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Blanensko - Návrhem na obža-
lobu sedmi osob skončilo vyšet-
řování organizované výroby drog 
v regionu. Skupina omamné látky 
také prodávala. Jejich trestná čin-
nost se přitom neodehrávala jen 
v našem regionu, ale také v okrese 
Brno-venkov nebo v kraji Vysoči-
na. Případ je ojedinělý svým roz-
sahem. Vyšetřovací spis má přes 
jeden tisíc stran a vyslechnuto bylo 
přes padesát svědků.

„Pachatelé se zaměřili na výro-
bu pervitinu, ale také na pěstování 
konopí. Ukázalo se, že hlavou této 
skupiny byl pětatřicetiletý muž z 
Rájce-Jestřebí. Ten zajišťoval ná-
kup léků na výrobu drog za hra-
nicemi našeho státu. Léky a další 
potřebné chemikálie pak další dva 
muži převáželi z Polska do dvou 
obcí – jedné v okrese Brno-venkov 
a druhé v okrese Žďár nad Sáza-
vou, kde v rodinných domcích pro-
střednictvím varen další členové 
skupiny léky zpracovávali na dro-
gy. Je prokázáno, že vyrobili a dále 
prodali nejméně 250 gramů pervi-
tinu,“ přiblížila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

U všech sedmi členů skupiny, 
mezi nimiž byla i čtyřiapadesá-
tiletá žena, bylo při domovních 
prohlídkách zjištěno, že v rodin-
ných domech buď svých přátel 
a nebo příbuzných v Rájci-Jestřebí, 
Hradisku, Petrovicích, Nedvědici 
a Křižanově pěstovali také konopí, 
které poté prodávali.

„Pachatelé jsou v současné 
době obviněni ze spáchání trest-
ných činů nedovolená výroba 
a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy. 
Jeden z nich, dvaatřicetiletý muž, 
se bude před soudem zodpovídat 
i z nedovoleného ozbrojování,“ 
doplnila Šebková. 

Kromě tohoto rozsáhlého přípa-
du policisté v blanenském okrese 
každoročně odhalí množství dal-
ších případů drogové trestné čin-
nosti. V nich však většinou fi gurují 
jednotlivci, kteří jsou sami závislí 
na drogách a mají je především pro 
svoji potřebu. V roce 2010 tak po-
licisté na Blanensku a Boskovicku 
šetřili pět případů drogové trestné 
činnosti, v roce 2011 jich bylo čtr-
náct a loni patnáct. V letošním roce 
už kriminalisté odhalili tři varny 
pervitinu a tři pěstírny konopí.

MÁTE HYPOTÉKU?
SNIŽTE SI ÚROKOVOU SAZBU!
MENŠÍ ÚROK = MENŠÍ SPLÁTKA.
VAŠE PENĚŽENKA VÁM PODĚKUJE.
NAPIŠTE SI O BEZPLATNÝ, NEZÁVAZNÝ ROZBOR VAŠÍ HYPOTÉKY.
Službu poskytuje Simon Grulich, nezávislý fi nanční poradce s 8 letou praxí, zapsán 
u ČNB.       +420 723 659 835       simon.grulich@ovbmail.cz  www.sginfo.cz

Zákonu o církevních res  tucích 
už nic nestojí v cestě

Brno - Ústavní soud v Brně rozhodl - církevní restituce obstály. 
Soud totiž po několika hodinovém čtení odůvodnění zamítl námitky 
odpůrců zákona o církevních restitucí. Zrušení této normy navrhli za-
čátkem roku senátoři z hlavního podnětu Věcí veřejných.

Soud ovšem vyškrtl jediné slovo „spravedlivé“. Církevní restituce se 
tak zřejmě nemusí vztahovat na znárodněný majetek. „Církve nebudou 
moci získat peníze za majetek, za který už v minulosti dostaly náhra-
du, ale na tom hlavním se nic nezmění,“ okomentoval vyřčený verdikt 
Ústavního soudu poslanec za Jihomoravský kraj Otto Chaloupka, který 
byl hlavním iniciátorem stížnosti. Dodal zároveň, že na prvním jedná-
ní soudu, které proběhlo 29. května, soud zamítl vyslechnout všechny 
navrhované svědky. „Zamítnutí logických požadavků navrhovatelů 
a vedlejších účastníků řízení mně ihned vnucovalo pocit, že někteří 
soudci jsou možná již dávno rozhodnuti ústavní stížnost zamítnout. 
A to se teď také skutečně stalo,“ řekl jihomoravský poslanec Michal 
Babák. Ten byl jedním z navržených svědků, kterému bylo při roz-

pravě k zákonu odebráno slovo 
v rozporu se zákonem. A to v mo-
mentě, kdy prezentoval právní 
stanovisko odlišné od ofi ciální 
vládní linie.  (PR)
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Nemocnice Blansko má nový nadstandardní 
pokoj a endoskopické centrum

Blansko - Blanenská nemoc-
nice připravila pro pacienty dvě 
zajímavé novinky. 

První z nich je vybudování 
nového nadstandardního pokoje 
na stanici C oddělení společného 
lůžkového fondu (SLF). Tento 
nadstandardní pokoj je v provozu 
od května, je jednolůžkový a na-
bízí pacientům především dosta-
tek soukromí.

„V současné době jsou v Ne-
mocnici Blansko celkem dva nad-
standardní pokoje, a to zmíněný 
na stanici SLF C a dále pokoj na 
stanici SLF B. Oba pokoje dispo-
nují vlastním sociálním zázemím 
(WC, sprcha), které však není 
dispozičně řešeno jako bezbari-
érové. Součástí pokojů je mimo 
běžného vybavení navíc barevná 
TV a možnost připojení na inter-

net,“ uvedla mluvčí nemocnice 
Kateřina Ostrá. 

V průběhu července pak bude 
na oddělení SLF C vybudován 
ještě třetí nadstandardní pokoj, 
který bude určen zejména pro pa-
cienty s pohybovým omezením. 
Pokoje mohou využít hospitalizo-
vaní pacienti i jiných odborností 
(rehabilitace, neurologie) a paci-
enti pracoviště jednodenní péče, 

a to noc před výkonem nebo noc 
po operačním výkonu.  

Lepšího zázemí se dočkali také 
pacienti navštěvující gastroentero-
logickou ambulanci. V návaznosti 
na ní vzniklo nové endoskopické 
centrum. To má dvě vyšetřovny, 
přípravné a čistící místnosti a od-
počinkovou místnost pro pacienty, 
kterým byly podány tlumivé léky. 
 Pokračování na str. 5

www.michalbabak.cz
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SPLN NO:
 zrušení poplatku za položku na receptu

 omezení hazardu

 zachování stravenek

PRACUJI NA:
 vymýcení lichvy

 omezení církevních restitucí

 zrušení sKarty

 snížení ceny nafty
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Nebezpečné předjíždění 
skončilo smrtí

Boskovice - Riskantní předjíždění skončilo v sobotu 8. června tragic-
kou dopravní nehodou. Nedaleko Boskovic se stalo osudným dvaaše-
desátiletému řidiči osobního vozu Volkswagen Passat. Ten jel po šesté 
hodině večerní po silnici od Boskovic na Vratíkov, začal předjíždět jiné 
auto v době, kdy v protisměru jel Opel Astra. Při čelním střetu utrpěl 
řidič volkswagenu smrtelné zranění. Jednadvacetiletý řidič osobního 
vozu značky Opel byl s těžkým zraněním letecky převezen do nemoc-
nice. Lehké zranění pak utrpěl ještě spolujezdec z Opelu Astra.  (hrr)

Zábava. V areálu kunštátského zámku se o víkendu uskutečnil již šestý ročník Svátků řemesel, tentokrát zaměřených na sklo. Akce se konala u příle-
žitos   555. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem. Více fotografi í naleznete na www.zrcadlo.net.  Foto Radim Hruška 
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Pozor!
Příloha 

věnovaná 
školám

na straně 6
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Nábor inzerce na tel.: 777 008 399
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Charitativní běh bude trvat 
celých čtyřiadvacet hodin

K K
Ukradl kapra
Černá Hora - Z přestupku proti 

majetku se bude zodpovídat muž, 
jehož lovecká touha překona-
la rozum a nařízení. Vše se stalo 
ve čtvrtek 6. června před čtvrtou 
hodinou odpoledne, kdy ulovil 
v soukromém rybníku v Černé 
Hoře kapra. Podle platného řádu 
výlovu měl ulovenou rybu pustit 
zpět do vody. Muž tak však neu-
činil a rybu schoval do tašky. Byl 
přistižen, a za to, že způsobil ško-
du za více než dvě stě korun, se 
bude zodpovídat před přestupko-
vou komisí.  (hrr)

Seniorka přišla 
o padesát tisíc
Boskovicko - Velmi rychlé byly 

tři neznámé ženy, které okradly 
osmaosmdesátiletou ženu z jedné 
z obcí na Boskovicku. Senior-
ka vyšla v úterý 4. června kolem 
poledne na chvíli ze svého domu 
a ponechala otevřený průjezd. 
Když se vracela, potkala v prů-
jezdu cizí ženu tmavší pleti, která 
se důchodkyně začala vyptávat, 
zda by u ní mohla jít na toaletu. 
Důchodkyně jí odpověděla, že ji 
do domu nepustí, ale že může jít 
do dvora. Žena však dělala, že 
nechápe a dobývala se do stavení. 
Pak jakoby zapomněla, co chtěla, 
začala se důchodkyně vyptávat, 
zda nemá nějaké staré železo nebo 
nějaké starožitnosti. Poté se najed-
nou odněkud vynořily další dvě 
ženy a všechny tři odešly. Teprve 
následující den důchodkyně zjis-
tila, že jí ve skříni chybí obálka, 
v níž měla ušetřeno padesát tisíc 
korun.  (hrr)

Pro kabely šel
na železnici

Adamov - Téměř pětadvacet 
metrů měděného kabelu pro zpět-
ný trakční proud a dalších pět 
metrů kabelu pro kolejový obvod 
výhybky zmizelo v noci na čtvrtek 
6. června z železniční tratě Brno-
Česká Třebová. Zatím neznámý 
zloděj kabely odstřihl a ukradl 
v Adamově mezi zastávkou a tam-
ním vlakovým nádražím. Škoda 
se vyšplhala na pětadvacet tisíc 
korun. Naštěstí nedošlo k omezení 
ani ohrožení provozu na železnič-
ní trati.  (hrr)

Zařízení
restaurací 
je v kurzu

Šošůvka - Zloději se už zřejmě 
začali připravovat na léto. V Šošův-
ce totiž od restaurace zatím neznámý 
pachatel ukradl zahradní slunečník 
s logem pivovaru včetně betonové-
ho podstavce a způsobil tak škodu 
za třicet tisíc korun.  (hrr)

Pro cigarety
bez placení

Sloup - Cigarety různých zna-
ček za asi osmdesát tisíc korun si 
odnesl zloděj z prodejny potravin 
ve Sloupě. Dovnitř se dostal poté, 
co rozbil okno. Kromě kuřiva 
si odnesl také fi nanční hotovost 
a celkem tak na poškození prodej-
ny a odcizených věcech způsobil 
škodu za 156 tisíc korun.  (hrr)

Zraněného
odvážel vrtulník

Blansko - Ke střetu osobní-
ho auta a motocyklu vyjížděli 
v neděli 2. června v podvečer na 
silnici mezi Blanskem a Šebrovem 
dopravní policisté. Osmačtyřiceti-
letý řidič osobního auta Škoda For-
man vyjížděl z místa ležícího mimo 
komunikaci na silnici a nedal před-
nost řidiči motocyklu Honda CBR. 
Při střetu byl středně těžce zraněn 
třicetiletý řidič motocyklu, kterého 
vrtulník transportoval do nemocni-
ce. Lehké zranění utrpěl také řidič 
osobního auta a jeho dva spolujezd-
ci. Dechové zkoušky vyloučily, že 
by některý z řidičů byl pod vlivem 
alkoholu. Na vozidlech vznikla 
škoda za 150 tisíc korun.  (hrr)

Policisté 
zjišťují, kde 

ležela lebka?
Spešov - Blanenští policisté řeší 

v těchto dnech neobvyklý případ. 
Před několika dny, konkrétně 17. 
května, totiž našel polesný v lesním 
masivu mezi Spešovem a Černou 
Horou na pařezu ležet část lidské 
lebky. Bylo to v místech nad obcí 
Spešov, v okolí vrchu Bukovice. 
Policisté šetřením zjistili, že lebku 
na pařez umístil zatím neznámý 
nálezce. Prosíme tohoto člově-
ka, aby se nám co nejdříve ozval 
a pomohl nám s přesným ozna-
čením místa, kde lebka původně 
ležela. Tato informace nám může 
pomoci v dalším vyšetřování pří-
padu. Nálezce lidské lebky se 
může ozvat telefonicky krimi-
nalistům na linku 974 631 331, 
popřípadě i na tísňovou linku poli-
cie 158.  (hrr)

Rozebral jeřáb
a kradl

Skalice - Jeřáb v rozkladu našel 
jeho majitel ve čtvrtek 30. května 
ve Skalici nad Svitavou. Z jeřábu, 
který byl umístěn v otevřené hale, 
někdo v přesně nezjištěné době 
ukradl kladkostroj, dva elektromo-
tory z pojezdové dráhy, ale i další 
díly včetně čísti pojezdové dráhy. 
Škoda tak byla vyčíslena na asi 
sedmdesát tisíc korun.  (hrr)

Pro měď 
šel rovnou 
do výkupny

Lipůvky - Koloběhu přírody se 
podobá případ, k němuž vyjíždě-
li blanenští policisté ve středu 29. 
května do Lipůvky. Neznámý zlo-
děj tam totiž v noci přestříhal oplo-
cení areálu výkupny barevných 
kovů, vypáčil dveře do stavební 
buňky a ukradl 900 kilogramů 
mědi. Aby však mohl kov zpeněžit, 
bude se s ním muset zřejmě zase 
vydat do jiné výkupny. Vše však 
bude mít o to těžší, že po něm pát-
rají policisté. Má totiž na svědomí 
škodu za více než 118 tisíc korun 
a je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

V ordinaci byl 
nezvaný host
Lysice - Nezvaný host se vydal 

v Lysicích k lékaři. Bylo to však 
mimo ordinační hodiny, a jak se 
ukázalo, radu od lékaře určitě 
nepotřeboval. V noci na středu 29. 
května totiž vypáčil okno ordinace 
místního praktického lékaře, dostal 
se dovnitř a ukradl odtud peníze. 
Pak se přes chodbu a po poškození 
dalších dveří vloupal i do dalších 
prostor, kde si vzal ještě notebook 
a další peníze. Celkem tak pacha-
tel způsobil škodu za více než osm 
tisíc korun.  (hrr)

Vyřádil se 
na vagonech

Letovice - Pod rouškou tmy, 
v noci na úterý 28. května, se 
vydal škodit na železniční nádraží 
v Letovicích zatím neznámý van-
dal. Na dvou vagónech zaparkova-
né vlakové soupravy tam vytvořil 
sprejem nečitelné nápisy různých 
barev o velikosti asi třináct metrů 
čtverečných. Způsobil tak škodu 
za téměř sedm tisíc korun.  (hrr)

Auto skončilo 
na střeše

Blansko - Havárie terénního 
auta značky Jeep zkomplikovala 
v pondělí 27. května před poled-
nem dopravu na silnici vedoucí od 
Blanska směrem na Šebrov. Pěta-
dvacetiletá řidička jedoucí od Šeb-
rova k Blansku v zatáčce nepři-
způsobila rychlost stavu a povrchu 
silnice, dostala smyk, havarovala 
a převrátila auto na střechu. Při 
nehodě se řidička lehce zranila. Na 
autě vznikla škoda za asi sedmde-
sát tisíc korun.  (hrr)

I po deštivém týdnu jabloňanská 
hasičská trať obstála

Bohumil Hlaváček

Blansko - Pod záštitou jihomo-
ravského poslance Michala Babá-
ka a starosty města Lubomíra Tou-
fara se uskuteční na stadionu ASK 
Blansko tento pátek a sobotu cha-
ritativní štafetový běh You Dream 
We Run. 

„První den proběhne v 15 hodin 
ofi ciální zahájení akce, v jehož 
rámci si účastnící mohou převzít 
trička, která si objednali a zahájí-
me doplňkový kulturní program. 
Ofi ciální hymnu zazpívá sbor 
Gymnázia Blansko Perličky. V 16 
hodin bude odstartován samot-
ný běh,“ uvedla jedna z hlavních 
organizátorek Radka Sitarová. 
Přihlášeno je zatím patnáct šta-
fet. Nechybí mezi nimi blanenské 
školy, gymnázium, nemocnice, 
policie, záchranná zdravotnická 
služba či fotbalisté. „Objednáno 
je zatím zhruba 400 triček. Naba-

lovat se budou příchozí, kteří se 
mohou zapojit do otevřené štafety 
občanů Blanska,“ dodala.

Na jaký doprovodný program 
se mohou lidé těšit? „Máme ho 
rozdělen do tří kategorií. Kulturní 
na pódiu, sportovní a také vzdě-

lávací,“ usmívá se Sitarová. Jak 
láká, hlavní hvězdou pátečního 
programu bude Ilona Csáková, 
která zazpívá od 19 hodin. Před 
ní vystoupí zhruba od 18. hodiny 
vojenský umělecký soubor Ondráš. 
Po Csákové se představí blanenské 
skupiny Šnek a Netopýr. Navazo-
vat bude spouštění videoprojekce. 
Od půlnoci se bude promítat kino. 
Běh pokračuje nepřetržitě přes noc 
až do sobotní šestnácté hodiny.

V sobotu vystoupí místní umě-
lecké sbory, kulturní program 
završí v 15 hodin svým koncertem 
Laďa Kerndl. V rámci sportovních 
vystoupení se představí judisté, 
biketrialisté, baseballisté. V 13.30 
se odehraje exhibiční fotbalové 
utkání proti fotbalovým internaci-
onálům. Po celou dobu budou pro-
bíhat soutěže pro děti. „V sobotu 
se bude prezentovat Zdravotnická 
záchranná služba Jihomoravské-
ho kraje. Kolem deváté hodiny 

by měl přistát i jejich vrtulník,“ 
uvedla Radka Sitarová. Pro děti 
bude připraven nafukovací hrad, 
kolotoč a další atrakce. Mediál-
ním partnerem je rádio Kiss Hády, 
o občerstvení se bude starat Pivo-
var Černá Hora. 

Komu bude určen výtěžek? 
„V závěrečném výběru jsou dva 
kandidáti. Holčička Esterka, která 
trpí Downovým syndromem. Je-
jím snem je delfínoterapie, která 
má prokazatelné účinky na takto 
nemocné děti. Druhým kandidátem 
je tříletý chlapec Matýsek, částeč-
ný autista, který trpí celou řadou 
dalších postižení. Oba jsou z Blan-
ska,“ představila organizátorka. Jak 
řekla, výběr bude na účastnících 
běhu. „Už samozřejmě přemýšlíme 
i o tom, jak kompenzovat zklamání 
toho, kdo nebude vybrán, počítáme 
s tím. Hlasovat se bude na místě 
těmi, kdo si zakoupí tričko,“ upřes-
nila Sitarová. 

Dětský den. V rámci boskovického srazu historických vozidel a oslavy Dne dě   otevřeli své dveře také boskovič   profesionální hasiči. Kromě možnos   
prohlédnout si techniku připravili pro příchozí také ukázku vyproštění zraněné osoby z auta a hašení požáru vozidla.  Foto Radim Hruška

Broňa Zhořová

Jabloňany - V neděli 2. června 
se uskutečnilo druhé kolo KVA-
SAR cupu Velké ceny Blanenska 
v požárním útoku. Tentokrát se 
pořadatelství ujali hasiči z Jablo-
ňan. V jejich novém sportovním 
areálu pořádali soutěž podruhé 
a nutno podotknout, že přes veš-
keré nástrahy, které počasí v týdnu 
před soutěží přichystalo, zvládli 
jak oni, tak trať vše perfektně.

Zasoutěžit si na rovný travnatý 
povrch do Jabloňan přijelo devě-
tadvacet mužských a jedenáct 
ženských družstev. Účast byla 
o něco nižší než v minulém kole 
v Žernovníku, pravděpodobně se 
někteří nechali odradit celotýden-
ním chladným a deštivým poča-
sím, paradoxně však na Jabloňany 
po většinu soutěžního dne svítilo 
sluníčko a teplota byla také pří-
jemná.

Jak je na travnatých površích zvy-
kem, soutěž odstartovala mužská 
kategorie, ve které se nejvíce bodů 
do celkové tabulky podařilo získat 
borcům ze Stražiska z okresu Pros-
tějov (za čas 18,64 s brali třetí mís-
to) a dvěma blanenským týmům, 
Sychotínu a Žernovníku. Sychotín 
si časem 18,39 s vyběhl druhou 

příčku a o pár setinek rychlejší Žer-
novník si domů odvážel zlato za 
čas 18,34 s.

V ženské kategorii nejvíce bodo-
vala pouze blanenská družstva, 
Sychotín, Žernovník a Sebranice. 

Zaslouženě první v soutěži skon-
čila děvčata ze Sychotína, když 
předvedla jedinou sedmnáctku 
dne, přesněji 17,77 s. Druhé mís-
to putovalo do Žernovníku za čas 
18,09 s a třetí, stejně jako v před-

cházejícím kole, do Sebranic za 
čas 19,06 s.

Další soutěžní kolo se uskuteční 
v Horním Poříčí v sobotu 15. červ-
na. Následovat bude klání v Boři-
tově v neděli 16. června.

 Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař

Blansko - V průběhu letních 
prázdnin začne v Blansku řada 
akcí, které přispějí ke zkvalitnění 
materiálních podmínek pro čin-
nost organizací v oblasti školství, 
kultury a společenského života 
v městě. 

„V budově MŠ Údolní přijde 
na řadu komplexní rekonstrukce 
vstupních prostor. Před budovou 
MŠ Dolní Lhota se zase budou 
opravovat schodiště a terasy,“ 
uvedl starosta Lubomír Toufar. 

Na školní zahradě u MŠ Divišova 
vznikne nový prostor jako sklad 
hraček. 

„Na MŠ Těchov bude provede-
na oprava střechy. U budovy MŠ 
Dvorská 30 se zrealizuje přeizo-
lování terasy a oprava sklepních 
prostor pod terasou. V budovách 
MŠ Rodkovského 2a a 2b bude 
provedeno dokončení výměny 
oken. Na školní zahradu u MŠ 
Těchov a MŠ Dvorská budou 
zakoupeny nové herní prvky,“ 

vypočetl další akce týkající se 
mateřinek. 

Pracovat se bude i na základ-
kách. „V Dolní Lhotě dojde 
k předláždění vnitřních prostor, 
na ZŠ TGM Rodkovského budou 
rekonstruovány podlahy ve třech 
třídách, na ZŠ Dvorská šatny 
u velké tělocvičny. Na ZŠ Erbe-
nova bude dokončena oprava 
střechy a zakoupen nový kotel 
do školní kuchyně,“ pokračoval 
starosta. 

Největší investiční akcí bude 
zateplení budovy ZŠ Salmova. 
„Město obdrželo dotaci z Operač-
ního programu životního prostře-
dí na realizaci úspor energií ve 
výši zhruba 11,5 milionu korun,“ 
prozradil. 

V budově kina dojde k rekon-
strukci a vybavení baru. „Do 
městské části Obůrka bude zakou-
pen nový mobiliář. Bude také pro-
vedena obnova památníku Jana 
Kunce,“ dodal Toufar.  (bh)

V Blansku rozjedou řadu investičních akcí
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Radim Hruška

Černovice - Z chátrající budo-
vy se stala ozdoba obce. Tak by se 
dala popsat proměna fary v Černo-
vicích, která prošla kompletní re-
konstrukcí za zhruba 5,2 milionu 
korun. O tom, že se oprava poved-
la, svědčí i čtvrté místo v kategorii 
velkých staveb soutěže Nejlépe 
opravená kulturní památka Jiho-
moravského kraje v roce 2012.

Jak uvedl starosta Černovic 
Jaroslav Zhoř, obnova probíhala 
v roce 2012 a obnášela především 
částečnou opravu krovů a polože-
ní nové střešní krytiny, odvlhčení 
zdiva a opravu vnějších omítek. 
Byly také instalovány nové okenní 
výplně s původním kováním a re-
pasovány dveře, kromě vchodo-
vých, které jsou replikou původ-
ních. V interiéru se povedlo polo-
žit nové podlahy, opravit omítky 
a technická zařízení.

„V roce 2011 jsme s panem fa-
rářem řešili budoucnost fary, kte-
rá byla neobsazená a v podstatě 

Fara je v novém, prošla 
kompletní opravou

chátrala. Výsledkem bylo, že jsme 
založili občanské sdružení pro 
záchranu fary a požádali o dotaci 
na Státním zemědělském inter-
venčním fondu. Naše žádost byla 
schválena, proto jsme se ihned 
pustili do práce. Nechali jsme 

zpracovat projekt a provedli vý-
běrové řízení. Dotace činila deva-
desát procent, proto jsme se pustili 
do shánění zbývajících prostředků. 
Oslovili jsme zastupitelstvo obce, 
církev i místní občany a nakonec 
se podařilo potřebné peníze zís-

kat,“ uvedl Jaroslav Zhoř s tím, že 
sdružení má faru od církve prona-
jatou na deset let za symbolickou 
částku. Musí však hradit veškeré 
náklady na provoz. 

Fara, která byla od devadesá-
tých let minulého století opuš-
těná, nyní slouží jako jakási 
náhrada kostela, který se právě 
opravuje. Do doby, než se kostel 
opraví, v ní budou probíhat mše. 
Poté se bude hledat další využití. 
Na rozdíl od minulosti se do ní 
může nastěhovat i farář, protože 
součástí obnovy bylo také vybu-
dování bytu.

„Pokud se tam nenastěhuje fa-
rář, tak počítáme s využitím na 
různé akce obce a složek. V plánu 
jsou například výstavy, setkání, 
kulturní programy nebo dětské 
mše. Využívat ji může také zá-
kladní a mateřská škola. Fara by 
se mohla nabídnou i pro komerční 
akce, abychom získali prostředky 
na provoz,“ doplnil starosta s tím, 
že v současné době zbývá jen do-
plnit vybavení. 

Nový Beetle Cabriolet.

Stále na výsluní.

Některé věci zůstávají pořád aktuální. Třeba otevřená atmosféra 60. let nebo Volkswagen Beetle. Tak proč si neužít 
svobodu v plné síle právě teď? Nový Beetle Cabriolet s výkonnými TSI a TDI motory, sportovním charakterem 
a střechou, která se složí za 9,5 vteřiny, byl navržen proto, aby vám znovu dodal pocit osvobození od běžných starostí. 
Jak naložíte s nově nabytou volností, je už na vás.

Autorizovaný prodejce Volkswagen CARNOVA s.r.o.
Dimitrovova 2, 568 02  Svitavy, tel.: 461 530 531, fax: 461 530 566, e-mail: carnova@carnova.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,5–7,8 l/100 km, 118–180 g/km. Vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

 Foto archiv Foto archiv

Nežij vteřinou: 850 motorek
Sloup - Na preventivní akci blanenských a vyškovských policistů 

Nežij vteřinou se uplynulou sobotu sjelo do Sloupu 850 motocyklistů.  
Podpořili tak společně záměr vybudovat v nebezpečných zatáčkách bla-
nenského okresu nová speciální svodidla, která mají ochránit motorkáře 
před zraněními při nehodě. (hrr)  Foto Pavel Novák

VIII. ročník 
ŠKODA srazu 

Moravský kras 
v Blansku

Blansko - Automobiloví fa-
noušci a majitelé vozů značky 
Škoda se sejdou na srazu, který 
bude probíhat od 21. do 23. červ-
na v okolí Blanska. Vrcholit bude 
v sobotu 22. června, kdy se sjedou 
všechny vozy do centra Blanska, 
vedle hotelu Dukla, kde se ode-
hraje závěrečná část srazu, tedy 
jízdy zručností a tzv. autosalon.

Na tuto událost je zvána ši-
roká veřejnost, vozy srazu bu-
dou přijíždět postupně od 13 do 
16.30 hod., kdy se začnou řadit 
na spanilou jízdu městem, aby 
zakončily letošní ročník a vráti-
ly se k vyhodnocení výsledků do 
pevného zázemí srazu v Blansko 
– Češkovicích, rekreačním centru 
Vyhlídka. 

„Zveme všechny, aby se přišli 
pokochat pýchami naší národ-
ní automobilové značky Škoda.  
V sobotu naši partneři nabídkou 
i drobný program pro děti u stán-
ku BESIP, proto neváhejte vzít 
sebou i svoje nejmladší,“ upřesnil 
PR manager srazu Miroslav Mar-
tinek. 

Pro ty, kteří mají zájem se 
účastnit srazu: elektronická regis-
trace bude uzavřena 14. června. 
Bude však možné se přihlásit i 
na místě. Více informací včetně 
registrace hledejte na webu www.
skoda.dobrodruh.net nebo u kon-
taktní osoby Ing. Miroslav Mar-
tinek, +420 731 225 732, skoda.
dobrodruh@gmail.com.  (hrr)
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Červená písmena propojila

Loosdorf s Rudicí
Z  

Marta Antonínová

Rudice - Umělecká plastika 
byla po dva víkendy postupně 
„odhalena“ v rámci slavností 
v partnerských obcích Loosdorf 
v Rakousku a Rudice v Morav-
ském krasu s názvem HUMAN 
a podtitulem – Překonání mezi-
lidských bariér. Centrálními prv-
ky plastiky jsou písmena slova 
HUMAN neboli člověk. Začátek 
slova až do poloviny písmene 
M mizí v jezírku v rakouské vi-
nařské oblasti a druhá polovinou 
písmene M a konec slova se vy-
nořuje u jezírka Bílá nad Šístým 
v Rudici.

Písmena mají rozměr tři krát tři 

metry a každé z nich váží sedm 
set kilogramů. K jejich přepravě 
byl využit speciální transportér. 
Výroba poutavě červených hli-
níkových písmen trvala asi třicet 
dní. Plastika bude na obou mís-
tech připomínat slova doprováze-
jící celý projekt - Myšlenky sahají 
až pod hladinu vody a staví mos-
ty přes všechny překážky. Tento 
projekt byl realizován v rámci 
festivalu Dolního Rakouska a byl 
podporován fondy EU jako ope-
rační program přeshraniční spo-
lupráce. 

„Pojem HUMAN neboli člověk 
se dostává již několik let do popře-
dí našeho umění. Tímto apelujeme 
na společenství lidí, jejich vzá-

jemnou toleranci a více lidskosti. 
Našim současným uměleckým 
projektem HUMAN, ztvárněným 
pomocí tunové plastiky v podobě 
písmen, bychom rádi symbolicky 
spojili Rakousko s Českou repub-
likou „formou hloubkového pro-
pojení“,“ uvedli autoři díla, man-
želé Peter a Birgit Keinzovi.

Odhalení písmen v Rudici bylo 
první červnový den doprovázeno 
bohatým programem. Své místo 
v něm měla také premiéra hudeb-
ní skladby HUMAN autora Dani-
ela Mucka. Za doprovodu Decho-
vého orchestru mladých Staatz 
zatančil folklórní soubor Rudická 
mládež. Sobotní akce skončila 
společným posezením hostů z Ra-

kouska a domácích Rudických při 
dechovce a cimbálovce.

„Příprava akce byla náročná 
i vzhledem k tomu, že plastika je 
umístěna v CHKO Moravský kras. 
Ale vyřídili jsme vše ke spokoje-
nosti zúčastněných stran. Počasí 
nám sice nepřálo, ale setkání u je-
zírka se zúčastnilo kolem dvou set 
padesáti lidí,“ řekl rudický staros-
ta Roman Šebela a dodal: „Důle-
žité je, že se nám podařilo upravit 
jedno ne příliš udržované místo na 
příjemný kout, který se může stát 
navštěvovaným místem. U jezírka 
s písmeny také stojí informační 
tabule, která celou akci vysvětluje 
a my plánujeme vybudovat v její 
blízkosti i místo k odpočinku.“

Plas  ka. Nedaleko Rudice se z jednoho jezírka vynořují tři obrovská písmena. Jsou druhou čás   slova HUMAN. Tu první část naleznete jako symbol 
přátelství v rakouské obci Loosdorf.  Foto archiv

Marta Antonínová

Rájec-Jestřebí - „Dobrý večer, 
milé děti, vítám vás na dalším ve-
černíčkovském čtení, tentokrát 
z knížky Štafl ík a Špafetka. Na-
saďte si čepičky, pohádka začí-
ná.“ Zahrádkou se rozezněla fl ét-
na, úvodní píseň Večerníčku děti 
utišila a s knížkou jsme vstoupili 
do pohádky. 

Takový obrázek bylo možné 
vidět a slyšet již čtvrtým rokem 
poslední týden v květnu na malé 
zahrádce vedle rájecké knihovny. 
Houfy dětí, rodičů a často i pra-
rodičů směřovaly kolem šesté 
hodiny odpolední s dekou či ka-
rimatkou v podpaží ke knihovně. 
Děti jely na kolech, koloběžkách 
i odrážedlech, některé maminky 
přijíždí s kočárky a vezou i ty 
nejmenší. Proč ne? Na zahrádku 
se vejdou všichni. Lavičky a deky 
slouží jako sedačky a zároveň 
malé stolečky k vyrábění drob-
ností, většinou z přírodních ma-
teriálů. Listů, kamínků a větviček 
je kolem spousta. A že byl letos 
květen deštivý? Nic se nestalo. 
Setkání s Večerníčkem se konalo 
dvakrát na zahrádce, a když to ne-
šlo, schovali se všichni v knihov-
ně. I letos byla účast velká. Ma-
lých i velkých bylo třicet i více. 

„Nechali jsme se inspirovat 
rožnovskými Večerníčky na ka-
menech. Stačilo k tomu málo. 
Posekat trávu, zapůjčit lavičky, 

Večerníčky na zahrádce rájecké knihovny
nakreslit plakáty, najít šikovné 
fl étnistky a vymyslet jednodu-
ché materiály a postupy k vy-
rábění drobností,“ řekla Pavla 
Šamonilová z rájecké knihovny. 
A prozradila i heslo akce: Čteme 
všichni, čteme rádi, a jsme spolu 
kamarádi. 

„V dnešní době hledají lidé i in-

stituce stále novou tvář. Snaží se 
nabídnout široké spektrum aktivit. 
Není tomu jinak ani v knihovnách. 
A tak Večerníčky na zahrádce zda-
leka nejsou naší jedinou aktivitou. 
V lednu a květnu se každý čtvrtek 
v knihovně scházely děti mladší 
šesti let a předčítali jim dědečkové 
a babičky z řad bývalých učitelů 

a příznivců knihovny,“ vysvětlila 
Pavla Šamonilová. Potvrdila tak, 
že v rájecké knihovně přecházejí 
od plánů k činům. Už loni v lis-
topadu uspořádali poprvé den pro 
dětskou knihu. Akce bude pokra-
čovat i letos. Na děti čekají před-
nášky o pravěku, malování perní-
ků a také výstava.

Fantazie. Dě   poslouchaly Večerníčkovy pohádky a při tom tvořily z přírodních materiálů třeba zajímavé ob-
rázky.  Foto Knihovna Rájec

Nejen pro dě  . V boskovické sokolovně se uplynulou neděli uskutečnil druhý ročník výstavy Model Tour. K vidění byly modely různých druhů jako 
tanky, letadla, lodě, vlaky… Foto Jaroslav Oldřich * Život na zámku. Pod  mto názvem se sešla v sobotu dobrá pě  stovka návštěvníků u rájeckého 
zámku. Nejen o této akci, ale i o dalších si přečtete v následujícím čísle Zrcadla. Foto Bohumil Hlaváček

Motosraz se vydařil
V sobotu 1. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Vilémovice 

3. ročník Motosrazu JAWA a motorek nejen slabších kubatur. A jelikož prá-
vě datum 1. června připadlo na Den dětí, rozhodli jsme se spojit motosraz 
s dětským dnem a připravit bohatý program i pro naše nejmenší.

Začátek akce jsme plánovali na jednu hodinu, ale motorkáři se za-
čali sjíždět už dopoledne. Při zápisu každý účastník uvedl své jméno, 
příjmení, rok narození, rok výroby motocyklu, bydliště a kontakt. Mezi 
prvními jsme přivítali účastníka v historické uniformě s oranžovo bílým 
motocyklem a nápisem VB. V jednu hodinu začal dětský den. Pro děti 
všech věkových kategorií byly připraveny různé soutěže, jako například: 
překážková dráha, hod na cíl, jízda zručnosti a skákání v pytlích. Zážit-
kem nejen pro všechny děti, ale i jejich rodiče, byla projížďka na čtyřkol-
ce, kterou zapůjčil obchod 4kolky Brno. Všichni soutěžící byli odměnění 
sladkou odměnou. Ve dvě hodiny jsme vyjeli na projížďku Moravským 
krasem. Všichni účastníci nakonec dojeli do areálu VOSA ve Vilémovi-
cích, kde na ně čekalo bohaté občerstvení. Po krátkém odpočinku a ob-
čerstvení mohl začít další program. 

První odvážlivci začali nejpomalejší jízdou, na které předvedli své umě-
ní ovládat motorku co nejpomaleji, následovala jízda zručnosti a hod su-
dem. Improvizovanou a neplánovanou soutěží bylo exnutí piva, do které 
se zapojili nejen muži, ale i ženy. Rekordmanem se stal Michal Kašpárek, 
který půllitr zvládl za necelé čtyři vteřiny. Vítězové obdrželi věcné ceny. 
Poté jsme předali pamětní listy a čestná uznání. Vybrali jsme nejstaršího 
a nejmladšího účastníka, a účastníka s nejstarším motocyklem. Každý do-
stal placku s otvírákem, perníček ve tvaru motorky a reklamní předměty. 
Po náročném odpoledni následovala taneční zábava a noční ohňostroj.

Třetího ročníku se zúčastnilo asi 75 motorkářů a nespočet příznivců. Za 
podpory mnoha partnerů a sponzorů a i přes nepřízeň počasí se nám třetí 
ročník vydařil. Děkujeme všem, co nás přišli podpořit. Už se velmi těšíme 
na další ročník.  Markéta Pernicová

Děti z mateřské školy 
poznávaly Moravský kras

V pondělí 6. května jsme se vydali na školní výlet do Moravského krasu. 
Pan Dvořák – tatínek Fanouška Dvořáka ze třídy Motýlků – nás velice 
potěšil, když nám umožnil návštěvu Punkevních jeskyní a přilehlého okolí 
jako sponzorský dar pro naši mateřskou školu. Jsme mu za to velmi vděční. 
Ráno začalo pršet, ale déšť nás naštěstí dlouho netrápil, vysvitlo sluníčko 
a bylo krásně. Autobus nás zavezl na Skalní mlýn, kde jsme se nasvačili a 
potom už jsme jeli vláčkem k Punkevním jeskyním, kde nás čekala paní prů-
vodkyně. Následovala prohlídka jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou. 
Došli jsme až na dno propasti Macocha, kde paní průvodkyně vyprávěla 
dětem pověst o zlé maceše. Potom přišel trochu obávaný okamžik, nased-
nout do lodiček a proplouvat mezi skalními útesy. Pod námi byla někde až 
40 metrová hloubka. Děti byly napjaté očekáváním a vzájemně se ujišťo-
valy, že se vůbec nebojí. Šťastně jsme připluli ke břehu a už nás očekávali 
jeskyňáři u lanovky. Ta nás po skupinkách vyvezla až k hotelu Macocha. 
Děti se podívaly z Horního můstku do strašidelné hloubky propasti. Niko-
mu se hlava nezatočila, a přesto se všem zatajil dech. Před hotelem jsme 
si chvíli odpočinuli a občerstvili se sladkostmi. Potom jsme opět lanovkou 
sjížděli k Punkevním jeskyním a vláčkem se vrátili ke Skalnímu mlýnu. Tam 
už čekal autobus, kterým jsme se vraceli zpět do mateřské školy na dobrý 
oběd. Po obědě všechny děti únavou usnuly a možná se jim o tom všem 
zdálo. Výlet se vydařil, všem se líbil a počasí nám také přálo.

 Lenka Grycová, za kolektiv učitelek MŠ Rodkovského 2a, Blansko

Je škola v přírodě lákavá?
Pro žáky ZŠ Salmova v Blansku určitě ano. Již několik let se třeťáci 

a čtvrťáci zúčastňují 4denního pobytu na Jezírku v Soběšicích u Brna. 
Program nabízený ekologickým centrem se těší velké oblibě dětí i vyuču-
jících. Letošní program byl na téma LES, a tak naší nejlepší učebnou byl 
právě les. Žáci se pod vedením zkušených lektorů a lektorek pustili do jeho 
zkoumání s obrovským nadšením, které jim vydrželo až do konce pobytu. 
Zadané úkoly vždy plnili, jak nejlépe mohli! Naučili se orientovat v klíči 
rostlin a živočichů, nezabloudili při putování po lese s mapou, zkoumali 
jako vědci drobné živočichy a rozpoznávali stromy v lese. Uvnitř ekolo-
gického centra prolézali mraveništěm, sledovali život pod kůrou stromů 
a vyráběli modely lesa. Zbylo i dost času na hry venku a v klubovně, ranní 
protažení a písničky na dobrou noc.

„Škoda, že příští rok nepojedeme zase!“ posteskli si čtvrťáci, když se 
při odjezdu loučili. To třeťáci jsou na tom lépe! Mohou se těšit, že za rok 
budou zkoumat vodu v jezírku a mnohá tajemství, která se skrývají pod 
hladinou! Naši čtvrťáci tato tajemství odhalili již v loňském roce. Ovšem 
pro třeťáky to byla úžasná podívaná. Jakmile byla chvilka volna, ulehli na 
molo a pozorovali život v jezírku – několik druhů pulců a dravé larvy, které 
si na nich pochutnávaly. Viděli tam i čolky a užovku obojkovou. To se hned 
tak nevidí! Už teď tedy ví, že příští rok to bude zase super. Své zážitky sku-
piny dětí vylíčily v kronikách, a tak budeme mít hezké vzpomínky na tento 
nevšední školní týden.  Mgr. Dana Rybářová, Mgr. Renata Němcová
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Petice měla šířit 

nepravdy a lži
Radim Hruška

Šebetov - Společnost Sobioe-
nergi chtěla v Šebetově postavit 
recyklační stanici. Vedení obce na 
podzim loňského roku představila 
svůj záměr a požádala ho o vydá-
ní předběžného souhlasu pro za-
jištění stanovisek souvisejících se 
zpracováním dokumentace vlivu 
stanice na životní prostředí (EIA). 
Ještě než obec i společnost stačily 
představit obyvatelům Šebetova 
konkrétní záměr, vznikla v obci 
petice, pod kterou se podepsalo 
více než tři sta šedesát lidí. 

Společnost Sobioenergi se 
nyní ohradila proti textu peti-
ce a podala trestní oznámení na 
neznámého pachatele ve věci 

záměrného šíření nepravdivých 
a lživých informací o záměru 
recyklační energetické stanice 
Šebetov a poškozování dobrého 
jména společnosti, výrobců tech-
nologie a dalších partnerů i ve-
dení obce Šebetov.

„Důrazně se vymezujeme pro-
ti textům anonymních letáků 
a textu petice, které byly v obci 
Šebetov veřejně šířeny. Všechny 
tyto písemnosti se ani v jednom 
bodě v nich uvedených nezaklá-
dají na pravdivých skutečnostech, 
nemají s nabídkou obci Šebetov 
obsahově nic společného přesto 
poškozují právě uvedený záměr 
a společnost Sobioenergi,“ uvedl 
zástupce společnosti Petr Štěrba. 

Podle něj nebyla lidem umož-

něna diskuze a je bráněno prav-
divým informacím o nabídce 
obci Šebetov, velikosti, funkci 
a provozu zařízení. „Dále prohla-
šujeme, že nový záměr realizace 
skutečné bioplynové stanice v Še-
betově, který souvisí s provozem 
chovu prasat v areálu Osaka, není 
záměrem naší společnosti. Sobi-
oenergi pořádá odborné i veřejné 
semináře, prohlídky fungujícího 
zařízení a má od počátku zájem 
otevřeně jednat, diskutovat a in-
formovat občany obce i vedení 
obce o skutečných možnostech 
a provozu nejmodernějších tech-
nologií, jejichž účelem je zkva-
litnění života, životního prostředí 
a výrazný ekonomický přínos li-
dem i obci,“ dodal Štěrba. 

Jeskyňáře 
zavalila hlína

Vilémovice - Pětačtyřicetiletý 
jeskyňář zůstal do půl těla zasy-
paný v sobotu 6. června v odpo-
ledních hodinách v jeskyni v blíz-
kosti Vilémovic. Vše se stalo při 
provádění zajišťovacích prací 
v jeskyni, kdy jeskyňáři zklouz-
la noha a zasypala jej hlína. Na 
místě zasahovali hasiči, kterým 
se podařilo těžce zraněného muže 
vyprostit.  (hrr)

Parkovací
průkazy je 

třeba vyměnit
Blansko - Městský úřad Blan-

sko, odbor sociálních věcí, upo-
zorňuje držitele starého parko-
vacího průkazu se symbolem 
vozíčkáře, že toto označení je již 
nahrazeno novým označujícím 
vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou (O7). Plat-
nost starých parkovacích průkazů 
skončila dnem 31. 12. 2012. Par-
kovací průkaz je možné vyměnit 
v úřední dny, tj. pondělí a středu 
v době od 8 do 17 hodin na oddě-
lení sociální pomoci Městského 
úřadu Blansko, nám. Republiky 1, 
1. patro, kanc. 137. K výměně za 
nový parkovací průkaz je třeba s 
sebou přinést staré označení, dále 
fotografi i o rozměru 35 x 45 mm 
odpovídající současné podobě, 
průkaz ZTP nebo ZTP/P a občan-
ský průkaz. Doba platnosti nově 
vydávaného speciálního označení 
O7 se stanovuje shodně s datem 
platnosti průkazu ZTP nebo ZT-
P/P, nejdéle však do 31. 12. 2015. 
V případě užívání starého parko-
vacího průkazu hrozí uložení po-
kuty. (zpr)

Záchrana. Dvakrát během jedné 
hodiny vyjížděli v úterý 4. června 
profesionální hasiči z blanenské 
stanice k záchraně osob po pádu 
ze svahu.  V prvním případě se jed-
nalo o deví  letého chlapce, který 
si v Blansku zřejmě hrál s kamará-
dy a nedopatřením sjel asi deset 
metrů po pískovcové skále. Hasiči 
se k chlapci slanili a nezraněného 
vytáhli. Devatenáct minut po ná-
vratu vyjížděli hasiči na cyklostezku 
vedoucí z Blanska na Adamov. Tam 
našli zraněnou ženu ležet pod sva-
hem u břehu řeky Svitavy. Hasiči 
devětapadesá  letou ženu naložili 
do nosítek a vynesli ji zpět na cyk-
lostezku, kde se jí ujali zdravotníci. 
(hrr)  Foto HZS JmK

O  

Budoucí podoba kulturního domuBudoucí podoba kulturního domu

Radim Hruška, zpr

Drnovice - Rušné prázdni-
ny čekají na obyvatele Drnovic. 
Obec se během nich totiž pustí do 
projektů za téměř čtyři miliony 
korun. „Čekají nás největší inves-
tice od stavby kanalizace. Sice 
bude velmi náročné vše zvlád-
nout a zkoordinovat, ale jsme 
rádi, že se obec může tímto tem-
pem rozvíjet,“ řekl starosta obce 
Petr Ducháček.

Největším projektem je zateple-
ní kulturního domu v centru obce, 
který zároveň dostane zpět svůj 
historický vzhled. Rozsáhlou re-
konstrukcí projde základní škola 
a nová okna a zateplení dostane 
budova mateřské školy. „Celková 
hodnota zakázek je tři a tři čtvrtě 
milionu. Asi půldruhého milionu 
činí dotace. Zbytek musíme dopla-

Drnovice čekají o prázdninách 
největší investice za poslední roky

tit z vlastního rozpočtu,“ vypočítal 
Petr Ducháček. Obec Drnovice si 
tyto výdaje může dovolit přede-
vším díky novému zákonu, kterým 
poslanci změnili systém přerozdě-
lení daní obcím, což ocenil i sta-

rosta: „Nebýt nového zákona, ur-
čitě bychom se do tolika projektů 
nemohli pustit. Jsem rád, že vláda 
takto výrazně podpořila obce.“

Drnovice v minulosti inves-
tovaly například do vybudování 

komunitního kompostování, dět-
ských hřišť, rekonstrukce knihov-
ny a studovny či úprav veřejných 
prostranství. Historicky největší 
stavbou byla před osmi lety kana-
lizace. 

Blansko - Tím nejzásadnějším pro léčbu rakoviny prsu je včasná di-
agnostika, a právě proto se Nemocnice Blansko již podruhé připojila 
k akci Boj za zdravá prsa. 

„Zájemkyně si vyzkoušely pod odborným dohledem členek Diana 
klubu Brno samovyšetření prsu pomocí fantonů. Také získaly kompletní 
informace o mamografi ckém vyšetření z úst lékařů radiodiagnostického 
oddělení a velký zájem vzbudila i široká paleta výkonů Oddělení jedno-
denní péče Nemocnice Blansko, jak v problematice rakoviny prsu, tak 
i mimo ni. Zájem byl i o využití aktuálních bonusů zdravotních pojiš-
ťoven i možnost získání poukázky Ženy ženám na vyšetření mamogra-
fem,“ uvedla mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá. Jak dodala, 
prodejem výrobků s růžovou stužkou se podařilo vybrat téměř dvanáct 
tisíc korun, které poputují na konto proti rakovině prsu. (hrr, zpr)

V nemocnici se již podruhé 
„bojovalo“ za zdravá prsa

 Foto Nemocnice Blansko Foto Nemocnice Blansko

Chtějí rekonstrukci hřiště
Boskovice - Mateřská škola Boskovice, pracoviště Bílkova, se zapo-

jila do soutěže o nejhezčího Rabáska - postavu z recyklovaného odpadu. 
Veřejnost může jejich snahu podpořit na stránkách www.soutezeproděti.
cz. Do čtrnáctého června tam probíhá hlasování o nejhezčí výrobek. Bo-
skovičtí mohou vyhrát již zmiňovanou rekonstrukci hřiště.  (hrr)

Kino zůstane zachováno
Doubravice - Příští rok oslaví kino v Doubravici nad Svitavou 55. 

narozeniny. Do dnešního dne bylo v samotném sále, promítací kabině 
i v zázemí kina provedeno několik větších či menších úprav a oprav.

Abychom mohli zachovat prostory kina k účelu, ke kterému jsou 
určeny, k tomu bylo třeba provést změnu technologie promítání téměř 
„generální“. To hlavně proto, že naše promítací přístroje zvládaly pro-
mítat pouze fi lmy na klasických, celuloidových páskách. V současné 
době však velká většina fi lmů vychází v nových formátech. Díky roz-
hodnutí zastupitelstva městyse, které schválením rozpočtu na rok 2013 
pro malou digitalizaci kina odsouhlasilo částku 350 000 korun, tak mohl 
starosta městyse vypsat výběrové řízení na dodavatele digitální projek-
ce E-cinema. Výběrovým řízením vítězně prošla fi rma PETR Lubomír 
– Kinoservis Olomouc. Ta v měsíci dubnu 2013 provedla dodání a in-
stalaci nového dataprojektoru, nainstalování přehrávače blu-ray, insta-
laci monitoru v promítací kabině a zavěšení nového PVC průzvučného 
promítacího plátna. Další změnu, kterou uvedená fi rma v kině provedla, 
je přechod na plně prostorové digitální ozvučení. Toto bylo nutné proto, 
že stávající zvuk by při nové technologii nefungoval. Tak budeme moci 
divákům nabídnout i nové fi lmy (kromě 3D), i když s asi dvouměsíčním 
odstupem, ale v lepší kvalitě.

Chcete se přesvědčit o tom, jakými změnami kino prošlo? Ve čtvrtek 
20. června od 18 hod uvedeme fi lmový muzikál BÍDNÍCI. Vstup na toto 
představení bude zdarma.  Eva Sáňková, programový pracovník kina

Mají nový nadstandardní pokoj...
Pokračování ze str. 1
V těchto prostorách jsou prováděna gastroskopická, kolonoskopická, 

rektoskopická, bronchoskopická vyšetření a dále vyšetření jícnovým ul-
trazvukem. 

„Centrum je odděleno od ostatních prostor dveřmi a zahrnuje samo-
zřejmě sociální zařízení. Toto v kombinaci s odpočinkovou místností vý-
razně zlepšuje komfort a míru intimity pro pacienty, kteří podstupují tato 
nepříjemná vyšetření. Koncentrace těchto vyšetření do jednoho prostoru 
zlepšuje využití personálu a možnost odpočinku pacientů v místnosti 
mimo vlastní ambulanci urychlí i provoz,“ doplnila Ostrá.  (hrr)

Veteran Tour Macocha. Majitelé autovateránů přivezli své nablýskané 
miláčky na společnou akci v sobotu do Moravského krasu.
 Foto Bohumil Hlaváček

Tabule. Studen   boskovické VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ předved-
li v boskovickém zámeckém skleníku slavnostní tabule. Akce byla součás   
prak  cké závěrečné zkoušky oboru Kuchař-číšník.  Foto Jaroslav Oldřich

Pro dě  . Na prostranství u kulturního domu ve Sloupě se v sobotu 
1. června uskutečnil tradiční Den dě  . Ty si mohly užít krea  vní odpo-
ledne.  Foto Andrea Nováková

Újezd se připravuje na oslavy
Újezd u Kunštátu - V Újezdu u Kunštátu právě fi nišují s přípravou 

oslav 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Jak uvedl předseda 
tamního osadního výboru Ladislav Olšan, první zmínka o sboru se váže 
k datu 18. února 1923, kdy byla do hostince svolána ustavující řádná valná 
schůze. Během dlouhých devadesáti  let  prošel sbor mnoha proměnami 
a v jeho řadách se  vystřídaly desítky žen a mužů, kteří se při své činnosti 
vždy snažili řídit hasičským heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, 
obci ku prospěchu“. „V letošním roce se podařilo za podpory města Kun-
štátu zhotovit hasičský prapor. Tento symbol sboru, slavnostní ručně vy-
šívaný hasičský prapor, bude představen a požehnán při mši svaté v rámci 
oslav a srazu rodáků, které proběhnou 22. a 23. června. Současně předsta-
víme i publikaci o historii obce Újezd.  Kniha mapuje dějiny obce od první 
písemné zmínky o ní v roce 1348, až po současnost, součástí  je i historie 
jednotlivých domů,“ vysvětlil Ladislav Olšan. 

A jak kniha vznikala? Osadní výbor obce přišel s nápadem začátkem 
roku 2008. Nejdříve byla oslovena Jiřina Švancarová ze Sychotína, která 
se již zasloužila o knihu Historie Sychotína. Tímto se naplno rozjely pří-
pravné práce. „Vytvořili jsme pracovní tým, který obešel všechny domy 
v obci, aby získal staré fotografi e a jiné historické dokumenty.  Díky ocho-
tě, pochopení a výborné spolupráci většiny občanů se podařilo shromáždit  
mnoho zajímavého materiálu. Další zajímavé informace jsme získali na 
besedě s pamětníky. I když jsme původně neplánovali, že se bude na vzni-
ku knihy pracovat téměř čtyři roky, ani že se podaří dát dohromady více 
než tři sta stran, jsem přesvědčen, že vzniklo dílo, které bude ozdobou kaž-
dé újezdské domácnosti a odkazem pro budoucí generace,“ doplnil Ladi-
slav Olšan s tím, že chce poděkovat paní Švancarové za ochotu a trpělivost 
a všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o vznik publikace.  

Program oslav: sobota - v 15 hod. S hasičskou technikou přes tři století 
(přehlídka hasící techniky od roku 1847 do roku 2011), v 19 hod. taneč-
ní zábava  s kapelou Třetí zuby (slosování vstupenek o mobilní telefon), 
neděle - v 10 hod. SRAZ RODÁKŮ - slavnostní průvod od Hasičské 
zbrojírny ke kapličce, kde bude sloužena mše svatá s žehnáním praporu, 
pokračování programem na výletišti (ocenění členů SDH, slavnostní před-
stavení Knihy o historii obce Újezd, posezení s Kunštátskou dechovkou 
a skupinou Kredit, slosování tomboly – hlavní cena notebook). 

Po oba dny prohlídka techniky SDH, dobové fotografi e, unikátní foto-
galerie představitelů sboru od roku 1923 do současnosti.  (mh)



  6 ŠKOLY
Projektový den v Blansku 
aneb Žijeme tu společně

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko

nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice

Základní škola oznamuje, že 1. 4. 2013 byla zahájena realizace projektu reg. č. 
CZ.1.07/1.2.17/02.0035 v délce trvání 24 měsíců s názvem:

Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy 
s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Exkurze do fi rem v našem regionu
Žáci 6. a 7. ročníku ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 se tentokráte vypravili na námětově veli-

ce zajímavou exkurzi. První zastávka, spojená s prohlídkou výrobních provozů, byla ve fi rmě 
ARAPLAST spol. s r.o., která se zabývá výrobou dopravního značení. Zde si žáci prohlédli 
nově vybudovaný areál fi rmy s veškerým zázemím od zpracování určitého formátu plechu až 
po fi nální zpracování dopravní značky či dopravního značení. Jako další výrobní cyklus viděli 
výrobu dálničního návěstidla. Informace o fi rmě a odborného průvodce nám dělal osobně jed-
natel fi rmy Ing. Jan Cvetler, který také žákům vysvětlil možnosti uplatnění jednotlivých profesí 
v jeho fi rmě a konkrétní pracovní požadavky na pracovníky.

Naše další kroky směřovaly do kamenolomu ve Lhotě Rapotině. Zde se žáci seznámili 
s těžbou a zpracováním kamene. Viděli mocnost jednotlivých pater lomu, činnost mecha-
nizmů, drtičů, pásových nakladačů, těžké techniky pro přepravu kamene a vytříděné frakce 
kamene.

Poslední zastávkou byla pískovna v Drnovicích. Zde nám paní Dvořáčková, která byla 
pověřena majitelem fi rmy, představila historii fi rmy a historii těžby písku v tomto lomě. Těžké 
mechanizmy předvedly těžbu písku a jeho zpracování pro zákazníky. 

V rámci každé zastávky u jednotlivých fi rem se žáci seznámili s možností uplatnění různých 
druhů povolání. Kromě toho získali také konkrétní poznatky o pracovním prostředí a o obsahu 
jednotlivých profesí. Aktuální zkušenosti, konkrétní poznatky a znalosti o fi rmách, profesích si 
žáci potom prověřili při práci s pracovními listy. 

Naše poděkování patří majitelům fi rem a zodpovědným pracovníkům za ochotu a vstříc-
nost, se kterou se věnovali žákům na exkurzích.

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

SOŠ a SOU Blansko zahájila realizaci  projektu: 
„Automatizace názorně“ 

 
Registrační číslo GP:    CZ.1.07/1.1.16/02.0119 
 
Proč právě „Automatizace“? Automatizaci můžeme pozorovat v každé moderní hromadné výrobě, 
logistice, řízení dopravy, ale i v domácích spotřebičích apod. Proto je velmi užitečné se automatizací 
důkladně zabývat. 
             
Hlavním cílem projektu je zavést názornou a praktickou výuku automatizace a mechatroniky do 
výuky 4letých oborů Mechanik elektronik a Mechanik seřizovač a 3letých oborů Elektrikář slaboproud 
a Elektrikář silnoproud. Primární cílovou skupinou jsou žáci uvedených oborů, sekundární pak 
pedagogové vyučující uvedené předměty. 

Dílčími cíli projektu jsou: 
1) vytvořit inovované osnovy vybraných technických předmětů, nové metodické materiály pro 
vyučující, např. pracovní sešity pro žáky, sbírky úloh a dvojjazyčné učební pomůcky pro žáky do 
výuky automatizace a mechatroniky 
2) zajistit nové tréninkové pracoviště  programování programovatelných logických automatů (PLC) 
3) proškolení vyučujících na novou techniku 
4) ověřit nový způsob výuky automatizace a mechatroniky v praxi  

Tento projekt navazuje na investiční projekt SOŠ a SOU Blansko z oblasti automatizace. 

„Zelená škola“ Benešov
Naše základní škola je již dva roky držitelem certifikátu Zele-

ná škola. Nechceme však zůstat „zelenou“ školou pouze na papíře, 
a proto vedeme naše žáky k životu v souladu s přírodou. V průběhu 
celého školního roku zařazujeme do výuky enviromentální témata. 
Přímo ve třídách třídíme papír, v rámci celé školy pak i plasty a elek-
troodpad. Každý rok pořádáme projekt ke Dni Země, zapojujeme se 
do různých projektů, či se formou exkurzí seznamujeme s obnovitel-
nými zdroji energie. 

Letos jsme Den Země začlenili do dlouhodobějšího projektu Zelená 
škola v aktivitách, který pro základní školy vypracovala firma REMA 
zabývající se zpracováním elektroodpadu. Žáci osmého a devátého 
ročníku se během několika týdnů seznamovali s recyklací elektro-
odpadu na pro ně nejbližším elektrospotřebiči – mobilním telefonu. 
Co se skrývá pod plastovým krytem telefonu, kolik různých kovů 
se získá recyklací jednoho mobilu, jak je výroba mobilních telefonů 
propojena s těžbou surovin a nepokoji v rozvojových státech Afriky 
– tyto a mnoho dalších otázek si žáci zodpověděli při plnění projek-
tového zadání. 

Celý projekt vyvrcholil uspořádáním programu pro ostatní žáky 
naší školy s názvem Ekohodina. Osmáci a deváťáci měli před sebou 
nelehký úkol, předat svým mladším spolužákům nově získané infor-
mace, ukázat jim význam recyklace a zároveň je i zaujmout a poba-
vit. Od tohoto zadání se odvíjelo vše ostatní. V hodinách zeměpisu, 
občanské nauky a výtvarné výchovy se navrhovaly informační letáky, 
vyráběly rekvizity a vymýšlely úkoly. Za nejvhodnější byla vybrána 
forma osmi různě zaměřených stanovišť – od vědomostních (jako je 
praktické třídění odpadu do barevných kontejnerů) až po hravé (jako 
například skládání puzzle či hraní pexesa). A protože i v životě fun-
guje něco za něco, přinesly soutěžící děti jako vstupenku na Ekoho-
dinu nefunkční elektrospotřebič, či vybitou baterii. 

Na konci akce byla znát spokojenost na všech stranách. Starší žáci 
strávili den v pro ně nezvyklých rolích učitelů, mladší žáci získali 
nové zážitky, poznatky a kamarády, škola krabice plné elektroodpadu 
a my učitelé dobrý pocit, že z našich nejstarších žáků vyrůstají krea-
tivní lidé se smyslem pro zodpovědnost. 

 Mgr. Petra Ondroušková, ZŠ a MŠ Benešov

eTwinning turist in 5stars hotel 
(eTwinningový turista v pětihvězdičkovém hotelu)

Po celý loňský 
školní rok pracovali 
na projektu s tímto 
názvem žáci 6.A ZŠ 
a MŠ Blansko, Sal-
mova pod vedením 
paní učitelky Daniely 
Kašpárkové v rámci 
výuky anglického ja-
zyka. Celý projekt byl 
založen na spolupráci 
dvou škol – Blansko, 
Salmova a španělská z Las Palmas. V rámci projektu spolupracovaly třídy 
se stejně starými dětmi ze dvou různých zemí a cílem bylo především ak-
tivně využít znalostí anglického jazyka ve skutečných životních situacích 
a při běžné komunikaci. Ale nejen to. Děti využívaly dalších předmětů 
jako informatiky, výtvarné výchovy, matematiky a pomocí i dalších zna-
lostí a dovedností plnily úkoly a aktivity v konkrétních termínech a zod-
povídaly za ně. Pořádaly i několik videokonferencí se svými partnery, při 
nichž se mohly virtuálně setkat ´face to face´. 

Spousta času, který projektu děti se svými učitelkami věnovaly, došla 
svého ocenění. Koncem kalendářního roku dostal projekt národní cenu 
kvality - Quality Label 2012 určenou pro nejlepší české projekty eTwin-
ning, a letos v březnu byl dokonce vyhodnocen jako druhý nejlepší projekt 
v  rámci Evropy. Toto krásné ocenění přejaly koordinátorky projektu An-
nette Westerop za španělskou stranu a Daniela Kašpárková za českou na 
mezinárodní konferenci eTwinning v Lisabonu.

Blahopřejeme a přejeme oběma učitelkám i všem žákům hodně radosti 
a úspěchů při práci na dalších projektech. Eva Kadrmasová

Tak se jmenoval projektový den, kterého se 
zúčastnili žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská. Nej-
dříve děti přemýšlely z kolika zemí vlastně po-
chází jejich spolužáci – cizinci. Společně jsme 
zjistili, že u nás studují děti z Mongolska, Kyr-
gyzstánu, Ukrajiny, Slovenska a příští školní rok 
nastoupí i prvňačka z Vietnamu. 

Žáci pracovali s nově vytvořeným programem 
na interaktivní tabuli. Zjišťovali polohu států, 
počet obyvatel, hlavní město a další zajímavosti 
o zemích původu našich studentů. Vyplňovali 
pracovní listy a svoje poznatky si ověřili v zá-
bavném kvízu. Podívali se na fi lm o Mongol-
sku, prohlédli fotografi e z Kyrgyzstánu, Ukra-
jiny, Slovenska. Snažili se porozumět některým 
slovenským slovům. Pouze někteří, co sledují 
slovenské televizní programy, rozuměli. V dis-
kuzi se spolužáky - cizinci jsme se dozvěděli 
mnohé o některých zvyklostech. Jedna z nich 
nás ovšem šokovala. Unášení dívek na vdávání 
v Kyrgyzstánu. Rozdílnost práv žen v různých 
zemích si děti připomněly i 8. března, kdy se sla-
ví Mezinárodní den žen. Aby potěšily všechny 
ženy, upekly jsme perníková srdce, která si dítka 
sama nazdobila a předala s vlastnoručně vyro-
beným přáníčkem maminkám, sestrám, tetám 
nebo babičkám.

Projekt Za vzděláním společně 
CZ.1.07/1.2.09/04.0008 je spolufi nancován Ev-

ropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Jedním z cílů projektu je pre-
vence rasismu a xenofobie. Strach z cizinců, je-
jich tradic a odlišné kultury mají zejména rodiče 

žáků a prarodiče. U žáků naší školy přispívají 
tyto projekty k lepšímu pochopení důvodů cizin-
ců žít v naší zemi a k poznání rozdílností kultur 
a tradic.  Mgr. Eva Gregorová
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Derby v Boskovicích vyhráli domácí. Na záchranu to ale nevypadá

Pokorný se zaskvěl čtyřmi góly

Pozvánka
Přijměte pozvání na sportovní fotbalovou akci dě   ve 
dnech 15. až 16. června v Boskovicích (www.zijemehrou.
cz/turnaj). Doplňující ak  vity - skákací hrad, trampolína. 
Pro dospělé k dispozici pochu  ny z udírny a grilu, hlav-
ním lákadlem pak - nové pivní produkty (www.pivova-
rohrada.cz). Na sobotní část navazuje večerní posezení 
s hudbou.

Triatlonisté opět v Blansku

Blansko - Sedmý ročník mis-
trovství republiky neregistrovaných 
kuželkářů se uskuteční v Blansku na 
půdě TJ ČKD. Předcházely mu čtyři 
kvalifi kace v Rokycanech, Hrad-
ci Králové, Rýmařově a Rosicích. 
„Největší základna je na Moravě 
a ve východních Čechách, i proto 
bylo nejvíce účastníků v Rosicích 
a Hradci, kde hrálo po jednadvace-
ti týmech,“ uvedl jeden z hlavních 
organizátorů Kamil Petlach. Poprvé 
v historii se fi nále uskuteční v Blan-
sku ve dnech 15. a 16. června. Hrát 
bude třicet mužstev.

První den se čtyřčlenné týmy 

zapojí do kvalifi kace, osmnáct po-
stupuje do druhého dne. Hraje se 
na 60 hodů sdružených. V neděli se 
výsledky z předchozího dne nepočí-
tají, začíná se od nuly. „Náš region 
budou zastupovat týmy VB Lea-
sing, mistr republiky z předloňska 
a zdravotně postižení z Dolní Lho-
ty,“ prozradil Petlach. Ten je členem 
republikového organizačního výbo-
ru spolu s Antonínem Štraitem. Oba 
počítají s pomocí zkušených borců 
z kuželny. Hraje od osmi ráno. V so-
botu se končí kolem sedmé hodiny, 
fi nálové klání by mělo vyvrcholit 
kolem druhé. (bh)

Blansko bude hos  t 
republikový šampionát

Blanenský plecháč. V neděli hostil areál blanenské přehrady 
Palava a jeho okolí další ročník triatlonového závodu Blanenský 
plecháč. Na startu dospělé kategorie se objevilo 81 mužů a žen. 
Vítězem se stal premiérově Lukáš Maiwaelder (vlevo), který v zá-
věrečné části běhu setřásl několikanásobného vítěze Jana Klemen-
ta.  Foto Bohumil Hlaváček

První ročník. Památku tragicky zesnulého kamaráda Aleše Vágnera 
se rozhodli uctít nohejbaloví přátelé na prvním ročníku jeho memori-
álu. Vítězem se stal tým ze Suchdolu. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Tým FK Blansko 
pálí do divize. Vedení klubu po-
tvrdilo, že by tuto soutěž rádo 
hrálo. Po výhře v Novosedlech 
se podařilo za velmi nepřízni-
vého počasí a na těžkém terénu 
rozdrtit i dalšího soupeře z Raj-
hradu. Zaskvěl se jarní střelecký 
objev, Martin Pokorný se trefil 
hned čtyřikrát. Derby Boskovic 
s Ráječkem vyhráli domácí. Pod-
le všeho jim však po sobotní pro-
hře s Bzencem bude přece jenom 
souzena sestupová příčka. 

FK Blansko – FK Rajhrad 
5:0 (2:0), Pokorný 4, Daněk. 
Blansko: Juran - Gromský, Da-
něk, Maška, Müller - Zouhar, 
Bubeníček, Křivánek (74. Buch-
ta) - Trtílek, Pokorný (74. Jarů-
šek), Hansl (65. Nečas). 

Poslední domácí zápas věrné 
příznivce klubu musel potěšit. 
A to přesto, že začal za průtrže 
mračen, která po deseti minutách 
přešla v bouřku a rozhodčí utkání 
přerušil. Po půlhodině se pokra-
čovalo, i když míč často brzdily 
louže vody. Ve 21. minutě přišel 
první gól. Po pasu Zouhara na-
šel Trtílek Pokorného a ten začal 
svoje velké představení. Pokra-
čoval v něm tři minuty před půlí. 
Znovu byl u začátku akce Zouhar 
a po jeho uvolnění přišel Pokor-
ného oblouček za záda hostující-
ho gólmana. 

Ve druhé pětačtyřicetiminu-
tovce bylo na hřišti již jen jedno 
mužstvo. Rajhrad držel brankář, 
přesto ještě třikrát inkasoval. 
Mladičký stoper Daněk dal svůj 

první gól za áčko hlavou v 62. 
minutě po rohu Bubeníčka. Po 
sedmi minutách z trestného kopu 
zkompletoval Pokorný hattrick 
a po Gromského ideální přihráv-
ce v 73. minutě ho ještě potvrdil 
dalším hřebíčkem do rajhradské 
rakve. Trenér Jiří Hajský mu-
sel být spokojen. „Přístup hráčů 
k utkání byl příkladný, i v tak 
těžkých podmínkách se muselo 
líbit,“ uvedl. 

FC Boskovice – Slovan Bze-
nec 0:4 (0:1). Boskovice: Kli-
meš - Chalupka, Šafařík, Vykou-
kal, Přikryl, Adamec (54. Blaha), 
Černý, Horák Jan (74. Pijáček), 
Stara, Horák M., Janíček.

Hosté vedli velmi rychle, bran-
ku dali Klimešovi již ve 4. minu-
tě. Boskovičtí se sice dostali do 
dvou šancí Starou a a Michalem 
Horákem, pak ale Bzenec ovládl 
hru. Na začátku druhé půle sice 
mohl snížit Michal Horák, pak 
ale přišla pro Boskovice drti-
vá desetiminutovka po šedesáté 
minutě zápasu, v níž třikrát in-
kasovaly a s největší pravděpo-
dobností si podepsaly sestupový 
ortel. 

SK Olympia Ráječko – Sla-
voj Podivín 3:2 (1:2), Horák M. 

2, Sehnal J. Ráječko: Pokorný – 
Neděla, Toman, Lajcman, Teno-
ra – Sehnal J., Kupský, Sehnal V. 
(Ševčík O.), Shkurupii – Sehnal 
M., Horák M. ( (75. Žůrek). 

Ráječko mělo v bráně debu-
tanta z dorostu Pokorného, po 
zranění se do záložní řady vrá-
til Vít Sehnal. Již v 8. minutě 
inkasovalo po obstřelení zdi při 
standardce. Po půlhodině hry 
vyrovnal s notnou dávkou štěs-
tí Jan Sehnal, jehož nakopnutý 
míč zapadl za záda podivínského 
gólmana. O pět minut později ale 
Kupský ztratil balón a po přečís-

lení to bylo 1:2. Podivínským ale 
ve druhé půli došly síly. Ve sna-
ze ubránit nadějný výsledek se 
uchýlili po změně stran k pasivní 
hře a to se jim nevyplatilo. Hr-
dinou dne se stal dorostenec Mi-
chal Horák, který se v 68. minutě 
postaral o vyrovnání a za chvíli 
i o vítěznou branku svého celku. 

Hrálo se ve středu
FC Boskovice - SK Olympia 

Ráječko 3:2 (2:2), Branky: 34. 
Janíček, 45. Adamec, 48. Pijáček 
- 5. a 36. M. Sehnal. Boskovice: 
Kronek – Chalupka, Šafařík, Vy-
koukal, Pijáček – Adamec, Čer-
ný, Horák Jan, Stara – Janíček, 
Horák M. (87. Miksan). Ráječ-
ko: Bednář – Neděla, Toman, 
Lajcman, Tenora – Shkurupii, 
Kupský, Sehnal J., Ševčík M. 
Ševčík O., - Sehnal M.

Oba celky nastoupily ve znač-
ně kombinovaných sestavách, 
dorostenci získávají mimořádné 
zkušenosti z vypjatých utkání. 
V ráječkovském týmu dokonce 
musel zraněného Bednáře střídat 
v bráně hráč z pole Neděla. Zá-
pas ještě pořádně nezačal a byl 
tu gól v boskovické síti. Postaral 
se o něj kanonýr Martin Sehnal 

za notného přispění brankáře 
Kronka, který ho trefil z odkopu. 
Ráječko ovládlo hru, bylo lepším 
týmem. Ve 34. minutě však z ná-
hodné akce překvapivou střelou 
z úhlu vyrovnal Janíček. 

To však ještě v první půli ne-
bylo vše. Hned krátce nato se 
krásně trefil z dvaceti metrů 
Martin Sehnal a Ráječko šlo opět 
do brejku. Ten ale na cestu do 
kabin nevydržel, po Adamcově 
tečované střele bylo srovnáno. 
Po návratu z nich se Boskovič-
tí radovali znovu. Po rohovém 
kopu a závaru ve vápně se au-
torem, jak se později ukázalo 
vítězného gólu, stal domácí Pi-
jáček. Ve zbytku zápasu se sice 
ještě nějaké příležitosti na obou 
stranách objevily, na skóre se ale 
již nic nezměnilo.

Framoz Rousínov – FK Blan-
sko odl., hraje se dnes. 

Hrálo se minulý 
víkend

FC Ivančice – FC Boskovice 
2:0 (0:0). Boskovice: Klimeš – 
Adamec, Šafařík, Horák Jak., Pi-
jáček – Černý, Vykoukal – Horák 
M., Horák Jan, Stara - Janíček

V první půli držely Boskovice 
se soupeřem krok. Šancí neby-
lo příliš ani na jedné straně. Po 
změně stran se ale v 56. minutě 
dostali domácí Novákem do ve-
dení. Zápas rozhodla definitivně 
situace z 68. minuty. Gólman 
Klimeš fauloval ve vápně, podí-
val se zblízka na červenou kartu 
a jeho náhradník Kronek neza-
bránil druhé brance Nováka ze 
značky pokutového kopu. Bos-
kovice se již na zvrat nezmohly.

Sokol Novosedly – FK Blan-
sko 0:2 (0:0), Pokorný, Hansl. 
Blansko: Juran - Gromský, Da-
něk, Maška, Müller - Zouhar, 
Bubeníček, Nečas (71. Křivá-
nek) - Trtílek (88. Buchta), Po-
korný (76. Jarůšek), Hansl.

V 10. minutě opovrhl Trtílek 
tutovkou předloženou Zouharem. 

Ve zbytku první půle se toho moc 
neudálo, hra byla spíše nudná. 
Do šancí se sice dostali Pokorný 
i Maška, k brance to ale nevedlo. 
Skórovat mohli i domácí v 35. mi-
nutě, podržel je ale Juran. Branka 
přišla až po změně stran. Ve fazó-
ně hrající Pokorný se po nahráv-
ce Müllera v 53. minutě prosadil 
a otevřel skóre. Střelec gólu pak 
v 61. minutě našel při standardce 
Hansla a ten dal výsledku koneč-
nou podobu. Novosedly sice ne-
hodily pomyslnou fl intu do žita, 
nedokázaly se však již proti po-
zorné blanenské obraně a výbor-
nému Juranovi prosadit. 

Slovan Bzenec – SK Olympia 
Ráječko 1:2 (0:0), Tenora, Žů-
rek. Ráječko: Bednář - Kopecký 
(Kolář), Toman, Tenora, Neděla 
- Ševčík O. (Horák M.)., Kup-
ský, Štrajt, Shkurupii - Ševčík 
M. (Žůrek), Sehnal J.

Olympia sehrála šťastný zá-
pas. Ve značně kombinované 
sestavě vybojovalo všechny 
body. Bzenec sice hrál v dese-
ti po vyloučení svého hráče po 
faulu na Kopeckého, který musel 
vystřídat, přesto ale šel v 64. mi-
nutě do vedení. Ani Ráječko ale 
nedohrálo v jedenácti. Štrajt do-
stal červenou po hození míče po 
protihráči. Bzenečtí avšak zápas 
do vítězného konce nedotáhli. 
Naopak. Tenora v 81. minutě vy-
rovnal a v prodloužení dal svůj 
zatím životní gól střídající do-
rostenec Žůrek. 
 1. Blansko 27 19 4 4 61:19 61 
 2. Mutěnice 28 17 5 6 69:34 56 
 3. Sparta 27 16 3 8 57:35 51
 4. Rousínov 27 13 6 8 59:41 45 
 5. Novosedly 28 14 3 11 47:48 45
 6. M. Krumlov 26 13 5 8 42:37 44
 7. Ráječko 28 13 3 12 43:45 42 
 8. Bzenec 27 12 3 12 62:50 39 
 9. Bosonohy 28 10 8 10 40:47 38
 10. Ivančice 28 9 8 11 44:42 35
 11. Kyjov 28 9 7 12 34:42 34
 12. Kuřim 28 10 3 15 45:57 33
 13. Znojmo 28 9 5 14 44:62 32
 14. Rajhrad 28 8 4 16 42:67 28
 15. Boskovice 28 7 4 17 39:66 25
 16. Podivín 28 3 7 18 27:63 16

Boskovice – Ráječko 3:2.  Foto Bohumil HlaváčekBoskovice – Ráječko 3:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Mar  n Pokorný (8).  Foto Bohumil HlaváčekMar  n Pokorný (8).  Foto Bohumil Hlaváček

Derby.  Foto Bohumil HlaváčekDerby.  Foto Bohumil Hlaváček
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Úřední začátek muži 16.30, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak).

středa 12. června
IV. třída: Kořenec B – Doubravice B.
OP ml. žáci: Blansko B – Benešov (17.30).

pátek 14. června
III. třída: Benešov – Vranová (18.00).
IV. třída: Cetkovice – Jedovnice (18.00).
OP dorost: Olomučany – Sloup/Ostrov (17.00). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Kuřim (16.00, 17.30).

sobota 15. června
KP: IE Znojmo – Blansko (10.15). Novosedly – Ráječko. Podivín – Bos-
kovice. 
I.B třída: Švábenice – Černá Hora. 
OP: Lipůvka – Letovice.
III. třída: Ostrov – Skalice. Lažany – Voděrady. 
I. třída žáci: Svratka B – Boskovice (13.00, 14.30).
OP ml. žáci: Blansko B – Olešnice. 
OP ženy: Drnovice – Ráječko (16.30). Kostelec – Boskovice (13.30).

neděle 16. června
I.A třída: Bořitov – Šaratice. Kunštát – Vojkovice. Rájec-Jestřebí – Dob-
šice. 
I.B třída: Blansko B – Ivanovice. Lipovec – Soběšice. 
OP: Drnovice – Jedovnice. Šošůvka – Kořenec. Sloup – Olešnice. Rudice – 
Vysočany. Kotvrdovice – Vilémovice. Doubravice – Olomučany.  
III. třída: Vranová – V. Opatovice. Lysice – Vísky. Benešov – Kunštát B. 
Knínice – Vavřinec. Adamov – Svitávka. 
IV. třída: Rozstání – Jedovnice B. Cetkovice – Kořenec B. Lažánky – Bu-
kovina. Boskovice B – Vilémovice B (18.00). Ráječko B – Bořitov B. Svi-
távka B – Doubravice B.
Divize dorost: Blansko – Havl. Brod (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Lipovec – Soběšice (14.15).
OP dorost, 1. fi nálový zápas: Ráječko (?) – Letovice (?) (13.45).
KP žáci: Mor. Krumlov – Blansko (10.15, 12.00).
OP st. žáci, 1. fi nálový zápas: Sloup/Vysočany – Letovice (14,00). 
OP ml. žáci: Olomučany – Boskovice B (13.00). Rudice – Knínice. Drnovice 
– Kunštát (14.15). Jedovnice – Benešov. V.Opatovice – Cetkovice (13.45). 
OP ženy: Kunštát – Lažany (10.00).

středa 19. června
OP ml. žáci: Boskovice B – Blansko B (16.30). Cetkovice – Jedovnice (17.00).

čtvrtek 20. června
IV. třída: Doubravice B – Ráječko B (17.00).

pátek 21. června
III. třída: Voděrady – Ostrov (17.30).
IV. třída: Jedovnice B – Svitávka B (17.00). Vilémovice B – Lažánky (18.00).

sobota 22. června
KP: Boskovice – Novosedly.
I.A třída: Dobšice – Kunštát. Miroslav – Bořitov. 
I.B třída: Blansko B – Kohoutovice. Černá Hora – Rousínov B. Bohdalice 
– Lipovec.
OP: Olomučany – Lipůvka. Vilémovice – Rudice. Vysočany – Sloup. Oleš-
nice – Šošůvka.
IV. třída: Bořitov B – Boskovice B (16.30).
OP ml. žáci: Knínice – Olomučany. 
OP ženy: Lažany – Kohoutovice (16.30). Ráječko – Kostelec (13.30).

neděle 23. června
KP: Ráječko – Rajhrad. Kyjov – Blansko (10.15, Svatobořice-Mistřín).
I.A třída: Šlapanice – Rájec-Jestřebí. 
OP: Letovice – Kotvrdovice. Kořenec – Drnovice. 
III. třída: V. Opatovice – Adamov. Skalice – Knínice. Vavřinec – Benešov. 
Kunštát B – Lysice (10.00). Vísky – Vranová.
IV. třída: Bukovina – Cetkovice. Kořenec B – Rozstání (14.15). 
I. třída dorost: Slavkov – Lipovec (10.15).
OP dorost, 2. fi nálový zápas: Letovice (?) – Ráječko (?) (13.45).
OP st. žáci, 2. fi nálový zápas: Letovice – Sloup/Vysočany.
OP ml. žáci: Olešnice – V. Opatovice. Benešov – Drnovice (13.30). Kunštát 
– Rudice (14.45).
OP ženy: Kunštát – Boskovice (16.30).

Věra Vencelová

Blansko, Kopřivnice - Vý-
konnost desetiletého Milana 
Kučery vzrostla během jednoho 
roku, kdy přestoupil z přípravky 
do závodního plavání, tak rychle, 
že neměl na sobotním krajském 
přeboru žactva v Blansku téměř 
žádnou konkurenci. 

Před startem by nikdo nevěřil, 
že tento drobný, ale svalovitý 
klučina, za sebou nechá všechny 
plavce z deseti jihomoravských 
oddílů, a především pak soupe-
ře z Komety Brno, kteří vylovili 
z blanenského bazénu většinu 
medailí. V cíli se divili nejen di-
váci a soupeři, ale i jeho trenéři. 
Po skončení závodů se mu na 
krku houpalo šest medailí z po-
volených šesti startů. Z toho byly 
čtyři zlaté a dvě stříbrné. 

Na dvoustovce volný způsob 
porazil své soupeře téměř o dva-
cet vteřin, což představuje jednu 
délku blanenského bazénu. Cel-
kově si blanenské družstvo nej-
mladších plavců vedlo letos na 

Blanenské plavání má nový talent

těchto kvalifikačních závodech 
na poháry Moravy velmi dobře. 
Kromě již zmiňovaného Milana 
Kučery vybojoval pět medailí 
z toho jednu zlatou desetiletý 
Štěpán Pokorný, který je v od-

díle již medailovou stálicí dva 
roky. Tři medaile posbírala jede-
náctiletá Barbora Sedláková a po 
jedné ve stejné kategorii Milan 
Musil a Radim Švarc. Šestnáct 
medailí je po dlouhé době zase 

výrazný úspěch blanenského pla-
vání v nejmladší kategorii. Z ta-
kových pozitivních výsledků by 
mohla kápnout i nějaká medaile 
na letním šampionátu Moravy 
v Karviné a Prostějově, kde se 
plavci představí koncem června.

Letošní nejvyšší českou soutěž 
plavců odstartovali o víkendu 
dva zástupci blanenského oddí-
lu. Daniel Šenk se představil ve 
dvou prsařských startech v Kop-
řivnici na mistrovství ČR mlad-
šího žactva a Viktorie Grmelová 
startovala v pěti disciplínách na 
mistrovství ČR staršího žactva 
v Českých Budějovicích. Kva-
lifikace na pět disciplín je pro 
ni velký posun oproti zimnímu 
šampionátu, kde si zaplavala 
pouze dvakrát. Do jednotlivých 
disciplín se z krajských soutěží 
probojuje ze sedmdesáti klubů 
ČR pouze čtyřiadvacet plavců. 
Daniel Šenk obsadil mezi touto 
elitou dvacátou příčku na stovce 
prsa a Viktorie Grmelová do-
hmátla patnáctá na dvě stě metrů 
motýlek.

Milan Kučera.  Foto Věra VencelováMilan Kučera.  Foto Věra Vencelová

Svitávecké naděje třetí
Šitbořice - Dvojice Hrdlička Jan, Michal Richtr si dovezla z fi nále 

Českého poháru v kolové žáků, který se konal v Šitbořicích pohár za třetí 
místo. „Sice jsme byli zvyklí na lepší umístění v tomto sportu od klubu 
MO Svitávka, ale tato dvojice může hrát ještě další rok v této kategorii. 
Navíc se jejich hra slušně zvedla, jelikož začali trénovat třikrát týdně 
a po půlroce se výsledky dostavily,“ uvedl trenér Vladimír Zahálka. Jak 
dodal, ještě před půlrokem totiž tito mladíci hráli nejvýše o páté až šesté 
místo v této kategorii. „Velkou zásluhu na jejich růstu má Jiří Hrdlička 
mladší. který se bráchovi a jeho parťákovi v posledních měsících in-
tenzivně věnoval. My musíme pogratulovat a doufat, že na MČR tito 
mladíci uspěch minimálně zopakují,“ myslí si.  (bh)

 Foto archiv Foto archiv

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - I.A 
třída fi nišuje stejně jako ostat-
ní fotbalové soutěže. Bořitov již 
postupové ambice ztratil, Kun-
štát má stále šanci. Na druhém 
pólu tabulky má Rájec chmurné 

vyhlídky. V I.B třídě mají týmy 
z okresu vesměs problémy se zá-
chranou, vyhráno nemá ještě ani 
Lipovec. 

I.A třída
Vojkovice – Rájec-Jestřebí 2:1 

(1:1), Vágner. Rájec-Jestřebí: Po-

Fotbalisté Kunštátu jsou ještě ve hře o postup do krajského přeboru, naděje je stále živá

Ohroženi jsou Rájec, Černá Hora i Blansko
lák – Kučera, Štrof, Klimeš, Vág-
ner – Navrátil, Farník, Šmerda, 
Palkaninec – Macháček (80. Sed-
lák), Klicpera (70. Tajnai Mart.). 

Ve vyrovnaném zápase s men-
ším počtem šancí se nakonec 
radovali domácí. Vedli od 20. 
minuty po chybě rájecké obrany. 
Vyrovnání přišlo po brance Vág-
nera z trestného kopu. Rozhod-
nutí přišlo v 76. minutě. Přišel 
rohový kop Vojkovic. Odražený 
míč se dostal k domácímu hráči, 
který prostřelil celý hrozen hráčů 
před sebou. 

Jevišovice – Bořitov 5:1 (4:0), 
Jelínek. Bořitov: Švancara – Hav-
lík J., Kozumplík, Jelínek, Hraz-
díra T. – Fojt L., Knies, Kolář, 
Havlík M. – Richtr, Bezděk (80. 
Petrák). 

Po prvních deseti minutách, 
kdy měli Bořitovští více ze hry, 
přišla první sprcha. Domácí šli 
do vedení. A nebyla jediná. Ve 
stejném stylu pak zápas pokra-
čoval ve zbytku poločasu. Hos-
té měli herní převahu ve středu 
pole, inkasovali však ještě jednou 
po špatně zahrané malé domů. Ve 
zbytku zápasu domácím dokonale 
vycházela obranná taktika s nako-
pávanými míči. Na 4:1 snížil Jelí-

nek hlavou, domácí ještě pečetili 
výsledek pátou brankou. 

Miroslav – Kunštát 2:3 (1:0), 
Španěl, Boček, Crhák. Kunštát: 
Loukota – Vlasák, Kuda, Duchá-
ček, Prudil – Adámek, Preč, Bo-
ček (75. Bašný), Stehlík – Španěl, 
Crhák. 

Zápas začal lépe pro domácí. Již 
v 9. minutě propadl míč za Louko-
tova záda. Ten pak svůj tým podr-
žel při dalších šancích Miroslavi. 
Hned po změně stran se povedlo 
Kunštátu vyrovnat, do osmi minut 
ale měli zase navrch jeho soupeři 
díky druhému gólu. Pak ale Boček 
dal na 2:2 a v hektickém závěru se 
ukázal zkušený Crhák. Při závaru 
vypadl míč domácímu gólmanovi 
z rukou a byl pohotově uklizen do 
jeho svatyně.
  1.  Jevišovice  25  15  6  4  60:26  51
  2.  Vojkovice  25  15  4  6  56:25  49
  3.  Kunštát  24  13  6  5  62:34  45
  4.  Slovan  24  12  3  9  55:35  42
  5.  Dobšice  25  12  4  9  51:47  40
  6.  Tasovice B  23  9  6  8  34:37  33
  7.  Bořitov  25  9  6  10  40:55  33
  8.  Šlapanice  25  7  8  10  31:38  29
  9.  Šaratice  23  8  5  10  23:38  29
  10.  Zbýšov  25  7  8  10  34:56  29
  11.  Líšeň B  25  8  4  13  38:54  28
  12.  Hrušovany  25  7  6  12  33:37  27
  13.  Miroslav  24  4  9  11  35:44  24
  14.  Rájec  24  5  5  14  24:51  20

I.B třída
Černá Hora – Medlánky 3:1 

(0:1), Širůček, Čepa, Trávní-
ček. Černá Hora: Stejskal pavel 
– Kapoun (46. Šmerda), Čepa, 
Menoušek, Peša – Honsnejman, 
Širůček, Tatíček, Jelínek (52. 
Stejskal Petr) – Trávníček, Čech 
(80. Šebek).

Ve 20. minutě se ocitl v gólo-
vé šanci Čech, z následné situ-
ace Širůček přestřelil. Po osmi 
minutách pak domácí inkaso-
vali z křížné střely, která zapad-
la Stejskalovi za záda. Krátce 
po změně stran byl faulován ve 
vápně Čepa a z penalty vyrovnal 
Širůček. V 73. minutě šel k zemi 
pro změnu Čech a rozhodčí uká-
zal znovu na značku pokutového 
kopu. Tentokrát si míč postavil 
Čepa a ani on se nezmýlil. Pečetil 
v 85. minutě Trávníček.
Čebín – Lipovec 4:0 (2:0). 

Lipovec: Sedlák O. – Hebert (65. 
Zouhar V.), Marušák, Sedlák J., 
Kunc (46. Lahodný), Matuška, 
Sedlák M., Školař (60. Musil), 
Horáček – Pernica, Zouhar M.

Výsledek je zavádějící, hosté 
byli důstojným soupeřem. Jeden 
rozdíl zde však byl. Zatímco do-

mácí své šance proměňovali, Li-
poveckým střelecký prach zvlh-
nul. Ve druhé půli hosté zápas 
již psychicky nezvládali a výhra 
Čebína byla nakonec zcela za-
sloužená.

Tišnov – Blansko B 2:0 (0:0). 
Blansko B: Suchý – Zavoral, 
Hanskut, Kopecký, Juránek (65. 
Mokrý), Sedláček, Vašák A., Va-
šák M., Antal (85. Kunc) – Ma-
tuška, Beneš. 

První půle skončila bez branek, 
jedinou šanci hostů měl Matuška. 
Nevyužil jí však a Blanenští toho 
pak trpce litovali. Po sporné of-
sajdové situaci v 60. minutě šel 
Tišnov do vedení a to potvrdil 
v 74. minutě druhým gólem. Byl 
ještě čas na zkorigování výsled-
ku, hostům se to ale nepodařilo. 
  1.  Soběšice  24  14  4  6  51:28  46
  2.  Podolí  24  14  4  6  42:34  46 
  3.  Bohdalice  24  13  5  6  65:27  44
  4.  Tišnov  24  12  1  11  38:37  37
  5.  Švábenice  24  11  2  11  45:42  35
  6.  Svratka  23  10  4  9  31:32  34
  7.  Kohoutovice  23  10  3  10  35:33  33
  8.  Rousínov B  23  9  5  9  40:34  32
  9.  Lipovec  24  9  5  10  40:43  32
  10.  Medlánky  24  8  7  9  42:53  31
  11.  Čebín  23  8  4  11  34:35  28
  12.  Blansko B  24  8  3  13  32:58  27
  13.  Černá Hora  24  7  5  12  40:52  26
  14.  Ivanovice  24  4  6  14  22:49  18 

Blanensko a Boskovicko - Fot-
balisté Doubravice po jarní drti-
vé šňůře jsou již jasným vítězem 
okresního přeboru. Na opačném 
pólu tabulky ještě rozhodnuto 
není, obzvláště když hrozí, že ne-
musí padat jen jeden tým. 

Jedovnice – Olomučany 1:2 
(1:1), Borek - Dvořáček, Klíma.

Bylo znát, že hosté mají větší 
motivaci k utkání z hlediska své 
pozice v tabulce a boji o záchranu. 
Hosté byli lepší zejména v první 
polovině zápasu, ve druhé se již 
hra vyrovnala. Přesto vůle Olomu-
čanských slavila úspěch a přinesla 
jim tři body. 

Letovice – Doubravice 1:1 
(0:1), Vondál – Aujeský. 

Již jasně postupující hosté byli 
v prvním poločase lepší, a po kří-
delní akci zaslouženě rozvlnili le-
tovickou síť Aujeským. Po změně 
stran se obraz hry změnil. Letovič-
tí byli lepším mužstvem a po zá-
sluze vyrovnali. Sahali i po výhře, 
Doubravice však remízu ubránila. 

Vysočany – Kotvrdovice 1:3 
(1:2), Beneš, vlastní - Filip, Šenk. 

Hosté překvapili. Vysočany po-
daly nejhorší výkon sezóny, jejich 
příznivci byli rozčarováni. V 18. 
minutě sice vedly, pak ale bylo po 
zbytečné penaltě vyrovnáno a po 
vlastní brance byl stav 1:2. Po 
brejkové situaci padl ve druhé půli 
třetí pečetící gól hostí. 

Olešnice – Rudice 0:1 (0:0), 
Urbánek. 

Zasloužená výhra hostí. Sehnal 
sice v první půli promarnil svoje 
dvě šance, vytoužené branky se 
ale Rudičtí dočkali. Postaral se 
o ni v 70. minutě Urbánek. Rudice 
hrála pozorně v obraně, podržel ji 
mladičký gólman Matuška.

Kořenec – Sloup 2:0 (0:0), 
Hlubinka, Jelínek.

Sloup potvrdil svoji rozpačitou 
jarní formu i v Kořenci. Zápas měl 
sice poměrně vyrovnaný průběh, 
rozhodly však až závěrečné mi-
nuty, kdy měli navrch domácí. Za 
stavu 1:0 sice měli Sloupští šance 
na vyrovnání, nastřelili i tyč, po-
slední slovo ale měl Kořenec, kte-
rý výhru potvrdil druhou trefou. 

Drnovice – Šošůvka 1:1 (1:1), 
Bednář - Petlach. 

Obě branky padly v první půli. 

O první se postaral zblízka domá-
cí Bednář po centrovaném míči 
ve 26. minutě. Šošůvka srovnala 
Petlachem v 32. minutě po trest-
ném kopu Ivana Zouhara. Ve zbyt-
ku utkání byli hosté lepší, převahu 
ale nedokázali využít. 

Vilémovice – Lipůvka 0:0, po-
drobnosti nehlášeny.

Dohrávky: Rudice – Kořenec 
0:5 (0:3), Meluzín 3, Novotný, 
Ševčík, ČK: Malík Ctibor (R).

Domácí doslova prospali začá-
tek utkání a po dvaceti minutách 
prohrávali 0:3. Na zvrat bylo poz-
dě, podali tragický výkon, který 
hosté dokonale využili. 

Olomučany – Letovice 3:2 
(1:0), Štěpánek Jos. 2, Dvořák - 
Stria, Širůček.

V záchranářském duelu měli 
domácí v první půli drtivý tlak, 
dali však jen jeden gól. Po změně 
stran se hra již vyrovnala, hosté 
ale stále jen dotahovali. Na třetí 
branku Olomučan, které podržel 
výborně chytající brankář, ale již 
nedokázali najít odpověď. 
  1.  Doubravice  25  15  8  2  56:27  53 
  2.  Kořenec  24  12  7  5  52:32  43
  3.  Rudice  24  12  5  7  55:51  41 
  4.  Lipůvka  24  11  7  6  57:36  40 
  5.  Sloup  24  12  3  9  58:43  39
  6.  Olešnice  24  10  5  9  48:41  35 
  7.  Jedovnice  25  8  10  7  58:43  34 
  8.  Vilémovice  24  8  7  9  46:45  31 
  9.  Šošůvka  24  8  3  13  52:65  27
  10.  Vysočany  24  8  3  13  44:57  27 
  11.  Olomučany  24  8  3  13  40:66  27 
  12.  Drnovice  24  8  3  13  42:69  27
  13.  Kotvrdovice  24  8  2  14  39:52  26 
  14.  Letovice  24  5  6  13  33:53  21

Doubravice je již nyní jasným vítězem OP

Sloup - Drnovice 2:0.  Foto Andrea NovákováSloup - Drnovice 2:0.  Foto Andrea Nováková
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PŮJČKY

739 443 544

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Pronájem nebytových 
prostor /vhodné pro 

1 nebo 2 provozy/ v centru 
města –Traplova ulice 
v Boskovicích /bývalá 

prodejna MOTOS/.
V objektu zavedené 

kadeřnictví /možný odkup 
vybavení provozovny/.

Tel.: 607 107 257

Prodám chatku se 
zahrádkou v Blansku, 
pěkné místo, dostupné MHD. 

Tel: 739 300 933

Nejlevnější 
půjčky v ČR. 
734 258 343

Kancelář na zpracování 
účetnictví, daňové 

evidence, mezd a daní 
nabízí své služby 
fi rmám i fyzickým 

osobám, za příznivé 
ceny, spolehlivě, 

s dlouholetou praxí, 
sídlo v centru Blanska.

Tel.: 730 144 103, 
604 900 785.

Kontakt:
e-mail: personal-1@otto-junker.de

www.junker-ie.cz

�

�

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !

BRNOBRNO
Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V, 
550 W, hmotnost 47 kg

Značkové suché maltové směsi 25 kg

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, 
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný štuk, 
betonový potěr, zdící malta na pórobeton

3.990,-

125 l

Tvárnice ztraceného 
bednění   šedá barva

Kč/ ks

T 10 50 x 25 x 10 cm 26,-

T 15 50 x 25 x 15 cm 28,-

T 20 50 x 25 x 20 cm 35,-

T 30 50 x 25 x 30 cm 37,-

T 40 50 x 25 x 40 cm 44,-

VÝŠKA 25 cm

Přesné příčkovky
hladké

625 x 250 x 50 mm 21,-

625 x 250 x 75 mm 32,-

625 x 250 x 100 mm 42,-

625 x 250 x 115 mm 48,-

625 x 250 x 150 mm 59,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Vegetační dlažba

šedá barva 450 x 300 x 80 mm 39,-
 600 x 400 x 80 mm 45,-

Zahradní obrubník

systém pero-drážka  šedá červená
usnadňující zabudování barva barva

500 x 50 x 200 mm 24,- 36,-
1000 x 50 x 200 mm 39,- 65,-

Přídlažba trávníková

220 x 120 x 45 mm, 
variabilita prvku

šedá 12,-
červená 14,-

TLOUŠŤKA 8 cm

od

39,-

od

12,-
od

24,-

ks

2,98,
Zámková dlažba Parketa

20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, 
dvouvrstvá, vysoká pevnost a 
otěruvzdornost, mrazuvzdorná, 
odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, kusový 
prodej nebo na m2, 50 ks/ m2

149,-/ m2

25 kg od

50,-

od

21,-
od

26,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická •  Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 hod.
Nabídka platí do 30.6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Základní škola Boskovice, 
okres Blansko

nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice

Základní škola oznamuje, že 30. 6. 2013 bude ukončena realizace projektu reg. č. 
CZ.1.07/1.4.00/21.0703, který na škole probíhal od 1. 1. 2011.

Součás   tohoto projektu byly ak  vity týkající se dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a především tvorby tzv. digitálních učebních materiálů. Vzniklo a bylo 
ověřeno celkem 64 sad těchto materiálů, které slouží k výuce na základní škole.
Jednalo se o sady v těchto vzdělávacích oblastech:

Cizí jazyky    9 sad� 
ICT     6 sad� 
Matema  cká gramotnost  10 sad� 
Přírodní vědy    26 sad� 
Čtenářská a informační gramotnost 12 sad� 
Finanční gramotnost   1 sada� 

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

PRODEJ
Prodám chalupu - stavení 

s pozemky v obci Trpín (15 km od 
Kunštátu) 8 000 m2, vhodné pro 
chov zvířat. Tel.: 739 938 804.

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Profes-
sional, jako nový, jen 3 900 Kč. 
I na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský dale-
kohled - teleskop pro začínající 
astronomy, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kompasu, stati-
vu, nový v orig. balení, cena pouze 
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.

Prodám mobilní telefon NO-
KIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, 

infraport, organizér, 
java, hry, s novou nab., 
stříbrný, jako nový, ve 
100 % stavu, jen 800 
Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám 25 ks knih a 
25 ks sešitů žánru wes-
tern. Cena 500 Kč. Tel.: 
608 132 837.

Prodám oboustranně 
zateplené dveře z laťov-
ky, rozměry 90x230 cm, 
rám je ze železa 50 mm, 
cena dle dohody, tel.: 
721 152 994.

Prodám oboustranně 
zateplená vrata z laťov-
ky, rozměry 160x235 cm, 
rám je ze železa 50 mm, cena dle 
dohody, tel.: 721 152 994.

Prodám mobilní telefon Nokia 
3310, málo používaný, s nabíječ-
kou, ve 100 % stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena – vhodný 
pro seniory, jen 500 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 731 342 476.

Prodám dvě nepromok. plach-
ty 3x4 m, odolné proti slunci i 
mrazu, ze silnější plast. hmoty, 

univerz. použití na stavbě, za-
hradě apod., úplně nové v orig. 
balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 
731 342 476.

Prodám dalekohled 25 x 60 
mm, Russia, klasický binokulár, 
černý, s brašnou, výborný stav, 
úplně nový, jen 450 Kč. Zašlu i na 
dobírku. Tel.: 731 342 476.

Prodám novou dvoudvéř. 
chlad. GORENJE. PC 7 000 

Kč nyní za 2 500 Kč. Tel.: 721 
949 678.

Prodám přízemní DB byt 2+1 
V. Opatovice zn. spěchá inf. na 
tel.: 736 267 961.

Prodám pračku FAGOR FE-
6010 – úplně nová, originál zaba-
lená se záručním listem. Pračka 
předem plněná, 6 kg prádla, ABS, 
elektronický displej, energetická 
třída A++. Běžná cena 8 000 Kč, 
prodám za 6 500 Kč. Tel.: 737 506 
541 – Svitávka.

Prodám staveništní rozvaděč. 
Tel.: 728 074 818.

KOUPĚ
Koupím velmi zachovalé auto, 

garážované, s malým počtem uje-
tých kilometrů. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 737 726 636.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 3+1 k dlouho-

dobému pronájmu v dostupné 

lokalitě u nemocnice na ulici Ot. 
Kubína. Volný od měsíce červen-
ce. Výše pronájmu 9 500 Kč vč. 
inkasa. Možnost i pronájmu gará-
že. Tel.: 608 132 837.

Pronajmu garáž u nemocnice 
na ulici Ot. Kubína. Volná od mě-
síce července. Výše pronájmu 900 
Kč. Tel.: 608 132 837.

Hledám pronájem 1+1 v Blan-
sku, tel.: 773 453 628.

Pronajmu zařízený byt 1+1 v 
Blansku ulice 9. května – internet 
v bytě. Cena 6 900 Kč /včetně in-
kasa/. Tel.:  724 404 453.

Pronajmu zařízený byt 1+1 v 
Boskovicích. Nájemné včetně in-
kasa 6 000 Kč měsíčně. Tel.: 728 
107 809.

Pronajmu nezařízenou gar-
sonku v centru Boskovic. Nájem-
né včetně inkasa 5 000 Kč. Tel.: 
602 519 868.

Nabízím dlouhodobý pro-
nájem nového, nadstandardního 

bytu 2+kk (42m2) v Blansku – Se-
ver. Byt se nachází ve 3 p., je pro-
sluněný a je vybaven kuchyňskou 
linkou s vestavnými spotřebiči. 
S možností připojení na internet. 
Cena včetně inkasa 8 500 kč /mě-
síc. Bez RK. Nastěhování je mož-
né od 1. 8. 2013. Bližší info na tel.: 
777 977 064.

Hledám dlouhodobý proná-
jem garáže v Blansku. Lokalita 
pouze na ulici Křižkovského nebo 
Salmova. Za nabídky děkuji. Tel.: 
728 636 938 nebo e-mail: mi-
checd@email.cz.

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu 28 - 35 let 

k vážnému seznámení. Tel.: 
776 107 422.

RŮZNÉ
Kdo daruje gauč nebo postel 

s úložným prostorem? Děkuji za 
nabídku. Tel.: 777 659 888.
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  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 IE Z  – B , KP 1 0 2

2 N  – R , KP 1 0 2

3 P  – B , KP 1 0 2

4 B  – Š , I.A 1 0 2

5 R -J  – D , I.A 1 0 2

6 Š  – Č  H , I.B 1 0 2

7 B  B – I , I.B 1 0 2

8 L  – S , I.B 1 0 2

9 L  – L , OP 1 0 2

10 D  – J , OP 1 0 2

11 Š  – K , OP 1 0 2

12 R  – V , OP 1 0 2

13 K  – V , OP 1 0 2

14 K  – V , I.A 1 0 2

10. kolo

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

1 B  – N , KP 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 D  – K , I.A 1 0 2

4 M  – B , I.A 1 0 2

5 Š  – R -J , I.A 1 0 2

6 B  B – K , I.B 1 0 2

7 Č  H  – R  B, I.B 1 0 2

8 B  – L , I.B 1 0 2

9 O  – L , OP 1 0 2

10 V  – R , OP 1 0 2

11 V  – S , OP 1 0 2

12 O  – Š , OP 1 0 2

13 L  – K , OP 1 0 2

14 K  – B , KP 1 0 2

11. kolo

TIPOVAČKA

V 7. kole byl nejúspěšnějším tipérem Jiří Škaroupka z Ráječka se 
ziskem 22 bodů, v následujícím s 18 body Růžena Králíková z Blan-
ska. Výherci mohou telefonicky kontaktovat redakci ohledně převze-
tí výhry. Do čela celkové klasifi kace se dostal Břetislav Strážnický 
z Blanska. Více na redakčním webu www.zrcadlo.net.

T

Hrálo se minulý 
víkend a v týdnu

I.A třída: Bořitov – Hrušovany 3:3 (1:2), 
Bezděk 3. Kunštát – Šaratice 1:1 (0:1), Horák. 
Rájec-Jestřebí – Miroslav 1:2 (0:0), Palkaninec. 
Šlapanice – Kunštát 1:2 (0:1), Prudil, Španěl, 
Rájec-Jestřebí – Líšeň B 2:0 (1:0), Macháček, 
Vágner. Dobšice – Bořitov 4:2 (1:0), Bezděk, 
Kozumplík.

I.B třída: Kohoutovice – Černá Hora 5:1 
(3:0), Trávníček. Blansko B – Podolí 0:3 (0:2). 
Lipovec – Ivanovice 5:0 (2:0), Zouhar 4, Per-
nica. 

OP: Šošůvka – Jedovnice 2:1 (1:0), Knödl 2 
– Pernica. Sloup – Drnovice 2:0 (1:0), Trefi l 2. 
Rudice – Kořenec odl. Kotvrdovice – Olešnice 
0:2 (0:1), Kubíček 2, ČK: Šenkýř (K). Lipůvka – 
Vysočany 3:0 (2:0), Fryčka, Pospíšil Jacob, Rai-
chl. Doubravice – Vilémovice 3:1 (1:1), Schuch, 
Vach, Vladík – Gross. Olomučany – Letovice 
odl. 

III. třída: Lysice – V. Opatovice 3:2 (3:1), 
Jonáš 2, Janeček - Neissner, Žižka, ČK: Janeček 
(L). Benešov – Vranová odl. Knínice – Vísky 
3:5 (1:2), Jurka 2, Tesař - Přikryl 3, Martinek, 

Přikryl. Ostrov – Kunštát B 4:5 (2:3), Štreit 2, 
Burgr, Krbeček - Křepela 2, Loukota, Stehlík, 
Šmerda. Lažany – Vavřinec 1:3 (0:2), Uhlíř - 
Klimeš 2, Nečas. Adamov – Skalice 2:1 (1:1), 
Hrazdíra, Pernica – Vlach. Svitávka – Voděrady 
6:2 (4:0), Záboj 2, Cetkovský, Chloupek, Chlou-
pek, Novák - Boček 2. 

IV. třída: Cetkovice – Jedovnice B odl. La-
žánky – Rozstání 7:1 (3:1), Cup 2, Janík, Khos-
bayar, Tomek, Vrána, Ševčík – Bezděk. Bosko-
vice B – Kořenec B 2:0 (1:0), Grenar, Měkota, 
ČK: Měkota (B). Ráječko B – Bukovina 11:2 
(5:1), Prokop, Starý 3, Štafa 2, Plch, Procházka, 
Slavíček - Slouka 2. Svitávka B – Vilémovice B 
1:2 (1:1), Andrlík - Jedinák, Šebela. Doubravice 
B – Bořitov B 4:2 (3:1), Sáňka 2, Schuch, Zvejš-
ka - Sýs, Včelař. 

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Rájec-Jestřebí 
3:4 (1:2), Hochman 2, Saňka - Dvořák, Janík, 
Pokorný, Sedláček. Olomučany – Jedovnice odl. 
Č.Hora/Bořitov – Ráječko 0:7 (0:3) - Horák 4, 
Berka, Růžička, Ševčík. Kotvrdovice – Adamov 
3:4 (1:2), Kunc, Navrátil, Veselý - Didi 3, Po-
tůček. 

OP dorost, sk.B: Voděrady – Vísky odl. V. 
Opatovice – Kunštát 5:1 (3:1), Ill, Stárek 2, 
Kříženecký - Tenora, ČK: Holík (K). Cetkovice 

– Drnovice odl. Letovice – Svitávka 5:2 (4:1), 
Gracias, Maresch 2, Novotný - Frehar, Peterka. 

OP st. žáci, sk.A: Ráječko – Sloup/Vysočany 
3:1 (2:0), Vomočil 2 - vlastní, Žáček. Svitávka 
– Doubravice 1:5 (0:2), Bednář - Šauman 2, Fal-
tínek, Schuch, Sáňka. Č.Hora/Bořitov – Kotvr-
dovice 8:0 (5:0), Bawi Silen 5, Waas, Werner, 
Řehoř. Lipůvka – Lipovec 3:0 kont. 

OP st. žáci, sk. B: Knínice – V. Opatovice 2:0 
(0:0), Probošt, Špidlík. Vísky – Letovice odl. 

OP ml. žáci: Rudice – Boskovice B 0:3 (0:2), 
Janíček 2, Učeň. Drnovice – Olomučany 3:5 
(2:2), Toman 2, Beneš - Fedra, Čípek 2, Šoba. 
Jedovnice – Knínice 3:8 (2:4), Mlčoušek 2, 
Buchta - Mucha Ondřej 3, Letfus, Mucha Voj-
těch, Oliva, Probošt, Trmač. V. Opatovice – 
Kunštát 2:4 (1:1), Halász, Kouřil - Novotný 2, 
Janků, Kleveta. Blansko B – Benešov odl. Oleš-
nice – Cetkovice 4:0 (0:0), Petrželka 2, Kánský, 
Vítek. 

OP ženy: Ráječko – Kunštát 0:12 (0:5), Zoub-
ková 5, Blahová 3, Sokolová 2, Ráčková, Čechová 
– Dokoupilová. Drnovice – Boskovice 0:2 (0:0), 
Braunšlegerová, Navrátilová. Ráječko – Lažany 
4:0 (2:0), Honsnejmanová, Světlíková, Přibylová, 
Vítová. Kohoutovice – Kunštát 2:5 (1:4),Báňová, 
Tulková – Zoubková 3, Blahová 2.

fotbal
III. třída: V. Opatovice – Svitávka 2:1 

(1:1), Ostřížek, Šmeral – Zoubek. Voděra-
dy – Adamov 1:3 (0:0), Mrázek - Cupal 2, 
Krátký. Skalice – Lažany 2:3 (2:1), Haluza, 
Marek - Fišer 2, Podrazil, ČK: Sekanina 
Radek (S). Vavřinec – Ostrov 3:0 (2:0), 
Klimeš, Michlíček, Přikryl Radim. Kunštát 
B – Knínice 0:0, Vísky – Benešov 2:2 (0:1), 
Ziman, Šmeral - Mucha, Osuch, Vranová 
– Lysice 1:2 (0:0), Šamšula - Bělehrádek, 
Janeček. 
  1.  Vavřinec  24  20  1  3  86:26  61
  2.  Kunštát B  24  15  3  6  70:60  48 
  3.  Knínice  24  13  2  9  57:42  41
  4.  Skalice  24  13  2  9  58:44  41 
  5.  Svitávka  25  12  2  11  77:52  38 
  6.  Lysice  24  12  1  11  42:52  37
  7.  Adamov  24  10  2  12  58:57  32 
  8.  Lažany  25  10  2  13  42:58  32 
  9.  Benešov  23  9  4  10  55:54  31 
  10.  Vísky  24  9  4  11  55:67  31 
  11.  V.Opatovice  24  9  4  11  42:56  31 
  12.  Ostrov  24  7  4  13  47:60  25
  13.  Vranová  23  8  0  15  60:71  24 
  14.  Voděrady  24  4  3  17  39:89  15 

IV. třída: Jedovnice B – Doubravice B 
7:0 (1:0), Formánek 3, Bareš, Nejezchleb, 
Pešička, Poláček, ČK: Daněk Jan (D). 
Bořitov B – Svitávka B 3:2 (2:1), Sýs 2, 
Včelař - Chloupek, Loukota. Vilémovice 
B – Ráječko B 0:6 (0:1), Starý, Štafa 2, 
Bezděk, Prokop. Bukovina – Boskovice 
B 1:1 (0:1), Vykoukal – Grenar. Kořenec 
B – Lažánky 6:2 (2:1), Mužík 3, Hanák, 
Schulze, Slabej - Švéda 2. Rozstání – Cet-
kovice 2:2 (0:1), Kraus, Tihelka - Letfus 
2. 
  1.  Ráječko B  20  14  4  2  98:35  46 
  2.  Doubravice B  19  12  3  4  64:31  39 
  3.  Jedovnice B  19  12  2  5  62:33  38
  4.  Boskovice B  20  12  2  6  49:40  38 
  5.  Cetkovice  19  9  2  8  57:60  29
  6.  Bořitov B  20  8  4  8  48:44  28 
  7.  Rozstání  20  6  7  7  26:36  25 
  8.  Kořenec B  19  7  1  11  34:53  22 
  9.  Vilémovice B  20  7  1  12  35:61  22 
  10.  Bukovina  20  6  2  12  34:68  20
  11.  Svitávka B  20  5  4  11  36:49  19 
  12.  Lažánky  20  3  2  15  39:72  11

Divize st. dorost: Sparta Brno – Blansko 
6:0 (2:0). Třebíč B – Boskovice 0:1 (0:1), 
Freč.
  1.  Sparta  23  20  2  1  95:20  62 
  2.  Havl. Brod  23  14  1  8  77:43  43
  3.  Humpolec  24  12  2  10  50:73  38
  4.  Žďár  23  10  5  8  42:36  35 
  5.  Bohunice  23  10  4  9  61:56  34
  6.  Blansko  23  9  6  8  52:50  33
  7.  Otrokovice  24  9  3  12  53:47  30 
  8.  Boskovice  24  9  3  12  35:43  30 
  9.  Vrchovina  23  8  4  11  54:68  28 
  10.  Pelhřimov  24  8  4  12  39:55  28 
  11.  V. Meziříčí  24  8  3  13  41:52  27 
  12.  Líšeň B  23  6  6  11  50:69  24
  13.  Třebíč B  23  6  3  14  31:68  21

Divize ml. dorost: Sparta Brno – Blan-
sko 0:3 (0:2), Vintr 2, Kratochvíl. Třebíč – 
Boskovice 2:3 (2:1) nehl. 
  1.  Havl. Brod  23  18  3  2  72:26  57 
  2.  Bohunice  23  16  1  6  100:31  49
  3.  Blansko  23  16  1  6  62:27  49
  4.  Vrchovina  23  12  4  7  51:46  40
  5.  Otrokovice  23  11  2  10  50:51  35 
  6.  Sparta  23  9  5  9  37:35  32
  7.  Žďár  23  10  2  11  43:51  32
  8.  Třebíč  23  10  1  12  41:44  31  
  9.  Humpolec  22  8  3  11  33:44  27
  10.  Líšeň  23  7  4  12  45:49  25 
  11.  Pelhřimov  23  6  6  11  34:52  24
  12.  Boskovice  23  4  3  16  36:104  15
  13.  V. Meziříčí  23  2  5  16  21:65  11

I. třída dorost: Čebín – Lipovec 1:0 
(0:0).
  1.  Šlapanice  24  16  5  3  73:27  53
  2.  Rousínov  24  17  1  6  84:42  52
  3.  Medlánky  24  15  4  5  66:27  49
  4.  Tišnov  24  15  3  6  73:29  48
  5.  Otnice  24  13  5  6  70:40  44 
  6.  Letonice  24  12  4  8  69:45  40
  7.  Lipovec  24  12  1  11  56:52  37 
  8.  MCV Brno  24  9  3  12  42:53  30
  9.  Bučovice  23  8  1  14  46:75  25
  10.  Čebín  24  7  2  15  41:92  23
  11.  Slavkov  23  5  7  11  39:72  22
  12.  V. Bítýška  24  5  5  14  76:69  20
  13.  Chrlice  24  5  3  16  35:75  18
  14.  Soběšice  24  5  2  17  57:129  17

OP dorost, sk. A: Kotvrdovice – Lipův-
ka 1:4 (1:2), Navrátil - Bohatec, Hochman, 
Strážnický, Světlík. Adamov – Č.Hora/
Bořitov 1:10 (0:2), Korčák - Bawi Van 6, 
Meduna 2, Bawi Silen, Kupka. Ráječko – 
Sloup/Ostrov 10:1 (3:0), Ševčík, Žůrek 3, 
Divácký, Kolář, Mosler, Růžička – Burgr. 
Jedovnice – Rájec-Jestřebí 0:5 (0:3), Dvo-
řák, Hrazděra, Janík, Orel, Sedláček. 

  1.  Ráječko  16  14  2  0  105:19  44 
  2.  Rájec-Jestřebí  16  13  1  2  88:16  40 
  3.  Lipůvka  16  11  2  3  82:30  35
  4.  Jedovnice  14  8  1  5  44:28  25 
  5.  Č.Hora/Bořitov  16  7  0  9  53:41  21 
  6.  Kotvrdovice  15  6  0  9  60:46  18
  7.  Adamov  16  4  0  12  49:114  12
  8.  Sloup/Ostrov  15  3  0  12  42:94  9 
  9.  Olomučany  14  0  0  14  9:144  0

OP dorost, sk. B: Cetkovice – Drnovice 
8:3 (5:2), Horák, Pospíšil 2, Cojocaru, Ku-
bín, Sychra, Šmíd - Jančík 2, Kotlán. Leto-
vice – Voděrady 2:0 (1:0), Gracias 2. Ska-
lice – Cetkovice 1:3 (1:1), Burgr - Šmíd 2, 
Pospíšil. Drnovice – V. Opatovice 2:7 (2:5), 
Dvořáček, Horák - Kříženecký 3, Ille, Ko-
nečný, Müller, Procházka. Kunštát – Vísky 
6:3 (5:1), Tenora Radek 3, Krása 2, Bednář 
- Hladil 2, Štark. 
  1.  Letovice  16  12  3  1  54:16  39 
  2.  Cetkovice  16  11  3  2  49:29  36 
  3.  V.Opatovice  16  10  4  2  58:19  34 
  4.  Kunštát  16  8  2  6  51:40  26
  5.  Drnovice  16  6  2  8  46:52  20 
  6.  Voděrady  15  4  6  5  23:24  18 
  7.  Vísky  15  5  0  10  34:58  15
  8.  Svitávka  16  3  2  11  32:41  11 
  9.  Skalice  16  1  0  15  9:77  3

KP st. žáci: Blansko – Veselí 1:4 (1:3), 
Zmeko.
  1.  Svratka  20  18  1  1  96:9  55 
  2.  St. Lískovec  20  12  4  4  54:25  40
  3.  Bystrc  20  12  1  7  45:24  37 
  4.  Bohunice  21  11  3  7  45:27  36
  5.  Medlánky  21  10  2  9  48:43  32
  6.  Veselí  20  9  3  8  53:35  30  
  7.  Zbrojovka C  20  9  2  9  62:35  29 
  8.  Blansko  20  8  3  9  41:43  27
  9.  Kohoutovice  19  7  5  7  38:38  26
  10.  Slovan  20  7  1  12  50:48  22
  11.  M. Krumlov  20  4  2  14  20:66  14 
  12.  Tišnov  21  0  1  20  14:173  1

KP ml. žáci: Blansko – Veselí 16:1 (8:0), 
Ševčík 6, Žáček 3, Kopřiva, Mlčoušek, Ně-
mec 2, Pačovský.
  1.  Zbrojovka C  20  19  0  1  143:18  57
  2.  Blansko  20  18  0  2  164:33  54
  3.  Kohoutovice  19  15  1  3  96:28  46
  4.  Medlánky  21  12  3  6  82:46  39
  5.  Svratka  20  9  4  7  77:35  31
  6.  M. Krumlov  20  10  0  10  44:55  30
  7.  St. Lískovec  19  9  1  9  72:66  28
  8.  Veselí  20  9  1  10  96:92  28
  9.  Tišnov  21  4  4  13  41:124  16 
  10.  Bystrc  19  4  2  13  43:92  14
  11.  Slovan  20  1  2  17  33:133  5
  12.  Bohunice  21  0  2  19  20:189  2

I. třída st. žáci: Boskovice – Slatina 3:5 
(1:2), Novotný, Vorlický, nehl. Chrlice – 
Rájec-Jestřebí 2:0 (1:0).
  1.  Židenice  20  18  0  2  123:17  54
  2.  Kuřim  20  15  4  1  89:22  49
  3.  Slatina  21  14  2  5  53:23  44 
  4.  Svratka B  21  11  3  7  52:42  36
  5.  Boskovice  19  9  3  7  61:35  30
  6.  Slavkov  20  7  5  8  46:34  26
  7.  Řečkovice  20  8  0  12  45:63  24
  8.  Tuřany  21  8  0  13  29:78  24
  9.  Rájec  20  7  2  11  54:87  23
  10.  Šlapanice  20  5  1  14  22:68  16
  11.  Rousínov  19  4  1  14  41:93  13 
  12.  Chrlice  19  3  1  15  31:84  10

I. třída ml. žáci: Boskovice – Slatina  
7:5, Vorlický 6, Sychra. Chrlice – Rájec-
Jestřebí 3:5, Burgr, Janušek 2, Šamšula.
  1.  Kuřim  20  19  0  1  154:33  57
  2.  Tuřany  20  14  1  5  78:33  43
  3.  Boskovice  19  12  0  7  109:70  36
  4.  Svratka B  20  11  1  8  60:59  34 
  5.  Židenice  18  10  1  7  83:45  31
  6.  Řečkovice  20  9  4  7  65:57  31
  7.  Slavkov  19  8  1  10  54:77  25 
  8.  Šlapanice  20  7  2  11  45:89  23
  9.  Slatina  21  7  1  13  68:81  22
  10.  Rousínov  18  7  0  11  48:69  21
  11.  Chrlice  19  3  2  14  36:125  11 
  12.  Rájec  20  2  3  15  39:101  9

OP st. žáci, sk. A: Sloup/Vysočany 
– Lipůvka 5:3 (3:1), Novák 2, Kolomaz-
níček, Kubinger, Trtílek - Vyskočil 2, 
Hloušek. Lipovec – Č.Hora/Bořitov 1:2 
(0:2), Kosek - Bawi, Řehoř. Kotvrdovice 
– Svitávka 3:3 (1:1), nehl. Doubravice – 
Ráječko 3:1 (1:1), Schuch 2, Maňoušek 
- Souček. 
  1.  Sloup/Vysočany  14  12  0  2  55:19  36 
  2.  Doubravice  14  9  1  4  42:17  28
  3.  Ráječko  14  8  1  5  47:31  25
  4.  Lipůvka  14  7  1  6  45:36  22 
  5.  Lipovec  14  7  0  7  28:28  21 
  6.  Č.Hora/Bořitov  14  4  3  7  44:50  15 
  7.  Kotvrdovice  14  3  2  9  20:56  11
  8.  Svitávka  14  1  2  11  20:64  5

OP st. žáci, sk. B: Letovice – Knínice 
10:3 (4:2), Stehlík 4, Macének 3, Pokorný 
2, Loukota - Lajšner 2, Letfus. V. Opatovice 
– Kunštát 7:2 (4:2), Kouřil 3, Oliva, Trefi l 2 

- Holík, Plevka. Olešnice – Lysice 1:2 (1:1), 
Dostál - Horák 2. 
  1.  Letovice  11  11  0  0  68:11  33
  2.  Lysice  12  7  1  4  46:26  22
  3.  V.Opatovice  12  7  0  5  47:17  21 
  4.  Knínice  12  5  3  4  58:40  18
  5.  Kunštát  12  5  1  6  30:41  16 
  6.  Olešnice  12  3  1  8  44:35  10 
  7.  Vísky  11  0  0  11  3:126  0

OP ml. žáci: Boskovice B – Olešni-
ce 3:2 (2:0), Alexa 2, Janíček - Petržel-
ka, Vítek. Cetkovice – Blansko B 0:17 
(0:10), Ševčík 8, Doležel, Souček 2, 
Boček, Husnaj, Kutil, Moravec, Rek. 
Benešov – V. Opatovice 0:4 (0:2), Hla-
dil, Kubeš, Schnich, Stloukal. Kunštát 
- Jedovnice 0:0. Knínice – Drnovice 4:1 
(2:1), Dobeš 2, Mucha, Oliva – Žáček. 
Olomučany-Rudice 3:3 (2:2), Beránek, 
Fedra František, Fedra Vojtěch - Štěpá-
nek 2, Kučera. 
  1.  Knínice  20  18  1  1  119:31  55 
  2.  Drnovice  20  14  3  3  99:29  45 
  3.  Blansko B  19  14  2  3  133:47  44 
  4.  Olomučany  20  13  1  6  74:39  40 
  5.  Rudice  20  12  1  7  118:50  37
  6.  Boskovice B  20  11  1  8  93:49  34 
  7.  Kunštát  19  9  1  9  65:53  28
  8.  Jedovnice  19  8  0  11  65:69  24 
  9.  V.Opatovice  20  6  0  14  41:70  18 
  10.  Olešnice  20  4  0  16  50:89  12
  11.  Cetkovice  20  4  0  16  18:129  12 
  12.  Benešov  19  0  0  19  5:225  0

St. přípravka, sk. A: Č.Hora/Bořitov 
– Ráječko 6:7 (4:1), Fojt 5, Dankovský 
- Šindelář 4, Divácký 2, Palacký. Lipo-
vec – Blansko 7:5 (3:2), Kosek 4, Cabal 
2, Zouhar - Bartoš 3, Crhonek, Kupka. 
Lipůvka – Boskovice odl. Adamov – Ru-
dice 3:10 (1:5), Bavlnka 3 - Štěpánek 6, 
Martinásek, Toncer 2. Jedovnice – Rájec-
Jestřebí odl. Rájec-Jestřebí – Adamov 5:4 
(2:3), Hruška 2, Dovrtěl, Kala, vlastní, 
Štěpánek - Bavlnka, Janoušek, Konečný. 
Rudice – Lipůvka 10:4 (5:1), Štěpánek 5, 
Martinásek 3, Stupinský 2 - Knotek, Smrž, 
Valenda, Ševčík. Blansko – Č.Hora/Boři-
tov 10:5 (4:2), Crhonek 5, Bartoš 2, Gryc 
2, Ťoupek - Fojt 4, Karásek. 
  1.  Rudice  17  14  1  2  170:87  43 
  2.  Blansko  18  13  1  4  147:76  40 
  3.  Boskovice  15  11  2  2  177:61  35 
  4.  Lipovec  17  11  0  6  138:84  33
  5.  Lipůvka  17  10  1  6  101:68  31 
  6.  Rájec-Jestřebí  16  6  3  7  82:91  21 
  7.  Adamov  18  3  5  10  82:126  14
  8.  Jedovnice  16  4  1  11  64:151  13 
  9.  Č.Hora/Bořitov  18  3  0  15  84:179  9 
  10.  Ráječko  16  1  2  13  54:176  5

St. přípravka, sk. B: V. Opatovice – 
Knínice 7:16 (2:7), Schnich 3, Kolínský 
2, Foret, Halász - Mucha 6, Lajšner 5, 
Dobeš 3, Daněk 2. Kunštát – Bosko-
vice B 1:10 (1:4), Kleveta - Janíček 3, 
Kocůrek, Nesvadba, Učeň 2, Straka. 
Svitávka – Letovice 2:8 (2:3), Bednář, 
Holas - Petrů, Synek 3, Špidlík, Čapka. 
Knínice – Svitávka 11:5 (6:4), Lajšner, 
Přikryl 4, Mucha 3 - Bednář 2, Hanák, 
Hanák, Kotek. 
  1.  Boskovice B  12  12  0  0  217:11  36
  2.  Kunštát  11  9  0  2  159:34  27
  3.  Drnovice  11  6  1  4  70:83  19 
  4.  Knínice  12  4  2  6  72:117  14 
  5.  Letovice  12  4  1  7  39:101  13 
  6.  Svitávka  12  2  1  9  28:137  7 
  7.  V.Opatovice  12  1  1  10  38:140  4 

Ml. přípravka: Voděrady – Knínice 
odl. Lipovec – Blansko 0:21 (0:12), Farník 
Tomáš 9, Dujka, Pokorný 3, Farník Ond-
řej, Ryzí, Ševčík 2. Kunštát – Boskovice 
7:6 (5:2), Baňa, Chytrý, Motyčka 2, Ko-
láček - Čejka 3, Hasoň, Marek, Svoboda. 
Adamov – Blansko B 23:4 (13:1), Koneč-
ný 9, Polzer 7, Kos 6, Hloušek - Jančiar 
3, Kovařík. Jedovnice – Boskovice B odl. 
Knínice – Jedovnice 3:16 (1:8), David 2, 
Přikryl - Hloušek 9, Staněk 4, Tetur 3. 
Blansko B – Kunštát 9:6 (5:3), Jančiar 5, 
Kovařík 2, Liška, Polách - Janků 2, Baňa, 
Chytrý, Kopecký, Motyčka. Boskovice – 
Lipovec 0:0. 
  1.  Blansko  16  16  0  0  253:13  48 
  2.  Boskovice  16  11  1  4  169:101  34 
  3.  Adamov  16  10  1  5  157:95  31
  4.  Voděrady  14  10  1  3  104:74  31 
  5.  Jedovnice  15  8  1  6  94:73  25
  6.  Kunštát  16  6  1  9  102:112  19 
  7.  Blansko B  16  5  1  10  99:184  16 
  8.  Lipovec  16  4  2  10  70:120  14
  9.  Boskovice B  15  2  1  12  69:159  7 
  10.  Knínice  16  1  1  14  51:237  4

OP ženy: Kohoutovice – Drnovice 
1:0 (0:0), Skoupá. Lažany – Kostelec 
B 6:0 (4:0), Sladká Veronika 3, Sladká 
Kamila, Strouhalová, Šimková. Bosko-
vice – Ráječko 2:1 (0:1), Ferugová 2 – 
Vomočilová.
  1.  Kunštát  21  21  0  0  119:9  63
  2.  Boskovice  21  11  2  8  58:34  35 
  3.  Lažany  22  11  2  9  51:51  35

  4.  Kostelec  22  8  3  11  31:60  27 
  5.  Ráječko  21  7  5  9  27:45  26
  6.  Drnovice  22  2  8  12  18:56  14
  7.  Kohoutovice  21  4  2  15  19:65  14 

malá kopaná
1. ITALCARS liga: Světlá – Kvasar 

3:4, Bedřichov – Microtex 3:1, Holešín – 
SADROS 1:5, Rozhraní – Okrouhlá 3:1, 
Orel Boskovice – Lažánky 24:5, Karolín 
– Suchý 6:2.
  1.  Orel  9  7  2  0  68:20  23
  2.  SADROS  8  7  1  0  64:6  22
  3.  Kvasar  9  6  0  3  50:27  18
  4.  Suchý  9  5  1  3  39:53  16
  5.  Okrouhlá  8  5  0  3  33:25  15
  6.  Karolín  9  4  2  3  34:39  14
  7.  Rozhraní  9  3  2  4  39:20  11
  8.  Holešín  8  3  2  3  22:28  11
  9.  Bedřichov  9  2  1  6  13:34  7
  10.  Microtex  9  1  3  5  15:38  6
  11.  Světlá  8  1  1  6  14:34  4
  12.  Lažánky  9  0  1  8  24:91  1

2. liga: LPP Lhota u L. – Kozárov 4:3, 
Šerkovice – Býkovice 1:5, Vážany – Sudice 
0:2, Žďárná – Poříčí 0:5, Brumov – Hasiči 
2:0, Arsenal – Kopeček 1:0.
  1.  Lhota u L.  9  9  0  0  56:14  27
  2.  Kozárov  9  7  1  1  43:15  22
  3.  Kopeček  9  5  0  4  25:20  15
  4.  Brumov  9  4  1  4  17:16  13
  5.  Arsenal  9  4  1  4  21:21  13
  6.  Sudice  9  4  1  4  24:29  13
  7.  Hasiči  7  4  0  3  28:23  12
  8.  Poříčí  9  4  0  5  36:41  12
  9.  Žďárná  9  4  0  5  12:22  12
  10.  Býkovice  8  3  0  5  22:28  9
  11.  Vážany  8  2  0  6  12:26  6
  12.  Šerkovice  9  0  0  9  12:53  0

3. liga: Červánky – Štěchov 1:3, FK 
Jabloňany – StB Jabloňany 2:6, Adamov 
– Rudná 1:0, Dolní Lhota – Šebetov 3:3, 
Lhota Rapotina – Čížovky 4:2, Křetín – 
Spešov 0:3.
  1.  StB Jabloňany  9  8  1  0  51:16  25
  2.  Adamov  9  7  0  2  25:23  21
  3.  Spešov  9  6  1  2  30:17  19
  4.  Červánky  9  6  0  3  35:15  18
  5.  Rudná  9  4  2  3  18:13  14
  6.  Lhota Rapotina  9  3  3  3  27:24  12
  7.  Šebetov  9  2  5  2  25:23  11
  8.  Křetín  9  3  2  4  27:33  11
  9.  Dolní Lhota  9  2  3  4  20:24  9
  10.  Čížovky  9  2  1  6  21:36  7
  11.  Štěchov  9  1  0  8  15:42  3
  12.  FK Jabloňany  9  1  0  8  15:43  3

4. liga: Petrovice – Újezd u K. 3:4, 
Vanovice – Rudka 4:0, Rozsíčka – Še-
brov 6:4, Dlouhá Lhota – FPO 1:1, V. 
Opatovice – Deštná 5:2, Drnovice – Ku-
ničky 3:4.
  1.  Rozsíčka  9  7  1  1  37:22  22
  2.  FPO  9  5  3  1  27:17  18
  3.  Kuničky  9  5  2  2  31:16  17
  4.  V. Opatovice  9  5  0  4  27:18  15
  5.  Deštná  9  5  0  4  31:28  15
  6.  Dlouhá Lhota  9  4  3  2  26:25  15
  7.  Újezd u K.  9  4  2  3  23:23  14
  8.  Šebrov  9  3  1  5  30:33  10
  9.  Petrovice  9  2  3  4  18:27  9
  10.  Rudka  9  1  3  5  27:35  6
  11.  Drnovice  9  1  2  6  22:38  5
  12.  Vanovice  9  1  2  6  14:31  5

5. liga: Stars Letovice – Horní Poříčí 
7:5, Valchov A – Sokol Letovice 4:3, Svi-
távka – Vysočany odl. Pozdní sběr – Brťov 
nehl. Obora – Piccolo 0:2. Olešná – Tuze-
mák 4:8.
  1.  Valchov A  9  6  0  3  33:28  18
  2.  Vysočany  8  6  0  2  26:22  18
  3.  Svitávka  8  5  1  2  24:23  16
  4.  Letovice  9  4  1  4  52:30  13
  5.  Pozdní sběr  8  3  4  1  33:23  13
  6.  Piccolo  9  4  1  4  31:27  13
  7.  Stars  9  3  2  4  27:28  11
  8.  Olešná  9  3  2  4  31:39  11
  9.  Obora  8  2  3  3  22:21  9
  10.  Brťov  8  2  2  4  22:30  8
  11.  Tuzemák  9  2  2  5  27:39  8
  12.  H. Poříčí  8  1  2  5  23:41  5

Základní soutěž: PentaCo – Orel 
Rock 16:4, Sebranice – Valchov B 4:2, 
Jestřebí – Políři 5:0 kont. Ludíkov – Šo-
šůvka 0:9, Vítějeves – FC Lhota u L. 2:0, 
Študlov – Horní Lhota 1:4, Kněževes – 
Úsobrno 2:1. 
  1.  Študlov  10  7  2  1  33:18  23
  2.  Kněževes  10  7  1  2  30:19  22
  3.  Šošůvka  10  6  3  1  46:20  21
  4.  PentaCo  10  6  2  2  49:23  20
  5.  Lhota u L.  10  6  2  2  40:22  20
  6.  Jestřebí  10  4  1  5  32:25  13
  7.  Horní Lhota  10  4  1  5  26:28  13
  8.  Sebranice  10  4  1  5  18:26  13
  9.  Vítějeves  10  4  0  6  28:39  12
  10.  Orel Rock  10  4  0  6  40:62  12
  11.  Valchov B  10  3  2  5  33:35  11
  12.  Úsobrno  10  3  1  6  23:39  10
  13.  Políři  10  2  0  8  21:41  6
  14.  Ludíkov  10  2  0  8  33:55  6

 (bh)

Z  
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úterý 11. červnaúterý 11. června
AKCEAKCE

Blansko – Okresní archiv od 8 do 17 hod.: Výstava archiválií k dějinám 
spolků.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Zdravé vaření – lehká letní jídla, be-
seda.
Blansko – Dopravní hřiště v 15.30 hod.: Den bez úrazů s rodiči a dětmi 
na dopravním hřiš  .
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: Předporodní kurz.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Jarek Nohavica, be-
seda.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Život v závislos  , přednáška.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Pravidelná schůzka. 
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Posezení při kávě, pořádá Svaz tě-
lesně pos  žených Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pařba na tře  .
Boskovice v 19.30 hod. Jen Bůh odpouš  .

středa 12. červnastředa 12. června
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 8.30 a 9.30 hod.: Pasování prvňáčků – nových čte-
nářů.
Blansko – Mateřské centrum Paleček (dopravní hřiště) v 9 hod.: Jízda na 
odrážedlech.
Blansko – Senior centrum ve 14 hod.: Cesty za poznáním – Jarek Noha-
vica, beseda.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Cyrilometodějská mise, přednáš-
ka.
Boskovice – Klubovna zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Nosáčkova dobrodružství – Pinokio, 
dětské divadelní představení.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: S abecedou do pohádky, závěrečné 
vystoupení literárně-drama  ckého oddělení ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pařba na tře  .
Boskovice v 19.30 hod. Jen Bůh odpouš  .

čtvrtek 13. červnačtvrtek 13. června
AKCEAKCE

Blansko – Okresní archiv od 8 do 17 hod.: Výstava archiválií k dějinám 
spolků.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak pečovat o kojence a batolata 
v létě, beseda.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné vystoupení žáků taneční-
ho oboru.
Blansko – Sál ZUŠ Kollárova v 18 hod.: Koncert muzikálových a populár-
ních melodií, vystoupí žáci pěveckého, tanečního a smyčcového odděle-
ní a jako host Hana Holišová, členka Městského divadla Brno a držitelka 
ceny Thálie v oboru muzikál 2012.
Blansko – Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy: Poutní-
ci.
Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: Výstava keramiky žáků ZUŠ, ver-
nisáž.
Letovice – Areál restaurace Koupaliště ve 14.45 hod.: Regionální setkání 
zdravotně pos  žených.
Valchov – Mateřská škola: Oslavy 30. Výročí otevření MŠ Valchov, den 
otevřených dveří – po celý den (8 – 15 hod.).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Podfukáři.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Velká svatba.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Páni mají radši blondýnky.

pátek 14. červnapátek 14. června
AKCEAKCE

Blansko – ASK Blansko v 15 hod.: You Dream We Run Blansko 2013, 
charita  vní běh.
Blansko – Náměs   Republiky v 15.30 hod.: Na kole dětem, sportovní 
projekt Josefa Zimovčáka.
Blansko – Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy: Spirituál 
kvintet.
Blansko – Kateřinská jeskyně v 18 hod.: Dream  me, koncert.
Boskovice – Sokolovna v 16 hod.: Závěrečné vystoupení tanečního obo-
ru ZUŠ.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: Collegium Marianum, Buchty 
a loutky, Jana Semerádová, Concentus Moraviae.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Vernisáž výstavy Ivy Hü  nerové.
Valchov – Mateřská škola: Oslavy 30. Výročí otevření MŠ Valchov, den ote-
vřených dveří – (8 - 13 hod.), 13.30 hod. Můj bezpečný pes -interak  vní 
program pro dě  , následuje vystoupení dě   MŠ a beseda s rautem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Podfukáři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Podfukáři.
Šebetov v 19.30 hod. Nic nás nerozdělí.

sobota 15. červnasobota 15. června
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 9 hod.: Patchwork – ši   na papír, ananas.
Blansko – ČKD Blansko v 9 hod.: Den v ČKD Blansko holding, a. s.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Barbora Lungová – Kánon, 
vernisáž výstavy.
Blansko – Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy: Štěpán 
Rak.
Boskovice – Mateřské centrum v 8 hod.: 5. Bleší trh.
Boskovice – Masarykovo náměs   ve 13.30 hod.: Rynek volný, předsta-
vení činnos   neziskových organizací, občanských sdružení a školských 
zařízení.
Boskovicko – Otevřené rozhledny. Více na www.masboskovickoplus.cz.
Kořenec – Přírodní amfi teátr a hřiště ve 13 hod.: XV. Kořenecké slavnos   
písní a tanců, 13 hod. průvod účinkujících přes obec do přírodního am-
fi teátru, 13.30 hod. slavnostní zahájení, 13.45 hod. vystoupení dětských 
a dospělých souborů, 16.30 hod. vystoupení hostujícího souboru Hanácká 
beseda z Koje  na, 17.30 hod. konec programu, večer taneční zábava.
Letovice – Zámek v 10 hod.: Historický jarmark.
Letovice – Hasičská zbrojnice v 17 hod.: Akademie mažoretek Vo Co 
Go.

Letovice – Sál ZUŠ v 18 hod.: Společný koncert pěveckého sboru Canta-
mus a pěveckého sboru z Jilemnice.
Letovice – Zámek v 18 hod.: Spolek prostějovských fotografů, vernisáž 
výstavy.
Letovice – Hasičská zbrojnice ve 20 hod.: Taneční zábava.
Velké Opatovice – Hřiště TJ Sokol v 6 a 7 hod.: Putování za šamotovým 
plátkem, tradiční turis  cký pochod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Scary Movie 5.
Blansko ve 20 hod. Podfukáři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Iron Man 3. (3D)

neděle 16. červnaneděle 16. června
AKCEAKCE

Blansko – Punkevní jeskyně v 18 hod.: Čarovné tóny Macochy: Dobrý 
večer Quintet.
Blansko – Černohorská pivnice Písečná v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté, 
hraje Tom Sawyer Band.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Vítání občánků.
Velké Opatovice – Ves  bul stálého kina v 15 hod.: Výstava výtvarných 
prací žáků ZUŠ, vernisáž.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Croodsovi. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Scary Movie 5.
Blansko ve 20 hod. Podfukáři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Iron Man 3. (3D)

pondělí 17. červnapondělí 17. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Letní aromaterapie, přednáška.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 17 hod.: Závěrečný koncert 
ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Jen Bůh odpouš  .
Boskovice v 19.30 hod. Hurá na Francii.

úterý 18. červnaúterý 18. června
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ zámek od 14 do 17 hod.: Malování za školou, otevřený 
atelier i keramická dílna.
Blansko – ZUŠ zámek v 15.30 hod.: Závěrečné vystoupení přípravných 
oborů ZUŠ na oslavu DNE HUDBY.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 18 hod.: Jóga pro těhotné.
Blansko – Zámek v 19 hod.: Koncert Komorního orchestru města Blan-
ska.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Pravidelná schůzka. 
Boskovice – Zámecký skleník v 16.30 hod.: Posezení s písničkou, účinku-
je PS Janáček a hosté.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Vernisáž výstavy výtvarného oddě-
lení ZUŠ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Iron Man 3. (3D)
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Rozkoš v oblacích.
Boskovice v 19.30 hod. Trans.

středa 19. červnastředa 19. června
AKCEAKCE

Blansko – ASK Blansko v 8.30 hod.: Den s policií.
Blansko – ZUŠ zámek od 14 do 17 hod.: Malování za školou, otevřený 
atelier i keramická dílna.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Život v závislos  , přednáška.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: Taneční odpoledne tříd uč. Moniky 
Ošlejškové a Lenky Procházkové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Iron Man 3. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Trans.
 

čtvrtek 20. červnačtvrtek 20. června
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Knihovna v 9.30 hod.: Letní zpěvánky, písničky a říkanky pro 
dě   a maminky.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak co nejlépe zacházet se svými pe-
nězi?, přednáška.
Blansko – ZUŠ zámek od 14 do 17 hod.: Malování za školou, otevřený 
atelier i keramická dílna.
Letovice – Zámecká jízdárna v 16.30 hod.: Hudební odpoledne, účinkují 
smyčcový a symfonický orchestr a taneční orchestr Flash Light.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Po zániku Země.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Slaměný vdovec.

pátek 21. červnapátek 21. června
AKCEAKCE

Blansko - VIII. Škoda sraz Moravský kras 2013, více na str. 3 a 9.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Historická jízdní kola, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Po zániku Země.
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky.
Boskovice v 19.30 hod. Muž z oceli.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Norman a duchové.
Šebetov v 19.30 hod. O myšce a medvědovi.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Královský víkend.

sobota 22. červnasobota 22. června
AKCEAKCE

Blansko - VIII. Škoda sraz Moravský kras 2013, více na str. 3 a 9.
Blansko – Hřiště Písečná v 10 hod.: COURSING – trénink pro začátečníky 
i pokročilé.
Blansko – Centrum Spirit v 10 hod.: Slunovratový esoterický fes  val.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Národopisný večer.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: BOBLETR - Boskovický bleší 
trh.
Boskovice – Hrad v 17 hod.: Svatojánská noc, hudební, výtvarná a ře-
meslná dílna, divadelní představení, bylinková stezka, zapálení svato-

jánského ohně, hledání pokladu v hradních rozvalinách, přespání pod 
hvězdnou oblohou.
Cetkovice – Víceúčelové hřiště v 15 hod.: Dětské sportovní odpoledne.
Doubravice – Náměs   v 16 hod.: Slavnostní žehnání sochy svatého Še-
bes  ána na nám. Svobody a oslava 120. výročí zahájení vyučování v bu-
dově základní školy na Soukopově ulici, následovat bude prohlídka školy, 
v 17.30 hod. se v kostele sv. Jana Kř  tele uskuteční koncert orchestru 
Musica Nova z Jedovnic.
Rájec-Jestřebí – Letní kino ve 21 hod.: Pink Floyd revival, koncert.
Vanovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Benefi ční koncert - Brněnský 
ekumenický pěvecký sbor.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Po zániku Země. 
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Muž z oceli.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Ve s  nu.

neděle 23. červnaneděle 23. června
AKCEAKCE

Blansko - VIII. Škoda sraz Moravský kras 2013, více na str. 3 a 9.
Blansko – Centrum Spirit v 10 hod.: Slunovratový esoterický fes  val.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Promenádní koncert – soubory 
ZUŠ Blansko.
Blansko – Kino v 19 hod.: Slávek Klecandr, recitál.
Boskovice – Park před zámeckým skleníkem v 15 hod.: Promenádní kon-
cert ZUŠ Boskovice.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Kristýna Sedláková a Mi-
chal Ševčík, koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Království lesních strážců. (3D)
Boskovice v 17 hod. Univerzita pro příšerky. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Muž z oceli.

pondělí 24. červnapondělí 24. června
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Koncert učitelů hudebního oboru 
Soukromé ZUŠ Blansko.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Trans.
Boskovice v 19.30 hod. No.

Z  
Za zdravím do Orlických hor
Za zdravím se již podesáté v řadě, koncem května vydalo více než pa-

desát členů Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích. Vhodné 
prostory nám opět poskytla Chata Deštná v Deštném v Orlických horách. 
K využití zde máme hotelový bazén, který byl denně hojně využíván. Zá-
jemci o masáže měli příležitost využít nabídku osvědčené masérky. Další 
možnosti k utužení zdraví využívali účastníci při každodenním dopoled-
ním ,,Relaxačním cvičení s Lenkou“.

Na programu byly rovněž nenáročné vycházky do okolní horské pří-
rody, které posloužily jednak k utužení fyzické, ale i duševní kondice. 
Pokud zrovna nepřálo počasí, našlo se místo v programu na přednášky 
a povídání se zajímavými lidmi. Naše pozvání k přednášce přijal Dr. 
Lukášek, který je autorem mnoha knih o legendách a pověstech Orlic-
kých hor. Napsal také řadu pohádek pro děti z tohoto kraje. Dále to byl 
opět Dr. Dragoun, který nás svým povídáním provázel historií a krásnou 
přírodou Orlických hor. Program pobytu vhodně doplňoval zajímavým 
povídáním pan Kuda o historii našeho města, sakrálních stavbách v Le-
tovicích, a dalších zajímavostech letovického regionu. 

Na pořadu byly také nenáročné sportovní hry, kvízové testy a soutěž 
o nejlepší vtip, kdy nejlepší byli po zásluze odměněni. Takto nastavený 
program zajišťoval jednak fyzickou, ale i duševní pohodu účastníkům 
pobytu. K poznání zajímavých míst jsme využili první a poslední den 
pobytu. Navštívili jsme zámek v Kostelci n/O, Muzeum Dr. Holuba v Ho-
licích a rodný dům F.L.Věka v Dobrušce. Pobyt se konal za podpory MěÚ 
Letovice a ve spolupráci s kanceláří zdravé město Letovice.  Borek

Po stopách československých 
legionářů ve Francii

 
V létě 2014 uplyne sto let od vypuknutí šíleného válečného běsnění, 

které jeho současníci nazývali „Velká válka“ a které později vstoupilo 
do učebnic dějepisu pod označením první světová válka.

V souvislosti s tímto významným výročím studenti a učitelé Gymná-
zia Blansko připravují na školní rok 2013/2014 projekt zaměřený na 
zmapování osudů příslušníků československého zahraničního vojska ve 
Francii – francouzských legionářů. V rámci projektu studenti seznámí 
své spolužáky a poté i blanenskou veřejnost jak obecně s významem čes-
koslovenských legií a jejich historií, tak konkrétně s životními příběhy 
francouzských legionářů spjatých s Blanskem.

Během práce na projektu, která už začala, jsou studenti rozděleni do 
několika akčních týmů a zpracovávají určitou část problematiky česko-
slovenských legií ve Francii. Na projektu se podílí týmy historiků, geo-
grafů – francouzských regionalistů, výtvarníků i dokumentaristů, kteří vše 
pečlivě zaznamenávají. Součástí projektu je i cesta do Francie, v jejímž 
průběhu studenti navštíví významná bojiště první světové války a místa 
spjatá s činností československých legionářů ve Francii. Při zpracová-
vání projektu si studenti vyzkouší i badatelskou práci v archivu.

 Mgr. Stanislav Hrnčíř, Gymnázium Blansko



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Hledáme pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 
rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svita-• 
vy, Žďár nad Sázavou
garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

                            

23. 6.|  ZAHÁJENÍ PROMENÁDNÍ SEZÓNY
  ZUŠ BOSKOVICE

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou všechny spoluobčany a návštěvníky města k návštěvě  
XIII. ročníku  promenádních koncertů

PROMENÁDNÍ SEZÓNA  2013KONCERT  KAŽDOU LETNÍ NEDĚLI  od 23. 6. do 25. 8.
V AREÁLU PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU, 15.00–17.00

ZÁVĚR PROMENÁDNÍ SEZÓNY

V případě nepřízně počasí 
se koncerty NEKONAJÍ!

Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena. 
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30. 6.| BOSKOVICKÁ KAPELA

7. 7.|

21. 7.|

28. 7.|

4. 8.| PAVLÍNA JÍŠOVÁ A ADÉLA JONÁŠOVÁ

11. 8.| CIMBÁLOVÁ MUZIKA TOMÁŠE ZOUHARA

18. 8.|

25. 8.|                                        ZUŠ LETOVICE

v BOSKOVICÍCH

      Kulturní zařízení města Boskovice 
zvou všechny děti i jejich doprovod na ...

Více: www.kulturaboskovice.cz

2013
ZÁMEK BOSKOVICE

pátek 17.00 hod.

BOSKOVICKÝ POHÁDKOVÝ  
  HŘEBÍNEK    

5.7.   DS Zlín R ÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
   12.7.  Koncert  PŘÍHODY KLUK A BOMBARĎÁK A 

 19.7.   Komedianti na káře RY TÍŘSKÉ  POVÍDÁNÍ  O PRINCI  BA JA JOVI
      26.7.  DAP:  M AT YDL A Z ASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ  K AČKY
           9.8.  Divadlo Šus EKOPOHÁDKY
                 16.8.  Divadlo Koráb  PRINCEZNA NA HR ÁŠKU
         23.8.  Divadélko Mrak O STATEČNÉM JANKOVI

ve spolupráci s UNIJAZZ 

Vstupné: děti 80 Kč, doprovod 20 Kč
Rodinné vstupné: 150 Kč (3 – 5 členů rodiny)     

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Děkujeme rodině 
Mensdorff-Pouilly 

za poskytnutí 
prostor a technického 

zázemí

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2
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