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Voděrady - Lidé ve Voděra-
dech v sobotu rozhodli o novém 
složení tamního zastupitelstva. 
Vybírat mohli mezi dvěma kan-
didátními listinami. Vítězem se 
stalo SNK Voděrady všem, které 
získalo 55,22 procent hlasů. Kan-
didátka starosty obce SNK obce 
Voděrady pak 44,77 procent.

V sedmičlenném zastupitel-
stvu tak zasednou čtyři členové 
SNK Voděrady všem a tři zástup-
ci SNK Obce Voděrady. K vol-
bám přišlo celkem 291 voličů, 
což znamená téměř sedmdesáti-
procentní volební účast.

Do zastupitelstva byli za SNK 
obce Voděrady zvoleni Zdeněk 
Španěl, Petr Topinka a Miro-
slav Opluštil. Za SNK Voděrady 
všem budou členy zastupitelské-
ho sboru Lubomír Lepka, Zden-
ka Watermanová, Jana Hasoňová 
a Miloš Dufek.

Podle starosty Miroslava 
Opluštila (nez.), jehož kandi-
dátka získala tři mandáty v sed-
mičlenném zastupitelstvu, by 

se mělo během příštího týdne 
odehrát jednání, kde se budou 
obě strany snažit dohodnout na 
novém vedení obce. Výsledek 
opakovaných voleb ho nepře-
kvapil, jak řekl, bylo jasné, že 
rovnost hlasů jako v termínu 
řádných voleb už nenastane, což 
se i potvrdilo.

„V současné době běží lhůta 
deseti dnů, během nichž mohou 
být výsledky voleb napadnuty. 
Nicméně už na příští pátek bych 
chtěl svolat neoficiální schůzku 
se zvolenými zástupci vítězné 
kandidátky. Nové vedení obce je 
potřeba zvolit co nejdříve, pro-
tože nás čeká mimo jiné schva-
lování rozpočtu a je nutné také 
řešit rekonstrukci kulturního 
domu, na kterou se podařilo zís-
kat dotaci,“ popsal Opluštil.

O tom, jak by budoucí vedení 
Voděrad mohlo vypadat, zatím 
nechce spekulovat. „Všechno 
záleží na jednání. Uvidíme, s čím 
přijdou zástupci vítězné kandi-
dátky. Jednání zatím neproběh-
la, proto nechci nic předjímat,“ 
doplnil Opluštil.

Vyčkat až na výsledky jednání 
chtějí také zástupci vítězné kan-
didátky. Ani oni nechtějí speku-
lovat o tom, jak by mohlo vypa-
dat nové vedení Voděrad.

Nové volby se ve Voděradech 
konaly kvůli tomu, že se v obci 
loni na podzim rozpadl zastupi-
telský sbor. Část jeho členů se 
totiž vzdala svých mandátů. Tři 
zastupitelé z kandidátky starosty 
složili mandáty a jejich náhrad-
níci je odmítli přijmout. V sed-
mičlenném sboru tak zůstali jen 
čtyři zastupitelé. Zákonná mez je 
přitom pět.

K rezignaci se kandidáti roz-
hodli po verdiktu krajského sou-
du. Ten přidělil jeden mandát 
a tím pádem i většinu čtyř zastu-
pitelů konkurenční kandidátce. 
Soud rozhodl, že kandidátka 
bývalého starosty získala jeden 
mandát neoprávněně. 

V usnesení konstatoval, že 
volební komise nezapočítala 
jeden platný hlas a při rovnosti 
hlasů tak nesprávně o přidělení 
sedmého mandátu rozhodoval 
los.
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You Dream We Run v Blansku: Lidé 
uběhli dohromady přes 14 000 kol

Blansko - Na třetím ročníku 
charitativního čtyřiadvacetiho-
dinového štafetového běhu You 
Dream We Run v Blansku se 
podařilo vybrat sto čtyřicet tisíc 
korun. 

Sen se díky tomu splnil všem 
pěti dětem, z nichž byla na prv-
ním místě vylosována Emička 
z Knínic. Běžci společně uběhli 
5 781 kilometrů. 

Kromě lázeňského pobytu pro 

Opakované volby ve 
Voděradech vyhrálo 
SNK Voděrady všem

Omezení v dopravě
Opravy 
Chrudichromské 
v Boskovicích 
zkomplikují do 
října dopravu.

Více na straně 2

Velká cena Blanenska
Velká cena 
v požárním útoku 
pokračovala 
čtvrtým kolem 
v Senetářově.

Více na straně 4

Festival Boskovice
Tradiční Festival 
Boskovice 
2015 začíná 
už ve čtvrtek 
9. července.

Více na straně 5

Zábava. Příjezd hraběnky s hrabětem na zámek odstartoval v sobotu ve Velkých Opatovicích Víkend 
otevřených zahrad & Muzejní noc 2015. Dopoledne zámek hostil bleší trh, odpoledne přišel na řadu 
doprovodný program, komentované prohlídky parku nebo vernisáž výstavy Putování po stopách les-
ních železnic prstem po mapě. Více na www.zrcadlo.net.  Foto Radim Hruška
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ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Boskovice - Boskovice vypo-
věděly nájemní smlouvu s fi rmou 
Akam - Bosko, která na měst-
ských pozemcích postavila slu-
neční elektrárnu. Společnost rad-
nici dluží na nájemném.  Vedení 
města s ní ale ještě bude jednat.

Akam - Bosko provozuje solár-
ní panely v průmyslové zóně. Za 
nájem pozemků ale radnici rok 
neposlala ani korunu a dluží sko-
ro dva miliony korun.

Boskovičtí radní proto fi rmě 
dali ultimátum, aby zaplatila do 
konce letošního května. Akam 
- Bosko ale neposlal nic a vede-
ní města proto teď vypovědělo 
nájemní smlouvu na pozemky.

„Rada přijala usnesení o výpo-
vědi smlouvy. Výpovědní lhůta 
začne běžet převzetím výpově-
di,“ uvedla boskovická starostka 
Hana Nedomová (ČSSD).

Radní ale zároveň pověřili 

starostku, aby svolala k proble-
matice solární elektrárny další 
jednání. Na město se totiž obrátil 
zástupce fi rmy Akam - Bosko s 
tím, že existuje možnost odkupu 
pohledávky města ze strany jiné 
společnosti. To pak také potvrdil 
písemně její zástupce.

„Schůzka se uskuteční do konce 
června. Uvidím jak se dohodne-
me. V první řadě ale očekáváme 
zaplacení dluhu a pak můžeme 

hovořit o nějaké další spoluprá-
ci,“ zdůraznila starostka.

Firma s městem uzavřela 
smlouvu na pronájem pozemků 
v roce 2009. Radnice měla za to 
původně dostávat více než dva 
a čtvrt milionu korun ročně. Před 
třemi lety ale vedení města spo-
lečnosti nájemné snížilo o polovi-
nu. Důvodem byly její problémy 
s prodejem elektřiny.

 Pokračování na str. 4

Majitel solárních panelů v Boskovicích 
dostal od města výpověď

Ve Velkých Opatovicích přivítali 
hraběnku s hrabětem

Emičku se tedy podařilo zakou-
pit také poukaz na pobyt ve well-
ness hotelu pro Liborka, tablet 
pro Šimonka a tříkolky pro bra-
try Martina a Tomáše. Dary jsou 
dohromady v hodnotě sto pěti 
tisíc korun. O zbylých pětatřiceti 
tisících korunách se bude rozho-
dovat později.

V doprovodném programu 
vystoupila pestrá škála hostů, 
například Eva a Vašek, Pavel 
Helan, Michal Hrůza, Šnek a 
spol., blanenští parkouristé. 
Sobotním překvapením pak bylo 
krátké vystoupení Michala Davi-
da a jeho následná autogramiáda. 
 Marie HasoňováYou Dream We Run Blansko. Foto Marie HasoňováYou Dream We Run Blansko. Foto Marie Hasoňová

Valchov a Křtiny bodovaly 
v soutěži Vesnice roku 2015
Region - Jihomoravskou Vesnicí roku 2015 se stala obec Rudka 

v okrese Brno-venkov. V soutěži se ale neztratili ani zástupci našeho 
regionu. V konkurenci deseti obcí získaly Křtiny Zlatou cihlu v Progra-
mu obnovy venkova v kategorii B - obnova staveb venkovské zástavby 
za projekt Rekonstrukce objektu úřadu městyse Křtiny. Valchov obdržel 
ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii C - nové 
venkovské stavby za projekt Kaple sv. Petra a Pavla.

Valchov navíc obdržel diplomy za moderní knihovnické a informační 
služby a květinovou výzdobu v obci. Do Křtin pak putuje mimořádné 
ocenění starostovi městyse Františku Novotnému za obětavý přístup 
k rozvoji obce a regionu. 

Do jednadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 
210 obcí z celé České republiky (z toho deset z Jihomoravského kraje). 
Více o soutěži na www.vesniceroku.cz.  (hrr)

V Bukovince 
platí zákaz 
napouštění 

bazénů
Bukovinka - Obyvatelé Buko-

vinky od pondělka nesmí napouštět 
bazény a zalévat vodou z vodovo-
du. Regulace spotřeby platí v obci 
už několik let. Bukovinka naklá-
dání s pitnou vodou omezuje kvůli 
nedostatečným zdrojům v jejím 
obecním vodovodu. V minulosti se 
už několikrát stalo, že se vodojem 
v letních měsících ocitl na suchu. 
Zákaz napouštění bazénů a zalévá-
ní platí i pro sousední Bukovinu, 
která je napojena na stejný vodo-
vod. Problémy se zásobováním 
pitnou vodou v letních měsících 
na Blanensku mívaly i další obce, 
například Velká Roudka, Okrouhlá 
nebo Drnovice.  (moj)
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Chrudichromská bude 
průjezdná i během oprav

K
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Boskovice - V Boskovi-
cích začala rekonstrukce Chru-
dichromské ulice. Stavební práce 
potrvají až do konce letošního 
října. Do té doby se řidiči musejí 
smířit s řadou omezení v dopra-
vě. 

Stavební fi rma začala opravou 
úseku od vjezdu do města ke 
křižovatce s Průmyslovou ulicí. 
Dopravu v místě řídí semafory. 

Od poloviny června se pak 
začne pracovat na křižovatce s 
Průmyslovou ulicí. Opravy zbý-
vajícího úseku ke křižovatce 
u benzínové čerpací stanice u 
železničního přejezdu zahájí fi r-
ma 7. července.

„Bude to určitě obtížné, ale 
celý úsek se úplně neuzavře. Bude 
se to řešit tak, aby se to dotklo co 
nejméně občanů a provozoven, 
které v Chrudichromské sídlí,“ 
podotkla boskovická místosta-
rostka Jaromíra Vítková (KDU-
ČSL) s tím, že úplné uzavírky se 
plánují jen při pokládce fi nální 
vrstvy vozovky.

Opravy ulice mají podle har-
monogramu skončit letos v říjnu. 
Celá stavba přijde na bezmála 

V průmyslové zóně Vojánky v Blansku 
se uvolnily pozemky

SENETÁŘOV – Správce areálu zaskočil zloděje. Zloděj se vydal 
krást do kulturního domu v Senetářově. S pomocí páčidla se pohyboval 
v celém objektu, který využívají různé fi rmy a spolky jako svá sídla a 
zázemí. Z úřadovny jednoho místního občanského sdružení nenechavec 
ukradl televizor s videopřehrávačem, tři deky, měřič tělesného tuku, váhu, 
masážní přístroj a pár zánovních bot. V klubovně dobrovolných hasičů se 
pak nerozpakoval sebrat pochutiny nejrůznějšího druhu, dárkové balíčky 
a nové zámky na kola. V zázemí správce budovy si zase přivlastnil čtyři 
tenisové rakety. 

„Kořist postupně hromadil v sále kulturního domu pravděpodobně 
s tím, že si ji odsud při odchodu naráz odnese s sebou. Zřejmě jej však 
kardinálně zaskočil nečekaný návrat správce areálu. Zloděj musel místo 
činu urychleně opustit a nashromážděný lup nechat bez povšimnutí. Jedi-
né, co mu tak příslovečně uvázlo za prsty, byla pětitisícová hotovost. Tu již 
zpočátku sebral ze zásuvky pracovního stolu v jedné z násilně otevřených 
kanceláří,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 

Celková škoda zahrnující i poničené vnitřní vybavení komerčních pro-
stor se vyšplhala k jedenácti tisícům korun. Strůjci krádeže spáchané navíc 
vloupáním po dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. 

RÁJEČKO – Z pastvy zmizel elektrický ohradník. Policisté z bla-
nenského obvodního oddělení aktuálně řeší případ krádeže na pastvině 
nedaleko Ráječka. Zmizel odtud totiž elektrický ohradník v hodnotě kolem 
osmi a půl tisíce korun. Zatím neznámý pachatel z místa instalace země-
dělské techniky sebral bránu ohradníku, sto sedmdesát pět sklolamináto-
vých trubek i čtrnáct set metrů fl exibilního ocelového vodiče. Po dopadení 
zloději hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

BUKOVINA – Zloděj šel po drůbeži. Dvůr rodinného domu v Buko-
vině plný drůbeže přilákal zloděje. Ten nejprve přelezl dvoumetrové 
oplocení a poté ukradl pět brojlerů a tři housata. Krádeží opeřenců sice 
napáchal škodu jen necelých patnáct set korun, ale překonáním dřevěné-
ho plotu bránícího soukromé obydlí se dopustil trestného činu porušování 
domovní svobody. 

BLANSKO – Vandal poškodil fóliovník. Čtyřicetitisícovou škodu 
způsobil vandal poškozením stěny fóliovníku v jednom z blanenských 
zahradnictví. Do speciálního potahu obepínajícího kovovou konstrukci 
vyříznul čtyři několikametrové otvory. Nyní mu hrozí až rok za mřížemi.

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Řidič se dvěma promile naboural auto. Alko-
hol v krvi a opožděná reakce byly příčinou dopravní nehody v Rájci-
Jestřebí. Opilý řidič tam naboural auto, které jelo před ním. Policistům pak 
přiznal, že popíjel pivo a slivovici. Nehoda se stala před jedním z přechodů 
pro chodce v Rájci-Jestřebí. Padesátiletý řidič ze sousedního Bořitova tak 
se svou fabií naboural před ním jedoucí felicii, která přibrzdila a dávala 
přednost chodci.

„Co stálo v pozadí opožděné reakce a následné dopravní kolize, odhalila 
záhy dechová zkouška provedená u původce celé nepříjemnosti,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. Tester nejprve ukázal hod-
notu dvě promile. Opakovaná dechová zkouška pak ještě o čtvrt promile 
více. „Takové výsledky naznačují, že testovaný pil chvíli před provedením 
zkoušky. Opilý muž nezapíral a policistům přiznal, že zhruba dvacet minut 
před nehodou vypil tři půllitry piva a stejné množství klasických odlivek 
slivovice,“ dodal mluvčí.

Nehoda se obešla bez zranění. Na vozidlech vznikla škoda asi šedesát 
tisíc korun. Padesátiletému řidiči teď za trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky hrozí až tříletý trest vězení.

LYSICE - Auto se převrátilo na střechu. Hasiči, policisté a záchranná 
služba minulý pátek dopoledne zasahovali u nehody dvou aut v Lysicích. 
Jeden z vozů se po kolizi převrátil na střechu. Při nehodě byl zraněn jeden 
z řidičů. Nehoda se stala krátce před půl jedenáctou dopoledne. První byli 
na místě dobrovolní hasiči z Lysic. „Před příjezdem jednotek HZS poskytli 
na místě první pomoc zraněnému řidiči dobrovolní hasiči z Lysic. Zraně-
ný následně skončil v péči záchranné služby. Hasiči po vyšetření nehody 
převrátili auto na kola a uklidili vozovku,“ popsal mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Mikoška.  (hrr, moj)

dvacet osm milionů korun. Město 
se bude podílet asi čtyřmi mili-
ony na rekonstrukci chodníků, 
přechodů pro chodce a veřejného 
osvětlení. Zbytek dodá Jihomo-
ravský kraj jako vlastník silnice. 

„Doufám, že i když občané 
budou mít na čas omezenou prů-
jezdnost, tak závěr bude pozi-
tivní, protože se lokalitě uleví 
a komunikace bude na takové 
úrovni, na jaké má být,“ dodala 

boskovická starostka Hana Nedo-
mová (ČSSD).

Jihomoravský kraj plánuje letos 
v Boskovicích ještě opravu silni-
ce v Pilském údolí. Rekonstrukce 
má být hotová na podzim.

Opravy Chrudichromské ulice začaly na úseku od vjezdu do města.  Foto Michal ZábojOpravy Chrudichromské ulice začaly na úseku od vjezdu do města.  Foto Michal Záboj

Křtiny byly o víkendu dějištěm 
hned tří festivalů

Křtiny - Křtinské údolí se o 
víkendu stalo poprvé místem 
konání tří festivalů pod společ-
ným názvem To fhe Future – to 
the Roots. Tři unikátní české 
festivaly společně představily 
životní styl pro dvacáté první 
století, který propojuje součas-
nou kulturu s kulturou našich 
předků, a je jak novou zkuše-
ností, tak návratem k přírodě, k 
sobě, ke kořenům. 

Jeskyně Výpustek byla dějiš-
těm jednoho z nich – Mezinárod-
ního festivalu Didgeridoo v jes-
kyni. „Tato akce má své počátky 
v roce 2011, kdy se konal první 
ročník. Proč právě didgeridoo? 
Jsou to pravěké nástroje a jes-
kyně jsou také pravěké prostory 
a tak mne napadlo to propojit. 
Oslovil jsem Správu jeskyní 
České republiky a oni mi vyšli 
vstříc,“ vzpomenul na počátky 
festivalu jeho hlavní organizátor 
Zdeněk Vilímek a pokračoval. 
„Didgeridoo je jedním z nejstar-
ších hudebních nástrojů na zemi. 
Je to v podstatě dutá roura, větev 
vyhlodaná termity. Specifický 
nástroj a originální podzemní 
prostory, to je zajímavá kombi-
nace. Od té doby sem kvůli ní 
jezdí lidé z různých koutů svě-
ta. Za těch pět ročníků to byli 
návštěvníci z více jak šedesáti 
zemí,“ řekl Zdeněk Vilímek.

„ My, jako muzikanti a organi-
zátoři, podporujeme děti z koje-
neckých ústavů postižené vývo-
jovými vadami poskytovaním 
terapií, konkrétně psychomoto-
rickou a muzikoterapií. Díky fes-
tivalu umožňujeme každý týden 
osmi dětem speciální péči. Proto 
nazýváme náš festival benefi č-
ním,“ upřesnil organizátor, mimo 
jiné speciální pedagog, hudebník, 

lektor, pořadatel výchovně-vzdě-
lávacích a kulturních akcí.

Na letošním ročníku festivalu 
bylo i několik es. Mezi účinku-
jícími to byl přední světový hráč 
na didgeridoo Dubravko Lapaine 
z Chorvatska, který se se svým 
unikátním stylem u nás představil 
poprvé, dále česko-norské Deshan-
ne trio hrající na didgeridoo, kla-
rinet, saxofon a perkuse doplněné 
zpěvem. Do třetice třeba přední 
světoví zpěváci Ondřej Smeykal a 
Wilfgang Saus, představující sou-
znění mistrů – didgeridoo a ali-
kvotní zpěv. „To samozřejmě není 
všechno, protože se hrálo střídavě 

na venkovním pódiu a v jeskynních 
prostorách, konaly se workshopy. 
Snažíme se propojovat práci s hla-
sem, prezentují se tu další tradiční i 
netradiční nástroje. Je to o dialogu 
pravěkého nástroje s těmi klasický-
mi,“ uvedl Vilímek. 

K doprovodným akcím pat-
řily stánky s prodejem výrobků 
z chráněných dílen či zajímavých 
řemesel. Nechyběli ani výrobci 
bubnů a samozřejmě didgeridoo 
a další. „Podarujeme zdravou lid-
skou čistou práci a ukazujeme, že 
i práce rukama má smysl,“ podo-
tkl Zdeněk Vilímek.

Jak bylo řečeno v úvodu, patři-

lo Křtinské údolí třem festivalům 
s názvem To the Future - to the 
Roots (Do budoucna ke kořenům). 
„Říkáme tím, že chceme-li jako 
civilizace do budoucnosti směřovat 
zdravým směrem, musíme se vracet 
k našim kořenům. Naši předkové 
nebyli hloupí a chovali se k Zemi 
s větší úctou než my dnes. Dnes 
nám vládnou lidé, kteří znesvěcují 
přírodu, ale i lidskou důvěru,“ uza-
vřel organizátor. Dalším festivalem 
v této trojici byl Global Chill-Out 
Festival, který se konal souběž-
ně ve křtinském kempu a Festival 
Zdraví ve křtinské základní škole. 
 Marta Antonínová

Souznění. Zvuk nejstaršího nástroje světa didgeridoo, tóny lidského hlasu a nezvyklé prostředí, to vše 
umocňovalo zážitek ze sobotních koncertů v jeskyni Výpustek.  Foto Marta Antonínová

Blansko - Blansko nabízí dvě 
parcely v průmyslové zóně na 
severním okraji města. Jedná se 
o pozemky, které měly dosud 
rezervované firmy Atona a Blata. 
Už o ně nemají zájem.

Radnice před časem dala fir-
mám ultimátum, do kdy mají 
podepsat smlouvy. Atona a Blata 
své původní záměry podle vede-
ní  města nepotvrdily. Radnice 

proto teď hledá jiné investory. 
„Přistupujeme k tomu odlišně 
než v minulosti, chceme, aby 
byla pro firmy stanovena i lhůta 
na realizaci a kolaudaci staveb. 
Je pro nás neúnosné, aby i teď, 
kdy dochází k ekonomickému 
růstu a je spousta zájemců, prů-
myslová zóna zela prázdnotou,“ 
zdůraznil blanenský starosta Ivo 
Polák (ČSSD).

Z původních zájemců tak zůstal 
jen developer Real Global Invest-
ment (RGI). Firma plánuje na asi 
dvaceti tisících metrech čtvereč-
ních v první etapě postavit pět 
hal, které pronajme nebo odprodá 
konkrétním fi rmám.

„S RGI jednáme, aby zbylých 
asi patnáct tisíc metrů čtverečních, 
které má rezervovány, přenechala 
fi rmě GMW. Tento výrobce ana-

logových měřicích přístrojů zatím 
sídlí v bývalé Metře v Hybešově 
ulici a chce rozšiřovat výrobu. Do 
budoucna by fi rma mohla zaměst-
nat až čtyři stovky lidí,“ podotkl 
místostarosta Jiří Crha (ODS).

Průmyslovou zónu Vojánky 
Blansko buduje od roku 2004. 
Areál zahrnuje asi 120 tisíc metrů 
čtverečních. Asi polovina výměry 
už je obsazená.  (moj)

P  
Petice nejsou plácnutím do vody

Obyvatel ČR loni v průměru poslal 1004 Kč jako dary zejména nemocným 
a postiženým lidem či humanitárním organizacím a zúčastnil se pěti akcí. Mezi 
akcemi, které zkoumala studie občanské angažovanosti zpracovaná Centrem 
občanského vzdělávání při Univeritě Karlově v Praze na základě průzkumu z 
přelomu let 2014 a 2015, převažuje podepisování petic. K internetovým peti-
cím podle vlastního vyjádření připojilo svůj podpis 32,9% dotázaných a papí-
rové podepsalo 30,5% respondentů. Mezi občanskými aktivitami tedy tato 
forma zaujímá přední místo, proto ji nelze zlehčovat nebo přehlížet. Občané 
věří, nebo alespoň doufají, že se jim podaří něco změnit, když petici, která je 
zaujala, podpoří. Na místní úrovni se to nezřídka povede. Petice totiž většinou 
směřují na zastupitelstva, jejichž jednání se petenti zúčastňují. A mnohdy dost 
hlasitě. Kromě toho mají v zákonu dost účinný nástroj, aby byli vyslyšeni. 
Mohou sebrat také dost podpisů, aby přinutili zastupitelstvo vyhlásit místní 
referendum. Zastupitelé proto často vyhoví požadavkům petice dříve, než by 
k takové situaci došlo. Mnohdy jde o lokální problémy, například petice proti 
kácení stromů, výstavbě určité stavby či proti hazardu v konkrétních místech.

Některé petice ale mají buď celostátní charakter, nebo jejich podporovatelé 
hledají zastání u zákonodárců a vlády. Je škoda, že dosud neexistují pravi-
dla pro vyhlášení obecného, a chci zdůraznit závazného, referenda, která by 
dodala organizátorům petic a občanské angažovanosti lidí větší razanci. Jistě, 
k hlavním motivům, jak ukázala i zmíněná studie, patří naštvanost. Zatím se 
vládní koalice obávaly, že celostátní referendum by mohlo být vyhlášeno k 
otázce, kterou by chtěly řešit samy. Příkladem posledních dní byla diskuse 
vrcholných politiků o možném referendu o přijetí eura. Pořádat nějaké „nezá-
vazné dotazování“ samozřejmě nemá smysl. Hlavně by prohloubilo frustraci 
řady lidí, kteří si myslí, že stejně „tam nahoře“ nemohou po volbách už nic 
ovlivnit.

Na první pohled by se zdálo, že k tomu může přispívat i sněmovna, když 
třeba pravidelné pololetní zprávy o peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení 
odsouvá z jednání jedné schůze na druhou. Třeba na zprávu za I.pololetí 2014 
se dostalo až v dubnu letošního roku. K mému úvodnímu slovu nezazněla 
žádná rozprava. Na druhé straně to podtrhuje význam činnosti právě petič-
ního výboru. K peticím, pod nimiž je podepsáno deset tisíc a více občanů, 
organizujeme veřejná slyšení, kde mohou diskutovat s poslanci a odborníky. 
Zasíláme petice odpovědnému ministru vlády. Pokud požadují legislativní 
změny, pak je předáváme i všem poslaneckým klubům, aby zvážily možnost 
zákonodárné iniciativy. Za uvedené I. pololetí 2014 přišlo do sněmovny 15 
petic s více než 280 tisíci podpisy. Nejvíce se jich nashromáždilo pod dvě 
petice požadující přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku včet-
ně možnosti zabavení nelegálně drženého majetku. Velký ohlas měla i petice 
organizovaná Sdružením místních samospráv za záchranu pošt na venkově. K 
tomuto tématu se vázala i petice s téměř čtyřmi stovkami podpisů za obnovení 
konkrétní pobočky v obci Úlice. Využití petičního práva tedy není pouhým 
plácnutím do vody. Mnohdy, i když připouštím že ne vždy, může ovlivnit roz-
hodování politiků jak na místní, tak celostátní úrovni.

Zuzka BEBAROVÁ RUJBROVÁ, 
předsedkyně sněmovního petičního výboru (KSČM)
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MICHAL 
DAVID

25. 6. 2015
20.00 hod.

Letní kino
BOSKOVICE

20.0

Cena: 550 Kč v předprodeji / 650 Kč na místě

Předprodej v Městském informačním středisku 
Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77 
a v síti ticketportal.cz.

www.kulturaboskovice.cz

Společnost M D Let s.r.o. hledá pro náš výrobní závod
vhodného kandidáta na pozici:

Technolog / rozpočtář 
strojírenské výroby

Požadujeme:
SŠ/VŠ strojírenského směru − 

znalost strojírenských technologií (svařování, obrábění)− 

výborná znalost čtení technické dokumentace− 

 znalost NJ nebo AJ výhodou− 

praxe na pozici technologa min. 3 roky− 

Nabízíme:
práci v příjemném prostředí nového výrobního − 

           závodu ve Svitávce
zázemí stabilní společnosti,− 

mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe− 

nástup od 1. 9. 2015− 

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na 
e-mail: lenka.jilkova@mdlet.cz

nebo na adresu výrobního závodu: M D Let s.r.o., 
Školní 518, 679 32  Svitávka, tel.: 516 499 993.
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ČERVENCE

IVA BITTOVÁ & ČIKORI, UŽ JSME DOMA, 
GÜNTER BABY SOMMER (D), MUCHA, 

MERIDIAN BROTHERS (CO), SHOENFELT / BABKA, 
LONGITAL (SK), ŠVIHADLO, TVRDÝ/HAVELKA, 

DIRTY DEEP (FR), BUJDOSÓ TRIO (HU), 
KALLE, MANON MEURT, KATARZIA (SK)

A MNOHO DALŠÍCH

www.boskovice-festival.cz

Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly, za finanční podpory 
MK ČR, Mezinárodního Visegrádského fondu a Česko-německého fondu budoucnosti pořádá

festival pro 
židovskou čtvrť

hudba, divadla, 
filmy, výstavy, 
autorská čtení, 
palouk Potrvá,
free wifi

předprodej:  490,- (studenti 390,-) / na místě:  650,- (studenti 550,-)

 

Accord

BOSKOVICE
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P

Velká cena: V Senetářově 
kralovali muži z Nesvačilky
B  Z

Senetářov - Velká cena Bla-
nenska v požárním útoku pokra-
čovala v neděli 14. června 2015 
svým již čtvrtým kolem. Středis-
kem hasičského sportu v okresu 
Blansko se tentokráte stala obec 
Senetářov, kde se poprvé testova-
la nová travnatá hasičská dráha. 

Tamní sportoviště je vybave-
no současně velkými prostory 
pro parkování, pro diváky i pro 
připravující se závodníky, nápor 
39 mužských a 13 ženských 
družstev proto hravě a bez pro-
blémů ustálo.

V horkém počasí podobném 
tomu z minulého kola v Bořitově 
se na soutěžní dráze nejprve zača-
li ke svým pokusům chystat muži, 
z nichž nejlepší požární útoky 
předvedla družstva z Nesvačilky 
a Pasohlávek, obě z okresu Brno-
venkov, a z Obory u Boskovic.

Obora s časem 17,06 s obsadila 
třetí místo, Pasohlávky s časem 
17 s rovných braly příčku druhou 
a Nesvačilka, která jediná zaběh-
la svůj pokus v čase pod 17 vte-
řin, zvítězila. Terče se proudařům 
podařilo srazit konkrétně v čase 
16,93 s.

Hned po odběhnutí mužské 
kategorie se přípravný  prostor 

Velká cena v Senetářově.  Foto Pavel KuchařVelká cena v Senetářově.  Foto Pavel Kuchař

začal zaplňovat ženskými 
družstvy, kterých se sice do Sene-
tářova nesjelo rekordní množství, 
přesto soutěž nic neztratila na 
kvalitě a k vidění byly velmi 
vyrovnané výkony.

Důkazem toho je fakt, že nej-
lepší čas 18,31 s předvedla hned 

dvě družstva, Černá Hora a sou-
sedící Žernovník. Pravidla Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku 
v těchto případech určují konečné 
pořadí podle času sražení druhé-
ho terče příslušného družstva.

Na první příčku tedy nakonec 
dosáhla Černá Hora, Žernovník 

obsadil místo druhé a nejlepší 
trojici doplňoval místní senetá-
řovský tým, a to s časem 18,34 s.

Příští víkend je na Velké ceně 
Blanenska naplánováno vol-
no, další kolo uspořádají hasiči 
z Ostrova u Macochy v neděli 
28. června.

Adamovští důchodci přivítali hosty z Bratislavy

Řemesla a koně. Uplynulý víkend patřil v areálu Panské zahrady v Kunštátě Svátkům řemesel a krásy ušlechtilých koní. V pestrém programu 
se představili jezdci a chovatelé koní spolu se svými čtyřnohými svěřenci. Návštěvníci mohli vidět kvalitní jezdeckou show, drezurní a krasojez-
decké exhibice, výcvik koní ve volnosti, westernové show, rytířské turnaje, kočárové divadlo či defilé equipáží a zápřeží. Navíc byly připraveny 
i ukázky řady tradičních řemesel. Více fotografií včetně videa na www.zrcadlo.net.  Foto Radim Hruška

C  ?
V psí záchytné stanici Boskovi-

ce se v současné době nachází pět 
pejsků:

Novým přírůstkem je BADY. 
V útulku je od 9. června. Je mla-
dý, zdatný a poslouchá na povely. 
Nevíte komu patří?

MIKY - je v útulku nejdéle a 
velmi dobře by ohlídala zahradu, 
je kamarádská a přátelská, ale 
nesnáší se s druhými zvířátky. 

Je to lovec. Nový domov by si 
zasloužila.

LEXA - se velice změnila, už si 
na novou situaci zvykla a je mírná 
a přátelská, také již chodí na pro-
cházky a může jít do nové rodiny. 
Více na našich stránkách.

JACK - potuloval se v Doub-
ravách, je to asi pejsek vyhoze-
ný z auta. Je mladý a skotačivý, 
prostě odrostlé štěně. Jacka jsme 
nechali ostříhat a je z něj krásný 
knírač, který nádherně aportuje...

IBINKA - je fenečka menšího 
vzrůstu asi kříženec s jezevčíkem. 
Na zadečiku jí vypadávají chlupy. 
Je v útulku od 21. 4. a již může jít 
do nové rodiny. Je hodná, mírná 
a bezkonfl iktní.

V případě zájmu o pejska volej-
te tel. číslo 516 453 335 - Měst-
ská policie Boskovice, která má 
pejsky na starosti. Více naleznete 
na www.psiboskovice.cz a nebo 
Facebooku. Město změní vyhlášku, lidé v Blansku 

totiž už nechovají jen psy
Blansko - Blansko bude nově 

regulovat také volný pohyb fretek, 
hlodavců anebo plazů na veřej-
ných prostranstvích. Radnice kvůli 
tomu změní příslušnou vyhlášku, 
která se zatím zaměřovala jen na 
psy. Nově také bude město vyme-
zovat místa, kam zakáže vstup se 
zvířaty.

Druhy zvířat, která lidé v Blan-
sku chovají a venčí na veřejnos-
ti, se v posledním čase změnily. 

Vyhláška ale pamatuje jen na psy. 
Městské policii se tak stává, že na 
majitele jiných živočichů nedo-
sáhne.

„Podnět přišel od městské poli-
cie. Když totiž nastalo určité cho-
vání, které ohrožovalo čistotu zele-
ně a bezpečnost a veřejný pořádek 
a policie to chtěla řešit, tak měla v 
rukou předpis, který byl tak obec-
ný, že byl prakticky neúčinný a 
nemohla vyžadovat plnění někte-

rých zásad,“ vysvětlil blanenský 
místostarosta Jiří Crha (ODS).

Ve vyhlášce O udržování čisto-
ty veřejných prostranství, ochraně 
životního prostředí a ochraně veřej-
né zeleně na území města tak radni-
ce vypíše i další zvířata, jako jsou 
fretky, různí hlodavci nebo plazi. 
Nově předpis městu dá možnost 
podle potřeby zakazovat vstup a 
pohyb zvířat na různých veřejných 
prostranstvích.

„Například na Sportovním ostro-
vě máme dráhu pro inline bruslení, 
a když se tam pohybují psi, tak je 
to nebezpečné pro lidi i pro ta zví-
řata. Uvažujeme také o zámeckém 
parku,“ dodal Jiří Crha s tím, že 
zákazy bude město nově řešit pros-
tým přidáním tabulky s příslušným 
piktogramem.

Novelizaci vyhlášky už schválili 
radní. Na konci měsíce se jí budou 
zabývat ještě zastupitelé.  (moj)

Adamov - Do zaplněné obřadní 
síně Městského úřadu v Adamově 
vstoupil starosta Roman Pilát a ofi -
ciálně přivítal přítomné. Tak zača-
lo v úterý 9. června už jedenácté 
pokračování družebních vztahů 
mezi Klubem důchodců v Adamo-
vě a Klubem seniorů ze Sibiřské 
ulice v Bratislavě.

„Všechno začalo před lety 
náhodným setkáním dvou starších 
žen v lázních. Jedna byla z Adamo-
va, druhá z Bratislavy. Povídaly si 
o všem možném a také o tom, že 
jsou členkami seniorských klu-
bů a co všechno se u nich děje,“ 
vysvětlila ředitelka MKS Adamov 
Jitka Králíčková, pod kterou ada-
movské kluby důchodců patří. Tak 
vznikl nápad navázat vzájemnou 
spolupráci. Obě strany se dohodly 
a v roce 2005 se uskutečnila prv-
ní návštěva. Z Bratislavy do Ada-
mova přijel plný autobus hostů 
ze Slovenska. Už tehdy existoval 
adamovský kroužek Zpívání pro 

radost a pro hosty připravil vystou-
pení. Ti byli nadšeni natolik, že po 
adamovském vzoru vznikl i u nich 
pěvecký kroužek.

A od té doby se kluby každoroč-

ně navštěvují, jednou přijedou Slo-
váci do Adamova a podruhé naši do 
Bratislavy. K programu setkání už 
neodmyslitelně patří právě pěvec-
ká vystoupení zakončená společ-

ným zpíváním. „To Českosloven-
sko je v tom cítit,“ konstatovala 
Jitka Králíčková. A pokračovala 
ve vzpomínkách: „Přidali jsme 
postupně další program. Našim slo-

venským přátelům jsme už ukázali 
některé kouty Moravského krasu, 
především jeskyně, navštívili jsme 
kozí farmu v Šošůvce, seznámili 
jsme je s adamovským kostelem 
i s chrámem ve Křtinách. Když 
tu byli naposledy, pozvali jsme 
známé pěvecké duo Eva a Vašek, 
kteří naše pozvání s pochopením 
přijali, zazpívali a naši hosté byli 
nadšeni,“ řekla ředitelka MKS. 
Adamovští v Bratislavě mimo 
jiné absolvovali projížďku lodí po 
Dunaji, okružní jízdu autobusem a 
vyhlídkovým vláčkem po pamě-
tihodnostech. Byli na Děvíně, 
v Modré, prohlédli si i vodní dílo 
Gabčíkovo. 

„Bývalý starosta Adamova Jiří 
Němec tyto kontakty podporoval 
a snad ještě větší pochopení jsme 
našli u současného starosty Roma-
na Piláta a starosty příslušné části 
Bratislavy. Uskutečnilo se i jejich 
setkání,“ doplnila Jitka Králíčko-
vá.

A jak léta plynula, letos se usku-
tečnila už jedenáctá „výměna“. 
Na programu byla návštěva ada-
movské radnice a přijetí staros-
tou v nově upravené obřadní síni, 
o kulturní program se tentokrát 
postarali studenti JAMU. 

Následovala prohlídka kostela 
s výkladem o Světelském oltáři 
a samozřejmě očekávané společ-
né odpolední posezení. Za ta léta 
vznikla řada individuálních přátel-
ských kontaktů. Lidé si píší, znají 
své rodinné příslušníky, rádi se 
vidí. 

Městské kulturní středisko ke 
svým výročním zprávám dodává 
fotodokumentaci. Fotky z těchto 
setkání na jejich stránkách nikdy 
nechybí, stejně jako výstřižky 
z místních novin o vzájemných 
kontaktech. Po letošním setkání 
přibude další stránka a adamovští 
už se těší na výlet do Bratislavy 
v příštím roce. 

 Marta Antonínová

Návštěva. Hosté z Bra  slavy si na památku odvezli společnou fotografi i pořízenou na schodiš   u adamovské 
radnice.  Foto Marta Antonínová

Majitel solárních panelů 
dostal od města výpověď
Pokračování ze str. 1
Minulý měsíc brněnský krajský soud fi rmě zrušil licenci k provo-

zování elektrárny v Boskovicích. Soud tak rozhodl kvůli rozporům v 
revizních zprávách. Podle jeho názoru k datu vydání licence totiž ještě 
část solární elektrárny nestála. Akam - Bosko může od Energetického 
regulačního úřadu získat licenci znovu, ale zřejmě už za méně výhod-
ných podmínek než v roce 2010.

Zastupitelé budou jednat 
v přímém přenosu

Boskovice - Jednání boskovických zastupitelů budou moci lidé poprvé 
sledovat živě na internetu. Online vysílání si naladí na městských strán-
kách v úterý 23. června. Zastupitelé na něm kromě jiného rozhodnou o 
pokračování stavby sportovní haly. Jednání zastupitelů bude snímat jedna 
kamera umístěná na balkonu zámeckého skleníku, kde se schůze odehrá-
vají. Obraz z ní se bude přímo přenášet na internetové rozhraní Ustream. 
Odkaz na něj najdou zájemci na městských webových stránkách. 

„Zavedení online přenosů ze zastupitelstva máme v programovém 
prohlášení rady. Vychází to z naší snahy o co největší transparentnost a 
otevřenost vůči občanům,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomo-
vá (ČSSD). 

Z jednání zastupitelů město nebude pořizovat a uchovávat obrazový 
záznam. Kvůli tomu nemusí žádat o povolení Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů. 

„O skutečnosti, že z průběhu zasedání zastupitelstva bude pořizován 
online přenos, budou občané informováni na plakátech informujících 
o konání zastupitelstva a dále při vstupu do jednacího sálu,“ podotkl 
tajemník boskovické radnice David Škvařil. 

Na historicky prvním jednání v přímém přenosu by měli boskovič-
tí zastupitelé rozhodnout, jestli bude pokračovat stavba nové sportovní 
haly ve Slovákově ulici. Měli by se také vyjádřit k převodu Muzea Bos-
kovicka na Jihomoravský kraj. Jednání zastupitelů se koná 23. června od 
16 hod.  (moj)

Roztíkám se jako
zmrzlina.

Tak to prý začíná.
Prsty změklé

vodou
hrají si jako mořský koník

se solí.
Život prý nebolí, 

nebo alespoň v létě
míň.

Možná se rozteču,

už se to prolíná, 
jsem plná laskomin
a svět jenom min.

Život prý nebolí, 
nebo aspoň v létě

míň.
Možná se rozteču,
už se to prolíná.

jsem plná laskomin
a svět jenom min.

 DAG
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Festival Boskovice 2015 
začíná už 9. července

M  Z

Boskovice - Za necelý měsíc 
začíná Festival Boskovice 2015. 
Třiadvacátý ročník jako obvykle 
nabídne koncerty, výstavy, diva-
delní i filmová představení ane-
bo autorská čtení.

Čtyřdenní akce odstartuje ve 
čtvrtek 9. července. V kině Pano-
rama se od 9:30 uskuteční první 
filmové projekce, v 16 hodin pak 
v Muzeu Boskovicka vernisáže 
výstav, na kterých se představí 
Petr Nikl, Viktor Frešo, studenti 
Katedry fotografie FAMU a pro-
jekty Jirousovy děti a Naděje.

Festival Boskovice nese 
podtitul Pro židovskou čtvrť. V 
počátcích ale bylo jeho hlavním 
posláním tuto jedinečnou urba-
nistickou a historickou část měs-
ta zachránit.

„Právě neutěšený stav židov-
ské čtvrti Boskovic zavdal na 
počátku devadesátých let příčinu 
ke konání festivalu. Její existen-
ce jako urbanistického celku, 
byla vážně ohrožena. Festival 
Boskovice pro zachování a obno-
vu židovské čtvrti se poprvé konal 
v roce 1993 a také díky každoroč-
ní přítomnosti návštěvníků z celé 
republiky i odborné veřejnosti a 
novinářů se postupně podařilo její 
osud zvrátit,“ popsal zrod festivalu 
Čestmír Huňát předseda Unijazzu, 
který akci pořádá.

Festival Boskovice od začátku 
také charakterizuje to, že se ode-
hrává na několika místech ve měs-
tě. Koncerty a hudební vystoupení 
v letním kině, v zámeckém skle-
níku, synagoze nebo v Panském 
dvoře. Divadelní představení mají 

své místo na hradě a ve farské 
zahradě a fi lmy v kině. Ožívají ale 
i další místa v Boskovicích.

Letošní program festivalu tvo-
ří desítky položek různých žán-
rů. Velkým lákadlem bude třeba 
páteční koncert Ivy Bittové a Čiko-
ri v letním kině. Jednou z hlavních 
hvězd festivalu bude například 
německá jazzová legenda, bube-
ník Günter „Baby“ Sommer.

„Přivézt zakladatele němec-
kého moderního jazzu jsem se 
snažil několik let, je skvělé, že 
se to konečně povedlo. Sommer 
má za sebou spolupráci s Peterem 

Brötzmannem, Cecilem Taylo-
rem nebo také českým kytaristou 
Rudolfem Daškem. Do Boskovic 
přijede nejen se třemi dlouhodo-
bými jazzovými projekty, ale i 
se sestavou freeIlusion složenou 
z Günterových žáků speciálně 
pro tuto příležitost,“ uvedl Viktor 
Slezák, jeden z dramaturgů česko-
německé jazzové scény. 

Z divadelních představení sto-
jí za pozornost například dětská 
opera Brundibár, kterou složil 
Hans Krása v terezínském ghettu, 
a kterou návštěvníci uslyší v sobo-
tu na hradě. „Vyzdvihnout lze také 

čtení ze vzpomínek kněze Antoní-
na Huvara na deset let v komunis-
tických věznicích nebo na tradiční 
fi lmový blok letos věnovaný pro-
fi lu scenáristy Jiřího Křižana.,“ 
podotkla Adéla Procházková 
z Unijazzu.

Festival Boskovice 2015 se koná 
od 9. do 12. července. Permanent-
ky na čtyři festivalové dny stojí 
v předprodeji 490 korun a student-
ská 390 korun, na místě 650, resp. 
550 korun. K dostání budou také 
vstupenky na jednotlivé akce.

Kompletní program přinese 
příští Zrcadlo.

Poslední události druhé 
světové války tak, jak je 

zachytila olešnická kronika

Fes  val Boskovice.  Ilustrační foto archiv ZrcadlaFes  val Boskovice.  Ilustrační foto archiv Zrcadla

Blanenští rychlobruslaři bodovali
Žďár nad Sázavou, Blanensko -

Sedm dětí z Blanenska se zúčast-
nilo v prvním červnovém víkendu 
Letního mistrovství České repub-
liky v rychlobruslení ve Žďáru nad 
Sázavou. Protože v létě, a protože 
v ČR, tak bez ledu a na závodních, 
rychlých inlajnových bruslích. 
Debut nově vzniklého oddílu ASK 
SPEEDSKATING Moravský kras 
přinesl i medaili. 

Šampionát patřil do kategorie 
Open, takže závodili i rychlobrus-
laři z Polska a Slovenska. Blanen-
ští rozbili svůj stan hned vedle 
stanu několikanásobné olympij-
ské vítězky Martiny Sáblíkové, 
a také díky tomu měli šanci opět 
se od ní lecčemu zblízka přiučit. 
Včetně způsobu rozcvičení, které 
trvá mnohem déle než její závodní 
vystoupení. 

Těsně pod stupni medailistů 
skončila ve své kategorii nejmlad-
ších žákyň na čtvrtém místě dva-
náctiletá Martina Lusková ze Slou-
pu. Na druhém místě v chlapecké 
juniorské kategorii se umístil dese-
tiletý Martin Luska ze Sloupu. Šes-
té místo vybojovali Petra Zhořová 
a Matěj Semeniuk, sedmou příčku 
obsadil Lukáš Svoboda a z osmé 

pozice se těšili Nikol Došková a 
Lukáš Kašparec.

Mladí závodníci začali trénovat 
letos v zimě. Patronát nad klubem 
převzal reprezentační kouč Petr 
Novák a pravidelné tréninky vedou 
Petr Trávníček společně s Věrou 
Břínkovou, bývalou reprezentant-
kou v rychlobruslení a silniční 
i dráhové cyklistice. Trénuje se 
rychlobruslení, in-line bruslení, 
cyklistika a zdravá všestrannost – 
sporty Sáblíkové. 

Jako pracoval reprezentační 
rychlobruslařský trenér Petr Novák 
od dvanácti let s nynější třináctiná-
sobnou světovou šampiónkou Mar-

tinou Sáblíkovou, tak se nyní ve 
Žďáru nad Sázavou a též na před-
chozím kempu v Novém Městě na 
Moravě Novák věnoval blanenské 
mládeži. Během dvoudenního sou-
středění si vzal pokročilejší závod-
níky do parády také individuálně. 
Ukazoval jim správné držení nohou, 
práci rukou, polohu zad… Chce, 
aby byl klub pro mládež z Blan-
ska a okolí dobře nastaven a držel 
se metodiky reprezentace – jeho 
zahraničím obdivované knowhow. 
Pokud vše blanenští bruslaři splní, 
vyplatí se jim to. Novák pak může 
snáz nejpilnější z talentů povolávat 
i do reprezentace. 

„Tento nový klub pro mládež 
Blanenska a Boskovicka, vlastně 
nový oddíl TJ ASK BLANSKO, 
otevřel pracovitým dětem zcela 
mimořádnou šanci. V žádné jiné 
sportovní nabídce totiž nenajdete 
takovou péči už o začátečníky ze 
strany trenéra, který cílí všestran-
ností i k nejcennějším medailím 
v reprezentaci, umí je se svěřenci 
opakovaně vybojovat, a navíc mu 
volbou expertů patří titul Trenér 
roku v ČR,“ říká Petr Trávníček. 

Také proto budou tréninky a 
kempy se sportovní náplní pro 
tyto děti i další zájemce v ASK 
SPEEDSKATING Moravský kras 
probíhat v Blansku a okolí po celé 
prázdniny. Na kole, na inlajnkách, 
a už i na ledových bruslích. Bude 
se také plavat, běhat, cvičit a chodit 
na túry. Prázdninové kempy, jaké 
Blanensko ještě nezažilo!

Vedení klubu vyzývá i základní 
školy na okrese. „Pokud byste chtěli 
naučit vaše děti (nebo i tělocvikáře) 
správné jízdě na inlajnkách, můžete 
si mládež z ASK pozvat na společ-
ný trénink nebo závody. Například 
základní škola v Ráječku si tak už 
rezervuje jeden ze zářijových dnů,“ 
zve Trávníček.  Marie Hasoňová

Mistrem rukodělné výroby se stala 
i Zdeňka Zábojová ze Sebranic

Kunštát, Sebranice - Anna 
Búřilová z Hodonína, Zdeňka 
Zábojová ze Sebranic a Marie 
Žáková z Vnorov, to jsou tři nové 
držitelky ocenění Mistr tradiční 
rukodělné výroby Jihomoravské-
ho kraje za letošní rok. 

Ocenění ženy převzaly v rám-
ci Svátků řemesel v Kunštátě z 
rukou představitelů kraje. Zdeň-
ka Zábojová ze Sebranic se zabý-
vá výrobou vlněných vlasových 
koberců. 

Titul Mistr tradiční rukoděl-
né výroby Jihomoravského kra-
je vznikl jako forma veřejného 
uznání a podpory osobám, kte-
ré dokonale ovládají znalosti a 
dovednosti tradiční rukodělné 

výroby, účinně a kvalifikova-
ně je prezentují a předávají toto 
umění dalším generacím. Udě-
luje se pouze v oborech tradič-
ní rukodělné výroby, které jsou 
zásadním způsobem ohroženy 
nebo kterým hrozí zánik. 

Zdeňka Zábojová ze Sebra-
nic byla oceněna za svou dlou-
holetou práci, kterou přispívá k 
uchování znalostí a dovedností 
našich předků. Při tvorbě záměr-
ně dodržuje tradici, pracuje s 
originálními, často původními 
nástroji a navrací se ke starým 
výrobním technologiím a téměř 
pozapomenutým vzorům, aby co 
nejvíce přiblížily historii dneš-
ku.

Zdeňka Zábojová se práci v 
oblasti textilní výroby věnuje 
už od mládí. Vyučila se pánskou 
krejčovou, v roce 1979 nastupu-
je do dílny ÚLUV ve Zboňku u 
Letovic, kde se na ručních dře-
věných stavech vyráběly vlněné 
vlasové koberce. Prošla celou 
výrobou a získala kvalifikaci 
tkadlena na ručním stavu. Po 
zrušení ÚLUV na počátku deva-
desátých let minulého století se 
osamostatnila a ve svém domě 
vybudovala dílnu na výrobu 
vlněných koberců.

Navazuje na tradici ruční výro-
by vlněných vlasových koberců, 
započatou v roce 1923 rodinou 
Červinků a firmou Persia v Leto-

vicích. Dílna rodiny Zábojových 
disponuje dvěma stavy o šíři 50 
a 100 cm, na kterých je zpraco-
vávána bavlněná a vlněná příze. 
Příze je pořizována v přádelnách, 
kde je spředena a upravena pro 
tkaní na ručních stavech. Kober-
ce jsou zhotovovány klasic-
kou technikou plátnové vazby. 
Smyčky jsou tvořeny vkládáním 
kovových přípravků, jejichž výš-
ka určuje výšku vlasu. S tech-
nologií ruční výroby koberců je 
seznámen manžel paní Zábojo-
vé, dcera i syn. Spolu se svou 
rodinou je jediná na území České 
republiky, která uchovává tradič-
ní ruční výrobu vlněných vlaso-
vých koberců.  (hrr)

Události popsané kronikářem Josefem Višinkou tak, jak je prožíval, 
viděl a v kronice zaznamenal:

Hospodářská omezení
Katastrofa německé říše se blížila. Ničeho nebylo dostatek. V úno-

ru 1945 nařízena povinná dodávka dřeva. Klády a tyčkovina určená na 
stavbu překážek, krátké štípané dřevo, tzv. tankové, jako náhrada za ben-
zín pro pohon motorů.

V Olešnici zřízena sběrna tankového dřeva v továrně na hedvábné 
zboží (Poznámka: později Centrofl or, dnes sklady mlékárny na ul. Křtě-
novské). Byly sem přiděleny obce od Vítějevse a Bystrého po Kunštát, 
Touboř a Černovice.

Kolem 15. února se dřevo sváželo do sběrny. Byly zde veliké řady 
povozů od Olešnice i Křtěnova. Toto dřevo měli Němci připravené pro 
případ potřeby, ale odebrali jen 15 m3 a ostatní zůstalo zachováno pro 
mírové účely. Dále došlo k velikým omezením ve spotřebě elektrického 
proudu. Bylo nařízeno, že se smí používat elektr. proud v zemědělských 
podnicích jen přes den. V domech s číslem sudým ve dnech sudých a 
v domech s čísly lichými jen ve dnech lichých. Později zakázáno odebírat 
el. proud v zemědělských podnicích od 6. hodin ráno do 9. hodin večer. 
Během dne používaly proudu jen továrny a dílny pro válku důležité.

Dne 17. dubna přestal elektr. proud docházet vůbec. V mlékárně se 
přestalo pracovat 19. dubna a v ten čas i v továrně p. Konráda a všech 
dílnách zařízených na elektr. proud.

Od 15. dubna přestal jezdit poštovní autobus, pošta ani záložna nebra-
ly peníze. Nedocházely ani noviny, ani žádná korespondence od Brna. 
Vypnutím elektr. proudu přestalo i rozhlasové vysílání z radia.

Bylo stále jen slyšet výstřely z děl, které se blížily. Šířily se nepra-
videlné zprávy, že jsou již Rusové v Černé Hoře a v Tišnově. Nikdo 
nevěděl co přinese zítřek, do práce nebylo chuti. Lidé kopali ve sklepech 
úkryty, kam ukrývali svoje cenné věci.

Jedině ve fi liálce hospod. družstva v Olešnici se pilně pracovalo. 
Z iniciativy správce Jindř. Němce uklízeno všechno obilí do sklepů a do 
cizích domů, kam ukryto 16 vagónů obilí. Odvážel je svým nákladním 
autem p. Augustin Konrád z Olešnice a p. Kadlec z Rovečného, hlavně 
ke Kintrům ve Křtěnově a do Šimkova mlýna. 

 Pokračování příště...

Mar  na Lusková s Mar  nou Sáblíkovou. Foto Markéta LuskováMar  na Lusková s Mar  nou Sáblíkovou. Foto Markéta Lusková

Písňobraní. V koncertním sále ZUŠ v Letovicích se v pátek uskutečnilo 
Letovické písňobraní. Vydařené setkání tří pěveckých sborů – Cantamus 
Letovice, Camponotus z Jilemnice a Hos  vický pěvecký sbor vyvrcholilo 
společným nastudováním několika písní za řízení domácí letovické sbor-
mistryně Renaty Fraisové.  Foto Jaroslav Oldřich

Vernisáž. Pod názvem Křoviny a jiné linoryty byla v adamovském spo-
lečenském centru zahájena výstava grafi ka Miloše Slámy (na snímku). 
K vidění je do 23. června denně od 14 do 17 hodin. 
 Foto Marta Antonínová

Koncert. Osmnáctý ročník cyklu Čarovné tóny Macochy skončil v nedě-
li v jeskyni Výpustek. Nadšeným posluchačům se představil houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený se známou slovenskou skupinou Cigánský Dia-
bli.  Foto Marta Antonínová
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Nebuď sám, zkus mě zavo-
lat, třeba to vyjde a budeme spolu. 
Život ještě nekončí! Marie 68 let. 
Tel.: 728 079 318.

Prodám horské celoodpružené 
oranžové kolo MongosePro cena 
5 600 Kč (11 - 16 let), PC 12 800 
Kč,  koloběžku zeleno-černou pro 
dospělé, kola 16/12 palců cena 1 
600 Kč, koloběžku Sulko dětskou 
černou - cena 600 Kč + zdarma 
koloběžka malá hliníková, toalet-
ní stlolek se židlí bílý cena 500 
Kč,  kolečkové boty vel. 32 a 37 
cena 150 Kč/ks. Letovice, tel.: 
723 840 736.

Prodám 4 ks alu disků R14, 
4x108, vhodné pro Ford. Cena 
2 000 Kč.Tel.: 774 964 038 jen sms, 
zavolám zpět.

Koupím cca 2 kubíky suché-
ho tvrdého dřeva, nenaštípaného. 

středa 17. červnastředa 17. června

AKCEAKCE
Blansko – Stadion ASK v 8.30 hod.: Den s Policií ČR.
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: Slavnostní 
ukončení 5. ročníku projektu „Blanenská uni-
verzita (nejen) pro seniory“.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Open 
Mic Vol. 12, folkově laděné setkání písničkářů.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Vítáme 
léto v lehké múze roman  ckých melodií, kon-
cert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Insidious 3: Počátek.
Boskovice v 19.30 hod. Dítě číslo 44.

čtvrtek 18. červnačtvrtek 18. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Chystáte se 
do zaměstnání?, workshop, v 15 hod.: Slučitel-
nost kojení a zaměstnání, beseda.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Koncert uči-
telů Soukromé ZUŠ Blansko.
Blansko – Restaurace Sýpka v 19 hod.: Řízená 
degustace | Jindřich Kadrnka, Březí.
Boskovice – Židovský obecní dům v 17 hod.: 
JUDr. Milada Horáková v procesu před státním 
soudem – 65. výročí jus  ční vraždy, beseda 
s fi lmovou projekcí.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Insidious 3: Počátek.
Boskovice v 19.30 hod. Poutník – Nejlepší pří-
běh Paula Coelha.

pátek 19. červnapátek 19. června

AKCEAKCE
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: David 
Habermann, Stanislav Havlík – Obrazy a kov, 
vernisáž výstavy.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: 
Taneční večer, k tanci i poslechu hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – ZUŠ v 10 hod.: Den hudby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Špión. (v původním znění 
s  tulky)
Boskovice v 19.30 hod. Odebrat z přátel.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Fotograf.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Co jsme komu 
udělali.

sobota 20. červnasobota 20. června
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility v 9 hod.: Dog Racing 
– Agicoursing.
Blansko – Palava v 10 hod.: Mistrovství České 
republiky v biketrialu.
Kořenec – Přírodní amfi teátr za kulturním 
domem ve 14 hod.: XVI. Kořenecké slavnos   
písní a tanců.
Velké Opatovice – Na louce u zkratky u JZD 
Zemědělců v 11 hod.: Dětský jezdecký den u 
koní.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Andílek na nervy.
Blansko ve 20 hod. Špión.

Boskovice v 17 hod. Konečně doma.
Boskovice v 19.30 hod. Život je život.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Zvonilka a pirá  .

neděle 21. červnaneděle 21. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Prome-
nádní koncert – Soubory Základní umělecké 
školy Blansko.
Lysice – Zámek v 19.30 hod.: Pacora Trio, kon-
cert v rámci fes  valu Concentus Moraviae.
Rájec-Jestřebí – Galerie Kruh v 15 hod.: Zuzana 
Honsová – Obrázky pro radost, vernisáž výsta-
vy.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Sedmero krkavců.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Andílek na nervy.
Boskovice v 15 hod. Konečně doma. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Život je život.

pondělí 22. červnapondělí 22. června
AKCEAKCE

Boskovice – Kostel sv. Jakuba v 19.30 hod.: 
Capella Mariana, koncert v rámci fes  valu Con-
centus Moraviae.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Andílek na nervy.

úterý 23. červnaúterý 23. června
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 9 hod.: Jízda na 
odrážedlech.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Andílek na nervy.
Boskovice v 19.30 hod. Den blbec.

kalendář akcíkalendář akcí
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Odvoz  do Ludíkova si zajistím. 
Tel.: 737 142 578. Nabídněte cenu.

Koupím vojenské a civilní řády 
a vyznamenání. Též socialistické. 
Tel.: 608 420 808.

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

Prodám starší kufříkový šicí 
stroj (entlovačka) za 290,- Kč . 
SMS na tel. 792 259 250 - zavolám.

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

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

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

Základní škola ve Svitávce 
získala titul EKOŠKOLA!

Mezinárodní titul EKOŠKOLA jsme získali na základě auditu, který 
u nás proběhl letos v květnu. Za titulem se skrývá obrovský kus práce 
žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců naší školy během posledních tří 
let. Největší zásluhu však mají žáci v Ekotýmu, kteří po celou dobu pra-
covali s velkým nadšením, nezalekli se prvotních překážek a postupnými 
kroky dostali naši školu až k tomuto prestižnímu titulu. Velké poděko-
vání patří také vedení školy, bez jehož podpory by nebylo možné tento 
vzdělávací program realizovat. 

Zástupci Ekotýmu se 18. června 2015 zúčastní slavnostního vyhlášení 
a předání titulu, které proběhne v Senátu Parlamentu ČR.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomáhali.
 Mgr. Andrea Rehová, Základní škola Svitávka

V Černé Hoře se uskutečnil již 
třetí ročník klání rodinných týmů

Černá Hora - V sobotu 6. června 
se na hřišti u rybníka sešlo dvacet 
pět černohorských rodinných týmů, 
aby zde vzájemně porovnaly svoje 
síly jak na poli sportovním, tak čás-
tečně i na poli vědomostním. 

Týmy se zhruba před měsícem 
zaregistrovaly a poté se začaly na 
soutěž důkladně připravovat. Něk-
teré rodiny neponechaly nic náho-
dě a vyrobily si vlastní transpa-
rent, vybavily se stejnými tričky s 
názvem svého týmu nebo si vymys-
lely slogan, či soutěžní pokřik. 
Děti si společně s rodiči zvolily 
přezdívku svého týmu. Soutěžili 
zde Sporťáci, Kabroši, Kokosáci, 
Fordky, Super dvojka, Chlupáčci, 
Kostíci, Pastelky, Myšáci, Agenti, 
či Večerníčci.

Zápolilo se celkem v patnácti 
disciplínách. Některé z nich byly 
určené výhradně pro děti, jiné pro 
celou rodinu a některá stanoviště 
byla vyhrazena pouze dospělým. 
Muži museli prokázat schopnost 
zvládnout dvě činnosti současně, 
což je pro většinu mužské populace 
velký problém. Při skládání patnác-

tidílného dětského puzzle museli 
odpovídat na záludné otázky a 
správné odpovědi se samozřejmě 
bodovaly. Další zajímavou disci-
plínou byla soutěž pro partnerské 
dvojice s názvem - Jak se znáte? 
I zde měli rodiče problém, aby se 
jejich odpovědi shodovaly.

Velmi atraktivní disciplínou 
byla soutěž Silák roku, kde pánové 
porovnávali svoji sílu na siloměru 
kladivo, neméně zajímavé bylo sta-
noviště Piják roku, kde se pilo na 
čas černohorské pivo a snad nejvíce 

všechny pobavila soutěž pro ženy v 
sumo ringu. Děti svoje maminky 
povzbuzovaly jako o život a naše 
„sumice“ se upřímně bavily, když 
se pokoušely jedna druhou vytlačit 
z hracího prostoru. Kromě typic-
kých disciplín jsme letos zařadili i 
doprovodnou soutěž o Černohor-
ský štrúdl. Do této kategorie se při-
hlásilo celkem třináct soutěžících 
rodin se svými voňavými výtvory. 
Všichni se velice rádi zapojili do 
ochutnávky a jednotlivé vzorky 
hodnotili pomocí žetonů. Pečivo 

lahodilo nejen oku, ale i chuťovým 
buňkám, které si přišly na své i u 
udírny, kde bylo připraveno občer-
stvení pro malé i velké.

Při podobných akcích většinou 
bojujeme s nepřízní počasí. Letos 
nám počasí přálo a my doufáme, 
že kromě dobré zábavy a skvělých 
lidí, kteří si přišli se svými dětmi 
zasoutěžit, přispělo velkou měrou 
k všeobecné spokojenosti. Pořa-
datelem akce byla Základní škola 
Černá Hora ve spolupráci s SDH 
Černá Hora. Naši „dobráci“ podpo-
rují většinu akcí, které se v městy-
si během roku pořádají. Velice si 
vážíme jejich spolupráce, zajištění 
technického zázemí a v tomto pří-
padě i pomoci při zařazení několika 
atraktivních disciplín z hasičského 
sportu. Organizátoři letošního klání 
rodinných týmů touto cestou děkují 
hlavnímu sponzoru akce Vodáren-
ské akciové společnosti Boskovi-
ce a Pivovaru Černá Hora, který 
poskytnul občerstvení pro děti a 
jejich rodiče.  Za kolektiv 
 pracovníků ZŠ Černá Hora 

J. Kubelková, foto Jiří Bernard 

Lukáš Nezval z blanenského gymnázia uspěl 
v ústředním kole Dějepisné olympiády

Blansko - V Litomě-
řicích na konci května 
proběhlo celostátní 
kolo 44. ročníku Děje-
pisné olympiády pro 
rok 2014/2015. Účast-
níkem byl i patnáctile-
tý student Gymnázia 
Blansko Lukáš Vladi-
slav Nezval, který se 
nominoval na základě 
skvělého 3. místa v 
krajském kole. 

Za soupeře měl 30 nejlepších dějepisářů ze všech krajů České republi-

ky a Lukáš se rozhodně v této nabité konkurenci neztratil.Téma letošního 
ročníku znělo „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Soutěžící prochá-
zeli školními, okresními a krajskými koly a chronologicky mapovali své 
vědomosti. Pro ústřední kolo bylo téma specifi kováno na události 2. svě-
tové války. Dále bylo pro účast v celostátním kole podmínkou napsání 
písemné práce na téma „Hrdina mého regionu“ a její následné obhájení 
před zkušební komisí.

Lukáš se všech úkolů zhostil na výbornou. Jeho práce o rudickém rodá-
kovi, příslušníku RAF, Karlu Trojáčkovi i obhajoba patřily k nejzdařilej-
ším a v testové části se podělil dokonce o 1. místo. Po sečtení všech bodů 
obsadil Lukáš celkové famózní 3. místo a stanul tak na pomyslné bedně.

Lukáš je velmi nadaný student a jeho reprezentace Gymnázia Blansko 
příkladná. Věříme, že bude své nadšení pro historii dále rozvíjet. 

 Petr Zavoral

Rytířské klání na Masarykově střední škole
Letovice - Ve čtvrtek 11. 

června za námi do Masarykovy 
střední školy v Letovicích přijeli 
žáci ze Základních škol Letovi-
ce, Rájec-Jestřebí, Boskovice, 
Svitávka, Moravská Chrastová a 
Březová nad Svitavou. Zavedla je 
k nám pozvánka na rytířské klá-
ní, ve kterém si otestovali sedm 
rytířských dovedností.

Ve sportovních dovednostech 
si vyzkoušeli například střelbu z 
luku, novou populární hru Kin-ball 

nebo svoji statečnost otestovali ve 
výškách v lanovém centru.

Technické a stavební dovednos-
ti si ověřili v našich odborných 
dílnách pod dohledem našich 
mistrů. Soutěže byly různorodé. 
Soutěžící si mohli vyzkoušet prá-
ci se dřevem, elektrickými vodi-
či nebo stavebním materiálem. 
V rýsovně zase skládali záludné 
puzzle z výkresů našich stavařů. 
Díky oboru nábytkářství pronikli 
do designu interiéru.

V Ekotřídě si osvěžili znalosti z 
první pomoci a důležitých život-
ních orgánů. K protáhnutí těla jim 
sloužilo zdolávání schodů mezi 
patry našich budov a štafeta v 
sešlapování PET lahví.  Soutěžní 
duch v týmech byl někdy přímo 
hmatatelný.

Po ukončení soutěží jsme 
využili pěkného počasí a zbý-
vajícího času ke hrám na školní 
zahradě. Díky projektu Škola pro 
udržitelný rozvoj máme obnove-

né vše ke hraní ping - pongu. Tato 
hra se žákům ze základních škol 
velmi zamlouvala. Další možnos-
tí bylo využití různých typů dře-
vostaveb, na kterých jsou zavěše-
ny houpačky, houpací síť nebo i 
houpací loď. 

Nejlepší týmy získaly užiteč-
nou výhru a sladkou odměnu. My 
všichni jsme byli odměněni krás-
ným dnem plným zážitků. 

Za Ekotým 
Mgr. Miroslava Vítková
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Anička Kučerová zářila na 
Poháru Moravy žactva

V  V

Kopřivnice, Prostějov - Zdá 
se, že plavání mají sourozenci 
Kučerovi z Blanska v krvi. Minu-
lý týden exceloval Milan Kuče-
ra na Mistrovství ČR mladšího 
žactva ve Zlíně a tento víkend 
sbírala medaile jeho o dva roky 
mladší sestra Anička na Pohá-
ru Moravy desetiletého žactva 
v Kopřivnici. 

Jako jediná z pětičlenné bla-
nenské výpravy dvakrát vystoupi-
la na stupně vítězů. Přestože něk-
teré časy byly horší než v krajské 
kvalifi kaci, stačily na medaile. 
Na stovce znak vybojovala bronz 
a na padesátce kraul stříbro. 
V první desítce výsledkové listi-
ny se objevil také Marek Švarc, 
který doplaval pátý na dvoustov-
ce polohově, a Jakub Bartošík se 
zapsal na deváté místo na pade-
sátce prsa. 

Do Kopřivnice se kvalifi kovali 
ještě Štěpán Bezděk a Eliška Hla-
váčková. Oba doplavali v kon-
kurenci plavců z více jak třiceti 
moravských klubů ve druhé polo-
vině startovního pole.

F   
Okresní přebor muži

26. kolo: Sloup-Vavřinec 3:0 (1:0), 
Svoboda 2, Filouš, Doubravice-Letovice 
3:2 (1:0), Schuch, Trubák, Žůrek - Stria, 
Šmeral, Vysočany-Lipůvka 2:2 (1:1), 
Beneš, Slouka - Hloušek, Holánek, Koře-
nec-Jedovnice 1:4 (0:2), Kejík - Sedláček 
2, Tajnai 2, Olešnice-Vilémovice 2:2 (1:1), 
Hořínek, Vrzal - Maroši, Pernica, Rudice-
Šošůvka 5:2 (0:1), Sehnal 3, Nejezchleb 
2 - Krátký 2, Kunštát B-Olomučany 3:0 
(1:0), Adamec, Stehlík, Šváb. 
 1. Jedovnice 26 17 5 4 91:41 56
 2. Vilémovice 25 18 2 5 100:51 56
 3. Vysočany 25 16 4 5 61:43 52
 4. Lipůvka 25 15 5 5 72:44 50
 5. Olomučany 25 11 6 8 44:43 39
 6. Olešnice 25 10 6 9 57:45 36
 7. Rudice 25 9 7 9 70:80 34
 8. Doubravice 26 8 9 9 45:45 33
 9. Šošůvka 25 10 2 13 59:74 32
 10. Kunštát B 25 8 5 12 51:67 29
 11. Sloup 25 7 4 14 40:53 25
 12. Letovice 25 6 3 16 45:85 21
 13. Vavřinec 25 6 0 19 38:76 18
 14. Kořenec 25 3 6 16 41:67 15

III. třída muži
26. kolo: Ostrov-Ráječko 0:8 (0:3) 

- Prokop 2, Štafa 2, Sehnal, Sehnal, Sla-
víček, Wutka, Velké Opatovice-Lažany 
nehlášeno, Knínice-Adamov nehlášeno, 
Boskovice B-Drnovice 5:3 (3:1), Skalice 
n.Svitavou-Vísky 3:8 (2:3), Bílek, Pokor-
ný, Vaněk - Přikryl 3, Ziman 3, Učeň, 
Šmeral, Kotvrdovice-Bořitov B nehráno, 
hosté se nedostavili, Vranová-Svitávka 
1:5 (0:4), Nedoma - Kamenický 2, Novák, 
Procházka, Záboj. 
 1. Ráječko 25 18 2 5 83:44 56
 2. Adamov 24 17 3 4 90:29 54
 3. Drnovice 24 17 1 6 76:37 52
 4. Svitávka 25 15 2 8 74:55 47
 5. Boskovice B 26 14 2 10 90:74 44 
 6. Skalice 25 14 1 10 59:48 43
 7. V. Opatovice 25 12 4 9 61:61 40
 8. Vísky 25 9 7 9 61:65 34
 9. Knínice 24 10 3 11 60:50 33
 10. Ostrov 25 8 7 10 47:64 31
 11. Bořitov B 25 8 2 15 37:72 26
 12. Vranová 25 6 3 16 45:85 21
 13. Kotvrdovice 24 3 2 19 27:81 11
 14. Lažany 24 2 1 21 26:71 7

IV. třída muži
26. kolo: Doubravice B-Benešov 

nehráno, hosté se nedostavili, Lomnice-
Jedovnice B 2:2 (0:2), Feifer, Němec - 
Lehotský, Pešička, Skalice n.Svitavou B-
Cetkovice 4:5 (1:1), Burgr, Bílek, Rych-
novský, Švancara - Šafránek 2, Cojocaru, 
Dokoupil, Ševčík, Lažánky-Vilémovice B 
3:1 (1:1), Tomek, Ševčík, Švéda - Zatík. 
 1. Benešov 19 14 3 2 76:32 45
 2. Lomnice 19 12 4 3 60:27 40
 3. Jedovnice B 19 11 2 6 76:45 35
 4. Cetkovice 20 10 3 7 76:77 33
 5. Lažánky 19 9 4 6 59:44 31
 6. Doubravice B 18 8 3 7 50:45 27
 7. Skalice B 20 8 2 10 44:56 26
 8. Lipůvka B 19 7 1 11 52:70 22
 9. Svitávka B 19 5 4 10 36:61 19
 10. Vilémovice B 19 3 2 14 30:63 11
 11. Voděrady 19 3 2 14 36:75 11

OP dorost – o 1. - 8. místo
7. kolo: Rájec-Jestřebí-Letovice 4:4 

(1:1), Dovrtěl, Dvořák, Opatřil, Perout 
- Stehlík 3, Pokorný, ČK: Klimeš Jakub 
(R), Knínice-Lipůvka 3:0 (2:0), Kšica 2, 
Rosenberg, Č.H./Bořitov/Bosk. B-Lysice/
Kunštát 7:0 (2:0), Bawi Van 2, Vorlický 2, 
Grenar, Hlaváček, Strya, Olomučany-Vel-
ké Opatovice 2:5 (1:4), Fedra, Radiměř-
ský - Kříženecký 3, Bažant, Hrdý. 
 1. Letovice 7 6 1 0 59:16 34
 2. Rájec-Jestřebí 7 5 1 1 64:23 31
 3. V. Opatovice 7 5 1 1 27:26 22
 4. Knínice 7 4 0 3 45:34 19
 5. Č.H./Boř./Bosk. B 7 3 1 3 34:31 16
 6. Lysice/Kunštát 8 3 0 5 41:41 16
 7. Lipůvka 8 1 0 7 18:52 12
 8. Olomučany 7 0 0 7 16:80 6

OP dorost – o 9. - 15. místo
7. kolo: Sloup/Vavřinec-Olešnice 3:3 

(2:1), Trtílek 3 - Sýs 2, Ševčík, Kotvr-
dovice-Svitávka nehlášeno, Drnovice/
Voděrady/Žijeme-Vísky nehráno, hosté 
se nedostavili. 
 1. Svitávka 6 6 0 0 75:9 30
 2. Kotvrdovice 4 2 0 2 22:16 21
 3. Sloup/Vavřinec 6 1 1 4 34:59 14
 4. Drnovice/Vod./Žij. 4 2 1 1 31:22 13
 5. Vísky 6 2 0 4 34:43 12
 6. Olešnice 7 3 2 2 32:60 11
 7. Doubravice 5 1 0 4 15:34 7

OP starší žáci 7+1 
– o 1. - 8. místo

7. kolo: Rudice/Jedovnice-Drnovice/
Žijeme 6:1 (1:1), Kouřil 2, Štěpánek 2, 
Buchta, Matuška - Žáček, Sloup/Vyso-
čany-Knínice 2:3 (0:1), Kolomazníček, 
Čech - Lujka, Mucha, Trmač, Kuřim B-
Loučky nehlášeno, Kotvrdovice-Svitáv-
ka nehlášeno. 
 1. Rudice/Jedov. 7 6 0 1 81:23 34
 2. Knínice 7 6 0 1 48:18 33
 3. Drnovice/Žij. 7 3 1 3 42:29 22
 4. Sloup/Vysočany 7 3 2 2 41:34 21
 5. Svitávka 6 2 1 3 39:47 13
 6. Kuřim B 6 2 0 4 47:48 12

 7. Loučky 6 1 0 5 21:68 6
 8. Kotvrdovice 6 1 0 5 16:66 6

OP mladší žáci 7+1
22. kolo: Žijeme hrou B-Letovice 1:1 

(0:1), Žíla - Petrů, Šošůvka-Boskovice B 
0:11 (0:8) - Čejka 4, Opluštil 2, Berousek, 
Bohatec, Fojt, Marek, Svoboda, Olomuča-
ny-Benešov/Kořenec 11:1 (4:0), Fedra 5, 
Beránek 4, Barák, Šoba - Dokoupil, Jedo-
vnice/Rudice-Knínice 1:4 (0:2), Kučera - 
Lexman 3, Vojtěch. 
 1. Boskovice B 18 17 1 0 143:12 52
 2. Žijeme hrou B 18 11 2 5 89:53 35
 3. Letovice 18 10 2 6 83:38 32
 4. Cetkovice 17 10 1 6 71:41 31
 5. Jedov./Rudice 18 10 1 7 71:49 31
 6. Knínice 17 9 1 7 71:48 28
 7. Olomučany 18 8 0 10 89:84 24
 8. Sloup/Vysočany 18 7 2 9 47:66 23
 9. Benešov/Kořenec 18 2 0 16 26:115 6
 10. Šošůvka 18 0 0 18 7:191 0

Starší přípravka 5+1
19. kolo: Kunštát/Olešnice A-Lysice 

16:2 (5:0), Chytrý 5, Votřel 4, Kopecký 3, 
Havel 2, Motyčka 2 - Kazda 2, Kunštát/
Olešnice B-Drnovice 3:12 (1:4), Peter-
ka 2, Bednář - Alexa 3, Tesař 2, Vlach 2, 
Zouhar 2, Španělová 2, Setnička, Kunštát/
Olešnice B-Lysice 10:19 (4:9), Bednář 4, 
Haupt 4, Peterka 2 - Tobiáš 7, Kazda 5, 
Všianský 5, Němec 2, Kunštát/Olešnice 
A-Drnovice 8:1 (4:0), Chytrý 4, Koláček 
2, Motyčka 2 - Tesař, Adamov/Rudice-
Ráječko 3:3 (2:1), Skoumal 2, Hloušek 
- Palacký 3, Jedovnice-Rájec-Jestřebí 
6:10 (3:6), Dvořák 3, Tetur 2, Hloušek - 
Hruška 5, Klepárník 5, Jedovnice-Ráječ-
ko 13:10 (6:4), Hrivík 5, Tetur 3, Hloušek 
2, Kouřil 2, Dvořák - Palacký 5, Vejplacha 
2, Nejezchleb, Pavlík, Slezáček, Adamov/
Rudice-Rájec-Jestřebí 14:0 (11:0), Zou-
har 5, Unčík 3, Kos 2, Hloušek, Konečný, 
Skoumal, Čáp, Benešov/Kořenec-Vel-
ké Opatovice 6:6 (3:2), Vondál 3, Grepl 
2, Dokoupil - Richtr 3, Fuksa 2, Cveček, 
Lipovec-Knínice 4:15 (2:5), Průchová 3, 
Jírava - Lexman 8, Lexmanová 4, David, 
Dobeš, Lujka, Lipovec-Velké Opatovice 
3:10 (2:6), Průchová 3 - Fedr 3, Lysoněk 3, 
Richtr 2, Kořenovský, Pospíšil, Benešov/
Kořenec-Knínice 9:14 (2:7), Vondál 4, 
Šmída 2, Dokoupil, Grepl, Kuda - Lexman 
8, Dobeš 2, Lexmanová 2, David, Odehnal, 
Boskovice A-Blansko A 6:6 (1:3), Marek 
2, Opluštil 2, Čejka 2 - Farník 3, Dujka, 
Farník, Rimpler, Boskovice B-Blansko 
B 4:10 (2:4), Berousková, Frajt, Novot-
ný, Sivera - Kovařík 3, Liška 3, Jelínek 
2, Kovář 2, Boskovice B-Blansko A 3:18 
(1:9), Berousková, Frajt, Sivera - Staněk 
8, Ostrý 3, Jakubec 2, Pernica 2, Šenkeřík 
2, Jarůšek, Boskovice A-Blansko B 17:5 
(7:3), Marek 4, Opluštil 4, Čejka 4, Fojt 
3, Bohatec, Svoboda - Kovařík 2, Kovář, 
Liška, Müller.

20. kolo: Blansko B-Blansko A 3:25 
(2:8), Kovařík, Nejezchleb, Souček - Far-
ník 7, Dujka 6, Staněk 5, Šenkeřík 3, Rimp-
ler 2, Ryzí 2, Velké Opatovice-Knínice 
3:13 (0:10), Stloukal 2, Matijko - Lexman 
9, Lexmanová 2, Přikryl 2, Adamov/Rudi-
ce-Jedovnice 19:5 (11:1), Zouhar 7, Kos 
4, Konečný 3, Chajda, Hloušek, Polzer, 
Unčík, Čáp - Hrivík 2, Hégr, Krátký, Tetur, 
Letovice-Svitávka 5:4 (1:3), Jež 2, Pilát 
2, Tyralík - Šebesta 3, Valoušek, Drno-
vice-Lysice 5:9 (3:6), Alexa 3, Tesař 2 - 
Tobiáš 5, Všianský 2, Jašek, Ochmanský, 
Ráječko-Rájec-Jestřebí 7:5 (4:1), Palac-
ký 4, Pavlík 2, Ševčík - Klepárník 2, Buš, 
Raibl, Sehnal, Benešov/Kořenec-Lipovec 
3:9 (1:5), Grepl 2, Dokoupil - Průcho-
vá 4, Jargalsaikhan 3, Křtěn, Trávníček, 
Boskovice B-Boskovice A 10:11 (7:7), 
Opluštil 4, Bohatec, Fojt, Machač, Novot-
ný, Svoboda, Šíp - Čejka 3, Frajt 2, Marek 
2, Berousková, Hrabec, Petrů, Sivera, 
Kunštát/Olešnice B-Kunštát/Olešnice A 
1:29 (0:10), Peterka - Chytrý 8, Motyčka 
7, Kopecký 5, Koláček 3, Šínová 3, Baňa 
2, Votřel.
 1. Boskovice A 38 37 1 0 698:124 112
 2. Blansko A 38 34 2 2 567:70 104
 3. Kunštát/Oleš. 38 30 3 5 453:129 93
 4. Adamov/Rud. 38 30 2 6 479:128 92
 5. Rájec-Jestřebí 38 26 0 12 378:231 78
 6. Knínice 37 24 1 12 397:203 73
 7. V. Opatovice 37 23 2 12 283:198 71
 8. Ráječko 38 20 2 16 273:225 62
 9. Blansko B 38 20 1 17 333:298 61
 10. Jedovnice 38 19 2 17 338:294 59
 11. Boskovice B 38 18 2 18 323:264 56
 12. Letovice 36 17 0 19 256:205 51
 13. Svitávka 36 15 1 20 267:300 46
 14. Lipůvka 33 11 4 18 197:264 37
 15. Lipovec 38 10 1 27 174:339 31
 16. Drnovice 38 9 1 28 158:352 28
 17. Ben./Kořenec 38 8 2 28 216:359 26
 18. Lysice 38 6 1 31 177:649 19
 19. Kunštát/Oleš. B 38 2 0 36 100:771 6
 20. Lažany 35 0 0 35 29:693 0

Okresní přebor - ženy
19. kolo: Mostkovice-Kostelec 0:2 

(0:1) - Urbanová 2, Kohoutovice-Drnovi-
ce nehlášeno. 
 1. Kostelec 16 16 0 0 128:3 48
 2. Kohoutovice 14 6 3 5 39:29 21
 3. Mostkovice 14 6 2 6 13:25 20
 4. Ráječko 14 4 1 9 14:60 13
 5. Drnovice 14 1 0 13 11:88 3

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

1 I  – R , KP 1 0 2

2 T  B – L , I.A 1 0 2

3 H  – K , I.A 1 0 2

4 R -J  – B , I.B 1 0 2

5 L  – S , OP 1 0 2

6 V  – L , OP 1 0 2

7 D  – J , OP 1 0 2

8 V  – V , OP 1 0 2

9 K  – Š , OP 1 0 2

10 O  – O , OP 1 0 2

11 R  – K  B, OP 1 0 2

12 R  B – A , III. . 1 0 2

13 V. O  – D , III. . 1 0 2

14 B  – B , I.A 1 0 2

12. kolo

TIPOVAČKA

T

Tenis: Kunštát zatím marně čeká na výhru

Anička Kučerová.  Foto Věra VencelováAnička Kučerová.  Foto Věra Vencelová

Ve stejném termínu se konala 
poloviční republika také v Pro-
stějově, kde si dali sraz nejlepší 

plavci Moravy v kategorii jede-
náctiletých. Blansko zde mělo 
pouze jednoho zástupce. Jáchym 

Jirků zaplaval nejlepší výkon na 
stovce motýlek, a ten mu vynesl 
celkové jedenácté místo.

Vítězem minulého kola se stal David Stehlík z Kotvrdovic, který zís-
kal patnáct bodů. Kompletní pořadí Tipovačky naleznete na webových 
stránkách www.zrcadlo.net.

P  

BLANSKO
Středa 17. 6., 12:00 - 20:00; Čtvrtek 18. 6., 12:00 - 19:00; Pátek 
19. 6., 12:00 - 20:00; Sobota 20. 6., 9:00 - 20:00; Neděle 21. 6., 
9:00 - 20:00.

BOSKOVICE
Od soboty 13. 6. je otevřen vždy pouze jeden provoz (lázně nebo 
koupaliště) dle aktuálního počasí.

Region - Ve III. třídě jihomo-
ravské sk. BA tenisových soutěží 
družstev tým Kunštátu nevyhrál 
ani v pátém kole, když na svých 
kurtech nestačil na Komín B. Ve 
IV. třídě Rudice udržela nepora-
zitelnost po nečekané bitvě s cel-
kem Sokola Kuřim.

III. tř, sk. BA
Kunštát - Komín B 2:7. 
Sojka Petr - Bohůnek 6:3, 7:5, 

Votřel - Studený 7:5, 6:2, Dvo-
řáčková - Böhmová 0:6, 2:6, 
Švancarová - Vanžurová 0:6, 
1:6, Sobotka - Vanžura 2:6, 1:6, 
Nechuta - Brauner 2:6, 1:6, Dvo-
řáčková, Švancarová - Böhmo-
vá, Vanžurová 0:6, 0:6, Sojka, 
Votřel - Bohůnek, Studený 4:6, 
2:6, Sobotka, Nechuta - Vanžura, 
Brauner 2:6, 1:6.

IV. tř., sk. BA

Letovice - Boskovice 6:3. 
Hlaváček - Gebel 2:6, 0:6, 

Janků - Šafář 6:3, 6:2, Lebišová - 
Martinková 6:2, 6:0, Lebišová M. 
- Pavlíčková 6:3, 6:1, Hlaváček 
- Pačinek 0:6, 6:4, 1:6, Brtnický 
- Bednář 2:6, 6:4, 1:6, Hlaváček, 
Janků - Gebel, Šafář 6:4, 6:1, 
Hlaváček M., Brtnický - Pačinek, 
Bednář 6:2, 7:5, Lebišová, Lebi-
šová - Martinková, Pavlíčková 
6:2, 6:1.

Rudice - Kuřim 5:4. 
Zítka - Vodák 6:2, 4:6, 5:7, 

Ošlejšek - Veselý 6:2, 4:6, 6:2, 
Charvátová - Potůčková 6:0, 6:0, 
Nečasová - Glosová 6:4, 3:6, 7:6, 
Zemánek - Cupák 6:4, 3:6, 2:6, 
Novotný - Sedlář 2:6, 4:6, Char-
vátová, Nečasová - Potůčková, 
Glosová 6:4, 6:1, Zítka, Ošlej-
šek - Veselý, Cupák 2:6, 6:3, 6:4, 
Zemánek, Novotný - Vodák, Sed-
lář 4:6, 6:4, 2:6.  (les)

Svitávka - Vybíjená je kolek-
tivní hra, kterou děti hrají velmi 
rády. Celorepublikové soutěže se 
letos zúčastnilo na třicet jedna 
tisíc žáků základních škol. Vítě-
zové okresních kol postupují do 
krajských kol a odtud do republi-
kového fi nále.

Že žáci ze Svitávky vybíjenou 
hrát umí, ukázali už v okresním 
kole, odkud se po vítězství již 
potřetí probojovali do krajského 
kola v Brně. Ale až teprve tento-
krát se jim podařilo vyhrát.

Bylo to také poprvé, co v osmi-
leté historii této soutěže zvítězili 
žáci z našeho regionu.

Odtud vedla zasloužená ces-
ta pro vítěze do republikového 
fi nále AŠSKČR ve vybíjené do 
Královéhradeckého kraje – přes-
něji do krásného prostředí kempu 

Pecka u Nové Paky. Tady se sešla 
opravdová špička vybíjenkářů. 
Šestnáct družstev z celé České 
republiky tu ukázalo hru vynika-
jící úrovně.

Hráčské týmy oplývaly nejen 
skvělými individualitami, rych-
lostí a přesností přihrávek, ale 
i skvělým herním myšlením a 
kolektivním stylem hry.

Zápasy byly velmi vyrovnané a 
stačila malá chybička, která roz-
hodla o vítězství či prohře. Ruce 
zpočátku svazovala i zodpověd-
nost reprezentovat kraj v republi-
kové soutěži. I hra na antukových 
kurtech byla pro žáky ze Svitávky 
hendikepem. Jejich příprava pro-
bíhala v prostředí tělocvičny a hra 
venku na antuce se od hry v tělo-
cvičně přece jen trochu liší.

Po opravdu vyčerpávajících 

Republikové finále AŠSKČR ve vybíjené 
2015 se žáky ze Svitávky

soubojích v třicetistupňovém 
horku tým hráčů ze Svitávky, 
který tvořilo deset páťáků a dva 
třeťáci, vybojoval jedenácté mís-
to v celkovém pořadí z šestnácti 
zúčastněných škol. Děti malého 
městyse porazily všechny školy 

v kraji a řadu velkých městských 
škol v republice. Porazily je svou 
obrovskou snahou zvítězit, disci-
plínou, tvrdou přípravou a hlav-
ně láskou k vybíjené. Bez té se 
vyhrávat nedá. 

 Miroslava Pořízková

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

www.zrcadlo.net



Veselice - Dvanáctým závo-
dem letošního ročníku Okresní 
běžecké ligy byl druhý ročník 
běhu Lesempolem ve Veselici. Na 
start hlavního desetikilometrové-
ho závodu se postavilo 75 atletů, 
dalších 69 účastníků se zaregis-
trovalo na kratší běhy.

Na hlavní trati nenašel Konku-
renci Dan Orálek, který za sebou 
nechal druhého v pořadí o více 
než čtyři minuty.

Výsledky: Muži: 1. Aleš Klo-
pec (Dvorská), 41:45, 2. Tomáš 
Večeřa (Relax Olešnice), 42:14, 
3. Jaroslav Bárta (Sobůlky), 
42:42. Veteráni 1: 1. Dan Orálek 
(MS Brno), 37:49, 2. Gustav Grün 
(AC Okrouhlá), 42:55, 3. Hynek 
Dolák (Blansko), 43:14. Veteráni 
2: 1. Pavel Bachratý (Blansko), 
47:26, 2. Vladimír Matěna (VZK 
Blansko), 47:31, 3. Karel Zou-
bek (Vanovice), 50:26. Veteráni 
3: 1. Pavel Svoboda (TJ Sloup), 
53:42, 2. Jiří Boháč (BehejBrno 
com), 55:51, 3. Jiří Brtník (Obřa-

ny), 56:02. Junioři (5 km): 1. Petr 
Konečný (VSK Univerzita Brno/
AC Okrouhlá), 20:07, 2. Jaroslav 
Říha (AK Kuřim/Újezd u Černé 
Hory), 21:08, 3. Marek Řeháček 
(Letovice), 21:45.

Ženy: 1. Hana Vejrostová 
(Lukovany), 46:45, 2. Dorota 

Anderlová (MS Brno), 49:46, 
3. Michaela Kopecká (Boskovi-
ce), 54:20. Veteránky: 1. Milada 
Barešová (Kunštát), 48:05, 2. 
Zdenka Komárková (Olešnice), 
50:03, 3. Lenka Jančaříková 
(AAC Brno), 51:04. 

(les), foto archiv OBL
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Blansko zakončilo sezónu 
brankovou přestřelkou

L  S

Region - Sezóna 2014/2015 
v divizi už je minulostí. O víken-
du bylo sehráno poslední kolo 
a tým Blanska se loučil v Polné. 
Polná a Blansko byly po minu-
lém kole zachráněny, oba tre-
néři tak dali v brance přednost 
náhradním gólmanům. První 
poločas ještě nebyl tolik atrak-
tivní, oba týmy to však divákům 
vynahradily v tom druhém, kdy 
daly sedm gólů.

Zbývající soutěže odehrají 
ještě jedno kolo, jistý postupu-
jící z I. A třídy, celek Boskovic, 
se s fanoušky rozloučil remízou 
se Slovanem Brno. Sestupují-
cí Lipovec doma podlehl celku 
Dobšic.

Divize
Hodonín - Pelhřimov 2:0, Hav-

líčkův Brod - Velké Meziříčí 1:1, 
Otrokovice - Mutěnice 3:0, Bys-
třice n.P. - Žďár n.S. 4:2, Napa-
jedla - Uherský Brod 5:3, Polná 
- Blansko 6:3, Tasovice - Stará 
Říše 3:2, Vrchovina - Slovan 
Rosice 2:1.
 1.  V. Meziříčí  30  20  6  4  65:23  66
 2.  Otrokovice  30  14  10  6  59:40  52
 3.  Vrchovina  30  15  6  9  44:30  51
 4.  Havl. Brod  30  13  10  7  49:42  49
 5.  Stará Říše  30  13  8  9  37:39  47
 6.  Hodonín  30  13  7  10  55:34  46
 7.  Bystřice  30  10  10  10  47:45  40
 8.  Rosice  30  9  12  9  45:39  39
 9.  Tasovice  30  10  7  13  38:53  37
 10.  Pelhřimov  30  9  9  12  40:47  36
 11.  Polná  30  8  12  10  55:52  36
 12.  Žďár n.S.  30  10  6  14  37:45  36
 13.  Uh. Brod  30  8  9  13  38:47  33
 14.  Blansko  30  8  9  13  34:52  33
 15.  Napajedla  30  7  6  17  46:72  27
 16.  Mutěnice  30  8  3  19  34:63  27

KP
Rousínov - Bohunice 0:1, 

IE Znojmo - Ráječko 5:3, Spar-

ta Brno - Ivančice 2:1, Vojkovice 
- Bzenec 3:5, Moravská Slavia - 
Novosedly 5:0, Bystrc - Jevišovi-
ce 3:0, M. Krumlov - Bosonohy 
0:2, Kuřim - Dubňany 2:0.
 1.  Mor. Slavia  29  21  4  4  83:33  67
 2.  Bohunice  29  20  5  4  65:26  65
 3.  Sparta Brno  29  19  6  4  77:31  63
 4.  Bzenec  29  17  5  7  67:42  56
 5.  Bystrc  29  14  8  7  55:38  50
 6.  Ivančice  29  13  6  10  49:36  45
 7.  Ráječko  29  13  5  11  60:53  44
 8.  Rousínov  29  14  2  13  53:52  44
 9.  M. Krumlov  29  11  5  13  29:34  38
 10.  Novosedly  29  9  5  15  41:61  32
 11.  Bosonohy  29  7  10  12  52:59  31
 12.  Kuřim  29  7  5  17  40:65  26
 13.  Vojkovice  29  7  5  17  41:70  26
 14.  Znojmo  29  7  5  17  33:67  26
 15.  Jevišovice  29  6  6  17  38:68  24
 16.  Dubňany  29  5  2  22  24:72  17

I.A, sk. A
Slatina - Miroslav 4:2, Hru-

šovany - RAFK 3:5, Šlapanice - 
Žebětín 1:1, Boskovice - Slovan 
Brno 1:1, Líšeň B - Bořitov 4:0, 
Lipovec - Dobšice 2:3, Kunštát - 
Tasovice B 7:0.
 1.  Boskovice  25  15  7  3  67:36  52
 2.  Líšeň B  25  12  10  3  54:24  46
 3.  Slovan  25  13  5  7  48:34  44
 4.  Kunštát  25  13  4  8  64:39  43
 5.  Slatina  25  13  3  9  54:40  42
 6.  Dobšice  25  13  3  9  54:50  42
 7.  Žebětín  25  8  7  10  40:49  31
 8.  Hrušovany  25  9  4  12  43:57  31
 9.  Šlapanice  25  6  11  8  43:40  29
 10.  Tasovice B  25  8  4  13  28:53  28
 11.  Miroslav  25  6  9  10  33:44  27
 12.  Bořitov  25  7  6  12  32:56  27
 13.  Rajhrad  25  6  3  16  44:68  21
 14.  Lipovec  25  4  8  13  41:55  20

I.B, sk. A
Čebín - Řečkovice 4:1, Leto-

nice - Vyškov B 2:8, Svratka - 
Podolí 7:2, Medlánky - Tišnov 
0:0, Bohdalice - Bohunice B 3:2, 
Rájec - Rousínov B 0:0, Černá 
Hora - Soběšice 1:3.
 1.  Tišnov  25  20  1  4  66:28  61
 2.  Svratka  24  18  1  5  72:33  55
 3.  Vyškov B  25  16  3  6  83:46  51
 4.  Čebín  25  14  3  8  52:33  45
 5.  Černá Hora  25  11  7  7  49:44  40
 6.  Rájec  25  11  4  10  69:53  37 
 7.  Soběšice  25  10  5  10  64:53  35
 8.  Medlánky  24  7  7  10  42:36  28
 9.  Bohunice B  25  8  3  14  43:72  27
 10.  Bohdalice  25  7  5  13  35:58  26
 11.  Podolí  24  7  4  13  45:57  25
 12.  Rousínov  25  7  4  14  29:61  25
 13.  Letonice  25  5  4  16  25:74  19
 14.  Řečkovice  24  5  3  16  31:57  18

Postup. Poslední branka sezóny na boskovickém trávníku. Autorem byl M. Fadrný.  Foto Adam Slezák

Závod ve Veselici vyhrál 
s přehledem Orálek

Pec pod Sněžkou, Benešov - 
Český pohár XCO horských kol 
pokračoval o víkendu v Peci pod 
Sněžkou a přilákal konkurenci 
z deseti zemí.

I přes našlapaný kalendář neby-
la Pec pod Sněžkou ochuzena 
o kvalitní startovní pole. Registro-
váno bylo více než 700 účastníků 
na oba závodní dny, tedy sobotní 
sprint eliminator a nedělní cross 
country. 

Právě sobotní sprinty byly v Peci 
pod Sněžkou novinkou. „Start a cíl 
byly vedle Bull Baru, tam, kde tra-
dičně bývá cíl pro cross country. 
Trať vedla kolem nástupní stanice 

vleků na panelku a pak přes U-ram-
pu dolů a zpět k Bull Baru. Bylo to 
tak na minutu a půl,“ hodnotil trať 
ředitel závodu Jan Slavíček z pořá-
dajícího týmu Remerx Merida 
Kolín.

Do sprinterského klání se při-
hlásilo 260 závodníků a k velké 
radosti Moravce Benešov potvrdila 
v kategorii žákyň svoje sprinterské 
schopnosti Tereza Obořilová, která 
závod s přehledem vyhrála.

Finálovou účast si mezi junior-
kami zajistila i benešovská odcho-
vankyně Adéla Šafářová (aktuálně 
Nutrend Specialized), nakonec ale 
skončila čtvrtá.

Do elitní desítky v rámci výsled-
kových listin se dostali ještě dal-
ší tři jezdci, když Michal Šmída 
skončil v žácích na sedmém místě, 
Dominik Prudek (GT Opportuni-
ty) mezi juniory osmý a kadetka 
Jana Tesařová si odváží z Krkonoš 
sprinterské deváté místo.

Do bojů na krátké trati zasáhli 
v sobotu v Peci pod Sněžkou ještě 
tři další Moravci: v nabité katego-
rii kadetů byl Jan Šmída klasifi ko-
ván jako 22., Matěj Mazánek 39. 
a mladší žák Jakub Tesař se stateč-
ně pral se staršími soupeři v kate-
gorii starších žáků, kde dojel na 37. 
místě.  (les)

Moravci přivezli z Pece zlato

Boskovičtí plavci 
bojovali hned na 

dvou frontách
Blansko, Brno - Deseti a jedenáctiletí plavci bojovali v blanenském 

bazénu na Krajském přeboru mladšího žactva. Konkurence je v těchto 
ročnících velmi silná, především brněnské plavecké oddíly vychováva-
jí velmi silné jedince, a tak boje o medaile byly naprosto jedinečné. 

Boskovický oddíl reprezentovali dva chlapci a pět děvčat, nejúspěš-
nějším plavcem jejich oddílu byl jedenáctiletý Martin Kopáček, který 
v Blansku získal stříbrnou medaili. Další medailistkou byla desetiletá 
Emma Ryšávková, která si vyplavala bronzovou medaili. Svoji formu 
předvedli také jedenáctiletá Anna Bednářová, desetiletá Natálie Horá-
ková, Barbora Kassaiová, Emilie Ryšavá a desetiletý Kevin Nečas.

V Brně se 6. a 7. června konalo Letní mistrovství České republi-
ky staršího žactva, tedy plavců ročníku narození 2001 a 2002. Barvy 
MiBo DDM Boskovice hájil Filip Tlamka, kterému se dařilo na 100 m 
motýl, kde zaplaval osobní rekord a umístil se na slušném dvanáctém 
místě. I v ostatních disciplinách zlepšil osobní rekordy.

V kategorii ml. žáků, ročník 2003, Boskovice zastupovali Jakub 
Beneš a Filip Horák tentokrát ve zlínském bazénu. Jakub Beneš na 
200 m prsa v osobním rekordu obsadil páté místo a na 100 m prsa byl 
sedmý. Pro Filipa Horáka bylo úspěchem, že se na mistrovství nomi-
noval a mohl tak získat cenné zkušenosti.  (les)

BIKETRIAL
20. 6., 10 h, Rekreační oblast Palava, Blansko. Mistrovství České 

republiky.
KOPANÁ

19. 6., 18:00 h Bořitov - Boskovice, I. A. 21. 6., 16:30 h Rájec - 
Bohdalice, I. B.

TENIS
20. 6., 10 h Boskovice - Čebín B, Velké Opatovice - Letovice, IV. 

třída, sk. BA.
VOLEJBAL

20. 6., 8 h, ASK Blansko. O pohár předsedy ASK – turnaj smíšených 
družstev.

K   

Jakub Beneš.  Foto archivJakub Beneš.  Foto archiv
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