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V Lysicích hořel rodinný dům
Více na www.zrcadlo.net

ČTĚTE KAŽDÝ
DEN ČERSTVÉ
ZPRÁVY NA

zrcadlo.net
V Lysicích hořel
rodinný dům,
při požáru se
zranili dva lidé
LYSICE - V Lysicích hořel rodinný
dům. K požáru vyjely jednotky
profesionálních a dobrovolných
hasičů. Výsledkem ohně jsou dva
zranění lidé, dobrovolný hasič a
obyvatel domu.
„Požár v přízemí rodinného
domu byl na tísňovou linku ohlášen
krátce před čtrnáctou hodinou.
Operační důstojník vyslal na místo
celkem pět jednotek, přičemž jako
první na místě zasahovali členové
jednotky SDH Vranov (u Brna), kteří
Lysicemi náhodou projížděli a požár
zpozorovali. Hasiči z Vranova zahájili
hašení a díky jejich včasnému
zásahu se požár dále nerozšířil,“
uvedl mluvčí jihomoravských hasičů
Filip Venclovský.
Hasiči dostali oheň pod kontrolu
během dvaceti minut. Poté pomocí
termokamery vyhledávali skrytá
ohniska. Úplně zlikvidovat požár se
podařilo po šestnácté hodině. (hrr)

ZRCADLO JE
NOVĚ ZDARMA

Foto HZS JmK

Vážení čtenáři,
Zrcadlo je pro
vás nyní zcela
zdarma na našich
odběrných místech.
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Odvezl
europalety

SENETÁŘOV - Příjemně si
v Senetářově přivydělal zatím
neznámý pachatel. Ten se pohodlně
dostal na nezajištěnou stavbu v
obci a tam odcizil dvacet kusů
odložených dřevěných europalet.
Tím způsobil stavební firmě
škodu za pět tisíc korun. Další,
přinejmenším
stejnou
škodu,
pak
způsobil
pravděpodobně
automobilem, který pro lup dorazil.
Tím zloděj totiž na staveništi poničil
nově
instalovanou
betonovou
dešťovou uliční vpusť. Celková
škoda se tak vyhoupla přes deset
tisíc korun.
(hrr)

Údajně chtěli
vykoupit železo

ZPRAVODAJSTVÍ

úterý 24. července 2018

Pamětický pohár si
odvezli muži z Obory
PAMĚTICE
Předposlední
červencová neděle patří již několik
let v Paměticích hasičskému
sportu. Stejný termín si Pamětičtí
podrželi i letos a v neděli
22. července uspořádali na své trati
za hasičskou zbrojnicí soutěž o
pohár za nejrychlejší požární útok
zařazenou do bodování Velké ceny
Blanenska. Jednalo se už o patnáctý
ročník tamní soutěže a současně o
šesté letošní ligové kolo. Velká cena
se jím dostala do své poloviny.
Počasí pořadatelům přálo, a
nutno podotknout, že přálo i
závodníkům. Pamětická trať je totiž
specifická svým velkým převýšením
terčů oproti startu a kopeček by
mohl soutěžní družstva při dešti
značně potrápit. Protože ale přes
výraznou
oblačnost
nakonec
nepršelo, travnatá trať si uchovala
stejné vlastnosti pro všechny týmy
a celá soutěž proběhla regulérně a
bez komplikací.
Ke startu se v Paměticích
přihlásilo 25 mužských a 16
ženských
družstev,
z
nichž
zvítězit mohlo v každé kategorii
pochopitelně jen jedno. V té
mužské, která soutěž zahajovala,

svůj požární útok nejrychleji
zaběhli hasiči z Obory, a to v čase
17,50s. Na stupních vítězů je na
druhém místě doplnilo Stražisko
z Prostějovska s časem 17,63 s a
na třetím místě Žernovník s časem
17,84 s.
Ženské
kategorii
kralovaly
s bezchybným útokem Němčice, které
si za konečný čas 17,37 s vysloužili
kromě bodů do tabulky a věcných

cen i potlesk celého přihlížejícího
publika. Druhý skončil Sychotín
s časem 17,75 s a třetí příčku obsadil
Senetářov A za čas 18,19 s.
Velká
cena
Blanenska
v požárním útoku bude pokračovat
svým sedmým kolem v neděli
29. července 2018 v Černovicích,
začátek je plánován na 12 hodin.
Broňa Zhořová
Foto Veronika Hlavoňová

KOŘENEC - Zlodějskou výpravu do
Kořence asi bude muset zařadit mezi
neúspěšné zatím neznámý pachatel.
Ten se během dopoledne na odstavné
ploše poblíž tamního golfového
hřiště dostal po poničení okna do
trojice zaparkovaných osobních
automobilů. V osobním automobilu

VW odcizil devatenáctileté majitelce
tašku osobními doklady, stravenkou
a malou �inanční hotovostí. Tím jí
způsobil škodu za necelých tisíc korun.
Poloviční škodu má čtyřiačtyřicetiletý
majitel osobního auta mazda.
Tomu zmizela ze zavazadlového
prostoru taška s osobními věcmi.

Ani v osobním automobilu renault
devětačtyřicetiletého
majitele
nezískal
pravděpodobně
stejný
pachatel zajímavý lup. Zloděj sice
odešel s mizerným lupem, ale majitelé
aut zaplatí navíc za opravu poničených
oken částky blížící se dvaceti tisícům
korun.
(hrr)
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OLOMUČANY
Pohotoví
senioři zaskočili skupinku zatím
nezjištěných
pachatelů,
kteří
vyrazili dopoledne do Olomučan.
Tam oslovili manželský pár s tím,
zda nemají k prodeji staré železo.
Jedna z žen se pak snažila odpoutat
pozornost důchodců a druhá se
šikovně vloudila do příbytku. Jenže
nepočítala s tím, že majitel domu
zaregistroval její nepřítomnost.
Prošel dům a na ženu narazil v
ložnici, jak prohledává skříň. Když
jí pohrozil přivoláním policie, tato
i se svými kumpány rychle utekla.
Seniorům tak nestačila naštěstí nic
ukrást.
(hrr)

Zloděj odešel s mizerným lupem

BLANSKO - Na základě výzvy
v mediích a následně od diváků,
čtenářů a posluchačů získaných
informací
se
blanenským
kriminalistům podařilo odhalit
muže, který v blanenském obchodě
ukrýval zboží pod oblečení.
Ten měl místo nákupní tašky
v trenýrkách důmyslnou skrýš.
Poté se objevil v blanenském
supermarketu a do skrýše postupně
naskládal čokolády v hodnotě skoro
patnáct tisíc korun.
O několik dnů později se stejný
muž, navíc stejně oblečený, objevil
v prodejně znovu.
Při kontrole za pokladnami došlo
mezi ochrankou a podezřelými
zákazníky, kteří nestačili nic ukrást,
ke konfliktu. V něm byla především
verbálně
velmi
nevybíravá
společnice muže, který před
několika dny odešel se zásobou
čokolády.
(hrr)

Zranění si vyžádala v pondělí ráno nehoda v Boskovicích u obchodního centra Kras v Sokolské ulici. Krátce před
devátou hodinou se tam střetlo osobní auto s cyklistkou. Ten samý den v poledne se v Boskovicích srazila dvě
osobní auta. Nehoda si vyžádala jedno zranění. Profesionální hasiči vyjeli k nehodě v Legionářské ulici minutu po
poledni. Jedna zraněná osoba skončila v péči zdravotníků. Hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a
provedli protipožární opatření.
(hrr), foto Jarolsav Oldřich

Čokolády
schoval do
trenýrek
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Punkevní pstruzi slaví již desáté
výročí, zájem o ně stále stoupá
BLANSKO - Punkevní pstruzi,
odchovaní v chladných vodách říčky Punkvy, patří k delikatesám již
mnoho let. Jejich maso je jedinečné i díky kvalitní vodě z říčky Punkvy, protékající centrem Chráněné
krajinné oblasti (CHKO) Moravský
kras. Věděla to již v 18. století společenská smetánka na císařském
dvoře ve Vídni, na jejíž stoly byli
punkevní pstruzi dodáváni. Nyní
je tomu přesně deset let, co Rybářství Skalní mlýn získalo ochrannou
známku Punkevní pstruh. Zájem o
ryby z krasu vzrůstá.
Loni vyprodukovala pstruhárna
rekordních 60 tun pstruhů duhových. „Produkce pomalu vzrůstá.
Naši pstruzi patří ke specialitám
ve špičkových restauracích, rybáři si od nás berou mladé ryby pro
své toky, takže na mnoha místech
Moravy lze najít potomky našich
pstruhů,“ řekl Jiří Honzák, který
péči o tuny pstruhů a sivenů zvládá
pouze se dvěma kolegy.
Právě nyní je v plném proudu sezona grilování, kdy mnozí gurmáni
před přípravou klasických steaků
nebo párků dávají přednost rybě.
Pstruzi z krasu vděčí podle znalců za jedinečnou chuť svého masa
tomu, že jsou odchováni v chladivé
vodě říčky Punkvy, která vzniká
v podzemí soutokem Bílé vody a
Sloupského potoka. Turisté ji znají
díky Punkevním jeskyním, kde se
po říčce plaví v člunech v podzemí. Málokdo ale ví, že tato krasová
voda, vytvářející ve vápencovém
podloží nové jeskyně, má své specifické složení, což ovlivňuje kvalitu
masa.
„Ještě stále musíme naše lidi
učit to, že ryba, a navíc naše ryba,

v tomto případě moravská ryba, má
na našem talíři a v našem jídelníčku
své nezastupitelné místo. Je zdravá,
její konzumace je prevencí nadváhy, infarktu i mnoha civilizačních
chorob,“ vysvětlil Honzák. Zatímco
chovatelé kaprů mají největší zisky
v předvánočním období, kdy kapři
míří na štědrovečerní stoly, u chovatelů pstruhů není prodej tak velký, ale je rozložený na celý rok.
I pstruzi se prodávají před vánočními svátky. V předjaří si je odebírají z rybářství u Skalního mlýna
rybáři, kteří potřebují mladé ryby
pro zarybnění potoků a řek. S květnem a červnem začíná sezóna grilovaček, kdy si zájemci jezdí pro ryby
každý pátek přímo do pstruhárny.
Za uplynulých deset let se ješ-

tě v turistické sezoně nestalo, aby
nebyla otevřena. „Přestože je nás
málo, nechceme naše příznivce
zklamat. Navíc pro děti tu máme
malé překvapení. Mohou nám pomoci nakrmit naše generační pstruhy a siveny,“ doplnil s úsměvem
Honzák.
Zatímco příchozí si obvykle na
gril odvážejí pstruhy o váze okolo
půl kilogramu, generační ryby mají
až okolo šesti, sedmi či osmi kilogramů. Při krmení je příchozí mohou spatřit v průzračné punkevní
vodě v rybníčku přímo před pstruhárnou. I rybáři z Moravského krasu, stejně jako jejich kolegové z Pohořelic nebo jižních Čech doufají, že
veřejnost naučí, aby měla rybu na
talíři nejméně jednou to týdne. „Je
to boj, ale nabízíme kvalitní ryby
za dobrou cenu, takže naděje na
změnu jídelníčku je velká,“ doplnil
rybář.
Martin Jelínek
Foto archiv Jiřího Honzáka

Rada Města Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice

vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Na pozici: Ředitel/Ředitelka Základní
školy Letovice, příspěvková organizace.
Požadavky:

• předpoklady a odborná kvaliﬁkace
pro výkon činnos� ředitele školy
podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v
platném znění,
• znalost školské problema�ky a
předpisů,
• organizační a řídící schopnos�.

K přihlášce přiložte:

Úprava návsi v Mladkově se chýlí ke konci. V současné době odborná firma
provádí zemní práce.
Foto Jaroslav Oldřich

• úředně ověřené kopie dokladů
o nejvyšším dosaženém vzdělání
(diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné
zkoušce,
případně
doklady o dalším vzdělání/
maturitní vysvědčení),
• doklad o průběhu zaměstnání a
délce pedagogické praxe včetně
pracovního zařazení (např. pracovní
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů
atd.),

• strukturovaný profesní životopis,
• písemnou koncepci rozvoje školy v
rozsahu max. 5 normostran,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne
starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie
lékařského potvrzení o způsobilos�
k výkonu pracovního místa ředitele
(ne starší 3 měsíců),
• souhlas
s
nakládáním
s poskytnutými osobními údaji

Předpokládaný nástup na
pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 12. 2018.

Obálku označte slovy:
„Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady
doručte: nejpozději do 31. srpna
2018, do 12 hodin, na adresu:
Městský úřad Letovice, Masarykovo
nám. 210/19.
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Léto se půlí v Letovicích na
tradičním Festivalu 3+1
LETOVICE - Již po devatenácté
patří konec července Festivalu 3+1
Letovice. Hlavní festivalový den
na koupališti připadá na sobotu
28. července, ale festival nabídne
na různých místech mnoho dalších
aktivit během celého týdne.
Od pondělí 23. 7. se můžete těšit
na Letňák u Havla. Výběr filmů je
rozmanitý – pro mladší publikum
pixarovský animák Coco, milovníci
černočerného humoru ocení film
Ztratili jsme Stalina a středa patří
dnes již klasice Po strništi bos.
Ve čtvrtek se vernisáží v
kulturním domě otevře výstava
Klubu moravských fotografů, která
bude k vidění i v následujících
týdnech.
Páteční
odpoledne
patří
sousedskému
happeningu
na
Masarykově
náměstí.
Loni
náměstí
obkroužila
záclonová
stěna, letos se záclony budou
ekologicky recyklovat. Poslouží
k ušití pytlíků na ovoce a budou
také základem prodejní módní
přehlídky s názvem Sundej to.
Pro děti budou nachystané hry,

zahraje kapela Vousy, bleší trh,
jehož se může kdokoli aktivně
zúčastnit,
nabídne
atraktivní
kousky k prodeji. Atraktivní názvy
(Ekologicko-estetické tipy EET či
Sopel bez servítek) mají také krátké
ekopřednášky. Na místě bude i
oblíbená zlatá kačena, která možná
přinese i speciální suvenýr. Celým
odpolednem provází známý herec
Národního divadla Brno Jan Grygar.
K večernímu zatmění Měsíce v sále
místní ZUŠ zazní písničky Elišky
Walsh a její najazzlé doprovodné
kapely v čele s jejím manželem,
známým
kytaristou
Stevem
Walshem.
Sobota 28. 7. na koupališti bude
hlavně plná hudby. Nad vodní
plochou (která je návštěvníkům
festivalu samozřejmě k dispozici)
se budou vznášet tóny místního
Hovadua,
či
folkrockového
Jarretu. Hlavními taháky ale bude
neuchopitelná
pseudopunková
Mucha a brněnští turbošansonoví
Poletíme?.
Vyznavače
živé
elektronické hudby potěší skupina
Vložte kočku, děti rozjásá skvělý

Bombarďák. To vše s doprovodným
programem pro děti, dílničkami a
tradiční diskuzí, které se zúčastní i
náměstek hejtmana JMK Jan Vitula,
který nad festivalem v letošním
roce převzal záštitu. Areál se
otevírá ve 13:30.
Neděle od 18:00 přinese zklidnění
v podobě hudebně poetického

divadla Všechny lásky světa, opět
v místním kulturním domě.
Tak neváhejte, vezměte své milé
a přijďte na festival. Vstupenky na
sobotu jsou dostupné v předprodeji
v TIC Letovice za 150,- Kč, na místě
potom za 200,- Kč. Děti a mládež do
15 let vstup zdarma.
Radka Kšicová

Hasiči minulý týden zachraňovali zraněnou ženu, která uvízla v jeskyni u Holštejna. Žena byla v hloubce 100 - 150 metrů od vchodu do jeskyně. Hasiči ji
vynesli pomocí nosítek a předali zdravotníkům, kteří ji vrtulníkem transportovali do nemocnice.
Foto HZS JmK

Jednou ze zastávek Legiovlaku - pojízdného muzea československých legií - bylo při jeho jubilejní cestě v roce 100. výročí vzniku Československé
republiky město Boskovice.
Foto Jaroslav Oldřich
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Sokolové župy Krále Jiřího na sletu v Praze
PRAHA, BOSKOVICE - Sokolové
z celé České republiky i z dvanácti
zahraničních států si v prvním červencovém týdnu symbolicky připomněli 100. výročí založení republiky
na XVI. všesokolském sletu v Praze.
Ze župy Krále Jiřího se této velké sokolské události zúčastnilo 138 osob.
V neděli 1. července prošlo centrem Prahy asi 12 tisíc účastníků sletu ve slavnostním průvodu. V jeho
čele kráčeli také jedovničtí členové
Sokolské stráže. Pochodujícím vyhrávalo do kroku asi patnáct dechových hudeb, mezi nimi i Boskověnka
z Boskovic a Bivojanka z Jedovnic.
V odpoledních hodinách se
v Chrámu sv. Víta konala ekumenická bohoslužba celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou, při níž zpívaly spojené sokolské sbory, včetně
25 zpěvaček jedovnické Písně.
V pondělí 2. července vystoupil
jedovnický pěvecký sbor se svým
programem v rámci koncertu Česká
píseň na Nové scéně Národního divadla.
Ve středu 4. července předvedli
sportovci České obce sokolské ukázky své činnosti v programu Gala Sokol v O2 areně. Součástí programu
bylo i vyhlášení sokolských sportovních legend. Letos se tohoto ocenění
dostalo i atletce a olympioničce Olze
Oldřichové z Boskovic.
Na dvou veřejných předvedeních
hromadných sletových skladeb 5. a
6. července na stadionu v Eden Aréně byste mezi 15 tisíci cvičenců našli
i 116 cvičících z župy Krále Jiřího.
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Osmnáct dětí z Jedovnic a ze Svitávky nacvičilo skladbu s žíněnkami
a míči s názvem Děti, to je věc! Další skupina osmnácti svitáveckých a
vanovických dětí předvedla své téměř akrobatické výkony ve skladbě Cirkus. Hromadných vystoupení
se zúčastnili také rodiče s dětmi ze
Svitávky jako Méďové. Nejedna maminka pak zvládla zacvičit i sestavu
s obručemi, určenou pro dorostenky
a ženy, nazvanou Siluety. Ženy z Jedovnic účinkovaly v nejpočetněji

zastoupené sletové skladbě Cesta
(celkem 1562 cvičenek).
Ženám byla určena rovněž skladba s poetickým názvem Ženobraní.
Jejího nastudování se úspěšně ujaly
sokolky z Benešova. Muži z Blanska,
z Benešova a z Jedovnic cvičili sestavu Borci.
V tanečním pásmu na písně Karla
Hašlera nazvaném Princezna republika se představili seniorky a senioři
z Boskovic a z Jedovnic. Šest jedovnických cvičenců pak reprezento-

valo Českou republiku ve společné
československé skladbě Spolu.
Nejen účast velkého počtu cvičenců na sletu a přátelská atmosféra při
nácvicích a společných setkáních
v Praze, ale i zahájení a závěr obou
sletových programů s choreogra�iemi a symboly z české historie a
celý doprovodný kulturní program
byly důstojnou oslavou letošního
významného výročí naší republiky.
Kateřina Klimešová, jednatelka
Sokolské župy Krále Jiřího
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Do síně slávy sportovců Sokola byla
uvedena i Olga Oldřichová z Boskovic
PRAHA, BOSKOVICE - Do síně
slávy sportovců Sokola byla při
slavnostním Gala večeru v O2 areně
v Praze uvedena i Olga Oldřichová
z Boskovic.
Olga Oldřichová, rozená Šicnerová
rodačka z Břeclavi začala s atletikou
v roce 1946, závodila za SK Přerov,
Sokol Židenice, za Zbrojovku Brno
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úterý 24. července 2018

a v šedesátých letech za TJ Metra
Blansko a TJ Minerva Boskovice.
Její sportovní vrcholová kariéra
v éře Emila Zátopka vrcholila v roce
1948 na olympijských hrách v Londýně, kde semi�inalová účast znamenala konečné 7. místo v běhu na 100
metrů.
Mnohonásobná čs. rekordmanka
překonala několik čs. rekordů. Nejcenější bylo jejich 12 vteřin na 100
metrů, který vydržel 12 let.
V šedesátých letech /1962-1967/
závodila za TJ Spartak Metra Blansko v krajském přeboru a utvořila
si osobní rekord ve skoku dalekém.
Závodila na 100 m, 80 m překážek,
skoku dalekém a štafetě 4x100 m.
V sedmdesátých a osmdesátých
letech se úspěšně účastnila veteraniád na evropské a světové úrovni. Ve svých padesáti letech uměla
100 m uběhnout za 13,5 vteřiny.,
tretry pověsila na hřebík až po svých
šedesátých narozeninách
Československá televize o ní natočila dva dokumentární �ilmy o její
činnosti ve veteránském hnutí – Nejrychlejší babička a Ve znamení mají
nekonečno.

V roce 2007 byla přijata /jako
první/ do síně slávy sportovců okresu Blansko a v roce 2009 do síně slávy sportovců města Boskovice, členka republikového i jihomoravského
Klubu olympioniků.

Velká cena Blanenska se po letech
vrátila do Velkých Opatovic
VELKÉ OPATOVICE - V neděli
15. července hostil Sbor dobrovolných hasičů Velké Opatovice, jeden z
nejstarších sborů na Blanensku slavící v letošním roce 145. výročí svého vzniku, v pořadí již 5. kolo Velké
ceny Blanenska v požárním útoku.
Velká cena se ve Velkých Opatovicích v minulosti běhávala, na nějakou dobu ji však v posledních letech
vystřídala Okresní liga Svitavska
v požárním útoku, pro letošní rok
však byla tato soutěž o putovní pohár SDH Velké Opatovice zařazena
zpět do bodování Velké ceny.
Hasičské klání se konalo na travnaté trati v poněkud netradičních
prostorách – v areálu zámeckého
parku, který skýtal mnoho místa jak
pro parkování, tak pro volný čas závodníků i přihlížejících diváků.
Soutěž odstartovaly svojí kategorií mužské týmy, kterých se sjelo do
Velkých Opatovic celkově 27. Zvítězily Pasohlávky z okresu Brno-venkov s časem 17,16 s, druhou příčku
obsadil Sychotín A z Blanenska s časem 17,33 s a trojici nejlepších doplnil na stupních vítězů Bořitov také z
Blanenska s časem 17,45 s.

V ženské části soutěže, která následovala nedlouho po odběhnutí
posledního mužského týmu, o prvenství bojovalo 16 sportovních
družstev. Zvítězily Hodějice z Vyš-

kovska s časem 17,46 s, druhý skončil stejně jako v mužské kategorii Sychotín, a to za čas 18,01 s, a třetí pak
Němčice s konečným časem 18,05 s.
Broňa Zhořová, foto Pavel Kuchař

Dlouholetá členka boskovické organizace Sokola byla při příležitosti
životního jubilea letos byla uvedena
i do síně slávy sportovců Jihomoravského kraje.
Jaroslav Oldřich

Cyklista narazil
do mostku
SEBRANICE - Krátce před půlnocí nezvládl v Sebranicích řízení kola
dvaapadesátiletý cyklista. Po projetí
levotočivé zatáčky narazil do zábradlí na mostku a padl do potoka.
„Proč cyklista boural, pochopili
policisté záhy po příjezdu. Zraněný
muž sice nebyl schopen vykonat dechovou zkoušku, ale z v nemocnici
nařízeného odběru krve vyplynulo,
že v ní měl půldruhé promile. Na
jízdním kole si při nehodě způsobil
škodu za tisícovku,“ upřesnil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
S lehkým zraněním pak skončila
večerní srážka dvou osobních automobilů v Boskovicích.
Dvaatřicetiletý cizinec za volantem osobního automobilu KIA tam
při odbočování narazil do projíždějícího osobního automobilu Audi.
Viník nehody totiž nadýchal skoro
dvě promile.
„Odpolední silniční kontrola
osobního automobilu Škoda přinesla hlídce zajímavý výsledek. Čtyřiačtyřicetiletý šofér, který nadýchal
dvě a půl promile, jednak přiznal, že
si před jízdou dal nejméně šest dvanáctek, a že má uložený zákaz řízení
motorových vozidel,“ doplnil Bohumil Malášek.
(hrr)
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úterý 24. července
KINA

Blansko ve 20 hod. Než přišla
bouře.
Boskovice v 19.30 hod. Neznámý
voják.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Jurský svět: Zánik říše.

středa 25. července
AKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19
hod.: Muzika pro Karolínku: eLiška
(elektronika-folk).

KINA

Blansko ve 20 hod. Děsivé dědictví.
Boskovice v 19.30 hod. Ready
Player One: Hra začíná.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Hastrman.

čtvrtek 26. července
AKCE

Letovice – Klášter Milosrdných
bratří ve 14 hod.: Prohlídka
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa od
14 do 16 hod.: Prohlídky farního
kostela.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.:
Festival 3+1 - Vernisáž výstavy
Klubu moravských fotografů.

KINA

Blansko ve 20 hod. Děsivé dědictví.
Boskovice v 19.30 hod. Hora.
Boskovice – letní ve 21.30 hod.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená.

pátek 27. července
AKCE

Blansko – Muzeum Blanenska v 17
hod.: Noc na zámku s Masarykem.
Boskovice – Zámecké nádvoří
v 17 hod.: Komedianti na káře: O
Palečkovi.
Boskovice – U zimního stadionu ve
21 hod.: Předpouťová zábava, hraje
Kreyn.
Kunštát – Zámek ve 21 hod.:
Kastelánské
prohlídky,
nutná
rezervace.

KINA

Blansko – letní (nám. Republiky)
ve 21.30 hod. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. Coco.
Boskovice v 19.30 hod. Tři
billboardy kousek za Ebbingem.
Lysice – letní ve 21 hod. Milada.

sobota 28. července
AKCE

Blansko – Zámecký park v 9 hod.:
Gulášobraní – 5. ročník.
Blansko – Muzeum Blanenska v 17
hod.: Noc na zámku s Masarykem.

SERVIS

Boskovice – Letní kino v 10 hod.:
Color Day pro celou rodinu.
Boskovice – U zimního stadionu
ve 21 hod.: Pouťová zábava, hraje
Tamdem.
Holštejn – Obec ve 12 hod.:
Holštejnské slavnosti.
Klepačov – Hasičský zbrojnice v 15
hod.: Pivní slavnosti.
Letovice – Koupaliště ve 13.30
hod.: Festival 3+1.
Lysice – Zámek v 19 hod.: Hradišťan
a Jiří Pavlica.
Vanovice – U hasičské zbrojnice
od 10 do 16 hod.: Malohanácký
řemeslný jarmark.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Chata na
prodej.
Blansko ve 20 hod. Hotel Artemis.
Boskovice v 17 hod. Králíček Petr.
Boskovice v 19.30 hod. Tiché
místo.

neděle 29. července
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody
v 10 hod.: Promenádní koncert –
Mládežnický dechový soubor ZUŠ
Letovice.
Blansko – Divišova 45 od 14 do 17
hod.: Ježdění na LGB železnici.
Blansko – Náměstí Republiky v 15
hod.: Letní Dukla Festival – Infernet.
Blansko – Pivnice Velvet v 17 hod.:
Čaj o páté s kapelou Druhý dech.
Boskovice – Zámecký skleník ve
14 hod.: Jan a Stanislava Kavanovi,
vernisáž výstavy.
Boskovice – Park u zámeckého
skleníku v 15 hod.: Promenádní
koncert – Fčeličky.
Holštejn – Obec ve 14 hod.:
Holštejnské slavnosti.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.:
Festival 3+1 - Všechny lásky světa,
hudebně poetické divadlo.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Chata na
prodej.
Blansko ve 20 hod. Hotel Artemis.
Boskovice v 17 hod. Můj život
cuketky.
Boskovice v 19.30 hod. S láskou
Vincent.
Boskovice – letní ve 21 hod.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená.
Velké Opatovice ve 14 hod. Hledá
se princezna.

pondělí 30. července
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky
v 15.30 hod.: Eva a Vašek.

KINA

Blansko ve 20 hod. Plán útěku 2.
(s titulky)
Boskovice – letní ve 21 hod.
Escobar.

úterý 31. července
KINA

Blansko ve 20 hod. Plán útěku 2.
Boskovice v 19.30 hod. Gauguin.
Boskovice – letní ve 21 hod.
Mamma Mia! Here We Go Again.

středa 1. srpna

AKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19
hod.: Muzika pro Karolínku: Pavel
Dobeš (folk).

KINA

Blansko ve 20 hod. Plán útěku 2.

čtvrtek 2. srpna

AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 8
hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 9 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Klášter Milosrdných
bratří ve 14 hod.: Prohlídka
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa od 14
do 16 hod.: Prohlídky farního kostela.

KINA

Blansko ve 20 hod. Mission:
Impossible – Fallout. (s titulky)

pátek 3. srpna

AKCE

Skočova Lhota – Výletiště v 18
hod.: Oldies párty.

KINA

Blansko ve 20 hod. Mission:
Impossible – Fallout. (s titulky)

sobota 4. srpna

AKCE

Boskovice – Zámek: Boskofest.

úterý 24. července 2018
Boskovice – Modrá věž v 9 hod.:
XIV. roční Pochodu po stopách P.
Ševčíka.
Cetkovice – Zahrada kulturního
domu v 17 hod.: Sousedské
posezení, hraje Duo Pohoda.
Doubravice – Hřiště v 10 hod.:
Nejtvrdší hasič přežije, 4. ročník
soutěže TFA.
Drválovice – Sad Svobody ve
20 hod.: Taneční zábava, hraje
Eminence.
Letovice – Klášter Milosrdných
bratří ve 14 a 15 hod.: Prohlídka
historické lékárny.
Letovice – Kostel sv. Prokopa od
14 do 16 hod.: Prohlídky farního
kostela.
Úsobrno – Hřiště v 9 hod.: Pochod
za historií obce – Durana.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Úžasňákovi
2. (s titulky)
Blansko ve 20 hod. Mission:
Impossible – Fallout. (s titulky)

neděle 5. srpna

AKCE

Blansko – Náměstí Svobody
v 10 hod.: Promenádní koncert –
Dechová hudba Boskověnka.
Blansko – Divišova 45 od 14 do 17
hod.: Ježdění na LGB železnici.

KINA

Blansko v 17.30 hod. Úžasňákovi 2.
(s titulky)
Blansko ve 20 hod. Mission:
Impossible – Fallout. (3D, s titulky)

pondělí 6. srpna

KINA

Blansko v 17.30 hod. Úžasňákovi
2. (3D, s titulky)
Blansko ve 20 hod. Ant-Man a
Wasp.

Moštování ovoce
Od září 3.9.2018 každé pondělí a úterý
v Domě zahrádkářů v Blansku bude
probíhat moštování ovoce.
Objednávky přijímá a informace podává: Rudolf
Kunc, tel. 731 730 999 ve všední den od 18.00 do
20.00. Začátek moštování bude vždy v 13.00 hod. a
ukončení v cca 18.00.
Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou zahájeny
až po objednávkách dostatečného množství ovoce na
zpracování a to do vlastních nádob.
Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka je 30 kg,
pro moštárnu celkem cca 300 kg.
Cena za moštování je 3,50 Kč za 1 kg ovoce. Ovoce se
myje na místě a biologický odpad (zbytky z jablek) je
možno ponechat na místě. ZO ČZS Blansko
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Los kopané, podzimní část 2018/2019
I. A třída, skupina A
2. kolo, 11. 8., 10:30 h Novosedly - Žebětín,
16:30 h Přímětice - Zbraslav, RAFK Rajhrad Slovan Brno, 17 h Zastávka - Miroslav. 12. 8.,
16:30 h Rajhradice - Kunštát, Dobšice - Slatina,
17 h Šlapanice - Líšeň B.
3. kolo, 18. 8., 16:30 h Miroslav - Přímětice,
Žebětín - Zastávka, 17 h Slatina - Rajhradice,
Slovan Brno - Dobšice. 19. 8., 14 h Zbraslav Šlapanice, 14:30 h Líšeň B - RAFK, 17 h Kunštát
- Novosedly.
4. kolo, 24. 8., 18 h RAFK - Zbraslav. 25. 8.,
16:30 h Přímětice - Šlapanice, Novosedly - Slatina,
Miroslav - Žebětín, 17 h Zastávka - Kunštát. 26. 8.,
16:30 h Rajhradice - Slovan Brno, Dobšice Líšeň B.
5. kolo, 1. 9., 14 h Zbraslav - Dobšice, 16:30 h
Žebětín - Přímětice, 17 h Slovan Brno - Novosedly,
Slatina - Zastávka. 2. 9., 14:30 h Líšeň B Rajhradice, 17 h Kunštát - Miroslav, Šlapanice RAFK.
6. kolo, 8. 9., 16:30 h Zastávka - Slovan Brno,
Miroslav - Slatina, Žebětín - Kunštát, Novosedly Líšeň B, Přímětice - RAFK. 9. 9., 16:30 h Dobšice
- Šlapanice, Rajhradice - Zbraslav.
7. kolo, 5. 9.,17 h Slovan Brno - Miroslav. 15. 9.,
16 h Slatina - Žebětín, RAFK - Dobšice. 16. 9.,
13:30 h Líšeň B - Zastávka, Zbraslav - Novosedly,
16 h Šlapanice - Rajhradice, Kunštát - Přímětice.
8. kolo, 22. 9., 15:30 h Miroslav - Líšeň B,
Přímětice - Dobšice, Novosedly - Šlapanice,
Žebětín - Slovan Brno, Zastávka - Zbraslav. 23. 9.,
15:30 h Rajhradice - RAFK, Kunštát - Slatina.
9. kolo, 29. 9.,15 h RAFK - Novosedly, Slatina
- Přímětice, Slovan Brno - Kunštát, Zbraslav Miroslav. 30. 9., 12:30 h Líšeň B - Žebětín, Dobšice
- Rajhradice, 15 h Šlapanice - Zastávka.
10. kolo, 6. 10., 15 h Slatina - Slovan Brno,
Zastávka - RAFK, Miroslav - Šlapanice, Přímětice
- Rajhradice, Žebětín - Zbraslav, Novosedly Dobšice. 7. 10., 15 h Kunštát - Líšeň B.

Kam za sportem

ATLETIKA
28. 7., 11:15 h Okrouhlá. Běh
kolem sněhuláka.

BASEBALL
29. 7., 14 h Blansko - FrýdekMístek. 4. 8., 14 h Blansko - SaBaT
Praha, baráž o extraligu.
HORSKÁ KOLA
4. 8., 11 h Valchovský drtič.

KOPANÁ
25. 7., 17:30 h Bořitov - Lipovec, 1.
předkolo. 29. 7., 17 h Bořitov/Lipovec
- Vilémovice, Rájec-Jestřebí - Slatina,
2. předkolo. 5. 8., 17 h Bořitov/
Lipovec/Vilémovice - Boskovice,
Rájec-Jestřebí/Slatina - Start Brno,
1. kolo. Vše Krajský pohár. 4. 8., 17 h
Blansko - Humpolec, divize.
TENIS
4. - 5. 8., 10 h Jevíčko, turnaj mužů.

11. kolo, 13. 10., 15 h RAFK - Miroslav, Slovan
Brno - Přímětice. 14. 10., 12:30 h Zbraslav Kunštát, Líšeň B - Slatina, 15 h Dobšice - Zastávka,
Šlapanice - Žebětín, Rajhradice - Novosedly.
12. kolo, 20. 10., 14:30 h Slovan Brno - Líšeň B,
Slatina - Zbraslav, Zastávka - Rajhradice, Miroslav
- Dobšice, Přímětice - Novosedly, Žebětín - RAFK.
21. 10., 14:30 h Kunštát - Šlapanice.
13. kolo, 27. 10., 14 h Novosedly - Zastávka,
RAFK - Kunštát. 28. 10., 11:30 h Líšeň B Přímětice, Zbraslav - Slovan Brno, 14 h Rajhradice
- Miroslav, Šlapanice - Slatina, Dobšice - Žebětín.
1. kolo, 3. 11., 14 h Miroslav - Novosedly,
Žebětín - Rajhradice, Slatina - RAFK, Slovan Brno
- Šlapanice, Zastávka - Přímětice. 4. 11., 11:30 h
Líšeň B - Zbraslav, 14 h Kunštát - Dobšice.

I. B třída, skupina A

2. kolo, 10. 8., 17 h Černá Hora - Svratka Brno B.
11. 8., 10:30 h Kohoutovice - Babice nad Svitavou,
14:30 h Křenovice - Čebín, 16:30 h Medlánky Soběšice. 12. 8., 10:30 h FKD Drnovice - Lipovec,
Vilémovice - Vysočany-Šošůvka, 16:30 h RájecJestřebí - Dražovice.
3. kolo, 18. 8., 16:30 h Babice n. S. - Vilémovice,
17 h Soběšice - FKD, Vysočany-Šošůvka - Černá
Hora. 19. 8., 16:30 h Svratka Brno B - Medlánky,
Čebín - Rájec-Jestřebí, Dražovice - Kohoutovice,
17 h Lipovec - Křenovice.
4. kolo, 25. 8., 10:30 h Kohoutovice - Čebín,
16:30 h Medlánky - Vysočany-Šošůvka. 26. 8.,
10:30 h FKD - Svratka Brno B, Vilémovice Dražovice, 16:30 h Křenovice - Rájec-Jestřebí,
Černá Hora - Babice n. S., 17 h Lipovec - Soběšice.
5. kolo, 1. 9., 17 h Vysočany-Šošůvka - FKD,
Soběšice - Křenovice. 2. 9., 16:30 h Babice n. S. Medlánky, Čebín - Vilémovice, Dražovice - Černá
Hora, Rájec-Jestřebí - Kohoutovice, Svratka Brno
B - Lipovec.
6. kolo, 8. 9., 16:30 h Medlánky - Dražovice,
Černá Hora - Čebín, Soběšice - Svratka Brno B.

9. 9., 10:30 h FKD - Babice n. S., Vilémovice - RájecJestřebí, 16:30 h Lipovec - Vysočany-Šošůvka,
Křenovice - Kohoutovice.
7. kolo, 15. 9., 10:30 h Kohoutovice - Vilémovice,
16 h Vysočany-Šošůvka - Soběšice, Rájec-Jestřebí Černá Hora, Svratka Brno B - Křenovice, Dražovice
- FKD, Babice n. S. - Lipovec, Čebín - Medlánky.
8. kolo, 22. 9., 15:30 h Soběšice - Babice n. S.,
Medlánky - Rájec-Jestřebí. 23. 9., 10:30 h FKD Čebín, 15:30 h Křenovice - Vilémovice, Černá
Hora - Kohoutovice, Svratka Brno B - VysočanyŠošůvka, Lipovec - Dražovice.
9. kolo, 29. 9., 10:30 h Kohoutovice - Medlánky,
15 h Babice n. S. - Svratka Brno B. 30. 9., 10:30 h
Vilémovice - Černá Hora, 15 h Rájec-Jestřebí
- FKD, Vysočany-Šošůvka - Křenovice, Čebín Lipovec, Dražovice - Soběšice.
10. kolo, 6. 10., 15 h Medlánky - Vilémovice,
Soběšice - Čebín, Vysočany-Šošůvka - Babice n. S.
7. 10., 10 h Svratka Brno B - Dražovice, 10:30 h
FKD - Kohoutovice, 15 h Křenovice - Černá Hora,
Lipovec - Rájec-Jestřebí.
11. kolo, 13. 10., 10:30 h Kohoutovice - Lipovec,
15 h Černá Hora - Medlánky. 14. 10., 10:15 h
Vilémovice - FKD, 15 h Rájec-Jestřebí - Soběšice,
Čebín - Svratka Brno B, Babice n. S. - Křenovice,
Dražovice - Vysočany-Šošůvka.
12. kolo, 20. 10., 14:30 h Babice n. S. Dražovice, Soběšice - Kohoutovice, VysočanyŠošůvka - Čebín. 21. 10., 10 h Svratka Brno B Rájec-Jestřebí, 10:30 h FKD - Černá Hora, 14:30 h
Křenovice - Medlánky, Lipovec - Vilémovice.
13. kolo, 27. 10., 10:30 h Kohoutovice - Svratka
Brno B, 14 h Medlánky - FKD. 28. 10., 10:30 h
Vilémovice - Soběšice, 14 h Rájec-Jestřebí Vysočany-Šošůvka, Dražovice - Křenovice, Čebín
- Babice n. S., Černá Hora - Lipovec.
1. kolo, 3. 11., 14 h Soběšice - Černá Hora,
Vysočany-Šošůvka - Kohoutovice, Babice n. S.
- Rájec-Jestřebí. 4. 11., 10 h Svratka Brno B Vilémovice, 10:30 h FKD - Křenovice, 14 h Lipovec
- Medlánky, Dražovice - Čebín.

Blanenské atletky bodovaly
v Pacově na víceboji
PACOV, BLANSKO - O víkendu
14. a 15. července se konal v
Jihočeském Pacově tradiční víceboj,
u kterého nemohl chybět atletický
oddíl ASK Blansko.
Do
sobotního
odpoledne
nastoupila děvčata ASK ve složení
žákyně
Veronika
Jakusidisová,
Dominika Bezdíčková,
Natálie
Poláčková a v ženách nás
reprezentovala Martina Hlaváčková
a Martina Mynářová. Již po sobotním
programu, který se skládal s
překážek na 100 m, skoku vysokém,
kouli a běhu u žákyň na 150 m a žen
na 200 m, byly děvčata z ASK na
předních příčkách, když Veronika
suverénně vedla žákyně a Martina
Hlaváčková v ženách byla na místě
třetím.

Do nedělního dopoledne jsme
nastupovali s optimismem na
vylepšení umístění, když nedělní
program začal skokem dalekým
a pokračoval přes oštěp až k
populárnímu běhu na 800 m. Po
ukončení sedmiboje se mohla
naše děvčata radovat ze třech
medailí a to díky prvnímu místu
Veroniky Jakusidisové a třetímu
místu Dominiky Bezdíčkové a
Martiny Hlaváčkové, ale i dvě další
děvčata zaznamenala kvalitní výkony,
když Natálie Poláčková skončila na
čtvrtém místě a Martina Mynářová
na místě pátém.
Tímto našim děvčatům děkujeme
za předvedené výkony a vzornou
reprezentaci nejen klubu ale i města.
Text a foto Martin Bezdíček
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Dne 20. července uplynulo deset smutných let
od úmrtí našeho tatínka

pana Karla Stříže z Kořence.
Děkujeme všem kdo ho znali za
tichou vzpomínku.

Kdo byl milován, na toho se nezapomíná.
Stále vzpomíná jeho nejbližší rodina.

Řádková inzerce

Nabízím přivýdělek například
pro maminku na mateřské nebo vitální důchodkyni. Jedná se o dohled
nad braním léků a jednoduchou výpomoc v domácnosti. Ideálně osoba
žijící v Rájci-Jestřebí. Plat po domluvě. Kontakt: email: missyriana@
seznam.cz nebo tel.: 777 263 861
Koupím lištovou / bubnovou se-

 

kačku MF 70, VARI s příslušenstvím,
to není podmínkou. Mám zájem i o
koupi zahradního traktoru se sečením. Koupím i poškozené nebo nekompletní.
Tel.: 731 487 850
Koupím tovární malotraktor
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i
poškozený.
Tel.: 731 487 850

Soukromá řádková inzerce je
ZDARMA s výjimkou inzerátů
realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte
na e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

 

Podnikatelská inzerce je
ZPOPLATNĚNA.

Kontakt na inzerci:

Petr Švancara
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Blanenští plavci bodovali, Kučera
veze z Podolí juniorský bronz
PRAHA, BLANSKO - Vrcholná
plavecká soutěž Letní mistrovství
České republiky dorostu a dospělých
probíhala
v
padesátimetrové
venkovní aréně v Praze Podolí. V
působivém prostředí podolského
bazénu se představily více jak čtyři
stovky plavců ze třiaosmdesáti
českých a moravských klubů.
V
náročném
čtyřdenním
programu se bojovalo nejen o
domácí mistrovské tituly, ale také
o limity pro účast na mistrovství
Evropy, které se uskuteční první
srpnový týden ve skotském Glasgow.
Mezi kompletní českou plaveckou
elitu se z náročných kvalifikačních
podmínek probojovali i plavci
blanenského oddílu. Šestičlenné
družstvo přivedl do Podolí jejich
trenér Miroslav Špaček.
Kategorii
mladšího
dorostu
reprezentovali Kateřina Demová,
Milan Kučera a Radim Švarc. Za
dospělé pak startovali Veronika
Zamazalová, Michal Vencel a Jan
Vencel. Největší naděje na vynikající
výsledky se vkládaly do loňského
žákovského mistra ČR Milana
Kučery. Ten se letos již zařadil do
kategorie mladšího dorostu.
Juniorské kategorie zahrnují
vždy dva ročníky. Proto ti mladší,
což
je
případ
blanenského
šampióna, mají mnohem těžší
pozici probojovat se na medailové
posty. Navíc ve vzduchu visela
obava, zda mu vydržela forma po
čerstvě doléčeném zranění kotníku.
A opravdu od prvních startů se
zdálo, že se obavy vyplní. Osobáky

nepadaly a k předním místům ve
výsledkové listině se přiblížil pouze
na stovce motýlek, kde doplaval v
odpoledním finále pátý.
Poslední den šampionátu však
přece jen medaile zacinkala. Na
padesátce motýlek se probojoval
do finále mladších juniorů a v
něm si po krátkém, ale zato velmi

napínavém souboji na hranici
osobního rekordu doplaval pro
bronzovou medaili.
Ve stejné kategorii se neztratila
ani Kateřina Demová. Výrazný
osobní rekord na nejdelší bazénové
trati patnáctistovce kraul jí zajistil
vynikající páté místo.
Díky osobním rekordům v

rozplavbách na stovce prsa a
motýlek postoupil z osmého místa
do odpoledního semifinále mužů
také nejstarší blanenský plavec Jan
Vencel. V obou startech mu patřilo
osmé místo. Na postup do finále
open (muži, dorost, žactvo) to však
nestačilo.
Text a foto Věra Vencelová

V Kunštátě vyhrál
dvouhru i čtyřhru
Karel Modrák
KUNŠTÁT - Letovický odchovanec Karel Modrák, hrající v letošní sezóně
v týmu Moravské Třebové se na tenisovém turnaji v Kunštátě radoval
z dvojnásobného vítězství.
Sto dvacátý hráč celostátního žebříčku vyhrál nejen dvouhru, z vítězství
se společně s Janem Zezulou radoval i ve čtyřhře.

Ve velikém teple našlo cestu na boskovický fotbalový stadión jen několik
desítek diváků. V sobotu 21. července hostil domácí tým v přípravném
utkání celek Svitav. Po dobrém výkonu porazily Boskovice účastníka
krajského přeboru Pardubického kraje 4:1.
Foto Lubomír Slezák

Dvouhra - semifinále: Elísek (Moravská Třebová) - Zezula (TK Blansko)
4:6, 3:2, scr., Modrák - Obenrauch (TK Blansko) 6:2, 6:0.
Finále: Modrák - Elísek scr.

Čtyřhra - semifinále: Modrák, Zezula - Robíček, Štursa (Starý Lískovec,
Kutná Hora) 6:1, 6:0, Elísek, Votřel (Moravská Třebová, Kunštát) - Sojka,
Obenrauch (Kunštát, Blansko) 6:2, 6:4.
Finále: Modrák, Zezula - Elísek, Votřel 6:3, 3:6, 7:6.
(les)
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Pátou zastávkou Poháru
Drahanské vrchoviny byla Žďárná
VALCHOV - Jen týden po čtvrtém
klání se sešli vyznavači horských
kol na pátém závodě Poháru
Drahanské vrchoviny, který hostila
v sobotu 14. července Žďárná.
Pořadatelé tentokrát registrovali
214 startujících, nejpočetnější
startovní pole představila kategorie
chlapců 9 - 10 let, kde změřilo síly
26 jezdců. V hlavní kategorii mužů
se jako první objevil v cíli Lukáš
Zvolánek (Endeka Bassta Team),
který se tak postaral o to, že žádný
z elitních jezdců nevyhrál zatím
v letošní sezóně dvakrát.
Naopak sérií pěti vítězství v pěti
závodech se mohou pochlubit Lucie
Koudelková (Moravec Team - dívky 9 10 let) a Adam Venc (GT Opportunity
Brno - chlapci 13 - 14 let).
Medailisté ze Žďárné
Dívky a ženy - Odrážedla:
1. Eclerová Leona (Moravec Team),
00:20, 2. Dvořáčková Valerie
(Boskovice), 00:21, 3. Knechtová
Sára (Adamov), 00:22. Do 6 let:
1. Fousková Veronika (BATT Nové
Město), 03:06, 2. Eclerová Leona
(Moravec Team), 03:15, 3. Ryšávková
Nela (Drahanský sport team), 03:20.
7 - 8 let: 1. Škubalová Sára (Tufo
Cyklozákladna Otrokovice), 04:37,
2. Gottwaldová Lucie (Moravec
Team), 04:39, 3. Kopřivová Adéla
(BATT Nové Město), 04:41. 9 - 10
let: 1. Koudelková Lucie (Moravec
Team), 08:38, 2. Slámková Agáta
(Cykloch team), 08:42, 3. Kupská
Žaneta (Drahanský sport team),
08:49. 11 - 12 let: 1. Gottwaldová
Amálie (Moravec Team), 15:43,
2. Hanáková Anna (Moravec
Team), 15:58, 3. Tlamková Barbora
(Moravec Team), 16:51. 13 - 14
let: 1. Hanáková Eliška (Moravec
Team), 21:54, 2. Šimoňuková Natálie
(Cykloteam MXM Hulín), 23:18,
3. Jelínková Natálie (Drahanský
sport team), 23:33. 15 - 18 let:
1. Brtníčková Michaela (4Ever Cyklo Bulis), 34:19, 2. Bravencová
Denisa (Short Bike Academy
Opletal), 36:17, 3. Odehnalová Klára
(Moravec Team), 37:26. Od 19 let:
1. Chmurová Šárka (Max Cursor),
45:54, 2. Macháčová Martina
(Gapp system - cabtech), 49:32,
3. Maráčková Pavlína (SK Jiří Team
Ostrava), 56:50.
Chlapci a muži - Odrážedla:
1. Hruda Martin (Drahanský sport
team), 00:24, 2. Sáňka Jakub
(Olomučany), 00:25, 3. Hanák
Antonín (Moravec Team), 00:26.
Do 6 let: 1. Zítka Samuel (Svratka),
02:31,
2.
Pozorský
Martin

(Drahanský sport team), 02:37,
3. Hrazdil Filip (Brno), 02:38. 7 - 8
let: 1. Ecler Filip (Moravec Team),
04:08, 2. Mucha Samuel (SK Jiří
Team), 04:10, 3. Kučera Vojtěch
(Laguna cycles team Přerov), 04:23.
9 - 10 let: 1. Tesařík Jakub (Cyklo
Team Kolárna), 10:15, 2. Kuchař
Josef (ACT leraK Blansko), 10:34,
3. Raška Tomáš (Short Bike Academy
Opletal Olomouc), 10:36. 11 - 12 let:
1. Matula Ondřej (Tufo CZ Otrokovice),
15:08, 2. Halás Václav (Cyklo Team
Kolárna), 15:10, 3. Kočvara Jakub
(Drahanský sport team), 15:33.
13 - 14 let: 1. Venc Adam (GT
Oportunity Brno), 18:44, 2. Kupský
Michal (Drahanský sport team),
19:38, 3. Dobrý Lukáš (Rakovník),
20:00. 15 - 18 let: 1. Tlamka Tomáš
(Nutrend
Specialized
Racing),
45:21, 2. Konečný Filip (BATT Nové
Město), 45:39, 3. Ježek Tomáš (Ivar
CS - Author Team), 45:40. 19 - 39
let: 1. Zvolánek Lukáš (Endeka
Bassta team), 01:05:49, 2. Zatloukal
Aleš (Kola Koblížek), 01:07:02,
3. Hovanec Martin (Brno, Exposped),
01:07:05. 40 - 49 let: 1. Hájek
Pavel (Endeka Bassta team), 57:59,
2. Hyneček Roman (Amenity Extrem
Sport Team), 58:41, 3. Sovadina
Martin (Tüv Süd Rusava Bike), 58:47.
50 let a více: 1. Kovařík Ivo (SK Jiří
Team), 49:14, 2. Šíma Martin (Max
Cursor), 50:18, 3. Sedláček Jiří (SK
Jiří Team), 53:40.
Šestý závod Poháru Drahanské
vrchoviny se jede v sobotu 11. srpna
v Bukové.
Lubomír Slezák
Foto archiv Moravec Team

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
Požadavky: pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost

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

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice
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

Nástup:

dle dohody

Dále nabízíme:

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

