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Památník romského holocaustu v Hodoníně bude
Pavel Šmerda

Hodonín u Kunštátu - Památ-
ník romského holocaustu v místech 
bývalého takzvaného cikánské-
ho tábora v Hodoníně u Kunštá-
tu dostal zelenou. Vlada minulý 
týden jednomyslně rozhodla o jeho 
podobě. Cílem vybudování památ-
níku, který vznikne v areálu Žalov 
v Hodoníně u Kunštátu, je hlavně 
uctění památky obětí romského 
holocaustu.

„Chceme, aby toto vzdělávací 
zařízení sloužilo nejen k připome-

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500

Redakce Zrcadla 
Blanenska 

a Boskovicka

Nám. Svobody 2, Blansko 
v 1. patře prodejny Jena

***
Sokolská 13, Boskovice

(budova Sokolovny)

www.zrcadlo.netwww.zrcadlo.net

Muž (69) utrpěl popáleniny na téměř třeti ně těla, vrtulník ho transportoval do brněnské nemocnice

Výbuch plynu v Olešnici zranil majitele domu

Novinky pro 
turisty

Kemp Olšovec se připravuje 
na letní návštěvnickou 
sezonu.
 Více na str. 4

Známý herec má 
novou roli

Mario Kubec režíruje novou 
hru Ochotnického divadla 
Mirka Konečného.

 Více na str. 3

Fotoreportáž 
z masopustu

I v dnešní době se v obcích 
našeho regionu dodržují 
tradice ostatků.
 Více na str. 6 a 11

Rudický mlýn
potřebuje 

opravu
Rudice - Rudický větrný mlýn 

naléhavě potřebuje opravu. Jeho 
severní stěna se vyboulila a vypad-
ly překlady v oknech. Stavba nemá 
základy, bude tedy nutné statické 
zabezpečení tohoto historického 
objektu. 

„Čeká nás zřejmě zbudování 
věnce kolem celé základny, pří-
padně stažení stavby obručemi. 
Požádali jsme už Jihomoravský 
kraj i památkáře o dotace. Kalku-
lace představuje asi čtvrt milionu 
korun,“ uvedl rudický starosta 
Roman Šebela.

Původní historická stavba mlýna 
pochází z roku 1865 a je dominan-
tou obce i jednou z jejích nejstarších 
historických památek.  (ama)

Sezona v Isarnu
je ohrožena

Letovice - Nová sezona v kelt-
ském skanzenu Isarno v Letovicích 
je ohrožena. Stávající nájemce totiž 
vypověděl smlouvu městu, které mu 
dlouhodobě pronajímalo pozemky. 
Vedení letovické radnice proto hle-
dá nového provozovatele.

„Může se stát, že bude ohrožena 
nejen aktuální sezona, ale i celá exis-
tence Isarna. Do výběrového řízení 
se totiž nepřihlásil žádný zájemce. 
Kdyby mělo zaniknout, byla by 
to velká škoda. Už třináct let totiž 
neodmyslitelně patří k Letovicím, 
je to také velké lákadlo pro turis-
ty,“ uvedl starosta Letovic Vladimír 
Stejskal.  (hrr) 

Červená na přejezdech řidičům
ani chodcům příliš mnoho neříká

nutí si obětí romského holocaus-
tu, především velkého množství 
romských dětí, které zde zahynuly 
ve velmi krátkém čase, ale také 
k informovanosti o holocaustu 
Romů. Jsem rád, že vznikne důstoj-
ný památník, který navždy bude 
připomínat tragické události spjaté 
s historií Romů vůbec,“ vyzvedl 
význam ojedinělého projektu minis-
tr školství Josef Dobeš. 

Památník bude i místem pro 
vzdělávání dětí, mládeže či nestát-
ních neziskových organizací. „Na 
vybudování památníku vyčleni-
la vláda přes 70 milionů korun. 
Větší část z této částky půjde na 
samotnou výstavbu památníku, 
zbylé prostředky zajistí provoz. 
Oproti původnímu záměru bude 

mít Památník romského holocaus-
tu menší rozsah činností, plánují 
se ale stálé výstavy a semináře,“ 
potvrdil vrchní ředitel sekce mezi-
národních vztahů a evropských 
záležitostí MŠMT Jindřich Fryč. 

Původní dva roky starý pro-
jekt Mezinárodního vzděláva-
cího a konferenčního centra byl 
vyhodnocený jako příliš fi nančně 
náročný. Stát by také nebyl schop-
ný dlouhodobě fi nancovat provoz 
centra v takovém rozsahu. Zámě-
rem MŠMT, které přichází s realis-
tičtější verzí projektu, proto bylo 
více zdůraznit pietní duch místa 
a s větším citem včlenit památník 
do lokality, kde se bývalý cikánský 
tábor nacházel. 

 Pokračování na str. 5

Farmářské trhy v Blansku 
chystají radní už na jaře

Blansko - Jedním z důležitých bodů nového programového prohlášení 
Rady města Blanska je mimo jiné snaha o pořádání pravidelných farmář-
ských trhů. 

„Je to jedna z novinek, rádi bychom ji realizovali již v nejbližší době,“ 
potvrdil starosta Lubomír Toufar. Inspirací jsou pro Blanenské akce podob-
ného typu, které jsou již v některých městech tradiční. „Navštívili jsme 
například trh v Brně v Kotlářské ulici a zaujalo nás, jak obrovský mají lidé 
o domácí výrobky či výpěstky zájem,“ dokladuje. 

První farmářské trhy v centru Blanska by se tak měly konat už letos na 
jaře. Jak řekl místostarosta Jiří Crha, nyní se hledá vhodná lokalita. Podle 
něho se rýsují tři možnosti. „Prostory před starou hasičkou v podzámčí, 
před Komerční bankou na náměstí Republiky a nebo přímo v parčíku před 
radnicí,“ prozradil. 

Kdy a jak často by se farmářské trhy konaly? „Mělo by to být od jara do 
podzimu, každých čtrnáct dní, v zimě by asi nebyl takový zájem,“ myslí si 
starosta Toufar. (bh)

Blanensko a Boskovicko - 
Dodržování předpisů na želez-
ničních přejezdech v blanenském 
okresu dělá neustále problémy jak 
řidičům, tak chodcům. 

Přesvědčili se o tom ve středu 
2. března policisté, kteří hlídkovali 
právě v okolí železnice například 
v Blansku, Rájci-Jestřebí, Letovi-
cích, Boskovicích a na dalších mís-
tech. Zaměřili se mimo jiné na to, 
jestli lidé nejezdí přes koleje příliš 
rychle a nevjíždějí nebo nevcházejí 
na přejezdy v době, kdy je v provozu 
signalizační zařízení.

„Hlídky během dne zkontrolo-
valy dvaadevadesát vozidel, z toho 
téměř u každého druhého řidiče 
našly nějaký problém v souvislosti 
s dodržováním pravidel silniční-
ho provozu. Celkem totiž policisté 
zaznamenali devětačtyřicet přestup-
ků a uložili pokuty za téměř čtyřicet 
tisíc korun,“ uvedla blanenské poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.

Osmnáct řidičů například pro-
jíždělo železniční přejezd v blízkos-
ti Boskovic, na němž je dovoleno 
jet maximálně padesátkou, rychleji. 
Nejvyšší naměřená rychlost tam 

dosáhla téměř osmdesát kilometrů 
za hodinu. 

„Další čtyři řidiči si zase příliš 
nelámali hlavu s tím, že na přejez-
du blikají červená světla, podob-
ně na tom byl také jeden chodec. 
Patnáct lidí za volantem auta při 
jízdě nepoužilo bezpečnostní pásy, 
dalších pět mělo svoje vozidlo ve 
špatném technickém stavu. Tři tele-
fonovali, jeden vyjel na silnici, pře-
stože už byl takzvaně vybodovaný 
a nemá tedy v současnosti platné 
řidičské oprávnění,“ doplnila Šeb-
ková.  (hrr)

Radim Hruška

Olešnice - Výbuch propanbuta-
nu unikajícího z desetikilogramové 
tlakové láhve vážně zranil devěta-

šedesátiletého muže v Olešnici. 
Podle policistů se exploze ozvala 
ve chvíli, kdy důchodce vstupoval 
do užitného objektu u rodinného 
domu.

K výbuchu došlo v úterý 1. břez-
na krátce před devátou hodinou 
ranní. Žár při explozi a tlaková 
vlna, která majitele domu odhodi-
la do vzdálenosti několika metrů, 

mu způsobily vážné popáleniny 
a další zranění. Část domu tlaková 
vlna zničila. Na místo vyjely čtyři 
jednotky, profesionální ze stanic 
v Kunštátu a v Boskovicích a míst-
ní dobrovolná jednotka z Olešnice. 

„Protože nebylo možné vyloučit, 
že padající zdivo někoho zasáhlo 
a zasypalo, ze stanice v Lidické 
ulici v Brně do Olešnice vyrazilo 
i družstvo hasičů lezců s technikou 
k záchraně osob z výšek a hlou-
bek, se dvěma hasiči lezci na palu-
bě také z letiště v Brně-Tuřanech 
odstartoval policejní vrtulník. Pro 
případné prohledání trosek byla 
rovněž povolána kynoložka se 
psem cvičeným k vyhledávání osob 
v sutinách,“ uvedl mluvčí jihomo-
ravských hasičů Jaroslav Haid.

Krizový scénář se naštěstí nepo-
tvrdil. Při příjezdu na místo totiž 
hasiči zjistili, že zraněný muž je 
mimo poškozené stavení a uvnitř 
zničeného objektu nikdo není. 
Majiteli domu hasiči poskytli před-
lékařskou pomoc a předali ho do 
péče zdravotníků. 

Záchranáři přebírali zraněného 
muže při vědomí, ale následně ho 
uvedli do umělého spánku. „Utrpěl 

těžké popáleniny prvního a druhé-
ho stupně na téměř třiceti procen-
tech těla. Zasažena byla hlava, krk, 
horní a dolní končetiny. Pro zajiš-
tění rychlého a šetrného transportu 
byl z Brna povolán vrtulník Letec-
ké záchranné služby, který muže 
za stálé intenzivní péče přepravil 
na popáleninové centrum Fakultní 

nemocnice Brno,“ popsal mluvčí 
jihomoravské záchranné služby 
Radek Turin.

Předáním zraněného záchra-
nářům práce hasičů neskončila. 
Museli zabezpečit části uvolněné-
ho zdiva proti samovolné destruk-
ci. Protože v přízemním zděném 
stavení o půdorysu sedm krát tři 
metry, které sloužilo jako dílna 
a letní kuchyně, tlaková vlna zboři-
la celou čelní stěnu a zasáhla i nos-
né konstrukce, k posouzení stavu 
objektu hasiči přivolali statika. Ten 
rozhodl o nutné demolici poloviny 
stavení.

Na místě. K výbuchu došlo v úterý 1. března krátce před devátou hodinou ranní. Část domu tlaková vlna zničila, 
zbytek musel být po rozhodnutí  stati ka zbourán.  Foto HZS JmK

Příčina. Tlaková láhev, ze které unikal plyn.  Foto HZS JmK

T laková vlna po explozi odhodila 
majitele domu do vzdálenosti 
několika metrů... 

 Jaroslav Haid, mluvčí jihomoravských hasičů

Původní podoba přeměny areálu Žalov.  Vizualizace MŠMTPůvodní podoba přeměny areálu Žalov.  Vizualizace MŠMT



Radim Hruška

Boskovice - 
Muzeum Bos-
kovicka bude 
v letošním roce 
šetřit. Přesto 
připravilo řadu 
z a j í m a v ý c h 
výstav a projek-
tů. Více prozra-
dila jeho ředitelka Dagmar Hama-
lová.

Dotknou se úsporná opatření 
boskovické radnice také muzea?

Ano. Rozpočet je ovlivněn úspor-
nými opatřeními ze strany zřizova-
tele, takže se budeme snažit maxi-
málně šetřit a hledat úspory.

I přes to ale připravujete řadu 
výstav...

První z nich už byla zahájena 
a představuje výtvarníka Rudolfa 

Lorence ve spolupráci s dalšími 
autory. Je to akce určená široké-
mu spektru návštěvníků, dětem 
i postiženým. K této výstavě nabí-
zíme několik doprovodných pro-
gramů – jak pro děti, či postižené, 
tak pro středoškoláky. Další výsta-
va, kterou zahájíme v květnu, bude 
věnovaná osobnosti Karla Absolo-
na. Zapůjčujeme ji z Moravského 
zemského muzea. Karel Absolon 
je boskovický rodák, narodil se 
přímo v budově rezidence. Před-
mětem jeho odborného zájmu byl 
především Moravský kras. Výstava 
nabídne velké množství fotografi í 
a představí Absolonovy životní osu-
dy, ale především jeho badatelskou 
činnost. 

Na další zajímavé akci jsme se 
dohodli s architektem Zdeňkem 
Fránkem. Bude se u nás prezentovat 
v srpnu a září. Je to autor Morav-
ského kartografi ckého centra ve 
Velkých Opatovicích, ale také řady 

jiných architektonických realizací. 
Na předvánoční období a Váno-
ce plánujeme výstavu Česká bible 
a Jiří Melantrich z Aventina, která 
je věnovaná jeho výročí. Bude se 
zabývat knižní kulturou a českými 
biblemi. Některé z nejstarších tiš-
těných biblí máme uloženy i u nás 
v muzeu.

Běží kromě výstav také nějaké 
dlouhodobé projekty?

V minulém roce jsme zahájili 
projekt Architektonické dědic-
tví Boskovicka, jehož hlavní část 
bude probíhat letos. Byl podpořen 
z evropských strukturálních fondů 
a je zaměřen na propagační aktivity. 
Muzeu Boskovicka umožňuje zvi-
ditelnění synagogy, ale také samot-
ného muzea. V rámci projektu jsme 
se prezentovali i na veletrhu Regi-
ontour, letos pak bude ještě probí-
hat rozhlasová reklama a reklama 
na vozidlech Dopravního podniku 

města Brna. Výstava představující 
projekt a architektonické památky 
regionu bude otevřena od 8. března 
do 20. dubna v prostorách Krajské-
ho úřadu Jihomoravského kraje. 
Dne 23. dubna se pak na Zámku 
Boskovice odehraje akce s názvem 
Otvíráme, která bude jednou z pre-
zentací k zahájení turistické sezony. 
Během ní představíme samotný pro-
jekt a pozveme veřejnost k návštěvě 
architektonických památek v regio-
nu. Propagační aktivity k architek-
tonickému dědictví Boskovicka 
jsou realizovány ve spolupráci 
s partnery, s provozovateli zámků 
v Boskovicích, Kunštátě, Lysicích, 
Velkých Opatovicích a Letovicích, 
partnerem projektu jsou také Jes-
kyně Blanických rytířů nebo Obec 
Horní Smržov. I když jsou mezi 
partnery organizace různého cha-
rakteru - soukromé společnosti, 
obec či Národní památkový ústav, 
spolupráce už trvá od roku 2008 

a je velice korektní a operativní. 
Společně například distribuujeme 
propagační materiály do informač-
ních center a snažíme se naše akti-
vity vzájemně koordinovat.

Pokračuje také projekt na rekon-
strukci synagogy?

Očekáváme, že v podzimních 
měsících se synagoga kvůli opravám 
uzavře. Sezona tak bude končit už 
v září. Opravy se budou týkat stře-
chy, protože je poškozená, budou 
se provádět i odvlhčovací práce ve 
zdivu. Pro návštěvníky je zajímavé, 
že budeme doplňovat některé detai-
ly do interiéru, který tak dostane 
autentičtější ráz. Je tam plánována 
také obnova stálé expozice.

Jak to vypadá s návštěvností ?
Tím, že jsme získali nové prosto-

ry multifunkčního sálu, jsme mohli 
možnosti muzea rozšířit. Daří se 
nám také nabízet výstavní prostory 
jiným zájemcům, protože se ukazu-
je, že jsou výtvarně velice zajíma-
vé. V minulém roce tam například 
proběhla výstava Sdružení Q nebo 
expozice věnovaná kachlům Krása, 
která hřeje. Tím, že máme již zmi-
ňovaný multifunkční sál, jsme moh-
li uskutečnit řadu doprovodných 
akcí, včetně programů pro školy. 
V minulém roce proběhlo řádově 
patnáct výstav a návštěvnost opět 
mírně narostla. Druhým faktorem je 
to, že máme široké spektrum dopro-
vodných programů pro školy. Kaž-
dý rok se počet doprovodných akcí 
snažíme doplňovat. Letos se chce-
me zaměřit na vytvoření základní 
nabídky pro hendikepované náv-
štěvníky. Pokud počítáme i dopro-
vodné akce, tak loni návštěvnost 
překročila patnáct tisíc lidí, takže 
jsme byli spokojeni.
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Boskovické muzeum připravuje na letošní rok řadu projektů

Rada kraje uspořádala výjezdní zasedání na Blanensku a Boskovicku

Hejtman podpořil nemocnice i R43

náš rozhovornáš rozhovor

KRIMI KRIMI

Z novostavby
zmizely okapy
Blansko, Klepačov - Měděné 

okapy včetně dvou kotlíků zmize-
ly z novostavby rodinného domku 
v městské části Blanska Klepa-
čově. Zloděj si je odnesl z volně 
přístupných prostor a majiteli tak 
způsobil škodu asi jedenáct tisíc 
korun.  (hrr)

Muž má na 
svědomí loupež 

i krádež
Blanensko - Z trestného činu 

loupeže a následně také krádeže je 
podezřelý sedmadvacetiletý muž 
z Blanenska. Začátkem ledna letoš-
ního roku totiž na nádraží v Rájci-
Jestřebí požadoval stokorunu od 
třiapadesátiletého muže. Vyhrožo-
val, že pokud mu peníze nedá, že ho 
zabije a hodí pod vlak. Přitom muže 
fyzicky napadl. Ten z obavy o svůj 
život nakonec podezřelému vydal 
pět set korun.

„Nebyl to ale jediný trestný 
čin, kterého se měl podezřelý muž 
dopustit. Jen o několik dní dříve 
byl krást v benzínové čerpací stani-
ci ve Velkých Opatovicích. Dovnitř 
se dostal poté, co rozbil betonovou 
dlaždicí okno. Z prodejny odnesl 
množství cigaret, motorové a hyd-
raulické oleje a lihoviny. Způsobil 
tak škodu za více než čtyřiatřicet 
tisíc korun,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. Pod-
le ní byl navíc muž už v minulosti 
odsouzen pro majetkovou trestnou 
činnost.  (hrr)

Cyklista popil
pivo a rum

Rájec-Jestřebí - Před jízdou na 
kole se vydatně posilnil alkoho-
lem pětapadesátiletý muž v Rájci-
Jestřebí. Když jej zastavila v neděli 
27. února kolem půl desáté večerní 
policejní hlídka, zjistila, že muž 
je pod vlivem alkoholu. Dechová 
zkouška u něj prokázala 1,76 promi-
le. Muž přiznal, že před jízdou popil 
rum a čtyři piva. Policisté mu proto 
zakázali další jízdu.  (hrr)

Vloupal se do 
rodinného domu

Boskovice - Do rodinného domu 
v Boskovicích se ve čtvrtek 24. února 
vloupal zloděj. Ukradl fi nanční hoto-
vost v korunách, eurech a v dola-
rech. Kromě toho si odnesl šperky ze 
žlutého kovu. Celkem tak způsobil 
škodu za 134 tisíc korun.  (hrr)

Pivo proložil 
slivovicí a řídil
Boskovice - I v dopoledních hodi-

nách můžete na silnicích našeho 
okresu potkat řidiče, který je značně 
opilý. Přesvědčili se o tom policisté 
ve středu 23. února v Boskovicích. 
Kolem desáté hodiny zastavili osob-
ní auto Peugeot 206. Jeho osmapa-

desátiletý řidič nadýchal 1,97 promi-
le. Při opakované zkoušce mu pak 
policisté naměřili v dechu dokonce 
2,04 promile. Řidič přiznal, že večer 
před jízdou požil několik piv a vypil 
také asi půl litru slivovice. Policisté 
mu proto zadrželi řidičský průkaz 
a zakázali další jízdu.  (hrr)

Vandal propíchal
kola autům

Svitávka - Neradostné překva-
pení čekalo na majitele dvou osob-
ních aut, která nechali zaparkovaná 
přes noc před jedním z domů ve 
Svitávce. Neznámý vandal tam 
totiž na autě značky Hyundai pro-
píchal dvě pneumatiky, na dalším 
voze značky Citroën pak poničil 
stejným způsobem tři kola. Způ-
sobil tak škodu kolem osmi a půl 
tisíce korun.  (hrr)

Nádrže traktorů
zůstaly prázdné

Benešov - Pod rouškou noci na 
úterý 21. února se vydal krást naftu 
do zaparkovaných vozidel v země-
dělském areálu v Benešově zatím 
neznámý zloděj. Nejprve se dostal 
přes plot. Poté vyčerpal ze zaparko-
vaného nákladního auta sto padesát 
litrů a ze dvou traktorů dalších dvě 
stě padesát litrů nafty. Celkem tak 
způsobil škodu za téměř čtrnáct tisíc 
korun.  (hrr)

Pár nakupoval 
bez placení

Velké Opatovice - Láhev koňa-
ku, whisky, vodky a další alkohol si 
chtěli bez placení odnést z prodejny 
ve Velkých Opatovicích jednadva-
cetiletý muž se čtyřiadvacetiletou 
ženou. Láhve si v prodejně nasklá-
dali do batohu a bez toho, aniž by 
je zaplatili, vyšli ven před prodejnu. 
Způsobili tak škodu za více než pat-
náct set korun. Policisté, kteří krádež 
vyšetřují, následně zjistili, že muž už 
s majetkovou trestnou činností zku-
šenosti má. V minulosti byl za stejný 
čin odsouzen.  (hrr)

Mladá žena přišla
o peněženku

Boskovice - O tom, že nechat si 
volně položenou kabelku na disko-
téce se nevyplácí, se přesvědčila 
v noci na neděli 20. února v Bos-
kovicích jednadvacetiletá žena. 
V době mezi čtvrtou a pátou hodi-
nou ranní jí totiž někdo z kabelky 
vzal peněženku s doklady, ale také 
bankovní kartou a fi nanční hoto-
vostí. Ženě vznikla sice malá škoda 
ve výši asi dvě stě korun, ale kvůli 
ukradeným dokladům a platební 
kartě ji čeká řada nepříjemných 
problémů. 

Podobně dopadl také jednadvace-
tiletý muž, který v baru v Boskovi-
cích nechal volně odloženou lyžař-
skou bundu. Tu mu v nestřeženém 
okamžiku někdo ukradl včetně 
peněženky s platební kartou a fi nanč-
ní hotovostí. Muži tak vznikla škoda 
za asi osm set korun. (hrr) 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenský Dělnický 
dům se stal ve středu místem koná-
ní letošního druhého výjezdního 
jednání Rady Jihomoravského kra-
je. Kromě představitelů kraje se ho 
zúčastnili také starostové Blanska, 
Boskovic a Letovic.

Nejdůležitější výstup z akce se 
týkal kromě dopravy zdravotnictví. 
Jak oznámil po skončení jednání 
hejtman Michal Hašek, nemocnice 
v Blansku i Boskovicích se zapojí 
do společné koncepce veřejného 
zdravotnictví v kraji. „Obě tato 
zařízení budou po dohodě se sta-
rosty dotyčných měst zařazena do 
koncepce lůžkové péče Jihomorav-
ského kraje. Zástupci obou zřizova-
telů také budou působit v příslušné 
zdravotní skupině. Jednoznačně se 
ohrazuji proti informacím někte-
rých médií, že dojde k rušení něk-
teré z nemocnic,“ uvedl. 

Druhým důležitým bodem jed-
nání byla dopravní situace. „Se 
starosty jsme se vzájemně infor-
movali o názorech na superkon-
cepci Ministerstva dopravy. Vedení 
kraje preferuje výstavby komuni-
kace R43 po etapách. Jednoznačně 
požadujeme, aby se na Blanensku 
začalo s výstavbou co nejdříve,“ 
shodli se hejtman i starostové. 
Rada kraje v této souvislosti vyzva-
la všechny zákonodárce zvolené na 
jižní Moravě, aby razantněji toto 
rozhodnutí podporovali. „Jde nám 
zejména kromě podpory přípravy 
a budování zmíněné silnice R43 
včetně rozčlenění její stavby také 
o silnice R52 a R55 a železniční 
uzel Brno. To jsou klíčové doprav-
ní stavby, které ovlivní atraktivitu 
regionu,“ zdůraznil Hašek.

Rada kraje v této souvislosti vza-
la na vědomí informaci boskovic-
kého starosty Jaroslava Dohnálka, 
předsedy svazku obcí pro výstavbu 
R43, o přípravě petice na podporu 
výstavby silnice R43. 

„Počítáme s individuální podpo-
rou této petiční akce. Zatím bylo 
více slyšet hlasy odpůrců stavby, 
doufám, že během projednávání 
Zásad územního rozvoje Jihomo-
ravského kraje dojde také na hlasy 
těch, kteří výstavbu podporují,“ 
dodal hejtman. Text petice pod-
le Dohnálka vznikne nejpozději 
do dvou týdnů. „Bude šířena do 

všech obcí regionu, věříme, že ji 
podpoří i města a obce, kterých se 
tato výstavba až tak bezprostředně 
netýká. Pro rozvoj regionu je ale 
nezbytná a proto jsem přesvědčen, 
že najde zastánce i tam,“ věří bos-
kovický starosta. Adresátem petice 
bude ministr dopravy, příslušné 
výbory sněmovny i senátu a krajští 
zastupitelé.

Rada jednala i o problematice 
školství. „Optimalizaci škol bude-
me řešit nejen s řediteli, ale také se 
samosprávou. Připomínky z dneš-
ního jednání rady projedná komi-
se, kterou zřídilo zastupitelstvo. 

První výstupy budou známé do 
konce března,“ prozradil náměs-
tek hejtmana Stanislav Juránek. 
Všechny kroky pak podle něho 
schválí krajské zastupitelstvo na 
podzim. 

Starostové tří největších měst 
regionu byli s výsledkem jednání 
krajské rady spokojeni. Blanenský 
starosta Lubomír Toufar vyjádřil 
potěšení, že místní nemocnice bude 
platnou součástí koncepce lékařské 
péče. „Jsem také rád, že se do plá-
nu dopravních staveb v kraji dostal 
průtah Lažánkami,“ líbí se mu. 
 Pokračování na str. 4

Letní slavnost v Rájci letos nebude

Policisté objasnili hned dvě vloupání do chat
Blansko, Lhota Rapotina - Jako 

místo svého pobytu v zimě si dvaa-
třicetiletý bezdomovec zvolil jednu 
z chat v blízkosti Blanska. Do objek-
tu se asi vloupal už vloni v listopadu 
a od té doby v ní neoprávněně pobý-
val až do pátku 18. února. Blanenští 
policisté totiž na základě šetření zís-
kali podezření, že by se v chatě mohl 
ukrývat a při namátkové kontrole jej 
v tento den na místě zadrželi. 

„Muž se do chaty dostal neuza-
mčenou brankou, po vypáčení oke-
nice a rozbití okna. Během svého 
pobytu spotřeboval elektrickou ener-
gii, ukradl plynová kamna a vymě-
nil si zámky tak, aby měl do svého 
úkrytu volný přístup. Majitelům 
objektu tak způsobil škodu za nej-
méně tři a půl tisíce korun. Nyní je 
nyní podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže a porušování domovní 

svobody,“ uvedla blanenská policej-
ní mluvčí Iva Šebková.

V rukou policie skončil také dal-
ší zloděj, který se vydal krást do 
rekreační chaty, tentokrát ve Lhotě 
Rapotině. V neděli 20. února jej pří-
mo při činu vyrušili majitelé objektu. 
Dvaadvacetiletý muž z plotu vylezl 
na verandu, poté rozbil okno do pod-
kroví a dostal se dovnitř. V chatě 
vzal balení rozpustné kávy, dvě sví-

tilny a rozházel další věci. Způsobil 
tak škodu za méně než tisíc korun, 
přesto je nyní podezřelý ze spáchání 
trestných činů krádež a porušování 
domovní svobody.

„Následným šetřením policisté 
zjistili, že v obou případech se jed-
nalo o osoby, které se již v minulos-
ti dostaly do křížku s policií kvůli 
páchání majetkové trestné činnosti,“ 
doplnila Iva Šebková.  (hrr)

Rájec-Jestřebí - Tradiční Letní 
slavnost, která se konala v posled-
ních letech vždy v červnu v areálu 
zámeckého parku v Rájci-Jestřebí, 
letos nebude. Rada města rozhodla 
vzhledem ke stavu prostor letního 
kina a výši nákladů akci nepořádat. 

„V loňském roce jsme otevřeli 
rekonstruovanou sokolovnu, takže 
větší kulturní akce přesuneme tam. 
Lidem mohu každopádně slíbit, že 
zrušení Letní slavnosti nebude v 
žádném případě znamenat omeze-
ní kultury v Rájci-Jestřebí. Pouze 
jednotlivá vystoupení rozložíme do 

celého roku,“ řekla Marie Horáčko-
vá z odboru kultury rájecké radnice 
a upozornila např. na tři nejbližší 
divadelní představení. „Už 18. břez-
na uvede Divadlo Klauniky hru Don 
Quiote de la mAncha, 1. dubna se 
mohou těšit příznivci Ivana Vyskoči-
la a Michaely Dolinové na předsta-
vení Dostanu tě na jahody a 13. květ-
na k nám zavítá Ochotnické divadlo 
Boskovice s představením Tornádo,“ 
vyjmenovala Horáčková. Předprodej 
vstupenek probíhá v rájeckém infor-
mačním centru a v informační kan-
celáři Blanka v Blansku.

„Divadelní spolek Rájec-Jestřebí 
bude mít v polovině dubna premié-
ru představení Jak začala a skončila 
trojská válka, chystají se koncerty 
Klubu přátel hudby a mezinárodní-
ho hudebního festivalu Concentus 
Moraviae, v červnu se mohou děti 
a jejich rodiče těšit na vystoupe-
ní Michala Nesvadby, od dubna je 
připraveno také několik divadel-
ních představení pro děti z prvního 
a druhého ročníku základní školy, 
z mateřské školy a maminky na 
mateřské dovolené,“ nastínila další 
plány.  (pš)

Lidový dům bude 
mít více lůžek 

Lysice - I v zimních měsících 
pokračuje další rekonstrukce Hotelu 
Lidový dům v Lysicích. 

„Po loňském otevření restaurace, 
hotelu a sálu pracujeme na ubytová-
ní v zadní části budovy,“ řekl maji-
tel hotelu Zdeněk Růžička. 

Podle jeho slov chtějí už začát-
kem května letošního roku otevřít 
zájemcům dalších čtrnáct nových 
moderních pokojů. „Celkem se tak 
kapacita našeho zařízení navýší na 
pětapadesát míst.

  Pokračování na str. 4

Jednání. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (uprostřed) se starostou Boskovic Jaroslavem Dohnálkem 
(vlevo) a Blanska Lubomírem Toufarem.  Foto Bohumil Hlaváček
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Mario Kubec: Když budou 
hvězdy nakloněny, zůstanu v Boskovicích
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Finalistka MISS: Motokros mě baví, ale zdraví je přednějšíFinalistka MISS: Motokros mě baví, ale zdraví je přednější

Soutěž 
o vstupenky 
Na úterý 29. března od 19.30 

hodin se mohou těšit všichni pří-
znivci Jana Krause. V sále Dělnic-
kého domu v Blansku se uskuteč-
ní pořad Talk show aneb Hvězdy, 
jak je neznáte. Oblíbený bavič 
a moderátor si tentokrát pozval 
jako hosty zpěváka Davida Matt -
ti oliho a Václava D. Kosíka. 

Ve spolupráci s pořadatelem 
jsme pro vás připravili soutěž 
o dvě vstupenky na akci. Jak 
vyhrát? Úkol je jednoduchý. 
Odpovězte na otázku, správ-
nou odpověď pošlete poštou 
na adresu Zrcadlo Blanenska 
a Boskovicka, nám. Svobody 2, 
678 01 Blansko nebo na e-mail:
soutez@zrcadlo.net a pak už jen 
čekejte, jestli se na vás usměje 
štěstí  a budete vylosovaní. 

Otázka: Kdo je sou-
časnou partnerkou Jana 
Krause?

a) Jana Krausová

b) Ivana Chýlková

c) Simona Stašová 

Pokud nevíte odpověď nebo 
nechcete soutěžit, lístky si můžete 
zajisti t v předprodeji v blanen-
ské informační kanceláři Blanka 
v Rožmitálově ulici.  (zbb)

Radim Hruška

Boskovické Ochotnické divadlo 
Mirka Konečného v současné době 
nacvičuje kabaret na motivy fi lmu 
Limonádový Joe. Režisérské tak-
tovky se ujal známý herec Mario 
Kubec, který ještě loni působil 
v boskovickém westernovém měs-
tečku.

Spolupráce s westernovým 
městečkem tedy pro vás defini-
tivně skončila? 

Co je dnes v životě defi nitivní? 
Odešel jsem z osobních důvodů, 
které nechci rozebírat. Ztratil jsem 
tam víru v přátelství lidí, kterým 
jsem mnohé obětoval a věřil.

Zůstanete i nadále bydlet v Bos-
kovicích nebo plánujete stěhování 
jinam?

Po všech životních trampotách 
už nikdy neříkám nikdy. Jestli 
zůstanu v Boskovicích, nezáleží 
jen na mně. Líbí se nám tady. Ale 
pochopitelně chci a je mou povin-
ností uživit rodinu, která sem 
za mnou šla! Jestli tomu budou 
hvězdy nakloněny, tak zůstaneme. 
Pokud ne, tak se budu muset poo-
hlížet po práci někde jinde. Jestli 
bude blízko nebo dál, bude i rozho-
dující, zůstaneme-li v Boskovicích 
nebo se odstěhujeme. Také záleží 
na lidech. Všechno je dnes o nich. 
Jeden můj známý mi vytýká, že se 
všude kam přijedu, chovám nor-
málně. Lidé jsou prý zklamaní, že 

Pavel Šmerda

Stárnoucí muzikant, který strávil 
spoustu let na zaoceánských lodích, 
se vydává hledat ztracenou dce-
ru do krajanské vesnice v rumun-
ském Banátu a najde to, co neče-
ká... Takový je ve stručnosti příběh 
nového fi lmu Ostrov svaté Heleny. 
Hlavní roli v něm ztvárnil zpěvák 
Laďa Kerndl. 

Nemohu se na úvod zeptat jinak. 
Jak se zpěvák dostane k fi lmu?

Už v roce 2005 jsem dostal nabíd-
ku na hlavní roli ve fi lmu Ostrov 
svaté Heleny, kterou jsem s velkým 
potěšením přijal. Byla to pro mě vel-
ká příležitost. Pevně jsem v tu dobu 
věřil, že fi lm bude do půl roku hoto-
vý. Nakonec vyšel na světlo boží 

až po šesti letech. Chyběly peníze, 
pořád se něco odkládalo a mnoho 
lidí už ani nevěřilo, že se povede 
dokončit. Naštěstí to vyšlo. 

Byl to váš sen zahrát si ve fi lmu?
Nemohu říct, že by to byl sen, že 

bych po tom toužil, ale říkal jsem 
si, že by to nebylo špatné zkusit. 
Spousta zpěváků, ať už českých 
nebo zahraničních, se objevila ve 
fi lmu, tento má navíc hudební motiv. 
Písničky, které jsem tam nazpíval, 
dopadly dobře, sešla se skvělá parta 
muzikantů.

Natáčení probíhalo na několi-
ka místech, velká spousta záběrů 
vznikla např. v Moravském krasu, 
v Černé Hoře, tedy jen kousek od 
vašeho bydliště...

Laďa Kerndl dostal hlavní roli ve filmu

Pro krásnou dívku hodně netra-
dičního koníčka má loňská Miss 
Zrcadlo Sympati e Nikola Vránová ze 
Svitávky. „Baví mě motokros,“ svěři-
la se hned na začátku. 

S tí mto sportem podle svých slov 
začínala v 15 letech, ale už předtí m 
se o něj hodně zajímala. „Díky tať-
kovi, který se mu věnoval a stále 
věnuje, mě to šíleně nadchlo. Jezdi-
la jsem s ním na závody, pomáha-
la mu opravovat motorky. Když to 
viděl, tak mi také jednu pořídil. Byl 
to Simson, který mně předělal na 
enduro,“ svěřila se Nikola s tí m, že 
okamžitě začala s tréninkem. „Nej-
prve jsem to zkoušela na rovince. 
Vzpomínám si, že taťka za mnou 
pořád běhal. Pak jsem jezdila na 
zahradě, kde máme pole. Samo-

zřejmě jsem skončila v prvním řád-
ku brambor. Ale na druhou stranu 
musím říct, že jsem se velmi rychle 
naučila řídit, takže jsme začali jez-
dit i na opravdové tratě do Rudky 
u Kunštátu a do Bělé u Jevíčka,“ 
prozradila sympati cká černovláska.

Neuběhlo ani půl roku a Nikola 
se postavila na start svých prvních 
závodů. „Byla jsem šíleně nervózní, 
ale docela se mi to povedlo. Skončila 
jsem čtvrtá, nebýt pádu a vysílení, 
mohla jsem být druhá,“ pochlubila 
se s tí m, že postupně vyměnila pade-
sátku Simson za silnější Yamahu, kte-
rou po čase nahradila Honda. 

Závody v Rudce byly bohužel pro 
Nikolu nejen první, ale také posled-
ní v životě. „Po nějakých dvou 
letech, co jsem jezdila motokros, 

mně začaly zdravotní problémy. 
Měla jsem „roztřepaný“ žaludek, 
musela jsem i do nemocnice, takže 
jsem se závoděním přestala,“ dopl-
nila a zároveň s tí m si oddechla, že 
za dva roky, ce se ježdění věnova-
la, neměla žádné závažnější pády. 
„Taťka mě dobře vybavil. Koupil 
chrániče, boty... Musím to zaklepat, 
i když je to hodně nebezpečný sport 
a vážná zranění jsou tam takřka na 
denním pořádku, v tomto směru 
jsem měla štěstí . A když už to hrozi-
lo nebo jsem se bála, tak jsem radši 
motorku položila na bok. Musela 
jsem si navíc dávat pozor, jsem hol-
ka a nebudu se přece ničit, navíc 
kdybych měla nějaké šrámy, tak 
bych se nemohla přihlásit do Miss 
Zrcadlo.:-),“ pousmála se.

V současné době se Nikola podle 
svých slov jen občas sveze na tátově 
stroji, zkoušela i jízdu na čtyřkolce. 
„Ne, že by mě to nelákalo, ale závo-
dění jsem zabalila. Doktoři říkali, že 
mám nízko položený žaludek a pro-
blémy by se mohly objevit znovu. 
Nechci riskovat,“ řekla s tí m, že na 
motokros jako takový ale v žádném 
případě nezanevřela. „,Dělám taťko-
vi mechanika. Když mění kolo nebo 
opravuje nějaké lehčí záležitosti , tak 
mu pomáhám. Vím, kde jsou svíčky, 
kde má motorka jaké součástky. Když 
jsme měli doma ještě starou ČZ, tak 
jsem pravidelně každý týden vytaho-
vala s taťkou motor. Navíc, u moto-
krosu je super parta, pohoda, mám 
tam hodně známých,“ dodala Nikola 
Vránová.  Pavel Šmerda

potkají známou tvář a ona je „nor-
mální“. To je prý můj problém. 
Chápete to?

Daří se vám vracet do světa fi l-
mu a televize?

Kontakty byly přetrhané. Teď se 
je opět snažím navázat. A daří se. 
Často paradoxně jezdím za prací 
do Prahy. Jsou tady další nabídky, 
které postupně zvažuji. Když jsem 
pracoval ve westernovém městeč-
ku, tak jsem musel spoustu z nich 
odmítnout. Minulé prázdniny jsem 
nevzal například hlavní roli v seri-
álu na Primě. Nyní získávám kon-
takty zpět. Oslovil mě Josef Laufer, 
který mně obsadil do své nové hry. 
Ta by se hrála v Praze a také na 
zájezdech, přitom by mně zbyl čas 
i na projekty, kterých mám v hlavě 
mnoho. Doteď jezdím ještě jedno 
zájezdové představení. 

Dostal jsem nabídky i z brněn-
ských divadel. Ale nechci být váza-
ný na stálé angažmá. Po revoluci 
jsem vstoupil takzvaně na volnou 
nohu a snažím se být svým pánem, 
i když je to těžké. 

Kde vás tedy mohou diváci 
vídat?
Říkám, že jsem byl ve správný 

čas na správném místě. Natočil 
jsem totiž seriál Chlapci a chlapi, 
který se v televizi stále opaku-
je na různých stanicích. Teď běží 
na Barrandově. S Českou televizí 
jsem také natočil třídílný fi lm Blu-
dičky. Celé září jsem připravoval 

fi lm WesternStory, který poběží 
od květnu v kinech. A v současné 
době se připravuji na natáčení drs-
ného westernu, který se bude točit 
také v americkém státu Montana, 
nejen jako herec, ale pomáhám 
i s produkcí. 

Jak jste se dostal k režírování 
nového představení boskovických 
ochotníků?

Dostal jsem nabídku od Kar-
la Malacha, který dělá správce 
sokolovny. Ochotnické divadlo 
Mirka Konečného stálo vzhledem 
k nemoci jeho režiséra. Důkladně 
jsem to zvažoval. Pan Malach mi 
svatosvatě slíbil, že není problém 
vyhovět všem mým scénickým 
nápadům. Mluvil jsem i s jednot-
livými herci a oni spolupráci také 
přislíbili. Tak doufám, že v tomto 
případě to nebude platit ono známé 
„sliby-chyby“. 

Podle čeho jste vybíral obsazení 
jednotlivých rolí do připravované-
ho kabaretu?

Viděl jsem ze záznamu minulé 
představení souboru, a podle něj 
pak vybíral herce do kabaretu. 
Musím říci, že celé představení 
bylo povedené. Na ochotnické 
úrovni neprofesionálních herců 
tam byly velmi dobré výkony, jak 
herecké, tak pěvecké. Proto jsem se 
také rozhodl, že do toho půjdu. Na 
zkoušení ale máme poměrně málo 
času. Začali jsme v únoru a premi-
éra je koncem dubna. Při pracovní 

vytíženosti všech zúčastněných je 
to velice náročné.

Jdou vám přípravy dobře od 
ruky?

Dáse říci, že ano. V současné 
době jsem těsně před zhroucením 
(smích). Máme mimo jiné problé-
my s tím, že hledáme těžko termí-
ny, kdy se můžeme sejít na zkou-
šení. Když už je konečně najdeme, 
tak do toho začne řádit chřipková 
epidemie a nebo přehozené směny 
v práci. Další problém je v tom, 
že ještě nemáme kompletní počet 
tanečnic a kovbojů. Doufám, že se 
to všechno dá dohromady a muzi-
kanti začnou chodit včas na zkouš-
ky. 

S nastudováním každé hry samo-
zřejmě vznikají problémy. Ty jsou 
ale od toho, aby se řešily. I kdy-
bych viděl, že jsou velké, tak to 
nesmím dát najevo, protože režisér 
je nositelem dobré nálady a základ-
ní myšlenky. Kdybych se zhroutil, 
tak se zhroutí všechno (smích), a to 
nemůžu dopustit. Kabaret Limoná-
dový Joe bude plný písniček, tan-
ce, legrace, nadsázky a lechtivých 
scén.

Budete se držet čistě režisérské 
role nebo vás diváci uvidí také na 
place?

Ne. Nejsem megaloman, sta-
čí když zvládnu režii. Navíc chci 
všechno sledovat pohledem z ven-
ku. To je hodně důležité.

 Pokračování na str. 4 
 Foto archiv Maria Kubce Foto archiv Maria Kubce

Nikola Vránová na motokrosové trati .  Foto archivNikola Vránová na motokrosové trati .  Foto archiv

O čem je fi lm Ostrov svaté Heleny...O čem je fi lm Ostrov svaté Heleny...
Zpěváka Franti ška obklopuje poslední dobou zmar. Jeho někdejší slá-

va a peníze jsou pryč, opouští  ho hlas, zdraví i manželka. Dcera Helena 
odešla z domu už dávno. Odjela raději do vesnice Svatá Helena, ležící 
v horách nad Dunajem v dalekém rumunském Banátu, kde učí děti  tamní 
české menšiny, jen aby nemusela poslouchat věčné domácí hádky. Fran-
ti šek zůstává sám. Obklopují ho zaprášené vzpomínky na život muzikanta 
na zaoceánských výletních lodích a v opuštěném bytě je mu společní-
kem jen pes. Přivydělává si jako dělník v pivovaru a dojíždí za nemocným 
přítelem, hudebníkem Gustou. Ten mu poradí, aby ženu nechal jít, ale 
dceru ať neztratí . A tak se Franti šek vydává do ti síc kilometrů vzdálené 
krajanské vesnice Svatá Helena. Cesta do Banátu, hledání dcery Heleny, 
která o sobě nedává vědět, setkání s lidmi, kteří žijí v souladu s Bohem 
a přírodou, to vše nakonec Franti ška téměř smíří s myšlenkou, které se 
s přibývajícím věkem bojí - že dožije život ve vyhnanství samoty. Věci však 
dostanou nečekaný spád...  (pš)

Byla to náhoda. Panu režisérovi 
padla zdejší krajina do oka. Morav-
ský kras, propast Macocha, pstruhár-
na, okolí Adamova, Pivovar v Černé 
Hoře, to vše je velice působivé. Jsem 
rád, že jeho volba padla právě na 
tato místa, protože jsme samozřejmě 
mohli natáčet kdekoliv. 

Významná část fi lmu se odehrá-
vá v Rumunsku. Byl jste v Banátu, 
kde se nacházejí české vesnice, 
poprvé?

Ano. Dřív, když jsem plul po 
moři, jsem byl několikrát v přístavu 
Constanta, kde jsme kotvili. Ten-
tokrát jsme přijeli do těchto veli-
ce chudých částí země. Musím se 
přiznat, že z tamních lidí jsem byl 
nadšený. Jsou úžasně čistí na srdci, 
vděční za každý úsměv, každé dob-
ré slovo. V lecjakých věcech jim 
mohu závidět. 

Jak na vás tamní prostředí zapů-
sobilo?

Pro mě to bylo velice příjemné, 
protože jsem si zavzpomínal na svo-
je dětství. Čas se tam zastavil, jak 
se tam ještě dnes žije, tak se žilo u 
nás na vesnicích někdy před 40 až 
50 lety.

Kolik dnů jste v Rumunsku strá-
vili?

Byli jsem tam dvanáct dnů, z toho 
jsem měl polovinu okolo 39 horeč-
ku, takže jsem to velmi těžce nesl. 
Ve fi lmu to bohudík není poznat. 

Záběry, kde bylo vidět, že jsem 
nemocný, se tam nazařadily.

Co pro vás bylo na roli muzikan-
ta Franti ška nejtěžší?

Nejtěží byla vůbec ta role. Já 
jsem v zásadě hrál jen v 16 letech 
v divadle, měl jsem možnost se 
dostat do recitálu Ljuby Hermano-
vé, tehdejší významné zpěvačky, 
která vystupovala v divadle Večerní 
Brno. Ale zahrát si ve fi lmu, jak už 
jsem řekl, byla pro mě novinka. Vzít 
hned hlavní roli je trochu odvaha, 
že? Pan režisér si mě zvolil a diváci 
musí posoudit, jak se to povedlo. 

Kdyby přišla další nabídka, šel 
byste do toho znovu?

Je to docela možné, že nabídka 
přijde, ale o tom jsem ještě neu-
važoval. Film jde teprve do kin, 
uvidíme, jaký bude ohlas. 

Co dalšího chystáte na letošní 
rok?

Vystoupím na velkém koncertu 
hitů 60. let, který bude 5. května 
v Brně. Zazpívám tam např. spo-
lečně s Ivetou Simonovou, Evou 
Pilarovou, Karlem Štědrým a další-
mi. Připravuji také druhý díl knihy, 
koncerty a především dvě nové des-
ky. Jedna bude swingová se světo-
vými evergreeny. Loni jsem vydal 
k 65. narozeninám desku s fi lmový-
mi melodiemi, jelikož byla celkem 
úspěšná, udělám druhý díl. 

Laďa Kerndl a Pavel Bobek při natáčení fi lmu.  Foto archivLaďa Kerndl a Pavel Bobek při natáčení fi lmu.  Foto archiv
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Nové zajímavé soutěže se mohou zúčastnit také lidé, kteří rádi fotí 

Hasiči mohou získat peníze
CO SE DĚJE V REGIONU

Planetku pojmenovali po městě Boskovice

Hejtman podpořil nemocnice...
Pokračování ze str. 2 
Jeho boskovický kolega ocenil rovněž připravovanou koncepci lékař-

ské péče. „Jde o smysluplný krok, který zamezí možným třenicím mezi 
nemocnicemi v Boskovicích a Blansku. Očekávám, že koncepce řekne, na 
co by se tato zařízení měla specializovat,“ uvedl. Starosta Letovic Vladi-
mír Stejskal z jednání krajské rady vyzdvihl skutečnost, že hejtman Ha-
šek zadal radním úkoly, které mají vést k stavbě autobusového terminálu 
v Letovicích, důležitém dopravním uzlu na hranicích kraje.

Kemp Olšovec v Jedovnicích se už chystá na novou sezonu

Pavel Šmerda

Brno, Blansko - Dobrovolní 
hasiči mají šanci získat peníze navíc 
pro svoji činnost. Od úterý 1. března 
se mohou jednotlivé sbory a jednot-
ky na území moravských krajů při-
hlásit do RWE soutěže Dobrovolní 
hasiči roku 2011. Ve hře je více než 
400 tisíc korun. 

„Soutěž je vypsaná ve třech kate-
goriích. První je pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, druhá pro sbo-
ry dobrovolných hasičů a třetí nese 
název Hrdina roku. Každá kategorie 
je navíc rozdělena ještě na podka-
tegorie. První je určena pro Morav-
skoslezský a Olomoucký kraj, dru-
há pak pro Jihomoravský a Zlínský 
kraj a kraj Vysočina. Podrobná 

pravidla a přihlašovací formulář do 
všech kategorií naleznou zájemci na 
stránkách mediálního partnera akce 
www.moravskehospodarstvi.cz,“ 
řekl Jiří Bezděk, regionální mluvčí 
společnosti RWE.

Soutěž je dvoukolová. V prvním 
kole vybere odborná porota z při-
hlášek tři fi nalisty v každé z katego-
rií. Ve druhém kole pak zvolí svého 
vítěze veřejnost prostřednictvím 
hlasování na internetových strán-
kách www.moravskehospodarstvi.
cz. Vyhlášení vítězů se uskuteční 
na slavnostním setkání fi nalistů 
v polovině listopadu.

Do RWE soutěže Dobrovolní 
hasiči roku 2011 se však nemusí 
hlásit pouze hasičské sbory a jed-
notky. Souběžně s ní totiž organi-

zátor pořádá i fotografi ckou soutěž 
Já hasič, do které se může hlásit 
každý. Stačí zaslat snímky, které 
zachycují hasiče nejen v dramatic-
kých momentech. 

Organizátoři tak chtějí podpořit 
fotografy, a díky jejich snímkům 
poukázat na hasičské povolání ze 
všech úhlů. „Do soutěže se může 
přihlásit každý, kdo zašle maxi-
málně tři fotografi e prostřednic-
tvím internetové přihlášky na adre-
se www.moravskehospodarstvi.
cz. Zároveň s nimi pak adresuje 
na pořadatele i CD. Tématem musí 
všechny snímky odpovídat práci 
hasičských sborů a jednotek, a to 
dobrovolných i profesionálních. 
Mohou se týkat jak zásahů v terénu, 
tak soutěží nebo činnosti podporu-

jící společenský a kulturní život 
v obci. Podmínkou je také poříze-
ní fotografi í na území moravských 
a slezských krajů,“ uvedl šéfre-
daktor Moravského hospodářství 
Roman Müller. 

Soutěž začíná 1. března a uzávěr-
ka je 20. července. Odborná porota 
následně vybere třicet nejlepších 
fotografi í, které budou od 5. září 
do 30. října zveřejněny na webo-
vých stránkách www.moravskehos-
podarstvi.cz. Po ukončení hlasování 
pak organizátor vyhlásí absolutního 
vítěze. Ten získá voucher v hodno-
tě deseti tisíc korun od společnosti 
NICON. Podrobná pravidla a při-
hlašovací formulář naleznou zájem-
ci rovněž na stránkách www.morav-
skehospodarstvi.cz. 

Lidový dům
bude mít
více lůžek 

Pokračování ze str. 2
Jedná se převážně o dvoulůž-

kové pokoje, u některých je navíc 
možnost přistýlky. Všechny budou 
vybaveny televizí a mít samostatné 
sociální zařízení,“ prozradil majitel 
s tím, že v další části přijde na řadu 
ještě budování nového wellness 
provozu. 

„Bude pod pódiem v sále. Lidé 
se mohou těšit na vířivku, parní 
saunu, masérnu aj. Tahle část je 
poměrně náročná, přesto věřím, že 
o letních prázdninách bude hoto-
vá,“ doplnil.  (pš)

Mario Kubec:
Když budou...

Pokračování ze str. 3
Režíroval jsem už dříve v Praze 

nebo ve westernu, takže po sedma-
dvaceti letech v tomto oboru vím, 
jak důležité je „třetí oko“ režiséra.

Po premiéře bude následovat 
zasloužený odpočinek?

Po čtyřech letech chci jet v létě 
na dovolenou s rodinou. Letos jsem 
se konečně v zimě dostal na hory. 
Dříve to nebylo možné, protože 
jsem připravoval scénáře do wes-
ternu a o prázdninách byla hlavní 
sezona. Teď jsem si ale užil lyžo-
vačku, a pokud do toho nepřijde 
nějaký zajímavý projekt, tak mám 
plán jet konečně i k moři. 

Veletrh fiktivních firem se zahraniční účastíVeletrh fiktivních firem se zahraniční účastí

Obchodování. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice hosti la již patnáctý 
ročník Veletrhu fi kti vních fi rem. Jeho cílem je obchodování mezi fi rmami a s návštěvníky školy, při kterém se žáci 
fi kti vních fi rem učí vyplňovat doklady, jednat s lidmi, vystupovat nebo řešit problémy zákazníků i vlastní fi rmy. 
Akce se zúčastnilo třináct fi rem přímo ze školy, osmnáct z Moravy a dvě z Vídně. „Účast na veletrhu je součástí  
výuky předmětu fi kti vní fi rmy v oborech obchodní akademie, informati ka v ekonomice a hotelnictví a turismus. 
Příprava na akci je dlouhodobá. Žáci si musí vyrobit vizitky, propagační materiály, katalogy, ceníky atd. Vše 
musí být v souladu s platnými zákony či vyhláškami. Dále musí připravit nástěnky, vyzdobit stánky a podobně,“ 
uvedla zástupkyně ředitele školy Milada Hudcová. (hrr)  Foto Radim Hruška

Marta Antonínová

Jedovnice - Letos poprvé se jedo-
vnický kemp Olšovec u stejnojmen-
ného rybníka představil samostatně 
na výstavě věnované cestovnímu 
ruchu – Regiontour 2011 v Brně. 
O rozhovor jsme požádali jeho 
novou ředitelku Mirku Hartmano-
vou, která se své funkce ujala loni 
v srpnu.

Za šest měsíců ve funkci jste už 
ledacos z chodu kempu poznala. 
Jaké jsou vaše plány na letošní 
sezonu?

Především chci dát dohromady 
ubytovací kapacitu tak, aby naši 
zákazníci věděli, za co platí. Aby 
cena byla adekvátní k tomu, co 

nabízíme. Proto budeme malovat, 
opravovat, upravovat. Novým chat-
kám, které už odpovídají součas-
ným trendům, chceme přizpůsobit 
i další kapacity. 

Na druhé straně se vracím k myš-
lence vybavení kempu i stany týpí. 
Ty můžeme nabídnout jednak ško-
lám v rámci enviromentální výcho-
vy, s odpovídajícím programem tře-
ba i pro školy v přírodě. Jinou mož-
ností je pronájem těchto týpí jako 
alternativní ubytovací kapacity. Pro 
mnohé jsou tyto stany symbolem 
romantiky a dobrodružství a pokud 

Boskovice - Boskovice jsou už 
i ve vesmíru. Nově objevená pla-
netka totiž nese právě jejich jméno. 
O pojmenování se nejvíce zasloužil 
Karel Pavlů. 

„Společně s Jiřím Grygarem jsme 
členy klubu skeptiků, který pořádá 
mimo jiné pravidelná setkání Skep-
tikon v různých místech republiky. 
V roce 2009 jsem hledal město, kte-
ré by bylo ochotno setkání zorgani-
zovat. Nakonec jsme si vybrali Bos-
kovice. Pro vstřícnost, s jakou jsme 
byli přijati a s ohledem na samotnou 
lokalitu Boskovic, jsme se s dokto-
rem Grygarem rozhodli požádat o 

pojmenování nové planetky právě 
názvem Boskovice,“ popsal Karel 
Pavlů.

Jak řekl, o jmenování může 
požádat prakticky každý. Objevitel 
má právo několik planetek pojme-
novat po významných lidech, mís-
tech apod. Návrh jde do schvalovací 
komise, která ho předá Mezinárodní 
astronomické unii. Celá procedu-
ra trvá asi dva roky. V konkrétním 
případě Boskovic je objevitelkou 
Lenka Šarounová-Kotková, která 
na základě společné žádosti navrhla 
schvalovací komisi název planetky 
Boskovice.

A jaké jsou parametry planetky? 
Vzdálenost od Země je v současné 
době 1,528 AU (AU – asi 150 mili-
onů km). Tato se ale mění. Existuje 
také snímek, podle kterého se pla-
netka objevila. Pro pozorovatele 
je to pouhá tečka na obrazovce. 
Důležitý je posuv mezi dvěma po 
sobě následujícími snímky. Pla-
netky nezáří vlastním světlem, ale 
pouze odraženým slunečním, stej-
ně jako například Měsíc a ostatní 
planety sluneční soustavy. Planetka 
Boskovice je velice slabá, není vidi-
telná pouhým okem.

„Samotné hledání je namáhavá 

práce. Planetky se neodlišují od 
hvězd, takže se musí porovnávat 
atlas hvězd s nově se objeveným 
zářícím bodem. Dnes se již používají 
CCD kamery, které zachycují místo 
vedle místa na obloze. Po několika 
desítkách minut se záběr opakuje 
a srovnává. Pokud se zachytila pla-
netka, tak ve vzájemném porovnání 
snímku poskočí, zatím co hvězdy 
svoji polohu nemění. Potom násle-
duje kontrola, jestli nejde o již obje-
vené těleso. Planetka se potom sle-
duje z několika poloh, a tak se může 
vypočítat její dráha,“ doplnil Karel 
Pavlů.  (hrr)

V Rudici vznikne sběrný dvůr
Rudice - Sběr a třídění odpadů mají v Rudici dlouhou tradici. Novinka se 

chystá i v této oblasti. V areálu bývalého JZD vznikne nový sběrný dvůr.
„Z Operačního programu Životní prostředí strukturálních fondů Evropské 

unie jsme na tuto akci už získali dotaci, která představuje devadesát procent 
celkových nákladů, a to je pět milionů osm set tisíc korun,“ řekl starosta Rudi-
ce Roman Šebela a dodal, že tato služba občanům stále nabývá na důležitosti. 
Také areál bývalého družstva nutně potřebuje zkulturnit. Když všechno půjde 
dobře, měla by být akce realizována ještě v letošním roce.  (ama)

Vytvoří nový územní plán
Olešnice - Vedení olešnické radnice se zabývá otázkou, jestli změnit 

stávající územní plán nebo nechat vytvořit úplně nový. K připravované 
aktualizaci se totiž vyjádřili s žádostí o změnu asi tři desítky žadatelů. 

„Změna by se projednávala zhruba dva roky a přišla na sto čtyřicet tisíc 
korun. Nový plán s již zapracovanými připomínkami by se připravoval stej-
nou dobu, ale stál by čtyři sta tisíc korun. Limitujícím faktorem je povinnost 
do roku 2015 zpracovat nový územní plán podle nového stavebního záko-
na. Proto rada města doporučuje zastupitelstvu pořízení nového územního 
plánu,“ uvedl starosta Olešnice Zdeněk Peša. Jak doplnil, stávající územní 
plán byl zpracováván v letech 2000 – 2003. Na pořízení nového územního 
plánu je možné získat dotaci do výše dvě stě tisíc korun.  (hrr)

Socha bude slavit výročí
Doubravice nad Svitavou - Na webových stránkách Doubravice nad 

Svitavou probíhá v současné době anketa. Vedení obce zajímá, jak posu-
zují občané městyse možnost opravy sochy svatého Šebestiána, která stojí 
na náměstí.

„Socha pochází z roku 1713 a za dva roky tedy bude mít už tři sta let. Je 
samozřejmé, že nutně potřebuje opravu. Nechceme tu mít repliku. Proto 
se rozhodujeme, zda ji předáme do péče restaurátorů. Navíc je to rarita. 
Sochu tohoto svatého mají málokde,“ uvedl doubravický starosta Pavel 
Král a dodal, že úvodní jednání už probíhají. A jak dopadá anketa? Ještě 
není u konce. Za opravu sochy se ve chvílích, kdy vznikal tento článek, 
stavělo sedmačtyřicet hlasujících, proti jich bylo devětadvacet. 

Za dva roky čeká Doubravici i další výročí. K oslavě sto dvacátého 
výročí se bude chystat doubravická škola.  (ama)

Učitelé přijeli na návštěvu
Jedovnice - Jedenáct učitelů cizích jazyků ze škol v Rudici, Blansku, 

Sloupu, Lipovci a Křtinách se ve středu 16. února přijelo podívat, jak se 
učí v Jedovnicích. 

„V naší škole vyučujeme němčinu, angličtinu a také ruštinu. Proto jsme 
nabídli učitelům ze škol zapojených do regionálního sdružení Cirsium, 
aby se k nám přijeli podívat,“ řekl ředitel jedovnické školy Michal Sou-
ček. Učitelé měli možnost navštívit čtyři vyučovací hodiny ve třetím až 
devátém ročníku. Někteří nejen pozorně naslouchali, ale také se do hodin 
aktivně zapojili. Cílem bylo poznat, jak se učí jazyky v této škole, získat 
inspiraci a poznatky pro další práci.

Výměnné hospitace se v rámci regionálního sdružení škol pořádají pra-
videlně. V březnu to bude porada matematiků, chystá se sportovní turnaj 
ve volejbale děvčat a setkání pedagogů při bowlingu.  (ama)

Světový den ledvin - 10. března
Blansko - Nemocnice Blansko se již druhým rokem účastní kampa-

ně k Světovému dni ledvin. V letošním roce se uskuteční ve čtvrtek 10. 
března.

„Cílem je zvýšení informovanosti zdravotníků i široké veřejnosti o nemo-
cech ledvin, možnostech jejich včasné diagnostiky, prevence těchto chorob 
a v neposlední řadě i léčby. V letošním roce je kampaň zaměřena na vztahy 
mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce,“ řekla ředitelka nemoc-
nice Vladimíra Danihelková. 

V rámci Světového dne ledvin mohou zájemci 10. března zdarma absolvo-
vat v nefrologické ambulanci Nemocnice Blansko v době od 7 do 16 hodin 
vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin. Vyšetření sestá-
vá z měření krevního tlaku, vyšetření moči, fi ltrační funkce ledvin a hladiny 
cholesterolu. „V tentýž den pořádáme pro příbuzné a přátele dialyzovaných 
pacientů, popřípadě jiných zájemců, Den otevřených dveří dialyzačního stře-
diska s možností prohlídky dialyzačního střediska a diskuse s lékaři a sestra-
mi. Bude probíhat od 17 do 18 hodin,“ dodala ředitelka.  (pš)

vím, nejsou běžně v kempech nabí-
zeny.

Kemp získal před sezonou i nové 
prostory. Můžete přiblížit, o co jde?

Celkovou rekonstrukcí prošly 
prostory bývalé restaurace v areálu 
kempu. Získali jsme tak dva sály. 
Jeden má kapacitu přibližně osm-
desát lidí, druhý je menší, asi pro 
pětadvacet až třicet lidí. Jsou vhod-
né například pro fi remní akce jako 
je například team bulding, což je 
jedna z metod zvyšování efektivity 
pracovních kolektivů, pro klubové 
a školní akce, ale i pro rodinné osla-
vy. Velký sál je vytápěn krbovými 
kamny, takže i atmosféra je v něm 
jedinečná. Naším cílem bylo celo-
ročně umístit hodně lidí pod jednu 

střechu v příjemném prostředí. Sou-
částí objektu je i krytá terasa, z níž 
je krásný výhled na rybník a okolí 
kempu.

Jak to vypadá s rezervacemi 
kempu pro nejbližší období?

Květen a červen už máme více 
méně zaplněný školními výlety, 
samozřejmě nebudou chybět tradič-
ní akce včetně závodů motorových 
kluzáků, horských kol a podobně. 
Musím přiznat, že už máme pro-
blém uspokojit všechny požadav-
ky, což je pro nás na druhou stranu 
potěšitelné. Spousta klientů si při 
odjezdu z loňské dovolené rezer-
vovala ubytování i na letošní léto. 
Takže kapacity na hlavní sezonu se 
už pomalu plní. 

Romanti ka. Za nedlouho bude 
kemp Olšovec nabízet i netradiční 
formy ubytování. 
 Foto Marta Antonínová
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Do Kunštátu přijely soutěžit minulou sobotu stovky tanečníků

Olešničtí  čekají, co bude s projektem

Simona Profantová: Na jaře začneme využívat i obecní automobil a budeme jezdit na kulturní akce

V Petrovicích chodí děti  do nové mateřské školy

Olešnice - Připravované zprů-
točnění koryta Nyklovického poto-
ka v Olešnici se asi prodraží. Jeho 
správce, Zemědělská vodohospo-
dářská správa (ZVHS), totiž prošla 
transformací. Pravděpodobně se tak 
budou o potok nově starat Lesy ČR. 

„V této souvislosti je otázkou, 
co bude s projektem Zprůtočnění 
koryta Nyklovického potoka. Nyní 
bude město očekávat, jaký postoj 
zaujme nový správce. Jisté je, že 
pokud jím skutečně budou Lesy 
České republiky, nemohou získat 

státní dotaci ve výši sto procent 
jako ZVHS, ale maximálně osm-
desát. Zbytek budou muset zajistit 
z vlastních zdrojů, a to může být 
významnou komplikací stavby,“ 
upřesnil starosta Olešnice Zdeněk 
Peša.  (hrr)

Pokračování ze str. 1
Pro vzdělávací činnost budou 

sloužit dvě budovy. Původní 
zachovaná, která však musí nej-
prve projít rekonstrukcí, nabíd-
ne prostor k bližšímu seznámení 
se návštěvníků s podmínkami 

života Romů umístěných ve sběr-
ném táboře během druhé světové 
války. V nově vybudovaném tak-
zvaném baráku bude instalovaná 
stálá výstava o cikánském táboře v 
Hodoníně u Kunštátu. 

„Památník obětem romského 

holocaustu je v České republi-
ce jedinečným projektem. Přímo 
v místě tehdejšího protektorátního 
cikánského tábora se budou vzdě-
lávat děti a studenti o této temné 
části historie,“ připomněl význam 
vzniku Jindřich Fryč. 

Památník romského holocaustu... Gymnázium 
bude mít ples
Blansko - Tradiční ples Gym-

názia Blansko se uskuteční v pátek 
25. března od 20 hodin v Dělnickém 
domě v Blansku. Program zahájí 
slavnostní polonéza maturitního roč-
níku, dále proběhne slavnostní deko-
rování maturitního ročníku, následo-
vat budou předtančení AD´S crew 
Blansko a Taneční školy Dynamic 
Brno. Zahrají Prorock a DJ Sweet. 
Jako host vystoupí skupina Gym-
beat. Ples nabídne i bohatou tombolu 
a občerstvení. Vstupenky jsou k dis-
pozici na gymnáziu u dr. Kopřivy. 
Doba předprodeje bude upřesněna 
na www.gymbk.cz.  (zpr)

Při couvání 
přehlédl chodce

Boskovice - Při couvání po 
místní komunikaci v Boskovicích 
přehlédl ve čtvrtek 24. února odpo-
ledne jednadvacetiletý řidič chodce, 
který právě přecházel za jeho Alfou 
Romeo. Devatenáctiletý mladík 
po střetu upadl a způsobil si lehká 
zranění. Dechová zkouška u řidi-
če Alfy Romeo neprokázala, že by 
usedl za volant pod vlivem alkoho-
lu. Chodec však měl v dechu 0,34 
promile. Na voze vznikla škoda asi 
deset tisíc korun.  (hrr)

Pavel Šmerda

Petovice - Od září loňského roku 
funguje v Petrovicích mateřská 
škola. „Jedná se o nově postavenou 
budovu, která je moderně zařízená 
a děti v ní mají k dispozici potřeb-
né zázemí,“ řekla na úvod ředitelka 
školky Simona Profantová. 

Momentálně ve školce pracují 
včetně ní tři lidé. „Kromě mě ješ-
tě druhá učitelka a paní na úklid 
a výdej jídla. Jsme jednotřídní 
mateřská škola s kapacitou pěta-
dvacet dětí, v současné době jich 
sem chodí dvaadvacet. Jedná se 
pouze o místní, ale přijímáme 
také děti z petrovického azylové-
ho domu, těch je tady nyní osm,“ 
prozradila. 

Moderní a nové prostory okouzlí 
každého, kdo do petrovické školky 
jenom vkročí. „Je zde velká třída 
spojená s hernou, šatna, výdej-
na jídla, sociální zařízení pro děti 
i personál a několik skladů. Nahoře 
máme půdu, chvíli jsme uvažova-

li, že bychom ji využili jako men-
ší tělocvičnu, ale z hygienických 
důvodů to bohužel nejde,“ uved-
la ředitelka s tím, že co se týká 
zázemí, nemohou si děti ani jejich 
rodiče v žádném případě stěžo-
vat. „Děti mají k dispozici hrač-
ky, didaktické pomůcky, výtvarný 
materiál... Snažíme se stále doku-
povat a doplňovat novinky v závis-
losti na fi nančních možnostech 
školky. Zaměřujeme se především 
na rozšíření metodických pomůcek 
a materiálů rozvíjejících myšlení 
a fantazii dětí, v rámci logopedické 
prevence plánujeme také doplně-
ní dětské knihovničky,“ nastínila 
Simona Profantová. 

Co se týká vzdělávacího progra-
mu, zaměřuje se vedení petrovické 
školky zejména na poznávání místa 
bydliště a nejbližšího okolí. „Jsme 
na okraji Moravského krasu, proto 

chceme postupně rozšiřovat náš 
záběr a více dětem nastínit, kde 
vlastně žijí, co je obklopuje. Co 
se týká plánů, od příštího školního 
roku bychom rádi navázali spolu-
práci s pedagogicko-psychologic-
kou poradnou a přivedli do školky 
logopeda, plánujeme předplavec-
ký výcvik. Chceme také využívat 
obecní automobil a od jara budeme 
více jezdit například na různá kul-
turní představení do okolních měst 
a obcí. Hotový je projekt na ozele-
nění zahrady, kde jsou herní prvky, 
ale chybí tam živý plot a okresná 
zeleň. K realizaci dojde o prázdni-
nách,“ vyjmenovala plány Simona 
Profantová. 

Nedávno se v Petrovicích konal 
zápis dětí do mateřské školy. „Od 
září by k nám mělo chodit osmnáct 
dětí. Je to zatím předběžné číslo, 
protože zájemci se mohou hlásit 
i v průběhu roku, číslo se pak nepa-
trně mění i v závislosti na počtu 
dětí v azylovém domě,“ dodala 
ředitelka.

Školka. Děti  na pravidelné procház-
ce v Petrovicích. 
 Foto archiv MŠ Petrovice

Lidé v Letovicích se snad Lidé v Letovicích se snad 
dočkají veřejných toaletdočkají veřejných toalet

Letovice - Po několika letech dohadů se v Letovicích blíží vyřešení pro-
blému s veřejnými toaletami. Ty toti ž městu dlouhodobě chybí. Minulé 
vedení radnice přišlo s konkrétním řešení, které ale narazilo u zastupite-
lů. Nyní je stejná věc na stole znovu a tentokrát má prý šanci projít.

„Toalety chceme postavit v Tyršově ulici za budovou pošty. Dáváme 
přednost nerezovému samočistí címu zařízení, které by nemuselo mít 
žádného správce. Dodavatel ještě není vybrán, cena se bude pohybovat 
do dvou milionů korun. Věřím tomu, že se nám ji podaří ještě snížit. 
Podle mého názoru jsou chybějící veřejné záchodky ostudou města,“ 
uvedl starosta Letovic Vladimír Stejskal s tí m, že v minulosti  stavba na-
razila hlavně na peníze. 

„Hledaly se různé možnosti , které by mohly přijít na menší peníze, 
dlouhou dobu se řešilo také samotné umístění toalet. Pokud se akci 
podaří odsouhlasit, stavební povolení už je vydané a do října by mělo 
být všechno hotové,“ dodal.  (hrr)

Radní v Blansku si stanovili priority na nejbližší období
Blansko - Blanenská městská 

rada schválila ofi ciálně svoje pro-
gramové prohlášení, které chce 
naplňovat v nastávajícím volebním 
období. „Je průsečíkem programů 
všech stran radniční koalice,“ před-
stavil ho místostarosta Jiří Crha. Jak 
řekl, přestože byl tento dokument 
v některých médiích napadnutý za 
to, že nepřináší příliš nového, radní 
si za ním stojí. „Je třeba si uvědo-

mit, že základní body týkající se 
života ve městě se měnit nemohou, 
to je podle mne úplně logické,“ má 
jasno.

Dokument několik nových bodů 
samozřejmě řeší, některé jsou zce-
la konkrétní. „Například musíme 
zprovoznit a hlavně doplatit kom-
postárnu. Již v brzké době začneme 
s rekonstrukcí vzduchotechniky 
v lázních, chceme pořádat farmář-

ské trhy a spustit digitalizaci kina,“ 
nastínil nejbližší akce Crha. Praco-
vat se začne rovněž na revitalizaci 
sídliště Sever, dlouhodobější akcí 
bude rekonstrukce podzámčí a vstu-
pu do zámku jako celku. „Rozpočet 
je letos vyrovnaný. Na investiční 
akce máme vyčleněnu částku sto 
dvacet milionů korun,“ doplnil sta-
rosta Lubomír Toufar. Co se týče 
konkrétních položek, například na 

doplacení kompostárny je vyčleně-
no čtyřiatřicet milionů. „Deset mili-
onů bude stát druhá etapa revitaliza-
ce vnitřku zámku, pokud se podaří 
získat dotace, tři miliony digitaliza-
ce kina,“ upřesnil.

Důležitým bodem programo-
vého prohlášení je převod hlav-
ních sportovišť pod správu města. 
„Realizace je připravena na druhé 
pololetí roku. Pracovní skupina, 

která to má na starosti, je složená 
ze zástupců radnice a tří hlavních 
tělovýchovných jednot. Již měsíc 
naplno funguje,“ uvedl místosta-
rosta Jiří Crha, který ji vede. Radní 
si v programovém prohlášení také 
plánují co největší omezení haza-
rdu, výstavbu dalších parkovacích 
míst či podporu podnikání v zatím 
stále nedostatečně zaplněné prů-
myslové zóně. (bh)

Kunštát - Kunštátská sportov-
ní hala po roce opět praskala ve 
švech. V sobotu 26. února se tam 
konala celorepubliková taneční 
soutěž O pohár města Kunštátu. 

Po vydařeném loňském roční-
ku se letos přihlásilo dvojnásobné 
množství účastníků. Diváci mohli 
obdivovat umění 860 tanečníků 
v 90 choreografi ích rozdělených 
do čtyř věkových kategorií od 
předškolních dětí až po dospělé. 
K vidění byly různé taneční sty-
ly jako street dance, show dance, 
aerobic a disko, vůbec nejpočet-
nější zastoupení mělo plesové 
a parketové předtančení. Jednotli-
vá vystoupení hodnotila odborná 
porota složená z tanečních učitelů 

a profesionálních trenérů. V průbě-
hu dne zavítaly do haly na tři stov-
ky diváků. 

„Velké poděkování patří ředi-
teli školy Vratislavu Sedlákovi 
za možnost využití prostor školy 
a výpomoc s organizací soutěže, 
starostovi města Zdeňku Wettero-
vi za sponzorské dary, předsedovi 
Kolpingovy rodiny Aloisi Havel-
kovi, zdravotnici Ludmile Pařízko-
vé, místní policii za řízení dopra-
vy a všem, kteří pomáhali po celý 
den ve škole i ve sportovní hale. 
Věříme, že s průběhem soutěže 
byli všichni spokojeni a těšíme se 
na další ročník,“ shodly se hlavní 
organizátorky Hana a Michaela 
Bartošovy. 

Vítězové jednotlivých kategoriíVítězové jednotlivých kategorií
O pohár města KunštátuO pohár města Kunštátu

Předškolní kategorie: MŠ Bílkova Boskovice a TS BAMI KR Kunštát. 

Děti  - street dance předtančení: TS BAMI KR Kunštát, show dance před-
tančení: „M Style“ Třebíč, plesová předtančení: Bellynky při DDM Osla-
vany, aerobic a disco: Relax club Rájec. 

Junioři - street dance předtančení: TS Styl dance Uničov, show dance 
předtančení: TS BAMI KR Kunštát, plesová předtančení: TS Styl dance 
Uničov, aerobic a disco: Relax club Rájec-Jestřebí. 

Dospělí - street dance předtančení: TS Styl dance Uničov, show dance 
předtančení: Acti wity DC Břeclav, plesová předtančení: TS Styl dance 
Uničov, aerobic a disco: TS AKTIV - B - Frýdek-Místek.   Foto Pavel Šmerda (1, 2, 3) a Mariana Gazdová (4)Foto Pavel Šmerda (1, 2, 3) a Mariana Gazdová (4)
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BedřichovBedřichov Brťov-JenečBrťov-Jeneč

DoubraviceDoubravice JasinovJasinov

SpešovSpešov KníniceKníniceVelenovVelenov

PaměticePaměticeRáječkoRáječkoSulíkovSulíkov

KozárovKozárov SuchýSuchý



Lidé obdivovali krásné kamélie i plastikyLidé obdivovali krásné kamélie i plastiky

Bohumil Hlaváček

Blansko - Rozvoj každé obce je 
výrazně závislý na řádně schvále-
ném územním plánu. Blanenský 
platí do roku 2015, vedení radnice 
však rozhodlo s předstihem nechat 
zpacovat nový. 

„Není to žádný tajný dokument, 
je třeba, aby se s ním občané se-
známili. I proto ho nabízíme k ve-
řejnému projednávání a připomín-
kování,“ uvedl vedoucí oddělení 
územního plánování a regionálního 
rozvoje Jiří Kouřil. Podle něho pod-
klady dostane zastupitelstvo na stůl 
na červnovém zasedání, v prosinci 
by pak mělo dojít k jeho prvnímu 
vydání a starý by tím přestal platit. 
„Je plánovaný na osm let, v polovi-
ně tohoto období zhodnotíme, jestli 
se naplňuje a podle toho jej případ-
ně upravíme,“ slíbil architekt. 

Podle Kouřila se budoucí plán 
zaměřuje na čtyři oblasti. Dopra-
vu, pozemky pro stavbu rodinných 
domů, plochy pro výrobu a pro 
služby. Otevřeno je několik otázek. 
„Podle fi rmy, která plán zpacová-
vá, je to například napojení Staré-
ho Blanska. Vymyslela dvě další 

řešení. Je to ale o velkém množství 
peněz. Vidím jako málo pravděpo-
dobné, že by se to v nejbližší době 
realizovalo. Problémem je totiž 
přemostění železniční trati,“ poky-
vuje hlavou Kouřil.

Rešit je třeba také centrum města. 
„Nepatří sem hotel Dukla, obchod-
ní dům Centrum je také na hranici 
životnosti,“ má jasno vedoucí sta-
vebního úřadu Petr Rizner. 

Jak dále řekl, stejně tak areál bý-
valého Adastu je velkým oříškem. 
„Je tam ale velké množství vlastní-
ků. Plocha je navržena na zpraco-
vání studie. Určitě by mělo dojít ke 
stabilizaci některých historických 
budov, zejména Zámečku,“ dodal. 

Podle místostarosty Blanska Ji-
řího Crhy se zaspalo v době, kdy 
se areál prodával. „Město se ale 

nesmí vzdávat a musí hledat řeše-
ní,“ myslí si.

Co se týče bydlení, má budou-
cí územní plán rovněž nová řeše-
ní. „Počítá se i se zastavováním 
proluk. Pozor, nejsou to bezcenná 

místa, mohou zde vznikat zajíma-
vé lokality,“ myslí si druhý mís-
tostarosta Jaromír Roučka, který 
má tvorbu územního plánu v přímé 
kompetenci. „Chce to upřednost-
ňovat výstavbu tam, kde jsou pro 
ni již teď vytvořeny podmínky, kde 
není třeba velkých investic. Nabízí 
se například lokalita Písečná,“ vidí 
možnost Kouřil. Jak ale reagoval 
Petr Rizner, tam je problém s maji-
telem pozemků, který chce v těchto 
místech pokračovat v provozování 
soukromého zemědělství. 

Nesmí se zapomínat na podpo-

ru služeb. „Jak jsem již několikrát 
řekl, některé druhy v Blansku úpl-
ně chybí. Namátkou potřeby pro 
zahrádkářství, kutilství, lepší ob-
chody s textilem,“ uvedl místosta-
rosta Jiří Crha. Podle něho se při 
tvorbě územního plánu tedy nesmí 
zapomenout ani na tuto oblast.

Na veřejném projednávání územ-
ního plánu se sešlo překvapivě vel-
ké množství občanů, kteří se o tuto 
problematiku živě zajímali. Autor-
ka Zdeňka Benešová z brněnského 
ateliéru URBI ho poprvé veřejně 
představila. „Překvapilo mne, že 
z plánu vypadlo např. možné řešení 
dopravní situace ve směru od Brna 
na Sloup, které by pomohla nová 
komunikace vzniklá pokračová-
ním stávající, která končí na točně 
na Písečné. Kdyby se vybudovala 
směrem na Těchov, jak bylo ve stá-
vajícím územním plánu, znamena-
lo by to značné ulehčení dopravní 
situace přes město,“ myslí si člen 
komise pro investice a územní roz-
voj architekt Daneš Hrdlička. Pod-
le něho by se sice nemusela hned 
realizovat, ale v dokumentu, který 
pamatuje na delší budoucnost, by 
měla být zahrnuta. 
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Bohumil Hlaváček

Blansko - V ulicích města Blan-
ska můžete vidět velmi nenápadné-
ho staršího muže. Živě diskutuje se 
spoluobčany, zajímá se o veškeré 
dění. Nezapomíná při tom na fo-
toaparát. František Jalový oslaví 
brzy osmdesátku. Celý život prožil 
v Blansku. 

„Od dětství jsem si psal deníky. 
Od roku 1965 také dvakrát denně 
sleduju počasí. Vždy jsem si zazna-
menával vše, co se v Blansku dělo. 
Bouralo, stavělo... A tady je výsle-
dek,“ ukazuje řadu skříní a v nich 
úžasně uspořádaný archiv. 

„A to není vše,“ jde do soused-
ního pokoje, kde jsou další a další 

Franti šek Jalový je chodící živou kronikou města Blanska
police. Jeho sbírka se i modernizu-
je. „Už mám i věci na cédéčkách,“ 
přiznává.

Vlastní záznamy se střídají s no-
vinovými výstřižky, vše pečlivě 
nalepeno na čtvrtkách. „Sleduju 
všechen regionální tisk, žádný váš 
článek mi neunikne,“ říká šibalsky. 
Některé jeho, jak on říká, obálky 
mají speciální obsah. „Třeba téma 
mé milované Palavy, kde jsem se 
narodil,“ vytahuje složky s unikát-
ními historickými fotografi emi. Je 
na nich celá historie Blanska. „Hod-
ně jsem spolupracoval třeba s býva-
lým ředitelem knihovny Jančíkem,“ 

ukazuje letecké snímky, které pro 
něho dělal.

Jeden pohled na město mu visí ve 
zvětšenině na zdi. Je z roku 1925. 
„Jak byl pořízen, je trochu záhadou. 
Existuje údajně celá série podob-
ných snímků, já mám k dispozici 
jen tento. Je možné, že to bylo foce-
no ze vzducholodi, která prý tehdy 
nad městem prolétala. Rokem jsem 
si ale jistý,“ vysvětluje. Na sním-
ku můžeme vidět tehdejší velikost 
města. Centrem byl zámek, napří-
klad Seifertova ulice neexistovala. 
Na místě dnešního bowlingu mů-
žeme vidět takzvaný Selský dvůr. 
„Z něho zbyla jen Sýpka. Jedna z 
pamětnic někdejšího stavu dvora 
před jeho zbouráním ještě v Blan-

sku žije, je to dcera správce, který 
bydlel v přístavbě vedle Sýpky“ 
ukazuje prstem František Jalový. 
Na fotce je vidět, že Palava tvořila 
významnou část města, na něž bylo 
Blansko povýšeno dvacet let před 
pořízením fotografi e.

Kdo se s pamětníkem Františkem 
Jalovým setká a dostane možnost 
nahlédnout do jeho úžasného ar-
chivu, je fascinován. Přestože se 
vyučil a pracoval celý život v ČKD 
jako nástrojář, za jeho znalosti míst-
ní historie by se nemusel stydět ani 
profesionál. „Snažím se nepolevo-
vat a zaznamenávat opravdu veške-
ré dění i v dnešní době. Je to prostě 
můj celoživotní koníček, jiný už mít 
nebudu,“ usmívá se.

Blansko. Snímek z roku 1925.
 Foto archiv Franti ška Jalového

Sebranice - Aktuální informace 
o dění v obci, zápisy ze zasedání 
zastupitelstva, pozvánky na akce, in-
formace o místních organizacích, ale 
také diskuzní fórum. To vše a ještě 
mnohem více najdou lidé na nových 
internetových stránkách obce Sebra-
nice www.sebrenice.eu. 

„Dosavadní web plnil svoji funk-
ci, ale doba jde vpřed a je třeba 
se přizpůsobit současným poža-
davkům a nárokům rychleji, lépe 
a snadněji informovat všechny, 
kdo mají zájem o dění v obci,“ řekl 

k důvodu vzniku nového webu za-
stupitel Vlastimil Ščudla. 

Podle něj zvolili při jeho tvorbě 
koncepci redakčního systému, do 
kterého bude moci vkládat informa-
ce více zastupitelů a lidí určených 
zastupitelstvem obce. „Na webu 
lidé najdou informace o obci, svoji 
sekci tam budou mít škola, spolky 
a fi rmy v obce. Chybět nebudou 
aktuální informace, zveřejňování 
zápisů ze zasedání zastupitelstva, 
zprávy z rozhlasu, úřední deska, 
pozvánky na akce aj. Vše bude 

v přehlednější a grafi cky moderněj-
ší podobě,“ doplnil Ščudla. Prostor 
dostanou i organizace a spolky, kte-
ré si vše ve svojí sekci budou řídit 
pomocí vlastního přístupu. Na web 
se mohou zapsat místní fi rmy po-
mocí zaslání formuláře přímo z in-
ternetových stránek. Obsah se bude 
vyvíjet a přizpůsobovat potřebám 
obce a občanů.

„Web bude postupně plněn infor-
macemi. Sekce úřední deska, aktua-
lity a rozhlas budou průběžně aktu-
alizovány,“ dodal zastupitel.  (pš)

Sebranice mají nové stránky obceZvláštní vydání slaví úspěch
Jedovnice - Autorské divadelní představení Marie Janíčkové s názvem 

Zvláštní vydání, které nastudoval jedovnický divadelní soubor Vlastimil, 
slaví úspěch. Herci ho divákům představili na premiéře v závěru minulé-
ho roku a do dnešního dne mělo dalších šest repríz. 

Představení se skládá ze dvou částí. Scénka Dokonalý manžel si všímá 
psychologie upevňování partnerských vztahů, druhou částí je detektivní 
příběh. Jde především o humornou nadsázku citlivě zasazenou, podle tra-
dice autorky scénáře a režisérky Marie Janíčkové, do současných jedov-
nických reálií. 

Soubor Vlastimil své osmé představení připravil na pátek jedenácté-
ho března od devatenácti hodin do sálu jedovnického kina, na stejném 
místě a také na stejný čas je připraveno zatím poslední, deváté provedení 
Zvláštního vydání, které se odehraje v pátek pětadvacátého března. 

Vstupenky si zájemci mohou rezervovat předem na telefonním čísle 
516 442 148.  (ama)

Zloděj kradl 
v novostavbě 
hlavně nářadí

Lipůvka - Smutný pohled čekal 
na majitele novostavby v Lipůvce. 
Navštívil ji totiž zloděj, který si 
následně odvezl volně postavený 
stavební elektrorozvaděč včetně 
elektroměru. 

To mu však nestačilo, proto 
poničil ještě zámek na stavebním 
kontejneru, z něhož vzal elektroná-
řadí v hodnotě téměř sto tisíc ko-
run.  (hrr)

Rudice - Na Ministerstvu pro 
místní rozvoj leží žádost o dotaci 
na výstavbu nového dětského hřiště 
v Rudici. Mělo by vzniknout v kul-
turně sportovně společenském areá-
lu v rámci projektu tvorba místa.

„V minulém roce se nám podařilo 
za spolupráce s Místní akční skupi-
nou Moravský kras získat dotaci 
na dobudování výletiště. Vzniklo 
tak zázemí pro pořádaní akcí. Vel-
ký stan vybavený stoly a lavicemi, 

kiosek, který slouží jako základna 
sportovním, společenským i kul-
turním událostem,“ uvedl rudický 
starosta Roman Šebela. Teď je třeba 
myslet na ty nejmenší. 

„Sezvali jsme rodiče, aby sami 
rozhodli, jakou by mělo mít hřiště 
podobu, aby jim a především jejich 
dětem co nejvíce vyhovovalo. Tak-
že projekt vznikl právě na základě 
jejich připomínek,“ dodal starosta 
s tím, že nové hřiště bude rozděleno 

na dvě části, pro menší a pro vět-
ší děti. Dostanou-li Rudičtí dotaci, 
pustí se do práce ještě letos. 

To je zřejmé také v místní škole. 
Obec žádá o dotaci na výměnu izo-
lací, které jsou ve velmi špatném 
stavu. „V minulém roce jsme in-
vestovali do výměny střechy. Teď 
ještě chystáme akci na zateplení 
původní školní budovy a výměnu 
oken,“ řekl starosta Rudice Roman 
Šebela.  (ama)

Rudičtí  pamatují také na nejmenší

Šebrov - Nové zastupitelstvo 
Šebrova-Kateřiny vydalo po svém 
zvolení programové prohlášení. „Po 
komunálních volbách začala nová 
etapa v budování naší obce. Proto 
považujeme za nutné jasně říci, jaká 
je naše představa o základních smě-
rech a principech dalšího rozvoje,“ 
uvedl starosta Jiří Nechvíle s tím, že 
programové prohlášení rozdělili do 
několika bodů. 

Z nich např. vyplývá, že zastupi-
telé chtějí dlouhodobě hospodařit 
s vyrovnaným rozpočtem a získávat 
pro rozvoj obce peníze z dotačních 
fondů včasnou a kvalitní přípravou 

příslušných projektů. „Co se týká 
dopravní infrastruktury, chceme pře-
devším zklidnit průjezd naší obcí. 
To se týká např. zřízení vstupních 
ostrůvků, zúžení vozovky, výstavby 
přechodů pro chodce se středovými 
ostrůvky, provedení rekonstrukce 
všech zastávek hromadné dopravy 
a řešení všech kritických napojení 
obecních komunikací na krajskou 
silnici. Chceme také dokončit opra-
vu chodníků v obci, prodloužit nový 
chodník ve Svaté Kateřině a rozšířit 
parkovací plochy,“ vyjmenoval sta-
rosta.

Z dalších plánů prozradil např. 

přípravu projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení na ČOV, 
kompletní rekonstrukci veřejné 
zeleně, za předpokladu získání 
dotace výstavbu rybníku na Lu-
zích a zřízení ekodvora, výstavbu 
víceúčelové haly – tělocvičny, spo-
lečenského centra, rozšíření obec-
ního prostranství ve středu Svaté 
Kateřiny překlenutím části potoka 
a opravu dětských hřišť ve Svaté 
Kateřině. Obec chce také nadále 
organizovat a podporovat kulturní 
a sportovní akce a zlepšit informo-
vanost občanů vydáváním čtvrtlet-
ního věstníku.  (pš)

V Šebrově chtějí zklidnit dopravu

Se schválením dokumentu se počítá na konci letošního roku

Připravují nový územní plán

Ddo centra nepatří hotel Dukla 

a obchodní dům Centrum je také 

na hranici své životnosti...

 Petr Rizner, vedoucí stavebního úřadu Blansko

TŘI OTÁZKY PRO...

JIŘÍHO CRHU, 
MÍSTOSTAROSTU MĚSTA BLANSKA.

V Blansku se mluví o několika významných in-
vestičních akcích. Digitalizaci kina, rekonstrukci 
sportovní haly TJ ČKD Blansko a opravě vzdu-
chotechniky v lázních. Můžete k nim říct něco bliž-
šího?

Digitalizaci kina chceme provést už v letošním roce. Akce bude stát ko-
lem tří milionů korun. Tato částka je navržena v rozpočtu města na rok 
2011. Současně žádáme o dotaci na Ministerstvo kultury, kde byl vypsán 
příslušný dotační titul a je možno získat až padesát procent nákladů na poří-
zení. Projekt digitalizace kina předpokládá výměnu letitých promítaček na 
kinofi lmy za nejmodernější přístroje umožňující projekci fi lmů ve formátu 
3D. V něm se nově natáčí většina velkých fi lmových hitů. Tímto projektem 
nedojde jen k podstatnému zkvalitnění obrazu, ale budou se moci konat 
projekce oblíbených fi lmů v období, kdy jsou v republice uváděny do kin 
jako novinky, nikoli např. s tříměsíčním zpožděním.

Co se týká druhé otázky, o rekonstrukci haly TJ ČKD Blansko se ho-
voří již několik let. Je zpracován projekt, který zahrnuje přístavbu hlediště, 
sociálního zařízení a zázemí pro sportovce. Abych řekl pravdu, zdá se mi 
hodně megalomanský a dovedu si představit jeho přehodnocení, úpravení 
a zjednodušení. Každopádně chceme, aby vznikla sportovní hala takových 
parametrů, kde by se mohla pořádat i mezinárodní utkání některých sportů. 
Na tuto akci předpokládáme získání dotace z Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy. Žádosti se podávají do 31. října příslušného roku. 

Pokud jde o lázně, v roce 2008 byla vypracována projektová doku-
mentace na rekonstrukci vzduchotechniky s rozdělením do dvou etap. 
První etapa byla realizovaná v roce 2008. Zahrnovala prostory v příze-
mí budovy. Druhá etapa v hodnotě asi osm milionů korun se týká hlavní 
bazénové haly včetně sprch a šaten a je v návrhu rozpočtu na tento rok. 
Vzduchotechnika v lázních je ze sedmdesátých let minulého století a je 
nedostatečná. Lidem se zdá, že voda je přechlorovaná a vlhkost také na-
rušuje nosnost střechy.  (pš)

Kultura. Na Státním zámku Rájec nad Svitavou se konala tradiční výstava kamélií. Letos pod názvem Kamélie 
a krása dřeva. „Už po několikáté jsme se snažili kromě krásy květů kamélií vypíchnout i nějaký jiný atribut. V le-
tošním roce padla volba na dřevo. V našich depozitářích, v instalaci, ale i na jiných objektech máme nádherné 
dřevěné předměty, dřevořezby, dřevoryty aj. A kamélie je vlastně také dřevina,“ řekl zámecký zahradník Evžen 
Kopecký. Ráječtí  letos „spojili síly“se sochařem Jiřím Netí kem, který v rámci výstavy představil společně s man-
želkou Marti nou svoje plasti ky.  Foto Pavel Šmerda
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Sugar je
dokonalá!

Kdo z vás by neznal závěrečnou 
větu „Nikdo není dokonalý“ z ame-
rického fi lmu z roku 1959 Někdo to 
rád horké? Je v něm napětí , kouzel-
ná atmosféra zájezdu dívčí kapely 
do letoviska na Floridě, honičky, 
gagy. Je asi zbytečné připomínat 
děj a slavné scény, tak raději něco 
kolem historie. 

Podkladem je skutečná událost 
ze 14. února 1929, kdy se mafi án Al 
Capone chtěl zbavit několika mužů 
z gangu, který jim konkuroval. Ten 
vedl Bugs Morana a akce „Masakr 
na Den svatého Valentýna“ se ode-
hrála v garážích, kde byli svědky 
vražd muzikanti  Joe a Jerry. To se už 
chytáme, ještě upřesníme fi lmová 
jména Psí dečka a Párátko Charlie.

Muzikantů je třeba se zbavit – 
stávají se psanci. V prostředí dívčí 
kapely by byl dobrý úkryt, ale to 
znamená převlek, několik šatů, stře-

více na podpatku a změnit hlas. Ale 
je tu Sugar a pomáhá, jak jen může. 
Slavná role Marilyn Monroe vypadá 
lehce a úžasně. Ale podle svědectví 
kolegů a natáčecího štábu to byl 
horor. Nedochvilná, nepřipravená 
a s hladinou alkoholu vždy nad nu-
lou. K tomu třikrát vyšší honorář, 
než ostatní hlavní role. Ale když se 
díváme na její výkon ve fi lmu, vše je 
zapomenuto a jsme nadšeni.

Dá se toto vše převést na divadel-
ní prkna? Dá. V roce 1972 vznikla 
na Broadwayi muzikálová adaptace 
a zaznamenala 505 repríz. Režisér 
Stanislav Moša vytvořil vlastní po-
dobu muzikálu, kterou zpět při-
blížil k fi lmu – s tí mto provedením 
slavil úspěchy ve slovinské Lublani, 
v pražském Divadle pod Palmovkou 
a v německém Bautzenu. Naštěstí  
pro nás přivedl muzikál Sugar! i na 
svou domovskou scénu do Měst-
ského divadla Brno, pro zdůraznění 
komorního prostředí a zvýraznění 
celkového efektu na činoherní scé-
nu.

Zajímavostí  je barevné ladění 

celého prostředí muzikálu – téměř 
vše je černobílé – kulisy, kostýmy, 
barevně jsou zvýrazněny pouze ur-
čující detaily – například rudá růže 
při známém tangu Dafné a sira Os-
gooda.

Pro nás je hra blízká také tí m, že 
hudební doprovod obstarává or-
chestr pod vedením Ondřeje Tajov-
ského, ve kterém hrají i muzikanti  
z Boskovic.

Jednoduché černobílé kulisy ve 
stylu komiksových kreseb perfekt-
ně dotváří atmosféru hraných scén 
a s jejich pomocí se jednoduše pře-
misťujeme mezi různými dějovými 
místy. 

Pro každého herce je asi velice 
složité zahrát na divadle roli, kterou 
divák notoricky zná z televize nebo 
fi lmu, má na ni zafi xovanou posta-
vu herce a hlas dabéra. Musím však 
říci, že na druhé premiéře se všem 

účinkujícím podařilo své role po-
dat naprosto skvěle a místy možná 
i lépe, než ve fi lmovém originálu. 
Muzikál má spád, je akční, stále se 
něco děje a obdivuhodné jsou ze-
jména hlavní role Joe a Jerry, alias 
Josefí ny a Dafne. Druhou premiéru 
si zahrál v roli Josefí ny Petr Štěpán 
(alternace Roman Vojtek) a Dafne 
Aleš Slanina (alternace Milan Ně-
mec). Je těžké vybrat nejlepší, ale 
kdybych musel, tak mně osobně 
se nejvíce líbili Jan Mazák v roli sira 
Osgooda Fieldinga a Aleš Slanina 
jako Dafne. 

V roli křehké blondýnky Sugar 
Kane se můžete těšit na Ivanu Ská-
lovou nebo Máriu Lalkovou. Dívčí 
soubor diriguje Sladká Sue v podání 
Lenky Janíkové nebo Pavly Vitázko-
vé. Marně se ho snaží uhlídat Bi-
enstock v podání Michala Isteníka.

Nezbývá než jen doporučit, abys-
te se na Sugar! zašli podívat, pokud 
tedy seženete vstupenky. Všechna 
představení jsou zatí m beznadějně 
vyprodaná. 
Naděžda Parmová a Jaroslav Parma

Dokonalí. Roman Vojtek, Ivana Skálová, Jan Apolenář, Milan Němec. 
 Foto archiv MdB Brno

recenzerecenze

úterý 8. března úterý 8. března 
AKCE AKCE 

Týden čtení v Letovicích
Letovická knihovna připravila Týden čtení. Ten začal v pondělí a bude pokra-
čovat až do pátku 11. března. Během akce se mohou noví čtenáři registrovat 
zdarma a knihovna také nabídne odpuštění poplatků za upomínky. Týden čtení 
se dotkne také čtenářů v dětském oddělení. V Letovicích se pokusí překonat 
„čtecí rekord“. V pondělí se zaměří na pohádky, následuje úsměvné úterý, sci-fi  
středa, čtvrtek na přání a pátek s poezií. Také v dětském oddělení budou regis-
trovat zájemce zdarma a odpouštět poplatky za upomínky.  (hrr)

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Komunikace dětí  ve světě médií, povídání 
s logopedkou Jaroslavou Bártovou. 
Blansko - Dětský koutek Matýsek v 10 hod.: Čínská medicína pro děti  i dospělé, 
přednáška. 
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 17 hod.: Tajgou a stepí až k modravým vo-
dám Bajkalu, přednáška Hynka Skořepy.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s malo-
váním.

Černovice - Náves ve 14 hod.: Průvod masek po obci. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Výroba keramických cukřenek. 
Lysice - Knihovna v 17 hod.: Německá průchozí dálnice z let 1939 - 1942. 
Spešov - Klub Na Bahnech v 19 hod.: Pochovávání basy, hraje Pohoda. 
Sulíkov - Studio řemesel Klára v 16 hod.: Sáček na zeleninu, bati ka, akvarelová 
technika, seminář. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Social Network.
Boskovice v 19.30 hod. Nevinnost.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Zelený sršeň.

středa 9. března středa 9. března 
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: Mauricius - cestovatelská 
přednáška Aleše Spurného.
Blansko - Dětský koutek Matýsek v 9 hod.: Matla patla pro mrňata, tvoření pro 
rodiče a děti  do tří roků, v 10 hod.: Herna pro veřejnost. 
Blansko - Knihovna ve 14 hod.: Recitační přehlídka pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ. 
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.45 hod.: Popeleční středa. 
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Ladies party. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo si hraje nezlobí, veselé 
soutěže.
Boskovice - Mateřské centrum ve 14.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat s Moni-
kou Fialovou. 
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Taiwan - Filipíny, cestovatelská přednáška 
Marti na Hájka. 
Letovice - Kulturní dům ve 14.15 hod.: Odpoledne plné hudby a zábavy s osla-
vou svátku žen, vystoupení žáků ZUŠ Letovice, občerstvení, hudba. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 13 hod.: Vycházka po cyklostezce z Le-
tovic do Svitávky.

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Novecento, hrají David Prachař a Emil 
Vyklický. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Social Network.
Boskovice v 19.30 hod. Nevinnost.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Zelený sršeň.
Sloup v 17 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Kunštát - Infocentrum v 16 hod.: Vernisáž výstavy Ludvík Kundera s přáteli ve 
fotografi ích Jiřího Kupky. 

čtvrtek 10. března čtvrtek 10. března 
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Herna pro veřejnost. 
Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13 hod.: Sestavovačka, zábavná soutěž pro 
nejmenší.
Boskovice - Hvězdárna (ZUŠ) v 19.30 hod.: Vzhůru ke hvězdám - jarní oblo-
ha, pozorování dalekohledem s odborným výkladem Pavla Kopeckého.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 hod.: Cvičení pro těhulky a mamin-
ky po porodu. 
Velké Opatovice - ZUŠ v 9 hod.: Okresní kolo kytarové soutěže. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Cizinec.
Boskovice v 17 hod. Králova řeč.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Království zvěrstev.
Doubravice v 9.30 hod. Představení pro mateřské školy: S krtkem do pohádky.
Doubravice v 18 hod. Rodinka.

pátek 11. březnapátek 11. března
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Sudokumánie.
Boskovice - Prostranství před ZŠ 9. května v 17 hod.: Kdo je vidět, vyhrává - 
policejní akce zaměřená na refl exní prvky chodců, ukázky policejní techniky 
a další zajímavosti .
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědroněm 
a hudbou.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou a fl étničkou. 

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 19 hod.: Zvláštní vydání, divadelní představení sou-
boru Vlasti mil Jedovnice. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Cizinec.
Boskovice v 17 hod. Králova řeč.
Boskovice v 19.30 hod. U2 3D - první trojrozměrný záznam koncertu na svě-
tě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Let’s dance 3.
Olešnice v 19 hod. Lekce umírání.
Šebetov v 19.30 hod. Rodinka.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Záměna.

KONCERTKONCERT
Lysice - Hotel Lidový dům ve 20 hod.: AC/DX, koncert nejlepší německé reviva-
lové kapely AC/DC + vystoupení ZZ Top Revival.
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň města v 19.30 hod.: Jarní písně s loutnou, Jarmila 
Chaloupková - zpěv, Brian Wright - loutna. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - Městské kulturní středisko v 18 hod.: Vernisáž Salonu adamovských 
fotografů.

sobota 12. března sobota 12. března 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům od 13 hod.: VC Blanska & Den her, soutěže na maxiau-
todráze s Velkou cenou Blanska. 
Bořitov - Sokolovna v 18 hod.: Košt o nejlepší pálenku, sběr soutěžních vzorků 
v pátek od 18 do 19 hodin. 
Černá Hora - Zámeček ve 14 hod.: Maškarní karneval. 
Doubravice - Sál kulturního domu od 14 hod.: Dětský karneval.
Okrouhlá - Restaurace Boby v 10 hod.: Okrouhlecké eso, turnaj v mariáši, hlav-
ní cena půlka prasete, přihlášky na tel. čísle 608 739 617. 
Velké Opatovice - Klubovna KČT v 8 hod.: Vítání jara, turisti cký pochod na tra-
sách 9 a 15 km. 

DIVADLODIVADLO
Drnovice - Kulturní dům v 16 hod.: Tenkrát v pravěku, divadelní představení, 
hrají ochotníci z Voděrad. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Gulliverovy cesty.
Blansko ve 20 hod. Cizinec.
Boskovice v 17 hod. U2 3D - první trojrozměrný záznam koncertu na světě.
Boskovice v 19.30 hod. Králova řeč.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Let’s Dance 3.

PLESPLES
Černá Hora - Sokolovna ve 20 hod.: Sousedský bál, hraje Veselá trojka Pavla 
Kršky. 
Valchov - Kulturní dům ve 20 hod.: Sportovní ples, hraje Tamdem. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Šraňkovský ples, hudba ČT 2 Ra-
diměř. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Lofoši. 
Těchov - U Sluníček ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 

neděle 13. března neděle 13. března 
AKCEAKCE

Lysice - Zámek v 10 hod.: Prohlídky se zámeckým zbrojířem. 
Lysice - Mateřské centrum Jablíčko v 16 hod.: Kocour v botách, loutková po-
hádka. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Velké trampoty kašpárka a Kalupinky, 
pohádka.

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Gulliverovy cesty.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Cizinec.
Boskovice v 17 hod. U2 3D - první trojrozměrný záznam koncertu na světě.
Boskovice v 19.30 hod. Králova řeč.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 16 hod.: Marti n Kratochvíl - Tony Acker-
man.

pondělí 14. březnapondělí 14. března
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Beruščina hernička + zápis 
do beruščiné školičky. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Dobré srdce.
Boskovice v 17 hod. Rango.
Boskovice v 19.30 hod. U2 3D - první trojrozměrný záznam koncertu na světě.

úterý 15. března úterý 15. března 
AKCEAKCE

Adamov - Společenské centrum v Komenského ulici ve 14 hod.: Druhé odpo-
ledne her a soutěží pro seniory.
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Velká jarní prázdninová dílna. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosmeti ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s tanečkem. 
Letovice - Dům dětí  a mládeže v 8.30 hod.: Příměstský tábor.
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Výroční schůze Svazu tělesně 
posti žených MO Letovice.
Sulíkov - Studio řemesel Klára v 16 hod.: Originální tričko - stí rací technika, 
seminář. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Děcka jsou v pohodě.
Boskovice v 17 hod. Rango.
Boskovice v 19.30 hod. U2 3D - první trojrozměrný záznam koncertu na světě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Rodinka.

středa 16. březnastředa 16. března
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Haiti  rok poté, přednáška Oldřicha Haič-
mana, ředitele Oblastní charity ČR. 

Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Kostel Všech svatých v Boskovicích, 
beseda.
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Belgie, přednáška Jaroslava Parmy. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 
Letovice - Dům dětí  a mládeže v 8.30 hod.: Příměstský tábor.
Lysice - Zámek v 10 hod.: Prohlídky se zámeckým zbrojířem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Děcka jsou v pohodě.
Boskovice v 17 hod. Rango.
Boskovice v 19.30 hod. Tron: Legacy 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Rodinka. Pokračování na straně 15
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Poslední krok bývá vždy nejtěžší. A to se i tentokrát potvrdilo, říká trenér Rudolf Krupička

Boskovice jsou hokejovým přeborníkem kraje
Pavel Šmerda

Boskovice - Hokejisté Minervy 
Boskovice slaví velký úspěch. Po 
fi nálové výhře 3:0 na zápasy nad 
Kometou Úvoz se stali vítězi letoš-
ního ročníku krajské ligy. Po dvou 
hladkých výhrách 6:0 a 7:2 soupeř 
z Brna ve třetím duelu „kousal“, ale 
zkušený domácí tým dokázal jeho 
odpor zlomit.

SK Minerva Boskovice - HC 
Kometa Úvoz 6:0 (1:0, 3:0, 2:0), 
Blaha 2, Karný, Šlapanský, Komí-
nek, Tůma. Sestava Boskovic: 
Zrza – Světlík, Provazník, Antoňů, 
Pazdera, Stanček, Maksa – Karný, 
Komínek, Kroupa, Tesař, Šlapan-
ský, Veselý, Honzek, Blaha, Tůma. 
Stav série: 1:0. 

Domácí šli do vedení už v 8. min. 
Vrba neudržel puk a Blaha ho ukli-
dil do odkryté branky. Rozhodující 
úder zasadila Minerva svému sou-
peři ve druhém dějství. Ve 22. min. 
zvýšil střelou pod víko na 2:0 Karný 
a v 26. min. využil přesilovou hru 
Šlapanský, který tečoval Pazdero-
vu střelu. Na 4:0 zvýšil ve 33. min. 
po pěkné kombinační akci Blaha 
a vyhnal hostujícího brankáře na 
střídačku. Minerva ve druhém děj-
ství a na začátku třetí části přežila 
dvě dvojnásobná oslabení a poté 
znovu udeřila. Ve 43. min. potrestal 
neproduktivní Kometu tvrdou stře-
lou Komínek - 5:0. Konečnou podo-
bu skóre stanovil v 54. min. Tůma.

HC Kometa Úvoz – SK Miner-
va Boskovice 2:7 (2:2, 0:1, 0:4), 
Komínek a Veselý 2, Kroupa, Pro-
vazník, Šlapanský. Sestava Bos-

Jana Sotáková z Blanska je halovou mistryní republiky

kovic: Zrza – Světlík, Provazník, 
Buďa, Antoňů, Maksa, Stanček 
– Karný, Komínek, Kroupa, Tesař, 
Šlapanský, Veselý, Honzek, Blaha, 
Pazdera. Stav série: 0:2.

Vstup do zápasu vyšel lépe domá-
cím, kteří se v 5. minutě ujali vedení 
po sérii dorážek v přesilové hře. Ješ-
tě ve stejné minutě vyjel zpoza brány 
Čikl a bekhendem pod břevno zvýšil 
na 2:0. Hosté se z úvodního šoku 
oklepali ve 14. min., kdy využili 
přesilovku pět proti třem. Za minutu 
bylo srovnáno. Tvrdou ránou překo-
nal Filipa Vrbu Provazník. Ve dru-

hém dějství hráli hosté téměř dvanáct 
minut v oslabení, které se jim poda-
řilo přečkat. Ve 37. min. měli naopak 
početní výhodu Boskovičtí. Obrat 
v zápase zařídil Šlapanský. Dokona-
lé K.O. uštědřili hosté svému soupeři 
v závěrečných deseti minutách hry. 
Rozjetý Komínek dostal na útočné 
modré Karného přihrávku a svůj 
samostatný únik zkušeně proměnil 
blafákem pod víko. V 55. minutě 
se sám před gólmanem ocitl Vese-
lý a zakončil mezi betony. O čtyři 
minuty později domácí odvolali gól-
mana a Komínek střelou do prázdné 

branky zvýšil už na 2:6. Konečnou 
podobu skóre dal devět vteřin před 
koncem utkání Veselý. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Kometa Úvoz 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), 
Buďa, Blaha, Provazník, Veselý. 
Sestava: Zrza – Světlík, Provazník, 
Buďa, Antoňů, Stanček, Maksa – 
Karný, Komínek, Kroupa, Tesař, 
Šlapanský, Veselý, Honzek, Blaha, 
Pazdera. Stav série: 3:0. 

Domácí šli do vedení ve 13. min. 
Po ose Šlapanský - Tesař - Buďa se 
puk dostal k posledně jmenovanému 

a ten překonal brněnského gólmana. 
Hosty držely ve hře přesilovky. Prv-
ní využili ve 24. min. Domácí sice 
o dvě minuty později strhli vedení 
znovu na svoji stranu zásluhou Bla-
hy, ale početní výhoda Komety ve 
33. min. znamenala další vyrovná-
ní. V 38. min. se dočkali i domácí. 
Při přesilovce pět na čtyři se trefi l 
po skvělé přihrávce Komínka Pro-
vazník. Konečnou podobu skóre 
i zápasu dal v samotném závěru 
střelou do prázdné branky při hos-
tující power-play Veselý. Rozpoutal 
tak gejzír radosti na ledě i v hlediš-

ti. „Nečekali jsme tak těžký zápas, 
ale zvládli jsme ho. Ve druhé třetině 
jsme neproměnili dvě jasné šance 
a soupeř pořád zlobil, ale v kabině 
jsme si řekli, že to nepustíme. Náš 
tým je velice zkušený a nenechali 
jsme si vítězství vzít,“ zhodnotil 
průběh utkání trenér Rudolf Kru-
pička. Kapitán Pavel Buďa spolu 
s manažerem Petrem Hrachovinou 
poté převzali z rukou starosty měs-
ta Boskovice Jaroslava Dohnálka 
a předsedy Krajského svazu lední-
ho hokeje v Brně Františka Čefelína 
pohár vítězů. 

Manažer Petr Hrachovina: Manažer Petr Hrachovina: 
Kdybychom nevyhráli, bylo Kdybychom nevyhráli, bylo 

by to velké zklamání by to velké zklamání 
Boskovice -  Jeho rukopis nese letošní vítězná sestava týmu SK Miner-

va Boskovice v krajské hokejové lize. Manažer týmu a brankář Petr Hra-
chovina se tak po třetí m vítězném fi nálovém utkání na ti skové konfe-
renci potutelně usmíval. 

„Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Jenom škoda, že jsme 
si to nemohli rozdat s Moravskými Budějovicemi, které před začátkem 
play-off  oznámily, že budou hrát baráž o druhou ligu. Chtěli jsme jim 
oplati t loňskou fi nálovou porážku. Je pravda, že po jejich odstoupení 
by pro nás všechny jak jsme tady, tedy hráče, vedení klubu i fanoušky, 
bylo zklamáním, kdybychom soutěž nevyhráli,“ svěřil se Petr Hrachovi-
na, který dostal také otázku na budoucnost boskovického týmu. „Věřím, 
že jsem schopen 90 procent hráčů z letošního kádru oslovit a přemluvit, 
aby pokračovali dál. Ale všechno je o penězích. Jak tedy bude vypadat 
mužstvo v příští  sezoně, na to si musejí fanoušci ještě počkat,“ uvedl. 

A co případné spojení SK Minerva Boskovice a II. liga? „Nikdy neříkej 
nikdy, ale myslím si, že v současné době je to nereálné. Postup sportov-
ní cestou do vyšší soutěže by sice byl možný, ale druhá liga je fi nančně 
hodně náročná záležitost se spoustou zápasů. To už vyžaduje polopro-
fesionální podmínky,“ uzavřel Petr Hrachovina.  (pš) Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Blansko – Týden po senior-
ském halovém bronzu na 60 m 
překážek přidala blanenská atletka 
Jana Sotáková do své sbírky dal-
ší dva cenné kovy. Na své hlavní 
trati získala titul mezi juniorkami 
a pořádně prohnala i specialistky 
sprinterky, když získala stříbro na 
dvoustovce.

„Před šampionátem jsem trénin-
kově startovala v Otrokovicích. Oba 
běhy byly spíše průměrné, ale byl to 
kvalitní trénink a dobré hlavně na 
hlavu. Věděla jsem, že o víkendu 
můžu běžet hodně rychle,“ uvedla 
Sotáková. Její představy se naplnily. 
„Rozběh byl brzy ráno. Měla jsem 
netradičně krajní dráhu, zleva niko-

ho, ale ten závod mi sedl. Po výbor-
ném startu lehký běh, za poslední 
překážkou jsem si mohla dovolit 
téměř dojít do cíle a s časem 8,67 
jasně postoupila,“ pochvalovala si. 
Jak přiznala, ve fi nále se jí až tak 
uvolněně neběželo, přesto vyhrála 
v osobním rekordu 8,63. „Zachráni-
la mne výborná forma,“ myslí si. 

Druhy den nastoupila Jana Sotá-
ková na 200 m s jediným cílem. 
„Ukázat holkám sprinterkám, že 
nejsou zas tak rychlé a pořádně je 
prohnat. O to víc mne překvapil 
nejrychlejší rozběhový čas 25,54,“ 
usmívá se atletka. Ve fi nále do 
posledních metrů bojovala o zla-
to, nakonec ji kamarádka Lucie 

Domská těsně porazila. „O necelou 
desetinku, kterou v hale udělá třeba 
rozdíl drah, jeden špatný krok na 
výběhu zatáčky, prostě maličkost,“ 
mrzí Janu. 

S vyvrcholením halové sezony je 
spokojená. „Hlavní bude léto. Teď 
mne čeká tréninková dřina, nějaké 
soustředění. První závod je pláno-
ván na 7. května. Budu mít snad 
dost času odstranit nejvýraznější 
nedostatky na startu a na náběhu 
a pokud to dobře půjde, může být 
sezona venku dost zajímavá,“ plá-
nuje blanenská překážkářka, která 
v minulém týdnu převzala ocenění 
mezi nejlepšími sportovci města za 
rok 2010. (viz foto) (bh) Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Dvě významné regionální šacho-
vé akce čekají v nejbližší době 
milovníky královské hry. Okresní 
šachový turnaj v Lipovci bude mít 
v sobotu 12. března v tamní soko-
lovně na pořadu již svůj patnáctý 
ročník. Hraje se švýcarským systé-
mem 2x15 minut na 9 kol. Prezence 
od 8.15 hod., zahájení v 9 hod. 

Milovníci bleskové šachové hry 
se pak sejdou na svém okresním 
přeboru tradičně ve sloupském 
kulturním domě o týden pozdě-
ji v sobotu 19. března. Začátek je 
v 9 hod., prezence od 8.30 hod. Na 
obě akce srdečně zvou pořadatelé 
z lipoveckého a sloupského šacho-
vého oddílu.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Běží jedenáctá minuta 
úvodního zápasu prvního jarního 
kola Gambrinus ligy. Zachraňující 
se Zbrojovka hraje proti podobně 
namočené Slavii na jejím stále ještě 
novém svatostánku. Luděk Pernica 
napřahuje ke svému životní střele. 

Luděk Pernica Luděk Pernica 
* 16.6.1990* 16.6.1990

Kariéra: 1995-
2000 Blansko, 
od té doby Brno. 
První trenéři: Hu-
dec, Grim, Padě-
ra, Sedláček, Král, 
Trubák. Oblíbený 

klub: Zbrojovka Brno, FC Ports-
mouth. Jídlo: Kynuté knedlíky od 
maminky, případně svíčková. Pití : 
Kola, na pivo zajdu jen zřídka. 
Herec, herečka: Steven Seagal, 
herečka ne. Hudba: Všechno, jen 
ne dechovka. Jiný sport: Stolní 
tenis, kulečník, rád se dívám na 
snooker a na poker, ten si i občas 
zahraju.

Gól! Blanenský odchovanec posílá 
svůj tým do vedení. Sice je to nako-
nec remíza, ale jméno Pernica se 
skloňuje ve všech médiích. Se sym-
patickým skromným mladým spor-
tovcem se potkáváme v jeho rodném 
Blansku těsně před dalším víkendo-
vým duelem s Mladou Boleslaví.

Opravdu životní branka?
Asi jo, je to pravda. Když jsem 

viděl, že proti mně letí balón, nikdo 
proti mně nejde, zpracoval jsem si 
ho a poslal na bránu. Teď mi spo-
luhráči vyhrožují, že byl ještě únor 
a možná to bude gól měsíce. Každo-
pádně už mne vyzval kapitán Dostá-
lek k příspěvku do pokladny za to, 
že jsem byl v sestavě kola. 

Třetí  gól v sedmém ligovém 
zápase, to je slušné procento úspěš-
nosti . Obránce. Není tě v defenzivě 
škoda?

Je to opravdu spíše náhoda. Prv-
ní dvě branky byly takové dorážky, 
nepřeceňoval bych to. Tato byla asi 
fakt dobrá, párkrát jsem se na ni 
kouknul. Ale jinak se na sebe nedí-
vám rád.

Měl jsi více než půlroční pauzu 
zaviněnou zraněním…

Bohužel jsem si v letní přípravě 
zlomil zánártní kůstku po špatném 

došlápnutí. Dva měsíce jsem měl 
sádru, pak chodil o berlích a na lavič-
ku se dostal až na poslední podzimí 
zápas. Snad to doženu, vstup do ligy 
byl dobrý a nyní jsem rád, že jsem se 
snad úspěšně vrátil.

Zkoušeli tě i v reprezentaci do 21 
let…

Právě. Zranění to zastavilo, snad 
ještě není vše ztraceno, v té katego-
rii jsem pořád. Třeba se mi povede 
na sebe znovu upozornit.

Vraťme se k zápasu na Slavii. 
Nešel vyhrát?

Právě! Bylo to dobře rozehrané, 
škoda.

Ihned po zápase se hodně mlu-
vilo a psalo o „mladých puškách“ 

v brněnské obraně. Bude to fungo-
vat?

V Praze to šlo. Chyby tam byly, 
ale ustáli jsme to. Uvidíme.

Zachrání tedy s takovým kád-
rem, bez výraznějších posil, Zbro-
jovka pro Brno první ligu?

Určitě pro to uděláme maximum. 
Podle mne vedení zvolilo správnou 
cestu. Zimní příprava byla dobrá. Po 
trénincích v Ivanovicích a soustředě-
ní v Luhačovicích jsme odletěli do 
Turecka. Já se ocitnul v letadle,  při-
znám, podruhé v životě, předtím jen 
jako kluk s rodiči do Bulharska. Před 
deseti lety. V přípravě jsem si tam 
docela zahrál, soupeři byli solidní. 

Brno má podle všeho oprav-
du vražedný los v prvních jarních 
kolech…

To je pravda, snad se s tím ale 
popereme. Budeme se snažit urvat 
co nejvíc bodů. 

Jsi ještě Blanenšťák nebo už se 
cítí š víc jako Brňák?

To první určitě. I když už ale 
v Brně trávím dost času, mám 
tam přítelkyni, přespávám větši-
nou u ní nebo kamarádů, k nám se 
dostávám čím dál tím méně. Asi to 
časem dopadne tak, že se přestěhuju. 
 Pokračování na str. 10

Luděk Pernica se zabydlel v základní sestavě Zbrojovky

 Foto Boris Keka Foto Boris Keka
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Sportovci Blanska a Boskovic přijali ocenění

KAM ZA SPORTEM

Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - V průběhu 
uplynulého týdne se konaly hned 
dva slavnostní akty. V tradičním 
prostředí kuželny TJ ČKD převzali 
slavnostní ocenění včetně krásných 
plaket od Valéra Kováče nejlepší 
sportovci, trenéři a kolektivy města 
Blanska za uplynulý rok. 

V sobotu se pak podobná slav-
nost odehrála na plesu sportovců 
v boskovickém zámeckém skle-
níku. V obou případech nevyhla-
šovaly sportovní komise pořadí, 
ceny byly předávány podle abe-
cedy. Dostalo se i na osobnosti 
nedávné minulosti - v Blansku 
to byl Jaromír Novák, dlouhole-
tý hráč například kopané, trenér 
a funkcionář, v Boskovicích pak 
Čestmír Sekanina. Boskovice.  Foto adam.sBoskovice.  Foto adam.s

Nejlepší sportovci města BlanskoNejlepší sportovci města Blansko
Bohumil Bašný, TP TJ ČKD Blansko, kuželky
Štěpán Havlíček, Olympia Blansko, baseball
Pavel Chlup, KLM Blansko, lodní modelářství 

Václav Kolář, AMK Blansko, biketrial
Michal Kubík, TJ ČKD Blansko, jachti ng

Vít Pernica, ASK Blansko, atleti ka
Jana Sotáková, ASK Blansko, atleti ka

Dominik Špaček, ASK Blansko, plavání
Jakub Šplíchal, FK APOS Blansko, fotbal

Jan Vencel, ASK Blansko, plavání
Alena Žákovská, Horizont Novák, extr. sporty

Sportovní kolekti v města Blansko za rok 2010
Družstvo žen, kuželky TJ ČKD Blansko

Družstvo žen, stolní tenis TJ ČKD Blansko
Družstvo ml. žáků, fotbal FK APOS Blansko

Trenérská osobnost města Blansko za rok 2010
Michal Šenkeřík, fotbal FK APOS Blansko
Ilona Cápková, basketbal TJ ČKD Blansko

Bohumil Kazda, atleti ka ASK Blansko
Zvláštní ocenění
Jaromír Novák

Nejlepší sportovci města BoskoviceNejlepší sportovci města Boskovice
Lukáš Liška, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání

Petr Mareček, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
Anna Tlamková, DDM Boskovice, plavání

Lukáš Vorlický, FC Boskovice, fotbal
David Zachar, HC Boskovice, in-line hokej

Sportovní kolekti v města Boskovice za rok 2010
Přípravka U8, FC Boskovice, fotbal

Starší žáci, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
Muži A, SK Minerva Boskovice, lední hokej

Trenérská osobnost města Boskovice za rok 2010
Jan Horák, DDM Boskovice, plavání

Čestmír Sekanina, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
Zasloužilý sportovec Boskovic

Čestmír SekaninaBlansko.  Foto Josef MikulášekBlansko.  Foto Josef Mikulášek Blansko.  Foto Josef MikulášekBlansko.  Foto Josef Mikulášek

Blansko těsně prohrálo v Líšni
Líšeň - Velice blízko byli fotba-

listé FK APOS Blansko k remíze 
s favorizovanou Líšní v posledním 
utkání zimního přípravného turna-
je. Těsná porážka byla důstojným 
zakončením akce, na níž podávali 
svěřenci Tomáše Šenka kolísavé 
výkony.

Líšeň – Blansko 2:1 (1:0). Bran-
ky: 33. Drábek Michal, 76. Cupák 
- 74. Šíp. Blansko: Švancara (41. 
Sehnal) - Bubeníček, Kolář, Pokoj, 

Kuda (41. Šíp) - Klimeš - Nečas, 
Hájek, Farník, Doležel – Jelínek. 

Blansko nastoupilo bez Karáska, 
který se na poslední chvíli omluvil 
ze zdravotních důvodů. V obraně 
mohl trenér Šenk naopak vyzkoušet 
Koláře, jehož přestup z Rájce je již 
téměř dohodnutý. 

„Těší nás to, Tonda bude podle 
mne určitě patřit k oporám. Myslím, 
že je rovnocennou náhradou za Zi-
cha. Své kvality dnes jednoznačně 

prokázal, hrál s přehledem,“ je rád 
kouč. Tomu se líbila hra mužstva 
hlavně ve druhé půli. Po první pro-
hrávalo Blansko po Drábkově gólu. 
Vyrovnat se podařilo Šípovi střelou 
zpoza vápna. Domácí dokázali hned 
odpovědět přesnou trefou Cupáka, 
na níž již Blansko odpověď nenašlo. 
„Proti kvalitnímu soupeři jsme neo-
dehráli špatné utkání. Škoda, že jsem 
zápas nedotáhli k remíze, do konce 
moc nezbývalo,“ uvedl Šenk.  (bh)

Prvenství v turnaji obhájila Kuřim
Boskovice - Zimní turnaj 

O pohár města Boskovice Artézia 
Cup již zná vítěze. Stejně jako loni 
se z prvenství na boskovické umě-
lé trávě radovali fotbalisté Kuřimi, 
druhé místo patří Březové. Nej-
lepším týmem z našeho regionu se 
nakonec stal Kunštát, jehož zástup-
ci převzali z rukou ředitele turna-
je Milana Stryi ocenění (viz foto). 
Trofej pro nejlepšího střelce získal 
domácí Jiří Vorlický. Souběžně 
hraný DAHEPO Cup vyhrálo bos-
kovické béčko před Benešovem 
a Letovicemi. Výsledky a konečné 
tabulky najdete na str. 12. (bh) Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

Luděk Pernica 
se zabydlel 
v sestavě 

Zbrojovky
Pokračování ze str. 9
Znamená to, že ve Zbrojovce 

chceš zůstat dlouhodobě? Co kdy-
by přišly lukrati vní nabídky?

Myslím, že to v nejbližší době 
nehrozí, nedělám si iluze. Teď jsem 
přesvědčen o tom, že bych nikam 
v naší lize nešel, chci pomoci Brnu. 
Ani do Sparty či Slavie? Ne. Určitě 
ne. 

Za tento klubismus tě asi Karel 
Jarůšek pochválí…

Brno nebo pak zahraničí. Kdy-
bych si mohl neskromně vybrat, 
Anglie. Ve druhé lize je tým. Ports-
mouth. To by byl můj sen, jim jsem 
vždycky fandil. Snad někdy...

P.S. Neděle 20:05, telefonát po 
čerstvé prohře s Boleslaví 5:0

„Hrůza. Co říkat? Od první-
ho gólu to bylo nešťastné, Mladá 
Boleslav nás přejela. Hráli jsme 
blbě, včetně mne. Je třeba se pou-
čit z chyb a zkusit bodovat v další 
zápase.

Čtvrtek 10. března
Fotbal: Kotvrdovice – Rudice 
(19.00), příprava, umělá tráva Bos-
kovice.

Pátek 11. března
Fotbal: Jedovnice - Bořitov 
(19.00), příprava, UT Boskovice.

Sobota 12. března
Fotbal: Boskovice – Kralice 
(14.00), Sloup – Blansko B (20.00), 
příprava, UT Boskovice.
Lakros: Havraní turnaj (8.00), hala 
TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – 
Voděrady (15.00), 1. liga ženy, TJ 
ČKD Blansko B – Průkopník Brno 
(17.30), divize muži, herna TJ 
ČKD Blansko.
Šachy: Okresní šachový turnaj 
(9.00), sokolovna v Lipovci.

Neděle 13. března
Fotbal: Skalice – Olomuča-
ny (13.00), Černá Hora – Lipo-
vec (17.00), Šošůvka – Otinoves 
(19.00), příprava, UT Boskovice.
Kuželky: Mistrovství Jihomorav-
ského kraje junioři (8.00), kuželna 
TJ ČKD Blansko.
Lakros: Havraní turnaj (8.00), hala 
TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – 
SK Dobré B (10.00), 1. liga ženy, 
herna TJ ČKD Blansko. 

Středa 16. března
Fotbal: Boskovice – Přibyslav 
(18.00), příprava, UT Boskovice.

Pátek 18. března
Fotbal: Jedovnice – Lipůvka 
(18.00), Bořitov – Lipovec (20.00), 
příprava, UT Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko C – 
MS Brno (18.00), divize, kuželna 
TJ ČKD Blansko.

Sobota 19. března
Fotbal: Sloup – Otinoves (20.00), 
příprava, UT Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko – Zlín 
(10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD Blan-
sko B – Česká Třebová (13.00), 3. 
liga ženy, kuželna TJ ČKD Blan-
sko.
Šachy: Okresní přebor v bleskové 
hře (9.00), kulturní dům ve Slou-
pu.

Neděle 20. března
Basketbal: TJ ČKD Blansko – 
Universita Brno (10.00), OP I ženy, 
hala TJ ČKD Blansko. 
Fotbal: Doubravice – Horní Ště-
pánov (8.00), Boskovice – Bystrc 
(13.00), Skalice – Lysice (15.00), 
Černá Hora – Vísky (17.00), Šo-
šůvka – Kotvrdovice (19.00), pří-
prava, UT Boskovice.

Blansko - Již po patnácté se 
v městských lázních sešli vodní 
záchranáři z celé republiky na tra-
dičním závodě Blanenská dvěstě-
padesátka. Na startu se objevilo 52 

závodníků a závodnic z Brna, Těr-
licka, Soběslavi, Ústí nad Labem, 
Klatov, Sokolova, Chrudimi a Plz-
ně, nechyběli domácí, kteří patřili 
ve všech kategoriích k favoritům

Mezi nejmladšími od 15 do 18 
let se na prvních dvou místech 
seřadili blanenští Tomáš Gabriel 
a Lukáš Molek, David Ondroušek 
byl pátý. V kategorii žen nad 40 let 
se na druhém místě umístila Věra 
Matěnová, která hned o několik 
sekund zlepšila svůj loňský výsle-
dek. Romana Rybářová zaplavala 
skvěle, ale díky dvacetisekundové 
penalizaci za dvojnásobné minutí 
bójky klesla ze třetí na pátou příč-
ku v kategorii žen 18-40 let.

Ve stejné kategorii mužů byl 
jasným favoritem mnohonásobný 
vítěz těchto závodů Michal Špa-
ček. Blanenský borec nezklamal 
ani tentokrát a přestože těsně zao-
stal za traťovým rekordem, stanul 
opět s náskokem téměř půl minuty 
na nejvyšším stupni. Ze třetího mu 
mohl pogratulovat týmový kole-
ga Michal Vondráček, kterému na 
stříbrnou příčku chyběly jen tři 
sekundy. Ve skupině mužů nad 40 
let nenašel přemožitele domácí 
Mojmír Vágner, druhý skončil Vla-
dimír Matěna.  (bh)

Michal Špaček znovu kraloval

 Foto Jiří Šrámek Foto Jiří Šrámek

Trofej vybojovali elévové z Kunštátu
Kunštát - V sobotu pořádala 

Orel jednota Kunštát ve sportov-
ní hale v Kunštátě fi nálový turnaj 
Orelské fl orbalové ligy kategorie 
elévů, což jsou hráči s rokem naro-
zení 1999 a mladší. K velké radosti 
pořadatelů se celkovými vítězi stali 
domácí chlapci.

Již zápasy ve skupině byly velmi 
vyrovnané, suverénním způsobem 
si počínal pouze domácí Kunštát, 
který vyhrál obě utkání ve skupi-
ně A, ve skupině B o pořadí roz-
hodovalo při stejném počtu bodů 
a vyrovnaném vzájemném zápasu 
až skóre. 

Vyřazovací část přinesla i něko-
lik překvapivých výsledků. Tým 
Dolních Bojanovic po heroickém 
výkonu porazil Uherský Brod 3:2, 
ve druhém čtvrtfi nále si poměrně 
hladce poradily Židenice s Řečko-
vicemi 6:1. V semifi nále se Dolním 
Bojanovicím s Domanínem nepo-
dařilo navázat na výborný výkon 
z čtvrtfi nále a podlehly poměrně 
hladce 1:7, v druhém si domácí 
tým podobně jednoznačně poradil 

s týmem Židenic a zvítězil v pomě-
ru 5:1. Souboj o třetí místo nako-
nec musely rozhodnout samostatné 
nájezdy, ve kterých bylo štastnější 
družstvo z Dolních Bojanovic. 

V dramatickém a vyrovnaném 
fi nálovém zápasu o vítězství roz-
hodl až vydařený závěr domácí-

ho týmu, který nakonec vyhrál 
v poměru 8:3.

Domácí hráči po zásluze získa-
li nejen zlaté medaile, ale i velký 
putovní pohár, který jim předala 
předsedkyně Orel jednoty Kunštát 
Marie Cacková a starosta města 
Kunštátu Zdeněk Wetter.  (vyk,bh)

 Foto Jiří Suchomel Foto Jiří Suchomel
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basketbal
OP I muži: BCS Husovice – TJ Sokol BC 

Boskovice 84:61. SKB Barevné prázdniny 
Brno Černovice – TJ Sokol BC Boskovice 
77:72. ASK Blansko – SK Renocar Podolí 
61:68. ASK Blansko – JVSB Uherské Hra-
diště 86:53.
 1. Husovice 22 22 0 1843:1184 44
 2. Podolí 22 16 6 1678:1413 38
 3. Boskovice 22 14 8 1684:1469 36
 4. Babice 22 12 10 1677:1543 34
 5. Tesla Brno 22 12 10 1452:1420 34
 6. Žďár B 21 13 8 1538:1524 34
 7. Žabovřesky B 20 13 7 1370:1253 33
 8. Černovice 21 11 10 1512:1370 32
 9. Vysočina B 21 8 13 1472:1497 29
 10. Blansko 22 3 19 1301:1533 25
 11. Husovice B 21 4 17 1317:1737 25
 12. Uh. Hradiště 22 1 21 1153:2054 23

OP II U16:BBK Blansko – SAM BŠM 
Brno B 46:45 a 54:52.
 1. Blansko 16 12 4 940:864 28
 2. Zlín 12 12 0 1106:487 24
 3. Uh. Brod 12 4 8 662:824 16
 4. SAM BŠM B 14 2 12 708:988 16
 5. Uh. Hradiště 10 2 8 402:655 12

OP starší minichlapci: BBK Blansko – 
SAM BŠM Brno 44:71 a 45:69.
 1. SAM BŠM 20 19 1 1329:726 39
 2. Kyjov 18 15 3 1344:588 33
 3. Kroměříž B 18 11 7 973:681 29
 4. Blansko 20 6 14 859:1179 26
 5. JBC Brno 18 5 13 620:1024 23
 6. Žďár 16 6 10 548:777 22
 7. Žabovřesky 18 2 16 515:1213 20

OP I ženy, fi nálová skupina: TJ ČKD 
Blansko – Tesla Brno 71:59.
 1. Blansko 17 13 4 1101:933 30
 2. Tesla 17 12 5 1136:894 29
 3. Žďár 16 12 4 1347:936 28
 4. Univerzita B 16 12 4 1122:878 28 

OP žákyně: Jiskra Kyjov – TJ ČKD Blan-
sko 167:12 a 160:24.
 1. Valosun B 14 13 1 1294:450 27
 2. Kyjov 12 11 1 1235:483 23
 3. V. Meziříčí 14 5 9 812:895 19
 4. Vysočina 14 5 9 819:996 19
 5. Blansko 14 0 14 294:1630 14

fl orbal
Jihomoravská liga muži: TJ Sokol Ada-

mov – FbC Sokol Dynamo Bučovice B 3:4, 
FBC Sokol Ivanovice na Hané – TJ Sokol 
Adamov 4:3.
 1. Skurut Hai 20 17 0 3 103:64 51
 2. Hattrick 18 15 1 2 97:38 46
 3. Gullivers B 18 11 2 5 91:54 35
 4. Telnice 20 10 2 8 107:82 32
 5. Sivice 18 10 1 7 93:68 31
 6. Horní 18 9 2 7 95:91 29
 7. Boskovice 18 6 5 7 52:58 23
 8. Florec 18 6 3 9 57:75 21
 9. Bučovice B 18 6 2 10 80:93 20
 10. Ivanovice 18 6 0 12 47:81 18
 11. Židenice B 18 4 4 10 71:103 16
 12. Adamov 18 5 0 13 69:89 15
 13. Lanžhot B 20 3 2 15 58:124 11

Jihomoravský přebor muži: Gullivers 
Sokol Brno I C – FBO Orel Boskovice B 1:3, 
Florbal Kuřim – Atlas ČKD Blansko B 9:2, 
FBO Orel Boskovice B – Florbal Kuřim 1:7, 
Atlas ČKD Blansko B – Bulldogs Brno C 2:7, 
FBK Sokol Jedovnice – FBC Sokol Ivanovi-
ce na Hané B 10:6, FBO TJ Sokol Letovice 
– Sokol Brno III – Falcons 4:7, FBK Sokol 
Jedovnice – FbC Dohoda Tri Lamy Brno 
6:13, FBO TJ Sokol Letovice – FbC Dohoda 
Tri Lamy Brno 4:8.
  1.  Tišnov  16  12  1  3  85:45  37
  2.  Kuřim  16  11  2  3  84:38  35
  3.  Sokol III  16  11  1  4  117:76  34
  4.  Bulldogs C  18  11  1  6  103:68  34
  5.  Gullivers C  16  8  4  4  87:64  28
  6.  Dohoda  16  7  4  5  98:97  25
  7.  Boskovice B  16  6  4  6  62:7  22
  8.  Blansko B  16  5  2  9  84:111  17
  9.  Ivanovice B  16  2  3  11  60:104  9
  10.  Letovice  18  2  3  13  60:121  9
  11.  Jedovnice  16  2  1  13  75:124  7

2. liga dorostenci: Atlas ČKD Blansko 
– SFK Kozel Počenice 5:0, FbC Holešov – 
Atlas ČKD Blansko 1:2.
 1. Zlín 17 14 0 3 105:58 42
 2. Gullivers 17 11 3 3 89:39 36
 3. V. Klobouky 17 9 1 7 93:71 28
 4. Horní 17 8 2 7 81:68 26
 5. Blansko 17 8 1 8 66:56 26
 6. Bulldogs B 17 6 3 8 77:73 21
 7. Holešov 17 7 0 10 65:90 21
 8. Počenice 17 0 0 17 25:146 0 

fotbal
O pohár města Boskovice Artézia Cup: 

Kunštát – Kuřim 0:3 (0:1), Plšek, Vermouzek, 

Skoumal. Boskovice A – Boskovice B 6:2 
(3:2), Vorlický 2, Švéda, Preč, Stara, Martínek 
L. – Adamec, Kalášek. Svitavy – Blansko B 
5:0 (2:0), Brůna, Bandouch 2, Kroulík. Kunš-
tát –Blansko B 2:0 (1:0), Boček 2. Boskovice 
A – Kuřim 3:1 (2:0), Václavek 2, Horák M. 
– Vermouzek. Svitavy – Březová 4:3 (2:2), 
Ovad, Urban 2 – Ehrenberger 2, Cauer
  1.  Kuřim  6  5  0  1  21:7  15
  2.  Březová  6  3  1  2  22:14  10
  3.  Kunštát  6  3  1  2  17:7  10 
  4.  Boskovice A  6  3  1  2  19:18  10
  5.  Svitavy  6  2  1  3  11:20  7
  6.  Boskovice B  6  2  0  4  16:21  6
  7.  Blansko B  6  1  0  5  8:22  3

DAHEPO Cup: Boskovice B – Kořenec 
7:0 (0:0) Zoubek, Vorlický 2, Janíček, Stara, 
Odehnal. Olešnice – Lipůvka 0:0. Letovice – 
Vavřinec 3:2 (3:1), Řezník 2, Stria – Kakáč, 
Přikryl. Drnovice – Benešov 1:2 (0:1), Crhák 
– Abrahám, Mucha. Drnovice – Lipůvka 3:0 
(2:0), Crhák 3. Boskovice B – Benešov 1:1 
(0:0), vlastní – Andrlík. Olešnice – Vavři-
nec 3:2 (3:0), Daniel, Žíla, Boček – Přikryl, 
Musil. Letovice – Kořenec 5:3 (3:2), Dvořák 
M. 2, Dvořák L., Prudil, Kalousek – Schön, 
Ševčík, Bašný.
  1.  Boskovice B  7  6  1  0  39:6  19
  2.  Benešov  7  3  4  0  10:4  13
  3.  Letovice  7  3  1  3  16:14  10
  4.  Drnovice  7  3  1  3  14:17  10
  5.  Lipůvka  7  2  3  2  7:13  9
  6.  Kořenec  7  1  4  2  14:19  7
  7.  Olešnice  7 1  4  2  5:12  7
  8.  Vavřinec  7  0  0  7  6:20  0

Přátelsky ženy: Kotvrdovice – Lipová 
9:0 (5:0).

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KK Slavia 

Praha 5:3 (3232:3212), Daňková 505, Šmer-
dová 543, Ševčíková 565, Kalová 577, Musi-
lová D. 514, Musilová Z. 528. SKK Jičín – TJ 
ČKD Blansko 5:3 (3130:3094), Ševčíková 
520, Lahodová 500, Daňková 480, Musilová 
Z. 525, Šmerdová 546, Kalová 523.
 1. Slavia 16 14 0 2 93,0:35,0 28
 2. Přerov 16 12 1 3 85,5:42,5 25
 3. Zábřeh A 16 11 0 5 72,5:55,5 22
 4. Blansko 16 10 1 5 76,5:51,5 21
 5. Náchod 16 8 2 6 69,0:59,0 18
 6. Val. Meziříčí 16 6 2 8 60,5:67,5 14
 7. Konstruktiva 16 6 1 9 54,5:73,5 13
 8. Chýnov 16 6 1 9 54,0:74,0 13
 9. Šumperk 16 6 0 10 61,5:66,5 12
 10. Jičín 16 6 0 10 57,5:70,5 12
 11. Zábřeh B 16 3 1 12 43,5:84,5 7
 12. Zlín 16 3 1 12 40,0:88,0 7

2. liga muži: TJ Třebíč – TJ ČKD Blan-
sko 6:2 (3376:3315), Němec 563, Honc 616, 
Michálek 533, Hlavinka 542, Flek R. 566, 
Hédl 495. TJ ČKD Blansko – KK Šumperk 
3:5 (3178:3195), Flek R. 511, Hlavinka 551, 
Novotný 542, Honc 490, Němec 551, Šmerda 
533.
 1. Třebíč 18 15 2 1 104,0:40,0 32
 2. Opava 18 12 2 4 87,0:57,0 26
 3. Šumperk 18 10 2 6 82,0:62,0 22
 4. Rychnov 18 10 1 7 77,5:66,5 21
 5. Zábřeh 18 10 0 8 79,5:64,5 20
 6. Ratíškovice 18 9 0 9 72,0:72,0 18
 7. Vyškov 18 7 3 8 73,0:71,0 17
 8. Blansko 18 8 1 9 71,5:72,5 17
 9. Přemyslovice 18 4 3 11 59,0:85,0 11
 10. Slavičín 18 5 1 12 55,0:89,0 11
 11. MS Brno B 18 5 1 12 54,0:90,0 11
 12. BOPO 18 4 2 12 49,5:94,5 10

3. liga muži: KK Slovan Rosice – TJ ČKD 
Blansko B 5:3 (3368:3243), Procházka 569, 
Kolařík 546, Šmerda 547, Šplíchal Jak. 543, 
Pliska 469, Kotlán 569. TJ ČKD Blansko B 
– TJ Sokol Mistřín 2:6 (3127:3239), Flek J. 
511, Šplíchal Jak. 475, Šmerda 552, Kotlán 
543, Procházka 518, Kolařík 528.
 1. Rosice 18 15 0 3 95,0:49,0 30
 2. Benešov 18 14 1 3 93,5:50,5 29
 3. Ivančice 18 11 1 6 85,0:59,0 23
 4. Jihlava 18 10 0 8 74,0:70,0 20
 5. Č. Budějovice 18 9 1 8 75,5:68,5 19
 6. Vracov 18 9 1 8 73,0:71,0 19
 7. Kutná Hora 18 9 0 9 71,5:72,5 18
 8. Žirovnice 18 6 2 10 66,0:78,0 14
 9. Blansko B 18 7 0 11 63,5:80,5 14
 10. Mistřín 18 6 0 12 60,5:83,5 12
 11. Dačice B 18 5 2 11 59,5:84,5 12
 12. Ratíškovice B 18 3 0 15 47,0:97,0 6

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – TJ 
BOPO Třebíč 6:0 (1763:1607), Řehůřková 
438, Nevřivová 465, Slavíčková 427, Korcová 
433. TJ Jiskra Otrokovice – TJ ČKD Blansko 
B 2:4 (1605:1642), Řehůřková 414, Nevřivo-
vá 438, Slavíčková 368, Korcová 422. 
 1. Č. Třebová 14 13 1 0 66,0:18,0 27
 2. Olomouc B 14 11 0 3 57,0:27,0 22

 3. Odry 14 8 1 5 53,0:31,0 17
 4. Blansko B 14 6 2 6 41,0:43,0 14
 5. Třebíč 14 6 1 7 36,0:48,0 13
 6. MS Brno 14 6 0 8 44,0:40,0 12
 7. Náchod B 14 6 0 8 40,0:44,0 12
 8. Nový Jičín 14 6 0 8 37,0:47,0 12
 9. Otrokovice 14 5 0 9 35,0:49,0 10
 10. Vyškov B 14 0 1 13 11,0:73,0 1

KP I: KK Slovan Rosice C – KK Velen 
Boskovice 5:3 (2613:2544), Ševčík 420, 
Veselý 434, Minx 437, Vybíhal 462, Řehůřek 
(Zukal) 382, Ševčík 409.
 1. Židenice A 22 16 1 5 120,5:55,5 33
 2. Telnice 22 16 0 6 106,0:70,0 32
 3. Rosice B 22 14 1 7 107,0:69,0 29
 4. Husovice C 22 13 1 8 95,0:81,0 27
 5. Žabovřesky 22 12 2 8 99,0:77,0 26
 6. Ivančice B 22 12 0 10 97,5:78,5 24
 7. Rosice C 22 11 1 10 84,5:91,5 23
 8. MS Brno D 22 9 3 10 88,0:88,0 21
 9. Ingstav 22 10 0 12 87,0:89,0 20
 10. Boskovice 22 9 1 12 81,0:95,0 19
 11. Židenice B 22 9 1 12 79,5:96,5 19
 12. Kometa 22 9 1 12 77,0:99,0 19
 13. Sokol IV B 22 6 1 15 68,5:107,5 13
 14. Ivančice C 22 1 1 20 41,5:134,5 3

Okresní podniková liga, extraliga: Tech 
Trading – ČBE A 1138:1274, Ošlejšek 247, 
Kratochvíl a Mokrý oba 234 - Štrajt 262, 
Neubauer 260. VMS – ČKD 1128:1266, Sta-
rý 258, Gruber 229 - Škaroupka 274, Štrait 
265. Catering – DSB Euro 1250:1316, Volf R. 
272, Volf D. 270 - Brychta 286, Malits 268. 
JEZAT – A je to 1255:1164, Beneš 266, Jalo-
vý 257 - Novotný 257, Brtníček 245. KSK 
– VVR A 1173:1287, Valášek F. 246, Kolář 
244 - Pernica 281, Stojkovič O. 261. ČBE A 
– Catering 1164:1236, Špidla 242, Neubauer 
237 - Volf D. 257, Skoupý 255.
 1. ČKD 15 12 0 3 1264,13 24
 2. DSB Euro 15 12 0 3 1261,33 24
 3. VVR A 14 7 0 7 1243,79 14
 4. VMS 13 7 0 6 1234,23 14
 5. A je to 15 7 0 8 1224,33 14
 6. ČBE A 16 7 0 9 1210,81 14
 7. Catering 16 6 0 10 1224,50 12
 8. JEZAT 14 6 0 8 1210,86 12
 9. Tech Trading 13 6 0 7 1190,77 12
 10. KSK 15 3 0 12 1200,20 6

1. liga: Hasiči – ČKD Turbo Technics 
1148:1227, Mynář 245, Majer a Opluštil oba 
238 - Buš 268, Pařil 265. AKK – Nemocni-
ce 1149:1115, Barša 288, Flek 232 - Klíma 
232, Srba 227. Kadeřnictví ES – VVR B 
1139:1263, Král 253, Žitník 241 - Semrád 
J. 284, Stojkovič O. 259. BLANZEK - AKK 
1135:1246 Grim 256, Nejezchleb 255 - Bar-
ša 265, Flek 264. Nemocnice – Kadeřnictví 
ES 1135:1169, Zavadil 253, Jedináková 244 
- Smola 257, Žitník 236. VVR B – Koloniál 
1205:1176, Semrád J. 286, Stojkovič O. 244 
- Hubert 240, Bouda a Šlajch oba 235. ČKD 
Turbo Technics – Rapid 1236:1257, Pařil 268, 
Motl 261 - Charvát 286, Růžička ml. 270. 
ITAB – Hasiči 1193:1117, Musil 246, Kutil 
a Maška oba 242 - Kleveta 250, Majer 233.
 1. VVR B 16 14 0 2 1230,63 28
 2. Kadeřnictví 16 11 0 5 1222,38 22
 3. Turbo Technics 16 10 0 6 1212,75 20
 4. Rapid 16 9 0 7 1187,50 18
 5. Koloniál 16 9 0 7 1174,31 18
 6. ITAB 16 8 0 8 1178,50 16
 7. Blanzek 16 7 1 8 1180,63 15
 8. AKK 16 6 0 10 1167,13 12
 9. Hasiči 16 4 0 12 1148,63 8
 10. Nemocnice 16 1 1 14 1136,00 3

2. liga: BODOS – Profi  Weld 1157:1031, 
Sychra 281, Pařil 251 - Král 239, Kovařík 
221. JMP – Relax Club 1151:1065, Dostál 
252, Navrátil a Podrabský oba 239 - Sta-
něk 237, Herčík 219. Orel – Eko system 
1206:1024, Götz 258, Dvořák 248 - Zouhar 
M. 231, Ďugoš 218. ČBE B – SPŠ 1114:1067, 
Šváb 241, Šlezinger 226 - Souček 251, Šíbl 
230.
 1. Orel 15 13 0 2 1126,93 26
 2. BODOS 15 12 0 3 1166,47 24
 3. ČBE B 15 10 0 5 1131,60 20
 4. JMP 15 9 0 6 1141,87 18
 5. Relax Club 15 6 1 8 1103,60 13
 6. SPŠ 15 5 1 9 1098,13 11
 7. Profi  Weld 15 3 0 12 1066,73 6
 8. EKO systém 15 1 0 14 1031,87 2

stolní tenis
O štít Němčic, dvouhra: 1. Klečka (Vodě-

rady), 2. Bezděk (Šošůvka), 3. Kutil L. (Blan-
sko), 4. Krása ml. (Zbraslavec), 5. Dvořák 
(Šošůvka), 6. Kutil Š. (Blansko), 7. Koudelka 
ml. (Křetín), 8. Žáček (Vysočany), 9. Gyur-
gyik (Vysočany), 10. Bednář (Voděrady), 11. 
Peterka (Svitávka), 12. Polívka ml. (Žďárná), 
13. Krátký (Němčice), 14. Trnčák (Adamov), 
15. Dvořáček (Svitávka), 16. Petlach (Šošův-
ka).

Čtyřhra: 1. Krása, Vodák (Zbraslavec, 
Jestřebí), 2. Bednář, Klečka (Voděrady), 3. 
Gyurgyik, Dvořák (Vysočany, Šošůvka), 4. 

Bezděk, Petlach (Šošůvka), 5. Zouhar, Žáček 
(Vysočany), 6. Dvořáček, Peterka (Svitávka), 
7. Sedlák, Filouš (Němčice), 8. Kutil L, Kutil 
Š. (Blansko).

Okresní bodovací turnaj mládeže, Vyso-
čany, nejmladší žáci: 1. Pokorný (Letovi-
ce), 2. Novohradský (Petrovice), 3. Novotná 
(Křetín), 4. Cerhák (Rájec), 5. Zukal, 6. Žá-
ček (oba Vysočany). Mladší žáci: 1. Kou-
mar (Petrovice), 2. Bačovský (Křetín), 3. 
Vlček, 4. Setínský (oba Drnovice u V.), 11. 
Zukal (Vysočany). Starší žáci: 1. Peterka 
(Svitávka), 2. Koudelka (Křetín), 3. Králík 
(Drnovice u V.), 4. Holík (Letovice). Dorost: 
1. Koudelka P., 2. Koudelka L. (oba Křetín), 
3. Peterka (Svitávka), 4. Farkaš (Letovice), 6. 
Bezděk (Vysočany).

RP I: Boskovice B – Křetín 13:5, Šošůvka 
– Voděrady 9:9, Žďárná – Zbraslavec B odl., 
Jestřebí - Rohozec nehl., Křetín B – Vysočany 
10:8, Petrovice – Blansko D nehl.
 1. Voděrady 14 12 1 1 0 165:87 39
 2. Boskovice B 14 11 1 2 0 167:84 37
 3. Šošůvka 14 8 3 3 0 145:107 33
 4. Zbraslavec B 13 8 0 5 0 138:96 29
 5. Žďárná 13 6 1 6 0 128:105 26
 6. Křetín 14 4 3 7 0 112:140 25
 7. Vysočany 14 5 4 5 0 127:125 28
 8. Křetín B 14 4 0 10 0 108:144 22
 9. Rohozec 13 3 3 7 0 98:136 22
 10. Blansko D 13 4 1 8 0 94:140 22
 11. Petrovice 13 3 2 8 0 87:147 21
 12. Jestřebí 13 3 1 9 0 88:146 20

OP II: Veselice – Žďárná B 11:7, Rudice 
– Kunštát 11:7, Adamov – Voděrady B 14:4, 
Jestřebí B – Bořitov 3:15, Vanovice – Šošův-
ka B 13:5, Zbraslavec C – Němčice 11:7.
 1. Kunštát 14 11 0 3 0 160:92 36
 2. Rudice 14 9 2 3 0 141:111 34
 3. Veselice 14 10 0 4 0 142:110 34
 4. Adamov 14 8 3 3 0 155:97 33
 5. Voděrady B 14 6 2 6 0 125:127 28
 6. Žďárná B 14 4 3 7 0 112:140 25
 7. Bořitov 14 6 3 5 0 129:123 29
 8. Šošůvka B 14 5 3 6 0 132:120 27
 9. Zbraslavec C 14 6 0 8 0 124:128 26
 10. Vanovice 14 5 1 8 0 126:126 25
 11. Němčice 14 4 1 9 0 122:130 23
 12. Jestřebí B 14 1 0 13 0 44:208 16

OP III: Letovice – Svitávka 4:14, Kře-
tín C – Rájec 10:8, Boskovice C – Brumov 
9:9, Vysočany B – Borotín 10:8, Rohozec B 
– Vysočany C 9:9, Petrovice B – Veselice B 
12:6.
 1. Svitávka 14 12 1 1 0 179:73 39
 2. Rájec 14 10 2 2 0 166:86 36
 3. Křetín C 14 9 1 4 0 136:116 33
 4. Brumov 14 7 4 3 0 141:111 32
 5. Boskovice C 14 7 2 5 0 127:125 30
 6. Letovice 14 6 0 8 0 114:138 26
 7. Borotín 14 5 3 6 0 135:117 27
 8. Rohozec B 14 5 2 7 0 120:132 26
 9. Vysočany C 14 3 4 7 0 115:137 24
 10. Veselice B 14 4 0 10 0 101:151 22
 11. Vysočany B 14 3 1 10 0 89:163 21
 12. Petrovice B 14 3 0 11 0 89:163 20

OP IV: Svitávka B – Vanovice B 17:1, 
Šošůvka C – Olešnice 7:11, Letovice B – Svi-
távka B 4:14, Rohozec C – Němčice B 12:6, 
Petrovice C – Kunštát B 12:6, Křetín D – 
Zbraslavec D 14:4.
 1. Olešnice 14 12 1 1 0 179:73 39
 2. Svitávka B 14 10 3 1 0 159:93 37
 3. Rájec B 14 9 2 3 0 147:105 34
 4. Šošůvka C 14 8 1 5 0 142:110 31
 5. Letovice B 14 6 2 6 0 110:142 28
 6. Vanovice B 14 5 2 7 0 119:133 26
 7. Petrovice C 14 7 0 7 0 125:127 28
 8. Kunštát B 14 6 1 7 0 133:119 27
 9. Rohozec C 14 5 3 6 0 120:132 27
 10. Křetín D 14 4 2 8 0 112:140 24
 11. Zbraslavec D 14 2 0 12 0 76:176 18
 12. Němčice B 14 1 1 12 0 90:162 17

OS I: Bořitov B – Vysočany D 9:9, 
Okrouhlá – Lhota Rapotina 14:4, Kuničky 
– Voděrady C 3:15, Bořitov C – Vanovice C 
9:9, Velenov A – Němčice C 8:10, Petrovice 
D – Žďárná C 8:10.
 1. Okrouhlá 14 12 1 1 0 177:75 39
 2. Bořitov B 14 9 2 3 0 158:94 34
 3. Rapotina 14 8 2 4 0 144:108 32
 4. Voděrady C 14 9 0 5 0 140:112 32
 5. Vysočany D 14 7 2 5 0 125:127 30
 6. Kuničky 14 7 0 7 0 143:109 28
 7. Velenov 14 8 0 6 0 133:119 30
 8. Vanovice C 14 6 1 7 0 126:126 27
 9. Němčice C 14 6 0 8 0 106:146 26
 10. Žďárná C 14 3 2 9 0 97:155 22
 11. Petrovice D 14 3 1 10 0 96:156 21
 12. Bořitov C 14 0 1 13 0 67:185 15

OS II: Kunštát C – Chrudichromy 16:2, 
Vísky – Jasinov 14:4, Křetín E – Šošůvka D 
6:12, Letovice C – Rájec C nehl.
 1. Šošůvka D 15 12 1 2 0 179:91 40
 2. Kunštát C 14 12 1 1 0 189:63 39
 3. Zbraslavec E 14 7 3 4 0 134:118 31
 4. Letovice C 12 8 1 3 0 138:78 29
 5. Vísky 13 6 2 5 0 113:121 27

INZERCE

 6. Rájec C 14 5 2 7 0 115:137 26
 7. Chrudichromy 14 3 1 10 0 95:157 21
 8. Křetín E 14 1 2 11 0 74:178 18
 9. Jasinov 14 1 1 12 0 79:173 17

OS III: Olešnice C – Kunštát D 3:15, 
Velenov B – Petrovice E 14:4, Lhota Rapo-
tina B – Olešnice B 5:13, Boskovice D – 
Okrouhlá B 4:14.
 1. Okrouhlá B 15 12 1 2 0 183:87 40
 2. Olešnice B 15 12 0 3 0 177:93 39
 3. Kunštát D 15 9 1 5 0 157:113 34
 4. Boskovice D 15 7 1 7 0 136:134 30
 5. Velenov B 14 7 1 5 1 140:112 28
 6. Lh. Rapotina B 14 5 1 8 0 120 :132 25
 7. Petrovice E 14 2 1 11 0 70:182 19
 8. Olešnice C 14 0 2 12 0 61:191 16

šachy
2. liga: Hustopeče – Adamov 3:5, Loubal, 

Píše, Sládek 1, Sekanina, Masák, Handl, Kre-
dl 0,5.
 1. Kroměříž 9 6 2 1 42 20
 2. Znojmo 9 6 2 1 40 20
 3. Zlín C 9 5 2 2 37 17
 4. Hustopeče 9 5 1 3 39 16
 5. St. Město B 9 4 3 2 40 15
 6. St. Město C 9 5 0 4 35 15
 7. Veselí 8 3 1 5 37 10
 8. Prostějov 9 3 1 5 33 10
 9. Adamov 9 3 0 6 35 9
 10. Boršice 9 2 3 4 34 9
 11. Postoupky 9 2 1 6 26 7
 12. Holešov 9 2 0 7 30 6

KP I: ŠK Garde Lipovec – ŠK 64 Brno 
5:3, David, Chládek Vl. 1, Pisk, Kopřiva, 
Chládek V., Sekanina, Handl, Habina 0.5.
 1. Lipovec 9 6 3 0 44 28 21
 2. Prušánky 9 6 2 1 46 32 20
 3. Lokomotiva D 9 6 1 2 40,5 28 19
 4. Znojmo 9 5 1 3 39 24 16
 5. Lokomotiva B 9 3 4 2 37 21 13
 6. Bystrc 9 3 3 3 34,5 18 12
 7. Kuřim 9 3 2 4 36,5 20 11
 8. ŠK 64 Brno 9 2 4 3 36,5 14 10
 9. Duras C 9 3 1 5 35 18 10
 10. Ořechov 9 3 1 5 31,5 20 10
 11. Lokomotiva C 9 2 1 6 29 13 7
 12. Bzenec 9 0 1 8 21,5 10 1

KP II: Vyškov A – Boskovice B 5,5:2,5, 
Petr, Walletzký 1, Veselý 0,5. Jevíčko – Ada-
mov B 6:2, Trmač, Wiezner, Mikuš, Ležák 
0,5. Vyškov B – Blansko 4:4, Polách, Moc 
M., Dufek 1, Moc R., Senáši 0,5. Rudice – 
Lipovec B 4,5:3,5, Rada M., Nejezchleb, 
Crhonek 1, Polách, Hnilička, Klinkovský Jiří 
0,5 – Plch, Ševčík Milan 1, Hloušek, Flašar, 
Drahovzal 0,5. Kuřim – Sloup 8:0. Tišnov 
– Lipovec C 5:3, Ševčík Miloš, Krejší F. 1, 
Nečas, Keprt 0,5.
 1. Kuřim B 10 9 1 0 54,5 41 28
 2. Tišnov 10 8 0 2 52,5 41 24
 3. Rudice 10 7 1 2 47,5 36 22
 4. Vyškov A 10 5 4 1 49,0 41 19
 5. Lipovec B 10 6 1 3 43,0 24 19
 6. Vyškov B 10 3 3 4 38,0 22 12
 7. Sloup 10 4 0 6 33,5 21 12
 8. Blansko 10 3 2 5 38,5 26 11
 9. Jevíčko 10 3 0 7 32,0 16 9
 10. Boskovice 10 2 1 7 32,5 18 7
 11. Adamov B 10 2 1 7 30,5 11 7
 12. Lipovec C 10 1 0 9 28,5 12 3

Okresní přebor: Rovečné – Lipovec E 
2,5:5,5, Řehulka, Daniel 1, Čermák 0,5 - Šíbl, 
Brichta, Rimpler, Sládek, Růžička 1, Svobo-
da 0,5. Rudice B – Adamov C 6,5:1,5, Klíma, 
Klinkovský Jak., Nejezchleb, Toulec, Ševčík, 
Brus 1, Klinkovský Jiří 0,5 – Ležák 1, Beneš 
0,5. Jevíčko B – Boskovice B 2:6, Zemánek 
1, Zapletal, Hrbata 0,5 – Dvořáček, Derňár, 
Brda, Marcikán, Kocina 1, Petr, Probošt 0,5. 
Lipovec D – Jedovnice 7,5:0,5, Drahovzal, 
Ševčík Lub., Nečas, Ševčík Miloš, Krejčí P., 
Ševčík Josef, Krejčí F. 1, Ševčík Milan 0,5 – 
Plch 0,5.
 1. Lipovec D 6 6 0 0 37 18
 2. Jedovnice 7 5 1 1 34,5 16
 3. Boskovice B 6 5 0 1 33,5 15
 4. Rudice B 6 4 1 1 31,5 13
 5. Sloup B 6 2 1 3 25,5 7
 6. Lipovec E 6 2 1 3 21,5 7
 7. Rovečné 7 1 1 5 20 4
 8. Jevíčko B 6 0 1 5 13 1
 9. Adamov C 6 0 0 6 7,5 0

Základní soutěž: Němčice – Lipůvka 2:3, 
Závodník, Kouřil – Kaderka, Fiala, Sapák. 
Rovečné B – Kunštát 1,5:3,5, Daniel J., Peša, 
Petr 0,5 – Mikulčický, Chloupek 1, Libiš st., 
Blažek, Libiš ml. 0,5. Lipovec F – Vanovice 
2,5:2,5, Rimpler, Petržela 1, Doležel 0,5 – 
Hrabal, Klement 1, Turzo 0,5. 
 1. Kunštát 9 8 1 0 34 25
 2. Lipůvka 9 7 1 1 33,5 22
 3. Němčice 9 2 3 4 18 9
 4. Lipovec F 9 2 3 4 17,5 9
 5. Vanovice 9 0 5 4 17,5 5
 6. Rovečné B 9 1 1 7 14,5 4

volejbal
KP juniorky: TJ Jiskra Strážnice – TJ 

Minerva Boskovice 0:3 (-11, -20, -11) a 0:3 
(-22, -20, -16). VK Znojmo-Přímětice B – Tj 
Minerva Boskovice 0:3 (-13, -20, -19) a 0:3 
(-15, -21, -21).
 1. Boskovice 12 11 1 0 33:4 23
 2. Vyškov 12 9 3 0 28:14 21
 3. Křenovice 12 6 6 0 21:19 18
 4. Strážnice 12 6 6 0 21:22 18
 5. DDM Brno 12 4 8 0 15:29 16
 6. Znojmo B 12 0 12 0 6:36 12

KP kadetky: ŠSK Šlapanice – TJ Miner-
va Boskovice 2:3 (23, -21, 21, -31, -13) a 1:3 
(23, -21, -15, -21). 
 1. Junior Brno 12 9 3 0 32:10 21
 2. Břeclav 10 7 3 0 24:13 17
 3. Boskovice 10 6 4 0 21:16 16
 4. Újezd u Brna 10 7 1 2 21:16 15
 5. Vyškov 12 1 11 0 5:33 13
 6. Šlapanice 10 2 8 0 9:24 12

KP I muži: TJ Tatran Poštorná B – TSR 
Letovice 3:1 (15, -21, 22, 20) a 3:0 (22, 21, 
19). TSR Letovice – TJ Sokol Dědice 3:0 (20, 
21, 14) a 3:1 (-17, 15, 21, 22).
 1. Šlapanice 28 27 1 0 82:21 55
 2. Židenice 31 20 11 0 73:48 51
 3. Ingstav 30 20 10 0 65:46 50
 4. Komárov 31 15 16 0 59:62 46
 5. MS Brno 28 13 15 0 50:53 41
 6. Letovice 28 13 15 0 52:56 41
 7. Tišnov 26 11 15 0 47:55 37
 8. Poštorná B 28 7 21 0 36:68 35
 9. Dědice 28 3 25 0 21:76 31 

 (bh)

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Město Kunštát nabízí k prodeji stavební pozemky 
určené pro individuální výstavbu rodinných domů 

v lokalitě v Kunštátě  mezi ulicemi 
Zahradní a Sokolská. 

K prodeji zbývá ještě 15 zainvestovaných pozemků 
za ceny od 257 po 750 tisíc korun. 

Bližší informace na webových stránkách města
www.kunstat-mesto.cz, 

osobní jednání možno domluvit 
na telefonním čísle 515 534 313.

,

Šampionát. Jedovnická hala se stala koncem minulého týdne místem třídenního klání mistrovství republiky škol kategorie VI.B, která je vypsána pro 
nižší ročníky středních a nejvyšší základních škol. Postup na světový šampionát si vybojovalo Gymnázium Postupická Praha a ZŠ Pod Vinohrady Uherský 
Brod mezi dívkami. (foto vlevo) Foto Josef Mikulášek 
Halový turnaj. Třetí  sobotu za sebou patřila hala TJ ČKD Blansko fotbalovému mládí. Tentokrát bojovali na turnaji mladší žáci. Domácí hráči z ročníku 
1998 na prvenství nedosáhli, když ve fi nále podlehli celku Bohunic 3:5. Nejlepším střelcem se stal blanenský Filip Blažek, trofej pro nejlepšího brankáře 
získal Zdeněk Veselý.  Foto Michal Šenkeřík

Sbohem Jardo!
Ve čtvrtek 3. března se zúčastnili bývalí spoluhráči a funkcionáři FK 
APOS Blansko rozloučení ve šlapanické obřadní síni s nečekaně zesnu-
lým bývalým brankářem Jaromírem Blažkem. S chytáním začínal ve Šla-
panicích, vojnu strávil v Dukle Brno. Poté odešel do Jedovnic a následně 
dlouhá léta hájil barvy Spartaku Metra Blansko. Byl prvním trenérem 
svého syna Jaromíra, českého reprezentanta a současného gólmana 
pražské Sparty.  Budeme stále vzpomínat. Kamarádi z Blanska

* Seminář delegátů OFS Blansko se koná v pátek 11. března v salonku 
restaurace v Hradní ulici v Boskovicích. Prezence od 16.30 hod.

* Seminář rozhodčích OFS Blansko proběhne v pátek 18. března v restauraci 
U Filků v Dolní Lhotě. Prezence od 16 hod.

* Seminář fotbalových oddílů OFS Blansko před jarní částí fotbalového 
ročníku 2010/2011 se uskuteční v pátek 25. března od 15 hodin v restauraci 
fotbalového areálu FK APOS Blansko. Na semináři uhradí jednotlivé oddí-
ly pořádkové pokuty za disciplinární provinění a porušování předpisů z STK, 
kterých se dopustily v podzimní části soutěže. Přehled bude zaslán e-mailem s 
dostatečným časovým předstihem. 

 * Trenérská rada při OFS Blansko pořádá školení trenérů licence C ve dnech 
25.- 26. března ve sportovním areálu FK MKZ Rájec-Jestřebí. Sraz účastníků 
první den bude v 15.30 hodin v zasedací místnosti. Konec předpokládán ve 
20 hod. Druhý den bude sraz účastníků na stejném místě v 7.30 hod. Konec 
předpokládán mezi 18. a 19. hodinou. Zájemci o školení zašlou přihlášky 
e-mailem na adresu: vlastimil.svoboda@svzbm.izscr.cz. Bližší informace na 
tel. 777 605 502. Celkový poplatek za školení je 500 Kč splatný při prezenci 
a zahrnuje školné, studijní literaturu, úhradu za vystavení průkazu, stravu, pro-
fesionální trenéry, lektory. Uzávěrka přihlášek v pondělí 14. března. (sy)
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Skvělá lyžovačka na horách 

Karlov pod Pradědem je naším oblíbeným místem, kde jsme i v letoš-
ním školním roce uspořádali v únoru lyžařský kurz pro studenty Gymná-
zia Rájec-Jestřebí. Účastníci se podle zájmu mohli přihlásit do družstva 
snowboardistů nebo lyžařů. Přestože někteří zvládli i výcvikovou zátěž při 
hostování v druhém družstvu, vraceli se vždy s opravdovým nadšením zase 
ke svému prknu nebo k lyžím.

 O počasí se nedá říci, že by bylo super, ale bylo dobré a podmínky pro 
snowboard i pro lyže byly převážně slušné. S ledovou plotýnkou, která se 
občas objevila, jsme si museli poradit – vždyť jsme byli na kurzu. V rámci 
zpestření výcviku jsme si udělali výlet do „pořádných hor“ a jezdili jsme 
u chaty Barborky, na Velkém Václaváku, který má parametry černé sjezdov-
ky, i na svazích u hotelu Figura, tedy na dohled od Petrových kamenů i od 
Pradědu. Dovolím si poznamenat, že s těmito všemi sjezdovkami se doká-
zali vypořádat i ti, kteří na prkně stáli teprve několik dnů. Čarodějnice na 
Petrových kamenech jsme neviděli, protože v době, kdy se pravděpodobně 
slétaly, jsme se již věnovali večernímu programu na naší chatě Zátiší v Kar-
lově. Na závěr kurzu jsme uspořádali tradiční lyžařský a snowboardový 
závod, který všichni úspěšně absolvovali. 

Lyžovačka je za námi, proto se již nyní můžeme těšit na další zimní setká-
ní studentů rájeckého gymnázia v prostředí vysněžených lyžařských a snow-
boardových svahů.  Dušan Dvořáček, vedoucí kurzu

Rybáři se chystají na sezonu
Rybáři z Olešnice se sešli na pravidelné výroční schůzi. Akce se zúčast-

nilo téměř sto milovníků Petrova cechu, kteří si během setkání vyměňovali 
zkušenosti. 

Na schůzi se ovšem projednávaly i důležité věci, jako je například za-
rybnění novou obsádkou ryb. V olešnickém revíru rybáři v loňském roce 
nasadili ryby za více než sto tisíc korun. Dalším důležitým bodem byly nové 
změny v rybářském řádu, které zákonodárci chystají. Projednávala se i do-
cházka. V diskusi rybáři ocenili práci vrcholných představitelů a poděko-
vali zvláště předsedovi, místopředsedovi a hospodáři organizace za jejich 
celoroční poctivou práci.

V průběhu výroční schůze si mohli rybáři zakoupit povolenky pro rok 
2011, čehož ve větší části využili. Všichni příznivci Petrova cechu se shodli, 
že se nemohou dočkat prvních teplých dnů. Vladimír Zahálka

Výstava minerálů a fosilií 
Téměř v každé obci, každém městečku se najde někdo, kdo má zajímavé-

ho koníčka. Někdo sbírá známky, jiný pivní tácky nebo autíčka. Doubravice 
nad Svitavou také není výjimkou. Patnáctiletého Ondřeje Krále z Klemova 
v jeho čtyřech letech upoutaly kameny a kamínky. Se svými kamarády za-
čínal drobnými zkamenělinami. Stává se často, že záliba z mládí, v tomto 
případě se dá hovořit o dětství, nevydrží. Jinak tomu bylo ale u Ondry. 
Záliba nejen že vydržela, ale chytila ho tak, že v současné době jeho sbírka 
čítá téměř 600 kusů vytříděných a popsaných kamenů. 

Je to koníček náročný. Pokud chce pro sebe získat co nejvíce kamenné 
krásy, musí mu obětovat spoustu volného času. Vždyť ametysty, aragonity, 
lipolity, titanity, růženíny, citríny a jiné krásné minerály nenajde na silnici, 
ale musí se za nimi vydat do starých lomů, vysokých hor a někdy i nebezpeč-
ných starých štol. Se svými kamarády a také pořádným „šutráckým nářa-
dím“ již objel téměř celou naši republiku a Slovensko, s rodiči pak navštívil 
Chorvatsko, odkud si přivezl několik vzácných kousků. Jeho sbírka obsahu-
je také kameny z Peru, Maroka a jiných dalekých zemí. Ty však kupuje nebo 
získává výměnou na burzách. 

A protože by byla škoda, aby všechnu tu krásu ukrýval jen doma v kra-
bicích a krabičkách, uspořádal v prostorách místních základní školy svoji 
první výstavu. V Doubravici to byla první akce tohoto druhu a zájem o ni 
byl opravdu veliký. K vidění byly krásně uspořádané kameny vzorně po-
psané názvem, místem a rokem nálezu, také ono velmi potřebné šutrácké 

nářadí a odborné knihy, týkající se kamenů, kamínků a jiných šutříků. Kdo 
měl zájem, mohl si některý dokonce koupit. 

Zeptala jsem se Ondry, který kámen ze sbírky patří mezi jeho nejoblí-
benější. Po chvilce váhání přece jen vyjmenoval, a to ametyst z Kojatí-
na a achroit z Dobré Vody, kterému se lidově říká mouřenínská hlavička. 
A získání kterého bylo nejpracnější a nejnamáhavější? Podle jeho slov se 
nejvíce zapotil při dolování záhnědy v lokalitě Stážek, ametystu v Kojatí-
ně a malachitu v lokalitě Borovec-Mír. Kameny však nejsou jeho jedinou 
zálibou. Již devět let hraje na kytaru, v současné době je členem hudební 
skupiny „MOLLDUR“, která vyhrála letošní Dětskou portu ve Skalici nad 
Svitavou. A co dál? Kameny nebo hudba? Po ukončení studia na Gymnáziu 
Boskovice se musí rozhodnout. Tak mu přejme, aby jeho rozhodnutí bylo 
správné a kameny v jeho sbírce se řadily pěkně za sebou jako noty v notové 
osnově.  Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou

V Ostrově a Krasová mají 
děti o nožičky postaráno

Projekt Zdravá chodidla se postupně rozvíjí v Mateřských školách v Os-
trově u Macochy a v Krasové pod vedením učitelek a specialistů.

Cílem je předcházet zdravotním problémům u předškolních dětí, sledovat 
jejich fyzický vývoj, který úzce souvisí s jejich psychickým rozvojem. Děti 
v mateřských školách nosí speciální obuv s biomechanickou aktivní stélkou, 
která zajišťuje rovnováhu mezi kostmi a svaly, což vede ke správnému po-
stavení celého pohybového aparátu a zároveň přispívá ke správnému do-
zrávání v oblasti emoční a sociální.

Otcem myšlenky dnes převratného a zcela originálního výrobku, který je 
nositelem evropského patentu od roku 2006 a světového od roku 2010, je 
Josef Hanák, který spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou na Masaryko-
vě univerzitě v Brně, jejíž součástí je Ústav antropologie. Ředitelem tohoto 
ústavu je Jaroslav Malina. 

Z anatomického hlediska sleduje, vyhodnocuje a průběžně porovnává 
změny u všech dětí, které se zúčastňují tohoto projektu primář oddělení re-
habilitace Otto Vlach.

Jak děti dozrávají v oblasti grafomotoriky, řeči, percepce a pozornosti, 
vyhodnotí specialisté z Pedagogicko-psychologické poradny Blansko. Svý-
mi zkušenostmi obě mateřské školy i rodiče dětí zapojených do projektu 
podpořila Jarmila Bezděková. Optimální podmínky i organizační záležitos-
ti pro zdárný vývoj projektu zajišťují učitelky, které zároveň sledují indivi-
duální pokroky u každého dítěte.

O vývoji a výsledcích projektu, který je z pohledu budoucnosti našich dětí 
výjimečný a ojedinělý vás budeme informovat v příštích vydáních.

 MUDr. Ludmila Dohnálková, člen realizačního týmu

Na snímku zleva: MUDr. Ludmila Dohnálková, Prim.MUDr. Otto Vlach, 
Josef Hanák, pedagogové: Jaroslava Vondrová, Hana Pernicová, Jana Ne-
časová, Jana Pernicová.

Dětský maškarní bál 
Ve Křtinách se uskutečnil tradiční maškarní bál, který pro děti připravili 

místní skauti. V hostinci u Farlíků se sešlo 32 dětí v maskách a společně 
s doprovodem rodičů a příbuzných naplnily hlavní sál hostince k prask-
nutí.

Děti si užily spoustu her a soutěží, zasmály se, zatancovaly a za své sna-
žení byly také náležitě odměněny. Kouzelný strom, hon na blechy, přechod 
močálu - to jsou názvy několika z mnoha her, které si děti zahrály. Všichni 
se dobře bavili i při soutěžích rodičů, kde byla asi nejúspěšnější soutěž 
tatínků v přebalování miminka - panenky. Při těchto soutěžích se rodiče 
snažili a děti jim fandily. A bylo to hodně slyšet. 

Na závěr bylo vyhodnoceno hlasování o nejlepší masku a všechny děti 
byly odměněny. Nebyly to jen obvyklé sladkosti, ale i věcné ceny a hlavně 
spousta ovoce. 

Do přípravy a hlavně při samotném bále se moc pěkně zapojila družina 
křtinských skautek. Role pořadatelek se děvčata zhostila s nadšením a nejen 
svým vrstevníkům předvedla, jak jsou šikovná.

Velké poděkování patří všem skautům a skautkám, které se o uspořádání 
bálu zasloužili, ale také všem, kdo jej podpořily - Městys Křtiny, hostinec 
u Farlíků a fi rma Brzobohatý. Zbyněk Drápela

Boskovická Expedice Anthropos
V úterý 8. února jsme jeli se třídou do Brna na Expedici Anthropos. Sešli 

jsme se na vlakovém nádraží, koupili si jízdenky a nasedli do vlaku. Cestou 
jsme pozorovali krajinu a těšili se zejména na mamuta, o kterém nám vy-
právěla paní učitelka Svobodová v dějepisu.

V Brně jsme chytili tu správnou tramvaj a vystoupili kousek od pavilo-
nu Anthropos. U vchodu jsme si svlékli bundy, nasvačili se, koupili nějaké 
pohledy a suvenýry – správný badatel sbírá všechno – a čekali, až přijde 
pan průvodce. Najednou se objevil mladý muž, představil se nám a řekl, 
že nás bude provázet celou výstavou. Byl moc šikovný, vždycky se u nějaké 
vitríny zastavil a všechno nám o ní pověděl. Vyprávěl o kostře jménem Lucy, 
o různých lebkách pravěkých lovců, ale i o dioramatech s předchůdci lidí, 
která se nám líbila a mnozí si je vyfotili. Potom jsme šli do druhého patra, 
kde stál všemi očekávaný mamut a vedle něj i mamutě, které vypadalo jako 
živé. Až jsme se dost vynadívali, nachystali jsme si tužky a zápisníčky a pan 
průvodce začal vyprávět. Dozvěděli jsme se mnoho věcí o životě mamutů, 
ale i to, že mamutě má dnes srst vyrobenou z kokosových vláken. Pak jsme 
obdivovali další kostru mamuta složenou ze tří jednotlivých zvířat. Největší 
překvapení na nás ale teprve čekalo u trojhrobu mladých lidí, který byl 
objeven, podobně jako známá soška venuše, v Dolních Věstonicích. Byli 
v něm zvláštním způsobem uloženi tři lidé ve věku 16-21 let, a jak nám pan 
průvodce vysvětlil, jedná se o lidi s postižením, které měli v pravěku ve 
veliké úctě a i posmrtně jim věnovali velkou pozornost.

Naše badatelské nadšení nebralo konce, neboť jsme přišli k dioramatu 
lovců mamutů, u něhož kromě obrovských mamutích lopatek a dalších zají-
mavých předmětů upoutal naše zraky především vlk s kusem masa v tlamě. 

Oči mu jiskřily a zdálo se, že brzy zavrčí a rozběhne se proti nám, aby bránil 
svou kořist. Nejraději bychom ho pohladili! Ale fuj, je přece chemicky ošet-
řen, aby dlouho vydržel tak krásný.

Jen o pár metrů dál čekal „brněnský šaman“ se svými paličkami, bubín-
kem a loutkou a pak už všude po stěnách napodobeniny pravěkých maleb 
z jeskyní ve Francii a Španělsku. Hlavy se nám točily, jak jsme se snažili 
všechno vidět a důkladně prozkoumat. Zachránily nás až známé i méně zná-
mé sošky pravěkých zvířat, rytiny do kostí a sošky žen – matek rodu. U nich 
se s námi pan průvodce rozloučil a my jsme se vydali každý podle svého 
uvážení na vlastní prohlídku celé expozice.

Nakonec jsme se ještě jednou sešli u mamuta, abychom vše jako správní 
účastníci expedice zachytili fotoaparátem. Návštěva muzea pravěku byla 
velice zajímavá. Dnes si už lépe dovedeme představit, jak obrovská zvířata 
žila v době ledové, jak žili naši pravěcí předkové, co už si uměli vyrobit pro 
život i pro ozdobu a že se i dnes ještě od nich máme co učit. 

 Žáci a žákyně VI. A, ZŠ Boskovice, pracoviště „Zelená“

Sati sfakce člena boskovické ČSBS
Jihomoravským krajem i brněnskou akademickou obcí vířila kauza vý-

hružných mailů na Masarykově univerzitě. Po dva roky je dostával člen 
našeho boskovického Českého svazu bojovníků za svobodu, univerzitní pro-
fesor Jaroslav Hroch. Anonym, který se vydával za válečníka wehrmach-
tu von Schoellera, mu vyhrožoval smrtí a zmrzačením. Věc nakonec řešil 
Městský soud v Brně. Dopisy odhalilo šetření policie a soudní expertiza 
na elektroniku. Anonymy poškodily rovněž rodinu profesora Hrocha. Jeho 
manželka, rovněž členka našeho ČSBS, dostala nervový kolaps. Soud zhod-
notil agresivitu výhružek. Státní zástupce navrhl pokutu 20.000 Kč, kterou 
soud zvýšil na 50.000 Kč s náhradním trestem dvou měsíců odnětí svobody. 
Motivem anonyma bylo poškodit činnost člena našeho svazu, který hájí pre-
zidentské dekrety a kritizoval s námi válečníka Schoellera v rámci restitucí 
při odhalení desek v Doubravici. Rozsudek nenabyl právní moci. Bude ře-
šen v odvolání na krajském soudu. Jako odbojáři jsme odsoudili anonymy 
v Národním osvobození a akademickému senátu jsme podali exkurs o vá-
lečníku Schoellerovi. Rektor Fiala i akademický senát univerzity, spolu se 
čtyřiceti akademiky, vyjádřili profesoru Hrochovi morální podporu. Brněn-
ská vědecká veřejnost a samozřejmě i my odbojáři jsme přivítali rozsudek 
Městského soudu v Brně jako velkou morální satisfakci našeho člena. 

Útoky na naši organizaci pokračují. Došly nám anonymy, které lživě ha-
nobí našeho předsedu Dr. Jaroše N. Používají přitom i novinového článku. 
Jeden z anonymů se pro změnu nelogicky a nedovtipně vydával za zesnulého 
knížete z Rájce. I on vyhrožoval. Dále hanobil prezidenty Beneše a Masaryka, 
antisemitsky útočil, chválil III. říši. Nedivíme se. Náš předseda poukazuje na 
nezměrná utrpení židovského národa, na holocaust, i na genocidu Slovanů, 
Romů a dalších národů. Anonymy byly psány ručně i strojem, a odeslány 
poštou. Policie autory neodhalila. Anonymy signalizují současný morální 
úpadek společnosti.  OV ČSBS Blansko-Boskovice

Úspěchy v jazykových soutěžích
Srdečně blahopřejeme našim žákům k úspěchům v okresních kolech sou-

těží v cizích jazycích. V kategorii 8. – 9. tříd obsadil Martin Polák první 
místo v olympiádě německého jazyka a druhé místo v olympiádě anglického 
jazyka, v kategorii 6. – 7. tříd získal Petr Sehnal třetí místo v olympiádě 
německého jazyka. Oběma žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy 
a Martinovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

 Milena Machová, Věra Skoupá ZŠ Blansko, Erbenova 13

Natáčení soutěžního pořadu ČT 
Část pořadu České televize Hodina pravdy se natáčela ve čtvrtek 

17. února v Základní škole Blansko, Erbenova. Členové fi lmového kroužku 
využili přítomnosti fi lmařů k seznámení se s technikou, moderátorem Pet-
rem Svobodou a s prací televizního štábu. Šesťáci tak mají další impuls pro 
přípravu svých vlastních fi lmových děl.

 Jaroslav Cinkl, vedoucí fi lmového kroužku ZŠ Blansko, Erbenova 13



INZERCE 

Nikola Šindelářová

Tel.: 777 008 399

e-mail: 

sindelarova@zrcadlo.net

úterý 8. března 2011 INZERCE14

 Wilmar, tel.: 516 418 888 � mobil: 775 945 627 (wilmar) � www.wilmar.cz

VÝROBA A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ 
 - zítřejší okna za včerejší ceny
                                 - pomůžeme vám při získání dotací 
SLEVA dalších 5 % při uplatnění tohoto kupónu!
Demontáž, zaměření, konzultace a mikroventilace ZDARMA!

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce března 2011 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

 zítřřeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjššššší oknna zítřřeejjjjjjjjššššší okknna
                                       
SLEVA d lší h 5 % ři
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HIMMER - www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

PODNIKATELSKÁ INZERCE

Provádíme veškeré topenářské, 
instalatérské a plynařské práce. 

Tel.: 607 719 155.

Přijmu zahradníka-zahradnici 
(sadaře) do prac. poměru. 
Bližší informace tel.: 516 432 791, 
od 6.00 do 14.00 hodin.

Tipy
Máme pro vás nabídku nejen z našeho regionu

www.zrcadlo.net Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, volejte: 777 008 399 Nikola Šindelářová, nebo pište: sindelarova@zrcadlo.net

Inzerce už od 417 Kč 
za jedno opakování.

Za čtvrt roku jen 2500 Kč!!!

Jedinečná nabídka!

NEVYHOĎ!!!!
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1. Vepřové na pepři, dušená rýže 59,-, 2. Kuřecí nudličky v česnekovo-smetanové omáčce se sýrem, těstoviny 59,-, 3. Maďarský guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Smažený vepřový řízek plněný Nivou, brambor, česneková tatarka 69,-, 
5. Kuřecí plátek zapečený slaninou a sýrem, hranolky 69,- , 6. Zeleninový salát s grilovanou šunkou a sázeným vejcem 75,-, 7. Hovězí Stroganov, hranolky, zelenina 79,- , 8. Vepřový steak na česneku, obloha, americké brambory 79,-

1. Francouzské brambory, okurek 59,-, 2. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Vepřový fl amendr, opékaný brambor 65,-, 4. Kuřecí na žampionech, hanolky 69,-, 5. Plněné bramborové knedlíky zeleninou, zelí 69,-, 6. Těstovinový salát, 
šunka, sýr, vejce 75,-, 7. Smažený kuřecí řízek plněný žampiony, sýrem a šunkou, vařený brambor, zelenina 79,-, 8. Kuřecí steak, grilovaná zelenina na česnekovém másle, hranolky 79,-

1. Játra pana starosty, dušená rýže 59,-, 2. Rajská omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený Hermelín, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Rybí fi lé na másle, hranolky, tatarka 69,-, 5. Vepřové nudličky s tvarůžky, slaninou, 
opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát s kuřecími kousky 75,-, 7. Kuřecí steak Hawai, hranolky, zelenina 79,-, 8. Smažený vepřový řízek s česnekovým máslem a slaninou, vařený brambor , zelenina 79,-

1. Ledvinky na smetaně, houskový knedlík 59,-, 2. Vepřové nudličky na žampionech, dušená rýže 59,-, 3. Kuřecí maso, smetanovo-špenátová omáčka, těstoviny 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek s játry na cibulce, hranolky 69,-, 5. Smažené kuřecí stehno, 
bramborový salát 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým Eidamem 75,-, 7. Nakládaná kuřecí křidélka, hranolky, obloha 79,-, 8. Masová směs na česneku, pórek, cibule, topinky, zelenina 79,- 

1. Znojemská hovězí, dušená rýže 59,-, 2. Vepřové výpečky, bramborový salát 59,-, 3. Hovězí guláš sypaný křenem, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí rošt, skotské brambory 69,-, 5. Smažený vepřový řízek po domácku, vařený brambor, okurek 69,-, 
6. Míchaná zelenina „chutná“ (vejce, šunka, sýr, nivový dresink) 75,-, 7. Pečené vepřové koleno, hořčice, chléb 99,-, 8. Mix gril na česneku (kuřecí, vepřové), sázené vejce, hranoly, zelenina 79,-

TÝDEN NA ČESNEKU                                                  Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 7. 3. do pátku 11. 3., 59, 79, 99  Kč                                                    Polévka dle denní nabídky 

tel.: 775 760 080

tvorba 
webových 
stránek

 reklamní předměty 
e-shop    www.rustika.cz

POČÍTAČE SLUŽBY

VODA VODA - - TOPENÍ TOPENÍ - - PLYNPLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Karel Ťoupek 
tel.: 604 974 260

karlos.t2@seznam.cz

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Dotace 10  000 Kč

SLUŽBY

Potřebujete něco 
vytisknout?

Nabízíme

Tel.: 774 408 399

KOMPLETNÍ 
GRAFICKÉ, REDAKČNÍ 

A TISKAŘSKÉ 
SLUŽBY.

SLUŽBY

vyhledáme 
vyhledáme 

za vásza vás

DOTACE, GRANTY

Tel.: 516 803 200

SLUŽBY

Sokolovna v Boskovicích 
nabízí

prostory 
k pronájmu.

Tel.: 737 843 518

OBCHODNÍ SPOLEČNOST 
hledá 

PRO NOVĚ OTEVŘENOU POBOČKU V BOSKOVICÍCH

��Obchodní zástupce (5 volných míst)

��Manažera týmu (1 volné místo)

Své životopisy zasílejte na 
e-mail: nabidkaprace@zrcadlo.net

Firma s dlouholetou praxí nabízí 
vedení účetnictví, mezd včetně po-
radenství. Tel.: 604 281 640. 

e mail: testo@testo-cs.cz

VÝROBA

     

  DŘEVĚNÝCH

EUROOKEN A DVEŘÍ

www.testo-cs.cz

tel/fax: 516 453 697

NOVINKA  IV 78      -VÝROBA  ŠPALETOVÝCH OKEN
         -VÝROBA HISTORICKÝCH REPLIK VRAT

ZELENÁ ÚSPORÁM

DVOJSKLO    Ug=1,1

TROJSKLO       Ug=0,7

PRODEJ
Prodám pozemek, v k.ú. Ráječko, 

výměra 663 m2, vhodné k rekreaci. Tel.: 
607 278 309. .

Prodám auto zn. Renault Laguna 
combi. 2.2 TDI rok výr. 1997 zaplacená 
Eko daň, STK platná do 11/2011. Po-
jízdné, vhodné i na náhradní díly. Cena 
19 000 Kč. 

Prodám nebo vyměním za 1+1 
(BM, BO, BK, SY) rod. dům 5+1 20 
km od Blanska. Tel.: 777 060 322.

Prodám byt OV 1+1  v Boskovicích 
za 980 000 Kč. Tel.: 608 245 425. 

Prodám barevný televizor značky 
TESLA – RF 7231 TSP100, stříbrná 
barva, úhlopříčka 74 cm, dálkový 
ovladač. Další funkce: uložení 100 
programů, teletext, fastext, APS, ča-
sovač, dětský zámek, 100Hz obraz, 
digitální redukce šumu, 2 vestavěné 

Máte zájem o inzerci za výhodných Máte zájem o inzerci za výhodných 
podmínek v příloze Trh práce?podmínek v příloze Trh práce?
Volejte 777 008 399 nebo pište na e-mail: 

sindelarova@zrcadlo.net

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE MŮŽETE TĚŠIT NA PŘÍLOHU JARO V ZAHRADĚ 
Máte zájem inzerovat v této připravované příloze za výhodných podmínek?

   Volejte 777 008 999 nebo pište na e-mail sindelarova@zrcadlo.net

Výstavba pasivních řadových celopodsklepených RD 
s garáží, zahradou.
Vytápění tepelným čerpadlem, rekuperace. 
Velmi nízké náklady na bydlení.
Při rezervaci do konce dubna 2011 garantována nižší sazba 
DPH. K nastěhování konec r. 2011.

www.rkfi nreal.cz 777 824 822

Blansko Sanatorka

Společnost M D Let s.r.o. 
hledá pro svoji provozovnu ve Svitávce vhodné kandidáty na pozice:

  Technolog-rozpočtář strojírenské výroby
�� min. SŠ s maturitou strojírenského směru – obor technologie
�� znalost technologie obrábění a výroby svařenců
�� výborná znalost čtení technické dokumentace
�� znalost NJ nebo AJ a práce v AutoCAD výhodou

Mistr strojírenské výroby
�� min. SŠ s maturitou strojírenského směru
�� znalost čtení technické dokumentace a práce na PC
�� zodpovědnost, fl exibilita 
�� praxe na obdobné pozici výhodou
�� dvousměnný provoz
�� znalost NJ výhodou

Zámečník 
�� vyučen v oboru
�� schopnost samostatně pracovat podle výkresové dokumentace
�� svářečské zkoušky – min. základní kurz CO2
�� praxe min. 3 roky
�� znalost práce na ohraňovacím lisu výhodou

Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí nového výrobního závodu ve Svitávce
� zázemí stabilní společnosti
� mzdové ohodnocení odpovídající uvedené pozici
� nástup možný ihned.

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

M D Let s.r.o., Školní 518, 679 32 Svitávka, tel.: 516 499 993.

reproduktory, 5 pásmový ekvali-
zér, AV-vstup. Vhodné na chatu či 
chalupu. Cena 1 500 Kč. Tel. číslo: 
603 592 596.

Prodám garáž v Blansku ve Slou-
pečníku. Tel.: 602 734 913.

Prodám motor zn. Pionýr 555, 
po výbrusu, nezajetý, do chlad. 
boxu chladící panel 195x50 cm, ne-
použitý. Kompresor včetně mo-
toru. Cena dohodou. Tel. číslo: 
607 184 688.

Prodám starší galuskové kolo 
značky Favorit, rám F1, mám i další 
součástky. Tel.: 776 101 004.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 

sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

Pronajmu jeden pokoj v bytě 3+1 
v Blansku – Zborovce, za 3000,- Kč/
měsíc. Tel.: 739 546 123. 

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné re-
konstrukci, cena 6000,- Kč + inkaso. 
Tel. č.: 777 901 661.

RŮZNÉ
Provádíme veškeré topenářské, in-

stalatérské a plynařské práce. Tel. číslo: 
607 719 155. 

Hledám brigádu, úklid, pomoc 
v domácnosti atd. Kontakt: tel. číslo: 
731 987 819.

TRH PRÁCE TRH PRÁCE 
AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTUÁLNÍ NABÍDKA 

VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST 
NA BLANENSKU NA BLANENSKU 
A BOSKOVICKUA BOSKOVICKU
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Městské lázně BoskoviceMěstské lázně Boskovice

KONTAKT NA KONTAKT NA 
REDAKCIREDAKCI
516 410 243 

774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.cz

čtvrtek 17. březnačtvrtek 17. března
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Předškolní zralost, beseda s psy-
chologem. 
Blansko - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Členská schůze svazu diabeti ků.
Boskovice - Dům dětí  a mládeže v 15 hod.: Seriál šachových turnajů O putovní 
pohár DDM.
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 19 hod.: Moderovaná beseda s Pavlem Ky-
silkou. 
Letovice - Dům dětí  a mládeže v 8.30 hod.: Příměstský tábor.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Boskovice v 15 a 17 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Tron: Legacy 3D.
Doubravice v 18 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.

pátek 18. březnapátek 18. března
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 16 hod.: Zábavné odpoledne s Míšou 
Růžičkovou.
Boskovice - Sokolovna v 15 hod.: Pohádkový dětský karneval.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou, ve 14.30 hod.: Cvičení pro těhulky a maminky po porodu, 
v 15 hod.: Screeningové vyšetření zraku u dětí . 
Křti ny - Zámek od 18 hod.: Přednáška Světlo - spirituální rozměr aneb Povídání 
o světle, architektuře a posvátné geometrii nejen v díle J. B. Santi niho - Aichla. 
Přednáší Miloš Strnad.
Letovice - Dům dětí  a mládeže v 8.30 hod.: Příměstský tábor.
Sulíkov - Obecní úřad v 18 hod.: Jak se starat o své zdraví na jaře, přednáška 
Zdeny Stöhrové. 

DIVADLODIVADLO
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18.30 hod.: Don Quiote De La Mancha, hraje Di-
vadlo Klauniky. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Blansko ve 20 hod. Řetězová zpráva.
Boskovice v 15 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 17 hod. Drive Angry 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Černá labuť.
Letovice v 19.30 hod. Krásná Junie.
Olešnice v 19 hod. Mamma mia!
Šebetov v 19.30 hod. Fotři jsou lotři.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Řetězová zpráva.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 17.30 hod.: Vlčnovjanka, vystoupení známé skupiny. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Jedovnice - Pohosti nství v Chaloupkách ve 20 hod.: Josefská zábava, hraje Velvet. 

sobota 19. březnasobota 19. března
AKCEAKCE

Obora - Hospůdka ve 14 hod.: Velký plyšákový dětský karneval s hvězdnou poro-
tou ve stylu Talentmanie, vystoupení zpěváků a oborských děvčat, tombola. 
Olešnice - Kulturní dům ve 20 hod.: IV. olešnický košt vína.
Rájec-Jestřebí - K-áčko v 15.30 hod.: Orientální taneční odpoledne. 
Voděrady - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní karneval. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Blansko ve 20 hod. Řetězová zpráva.
Boskovice v 15 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Gaetano Donizetti   - 
Lucia di Lammermoor.
Letovice v 19.30 hod. Krásná Junie.

PLESPLES
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples sportovců, hraje Slza. 
Svitávka - Sokolovna ve 20 hod.: Maškarní ples, hraje Arcus. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Vernisáž výstavy Petra Žilky.

ZÁBAVAZÁBAVA
Bořitov - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Akcent. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Santa Fe. 
Němčice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 
Ráječko - Stará škola ve 20 hod.: Josefská zábava, hraje Pohoda. 
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Josefská zábava. 

neděle 20. březnaneděle 20. března
AKCEAKCE

Boskovice - Mateřské centrum ve 14 hod.: Burza dětského oblečení, obuvi, 
hraček a potřeb pro děti . 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Blansko ve 20 hod. Řetězová zpráva.
Boskovice v 15 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 17 hod. U2 3D - první trojrozměrný záznam koncertu na světě.
Boskovice v 19.30 hod. Biuti ful.

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kino v 16 hod.: O dvanácti  měsíčkách, pohádka pro nejmenší. 
Ostrov u Macochy - Kulturní dům v 16 hod.: Nájemníci pana Swana aneb Ha-
baďůra, hrají ochotníci z Krásenska. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřišti  TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Nedělní čaj 
o šesté, hraje Tom Sawyer Band. 

pondělí 21. březnapondělí 21. března
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 13.30 hod.: Na králíka, soutěž.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Keramické zvonečky + Be-
ruščina hernička + zápis do beruščiné školičky. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Mléčná výživa vs. krabicové kravské mlé-
ko, beseda. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Eroti kon.
Boskovice v 17 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Projekt 100: Velká láska.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana An-
tonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově posti žené. * Boskovice - Areál 
Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Boskovice - Zámecký skleník: Pavel 
Kovačík, obrazy (do 11. 3.) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: Rudi Lorenz, 
obrazy, plasti ky, reliéfy (do 20. 3.) * Blansko - Galerie Ve věži: Jana Mäčková, 
obrazy (do 25. 3.) * Rájec-Jestřebí - Knihovna: Prokop Veselý, obrazy a kerami-
ka (do 18. 3.) * Letovice - Galerie Domino: Zdeněk Macháček, plasti ky, obrazy 
(do 27. 3.) * Blansko - Galerie města Blanska: Milena Dopitová, fotografi e (do 
23. 3.) * Blansko - Kino: Výstava fotoreportérů MF Dnes (do 31. 3.) * Blansko 
- Muzeum: Franti šek Navráti l, plasti ky (do 8. 5.) * Blansko - Knihovna: Výstava 
německé literatury (do 31. 3.).

Zveme vás na putování za nejkrásnějšími památ-
nými stromy Blanenska a Boskovicka, které jdou 
svědky naší minulosti  i současnosti . Zasluhují si naši 
pozornost a ochranu, protože jsou největšími žijícími 
organismy na světě a jejich životy jsou spjaty s životy 
mnoha dalších organismů... 

Po návštěvě Punkevních jeskyní pro tentokrát vyne-
cháme tradiční prohlídku propasti  Macocha a vystou-
páme po zelené značce strmým svahem k tajemné-
mu hradu Blansek, který se vypíná na ostruhu přímo 
naproti  vstupu do Punkevních jeskyní. Půjdeme-li od 
Punkevních jeskyní k rozcestí  u jeskyně Salmovka, pak 
nás čeká asi 500 m stoupání po zelené značce, která 
nás zavede přímo k hradu. Celková trasa od Punkev-
ních jeskyní k hradu Blansek je 1,5 km. 

Hrad Blansek byl vystavěný ve 13. století  olomouc-
kým biskupem Brunem z Schaumburg-Hollensteinu, 
který byl ve své době velmi významný muž a porad-
ce krále Přemysla Otakara II. Zakládal po celé Moravě 
hrady, tvrze a osady, kterým rád dával své jméno. První 
zmínka o hradu se nám dochovala z roku 1267, kdy 
zde biskup Bruno datoval listi nu pro žďárský klášter. 
Dodnes nemáme přesných zpráv o příčinách zániku 
hradu. Zda to byly válečné události  nebo hospodář-
ské důvody. Podle pověstí  byl roku 1431 hrad dobyt 
husitskými vojsky pod vedením Prokopa Holého, ale 
jedná se jen o domněnku, pro kterou nesvědčí žádné 
historické dokumenty.

Jisté však je, že bohatí  majitelé hradu ukládali své 
bohatství do podzemí, které se podle pověstí  otvírá 
vždy o velikonocích na Velký pátek. Proto tu také kdy-

si v tomto čase pátrala jedna chudá žena z nedaleké 
vesnice, aby našla peníze na vykoupení svého manžela 
z tureckého zajetí . I ocitla se se svým malým synkem 
ve sklepení hradu před truhlicemi plných peněz. Když 
uviděla to obrovské bohatství, zapomněla na všech-
no i na svého synka. Tahala pytle peněz ze sklepení 
tak dlouho, až se vchod do podzemí 
s rachotem zavřel. Jako smyslu zba-
vená běhala po zřícenině, leč nebylo 
jí pomoci. Po návratu domů upjala 
své modlitby ke svaté Kateřině, která 
se jí zjevila a pravila, že pokud všechno získané bohat-
ství rozdá a bude konat dobro, získá synka zpět. Dny 
do Velkého pátku ubíhaly pomalu, velmi pomalu. Až 
nadešel vytoužený čas velikonoční, běžela žena do 
hradních rozvalin, kde se země opět otevřela a vydala 
ji synka zdravého a nezraněného. Její radost byla nad 
všechno bohatství světa. Její štěstí  bylo nakonec ještě 
větší, protože se při návratu domů setkala i se svým 
mužem, který se vráti l z tureckého zajetí . Hradní po-
klady tedy stále čekají na ty, kdo mají dost odvahy, aby 
vstoupili do nitra země.

Na skutečný poklad ale můžeme narazit, půjdeme-
li dál od hradu po zelené značce do Nových Dvorů (asi 
1,5 km). Pravým klenotem, který cestou potkáme, je 
čarovná Novodvorská alej, také podle místních nazý-
vaná tereziánská. V aleji roste šedesát osm starých 
památných lip velkolistých a srdčitých, které jsou 
až 300 let staré. Alej je pozůstatkem lipových alejí, 
které spojovaly pradávná lidská sídla mezi Blanskem, 
Těchovem, Obůrkou a Novými Dvory. V 19. století  

ji údajně nechal vysázet starohrabě Hugo Franti šek 
Salm. Rod Salmů patřil po dlouhá léta k tzv. dvorské 
šlechtě a dědičně tak zastával významné postavení 
u císařského dvora. Proto také až do roku 1945 byl 
vlastníkem rájeckého panství, patřícího v tu dobu 
mezi největší na Moravě.

Projdeme-li alejí k prvním do-
mům, přivítá nás neobvyklá stavba 
podobná božím mukám, kterou bys-
te jinde jen těžko hledali. Jde o tzv. 
přícestník, kde se na zašlé ceduli 

oznamovalo pocestným, že je:
1. Ukazatelem stran světových
2. Místem pro spočinutí poutníka cestou kráče-

jícího
3. Útočištěm a krmítkem ptactva v zimě hladem 

strádajícího
4. Pranýřem pro veřejné ostuzení žen povětrných 

neb čarodějů jakož i všech osob kouzla i čáry provo-
zující či po jiném způsobu lidem i dobytku na majetku 
i duši škodící

5. Místem, které koštýřům čarodějným, rejům 
a hrám roztodivným slouží  
Čarovný nádech celé aleji dodává i údajná zmínka 

o podzemních prostorech, které nejsou zatím pro-
bádány, ale které možná vedou až do tajemného 
hradu Blansek. Opustíme-li záhadná místa Nových 
Dvorů a na konci obce se dáme po silnici doleva, 
sejdeme do Těchova, kde navazuje zelená turistická 
značka, která nás přivede na Skalní mlýn. 

 Kateřina Židů

SERIÁLSERIÁL

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Michal Hanka E Jana - Z Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45
Hanka Katka Katka Michal Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45
Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

EMAIL:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

WEB STRÁNKY: 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

                    plavecká část   rekreační část
Úterý 
8. 3. 1100-1600 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Středa 
9. 3. 630-830 1830-2100 1030-1230 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
10. 3. 630-750 1200-1600 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
11. 3. 630-930 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
12. 3. 1000-1500 1600-2100 1000-1500 1600-2100

Neděle 
13. 3. 900-2000 900-2000

Adamov - Druhý ročník Salonu 
adamovských fotografů čeká v pá-
tek 11. března slavnostní zahájení. 
Stane se tak v adamovském měst-
ském kulturním středisku v 18 ho-
din. 

„Dříve jsme práce fotografů vy-
stavovali v rámci Salonu adamov-
ských výtvarníků. Zájem autorů byl 
ale v posledních letech tak velký, že 
jsme zkusili udělat pro ně samostat-

nou akci. Už loňský první ročník 
ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí 
a ten letošní to jistě ještě potvrdí,“ 
řekla ředitelka adamovského kul-
turního střediska Jitka Králíčková. 

A zatímco budou návštěvníci 
obdivovat až do 18. března výsta-
vu fotografi í, bude vrcholit přípra-
va další akce. „Tentokrát to bude 
Salonek dětských adamovských 
umělců, který už má ve městě také 

svou tradici. Navíc je to přehlídka 
soutěžní, a tak nejúspěšnější autory 
čtyř základních kategorií a dalších 
doplňkových čekají zajímavé ceny,“ 
dodala ředitelka střediska s tím, že 
příjem prací do Salonku bude probí-
hat do 23. března. Samotná vernisáž 
je naplánována na pátek 1. dubna od 
17 hodin v prostorách adamovského 
společenského centra v Komenské-
ho ulici.  (ama)

V Doubravici nad Svitavou 
chystají Velikonoční jarmark 

Doubravice - Na Velikonoce už teď myslí členky ČČK z Doubravice 
nad Svitavou. Rozhodly se uspořádat jarmark. Obracejí se tedy na zájemce, 
kteří ovládají jakýkoliv zvyk nebo řemeslo spojené s Velikonocemi, aby 
kontaktovali organizátory akce na e-mailu jjkolonial@quick.cz a domluvili 
si účast na této akci. Jarmark se bude konat 10. dubna a nebudou na něm 
chybět ani soutěže, například v upletení nejdelší pomlázky.  (ama)

V Adamově připravují hned dvě 
přehlídky místních umělců
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