kuchař

Putování za poklady Boskovic

BOSKOVICE - Koncem
května a v první čtvrtině
měsíce června se uskutečnil cyklus vzdělávacích programů
„Za poklady Boskovic„
v rámci dlouhodobého
projektu „Poznej své okolí“, který připravilo Středisko volného času Boskovice. Historické téma
programu se v letošním
roce přímo nabízelo. Pár
dní po slavnostním vysazení lípy ke 100. výročí
vzniku Československa odstartoval již 28. ročník projektu. Program byl
realizován ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Jarůškovou, archeoložkou boskovického muzea, díky které se do programu dostala spousta cenných informací. Velké díky patří rodině Mensdorff-Pouilly a zaměstnancům MP holding a.s. za vstřícný přístup a umožnění vstupu do prostor zámku, zámecké
zahrady a hradu. Žáci 1. a 2. tříd boskovických základních škol, pro které
byl program připraven, se seznámili nejen s historií Boskovic, ale také s
nálezy, které boskovickou historii dokladují. Jednotlivé třídy se vydaly na
trasu vedoucí od budovy SVČ okolo radnice přes zámek a zámeckou zahradu až k hradu. Celé putování po trase provázel skřítek Archeáček. Na
jednotlivých stanovištích seznámil děti zábavnou formou, pomocí kvízů,
her a úkolů, s historií a archeologickými nálezy. Před hradem v písku si
děti vyzkoušely, jaké je být archeologem. Čekal na ně nelehký úkol. Nalézt
čtyřicet ukrytých předmětů ve vyznačeném prostoru. Do tohoto úkolu se
pustily opravdu s vervou. Usměv na tvářích byl odměnou za vynaloženou
práci. Z jejich reakcí usuzujeme, že program byl úspěšný. Na závěr nalezly
poklad na hradě a vydaly se zpět do svých škol a tříd.
Už teď se mohou děti a jejich učitelé těšit na příští ročník.
A kam se vydáme?
No to je tajemství, ale určitě si to společně užijeme.
SVČ Boskovice
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Druhý poznávací zájezd
zavedl Letovické na
Hanou

LETOVICE - Druhý letošní poznávací zájezd za zdravím pořádalo Nové
sdružení ZP Letovice pro své členy koncem měsíce května. Za cíl k poznávání jsme zvolili překrásnou oblast střední Moravy Haná - Kroměřížsko. Na
své si zde přijdou milovníci přírody i kultury.
První zastávkou bylo město Chropyně, ležící nedaleko města Kroměříž.
Zde jsme navštívili renesanční zámek, ležící v místech středověké tvrze
přestavěnou kolem roku 1615 olomouckým biskupem Ditrichštejnem na
jednoduchou dvoupatrovou budovu. Najdeme zde sál Rytiřský a Ječmínkův. V přilehlých místnostech jsou nastíněny dějiny Chropyně, místního
zemědělství, rybníkářství, lidové kultury.
Pokračovali jsme do druhého největšího města Zlínského kraje Kroměříže. Zde jsme si prohlédli památku UNESCO – arcibiskupský zámek v minulosti letní sídlo olomouckých biskupů. Je dominantou Velkého náměstí
a Městské památkové rezervace Kroměříž. Zámek s bohatě zdobenými interiéry a sněmovním sálem, který je označovaný za jeden z nejkrásnějších
rokokových interiérů ČR, je oblíbeným místem filmařů. Dále je zde k vidění
mimořádná knihovna a světoznámá obrazárna s díly významných evropských malířů 15. až 18. století. V našem programu bylo místo k návštěvě
stálé expozice místního významného místního rodáka Karla Kryla, která
zdůrazňuje osobité a nezaměnitelné dílo plné radosti, vtipu a poetiky.
Květná zahrada byla naším posledním zastavením v Kroměříži. Je jedna
z nejhezčích na světě. Je zapsaná na listině kulturního dědictví UNESCO.
Mimo rostlinné prvky je zde pozoruhodná 244 m dlouhá kolonáda. Uprostřed zahrady je osmiboká rotunda v jejímž středu visí Faucaultovo kyvadlo na 25m dlouhém laně.
Pohyb se zapisuje do písku na kamenném stole. Kyvadlo je dílem profesora kroměřížského gymnázia dr. F. Náběleka z konce 19. století.
Díky finanční podpoře jihomoravského kraje jsme poznali řadu zajímavostí a prožili krásný den, což přispělo k upevnění zdraví všech účastníků
tohoto záživného putování za poznáním.
Borek
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Medaile padaly plavcům na
Pohárech Moravy i v Polsku
BLANSKO - V uplynulém týdnu
byly blanenští plavci nadmíru vytížení.
V první řadě vrcholí letní plavecká sezóna 2018, což o víkendu znamenalo, že nejmladší plavci zahájili republikové soutěže. Družstvo
starších plavců se představilo na
přátelských mezinárodních závodech v polské Legnicy.
A konečně nejstarší členové blanenského klubu reprezentovali
blanenské plavání na Českých akademických hrách v Brně.
Letní pohár Moravy desetiletého žactva se konal v Novém Jičíně
a ASK Blansko na něm zastupovala
Eliška Poláchová.
Nejlepší jedenáctileté plavce
z jedenačtyřiceti oddílů Moravy

hostil Prostějov. Blanenské barvy
úspěšně hájili Matěj Měšťan, Anna
Šťávová, Sára Burgetová a Jana Suchá.
Podle papírových předpokladů z krajské kvalifikace potvrdila
výbornou formu Anička Šťávová
a doplavala si pro tři cenné kovy.
Stříbro brala na stovce a dvoustovce prsa a bronz zacinkal na stovce
motýlek.
Těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě dohmátla na dvoustovce
polohově. Do první desítky nejlepších moravských plavců proklouznul i Matěj Měšťan. V disciplíně
sto metrů polohově zaujal sedmou
příčku.
Nejúspěšnějším plavcem za hranicemi Česka se stal v polské Leg-

BOSKOVICE - Velkým úspěchem
skončily letošní soutěže mládežnických družstev pro tenisty LTC velen
Boskovice.
Družstvo mladších žáků po loňském a předloňském 2. místě letos
suverénně zvítězilo ve všech utkáních a postupuje do II. třídy.
Na 2. místě skončilo B družstvo
mladších žáků, několik vítězných
zápasů zaznamenalo i C družstvo
mladších žáků a babytenisté do de-

víti let. Krok od postupu skončilo
družstvo starších žáků, stejně jako
loni skončilo na krásném 2. místě.
Ve své nováčkovské sezóně se neztratilo ani družstvo dorostu, které
zaznamenalo tři vítezství.
Všechny hráče chválíme za vzornou reprezentaci oddílu a přejeme
hodně úspěchů ve druhé části sezóny, kdy probíhají individuální turnaje.
Michal Gebel
Foto archiv

Úspěch mladých
boskovických tenistů

nicy v kategorii dvanáctiletých Jan
Reka. Zvítězil ve všech třech vypsaných disciplínách všestrannosti, kterými byly stovka, dvoustovka a čtyřstovka polohově. Dosáhl
tak v součtu disciplín na nejlepší
bodový výkon ve své kategorii, za
který byl odměněn pohárem.
Nejen blanenské plavání, ale
především své vysoké školy reprezentovali plavci Michal Vencel, Jan
Vencel, Hana Kopřivová a Veronika
Zamazalová na sedmnáctých Českých akademických hrách.
Pořádání se letos ujala Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií v Brně.
Vysokoškoláci bojovali o titul
Akademický mistr/mistryně ČR
v sedmadvaceti sportech. V plavá-

ní se na pětadvacetimetrovém bazénu Univerzity obrany v Brně sešli zástupci devatenácti vysokých
škol.
Blanenská sestava dosáhla na
dvanáct medailí. Dvojnásobný titul Akademické mistryně ČR patřil
Veronice Zamazalové (Mendelova
univerzita Brno).
Získala je na tratích padesát a
sto metrů prsa. Ke zlatům přidala dvě stříbra a bronz z ostatních
disciplín. Jan Vencel vybojoval pro
Vysoké učení technické Brno dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Masarykově univerzitě Brno
pak přidal body za čtyři bronzová
umístění Michal Vencel.
Text a foto Věra Vencelová

T-Mobile – olympijský běh v Blansku

BLANSKO - Dne 20. 6. 2018 se na
hřišti ZŠ TGM Blanskouskutečnila
akce T-Mobile – olympijský běh na
600 m. Účastnili se jej žáci 4. – 7.
ročníků. Letos byli učitelé ochotni
podpořit svoji třídu tím, že si s nimi
zaběhli minimálně jedno ze tří koleček. Výjimkou byla paní učitelka
Ocetková, která zaběhla 400 m. Už
od rána nám počasí přálo a v 10 hodin dopoledne se začalo. Jako první
běžela 6. A.
Čtvrté ročníky, tedy tři třídy,
se jednohlasně shodly, že běh byl
mnohem lepší než učení, že odměny byly chutné a stály za tu námahu. Moc nadšené nebyly z velkého
horka, ale také jim bylo jasné, že
kdyby pršelo, nanuky na osvěžení
by nedostaly.
Žáci pátých tříd naopak vyzdvihli

povzbudivou hudbu, která jim hrála a motivovala je. Sdíleli názor s o
rok mladšími spolužáky, že to bylo
náročné, ale na stupně vítězů se
postavili rádi. Jeden žák byl ovšem
nadšený a s úsměvem prohlásil:
,,Ale docela dobrá procházka.“.
Po krátké přestávce se na start
postavily třídy 6.B a 6.C. Ty byly
opět rády za výběr písniček a radovaly se z toho, že všichni byli brzy
v cíli.
Celou akci zakončili sedmáci.
Jako poslední danou vzdálenost
uběhly děti ze 7.C. Tato událost se
velmi vydařila, vytvořila se nová
tradice běhu učitelů a všichni zúčastnění tak udělali něco dobrého
pro své zdraví.
Žányně 9. A Běla Šlanhofová a
Lucie Formánková
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Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 19

hledá uchazeče na pozici:

kuchař/ka
Po zaučení možnost zařazení na pozici směnového kuchaře.

Pracovní doba: nerovnoměrně rozvržená pracovní doba včetně víkendů a svátků

úterý 26. června 2018

P-D Refractories CZ a.s. > Nádražní 218 > 679 63 Velké Opatovice > Czech Republic

přijme:
x pracovníky do výroby
Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, schopnost výkonu manuální práce

výhodou průkazy-obsluha motorových vozíků, vazačský, jeřábnický (možnost zaškolení)

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice

x pracovníky do dílenských profesí

Úvazek: plný

Vzdělání: vyučen v oboru
Požadavky:
seniorům

Požadavky: pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost

výuční list nebo praxe v oboru
výhodou průkazy-obsluha motorových vozíků, svářečský atd.

praxe výhodou, samostatnost, odpovědnost, flexibilita, kladný vztah k

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice

Plat: od 20.000 Kč
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody.

Pro výše uvedené pozice nabízíme:

náborové příspěvky (viz www.pd-refractories.cz, www.mslz.cz)
výhodné platové podmínky
firemní benefity – např. týden dovolené navíc, rozsáhlý sociální program
práce ve stabilní nadnárodní společnosti

Žádosti s životopisem zasílejte na adresu: MSSS Boskovice, příspěvková organizace,
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice nebo e-mail níže uvedený.

Případné dotazy:

Nástup:

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo zrušit tento inzerát kdykoliv v jeho průběhu.

Dále nabízíme:

na e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz, telefon: 731 660 812

Ovocné sady Horníček Štěchov
nabízí kvalitní třešně chrupky.
na kvas na slivovici. formou
samosběru. cena 9 Kč/kg.
Třešně je možné trhat přímo
ze země bez žebříku.
Kapacita sadu několik tun.
Do sadu je možné přijet autem
možno každý den i o víkendu.
Pro bližší info volejte na tel.777 826 118.

Petr Švancara
)272*5$),&.e6/8å%<

dle dohody

x studentům brigádu ve výrobě ve Velkých Opatovicích
x hodinová sazba od 90,- Kč/hod.
x možnost stravování

Požadujeme:

x
x

věk 18 let
pracovitost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost

Zájemci, hlaste se:
pro Velké Opatovice: Dana Krejčířová, vedoucí personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

pro Svitavy: Miloslava Stráníková, personalistka

tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399
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tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz
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602 264 110
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Blanensko skončilo v Superlize
na celkovém čtvrtém místě
REGION - Šlágrem posledního
kola Superligy v malém fotbalu
bylo utkání Blanensko - Pardubice,
tedy souboj čtvrtého týmu tabulky
s druhým.
Za již jistým vítězem ročníku
2017/2018, kterým se stal celek
Prahy, vyvrcholil v závěrečném kole
boj o medailová místa. Usilovaly o
ně tři celky, a to Blanensko, Pardubice a Brno. V případě vítězství by
Blanensko mělo jistou pozici na
stupních vítězů, Pardubicím výhra
zaručovala druhé místo.

14. kolo: Pivovar Černá Hora
Blanensko - Pardubice 4:7 (0:3),
Krška 2, Studený a Havlíček.
Blanensko: Klimeš - Paděra,
Koudelka,
Havlíček,
Martínek,
Hloch, Horák, Krška, Krystl, Minx,
Preč, Studený, Šmerda.
Už po necelé čtvrthodině vedli
hosté o tři branky, když domácí celek působil od první minuty velice
unaveným dojmem, dělal zbytečné
chyby a byl naprosto neškodný. Navíc se Blanensku v první půli zranil
Koudelka.
„Při jednom ze soubojů jsem si
asi natáhl sval a nemohl jsem nohu
pořádně zatížit. Proto jsem už do
druhého poločasu ani nenastoupil,“
řekl krátce po skončení utkání Jan
Koudelka.
Blanensko se brankově k hostům
přiblížilo až pár minut před koncem, ale v závěrečné power-play in-

KOPANÁ

I. A třída, sk. A
26. kolo: Kuřim - Šlapanice 6:1,
Žebětín - Zastávka 2:1, Přímětice Dobšice 3:1, Rajhradice - Novosedly 1:4, Znojmo - Líšeň B 1:0, Slatina - Miroslav 1:1, Kunštát - Start
Brno 1:6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Start Brno
Kuřim
Rajhradice
Kunštát
Líšeň B
Žebětín
Přímětice
Dobšice
Novosedly
Zastávka
Šlapanice
Slatina
Znojmo
Miroslav

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
17
13
13
11
11
9
8
9
8
6
5
5
5

3
2
7
6
8
5
8
9
3
5
6
8
5
5

1
7
6
7
7
10
9
9
14
13
14
13
16
16

92:26
68:34
60:43
53:44
56:29
51:52
43:46
42:48
42:59
42:50
26:61
36:55
32:61
40:75

69
53
46
45
41
38
35
33
30
29
24
23
20
20

I. B třída, sk. A
26. kolo: Vilémovice - Čebín

kasovalo sedmou branku a hosté se
mohli radovat ze stříbrné medaile.
„Je to hrozná škoda, ale soupeř
byl dneska lepší. Skončili jsme tak
na nepopulárním čtvrtém místě,
snad se na bednu dostaneme v příštím ročníku,“ uzavřel Jan Koudelka.
Další výsledky: Praha - Olomouc

1:2, Soběšice - Rájec-Jestřebí
2:3, Babice - Vysočany 4:1, Křenovice - Pačlavice-Dětkovice 2:3,
Jedovnice - Lipovec 2:3, Slavkov
- Medlánky 4:3, Podolí - Kobeřice 6:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pačlavice
Rájec-Jestřebí
Vilémovice
Babice
Kobeřice
Podolí
Lipovec
Medlánky
Čebín
Křenovice
Vysočany
Soběšice
Jedovnice
Slavkov

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
15
12
12
11
11
10
9
9
10
10
9
7
6

6
3
6
3
5
4
6
8
7
4
3
3
5
5

3
8
8
11
10
11
10
9
10
12
13
14
14
15

65:26
55:43
62:54
55:44
53:49
56:49
49:44
44:42
37:42
57:66
54:70
51:58
48:67
41:73

57
48
42
39
38
37
36
35
34
34
33
30
26
23

Okresní přebor
26. kolo: Adamov - Olomučany
4:4, Ráječko B - Sloup 6:5, Olešnice - Skalice 6:0, Šošůvka - Bořitov
2:8, Černá Hora - Boskovice B 2:5,

7:3, Jihlava - Brno 3:6, Most - Příbram 9:3.

7. Jihlava
8. Příbram

14
14

5
2

0
0

9
12

60:76
37:83

15
6

31
26
26
22
21
21

Tým Blanenska se může pochlubit
nejlepšími dvěma střelci soutěže,
Ondřej Paděra byl ve 14 zápasech
autorem 27 branek, 21 gólů zaznamenal ve 12 utkáních Jan Koudelka.
Text a foto Lubomír Slezák

Lipůvka - Doubravice 1:3, Letovice
- Rudice 3:2.

3:2, Kotvrdovice - Ostrov 3:0, Kořenec - Lažany 2:2, Drnovice - Ráječko
C nesehráno, Cetkovice - V. Opatovice 5:0, Benešov - Knínice 2:4, Vísky
- Vranová 7:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Praha
Pardubice
Brno
Blanensko
Olomouc
Most

Černá Hora
Boskovice B
Bořitov
Olešnice
Olomučany
Skalice
Letovice
Ráječko B
Rudice
Adamov
Doubravice
Sloup
Šošůvka
Lipůvka

14
14
14
14
14
14

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

10
8
8
7
7
7

20
17
15
14
12
13
13
12
11
10
8
8
8
3

1
1
1
1
0
0

0
4
2
2
6
1
0
1
3
4
4
4
3
2

3
5
5
6
7
7

6
5
9
10
8
12
13
13
12
12
14
14
15
21

59:39
57:50
55:51
78:50
68:65
67:67

86:35
77:43
84:52
68:56
64:61
78:75
54:59
62:66
54:49
60:62
35:54
52:76
50:97
48:87

60
55
47
44
42
40
39
37
36
34
28
28
27
11

III. třída
26. kolo: Kunštát B - Vavřinec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Drnovice
V. Opatovice
Vísky
Cetkovice
Kunštát B
Vavřinec
Knínice
Ostrov
Lažany
Kotvrdovice
Vranová
Kořenec
Benešov
Ráječko C

25
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
25
25

18
14
14
12
11
10
11
10
9
10
9
9
7
6

3
3
3
2
5
7
3
4
7
4
5
4
6
4

4
9
9
12
9
9
12
12
10
12
12
13
12
15

85:27
89:53
62:43
55:58
52:60
66:58
62:69
71:73
41:52
43:56
64:82
48:64
50:75
53:71

57
45
45
38
38
37
36
34
34
34
32
31
27
22

Kam za sportem

ATLETIKA
7. 7., 18 h Skalní mlýn, Desítka
Moravským krasem.

HORSKÁ KOLA
7. 7., 9 h Valchov. Pohár Drahanské vrchoviny.

Týdeník Zrcadlo, strana 12

SPORT

úterý 26. června 2018

Fotbalová sezóna 2017/2018
zavřela brány stadionů
REGION - Blansko se v divizi v posledním kole loučilo remízou, v krajském přeboru Ráječko vyhrálo, Boskovicím se to doma nepovedlo.

Vítězství znamená pro celek Ráječka konečné třetí místo, které je
vyrovnáním nejlepšího výsledku ze
seóny 2008 - 2009.

Divize

Boskovice - Sparta Brno 1:3
(1:1), 44. Dračka - 22. a 73. Mičko, 54. Loprais.
Boskovice: Bednář (46. Borek)
- Müller (59. Martínek), Dračka,
Václavek, Černý, Daněk, Feruga (59.
Havlíček), Horák, Živný (70. Hlaváček), Preč, Novák (90. Přikryl).
Hosté předčili domácí celek především v nasazení a touze po vítězství, tým Boskovic pojal loučení se
sezónou snad až příliš laxně.
Další výsledky: Bystrc-Kníničky - Moravská Slavia 2:0, Svratka
Brno - Ivančice 3:0, Bohunice Moravský Krumlov 4:0, Bosonohy
- Mutěnice 2:0, Bučovice - Rousínov 3:3, Lanžhot - Veselí nad Moravou 8:0.

17. kolo: Blansko - Tasovice 1:1
(0:1), 80. Feik - 28. Horáček.
Blansko: Záleský - Závodný
(61. Imramovský), Šplíchal, Bárta,
Bokůvka, Kratochvíl, Kuldan (72.
Chloupek), Feik, Šmerda, Dvořák,
Trtílek (18. Pšikal).
První půlhodina utkání nabídla
divákům dvě neproměněné šance
na každé straně, ve 28. minutě pak
fotbalovou lahůdku, když se z přímého kopu z dobrých 25 metrů
nádherně trefil hostující Horáček.
Ani ve druhé půli se fanoušci nenudili. Po spoustě dobrých příležitostí obou týmů se nakonec z gólu
radovali domácí, když v 80. minutě
rychlou akci zakončil přesnou střelou Feik. I přes velký závěrečný nápor Tasovic se už skóre nezměnilo a
tak si soupeři body rozdělili.
Další výsledky: Polná - Vrchovina 2:0, Rosice - Šumperk 4:0, Břeclav - Bzenec 0:3, Ždírec - Velká Bíteš
2:1, Havlíčkův Brod - Stará Říše 1:4,
Strání - Třebíč 3:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vrchovina
Rosice
Žďár n. S.
Tasovice
Šumperk
Stará Říše
Bzenec
Polná
Ždírec
Břeclav
Blansko
Velká Bíteš
Strání
Havlíčkův Brod
Třebíč

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20 3 5
15 9 4
16 4 8
14 5 9
14 4 10
14 4 10
14 3 11
13 2 13
11 6 11
10 5 13
7 11 10
9 4 15
8 3 17
6 6 16
1 7 20

60:28
72:24
60:37
51:48
52:35
47:35
68:55
60:57
27:35
37:42
31:38
38:52
41:58
35:77
29:87

63
54
52
47
46
46
45
41
39
35
32
31
27
24
10

Krajský přebor

27. kolo: Ráječko - Vojkovice
5:0 (2:0), 4., 25. a 56. Keprt Daniel, 63. Sehnal, 87. Keprt Radek.
Ráječko: Němeček (76. Šmerda)
- Bartoš, Mizerniuc, Gremmel, Sedlák, Keprt D. (76. Sychra), Sedláček,

Keprt R., Zeman, Horáček (71. Pernica), Horák (60. Sehnal).
Zápas byl až nečekaně snadnou
záležitostí domácího celku, který desátý celek přeboru nenechal
v podstatě po celé utkání vydechnout.

sických 42 195 m), probíhá členitým terénem a její profil zahrnuje
v průměru devět set metrů stoupání.
Běžci si mohou vybrat, zda absolvují celý závod, nebo jestli poběží jen některé etapy, nebo dokonce jen jednu etapu podle své
aktuální výkonnosti a časových
možností.
Mohou být hodnoceni také v sou-

těži Mini MUM, do níž se započítají
pouze výsledky tří etap.
Letošní ročník se uskuteční ve
dnech 1. až 7. července.
Časový pořad:
I. etapa: start závodu 14 hodin.
II. - VI. etapa: start závodu v 15 hodin v obci, kde je plánován start. Pomalejší běžci budou startovat ve 14
hodin. VII. etapa: start závodu od
9 hodin podle pořadí jednotlivých

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lanžhot
Bohunice
Ráječko
Bystrc
Sparta Brno
Mutěnice
Boskovice
Svratka Brno
Bosonohy
Vojkovice
Rousínov
M. Krumlov
Ivančice
MS Brno
Veselí
Bučovice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
17
17
17
14
14
13
12
12
11
10
8
7
8
6
3

6
9
7
6
9
8
7
8
5
4
2
7
7
4
3
8

3
4
6
7
7
8
10
10
13
15
18
15
16
18
21
19

82:21
73:34
71:35
61:44
64:52
56:32
58:54
69:52
56:57
50:70
49:73
46:70
43:58
39:79
42:86
20:62

69
60
58
57
51
50
46
44
41
37
32
31
28
28
21
17

Lubomír Slezák

Dva hráči, loučící se s boskovickým dresem. Nadějný brankář Jiří
Borek (přestup do Slovácka) a dlouholetá opora zadních řad Ondřej
Václavek.
Foto Lubomír Slezák

V neděli 1. července startuje Lomnickou
etapou Moravský ultramaraton 2018
REGION - MUM (Moravský Ultra
Maraton) je mezinárodní běžecký
etapový závod na 301 kilometrů,
což znamená sedmkrát 43 kilometrů v sedmi po sobě následujících
dnech.
Je to nejdelší a nejtěžší běžecký
etapový závod pořádaný na území
České republiky.
Každá etapa., tzv. maraton+
(vzhledem k délce přesahující kla-

běžců (nejpomalejší startuje první). Časový limit na každou etapu je
sedm hodin.
Etapy:
I. Lomnická
II. Boskovická
III. Blanenská
IV. Tišnovská
V. Olešnická
VI. Bystřická
VII. Cimrmanova (Lomnice). (les)

