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Jan Kraus 
v Blansku

Někteří lidé se bojí přijít 
do mého pořadu, říká 
v exkluzivním rozhovoru.

 Více na str. 3

Turisté zahájili 
novou sezonu

V Černé Hoře na tradiční
akci vznikl nový 
netradiční rekord.

 Více na str. 7

Blansko má na 
úvod tři body

Fotbalisté FK Apos 
zdolali Napajedla 
a neuspěli ve Vyškově.

 Více na str. 9
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Radim Hruška

Boskovice - Otálení s výstav-
bou komunikace R43 vede sta-
rosty ze svazku pro výstavbu R43 
k dalšímu kroku. Začali připravo-
vat petici, od které si slibují, že 
může pomoci při následných jed-
náních na ministerstvech i dalších 
úřadech. Jak upozornil starosta 
Boskovic a předseda svazku Jaro-
slav Dohnálek, oblast na sever od 
Brna potřebuje rychlostní silnici 
co možná nejdříve.

„V pondělí proběhlo shromáž-
dění starostů, kde jsem distribuo-
val text petice a domlouvali jsme 
se, jak a kde se bude podepisovat. 
Rozešleme ji samozřejmě i okol-
ním obcím, které nejsou ve svazku. 
Zájem už projevilo například Blan-
sko. Věřím, že se pod petici pode-
píše hodně lidí a budeme s ní moci 
operovat při všech následných 
jednáních. Tedy, když se bude řešit 
budoucnost R43 na ministerstvech 
nebo i dalších místech výkonu stát-
ní správy,“ přiblížil Dohnálek.

Jaroslav Dohnálek: Věřím, že archy podepíše hodně lidí a pomohou nám při následných jednáních

Připravují další pe  ci na podporu stavby R43
Podle něj se petice nebude týkat 

žádného konkrétního bodu příprav 
výstavby komunikace, ale postaví 
se proti zdržování stavby obecně. 
„Bez její existence bude region 
postupně upadat. Očekávám, že 
petici podepíší tisíce lidí, možná 
budeme překvapeni jak kladně, 
tak záporně. Ještě není určeno, do 
kdy bude možné petici podepsat. 
Nebude to ale výrazně časově li-
mitované. Předpokládám, že akci 
ukončíme nejpozději do letošního 
léta,“ uvedl Dohnálek s tím, že po-
čítá také s podporou občanů, kteří 
žijí v bezprostřední blízkosti  sil-
nice I/43, která je zastaralá a zcela 
nevyhovující.

Současná komunikace I/43 má 
přezdívku Silnice smrti. Denně po 
ní v obou směrech projede bezmá-
la dvacet tisíc aut. Komunikace je 
v některých místech příliš úzká, 

jinde protíná centra obcí. Vzni-
kají dopravní zácpy a především 
nehody.

Výstavba R43 nepatří v součas-
né době v republice k prioritám. 
Kvůli škrtům ve státním rozpoč-
tu, které vyvolala hospodářská 
krize, muselo být vybudování 
komunikace odloženo. Projekt 
má i další slabinu. Zatímco na 
Blanensku a Boskovicku je zcela 
zřejmé, kudy novou komunikaci 
vést, v Brně se kvůli tomu vedou 
již celá léta spory. Silnice by měla 
protínat městskou část Brno-Bys-
trc, což se ale nelíbí ekologům.

Otázkou stavby se zabývá i tak-
zvaná Superkoncepce dopravní 
infrastruktury Jihomoravského 
kraje. Podle hejtmana Jihomorav-
ského kraje Michala Haška má 
však své slabiny. „Ministerstvo 
dopravy mělo hned od začátku 
vzniku tohoto dokumentu mno-
hem více komunikovat s jednotli-
vými regiony, a to tak, aby jejich 
oprávněné požadavky bralo jako 
vážné priority,“ řekl.

Cvičení. Silnice I/43 je místem tra-
gických nehod. I proto na ní záchra-
náři v minulos   uspořádali speciální 
cvičení.  Foto Radim Hruška

Pavel Šmerda

Lysice - Nová návštěvnická 
sezona začala o víkendu na Stát-
ním zámku v Lysicích. Stejně jako 
v minulosti bude bohatá na zají-
mavé kulturní akce, lidé se mohou 
těšit na novinky na prohlídkových 
trasách, co naopak vedení zám-
ku trápí, je nedostatek fi nančních 
prostředků na pokračování oprav 
kolonády a obnovu salla tereny. 
Více prozradila kastelánka zámku 
Martina Medková-Rudolfová. 

Můžete prozradit, jaké zásad-
ní novinky čekají v letošním roce 
návštěvníky Státního zámku 
v Lysicích?

I přes očekávaný nedostatek 
fi nančních prostředků to vypa-
dá, že se nám podaří návštěvníky 
překvapit dvěma zrestaurovanými 
předměty. V průběhu roku znovu 
ozdobí malou jídelnu obnovený 
tereziánský lustr, díky britské na-
daci se nám podařilo získat také 
peníze na restaurování sochy 
Apolla, která stojí na mostě před 
vstupem do zámku. 

Jak to vypadá s pokračováním 
opravy zámecké kolonády a ob-
novou salla tereny? 

Bohužel pro památkové objek-
ty ve správě Národního památ-
kového ústavu skončila možnost 
čerpat fi nance na obnovu z Fondu 
na záchranu architektonického 
dědictví, chybí tedy prostředky 
na obnovu kolonády. Budeme 
se snažit hledat zdroje jinde, ale 
z našeho vlastního rozpočtu to 
v letošním roce rozhodně ne-
zvládneme. Máme peníze jen na 
drobnou údržbu, veškeré stavební 
práce jsou tak zastaveny. Na sal-
la tereně zůstává dokončit vnitřní 
výzdoba. V tomto případě bude-
me už podruhé žádat o peníze do 
jednoho mezinárodnho projektu. 
Snad budeme úspěšní.

 Pokračování na str. 3

Na zámku v Lysicích zahájili novou sezonu

Zaměstnanci nemocnice jsou
nejspokojenější v kraji

Boskovice - Pokud byste se zeptali zaměstnanců boskovické ne-
mocnice, jak se jim líbí v práci, měli by odpovídat, že je všechno na 
jedničku. 

Alespoň podle výsledků celostátního hodnocení fakultních, kraj-
ských a městských nemocnic, které provádí organizace HealthCare 
Institute. Jeho cílem je stanovit žebříček zařízení podle míry spokoje-
nosti personálu i pacientů. Do projektu bylo v loňském roce zařazeno 
sto šedesát nemocnic a hlasovalo na pětatřicet tisíc lidí a pět tisíc za-
městnanců. 

„Nemocnice Boskovice obsadila v roce 2010 v kategorii spokojenost 
zaměstnanců první místo v rámci Jihomoravského kraje a jedenácté 
místo v celostátním žebříčku, v kategorii spokojenosti pacientů pak 
páté, respektive devatenácté místo. Je to poměrně velký úspěch, opro-
ti loňskému roku jsme se v hodnocení zaměstnanců posunuli o jedno 
místo nahoru,“ uvedl jednatel zařízení Rostislav Verner.  (hrr)

Hlína uvěznila dva dělníky
Sloup - Dva muže ve věku třicet a jednatřicet let uvěznila ve středu 

23. března kolem páté hodiny odpolední hlína na stavbě kanalizace ve 
Sloupu. 

Kvůli nadměrné vlhkosti se na dělníky při zahrnování výkopu se-
sunula zemina. Pracovníky museli vyprostit až přivolaní hasiči. Oba 
muži skončili se středně těžkými zraněními v nemocnici. Policisté nyní 
šetří, zda na stavbě nedošlo k porušení předpisů.  (hrr)

Černá Hora - Pivovar Černá 
Hora přistoupil od 1. dubna po 
dvou letech ke zvýšení cen někte-
rých svých výrobků. „Hlavním 
důvodem pro navýšení cen piva 
je zejména nárůst ceny sladu až 
o 25%. Slad je základní surovinou 
pro výrobu piva, proto má jeho 
cena zásadní dopad na celkové vý-
robní náklady,“ komentoval vývoj 
cen obchodní ředitel Pivovaru Čer-
ná Hora Bořivoj Bartoněk s tím, že 

významně v poslední době rostly 
i ceny energií, v prvé řadě plynu, 
který pivovar používá při vaření 
piva na varně. 

Pivovar podle něj zvyšuje ceny 
u většiny sudové produkce. Vý-
jimku tvoří pšeničný ležák Velen 
a tmavý ležák Granát, u kterých 
byly ceny upraveny již na podzim 
loňského roku. „Průměrná výše 
zdražení se pohybuje okolo 5%. To 
představuje u nejprodávanějších 

výrobků 0,60 Kč na půllitru. I pře-
sto se ceny černohorských piv na-
dále pohybují většinou pod cenami 
konkurence. Naopak zhruba u 95% 
produkce lahvových piv se cena 
nezmění. K navýšení ceny dojde 
pouze u nealkoholického piva For-
man a u pivních speciálů Black Hill 
a 1530. Ceny ostatních lahvových 
piv zůstanou stejné. Ke změnám 
nedojde ani u limonád,“ doplnil 
Bartoněk.  (pš)

Pivovar zdražil některé výrobky

Boskovice - Boskovické letní 
kino oslaví v letošním roce padesát 
let od prvního promítání. Slavnost-
ní večer ve festivalovém duchu je 
připraven na 18. června, ale ještě 
předtím čeká amfi teátr „omlazova-
cí kúra“. 

„Musíme provést nejnutnější 
opravy v části projekční plochy. 
Vlastní areál projde jako každý rok 
na jaře generálním úklidem, aby 

byl připraven na sezonu a nedělal 
městu špatné jméno. Chystáme 
hlavně nátěry všech kovových čás-
tí, opravu poškozených lavic, che-
mickou úpravu prostor mezi nimi 
a ve fi nále nátěr promítací kabiny,“ 
uvedl ředitel Kulturních zařízení 
města Boskovice Oldřich Kovář.

Z městské pokladny je na akci 
vyčleněno sedmasedmdesát tisíc 
korun, zbytek si bude hradit orga-

nizace sama. Pokud by ale chtěla 
provést kompletní rekonstrukci 
areálu, musela by si připravit ně-
kolik milionů. „Před časem jsme si 
nechali zpracovat odhad, kolik by 
stála rekonstrukce hlediště. Přišla 
by na pět milionů korun. Druhá věc 
je v dnešní době využitelnost letní-
ho kina. Do konce roku zpracujeme 
koncepci provozu. 

 Pokračování na str. 4

Letní kino oslaví padesáté výročí

Cyklista utrpěl
těžké zranění
Adamov - Vážnou dopravní 

nehodu šetřili ve středu 30. břez-
na odpoledne policisté v Adamo-
vě. Ve směru od Brna k centru 
města kolem nádraží Českých 
drah tam projížděla sedmnáctiletá 
motocyklistka na Hondě 125. 

„Podle předběžných informa-
cí z místa srazila projíždějící-
ho třiapadesátiletého cyklistu. 
Při střetu byl muž těžce zraněn 
a převezen do nemocnice. V ne-
mocnici skončila i motorkářka, 
u ní byla zranění podle prvotních 
informací pouze lehká,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. Příčina neštěstí a míra 
zavinění zůstává zatím v šetření 
policie.  (hrr)

Starosta opět
ocenil učitele
Blansko - Jak se v Blansku již 

stalo tradicí, u příležitosti Mezi-
národního dne učitelů byli vy-
braní pedagogové škol přijati na 
radnici. 

„Rozhodl jsem se pokračovat 
v této akci, kterou založila moje 
předchůdkyně Jaroslava Králová,“ 
uvedl starosta Lubomír Toufar. 
Letos z jeho rukou přijalo ocenění 
po dvou kantorech z každé základ-
ní školy. Ze ZŠ Erbenova to byli 
Milan Vrána a Milena Machová, 
ze ZŠ Dvorská Martin Weinhöfer 
a Eva Gregorová a ze ZŠ Salmova 
Tomáš Barták a Dana Rybářová. 
Nechyběli ani zástupci ze ZŠ TGM 
v Rodkovského ulici Petra Ocetko-
vá a Oldřiška Fíbková. (bh)

V   V   
516 410 243 
774 408 399

redakce.zrcadlo@centrum.czZábava. I letos nebudou chybět na Státním zámku v Lysicích Lysické 
feérie, které se konají poslední víkend v červnu. Foto Pavel Šmerda
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Opuštěné a chátrající prostory závodního klubu a jídelny brzy ožijí

Lidé budou nakupovat v novém

Radim Hruška

Okrouhlá - 
Jednou z obcí, 
kde se po loň-
ských volbách 
změnilo vedení, 
je i Okrouhlá. 
Nový starosta 
Bronislav Šam-
šula si jako jeden z cílů vytkl posí-
lení přívodu vody.

Pociťujete tedy v Okrouhlé ne-
dostatek vody?

Ano. Pokud by vše zůstalo při 
starém, tak bychom například ne-
mohli začít s novou výstavbou, 
protože stávající vodojem kapacit-
ně nedostačuje. Zatím jednáme se 
Svazkem vodovodů a kanalizací. 
Příslib je takový, že v letošním 

roce by mělo dojít k nápravě stavu. 
Jsou už známé i varianty řešení.

Zmínil jste novou výstavbu. 
Máte dostatek parcel?

V letošním roce chceme dokon-
čit výkup pozemků určených pro 
nové parcely. V minulosti se to 
sice nedařilo, tak jak by si obec 
představovala, ale nyní je všech-
no na dobré cestě. Plánujeme až 
pětatřicet stavebních míst. Jedná 
se o lokalitu směrem na Melkov, 
kde je dnes pole. Je to dobré místo 
s krásným výhledem. 

Lidé, kteří projíždí Okrouhlou, si 
jistě všimli špatného stavu silnice. 
Změní se v nejbližší době něco?

Je to nejtěžší úkol, který jsme 
si vytýčili. Pravděpodobně se nám 
ho ale podaří splnit. Silnice v na-

šem regionu jsou velkým problé-
mem. Od Vratíkova až po Benešov 
je to „tankodrom“. Nicméně po 
zjištění stavu kraj uvolnil fi nance 
a v letošním roce se bude opravo-
vat část vozovky před Okrouhlou, 
průtah obcí a silnice do Benešova. 

Rekonstrukce povrchu v obci si 
vyžádá i další investici, kterou je 
oprava obrubníků v délce asi jed-
noho a půl kilometru a části chod-
níků. Tuto část prací si budeme 
hradit sami. Už máme zpracované 
výběrové řízení na dodavatele. 
Akce, která obec přijde na zhruba 
tři čtvrtě milionu korun, by měla 
být hotová do prvního července. 
Investice je to nutná a má smysl 
i do budoucna.

Připravujete i nějaké další pro-
jekty?

Z minulého roku takzvaně do-
jíždí projekt na nákup drobné 
zemědělské techniky, na který 
se podařilo získat dotaci. Bude 
se jednat o stroje, které potřebu-
jeme na údržbu zeleně, lesa a dal-
ších pozemků.

Šli jsme do dotačních titulů, 
které byly v letošním roce vy-
psány krajem. Budeme chtít dál 
opravovat chodníky, ale podmín-
kou pro zisk dotace je, že musí 
být plně v majetku obce. Zatím 
jich máme zhruba šedesát pro-
cent. Zbytek jsou parcely, které 
zasahují až do silnice. Musíme 
proto napravit majetkový vztah 
s krajem. Jsme dohodnuti, že si 

pozemky navzájem z části vymě-
níme, darujeme a prodáme. Týká 
se to také soukromých pozemků, 
které obec odkoupí a provede ná-
sledné vyrovnání. 

V minulém volebním období 
byla obnovena místní knihovna 
a také letos jsme vyčlenili pro-
středky na její rozvoj. Pokud 
bude vypsaný vhodný grant, tak 
se o něj určitě budeme ucházet, 
abychom knihovnu posunuli zase 
o něco dopředu. Konkrétně by se 
jednalo o nákup nových titulů.

Navíc bychom chtěli investo-
vat do mateřské školy, která byla 
v tomto směru v minulosti zane-
dbávaná. Mám vizi, že mateřinka 
je jakousi malou vizitkou obce. 
Personál školky je stabilizovaný 
a pracuje s dětmi kvalitně, zbývá 
jen postupně vylepšovat zázemí. 

V Okrouhlé chtějí posílit přívod do vodojemu

náš rozhovornáš rozhovor
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Marta Antonínová

Adamov - Opuštěná a chátrající 
budova bývalého závodního klubu 
někdejších Adamovských strojíren 
a objekt jejich jídelny s kuchyní 
rozhodně nebyly v poslední době 
chloubou města. 

Situace se začala měnit přibliž-
ně před rokem, kdy se nedaleko 
vlakové zastávky rozběhl staveb-
ní ruch. Kolemjedoucí se zájmem 
sledovali, jak se objekt doslova 
mění před očima. Generální re-
konstrukce za více než sedmdesát 
sedm milionů korun se nyní blíží 
ke konci a Adamovským tak brzy 
začne sloužit nový víceúčelový 
komplex.

„Z původního objektu zůstaly 
jen obvodové zdi a základy. Dnes 
má nové střechy a je kompletně 
zateplen. Rekonstrukce byla roz-
dělena na dvě etapy. První právě 
teď vrcholí a zahrnuje přízemní 
prostory, část druhého nadzemní-
ho podlaží a část suterénu,“ řekl 
jménem majitele a stavitele Jiří 
Ondráček. K nepoznání se změni-
lo okolí zrekonstruované budovy 
s novými přístupovými cestami 
a parkovišti, do noci září i nové 
osvětlení.

Už 20. dubna otevře v objektu 
svou novou prodejnu Albert, de-
vadesát procent sortimentu budou 
tvořit potraviny, velký prostor 
bude mít ovoce, zelenina i celo-
denně čerstvé pečivo. Není bez 
zajímavosti, že v prodejně najde 

práci jednadvacet lidí. V násle-
dujících dnech v rekonstruované 
budově najdou občané i návštěv-
níci Adamova prodejnu drogerie, 
poštu i kancelář České pojišťovny, 
bude tam i kadeřnictví s pedikůrou 
a masážemi, nebude chybět vino-
téka s kavárnou, rychlé občerstve-
ní nebo restaurace s pivnicí.

Do roka bude završena i druhá 
etapa. V jejím rámci bude zprovoz-
něna nová obchodní pasáž umístě-

ná nad Albertem. „Jsme rádi, že 
konečně ze zchátralého objektu 
vzniklo něco nového a moderní-
ho. Léta neudržované budovy nám 
čest nedělaly. Z pohledu služeb pro 
občany to rozhodně bude přínos. 
Jsme rádi, že Adamovským bude 
nabídnuta další možnost nákupu 
a služeb. Věřím, že s novou situací 
se vypořádají i stávající menší ob-
chodníci, kteří jsou přizpůsobivěj-
ší a dokáží využít novou situaci ve 

svůj prospěch,“ uvedl adamovský 
starosta Roman Pilát.

„Pokud si Albert udrží uvádě-
nou provozní dobu, kvalitu služeb 
i ceny, jaké má v jiných lokalitách, 
bude to dobré. V blízkosti je za-
stávka městského autobusu, což 
je také výhoda,“ řekla Marie Kra-
bičková s tím, že věří, že otevření 
velkého obchodu příliš nezasáhne 
menší prodejce. To ale ukáží až 
následující měsíce.

Jako nová. Budova klubu a jídelny se změnila k nepoznání. Brzy v ní bude otevřeno nové nákupní centrum. 
 Foto Marta Antonínová

Boskovice - Boskovice získaly 
první místo v krajském kole sou-
těže webových stránek Zlatý erb 
2011 v kategorii měst a postupují 
do celostátního kola. Druhé místo 
náleží Vyškovu a třetí Oslavanům. 

V soutěži bodoval také Vavři-
nec, který obsadil třetí místo mezi 
obcemi a Skrchov stejné umís-

těním v kategorii Elektronická 
služba. 

Kromě diplomů vítězové ob-
drželi také věcné ceny, mimo 
jiné fotoaparáty, externí pamě-
ti a další doplňky k počítačům, 
které mohou využít při dalším 
zlepšování webových prezentací 
obcí a měst.  (hrr)

Boskovické webovky 
jsou nejlepší v kraji

Vyhláška upravuje sečení trávy
Boskovice - Majitelům, kteří se v Boskovicích nestarají o své veřej-

ně přístupné pozemky, bude za nedlouho hrozit sankce. Vedení tam-
ní radnice totiž připravilo zastupitelům ke schválení novou vyhlášku 
o údržbě veřejné zeleně. Podle ní se město rozčlení na dvě zóny. V té 
červené budou majitelé muset kosit trávu dvakrát ročně, v zelené pak 
jednou. 

„V dnešní době je velmi těžké donutit vlastníky, aby se starali o své 
pozemky. I když je to zakotvené v zákonu, vymáhání je velmi obtíž-
né. Rozhodli jsme se, že chceme trochu pomoci vzhledu, a to hlavně 
u příjezdových tras a v centru. Nová vyhláška by neměla být bičem na 
vlastníky pozemků, ale snahou o nastolení jejich rozumného chování, 
aby město trochu lépe vypadalo,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Do-
hnálek.  (hrr)

Kunštátš   ochotníci předvedli hru Byl jednou jeden život

K

Policie žádá
o pomoc také

veřejnost
Blansko - Do rodinného dom-

ku nedaleko Blanska se vydal 
krást zloděj. S sebou si odnesl 
starožitné předměty pocházející 
z doby Rakouska-Uherska, ale 
také benzínovou sekačku, nářadí, 
rozbrušovačku, motorovou pilu a 
další věci v hodnotě za více než 
208 tisíc korun.

Policie vyzývá veřejnost ke 
spolupráci při pátrání po ukra-
dených starožitných předmětech. 
Jednalo se o historická litinová 
kamna vysoká asi sto šedesát cen-
timetrů, pocházející z doby Ra-
kouska-Uherska. Kamna se sklá-
dala ze čtvercového podstavce, 
na který bylo osazeno rýhované 
litinové tělo zakončené litinovou 
hlavicí. 

Dalším ukradeným předmětem 
byla historická litinová pumpa 
pocházející ze stejné doby. Pumpa 
je vysoká asi sto sedmdesát cen-
timetrů, její tělo tvoří rýhovaný 
litinový válec, nahoře je osazený 
ozdobným litinovým chrličem. 

„Pokud by lidé někde výše 
uvedené předměty zpozorovali, 
mohou se ozvat blanenským poli-
cistům na linku 158,“ upozornila 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Tahač zůstal
bez nafty

Černá Hora - Nafta zajímala 
v noci na pátek 25. března zlo-
děje, který se pohyboval na par-
kovišti u silnice I/43 z Brna na 
Svitavy nedaleko Černé Hory. 
Vyhlédl si zaparkovaný kamion, 
ulomil zámek na nádrži a odčer-
pal z ní celkem dvě stě sedmdesát 
litrů paliva. Dopravci tak vznikla 
škoda přesahující devět tisíc ko-
run.  (hrr)

Při nehodě
se lehce

zranil řidič
Cetkovice - Lehkým zraněním 

skončila dopravní nehoda, která 
se stala v úterý 22. března krát-
ce po půl jedenácté dopoledne 
v Cetkovicích.
Řidič osobního auta Lada 

Niva tam začal odbočovat vlevo 
v době, kdy ho již předjížděla 
dodávka Ford Tranzit. Při násled-
ném střetu se lehce zranil jedna-
čtyřicetiletý řidič lady. Na autech 
vznikla škoda asi sto dvacet tisíc 
korun. Policisté navíc zjistili, že 
lada neměla platnou technickou 
kontrolu.  (hrr)

Policisté dopadli
dva zloděje 

měděných dílů
Blanensko - Více než dvě stě 

šedesát měděných přípravků ur-
čených k provádění frekvenčního 
kalení ukradli v listopadu loňské-

ho roku z výrobní haly v Adamo-
vě dva muži ve věku čtyřiatřicet 
a třicet let. 

„Dnes už policisté znají jejich 
jména a obvinili je ze spáchání 
trestného činu krádeže. Ukrade-
ním zhruba šedesáti kilogramů 
měděných přípravků a poškoze-
ním objektu způsobili škodu za 
více než dvě stě šedesát tisíc ko-
run,“ popsala blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Vandalové
zastavili vlak,
a sprejovali

Dolní Lhota - Pouhých pět 
minut stačilo v sobotu 26. března 
kolem dvaadvacáté hodiny něko-
lika mladíkům k tomu, aby v že-
lezniční zastávce v Dolní Lhotě 
poškodili vlak. 

Když zastavil, jeden z vandalů 
držel otevřené dveře vagonu, aby 
se vlak nerozjel. Dalších nejmé-
ně pět pachatelů si stouplo do 
kolejiště a sprejovalo na tři va-
góny různé nápisy, čímž poško-
dili plochu téměř sedmnáct metrů 
čtverečných. Poslední z mladíků 
celé toto dění dokumentoval fo-
toaparátem. Než stihli železničáři 
přivolat policii, pachatelé z místa 
činu utekli.  (hrr)

Muž naboural
do stromu 

a lehce se zranil
Olomučany - Nešťastně do-

padla cesta autem pro šestase-
dmdesátiletého řidiče. Při jízdě 
havaroval a navíc utrpěl lehké 
zranění. 

„Senior pravděpodobně ne-
zvládl ve čtvrtek 31. března ko-
lem půl třetí odpoledne řízení 
svého vozidla Škoda Favorit. 
V úseku mezi Olomučany a Jo-
sefovem vyjel v zatáčce ze silni-
ce a narazil do stromu. Přitom se 
lehce zranil,“ popsala blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Jak doplnila, na vozidle vznik-
la škoda za zhruba deset tisíc ko-
run.  (hrr)

Pro zasmání. Záběr z představení 
kunštátského souboru LMD - Byl 
jednou jeden život. 
 Foto archiv LMD Kunštát

Kunštát - Vzor z populárního 
francouzského seriálu Byl jed-
nou jeden život si vzal kunštátský 
ochotnický soubor LMD (lehká 
mozková disfunkce). Diváci si 
tak mohli vychutnat s humorem 
podaný život jednoho člověka 
včetně jeho radostí i trápení.

„Původně jsme chtěli popsat, 
jak funguje internet. Jeden člen 
souboru mně tedy začal všechno 
vysvětlovat, a to na příkladu, že 
někdo běží s informací a podob-
ně. Když jsem začala téma roz-
pracovávat, zjistila jsem, že v této 
oblasti nejsem dost silná v kram-
fl ecích. Postupně mě napadlo, že 

bychom mohli udělat Byl jednou 
jeden život, který se zatím jako 
divadlo ještě nikde neobjevil,“ 
popsala režisérka souboru Marika 
Wetterová.

Jednou z variant bylo odvyprá-
vění celého dne lidského života. 
Tam ale režisérka nenašla dost 
námětů na rozvedení. Nakonec se 
proto rozhodla popsat fungování 
jednoho člověka v životě z po-
hledu jednotlivých částí mozku, 
které ztvárnili lidé.

„Příběh je v podstatě takový, 
že na začátku se narodí člověk 
a s ním i jednotlivé části moz-
ku. Ty ho pak řídí, ovlivňují jeho 
chování a rozhodování. V nepo-
slední řadě pak naplňují potřeby, 
které má. Člověk žije, takže má 
určité nemoci, baví se, vypije 
alkohol a podobně. V různých 

situacích pak popisujeme, co se 
zrovna odehrává v jeho mozku. 
Příběh končí tím, že náš hrdina 
předá svoji genetickou informaci 
a narodí se mu dítě,“ přidala po-
drobnosti Wetterová.

Jedná se o komedii určenou 
pro děti od deseti a dospělé do sto 
padesáti let. Podle režisérky tam 
není nic, co by mohlo malé děti 
pohoršit, spíš jen nebudou vědět, 
co a proč která postava zrovna 
dělá.

LMD Kunštát se co do počtu 
členů neustále rozrůstá. Je to vi-
dět i na aktuálním představení. 
S kapelou se na scéně pohybuje 
kolem třiceti lidí. „Jsou obra-
zy, kdy jsou na scéně v podstatě 
všichni naráz a ukočírovat je je 
někdy téměř nadlidský výkon,“ 
pousmála se Wetterová.  (hrr)

Před policií se 
ukryl do skříňky

Boskovice - Nastoupit do vězni-
ce se zřejmě nechtělo devětadvace-
tiletému muži v Boskovicích. Když 
policisté vypátrali byt, kde by se 
mohl nacházet, otevřela jim jeho 
přítelkyně. Tvrdila, že muž v bytě 
není a pustila je dovnitř, aby se 
o tom přesvědčili. 

„Policisté uslyšeli hluk z jedné 
ze skříněk kuchyňské linky zavěše-
né na stěně místnosti. Po otevření 
dveří se tam ukrýval hledaný muž, 
policisté jej zadrželi a předali k es-
kortě do brněnské věznice. Tam 
měl nastoupit k výkonu trestu už 
začátkem února, ale v řádném ter-
mínu tak bez udání důvodu neuči-
nil,“ přidala podrobnosti blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. Muž 
je nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.  (hrr)



Petra Dvořáková

Aneta Kupcová se fotografová-
ní věnuje pět let. Pochází z Prahy, 
kde také vznikají její nádherné 
snímky. Synonynem klidu a po-
hody se pro ni stalo Holandsko, 
kde žije její sestra s rodinou 
a kam se pravidelně vrací. Miluje 
tamní přátelský přístup lidí. Jak 
sama říká, Holandsko je pro ni 
oázou pro duši. Je-
jím snem je podívat 
se do New Yorku. 

F o t o g r a f o v á n í 
bere jako práci i ko-
níček, kde se může 
maximálně sebe-
realizovat. Spolu-
pracuje s módním 
návrhářem Miro-
slavem Bártou. Na 
jejích fotografi ích 
najdeme zvučná 
jména jako Renata 
Langmannová (Čes-
ká Miss 2006), Mi-
chaela Štoudková 
(2. vicemiss České 
Miss 2005), Blan-
ka Javorská (TOP 6 
České Miss 2007), 
nebo Andrea Šopo-
vová (fi nalistka Čes-
ké Miss 2007). Její 
práci můžete nalézt 
na www.aneta-kup-
cova.bestfoto.info, 
na FB jako Yasmina 
Photos (Aneta Kup-
cová) a v neposled-
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Miss Zrcadlo spolupracujeMiss Zrcadlo spolupracuje
s žádanou fotogra kou Anetou Kupcovous žádanou fotogra kou Anetou Kupcovou

V.I.P.

 Foto archiv TV Prima - Dagmar Hájková Foto archiv TV Prima - Dagmar Hájková

Pavel Šmerda

Moderátor Jan Kraus zavítal 
minulý týden do Blanska. V rámci 
Talk show Hvězdy jak je neznáte 
se představil před vyprodaným 
sálem Dělnického domu společně 
se zpěvákem Davidem Mattiolim. 
Ještě před začátkem si našel čas na 
krátký rozhovor. 

Jakou jste měl cestu do Blan-
ska?

No, máme teď u Prahy tu de-
bilitu, na dálnici rozebírají most. 
Dělají tam od osmi do čtyř a je to 
docela náročný. 

Dnešní večer je to vaše blanen-
ská premiéra?

Nepamatuji si, že bych někdy 
v Blansku byl.

Všude se pořád píše o vašem 
pořadu Uvolněte se, prosím. Co 
ostatní ak  vity?

Já jich zase až tak moc nemám, 
hraji ještě v divadle, občas vylezu 
takhle mezi lidi.

Co hrajete v divadle?
Něco mám v Praze, občas jez-

díme na zájezdy s hrou Na hnilič-
ko.

Pojďme k dnešnímu pořadu. 
Ten bude asi trochu jiný než v di-
vadle Ponec, kde se natáčí Uvol-
něte se, prosím?

Je to úplně něco jiného, tohle 
dělám hlavně proto, že je dobrý 
občas přijet mezi lidi. Ptají se, na 
co chtějí, a člověk vidí, co je zají-
má. Mám to rád. 

Jak je to s výběrem hostů? 

Jan Kraus: Někteří lidé seJan Kraus: Někteří lidé se
mému pořadu vyhýbajímému pořadu vyhýbají

Výběr hostů jde mimo mě. Tady 
jsem navíc já sám hostem, což je 
pro mě komfortní.

 
Diváci tady pravděpodobně 

reagují jinak než v divadle, kde 
jsou refl ektory a hlavně televizní 
kamery?

Určitě. Když lidi uvidí kame-
ry, tak jsou tužší. Uvidíme, jaké 
tady bude publikum. Nevím, kam 
Blansko patří. Někde jsou lidé 
chladnější, někde vřelejší. 

Ptal jsem se na výběr hostů. 
Ani do „svého“ pořadu v Praze si 
je nevybíráte? 

Ne, na to mám paní, která se 
zabývá jenom tím. Musím říct, že 
velmi dobře. Je to samostatná dis-
ciplína a v televizi klíčová. 

Máte určité právo veta?
Mám, ale ona ví, kdo jsou lidé, 

které v pořadu nechci. Je jich 
v této zemi asi pět. Ne, že bych 
s nimi nechtěl mluvit, ale mohlo 
by dojít ke rvačce.

Jmenovat je asi nebudeme, 
že?

No, ono to nemá žádnou vypo-
vídací hodnotu. To je čistě nějaká 
moje osobní antipatie.

Bojí se někteří lidé do vašeho 
pořadu přijít?

Ano, a prý je jich dost, hlavně 
politici. Vždycky se dozvím, ten-
hle už rok říká, že za čtrnáct dnů. 
A ono to trvá dva roky. Oni ne-
řeknou, že nepřijdou, ale slíbí, že 
později. Typickým příkladem je 
Pavel Bém. Na druhé straně jsou 
zase lidé, kteří se tam derou, ale ta 
paní je nechce.

Je někdo, na koho čekáte a ješ-
tě ve vašem pořadu nebyl?
Často se na někoho těším víc, 

někoho vůbec neznám, tak ani ne-
vím, co od něj můžu čekat. A pak 
je to tak, že člověk, kterého ne-
znáte, vás mile překvapí, a ten, na 
kterého jste se těšil, vás zklame. Je 
to individuální. 

 Pokračování na str. 5

ní řadě na www.fotopatracka.cz. 
Na těchto odkazech naleznete na 
Anetu i kontakt.

Anetko, co Vás přimělo k foto-
grafování?

Potřeba seberealizace. Vždy 
jsem byla tvůrčí a kreativní, ale 
pracovala jsem na exponované 
pozici, kde mi nezbývalo dosta-
tek času pro seberealizaci. To 

se změnilo poté, co jsem zůstala 
doma na mateřské.

Co považujete za nejdůležitěj-
ší přednost fotografa a naopak 
modelky?

Přednost fotografa? Asi umět 
vnímat krásu a přenést ji do foto-
grafi e. Přednost modelky? Spon-
tánnost a bezprostřednost.

Vaše fotky působí hezky a ro-
man  cky. Avšak některé mo-
delky do tohoto konceptu neza-
padají. Máte svůj oblíbený typ 
modelky?

Nejde o modelku, nevybírám 
si určitý typ pro svou fotografi i. 
Každá žena může mít krásné fot-
ky, někdy to jde snadno, někdy to 
dá více práce, ale výsledek může 
být vždy podařený. Pokud bych si 
ale mohla vybírat, mám ráda mo-
delky s výraznými rysy.

Kde fo  te raději? Dáváte před-
nost exteriéru nebo interiéru?

Záleží na ročním období. Mám 
ráda denní světlo, tak pokud je to 
jen trochu možné, využívám jej 
při svém focení. V zimních mě-
sících nebo pro určitý projekt je 
však více vhodný ateliér.

Tento rok se budete podílet na 
soutěži Miss Zrcadlo. Je to pro 
Vás výzva?

Výzva ani tak ne, jsem ve věku, 
kdy už jsem si své cíle, které jsem 
měla, splnila. Je to pro mě spíše 
radost. 

Je známo, že jste nafo  la ví-
tězky minulých ročníků Miss Zr-
cadlo - Hanu Jurnečkovou a Ka-
rolínu Skotákovou. Vidíte v nich 
potenciál a jak se Vám s nimi 
fo  lo?

Určitě ano. Obě dívky mají not-
nou dávku fotogeničnosti, společ-
né focení bylo bezvadné a výsle-
dek předčil moje očekávání 

 
Jaká osobnost je pro fotograf-

ku Vašeho formátu múzou? Koho 
byste chtěla nafo  t, kdybyste si 
mohla vybrat?

Pokud bych si mohla vybrat ko-
hokoliv, byla by to Helena Chris-
tensen. Přijde mi, že tak krásné 
a charismatické modelky jako 
ona, se rodí jednou za sto let...

 
Dalo by se říci, že u každé dív-

ky, ženy se najde v setu fotek ta-
ková, se kterou jste spokojená? 
Nebo se občas stane, že se pros-
tě nezadaří? 

Jak už jsem zmínila, vždy se dá 
dosáhnout skvělého výsledku, ně-
kdy to jde samo, někdy to zabere 
více práce, ale jde to.

 
Co byste jako úspěšná foto-

gra  a poradila a popřála začí-
najícím modelkám?

Nestydět se, prohlížet modní 
časopisy, trénovat pózy a pracovat 
na sobě... S modelkou, která umí 
sama pózovat, cvičí si pózy doma 
před zrcadlem a vytěží z toho 
pro sebe to nejlepší, s takovou je 
mnohem snažší spolupráce.

 Tereza Dobrová Tereza Dobrová

V krásném prostředí sálu a při-
lehlých prostor Dělnického domu 
v Blansku se konal v sobotu další 
ročník soutěže ve společenských 
tancích pro dě   i juniory. 

„Stává se již tradiční. Uspořá-
dali jsme ji počtvrté. Myslím, že 
podmínky jsou u nás pro tuto akci 
velmi dobré,“ pochválil organizá-
tory ředitel Kulturního střediska 
města Blanska Jaroslav Jeřábek. 
Soutěžící sbírali body do seriá-
lu jak v la  nskoamerických, tak 
standardních tancích. 

„Sjelo se k nám zhruba na dvě 
stě padesát tanečních párů z celé 
České republiky. Zapojili se i ně-
kteří domácí, kteří navštěvují naši 
základní uměleckou školu,“ do-
dal. (bh)

Tanečníci soutěžili v BlanskuTanečníci soutěžili v Blansku

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

 Blanka Javorská Blanka Javorská

 Michaela Štoudková Michaela Štoudková



Peníze z přehlídky pomohou potřebnýmPeníze z přehlídky pomohou potřebným
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Běh za sedmizubým hřebenem v Boskovicích získal nový rozměr

Náramek pomůže charitě

Pavel Šmerda

Lysice - Členové divadelního 
souboru KLYH při TJ Sokol Lysi-
ce mají za sebou úspěšnou premi-
éru nové divadelní hry. Režisérka 
Olga Tejkalová tentokrát vsadila 
na osvědčenou pohádkovou ko-
medii Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert. 

„Dalskabáty se na lysická prk-
na vrátily přesně po padesáti le-
tech. V roce 1961, tedy už dva 
roky po napsání od Jana Drdy, 
tuto hru nastudoval s divadelním 
souborem Sokola Lysice Antonín 
Novák, tehdejší ředitel Základní 
školy v Lysicích. Přestože v kro-

Do Lysic se vrátila komedie Dalskabáty, hříšná ves

Z  

Jarní ples v Černé Hoře
Jako každý rok se ve čtvrtek 17. března v časných odpoledních ho-

dinách sešli uživatelé služeb Domova pro seniory Černá Hora i jeho 
zaměstnanci na již tradičním Jarním plese, který se těší velké oblibě a byl 
již od začátku roku netrpělivě očekáván. 

K poslechu a tanci hrála všem známá Veselá dvojka v podání pana 
Kršky a pana Peterky. Zazněly především lidové písničky opěvující vin-
nou révu, ženy a krásy naší vlasti. O vínu se nejen zpívalo, ale víno se 
také pilo. Kulturní místností se brzy roznesl zpěv spokojených uživatelů. 
O kulturní program se postaral úsek aktivizace, který se představil v bar-
vách duhy za doprovodu Hany Zagorové a její Duhové víly. 

Na parketě se protočili nejen uživatelé, ale i zaměstnanci a paní ředi-
telka. Všichni se mohli těšit z tomboly a připraveného občerstvení v po-
době chlebíčků, rolád, kávy a limonád. Zájem o losy do tomboly předčil 
očekávání a fronta u výdeje cen se zdála nekonečná. Výherci se radovali 
z domácích zákusků a dortů, kosmetiky, polštářků, či dekoračních před-
mětů. 

O spokojenosti zúčastněných svědčí i hodnocení paní Bínkové, uživa-
telky služeb domova. „Krásné, moc pěkné to bylo. Všechno bylo krás-
né. Muzikanti, losy, výhry a víno. Vyhrála jsem dva kapesníčky, peřinku, 
jablíčka, zákusky a mazání. Byla jsem spokojená. A zatancovala jsem si 
s Františkem.“  Kamil Litvik

Hana Trnečková

Boskovice - Barevné plastikové 
náramky nejsou jen módním vý-
střelkem. Třeba excyklista Lance 
Armstrong s pomocí žlutých umě-
lohmotných kroužků úspěšně sbírá 
fi nance na boj proti rakovině. Stej-
ný prostředek jak získat peníze na 
charitativní účely zvolili i organi-
zátoři boskovického Běhu za sed-
mizubým hřebenem. Jejich projekt 
Pomáhej s námi reprezentuje nára-
mek barvy nebeské modři.

Běh za sedmizubým hřebenem 
tak nabývá novou, zcela nespor-
tovní dimenzi. „Jde právě o to, aby 
celý první květen nebyl přínosem 
pouze pro Boskovany, kteří budou 
závodit, ale také pro ty, kteří kvůli 
zdravotnímu postižení běžet nemo-

hou,“ vysvětluje Jaromíra Vítková 
záměr pořadatele Petra Bartoška, 
se kterým ji v lednu oslovil.

Boskovická místostarostka se 
rozhodla charitativní akci zaštítit 
jménem města také proto, že pro-
jekt pomůže konkrétním občanům. 
„Na základě podkladů dodaných 
odborem sociálních věcí jsme se-
stavili seznam třinácti osob, za-
měřili jsme se hlavně na děti,“ říká 
Vítková. Za získané příspěvky se 
nakoupí zejména zdravotní či reha-
bilitační pomůcky.

Vybere-li se dost, získají napří-
klad devítiletí chlapci-dvojčata 
dioptrické brýle a speciální orto-
pedickou obuv. Mladé mamince se 
narodili předčasně a potýkají se se 
zdravotním a mentálním postiže-
ním i s tím, že je opustil otec. „Paní 

Kolbertovou obdivuji za tu sílu 
a optimismus, s jakým zvládá péči 
o své děti i zaměstnání na směny,“ 
tvrdí boskovická místostarostka 
a nastiňuje jejich problémy: „Pavel 
špatně chodí a často musí použí-
vat vozík. Adam, aby mohl chodit, 
prodělal operaci šlach. Při dalším 
zákroku mu lékaři zavedli hadičku 
z mozku do žaludku, aby odváděla 
mozkomíšní mok.“

Většina charitativních projektů, 
na kterých se místostarostka Vítko-
vá podílela, probíhalo jako jednorá-
zový koncert s příspěvkem hlavní-
ho sponzora. Ne tak akce Pomáhej 
s námi, která na místní podniky cílí 
jen částečně. „Záměrem není získat 
podporu pouze od podnikatelů, kte-
ří například mohou koupit několik 
náramků pro své zaměstnance. 

Oslovit chceme především ši-
rokou veřejnost,“ povídá Vítková 
a dodává: „Běh za sedmizubým 
hřebenem má bohatý kulturní pro-
gram, ovšem nebude se vybírat 
vstupné. Přitom lístky na podobné 
koncerty stojí i stokoruny. Návštěv-
níci tak mohou místo vstupného 
pomoci svým příspěvkem do po-
kladničky nebo koupí náramku.“

Obě možnosti příspěvků fungu-
jí již nyní v Městském informač-
ním středisku v Boskovicích, na 
www.sportujsnami.cz je k dispozi-
ci i číslo bankovního účtu. „Největ-
ší výtěžek však čekáme v závodní 
den 1. května. Sama se zapojím do 
vybírání, na boskovickém náměstí 
budu chodit s pokladničkou,“ plá-
nuje Vítková. S bledě modrým ná-
ramkem na zápěstí.

nice divadla je jen tento záznam, 
podařilo se nám díky pamětní-
kům zjistit, že Plajznerku tehdy 
hrála Františka Tejkalová, Matesa 
Jan Peterka, dvojroli faráře a Ich-
turiela Jan Škrobánek a kovářku 
Jiřina Matoušová,“ řekla režisér-
ka Olga Tejkalová. 

Ta i v letošním roce vsadila na 
osvědčený herecký kolektiv, ve 
kterém vynikali Jan Meidl jako 
Mates a Michaela Danácová jako 
Marijána Plajznerová, tradičně 
skvělými výkony se opět blýskli 
Pavel Dvořáček v dvojroli faráře 
a Ichturiela a Martin Horňanský 
v roli potulného komedianta Lu-
pina. 

Osoby a obsazení: Michaela 
Danácová (Marijána Plajznero-
vá, vdova po hrobaři), Jan Meidl 
(Mates, dříve Trepifajksl, ven-
kovský čert), Pavel Dvořáček 
(Ignác Loula, farář v Dalskabá-
tech a JUDr. A ThDr. Ichturiel, 
experimentální psycholog), Si-
mona Kyánková (Alois Piškytule, 
kostelník dvojí tváře i pohlaví), 
Martin Koláček (Ondřej Tybu-
rec, kovář), Zuzka Koláčková 
(Dorotka, kovářova žena), Pav-
la Gretzová (bohatá mlynářka), 
Miroslav Fadrný (Honza Mrač-
no, kovářský pomocník), Radka 
Máslová (Mančinka, farská dě-
večka), Martin Horňanský (Lupi-

no, potulný komediant), Antonín 
Adámek (Kníže Belzebub, vládce 
pekla), Andrea Musilová (Bar-
bulinka, jeho sekretářka), Mar-
cela Polanská (JUDr. Solfernus), 
Martin Meidl (JUDr. Belfegor), 
Pavla Tejkalová, Kristýna Kyán-
ková a Tereza Tejkalová (děvča-
ta z Dalskabátů), Robert Běluša 
(služební čert). 

Hudební doprovod: Lenka 
Fojtová, sledování textu: Dáša 
Ryzí, scéna: Jaroslav Jašek, svět-
la: Rudolf Kubíček, kostýmy: 
Iva Hanušová, líčení: Hana Na-
vrátilová a Alena Kotlánová, úče-
sy: Michaela Danácová, režie: 
Olga Tejkalová.  Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Boskovice - Také letos podpoří 
boskovická radnice formou gran-
tového systému různé spolky a or-
ganizace ve městě. Zájem o pení-
ze byl větší než částka, která byla 
uvolněna v rozpočtu. Proto se mu-
selo přikročit ke krácení. 

„Celkový požadavek byl na 
více než 890 tisíc korun. Komise 
některé projekty vyřadila z for-
málních důvodů a ve fi nále rozdě-
lila asi 220 tisíc korun. Evidovali 
jsme třiadvacet žádostí, z nichž 
uspělo čtrnáct,“ uvedla boskovic-

ká místostarostka Jaromíra Vít-
ková. Mezi úspěšnými je podle 
ní například Festiválek bez bojů 
a válek, pěvecký sbor Leoš, Běh 
za sedmizubým hřebenem nebo 
druhý ročník Pochodu po dálnič-
ním tělese R43.

Vedení města rozdělovalo pení-
ze také nesportovním mládežnic-
kým organizacím. Uspokojeni byli 
všichni tři žadatelé, kteří dostali 
zhruba polovinu žádaných peněz. 
Konkrétně Junák, Mateřské cent-
rum Boskovice a Pionýr.  (hrr)

Boskovičtí přispějí spolkům a organizacím

Knihovna v Blansku pořádá 
zájezd do Třebíče a okolí 

Blansko - Městská knihovna Blansko pořádá v rámci nového cyklu 
Poznejme s knihovnou... zájezd s názvem Jarní Třebíč a okolí s překva-
pením, který se koná v sobotu 4. června s odjezdem v 8 hodin z Blanska. 
Přihlášky zasílejte nebo předejte na hudební oddělení Heleně Juříkové 
(jurikova@mk.blansko.cz) nebo Evě Šebkové, hudební oddělení a stu-
dovna (sebkova@mk.blansko.cz), tel. č. 516 410 101, 516 775 950. 
Termín přihlášek je do 20. května. Bližší informace na internetových 
stránkách www.knihovna.blansko.cz.  (zpr)

Blansko - Rodinný koutek Fa-
mily Point v budově blanenského 
městského úřadu na náměstí Re-
publiky je v provozu právě rok. 

„Pokud občané zavítají až na 
konec chodby v přízemí, uvidí 
velice pěkné zákoutí zařízené 
pro děti a jejich maminky,“ říká 
tajemník Josef Kupčík s tím, že 
jelikož je toto místo velice frek-

ventované, projevuje se tam vel-
ká spotřeba kreslících potřeb, 
především pastelek a tužek. 

„Chtěli bychom tedy oslovit 
veřejnost, pokud by doma měli 
jakékoli pastelky a mohli je vě-
novat na tyto účely, ať kontaktují 
Janu Fadrnou na telefonním čísle 
516 775 358,“ vyzývá tajemník 
městského úřadu.  (bh)

Dě   potřebují pastelky

Opraví silnice
i chodníky

Boskovice - Boskovičtí se 
rozhodli opravit některé chodní-
ky a komunikace. Podle tamní 
místostarostky Jaromíry Vítkové 
kladli při výběru dodavatelů velký 
důraz na nízké náklady. Zlepšení 
se dočká například ulice Otakara 
Chlupa, kde bude investice hraze-
na plně z prostředků města. Dota-
ce pak pomůže fi nancovat opravu 
chodníku v Dukelské ulici. „Sou-
visí to s rekonstrukcí vodovodu, 
kde jsme získali dotační prostřed-
ky, které poslouží i na opravu 
chodníku, který se při stavebních 
pracích poškodí. Město navíc při-
dá vlastní fi nanční prostředky, aby 
byl dán do pořádku v celé ploše,“ 
doplnila Vítková.  (hrr)

Letní kino...
Pokračování ze str. 1 
Promítání fi lmů z něj postupně 

ustupuje, protože snímky na 35 
mm formátu ubývají. Takže se let-
ní kino stane areálem příležitost-
ného hraní. Chceme ho co nejdéle 
udržet v provozu, ale nemáme tři 
a půl milionu korun na nákup di-
gitální technologie. Bude to tedy 
areál i pro další kulturní akce. Je 
to navíc veřejně přístupná parková 
plocha,“ doplnil Kovář.  (hrr)

Akce. Pětačtyřicet  síc korun vydělali organizátoři charita  vní módní přehlídky s názvem Poháhat je 
v módě... Tak pomozte i Vy! která se konala v Dělnickém domě v Blansku. Peníze z dražby a prodeje obleče-
ní se second handu, ale také koláčů, šperků, drátěných výrobků či vitráží poputují do vesnice Čechohrad na 
Ukrajině, kde už 150 let žijí Češi, kteří tam kdysi emigrovali za prací. „Mají velmi špatné podmínky. Peníze 
půjdou konkrétním rodinám, např. na nákup pračky nebo sprchy,“ uvedla jedna z organizátorek akce Tereza 
Musilová.  (pš), foto Pavel Šmerda

MAS pořádá vzdělávací akci
Tradiční řemesla jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí 

a dalších produktů venkovského cestovního ruchu, to je obsah vzdělávací 
akce, kterou připravuje Krajské sdružení Národní sítě místních akčních 
skupin Jihomoravského kraje. Uskuteční se ve dnech 15. a 16. dubna 
v objektu moderního Pastoračního domu u kostela ve Tvarožné Lhotě.

Na programu prvního dne budou přednášky věnované živému dědictví, 
odpoledne bude patřit Koštu oskoruší a Muzeu oskoruší na Oskorušové 
stezce, procházce unikátním vinařským areálem Plže v Petrově s ukáz-
kou zapojení vinařů do venkovské turistiky. Nosnou náplní druhého dne 
budou zajímavé exkurze. Bližší informace podá Jana Koudelková na tel. 
511 141 728, e-mail: masmk@seznam.cz. Marta Antonínová

Karneval ve Voděradech
V sobotu 19. března se konal ve Voděradech maškarní karneval pro 

děti, na který se přišlo podívat bezmála 150 rodičů se svými ratolestmi. 
Akci pořádala kulturní komise při obecním úřadu. Pro děti byla připra-
vena spousta soutěží, například házení kostek do koše, nebo prolézá-
ní tunelem na čas. Také nechyběla bohatá tombola a spousta sladkých 
odměn. Závěrem karnevalu se losovalo ze všech masek a na šťastného 
výherce čekala krásná plyšová hračka. Lenka Opluštilová
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O uplynulém víkendu začala nová návštěvnická sezona také na Státním zámku v Lysicích

Na pouť bude na nádvoří levandulový jarmark

Pavel Šmerda

Černá Hora - Jako na křtu 
alba některé z celebrit to vypada-
lo minulý pátek ve škole v Černé 
Hoře. Členky tamního pěveckého 
sboru tam představily svoje nové 
CD, která má název Zpívání nejen 
pro Popelky. Kmotry CD se stali 
členové pěveckého kvarteta Fór, 
osobně přišli popřát novému nosi-
či všechno nejlepší i senátor Jozef 
Regec, starosta městyse Ondřej 
Měšťan a v neposlední řadě ředitel 
školy Vlastimil Šíbl. 

„Naše nové CD vznikalo dva 
roky. Nese název Zpívání nejen 
pro popelky, protože ústřední písní 
celého alba je píseň Popelky, kte-
rou posluchači znají v podání Kar-
la Černocha nebo Jakuba Smolíka. 

V Černé Hoře pokř  li nové CD Zpívání nejen pro Popelky
Kromě toho jsou na CD obsaženy 
písně nejrůznějších žánrů, od po-
hádkových, přes trampské, popové 
až po rockové. Nechybí skladby 
např. od Jany Kirchner, Kataríny 
Knechtové, Nedvědů, Lucie Bílé 
a dalších. Celkem je tam třináct 
písniček,“ prozradila učitelka Jana 
Kubelková. 

Podle ní album nazpívala děv-
čata ze školního pěveckého sbo-
ru. „Všechny chodí do sboru od 
1. třídy. Některé už vyšly a jsou 
na středních školách, o to více nás 
těší, že se za námi vracejí. Jsme 
rádi, že se výsledky naší práce 
dostavují. Samozřejmě všechny 
nejsou sólistky, ale v celkovém 
pojetí si myslím, se nám podaři-
lo dát dohromady skvělou partu,“ 
doplnila Kubelková a připomněla, 

že na vzniku CD se podíleli také 
oba její synové, kteří dohrávali 
živé nástroje, vytvářeli aranžmá 
a dotahovali album zvukově do 
konce. „To byla asi nejpracnější 
část. Ponorková nemoc u nás ne-
nastala, problém byl spíše s tím, 
že je nás hodně, takže občas bylo 
náročné se sejít a sezpívat se. Dali 
jsme si při tvorbě sice na čas, ale 
výsledek stojí za to,“ uvedla uči-
telka. 

V černohorské škole se jedná 
už o druhé CD. „První jsme vy-
dali v roce 2007 a obsahovalo 
vánoční písně. Troufám se říct, že 
nyní jsme kvalitu posunuli úpl-
ně někam jinam. Hlavně jsme se 
vyvarovali chyb, které jsme při 
tvorbě prvního udělali,“ svěřila se 
Jana Kubelková a na otázku, jestli 

už má v hlavě další nápad, odpo-
věděla vyhýbavě. „Už po prvním 
CD jsem řekla, že další nebude. 
Ale jak to tak bývá, dáme si teď 
pauzu, nabereme dech a třeba za 
rok za dva nás to zase chytne. 
Chce to hlavně obětavost od dětí. 
Zatímco jejich kamarádi a spolu-
žáci mají volno, oni chodí o sobo-
tách, o nedělích a o prázdninách 
cvičit. Není to žádná legrace. Než 
se nazpívá jedna písnička v ta-
kové podobě, v jaké bychom si 
ji představovali, tak to trvá třeba 
i více než den,“ dodala Jana Ku-
belková.

CD Zpívání nejen pro Popelky 
vyšlo v nákladu 100 kusů a pokud 
by o ně měl kdokoliv zájem, může 
si je zakoupit ve škole v Černé 
Hoře. 

Jedovnice - Hostitelem valné 
hromady MAS Moravský kras byl 
koncem března jedovnický kemp 
Olšovec. MAS v rámci strategic-
kého plánu Leader Nové výzvy 
a nové příležitosti pro Moravský 
kras už podpořila řadu význam-
ných projektů. 

Patří k nim například Muzeum 
pivovarnictví v Černé Hoře, půj-
čovna sportovních potřeb v Olo-
mučanech nebo dětské hřiště ve 

Sloupu. Zabývá se mimo jiné 
také ekologickým poradenstvím 
v oblasti šetrného cestovního ru-
chu, místního podnikání, svou 
pozornost zaměřuje také na zá-
chranu a popularizaci lidové ar-
chitektury a kulturního dědictví 
v našem regionu. Dokladem toho 
je rekonstrukce a nová expozice 
muzea v Senetářově, ale i projekt 
mapování technicko-historických 
památek. (ama)

Místní akční skupina
jednala v Jedovnicích

Galerie ve Věži 
nabízí nové 

putování 
Blansko - Galerie ve Věži při-

pravila pro zájemce na sobotu 
7. května zájezd s názvem Pu-
tování za zahradami nejbližšího 
okolí. Zájemci navštíví bosko-
vickou Šmelcovnu, borotínské 
arboretum, japonskou zahradu ve 
Sněžném a další zajímavá místa. 
Podrobnosti získáte přímo v Ga-
lerii, která je otevřena vždy ve 
středu a v neděli od 13 do 17 ho-
din.  (ama)

Jan Kraus: Někteří lidé se 
mému pořadu...

Pokračování ze str. 3
Jak vůbec probíhá příprava na takový pořad? Přece jen se tam obje-

vují i lidé, kteří jsou sice v něčem výjimeční, ale moc se o nich neví? 
Všechno je improvizace. Příprava se v Česku přeceňuje, to není atleti-

ka. Já říkám, že důležitých je 30 let předtím, než rešerše, které dostanete. 
Hlavní je přesně poslouchat, co ten člověk povídá. Pokud máte připra-
vené otázky, tak koukáte pořád po další, zatímco on mluví a unikají vám 
zajímavé věci.

Byl ve vašem pořadu někdo, kdo vás vyloženě zaskočil?
To je často. Hostů, kteří vás zaskočí, těch je dost. Ať už v dobrém 

nebo ve zlém.

Jací hosté jsou nejhorší?
Ti, co nemluví, nebo co sotva mluví. To pak začne být najednou ro-

bota. (úsměv)

Pokračování ze str. 1
Pojďme k příjemnějším věcem. 

Na co kromě prohlídky zámku 
a zahrady letos chcete návštěvní-
ky do Lysic nalákat? 

Chceme, aby návštěvník, který 
tady byl třeba loni, přijel znovu. 
Proto jsme pro hlavní návštěvnic-
kou sezonu připravili i obohacení 
prohlídky interiérů zámku o zají-
mavé historické předměty, které 
jsou jinak ukryty v našich depozi-
tářích, některé budeme i zapůjčo-
vat. V červnu to budou záležitosti 
týkající se dobových her, v červen-
ci módy, v srpnu odhalíme historii 
a zajímavosti historických kober-
ců a v září tu bude vše, co týká ku-
linářství a zavařování. Kromě tra-
dičních akcí, jako je např. koncert 
Ondřeje Havelky, jsme vymysleli 
i nové, které budeme zkoušet po-
prvé. Už o jarních prázdninách 
jsme uspořádali prohlídku zámku 
se zámeckým zbrojířem. Odezva 
byla velmi dobrá, za dva dny při-
šlo více než 200 lidí. Takový ohlas 
jsme ani nečekali.

Z dalších novinek bych ráda 
prozradila, že zámecká zahrada 
bude otevřena i mimo hlavní sezo-
nu, tedy v dubnu, květnu i v říjnu. 
Návštěvník dostane pouze plánek 
a mapu a může se sám bez prů-
vodce pokochat zámeckým par-
kem v době, kdy ještě není zcela 
vysázený a vypadá tedy jinak, než 
ho lidé běžně znají. 

A druhá novinka v zahradě?
Protože návštěvníky láká netra-

diční pojetí prohlídek, připravili 

jsme pro ně letos kromě tradičních 
nočních prohlídek zámku i noční 
procházku zámeckou zahradou. 
Jsem přesvědčena, že se lidé mají 
na co těšit, zahrada má v noci jiné 
kouzlo, trasa bude nasvícena lou-
čemi, máme připraveno i překva-
pení. Myslím si, že podobnou akci 
nikdo zatím v zámeckých zahra-
dách nedělá. 

Na zámku probíhá každý rok 
také velká spousta výstav. Leto-
šek asi nebude výjimkou?

V žádném případě. Kromě tra-
diční jarní velikonoční výstavy, 
která bude letos věnována tulipá-
nům, nebude chybět ani srpnová 
výstava květin. V předzámčí po-
kračují výstavy loutek, zámecké-
ho divadla a zůstává také expozice 
věnovaná rakouské spisovatelce 
Marii Ebner Eschenbach. 

… a v renesančním salonku?
Tam budou probíhat celoroč-

ně výstavy s vernisážemi. Pro-
zradím, že milovníci kultury se 
mohou těšit např. na krajinky 
Heleny Puchýřové, nebudou chy-
bět tapisérie i dvě mezinárodní 
výstavy. Abych nezapomněla, ze 
zajímavých akcí na zámku bych 
ráda upozornila ještě na levandu-
lový jarmark, který bude součástí 
Lysických feérií na lysickou pouť 
25. a 26. června. 

Co se týká provozních záležitos-
 , mají se návštěvníci připravit na 

nějaké výraznější změny?
Máme snad jedinou změnu, 

v „okrajových“ měsících, tedy 
v dubnu a říjnu, otevřeme až v 10 
hodin. Na druhou stranu poslední 
prohlídka půjde v 16 hodin, což 
nebývalo. Co se týká vstupného, 
zůstáváme na stejné výši jako 
v loňském roce. Myslíme si, že 
ceny jsou odpovídající tomu, co 
můžeme návštěvníkovi nabídnout. 
Jediná věc, která ještě zůstává 
s otazníkem, je uvažované zpo-
platnění toalet na nádvoří.

Jednu novinku bychom měli 
ještě na závěr zmínit, a to důle-
žitou změnu v zámeckém zahrad-
nictví...

Po roce a půl máme nového ve-
doucího zámeckého zahradnictví. 
Jan Lonc se z rodinných důvodů 
vrátil do svého předchozího pů-
sobiště. Přijali jsme tedy nového 
zahradníka Tomáše Bártu. Je to 
fundovaný mladý muž, věřím, že 
se mu podaří pro zahradu získat 
dotace a peníze na obnovu zámec-
kého zahradnictví jako takového. 
Uvažujeme např. o jiných zdrojích 
vytápění a rádi bychom dokončili 
obnovu zámecké zahrady, co se 
týká kolonády, abychom mohli 
začít budovat střední francouzský 
park tak, jak je jeho existence his-
toricky doložena.

Kvě  nová aranžmá.  Foto Pavel ŠmerdaKvě  nová aranžmá.  Foto Pavel Šmerda

Co se bude dít na zámku...Co se bude dít na zámku...
23. 4. - 1. 5.  Jaro na zámku - výstava kvě  nových aranžmá 
4. 6.  Koncert MHF Concentus Moraviea - Iva Bi  ová a Čikori
31. 5. - 5. 6.  Pohádkový zámek - kostýmované prohlídky pro dě   
17. 6.  Koncert MHF Concentus Moraviae, Jan Mráček, 
 Ondřej Lébr, Lukáš Klánský 
25. a 26. 6.  Slavnos   na zámku - oživené komnaty, kostýmované 
 prohlídky, Levandulový jarmark 
25. 6.  První noční procházka zámeckou zahradou 
2. 7.  Noční kostýmované prohlídky zámku
5. 7.  Noční procházka zámeckou zahradou 
16. 7.  Noční kostýmované prohlídky zámku
30. 7.  Noční kostýmované prohlídky zámku
6. 8.  Noční procházka zámeckou zahradou 
13. 8.  Noční kostýmované prohlídky zámku
17. - 21. 8.  Léto budiž pochváleno, výstava kvě  nových aranžmá
3. a 4.  Pěs  telská přehlídka jiřin
3. 9.  Hradozámecká noc 
3. a 4. 12.  Advent na zámku 
25. a 31. 12.  Vánoční prohlídky zámku 

Boskovice - Za katedrou sedí 
profesor – v pyžamu, v lavicích 
gymnazisti – taky v pyžamech. 
Něco vám nesedí? Klid, jen jste se 
ocitli na boskovickém gymnáziu 
během Salonu, týdenní přehlídky 
studentské tvořivosti. Třída septi-
ma uspořádala 22. ročník festivalu 
v předposlední březnový týden. Na 
téma: Sny a fantazie.

„Celý týden se bude spát, víc než 
jindy, budeme toužit, víc než jindy, 
budeme se zmítat na vlnách vlast-
ní fantazie, víc než jindy,“ avizo-
vali septimáni na svých stránkách 

 Salon.vyjimecny.cz. Tam mimo 
jiné umístí i sestřih nejzajímavěj-
ších momentů „snového a fantazij-
ního“ programu. „Vytvořili jsme ho 
ve třech rovinách: vzdělávací dopo-
ledne, třeba kurz obouruční kresby 
nebo přednášky školní psycholož-
ky o spánku a snech, odpoledne 
po vyučování nenáročná zábava 
na odreagování po školním dnu,“ 
popisoval zástupce septimy Ondřej 
Štefaňák. „A v podvečer probíhala 
představení boskovických divadel 
a autorské čtení studentů.“

Neodmyslitelnou tradicí Salo-

nu je pestrá výzdoba celé školy či 
divadelní Přehlídka cizích jazyků. 
„Letos ale hrozilo, že nebude kvůli 
státním maturitám – v hodinách se 
prý nenajde čas na nacvičování di-
vadelních scének. Profesorka Kali-
nová se studenty se ale přimluvila 
u kolegů a Přehlídka nakonec měla 
velkou účast,“ usmíval se.

Trend je otevřít se veřejnosti. 
„Dřív byl Salon čistě záležitost 
gymnázia. Ale chtěli bychom, aby 
to nebyla akce jen v rámci školy, 
ale i studentský festival v rámci 
Boskovic,“ přeje si Štefaňák.  (tr)

Na gymnáziu předváděli tvořivost

V muzeu je 
nová výstava

Blansko - Vernisáží byla v pátek 
1. dubna zahájena v blanenském 
muzeu výstava s názvem Karel 
Absolon: fotografi e z evropských 
krasů. Karel Absolon byl průkop-
níkem v dokumentaci, publikování 
a medializaci svých objevů v tu-
zemském i mezinárodním světě. 
V loňském roce byla Moravským 
zemským muzeem, na jehož půdě 
mimo jiné profesor Absolon dlou-
hodobě působil, uspořádána výsta-
va fotografi í, která přibližuje jeho 
zejména dokumentační práce. Na 
ni blanenská expozice navazuje. 
Výstava v muzeu potrvá do 31. říj-
na.  (ama)

Výstava.  Na letošním Salon-
ku dětských adamovských 
umělců jsou k vidění práce 
chlapců a děvčat  všech věko-
vých kategorií. „Nejpočetněji 
jsou  zastoupeny malé dě    
z mateřských škol a čers-
tví školáci. Škoda, že se více 
nepředstavili   starší,“ řekla 
Jitka Králíčková, ředitelka 
adamovského kulturního 
střediska. Mnozí z malých vý-
tvarníků si z vernisáže, která 
se konala v sobotu 1. dubna, 
odnesli věcné ceny, protože 
Salonek má tradičně soutěž-
ní  charakter. V adamovském 
společenském centru si mů-
žete všechny práce prohléd-
nout do 8. dubna.  (ama)
 Foto Marta Antonínová

Jana Kubelková při křtu. Jana Kubelková při křtu.   Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda
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Zahradnictví
ŽIVA LYSICE

Ing. Hedvika Horňanská

� PRODEJ okrasné a ovocné 
dřeviny, trvalky, 
skalničky, vodní 
rostliny, substráty, 
chemie a další 
potřeby pro zahradu

� SLUŽBY údržba a výsadba 
zahrad včetně 
návrhu, trávníky, 
automatické závlahy, 
oplocení

Kontakt: 

tel.: 608 734 126

Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny

Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.
Rozvozy květin a dárků po Blansku zdarma!
Řezané květiny za zaváděcí ceny!

První máj - lásky čas!
Příjďte si vybrat dárečky pro své milé.

Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, 
kde vám naši profesionální fl oristé poradí 

s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.
Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých fi remních 

prostor, výzdoby fi remních večírků, plesů a rautů.
Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Dáváme květinám duši.
Naše prodejny:

BLANSKO, Smetanova 8, tel.: 725 353 080. 
Po–Pá  8 – 17, So 8–12, Ne 9–12

BOSKOVICE, Bezručova 12, tel.: 602 640 703. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne 9–12

BOSKOVICE, 17. listopadu 3, tel.: 725 700 869. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne zavřeno

NONSTOP SLUŽBA  725 353 070

E-mail: darkovyservis@seznam.cz

DÁRKOVÝ SERVIS 
na ulici Smetanova 8, Blansko

(VEDLE CENTRA JEŽEK)

SLUŽBY

www.vranjica.eu

SLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBY

www.vranjica.eu

Apartmány od 10 metrů od moře 
v soukromých vilách, klidná lokalita, kli-
ma, vlastní pláž, internet WI-FI, TV+sat.

Dovolená v Chorvatsku! Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGETRIVIÉRA SEGET

ARBORETUM ŠMELCOVNA
Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice 

fax: 516 453 071, mobil: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

www.smelcovna.cz

ARBORETUM PO–NE 9.00–17.00
PRODEJNÍ CENTRUM PO–NE  9.30–16.30

P r o v o z n í  d o b a

od 15. března do 15. listopadu 

Spojte příjemné s užitečným, navštivte  

ARBORETUM
ŠMELCOVNA BOSKOVICE
a jeho ZAHRADNÍ PRODEJNÍ CENTRUM

JARO V ARBORETU
8. – 17. dubna  CIBULOVINY

13. – 22. května  RHODODENDRONY

LÉTO V ARBORETU
1. – 5. června  IRISY 

19. – 28. srpna  TRVALKY (okr. trávy, ocúny, vřesy)

PODZIM V ARBORETU
 1. – 16. října  PODZIM (ovoce, zelenina...)

AKCE V ROCE 2011

Pohádková říše rostlin, víl a skřítků

SLUŽBY

www.zahrada-borotin.cz

ARBORETUM 
Borotín u Boskovic

SLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBY

wwwwwwww.zahrada-borotin.cz

ARBORETUM 
Borotín u Boskovic

� japonská zahrada, 
 ukázky rostlin a výsadeb, aj.
� prodejna rostlin 
 výběr 700 druhů
� návrhy a realizace 
 zahrad za solidní ceny
Otevřeno od 21. 3. do 1. 11. 
út-ne 9.00-17.00 hod.

Tel.: 603 148 019

SLUŽBY

Hybešova 53, vedle pošty, BLANSKO

SLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBY

HHyHyH bešova 53,, vedle pošty, BLANSKO

Květinové studio
KRISTÝNA

��květiny
��aranžmá
��dekorace

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

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKUTRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: 
boskovice@fincentrum.com, 
do předmětu e-mailu uveďte: 

„obchodní zástupce - Boskovice”. 

Co Vám můžeme nabídnout? 
�� příjemné pracovní prostředí 
�� propracovaný systém vzdělávání 
 a profesní růst 
�� velmi zajímavé finanční ohodnocení 
�� důvěryhodnost a dobré jméno 
 společnosti 

Co požadujeme? 
�� zájem a chuť pracovat 
�� obchodního ducha 
�� znalost práce s PC 
�� řidičský průkaz sk. B 
 a vlastní automobil 
�� SŠ nebo VŠ vzdělání 
�� snahu učit se novým věcem 
�� příjemné vystupování 

Přijmeme 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  do společnosti

728 218 218 17. listopadu 19, 680 01 Boskovice
boskovice@fincentrum.com | www.fincentrum.com

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

PODNIKATELSKÁ INZERCE
Zahradnictví živa Lysice vám 

i letos nabízí mimo plného sortimentu 
ovocných dřevin také sazenice vinné révy 
– kvalitní ranné stolní odrůdy, vhodné do 
našich podmínek. Dále substráty, hnojiva, 
chemii pro zahradu, oblázky k úpravě po-
vrchu a další. Tel.: 608 734 126.

Nabízím ke koupi brambory RAFAE-
LA, sytě žlutá dužnina, varný typ A, hlízy 
odolné háďátku, strupovitosti, virovým 
chorobám, v této ceně: sadbové bram-
bory: 8 Kč/kg, konzumní brambory: 
6 Kč/kg. Kontakt: 603 951 972.

PŮJČKY & REALITY
www.dinero.cz

PRODEJ
Prodám pozemek, v k.ú. Ráječko, 

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

Prodám nebo vyměním za 1+1 
(BM, BO, BK, SY) rod. dům 5+1 

Prodám sadbové brambory - odrů-
da ROSELLA - 1 q za 900,- Kč. Tel.: 
606 920 940, Kunštát.

20 km od Blanska. Tel.: 777 060 322.
Prodám byt OV 1+1  v Bosko-

vicích za 980  000   Kč. Tel. číslo: 
608 245 425. 

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

Prodám RD 3+1 v Krasové, garáž, 
dvůr, zahrada, studna. Možnost půdní 
vest. Cena 1,6 mil. Tel.: 723 199 235.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 3+1 ve 2. patře RD 

v Černé Hoře. Dva pokoje se samostat-
ným vstupem, jídelna, kuchyň a sociální 
zařízení společné. Vhodné pro 2-4 osoby. 
Nájemné od 5.000,-Kč + záloha na služby. 
K nastěhování po domluvě, možno ihned. 
Mobil: 737 647 155.

Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 
sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

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

RŮZNÉ
Vykoupím pozemky typu: pole, lou-

ky, remízky (na velikosti nezáleží). Platba 
ihned - v hotovosti. Tel.: 733 133 790.

Hledám brigádu, úklid, pomoc 
v domácnosti atd. Tel.:731 987 819.

DUBEN V ZAHRADĚ
- STROMY, KEŘE

V průběhu března a dubna na-
stává ideální doba k přesazování 
dřevin. Okrasné keře a záhony 
s trvalkami pohnojíme v březnu, 
nejpozději v dubnu proleželým 

kompostem. Mladé semenáčky 
a řízkovance protrhejte a pře-
saďte včas, než si budou vzá-
jemně konkurovat. 

OVOCE A ZELENINA
V DUBNU

Ovocné stromy v dubnu potře-

DUBEN 
je jeden z nejrušnějších měsíců na zahrádce. Příroda 

se probouzí ze zimního spánku a je potřeba,
abyste jí věnovali dostatečnou péči, která se vám 
brzy vrátí při pohledu na rozkvetlou zahrádku.

bují k novému růstu zvýšené 
dávky živin. Ty jim můžeme 
poskytnout ve formě organic-
kých hnojiv (kompostu) nebo 
prostřednictvím umělé výživy.  
Do konce dubna můžete ještě 
vysazovat ovocné stromky. 
U starších stromů je důležitý 
důkladný postřik proti pře-
zimujícím škůdcům kombi-
novaný s preventivním postři-
kem proti houbovým choro-
bám.

www.josefcmel.cz

www.josefcmel.cz
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Pivovar Černá Hora loni zvýšil prodej a navýšil výrobní kapacity o třicet tisíc hektolitrů

Na trhu se objeví nová nopálová piva
Pavel Šmerda

Černá Hora - Zatímco český 
pivní trh v loňském roce klesal, 
odhaduje se, že o zhruba 10%, 
Pivovar Černá Hora meziročně 
zvýšil prodeje piva, rozšířil dis-
tribuci, uvedl na trh nové značky 
a získal řadu ocenění z degustač-
ních soutěží.

„Pivovar Černá Hora loni zvý-
šil prodej o 5%, a to zejména 
díky vyšším dodávkám sudové-
ho piva do hospod a restaurací. 
Nejoblíbenějším pivem je ležák 
Páter, který loni předstihl nyní 
již druhou značku v pořadí – vý-
čepní pivo Tas. Nejvýznamněji 
ovšem ve srovnání s předchozím 
rokem rostly prodeje pšeničného 
ležáku Velen,“ uvedl obchodní 
ředitel černohorského pivovaru 
Bořivoj Bartoněk.

Většina pivní produkce urče-
né pro tuzemský trh se prodala 
v domácím regionu, nicméně za-
pojení do skupiny K Brewery, ke 
kterému došlo téměř přesně před 
rokem, umožnilo rozšířit distri-
buci černohorského zlatavého 
moku i dalších krajů, například 
na Zlínsko, Vysočinu, Olomouc-
ko nebo do Východních Čech. 

„Vedle nárůstů tu-
zemských prodejů pi-
vovar zvýšil i export, 
a to celkem o více než 
šest procent. Většina 
piva loni směřovala 
i nadále na Slovensko, 
vyvážíme i do Polska, 
Řecka, Německa, Itá-
lie, ale také do Gru-
zie, Vietnamu, Číny 
nebo na Taiwan,“ 
upřesnil Bořivoj 
Bartoněk.

Pivovar 
nabízí
nové 

výrobky
Pivovar Černá 

Hora uvádí letos 
na trh čtyři nové 
druhy piva. Cel-
kový sortiment 
piv vyráběných 
v Černé Hoře se 
tak rozroste na 
dvacet značek. 
„Už o víkendu na 

zahájení turistické sezony 
ochutnali zájemci nopálová 
piva, tedy piva s výtažkem 
z opuncie. Konkrétně no-
pálové nealkoholické pivo, 
pšeničný nopálový ležák, 
světlý nopálový ležák 
a světlé výčepní nopálové 
pivo,“ řekl sládek pivova-
ru Vlastimil Zedek s tím, 
že výtažek z opuncie do-
dává pivu exotickou vůni 
květu, která je podpořena 
nasládlými tóny v chu-
ti. Ta zvýrazňuje plnost 
piva a zjemňuje hořkost. 
Opuncie, která má mít 
i léčivé účinky, se do 
piva bude přidávat ve 
formě extraktu. Nopálo-
vá piva budou k dostá-
ní pouze v sudech. „Je 
to premiéra. Trh si sám 
řekne, a pokud nové pivo 
půjde na odbyt, začneme 
ho dodávat i v lahvích,“ 
doplnil sládek.

Už v polovině ledna 
letošního roku začal pi-
vovar s distribucí nové-
ho sudového piva Páter 
nefi ltrovaný. „Jedná se o 
světlý ležák s vysokým 

obsahem pivovarských kvasinek, 
které dávají vzniknout živému 
pivu s čerstvou osvěžující chutí, 
znamenitým řízem a velmi dob-
rou pěnivostí,“ popsal novinku 
Zedek. 

Díky tomu, že pivo neprochází 
fi ltrací a pasterizací, nepřichází 
o vitální pivovarské kvasnice, 
které způsobují na první pohled 
patrný lehký zákal piva. Tento 
typ piva, mezi pijáky často ozna-
čovaný jako „kvasničák“, obsa-
huje velké množství vitaminů B, 
které jsou důležité pro zachování 
chuti k jídlu a zlepšení trávení.

Do sudů se nově začalo stáčet 
také nealkoholické pivo Forman 
polotmavý, které se až doposud 
prodávalo pouze v lahvích. „Na-
bídkou polotmavého Formana 

v sudech jsme vyšli vstříc po-
ptávce hospodských,“ vysvětlil 
důvody pro změnu obchodní ře-
ditel pivovaru Bořivoj Bartoněk 
a dodal, že v blízké budoucnosti 
se milovníci netradičních piv 
mohou těšit ještě na nové neal-
koholické pivo.

Pivovar Černá Hora loni inves-
toval také do výroby. „Objem in-
vestic přesáhl šestatřicet milionů 
korun. Největší investicí, která 
v pivovaru proběhla, bylo rozší-
ření ležáckého sklepa a instalace 
šestnáct nových ležáckých tanků, 
čímž došlo k navýšení výrobní 
kapacity o třicet tisíc hektolitrů 
ročně. Zároveň byly do provozu 
zapojeny také dva nové roboty 
na paletizaci a depaletizaci sudů 
a přepravek, které nahradily těž-
kou manuální práci,“ prozrazuje 
sládek pivovaru Vlastimil Zedek 
s tím, že došlo také k instalaci již 
třetí linky na stáčení sudů a li-
monád a k částečné mechaniza-
ci linky na stáčení pětilitrových 
soudků.

Také na letošek počítá společ-
nost s investicemi. „Zaměříme 
se hodně na ekologii. Budeme 
například instalovat kotel, který 
umožní energetické využití kalů 

z čističky odpadních vod a mlá-
ta pro výrobu páry pro potřeby 
pivovaru, je naplánována i insta-
lace již třetí kogenerační jednot-
ky, která umožní zvýšit výrobu 
elektrické energie z bioplynu,“ 
upřesnil Zedek.

Kdo je společnost Kdo je společnost 
K BreweryK Brewery

Pivovarnická společnost 
K Brewery v současné době 
ovládá a úspěšně provozuje 
celkem sedm menších či střed-
ně velkých pivovarů - v Pro  -
víně (Platan), v Jihlavě (Ježek), 
v Uherském Brodě (Janáček), 
v Hlinsku (Rychtář), v Klášteře 
Hradiš   nad Jizerou (Klášter), 
ve Vysokém Chlumci (Vévoda) 
a v Černé Hoře. 
Majoritní podíl ve skupině má 
majitel luhačovických lázní 
a dalších fi rem Mar  n Burda 
společně s fi nančníkem Grze-
gorzem Hótou. Své minoritní 
podíly mají ve skupině také 
Zdeněk Radil, působící dnes 
také ve funkci generálního ře-
ditele K Brewery, a podnikatel-
ka Eva Kropová.  (zpr)

Černá Hora - Pivovar Černá 
Hora plánuje i v letošním roce 
uskutečnit řadu kulturních akcí. 
„O víkendu proběhlo v areálu pi-
vovaru zahájení turistické sezony 
v destinaci Moravský kras a okolí. 
Také letos byl součástí akce po-
kus o vytvoření nového českého 
rekordu, tentokrát v počtu vesmír-
ných turistů. Celkem jich komisaři 
z Agentury Dobrý den z Pelhřimo-
va zaznamenali 895. Návštěvníci 
si v premiéře pochutnali také na 
novém nopálovém pivu,“ řekl Ra-
dek Pavlík z oddělení marketingu. 

Ve druhé polovině května, v pá-
tek 20. a v sobotu 21., se černo-
horský pivovar bude opět spolu-
podílet na pořádání již 12. ročníku 

Pivní pouť bude poslední sobotu v září
brněnských Pivovarských dnů na 
Staré radnici. Návštěvníci se mo-
hou těšit na celkem 35 značek piv 
z menších a středních pivovarů 
včetně Černé Hory. Součástí piv-
ních slavností bude i bohatý kul-
turní program a samozřejmě stán-
ky s občerstvením.

„Pivovarskou sezonu jako už 
každoročně uzavře Pivní pouť, 
která proběhne tradičně posled-
ní sobotu v září. „Návštěvníci se 
mohou těšit kromě nepřeberné 
nabídky jídla a pití všeho druhu 
na bohatý kulturní program. Už 
dnes mohu slíbit vystoupení sku-
piny MIG 21, Xindl X a Kataríny 
Knechtové,“ doplnil Radek Pav-
lík.  (pš)Na Pivní pou   vystoupila i Tublatanka.  Foto Pavel ŠmerdaNa Pivní pou   vystoupila i Tublatanka.  Foto Pavel Šmerda

Pivovar získal prvenství 
za nejhezčí podtácek

Černá Hora - Řadu významných ocenění si připsala v poslední 
době černohorská piva. V soutěži Zlatá Salima 2010 zvítězil pše-
ničný ležák Velen v kategorii alkoholických nápojů, první místo ob-
sadil také černohorský Granát v soutěži Pivo České republiky 2010 
a zlatou medaili v kategorii neobvyklých piv si z klání Znojemský 
hrozen odvezl opět Velen. 

Druhé místo obsadila na Dočesné 2010 piva 1530 v kategorii spe-
ciální pivo světlé a Kamelot mezi světlými ležáky. Sdružení přátel 
piva 2010 potom na podzim ocenilo Moravské sklepní nefiltrované 
stříbrnou medailí. „Těší mě, že značka Černá Hora se napříč re-
publikou stala synonymem pro poctivé a dobré pivo,“ uvedl sládek 
Pivovaru Černá Hora Vlastimil Zedek s tím, že radost mu udělalo 
i prvenství v soutěži o nejhezčí podtácek, jejíž výsledky byly vy-
hlášeny letos v únoru na táborském setkání sběratelů pivních etiket 
a suvenýrů.  (pš)

Turis  ckou sezonu na Blanensku a Boskovicku zahájil netradiční rekord

Akce. Téměř  sícovka lidí se sešla v neděli odpoledne za krásného slunečného počasí na nádvoří Pivovaru Černá Hora na zahájení nové turis  cké sezony v des  naci Moravský kras a okolí. To bylo opět spojeno s vytvořením 
nového netradičního rekordu. „Letos v počtu vesmírných turistů. Celkem jich bylo 895, k tomu 25 psů. Převládaly talíře všeho druhu, méně bylo raket. Zaznamenali jsme opět spoustu kuriozit, např. velkou raketu od NASA nebo 
obložený talíř,“ řekl jeden z organizátorů Jiří Kučera s  m, že na akci byly představeny i dva nové projekty, turis  cký portál www.blanensko.cz a projekt Krajem pověs   a bájí aneb Pověs   a pohádky od Svitavy, od Svratky. Lidé 
také mohli ochutnat nové nopálové pivo z prudukce Pivovaru Černá Hora. (pš) 3x foto Pavel Šmerda

Jedovnice - Tradiční jarní 
knižní jarmark pořádaný v Je-
dovnicích v posledních letech 
také ve spojitosti s jarmarkem 
výrobků nesoucích označení Mo-
ravský kras – regionální produkt, 
se letos nesl v duchu velikonoč-
ních svátků. Sál kulturního domu 
zaplnila tato populární akce již 
po sedmnácté.

Zájemci si mohli na místě kou-
pit velikonoční mazance, bohatě 
zdobená perníková vejce, ale 
také slavnostní aranže k tomuto 
svátku jara. Byla tam příležitost 
vidět na jednom místě šikovné 

ruce tvořící škrabané, batikované 
nebo dokonce drátkované krasli-
ce. Nechyběla ani čistě mužská 
záležitost – pletení velikonoční 
pomlázky. 

K tomu všemu patřila bohatá 
nabídka potravinářského sor-
timentu z doubravické pštrosí 
farmy, kozí farmy ze Šošůvky 
a z Mlékárny v Otinovsi. Stán-
ky pekáren z Rudice i ze Sloupu 
byly vyprodány už kolem poled-
ne. Pestrost sortimentu doplňo-
valy zabijačkové speciality, ale 
také pivo, limonády nebo medo-
vina.  (ama)

Jarmark v Jedovnicích 
ovládly Velikonoce Rájec-Jestřebí - Novou ob-

rázkovou knížku pro děti Péťa 
zahradničí, kterou napsala Eva 
Mrázková, pokřtili minulý týden 
v rájecké knihovně. 

„V nakladatelství, kde pra-
cuji, mám na starosti učebnice, 
výchovu a pedagogiku. Co nám 
chybělo, byla edice obrázkových 
čtení, tak jsem si řekla, že by-
chom ji mohli doplnit mezi naše 
dětské knížky. Svoji prvotinu 
jsem napsala loni o Vánocích. 
Měla jsem chuť, chtěla jsem roz-
jet něco nového, takže vznikla 
poměrně rychle,“ řekla při křtu 
autorka knížky. 

Knížka Péťa zahradničí je ur-
čena především pro předškoláky 

a prvňáčky. „Psala jsem ji s ur-
čitým cílem. Když sleduji, jak 
děti přestávají vnímat a chápat 
různé věci, chtěla jsem jim při-
pomenout, jak funguje příroda, 
že brambory rostou v zemi, na 
zahradě se musí pracovat, ale 
užije se tam i spousta legrace,“ 
doplnila Eva Mrázková, která 
tento týden vydává už druhou 
knihu z nové edice. Ta nese ná-
zev Knížka o knížce a je o tom, 
jak vzniká knížka. 

Obě knihy zájemci najdou 
ve všech knihkupectvích nebo 
si je mohou objednat elektro-
nickou formou na interneto-
vých stránkách nakladatelství 
www.knihy.cpress.cz.  (pš)

V knihovně pokřtili novou dětskou knížku

Křest knihy.  Foto Pavel ŠmerdaKřest knihy.  Foto Pavel Šmerda
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 5. dubna úterý 5. dubna 
AKCE AKCE 

Adamov - Městské kulturní středisko v 17 hod.: Novinky v silničním zákoně, 
beseda se Zdeňkem Pernicou. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Povídání o velikonocích s P. Jiřím Kaňou. 
Blansko - Klub Ulita v 18 hod.: Klub GO, orientální strategická hra. 
Blansko - Senior centrum ve 14 hod.: Naučná přednáška o přírodě Morav-
ského krasu s Bohuslavem Kouteckým. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 16 hod.: Arabské země, přednáška 
Josefa Prose. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s veli-
konočním tvořením. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Kurz komunikace. 
Rájec-Jestřebí - Sál K-áčko v 18 hod.: Indie, cestopisná přednáška Karla Ko-
cůrka s promítáním diapozi  vů a s ukázkou hry na různé indické hudební 
nástroje. 
Šošůvka - Kulturní dům v 18 hod.: Beseda se spisovatelem Arnoštem Va-
šíčkem.

DIVADLODIVADLO
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 10 hod.: Pyšná princezna, divadelní předsta-
vení pro dě  . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Biu  ful.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Hlavně nezávazně.
Boskovice v 19.30 hod. Hlavně nezávazně.
Jedovnice v 19 hod. Jíst, meditovat, milovat.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Cizinec.
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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středa 6. dubna středa 6. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Poutní tradice na Moravě, povídání 
s historikem Jiřím Miholou. 
Blansko - Knihovna v 16 hod.: Zaječí svatba, zdobení velikonočních perníků 
s Evou Zigalovou. 
Boro  n - Městský úřad ve 14 hod.: Sbírka diakonie Broumov.
Boskovice - Studovna městské knihovny v 16 hod.: Belgie II, přednáška Ja-
roslava Parmy s projekcí. 
Velenov - Obecní úřad v 17 hod.: Sbírka diakonie Broumov.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Biu  ful.
Boskovice v 19.30 hod. Obřad.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Cizinec.
Sloup v 19 hod. Cizinec.

čtvrtek 7. dubna čtvrtek 7. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Muzeum v 17 hod.: Hrad Blansko - historie a pověs  , beseda. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičov-
ství.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Čtenářský kroužek. 
Kř  ny - Společenský sál v 18.30 hod.: Noční obloha - Cestování po hvěz-
dách, mezi nimi, blízko i daleko. A jak to všechno zachy  t, beseda s Petrem 
Švendou.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Schůzka Klubu mladých důchod-
ců. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Černá labuť.

Boskovice v 17 hod. Sucker Punch.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Vše pro dobro světa a Nošovic.
Doubravice v 18 hod. 127 hodin.

KONCERTKONCERT
Adamov - Městské kulturní středisko v 18 hod.: Jarní koncert, hrají Vítězslav 
Drápal - fl étna, Libor Janeček - kytara. 

pátek 8. dubnapátek 8. dubna
AKCEAKCE

Vápeníček připravil velikonoční výstavu
Tradiční velikonoční prodejní výstava, kterou pořádá v Lipovci sdružení Vá-
peníček, je letos připravena na víkend 8. až 10. dubna, vždy v době od 13 do 
18 hodin. V prostorách lipovecké sokolovny budou k vidění velikonoční a jar-
ní aranžmá, různé techniky zdobených kraslic, pomlázky a další rukodělné 
práce.  (ama)

Adamov - Městský klub mládeže v 10 hod.: Tvoříme s Alenou Baisovou. 
Blansko - Klub Ratolest v 8.30 hod.: Zápis do plavání rodičů s dětmi od 
1 roku do 6 let, bližší informace Kateřina Daňková na tel. 731 646 774.
Blansko - Nám. Svobody v 9.30 hod.: Cesta ve tmě, soutěž vodicích psů. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Dětský bazar, Beruščina 
hernička + přednáška Lepek a tekuté kaše. 
Velenov - Obecní úřad v 18 hod.: Sbírka diakonie Broumov.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 8.30 hod.: Tajemný svět legend, beseda se 
spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Černá labuť.
Boskovice v 17 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Sucker Punch.
Olešnice v 19 hod. Srpen před bouří. 
Rájec-Jestřebí v 18 hod. Jonah Hex.
Šebetov v 19.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Rodinka.

ZÁBAVAZÁBAVA
Kozárov - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium. 
Šošůvka - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 

sobota 9. dubnasobota 9. dubna
AKCEAKCE

Velikonoční akce pro rodiny
Kůlaj sa vajíčko kůlaj je název akce, kterou v sobotu 9. dubna od 15 hodin 
pořádá Galerie Ve Věži v Blansku. Jedná se o velikonoční workshop, neboli 
velikonoční dílnu tvorby perníků vytlačováním, která je určena pro rodiče 
s dětmi. Každé dítě si odnese na velikonoční pomlázku ½ kg vytlačených 
perníků. Akce se uskuteční v moderní učebně Centrum Ježek Blansko, Sme-
tanova 6, přihlášky a bližší informace poskytne Pavel Svoboda, Galerie Ve 
Věži, Hybešova 550, Blansko, (středa a neděle 13-17 h), mobil: 606 221 772. 
Naďa Svobodová, Obchůdek pro dě  , Bezručova 1 (denně od 9 do 17 h), 
mobil: 607 725 579.  (zpr)

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Vítání jara, výroba Morany, grilování pár-
ků. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 12.30 hod.: Fit sobota.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Dětský bazar. 
Letovice - Kulturní dům ve 13 hod.: Velikonoční dílničky v kulturáku.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 15.30 hod.: Velikonoční dílna pro maminky 
s dětmi. 
Vážany - Kulturní dům ve 14 hod.: Velikonoční dílny.

DIVADLODIVADLO
Kunštát - Kulturní dům v 18 hod.: Byl jednou jeden život, hraje divadlo LMD. 

Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Za sušenou vodou, 
komedie ze současnos   v podání velkoopatovických ochotníků. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Černá labuť.
Boskovice v 15 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Gioacchino Rossi-
ni/Le comte Ory.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Tron Legacy.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Šár-
ky Hrouzkové. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Boins. 

neděle 10. dubna neděle 10. dubna 
AKCEAKCE

Suchý - Penzion U Petra ve 13 hod.: Den Země.

DIVADLODIVADLO
Lysice - Sokolovna v 17 hod.: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, 
divadelní představení souboru KLYH při TJ Sokol Lysice. 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 16 hod.: Za sušenou vodou, 
komedie ze současnos   v podání velkoopatovických ochotníků. 

KINA KINA 
Blansko v 17.30 a 20 hod. Černá labuť.
Boskovice v 17 hod. Méďa Béďa 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Sucker Punch.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Tron Legacy.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 17 hod.: II. Show Velkého dechového orchestru 
ZUŠ Letovice. 

pondělí 11. dubnapondělí 11. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík ve 14.30 hod.: Tradiční jarní sbírka humanitár-
ního materiálu. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Malování tašek + her-
nička.
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Kosmonau  ka - první skoky a kroky do 
vesmíru, beseda s Tomášem Přibylem.
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Biopotraviny v našem životě, přednáš-
ka Lenky Fišerové. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Bez předsudků, divadelní představe-
ní, hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Správci osudu.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Když kámen promluví. 

úterý 12. dubna úterý 12. dubna 
AKCE AKCE 

Adamov - Společenské centrum ve 14 hod.: Tře   odpoledne soutěží a her 
pro seniory. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Umístění dě   do MŠ v Blansku, beseda. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Jarní a velikonoční tvůrčí dílnič-
ka. 
Boskovice - Evangelický kostel v 17 hod.: Kavárnička, Islám a současný arab-
ský svět, přednáší Dalibor Mahel. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s kníž-
kou. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Výroba velikonočních dekorací. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Jakeovy ženy, hrají Libor Hruška nebo 
Zbyšek Pantůček; Adéla Gondíková; Ivana Andrlová nebo Veronika Jeníko-
vá; Jana Birgusová nebo Hana Kusnjerová; Marcela Nohýnková nebo Vlasta 
Žehrová, Olga Želenská a další.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Správci osudu.
Boskovice v 19.30 hod. Londýnský gangster.
Jedovnice v 19 hod. Tron Legacy.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Varieté.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 18 hod.: Jarní muzikálový koncert, účinkují 
DPS No  čka, DPS Slavíčci, PS Janáček, Instrumentální soubor 8jistých při 
SPgŠ, Extrémní smyčce.
 Pokračování na straně 14
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Druhý turnaj extraligy v kolo-
vé se hrál ve Svitávce. Domá-
cí dvojici Jiří Hrdlička a Radim 
Hasoň se v něm podařilo zvítě-
zit při stejném počtu bodů na 
skóre před svými největšími ri-
valy z Favoritu Brno Skotákem 
a Šmídem.  (bh)

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Pavel Šmerda

Rájec-Jestřebí - Fotbalista 
Zbrojovky Brno a český reprezen-
tant do 18 let Tomáš Kunc se mi-
nulý týden stal nejlepším sportov-
cem Rájce-Jestřebí za rok 2010. 
Mladý talentovaný útočník, který 
nastupuje také na levé záloze, si 
po slavnostním vyhlášení ankety 
udělal čas na krátký rozhovor.

Jaký byl pro tebe rok 2010?
Rok 2010 byl pro mě přínosný. 

A to jak po fotbalové stránce, tak 
i ve škole. Je to tam sice náročné, 
možné horší než na hřišti, ale tak 
nějak to zvládám. (úsměv)

Řada lidí si myslí, že dostat se 
z malého města do velkého klubu 
je složité. Jaká byla tvoje cesta?

Souhlasím, že je to těžké, ale pílí 
a chutí se toho dá docílit. Začínal 
jsem v Rájci-Jestřebí, v 11 letech 
jsem přestoupil do Brna, kde jsem 
chodil i do školy. Ve Zbrojovce 
jsem prošel všemi věkovými kate-
goriemi, momentálně nastupuji za 
juniorku v Moravskoslezské fot-
balové lize. Už jsem měl možnost 
i loni na podzim na měsíc nakouk-
nout do A mužstva. 

Pro každého sportovce, fotba-
listu nevyjímaje, je nejdůležitěj-
ší zdraví. Jak jsi na tom v tomto 
směru?

Měl jsem nedávno natržený 
úpon v koleně, v lednu a v únoru 
jsem se léčit, teď se vracím poma-
lu zpátky a je to čím dál lepší.

Jak vidíš svoji budoucnost?

Záleží na spoustě okolností, ale 
mým nejbližším cílem je dostat 
se co nejdřív stabilně do A týmu 
Brna 

A dál...
Mým vysněným klubem je Ar-

senal, ale že bych si tam někdy za-
hrál, to je malá pravděpodobnost. 
Každopádně se budu snažit dělat 
maximum pro to, abych se ve fot-
bale dostal co nejvýš. 

Tomáš KuncTomáš Kunc
Datum narození: 22. 2. 1993 
Místo narození: Boskovice 
Výška: 180 cm 
Váha: 72 kg 
Post: Útočník 
Přezdívka: Kuncik

Fotbalista Tomáš Kunc uspěl v anketě

Tomáš Kunc.  Foto Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Od-
startovala I.B třída. Její první jar-
ní kolo příliš branek nepřineslo. 
Z celků našeho regionu se poda-
řilo skórovat dokonce jen jedno-
mu, hráči blanenské rezervy se ale 
doma trefi li hned třikrát. Okresní 
derby mezi Bořitovem a Kunštá-
tem skončilo bezgólovou plich-
tou.

Bořitov – Kunštát 0:0. 
Derby příliš fotbalové krásy 

nepobralo. V domácím dresu byl 
vidět Martin Šmerda, který se dal 
opět zlákat k bořitovskému an-
gažmá. Okresní hráč roku 2009 
se ukázal poprvé v 15. minutě, 
kdy trefi l z přímého kopu tyč. Tu 

orazítkoval i ve druhé půli ze hry, 
dorážka jeho spoluhráče skončila 
vysoko nad. Osm minut před kon-
cem pak Šmerdu zcela zbytečně 
fauloval kunštátský Horák a po 
červené kartě se šel předčasně 
osprchovat.

Blansko B – Ivanovice na 
Hané 3:0 (1:0), Bezděk, Janíček, 
Cupal.

Blanenská juniorka se poprvé 
představila v mistrovském zápa-
se pod taktovkou nového trenéra 
Romana Jančiara. A příjemně pře-
kvapila, když zaslouženě získala 
po solidním výkonu tři body. Skó-
re otevřel Bezděk přesnou střelou 
z hranice šestnáctky. Druhý gól 

přidal po změně stran po dorážce 
standardní situace Janíček, výsle-
dek pečetil Cupal.

Olešnice – Bohdalice 0:1 (0:0).
Cestu za záchranou nezačali 

Olešničtí šťastně. Nutno přiznat, 
že hosté byli technicky lepší, měli 
po většinu utkání více ze hry. Pře-
sto ale dlouho byl stav bezbranko-
vý. Naděje domácích na bod ale 
přece jenom zhasla. V 84. minutě 
podběhl domácí brankář míč a na 
zadní tyči postavený bohdalický 
Kummer rozhodl.

Drnovice – Černá Hora 0:0.
Podle tabulky to mělo být jas-

né představení pro domácí. Černá 
Hora ale zaslouženě dosáhla na 

bod. Hostům výborně zachytal 
Trávníček, na postu stopera se za-
bydluje Čepa a ve středu zálohy 
exblanenský Němec. Ve vyrovnané 
partii byly šance na obou stranách, 
žádná ale neskončila gólem.  (bh)
  1.  FKD  15  8  6  1  21:7  30
  2.  Tišnov  15  9  2  4  24:11  29
  3.  Medlánky  15  8  2  5  26:16  26
  4.  Bořitov  15  7  4  4  22:23  25
  5.  Bohdalice  15  7  2  6  25:18  23
  6.  Bosonohy  15  7  2  6  26:21  23
  7.  Ivanovice  15  7  2  6  17:20  23
  8.  Svratka  15  6  3  6  23:24  21
  9.  Blansko B  15  6  2  7  24:27  20
  10.  Kunštát  15  4  7  4  14:17  19
  11.  Rousínov B  15  4  4  7  18:20  16
  12.  Ochoz  15  4  4  7  18:33  16
  13.  Olešnice  15  2  4  9  10:19  10
  14.  Č. Hora  15  2  4  9  12:24  10 

Diváci derby v Bořitově se branky nedočkali

Bohumil Hlaváček

Blansko - První dvě jarní kola 
fotbalové divize jsou za námi. 
Nesmírně vyrovnaná soutěž po-
kračuje ve stejném trendu jako na 
podzim. Ani jeden z celků dolní 
poloviny tabulky nechce tahat se-
stupového Černého Petra. Blan-
sko není výjimkou. Povinnou 
výhru nad týmem Napajedel se 
podařilo uhrát, na hřišti lídra ta-
bulky z Vyškova se ale přes sym-
patický výkon na body dosáhnout 
nepodařilo. 

SK ROSTEX Vyškov – FK 
APOS Blansko 2:0 (1:0). Blan-
sko: Švancara - Bubeníček, Kolář, 
Pokoj (67. Oulehla), Šíp - Hájek 
- Nečas, Farník (C), Jelínek, Do-
ležel – Karásek. Trenér: Tomáš 
Šenk.Diváků: 340.

Úvod Blansku nevyšel. Běže-
la teprve 3. minuta a bylo to 1:0, 
když se hlavou prosadil Martin 
Lička. Hosté se otřepali a začali 
zlobit, jejich snaha ale neměla 
výraznější efekt. Naopak Švan-
cara si oddechl, když dalekonos-
ná střela Hirsche trefi la tyč jeho 
brány. 

Blansko bylo blízko ke skó-
rování v 53. minutě, kdy Farník 
notně při standardce protáhl Ko-
páčka. Do zdi pálil krátce nato 
Karásek. Hosté byli v této chvíli 
lepší a vyrovnání viselo ve vzdu-
chu. Neúspěšně pálili Farník, 
Pokoj a dvakrát Karásek. Přišel 
trest. V 84. minutě si Palla nara-
zil míč s Ličkou a trefi l odkrytou 
Švancarovu svatyni. Brankový 
účet utkání se uzavřel.

„Myslím si, že jsme nepřed-
vedli špatný výkon. Bohužel jsme 
zaspali začátek utkání. Ve druhém 
poločase jsme byli domácím vy-
rovnaným soupeřem a v určitých 
fázích i lepší. Vytvořili jsme si ně-
kolik střeleckých příležitostí, dů-
raz v koncovce nám však chyběl, 
stejně i trochu štěstí, které jsme 

Rájecký fotbal v krizi? Omyl! Bilance prvních dvou kol je kladná: Dvě nečekané výhry venku

Blansko neuspělo ve Vyškově

si pravděpodobně vybrali minulý 
zápas,“ zhodnotil průběh kouč To-
máš Šenk.

Utkání minulého víkendu: 
FK APOS Blansko – FS Napa-
jedla 2:1 (2:1), Doležel, Jelínek. 
Blansko: Švancara – Bubeníček, 
Kolář, Pokoj, Šíp – Nečas, Hájek, 
Farník (C), Doležel – Karásek, Je-
línek (80. Oulehla). Trenér: Tomáš 
Šenk. Diváků: 280.

Úvod utkání byl pro domácí 
snový. Ve 4. minutě dal Jelínek 
míč Doleželovi a ten v tísni pře-
loboval napajedelského gólmana. 
A po pěti minutách bylo ještě ve-
seleji, když s chutí hrající Jelínek 
po Hájkově centru přidal hlavou 

druhý zásah. Hosté se otřepali a ve 
23. minutě z první vážnější šance 
dokázali přízemní střelou Seme-
ly snížit. Do půle ještě hostující 
brankář vytáhl Jelínkovu hlavičku 
na břevno. 

O osudu utkání se zdálo být 
rozhodnuto, když v rozmezí mezi 
66. a 70. minutou sáhl rozhodčí 
shodně po dvou žlutých i po čer-
vených kartách pro hostující Za-
vadila a Mařáka. Početní převaha 
Blanenské povzbudila, svázala 
jim ale nohy v koncovce. Šance 
střídala šanci, marně však. V zá-
věru, kdy se Napajedelští ve hře 
vabank pokusili o zvrat, se nako-
nec domácí i trochu báli o výhru. 
Tomáš Šenk byl se třemi body 

spokojen. „Povedl se nám famóz-
ní vstup do utkání, za deset mi-
nut jsme vedli 2:0. Vyhráli jsme 
zaslouženě, i když branek mohlo 
být určitě víc,“ pokýval hlavou.
  1.  Vyškov  18  10  2  6  31:17  32
  2.  Hodonín  18  9  4  5  31:18  31
  3.  Žďár  18  8  4  6  34:22  28
  4.  Rosice  18  8  3  7  29:20  27
  5.  Otrokovice  18  8  3  7  31:24  27
  6.  Třebíč  18  6  9  3  21:14  27
  7.  Vrchovina  18  8  3  7  16:15  27
  8.  V. Meziříčí  18  7  5  6  24:27  26
  9.  Tasovice  18  7  4  7  26:32  25
  10.  Pelhřimov  18  6  6  6  27:25  24
  11.  Konice  18  5  6  7  25:28  21
  12.  Sparta  18  5  6  7  12:21  21
  13.  Blansko  18  6  3  9  20:31  21
  14.  Bystrc  18  5  6  7  17:35  21
  15.  Napajedla  18  4  7  7  21:24  19
  16.  Uh. Brod  18  5  3  10  13:25  18

Opora. Antonín Kolář se od prvního zápasu zabydlel na postu blanenského stopera. Foto Josef Mikulášek

Blanensko a Boskovicko - Fot-
balový krajský přebor má za sebou 
dvě úvodní jarní kola. Stoprocent-
ní úspěšnost v nich zaznamenali 
překvapivě ti, od kterých se to 
čekalo nejméně. V Rájci-Jestřebí 
avizovali kvůli odstoupení hlavní-
ho sponzora krizi. Na výsledcích 
se to ale neprojevilo. Naopak. 
Svěřenci Jiřího Záleského ze dvou 
utkání venku přivezli senzačních 
šest bodů, přestože složení týmu 
bylo opět šito horkou jehlou. Rá-
ječko sice získalo doma čtyři body, 
herně ale nijak ani v jednom utkání 
nepřesvědčilo. Boskovice bodova-
ly jen v Červené zahradě, v Bzenci 
přes solidní výkon padly.

Tatran Brno Bohunice - MKZ 
Rájec-Jestřebí 0:1 (0:0), Sedlák. 
Rájec-Jestřebí: Němeček - Hrůza, 
Macík, Keller, Palkaninec - Holý, 
Opletal, Ostrý, Sedlák (88. Misař) 
- Herman, Cabadaj (80. Cupal).

Domácí nepotvrdili roli lídra 
tabulky výkonem ani výsledkem. 
Ráječtí měli více šancí, dlouho je 
ale nedokázali využít. Povedlo se 
to až v 70. minutě, kdy domácí za-
spali v obraně. Podcenili zdánlivě 
nevinný centr a Sedlák byl v daný 
okamžik na správném místě. 

Olympia Ráječko – Sokol No-
vosedly 1:1 (0:0), Bartoš. Ráječko: 
Kučera - Kopecký, Maška, Bartoš, 
Koutný - Kupský, Sehnal V. (73. 
Tajnai), Sehnal J., Tenora - Neděla 
(59. Žilka), Jarůšek (46. Badura).

Fotbal nevalné úrovně z obou 
stran. Po špatném vyběhnutí gól-
mana a chybě obrany se do vedení 
dostali ve 49. minutě hosté. Vy-
rovnání přišlo v 66. minutě. Badu-
ra našel z rohového kopu Bartoše 
a ten se trefi l přesně k tyči. Zápas 
směřoval k dělbě bodů a když 
neproměnil Badura nadějné sólo, 
také jí skončil. 

FC Boskovice – Framoz Rou-
sínov 3:1 (2:0), Koudelka, Preč, 
Fojt L. Boskovice: Švéda – Mül-
ler, Václavek, Martínek P., Ada-
mec – Preč, Horák Jak. (46. Stara), 
Martínek L. (82. Stříž), Horák Jan, 
Koudelka – Bárta (78. Fojt L.).

Skóre se měnilo poprvé na kon-
ci první půlhodiny po samostatné 
akci hbitého Koudelky. Druhý zá-
sah přidal krátce nato Preč. Hosté 
stáhli boskovický náskok v 72. 
minutě, kdy proměnili penaltu. 

Brankový účet utkání uzavřel stří-
dající Fojt. 

Zápasy minulého víkendu: SK 
Olympia Ráječko - FC Vracov 
1:0 (1:0), Sehnal J. Ráječko: Ret-
tegy - Kopecký, Maška, Bartoš, 
Koutný - Kupský, Sehnal V., Teno-
ra, Sehnal J. (90. Badura) - Jarůšek 
(89. Tajnai), Neděla (81. Žilka).

Jarní premiéra se Ráječku vyda-
řila jen co do výsledku. Příliš krá-
sy zápas s ambiciózním soupeřem 
nepobral. Gól padl jen jeden. Po 
faulu na Tenoru se kopala penalta 
a z ní se nezmýlil Jan Sehnal. Ten 
si postavil míč na značku poku-
tového kopu znovu v 51. minutě, 
tentokrát ho ale brankář Vracova 
vychytal. 

Sokol Novosedly – MKZ Rá-
jec-Jestřebí 0:2 (0:0), Macík 2. 
Rájec-Jestřebí: Němeček - Hrůza, 
Macík, Keller, Palkaninec - Holý, 
Opletal, Ostrý, Sedlák - Herman, 
Navrátil.

Milan Macík opět dokázal, jak 
důležitým hráčem je pro celek 
Rájce. Ten se v první půli většinou 
bránil, po změně stran ale přišly 
chvíle hostujícího dlouhána. Vy-
sunul se nejprve na Sedlákův roh 
a v 68. minutě poslal svůj tým do 
vedení, aby čtvrthodinu před kon-
cem rozhodl z penalty.

Slovan Bzenec – FC Boskovice 
4:1 (1:1), Preč. Boskovice: Švéda – 
Müller, Václavek, Martínek P., Ada-
mec – Preč, Ošlejšek, Horák Jan, 
Martínek L., Koudelka – Bárta. 

Krutá porážka, která nevysti-
huje poměr sil na hřišti. Hosté 
sice prohrávali od 5. minuty, pak 
však převzali otěže zápasu a Preč 
dokázal před odchodem do kabin 
vyrovnat. Bohužel hned po návra-
tu z nich inkasovali a fotbalovější 
tým prohrál.  (bh)
  1.  Bohunice  18  11  3  4  51:28  36 
  2.  Vracov  18  11  2  5  39:19  35 
  3.  Boskovice  18  10  2  6  39:26  32
  4.  Ivančice  18  9  3  6  38:27  30
  5.  Rájec  18  9  3  6  32:25  30 
  6.  Ráječko  18  8  6  4  30:26  30 
  7.  M. Krumlov  18  8  4  6  39:30  28
  8.  Znojmo  18  8  4  6  30:28  28 
  9.  Bzenec  18  9  1  8  29:27  28
  10.  Znojmo B  18  8  0  10  30:34  24 
  11.  Zbýšov  18  7  1  10  18:32  22 
  12.  Rousínov  18  5  6  7  24:21  21 
  13.  Kuřim  18  5  6  7  26:28  21
  14.  Novosedly  18  5  3  10  20:34  18 
  15.  Velká  18  4  3  11  13:39  15 
  16.  Židenice  18  3  1  14  21:55  10

Macík se trefi l dvakrát

Ráječko – Vracov 1:0.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Vracov 1:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Kam za sportemKam za sportem
* Blanenští stolní tenisté odehrají první zápasy semifinále play 

off. V sobotu 9. dubna od 10.30 hod. čeká ženy na herně TJ ČKD 
v 1. lize celek Havířova. Muži pak hrají od 14 hod. ve 3. lize s Če-
chovicemi. 

* Tradiční velikonoční turnaj smíšených dvojic se koná v sobotu 
9. dubna od 8 hod. na kuželně TJ ČKD Blansko. Přihlášky u Jana 
Šmerdy na tel. 723 983 097. Stejný den se uskuteční v sousední 
sportovní hale volejbalový turnaj veteránů. 

* Okresní běžecká liga má na programu v sobotu 9. dubna dal-
ší závod, kterým bude Hořická osmička. Start je plánován před 
Penzionem U strakatého koně v Hořicích u Blanska v 10.30 hodin. 
Vložený závod (cca 1200 m) pro děti všech kategorií a příchozí 
bude startovat bezprostředně po odstartování hlavního závodu, 
všichni účastníci obdrží medaili.

* Následující týden seriál pokračuje v sobotu 16. dubna Bamba-
sáckou desítkou. Její 14. ročník má start i cíl u fotbalového hřiště 
ve Skalici nad Svitavou. Děti závodí od 11 hod., startovní výstřel 
hlavního závodu je plánován na 14.30 hod. Pořádají TK STOPA 
a BK BAMBAS Skalice nad Svitavou. (bh)



„pro Vás a Vaše 
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Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje  péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

„Máme také vyškolenou lékařku k provádění tzv. 
ERCP, což je speciální vyšetření žlučových cest, kte-
rým se dají například odstranit kameny ze žlučovodu. 
To je obrovský přínos pro pacienty, protože se  m 
vyřeší komplikovaný stav a žlučník se dá následně 
odstranit laparoskopicky. Dřív se to muselo provádět 
klasickou cestou a byl to dost zatěžující výkon. Navíc 
jsme byli odkázáni na brněnská pracoviště. Zavádíme 
nový způsob hojení ran, takzvané „vakuové hojení“. 
Jedná se o moderní způsob, který výrazně urychluje 
hojení například bércových vředů, dekubitů (proleže-
nin), sekundárně se hojících ran a podobně,“ vypočí-
tal Bousek. 

Podle něj může chirurgické oddělení boskovické 
nemocnice nabídnout široký rozsah opera  vy v břišní 
chirurgii, včetně laparoskopické. Také traumatolo-
gie, tedy úrazová chirurgie, i ve spolupráci s ortope-
dickým oddělením je v Boskovicích na velmi dobré 
úrovni. „Na tomto poli jsme v podstatě soběstační 
s výjimkou operací páteře, pánve a poranění mozku, 
ale udržujeme i nadále úzkou spolupráci s brněnský-
mi traumacentry. Co se týká laparoskopie, máme 
s touto technikou více než sedmnác  leté zkušenos  . 
Jsme vybaveni moderní laparoskopickou technikou 
a provádíme celou škálu současných du  nových lapa-
roskopických výkonů rozsáhlých resekcí na zažívacím 
traktu,“ dodal.

Zlepšuje se i sociální zázemí pro pacienty. K dispozi-
ci mají nové toalety a sprchy. Plánuje se také postup-
né zkvalitnění zázemí na pokojích.

Lidé přicházející na rehabilitaci v bos-
kovické nemocnici se mohou setkat hned 
s několika novými metodami. Jednou z nich 
je použití oxidu uhličitého. Ten pacientům 
pomáhá formou plynových injekcí a takzva-
nou CO2 suchou koupelí.

„Plynové injekce je dobře známá lázeňská 
metoda. Oxid uhličitý se aplikuje do boles-
tivých míst podkoží v okolí velkých kloubů 
a páteře. Plyn se velmi rychle vstřebává. In-
jekce uleví od bolesti a zlepší prokrvení. Tato 
metoda je účinná při bolestech zad, páteře 
a kloubů či při zánětlivých a degenerativních 
onemocněních kloubů, artróze nebo revma-
tismu. Řeší také cévní potíže, bolesti hlavy, 
migrény a další,“ uvedla lékařka rehabilitace 
Monika Dvořáčková.

Druhou formou využití oxidu uhličitého 
jsou takzvané suché koupele. Pacientům 
pomáhají při cévních onemocněních, ische-
mické chorobě dolních končetin, poruchách 
prokrvení srdce a mozku, při chronických 
zánětech močového měchýře, bolestivých 
menstruacích...

Při této terapii dochází k rozšiřování cév 
a celkovému prokrvení. Účinkem je regene-
race a rekonvalescence organismu. Zlepšují 
se funkce oběhového, hormonálního, ner-
vového, pohybového, ale také imunitního 
systému.

„Jedná se o příjemnou relaxační terapii, 
při níž pacient ve spodním prádle a ponož-
kách leží na lůžku ve  vaku, který je naplněn 
medicinálním kysličníkem uhličitým. V prů-

běhu procedury cítí příjemné teplo po těle,“ 
popsala Dvořáčková. 

Horkou novinkou, navíc jedinou v regionu, 
je možnost vyšetření na plantoskopu. Přístroj 
umožňuje lékaři sledovat chodidlo při zátěži. 
Navíc pomocí dvou malých kamer vytváří 
trojrozměrný obraz, který pomáhá při další 
léčbě lékaři, ale i výrobě kompenzačních po-
můcek. „Pokud člověka vyšetřuji například 
na lehátku, tak nohu nevidím v zátěži. Toto 
řešení je tedy naprosto ideální. V nemocnici 
je to naprostá novinka. Chtěli bychom, aby 
naši pacienti měli co nejméně starostí. Chce-
me jim poskytnout nejlepší vyšetření, navrh-
nout vhodnou léčbu a v blízké budoucnosti 
i dodávku kompenzačních pomůcek přímo 
v Boskovicích,“ doplnila Dvořáčková.

Moderní vybavení 
pomůže kardiakům 

i sportovcům
Kardiologická ambulance boskovické 

nemocnice má nejnovější ergometrický 
přístroj, který se využívá mimo jiné k ne-
invazivnímu vyšetření ischemické choroby 
srdeční, k vyšetření dětských i dospělých 
pacientů. 

Tento bicyklový ergometr navíc disponuje 
nejnovějším so  warem tře   generace. Má ho 

jen pět nemocnic v republice. Ofi ciálně bude 
představen až na XIX. Výročním sjezdu české 
kardiologické společnos   začátkem května 
v Brně.

„V dnešní době je v kardiologii velké množ-
ství invazivních vyšetření. Jsou však často pro 
pacienta nepříjemná. Takzvané „kolo“ má vý-
hodu v tom, že je to neinvazivní  vyšetření,. Po-
máhá při diagnos  ce i ověření nasazené léčby. 
U pacienta prověří, jakou zátěž je jeho organiz-
mus schopný snést,“ uvedla lékařka kardiolo-
gické ambulance Jarmila Aubrechtová.

Kromě pacientů bude mít zařízení další vy-
uži  . „Připravujeme spolupráci s prvoligovým 

ragbyovým klubem, kde bychom prováděli zá-
těžové vyšetření především u dorosteneckých 
skupin, aby trenéři měli jistotu, že mladí spor-
tovci, kteří chtějí přejít  například do vrcholové 
úrovně, jsou v pořádku. Tato vyšetřovací meto-
da může objevit závažné srdeční problémy dří-
ve, než dojde například k zástavě srdce přímo 
na hřiš  . Je to ale vhodné i pro různé trenéry 
v posilovnách. Před sestavením tréninkového 
plánu mohou zjis  t, jak na tom  jejich svěře-
nec je a jakou zátěž je schopný snášet. Stejně 
tak slouží pro zátěžové testy například profe-
sionálních hasičů,“ doplnil jednatel boskovické 
nemocnice Ros  slav Verner.

Lékaři chirurgického oddělení boskovické ne-
mocnice jsou připraveni poskytnout komplexní 
péči jak v oboru všeobecné chirurgie, tak i trau-
matologie a urologie. Provádí širokou škálu vý-
konů od operací jednoduchých až po radikální. 
V rámci operativy prosazují moderní trendy včet-
ně rozšiřování spektra laparoskopických výkonů, 
terapeutických i diagnostických. To vše s hlavním 
cílem, kterým je spokojený pacient, což se odrá-
ží například v krátké objednací době nebo snaze 
zkrátit nutný pobyt v nemocnici. Zájemci o pláno-
vanou operaci jsou tak schopni vyhovět i do dvou 
až tří dnů. 

„Snažíme se vyhovět přání pacientů, kterým vychá-
zíme maximálně vstříc. Naším cílem je výrazně zkrá  t 
dobu hospitalizace, a to hlavně po laparoskopických 
operacích. Dostáváme se téměř na úroveň jednoden-
ní chirurgie. Po plánovaných výkonech se to  ž paci-
en   bez komplikací dostávají domů druhý, maximál-
ně tře   den. To se týká například zákroků na kýlách, 
žlučnících nebo drobných cévních výkonů. V oblas   
traumatologie používáme nové moderní implantáty, 
které výrazně zkracují dobu rekonvalescence. Spolu-
pracujeme také na nových metodách rehabilitace,“ 
uvedl primář oddělení Radek Bousek.

Zkvalitňuje se také péče o ambulantní pacienty. Od 
poloviny května má nastoupit na plný úvazek nový 
vedoucí lékař ambulance. To jednak zkvalitní péči, ale 
také zkrá   čekací dobu na drobné zákroky jako je od-
straňování znamének.

Chirurgie: Cílem je spokojený pacientChirurgie: Cílem je spokojený pacient

Rehabilitace nabízí nové metodyRehabilitace nabízí nové metody

Rádi bychom Vám 

představili některé 

novinky, které pro 

Vás naše nemocni-

ce připravila. 

Je však potřeba 

zdůraznit, že se 

jedná jen o malý 

výčet z toho, co 

našim pacientům nabízíme. O dění v naší 

boskovické nemocnici se můžete včas infor-

movat na nových internetových stránkách 

www.nembce.cz. 

Najdete zde nejen potřebné informace, ale 

jsme připraveni Vám také prostřednictvím on-

line poradny zodpovědět případné dotazy, na 

které Vám odpoví odborníci jednotlivých od-

dělení.  Ros  slav Verner, jednatel

rozšířený sortiment léčiv, volně prodejných 
přípravků a zdravotnických potřeb

***
odborné poradenství, týkající se nežádoucích 

účinků léků 
***

vyškolený personál poradí v otázkách odvykání 
kouření, hubnutí, vitaminových doplňků...

***
poradenství i po telefonu 516 491 603 a e-mailu 

lekarna@nembce.cz
***

nabídka levnějších variant generických léčiv
***

zavádění slevových kuponů

Lékárna BH Agapé

Otevírací hodiny: po-pá 7-17 hod. / Pohotovostní 
služby: po-pá 17-22 hod., víkendy a svátky 8-20 hod.



B  -   B  -   
Bohumil Hlaváček

Od podzimních komunálních 
voleb je v čele blanenské radni-
ce jako nový starosta Lubomír 
Toufar. 

Dříve jste na radnici působil jako 
místostarosta. Co se změnilo?

Cí  m větší zodpovědnost. Je to 
přece jenom první pozice. Jsem 
takový, že když něco dělám, sna-
žím se, aby to bylo pořádně. Je to 
pro mne velice zavazující. 

Když tady budeme sedět za 
čtyři roky, co chcete, aby se po-
vedlo?

Aby se podařila aspoň jedna 
etapa rekonstrukce podzámčí. 
Dráždí mne, když jdu kolem, stav 
této lokality, která je v majetku 
města. To je taková moje priorita 
číslo jedna.

S čím začnete?
V krátké době zadáme studii. 

Chceme oslovit dva tři renomova-
né architekty, kteří mají za sebou 
nějaké podobné práce. Možná 
by to mohli zkusit i studen   z fa-
kulty v rámci svých praxí, mohou 

mít zajímavé nápady. Nechceme 
vycházet z již dříve zpracovaných 
projektů, doba je už překonala. 
Nejdříve posbíráme požadavky 
základní umělecké školy, muzea, 
ty nechceme vynechat. První by 
na řadu měla přijít stará hasička 
a vstup do zámku. Řada návštěvní-
ků Blanska ani neví, kde je zámek, 
a když ho najde, pak hledá, kudy 
se do něho dostat. Musí se dokon-
čit oprava také samotného zámku. 
Momentálně hledáme dotační 
 tul. Norské fondy, ze kterých se 
fi nancovala první etapa, již na tyto 
účely vypisované nejsou.

Kolik je město do tohoto dlou-
hodobého projektu ochotno in-
vestovat?

Na druhou etapu rekonstrukce 
zámku by to mělo být třináct mi-
lionů korun. Podzámčí by podle 
prvních odhadů mohlo přijít na 
osmdesát až devadesát milionů. 
Jsem ale přesvědčen, že by to až 
tolik být nemuselo. Domnívám 
se, že bychom se do toho měli 
pus  t, i kdybychom na žádné do-
tace nedosáhli. Řešili bychom to 
úvěry. Splácení některých nám 
končí, převedli bychom je na tuto 

záležitost. Musíme se přece o svůj 
majetek řádně starat.

Navedl jste mne na další ob-
last. Přebíráte zbývající hlavní 
sportoviště do majetku města. 
I o ně se budete teď muset sta-
rat, investovat do nich…

Určitě, toho jsme si vědomi. 
Představa je taková, že se nebu-
dou dělat jen opravy. Na prvním 
místě vidíme rekonstrukci haly 

TJ ČKD, které chybí sociální zá-
zemí a hlediště, potřebuje nový 
povrch. Tu musíme dokončit do 
odpovídajícího stavu. I v tomto 
případě budeme hledat dotační 
prostředky, ale jsme připraveni 
sáhnout případně do městského 
rozpočtu, jak bude třeba.

Mluví se i o fotbalistech…
Na ně myslíme pochopitelně 

také. Umělá tráva je nákladná zá-
ležitost, ale uvažovat o ní chceme. 
V případě zajištění fi nancí z jiných 
zdrojů se kofi nancování bránit ne-
budeme. Sami bychom do tohoto 
projektu ale asi nešli.

Uvažujete i o nějaké další zá-
sadnější rekonstrukci stadionu 
v Údolní ulici?

Tribuna je zastaralá, to víme. 
Bude třeba se zamyslet nad pořa-
dím důležitos   kroků. Myslím, že 
se to bude muset dělat postup-
ně, ne nějakou velkou nárazovou 

akcí, na to asi prostředky za  m 
nebudou, to říkám upřímně.

A bydlení, včetně sociálního? 
Máme podanout žádost o dotaci 
na Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Týká se stávajícího domu s pečova-
telskou službou na Písečné, kde by 
měly přibýt byty. Konkrétně devět. 
Je také připraven projekt na ná-
stavbu domu v Údolní ulici, kde by 
mělo ve dvou patrech vzniknout 
šestnáct bytů.

V ulici 9. května má vzniknout 
nový bytový dům. Občané pro-
testují, podali i pe  ci…

Podepsalo ji skoro čtyři sta lidí. 
Jednal jsem už s jejich zástupci. 
Vše jsme si vysvětlili. Nechceme 
dělat nic, co by bylo v nesouladu 
s nějakými předpisy. Pokud bude 
vše v pořádku, nebudeme inves-
torovi bránit. Můj osobní názor 
je, že ten dům by do toho sídliště 
dobře zapadl, líbil by se mi tam. 
Vy  pované místo je nevyužité, je 
vhodné pro stavbu tohoto domu. 

Mělo by tam vzniknout, myslím, 
šestadvacet bytů.

Co dopravní situace ve městě?
Při nedávné návštěvě hejtmana 

Michala Haška v Blansku jsme byli 
opakovaně ujištěni, že průtah La-
žánkami se bude realizovat v roce 
2012. Město je připraveno akci 
spolufi nancovat co se týče chod-
níků a podobně. Při realizaci akce 
se musí počítat s komplikacemi 
v podobě objížděk.

A průtah Blanskem?
O tom jsme také jednali a jed-

náme. Byli bychom rádi, aby se 
to uskutečnilo určitě v tomto 
volebním období. Hlavní komuni-
kace po ulicích Svitavská a Poříčí 
je v neutěšeném stavu, je možná 
nejhorší ve městě. A je to silnice 
v majetku kraje. Myslím, že ten 
má dostatek prostředků na to, 
aby se o ni postaral. Musí se to 
ale udělat samozřejmě pořádně, 
ne to jen nějak pozáplatovat, jak 
se říká. 

DUBEN
 6. 4.  Amundsen Cup, Dělnický dům
 8. 4.  Cesta ve tmě – soutěž vodicích psů, nám. Svobody 
 17. 4.  Závody agility, kynologické cvičiště
 24. 4.  Memoriál Věry Bušové-Gilkové – atle  cké závody, ASK
 30. 4.  Pálení čarodějnic, rekreační oblast Palava

KVĚTEN
 1. 5.  24. ročník Soutěže v pohybových skladbách, hala ASK
 4. - 8. 5.  ObRok – celostátní skautské setkání, hotel Vyhlídka
 6. 5.  Zlaté slunce 2011 – soutěž amatérských fi lmů, kino
 15. 5.  Blanenský slunovrat – divadelní přehlídka, Katolický dům
 10. 5.  Blanenský golem – závody horských kol
 20. 5.  Muzejní noc, Zámek Blansko

 21.-22. 5.  Závody lodních modelářů, rekreační oblast Palava
 28. 5.  Historický jarmark, zámecký park
 29. 5.  Basketbalový turnaj Street for Street, ZŠ Dvorská
 29. 5.  Závody agility, kynologické cvičiště
 29. 5.  Blanenský plecháč, rekreační oblast Palava

ČERVEN
 4. 6.  Sraz a výstava vozidel značky Trabant, parkoviště 
  u hotelu Dukla
 24. - 26. 6.  Memoriál Miroslava Krabičky – fotbalový turnaj 
  mladších žáků, ASK
 24. - 26. 6.  2. kolo Moravsko-slovenského poháru Škoda 2011, 
  hotel Vyhlídka
 26. 6.  Dětský den, dřevěný kostelík

ČERVENEC
 25. 7.  Soutěž v tanci se psem, kynologické cvičiště

SRPEN
 28. 8.  Celostátní sraz vozítek Velorex, nám. Republiky

ZÁŘÍ
 4. 9.  Půlmaraton Moravským krasem
 4. 9.  Závody agility, kynologické cvičiště
 9. - 11. 9.  Dny evropského dědictví a Blanenské zámecké dny
 10. 9.  Den pro dě  , Nemocnice Blansko
 10. 9.  Autodráha pod širým nebem, nám. Svobody

ŘÍ JEN
 1. 10.  Soutěž Miss Zrcadlo, Dělnický dům
 22. 10.  Babyaerobik-cup, hala ASK

LISTOPAD
 11. - 13. 11.  Vítání sv. Mar  na

 19. 11.  Memoriál D. Němce – halová kopaná mužů, hala TJ ČKD
 25. 11.  Rozsvícení vánočního stromu
 25. - 27. 11.  Výstava technické tvořivos  , Katolický dům
 26. - 28. 11.  Rajbas *Outdoor* Kotlík, cestovatelský fes  val

PROSINEC
 9. 12.  Vepřové hody na blanenském zámku
 28. - 29. 12.  Atlas Cup – fl orbalový turnaj, hala TJ ČKD
 31. 12.  Rozloučení se starým rokem, dřevěný kostelík

Vybrané plánované blanenské akce letošního roku

Podpora turis  ckého ruchu 
na internetu. To je hlavní důvod, 
proč se rozhodli v Blansku spus  t 
nový web www.blanensko.cz. Jak 
řekl vedoucí Odboru kanceláře 
tajemníka Jiří Kučera, který má 
tuto oblast na staros  , moderní 
prezentace města a regionu je 
v dnešní době již nutnos  . „Pro-
pagační  skoviny či prezentace na 
veletrzích jsou sice také potřeba, 
stále více lidí ale využívá před plá-
novanou dovolenou či návštěvou 
konkrétního místa služeb interne-
tové sítě. Právě proto jsme se roz-
hodli k této prezentaci,“ vysvětlil. 
Podle něho je to největší projekt 
v oblas   cestovního ruchu, se 

kterým letos radnice přichází. In-
vestovala do něj sto osmdesát  -
síc korun. „Za  m stránky budeme 
provozovat sami, počítáme ale 
s  m, že se k nám přidá Správa 
chráněné krajinné oblas   či Míst-
ní akční skupina Moravský kras,“ 
plánuje Kučera.

Co bude obsahem stránek? 
„Samozřejmě co nejpodrobnější 
informace o památkách, kultur-
ních a turis  ckých zajímavostech, 
odkazy na jeskyně Moravského 
krasu či stránky restaurací, ubyto-
ven a hotelů. Tedy pokud možno 
všechny informace, které jsou 
při návštěvě regionu potřebné. 
Předpokládáme, že by časem 

sloužily i pro rezervace vstupenek 
do jeskyní či obsahovaly nejrůz-
nější  e-shopy nabízející produk-
ty z Blanska, Moravského krasu 
a okolí,“ představuje si. 

O správu webu se budou starat 
pracovnice informační kanceláře 
Blanka. „Je třeba, aby web byl 
neustále aktualizován a obsaho-
val co nejdetailnější informace 
o veškerém dění v regionu,“ těší 
se místostarosta Jiří Crha. Jak 
dodal, na podporu cestovního 
ruchu zřídila radnice nedávno 
i speciální komisi, která se pro 
tuto činnost bude snažit získat 
co nejvíce podnikatelů v našem 
regionu. (bh) 

Radnice spouští nový web

Lubomír Toufar: Mojí prioritou je rekonstrukce podzámčí

 Vítání sv. Mar  na Vítání sv. Mar  na

 Babyaerobik-cup Babyaerobik-cup
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Realitní kancelář, která se dívá 
na svět očima svých zákazníků...
V Blansku v budově Komerční banky na nám. Republiky a v Boskovicích v Bezručově ulici najdete realitní 

kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ. Realitní kancelář má na trhu dlouholeté zkušenosti a její pobočky se 
nacházejí po celé jižní Moravě.

„Naším klientům nabízíme pomoc s prodejem nemovitosti zatížené hypotékou, s prodejem nemovitosti 
v dědickém řízení a pomůžeme při jeho urychlení, zpracujeme daňová přiznání spojená s prodejem 
nemovitosti, vypracujeme potřebné znalecké posudky pro fi nanční úřad a bankovní ústavy a pro prodávající 
vypracujeme zdarma smlouvy a veškeré právní poradenství,“ řekla jednatelka společnosti a realitní makléřka 
Lenka Císková s tím, že více podrobností o společnosti, vč. bohaté nabídky nemovitostí najdou zájemci na 

internetových stránkách www.rkokno.cz.
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Najdete nás: Boskovice - Bezručova 14, tel.: 605 029 616
Blansko - Nám. Republiky 3, budova Komerční banky 2.NP 

BRNO•BOSKOVICE•BLANSKO•BŘECLAV•HODONÍN • KROMĚŘÍŽ 

PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ • VSETÍN •VYŠKOV•ZLÍN

LENKA CÍSKOVÁ TEL.: 731 056 041

www.rkokno.cz

Velmi pěkný, rohový RD v klidné, okrajové části města 
Boskovic. Malý domek 2+1 se zahrádkou k  bydlení 
i rekreaci.

PRODEJ

RD
 B

OS
KO

VI
CE

899.000,-  Kč
Tel.: 602 354 954

RD 5+1 S chatkou,  garáží a krásnou zahradou. Dům 
ve velmi dobrém stavu, k bydlení i k rekreaci.

PRODEJ

RD
  B

AL
DO

VE
C 

V 
M

OR
. K

RA
SU

1.590.000,- Kč
Tel.: 777 686 651

Prodej polořadového RD se zahradou. Dům ve  velmi 
dobrém stavu.Možnost dvougeneračního bydlení.

PRODEJ

RD
 K

UN
ŠT

ÁT

2.390.000,- Kč
Tel.: 602 354 954

Zajímavý rodinný dům se zahradou a  předzahrád-
kou ve Svitávce.

PRODEJ

RD
 SV

IT
ÁV

KA
U 

BO
SK

OV
IC

850.000,- Kč
Tel.: 723 404 602

Celoročně obyvatelná chata se zahradou a  garáží 
v  chatové oblasti nad údolím u  Kunštátu. Nádherné 
okolí.

PRODEJ

CH
AT

A 
KU

NŠ
TÁ

T 

700.000,- Kč
Tel.: 724 601 077

Samostatně stojící RD 5+1 s  garáží, dvorem,zahra-
dou a  hospod.přístavky. Dům ve  vynikajícím stavu 
– po GO. 

PRODEJ

RD
 LU

BĚ
U 

ČE
RN

É H
OR

Y

2.500.000,- Kč
Tel.: 777 686 651

Polořadový, velmi prostorný zděný rodinný dům se 
zahradou a  garážemi v  klidné atraktivní části města 
Letovic. Dům ve velmi dobrém stavu.

PRODEJ

LE
TO

VI
CE

SM
ET

AN
OV

A

2.600.000,- Kč
Tel.: 777 686 651

Prodej samostatně stojící luxusní vily s  garáží 
a  zahradou. Dům po  velice zdařilé rekonstrukci 
za účasti ing. architekta  Konečného. 

PRODEJ

BL
AN

SK
O

DO
LN

Í L
HO

TA

6.999.000,- Kč
Tel.: 777 686 651

Prodej řadového rodinného domu velikosti 3+kk 
se zahrádkou - dvorkem a předzahrádkou.Dům se 
započatou rekonstrukcí.

PRODEJ

RD
 SV

IT
ÁV

KA
U 

BO
SK

OV
IC

1.050.000,- Kč
Tel.: 777 686 651

7 km od  Boskovic, 35km od  Brna.Prodej řadového 
koncového domu velikosti 1+1 v  Sebranicích u  Bo-
skovic. Dům k úpravám.

PRODEJ

RD
 SE

BR
AN

IC
E

290.000,- Kč
Tel.: 602 354 954

Prodej řadového RD velikosti 2+1 se sedlovou střechou 
s možností půdní vestavby.Dům má malou zahrádku. Jedná 
se o nemovitost se započatou rekonstrukcí.

PRODEJ

RD
 ŠE

BE
TO

V
U 

BO
SK

OV
IC

490.000,- Kč
Tel.: 602 354 954

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 

P O P T Á V K A

Tel.: 605 029 616 

INSIA a.s. – zprostředkování a poradenství 
     v oblasti pojištění

 povinné ručení, havarijní pojištění
 všechny typy majetkových a odpovědnostních pojištění
 pojištění podnikatelských rizik
 životní, úrazové pojištění (nemoc, úraz, prac. neschopnost,

 hospitalizace, denní odškodné, vážné onemocnění aj.), 
 cestovní pojištění

 hypotéky, stavební spoření, penzijní fondy

VODA - TOPENÍ - PLYN

vyhledáme 

za vás

www.rk  nreal.cz 777 824 822

Výstavba pasivních řadových 
celopodsklepených RD 
s garáží a 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.

                     Blansko Sanatorka

Na m síc DUBEN

Obchodní centrum Svitava
Kollárova 1a

Tel.: 739 300 152
www.kadeřnictvimarikabk.cz

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.

,

 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!!!

 zítřřeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjšššší oknna zítřřeejjjjjjjjšššší okknna
                                      
SLEVA d lší h 5 % ři
ZELENÁ ÚSPORÁM

KUPON
na slevu5 %

�

� KUPO
N

na 
slev

u
10 %�

�

VODA - TOPENÍ - PLYN

vyhledáme 

za vás

Na m síc DUBEN

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, brambor 59,-, 2. Vepřové na kmíně, dušená rýže 59,-, 3. Soukenický řízek, bramborový salát 65,-, 4. Kuře Kung – Pao, hranolky 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, sázené vejce, opékaný brambor 69,- , 
6. Zeleninový salát se smaženými tvarůžky 75,-, 7. Kuřecí steak s mozzarellou a rajčaty, hranolky, zelenina 79,- , 8. Smažený vepřový řízek plněný vysočinou a cibulí, brambor, zelenina 79,- 

1. Domácí pečené jelítko, kysané zelí, chléb 59,-, 2. Francouzské brambory, okurek, kečup, tatarka 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Hellmanns zapečený vepřový řízek, vařený brambor 69,-, 5. Guláš po domácku, 
bramboráčky 69,-, 6. Zeleninový salát s pikantními kuřecími kousky 75,-, 7. Vepřový steak na lesních houbách, zelenina, hranolky 79,-, 8. Kuřecí steak, vysočina, obloha, americké brambory 79,-

1. Davelské pečené žebírko, vařený brambor, okurek 59,-, 2. Těstoviny s kuřecími nudličkami a nivovo-smetanovou omáčkou 59,-, 3. Smažený hermelín, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek, hranolky, česneková tatarka 69,-, 
5. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 69,-, 6. Obědový salát se smaženým kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí steak, baby karotka, vařený brambor 79,-, 8. Vepřový steak s fazolkami, slaninou a vysočinou, americké brambory 79,- 

1. Čočka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Drůbeží rizoto, sýr, okurek 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Smažená játra, bramborový salát 69,-, 5. Vepřový plátek à la ražniči, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát – šunka, sýr, 
vejce 75,-, 7. Kuřecí steak s česnekovým máslem, obloha, opékaný brambor 79,-, 8. Smažený Eidam plněný vysočinou, hranolky, obloha, tatarka 79,- 

1. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Smažený květák, vařený brambor, tatarka 59,-, 3. Vepřové výpečky, bramborový salát 65,-, 4. Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky 69,-, 5. Kuřecí nudličky s pórkem a slaninou, hranolky 69,-, 
6. Obědový salát s tuňákem, vejcem a dresinkem 75,-, 7. Smažený kuřecí řízek plněný nivou a šunkou, vařený brambor, okurek 79,-, 8. Vepřové nudličky s vysočinou, bramboráčky, zelenina 79,-

TÝDEN S VYSOČINOU                                            Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 4. 4. do pátku 8. 4., 59, 79  Kč                                              Polévka dle denní nabídky 

Letní sezona na blanenském akvaparku se kvapem blíží. „Chceme 
být připraveni otevřít již v květnu. Podle prognóz má lepší počasí 
začít dříve než v minulých letech, nechceme to zaspat,“ uvedl ředitel 
Služeb Blansko Radek Snopek. 

Podle něho se žádné převratné novinky nechystají. „Snad jedna. 
Budeme muset zdražit nepatrně vstupné, okolnosti nás k tomu nutí. 
Několik let se drželo na stejné úrovni, už to dál nejde. Základní sazba 
se tak zvedne z pětasedmdesáti korun na osmdesát,“ upřesnil. 

Krytý bazén přitom bude od začátku července do půlky srpna 
z důvodu plánované rekonstrukce vzduchotechniky uzavřen. „Spolu 
s opravou a zateplením střechy to bude stát osm milionů korun, hra-
dit se bude kompletně z prostředků města,“ prozradil Radek Snopek.
 (bh)

Akvapark nepatrně 
zdraží vstupné

Galerie Kruh přivítá letošní jaro novou výstavou nazvanou symbolicky Ví-
tání jara. Představí na ní tradiční jarní mo  vy v různých podobách výtvar-
ného umění a také dva nové hosty. Manželé Lída a Jan Skácelovi dokážou 
vykouzlit z keramické hlíny půvabné kachle s obrázky nejrůznějších žánrů – 
od přírodních mo  vů až po geometrickou a fi losofi ckou abstrakci. Všechny 
kachle jsou laděné do teplých pastelových barev, které zklidňují naši mysl 
a navozují příjemné pocity. Práce manželů Skácelových je dokladem umělec-
kého mistrovství a potěší duši každého diváka.

Druhým vzácným hostem Galerie Kruh je Jana Šte  ová z Vamberka, která 
tvoří originální vamberskou krajku. Její práce je naprosto úžasná a při pohle-
du na křehkou krásu paličkovaných krajkových obrázků, ozdob, přání, ubru-
sů, pros  rek, ale především neskutečně jemných šperků, se ani nechce uvě-
řit, že je vytvořily lidské ruce. Krajka Jany Šte  ové, charakterizovaná novým 
poje  m, nápaditos  , vzory i originálními materiály, patří mezi špičkové práce 
v tomto oboru. Autorce náleží velký dík nejen za vytvořené dílo, ale také za 
to, že oživuje a předává dále do budoucnos   jednu z nádherných tradic naší 
země. Výstava Vítání jara v Galerii Kruh, na náměs   Svobody č. 14 v Blansku, 
potrvá do konce dubna. Všichni milovníci výtvarného umění a umělecké ře-
meslné tvorby jsou srdečně zváni.  Naděžda Formánková

Vítání jara v Galerii Kruh

Představení společnosti 
INSIA a.s.

Společnost Insia a.s. je nezávislý pojišťovací makléř 
se stabilním postavením na trhu od r. 1992. Jako tako-
vý zastupuje své klienty a spravuje jejich pojistné zá-
jmy. Je tedy nestranným profesionálem, který stojí na 
straně svých klientů a doporučí jim zcela bezvýhradně 
nejvhodnější pojistné krytí – nezávisle na pojišťov-
nách. Síť poboček je zastoupena v ČR, na Slovensku 
a v Rakousku.

Znamená to tedy, že pracujete pro různé pojišťovny?
Ano, je to tak. Jako nezávislí poradci pro řízení rizik a pojiště-

ní pomůžeme klientům na základě jejich požadavků vybrat vhodné 
pojištění a navrhneme preventivní opatření k omezení rizik. Úkolem 
specialistů INSIA je doporučit klientům kvalitní ochranu před násled-
ky nehod či jiných nepříznivých událostí v životě. Převezmeme za kli-
enty vyjednávání s pojišťovnami, zajistíme uzavření pojistných smluv 
za výhodných podmínek, postaráme se o obnovy a změny smluv. 
Budeme nápomocni při řešení pojistných událostí.

Víme, že jednotlivé pojišťovny mají v tomto regionu svoje zastou-
pení ale mohou nabízet pouze svoje produkty. My však chceme jít 
cestou „proklientskou“. Naši klienti si budou moci vyřídit vše u nás. 
A to tady myslím chybělo. Podle jejich požadavků naši pracovníci vy-
berou tu nejoptimálnější variantu pojištění, která je na trhu.Věříme, 
že budou spokojeni a navíc ušetří spoustu času „běháním“ po jed-
notlivých pojišťovnách a díky odborně vedenému vyjednávání získají 
i nižší cenu pojistného.

Insia je nejrychleji rostoucí společností v ČR?
Máte pravdu, i my rozšiřujeme náš tým o nové poradce. Vybíráme si 

kvalitní a fundované profesionály, kteří odvádějí 100% práci. Informa-
ce o možné spolupráci získáte na e-mailu: eva.bacovska@insia.com 
nebo mobilním telefonu 604 455 206.
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Tipy Máme pro vás nabídku nejen z našeho regionu
www.zrcadlo.net Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, volejte: 777 008 399 Nikola Šindelá ová, nebo pište: sindelarova@zrcadlo.net

Inzerce už od 417 K  
za jedno opakování.

Za tvrt roku jen 2500 K !!!

Jedinečná nabídka!

tel.: 775 760 080

tvorba 
webových 
stránek

 reklamní p edm ty 
e-shop    www.rustika.cz

PO ÍTA E SLUŽBY

VODA VODA - TOPENÍ TOPENÍ - - PLYNPLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Karel oupek 
tel.: 604 974 260

karlos.t2@seznam.cz

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Dotace 10  000 Kč

SLUŽBY

Pot ebujete n co 
vytisknout?

Nabízíme

Tel.: 774 408 399

KOMPLETNÍ 
GRAFICKÉ, REDAK NÍ 

A TISKA SKÉ 
SLUŽBY.

SLUŽBY

vyhledáme 

za vás

DOTACE, GRANTY

Tel.: 516 803 200

SLUŽBY

Sokolovna v Boskovicích 
nabízí

prostory 
k pronájmu.

Tel.: 737 843 518

Na m síc DUBEN

Každá nová kuchyň je krásná. Jenže 
to ještě neznamená, že se v ní bude 

dobře vařit. O tom rozhoduje správné er-
gonomické řešení a také několik dalších 
detailů. Jakých? Po rozhovoru a Františ-
kem Mikulou z rájeckého kuchyňského 
studia AZ-NÁBYTEK už máme jasno. 
Pro ty, co přemýšlí o rekonstrukci ku-
chyně či nové kuchyni do nového bytu je 
níže uvedený text to pravé počtení. 

Prostorové a výškové rozmístění
Naše studio je vybavené počítačovým 

programem umožňujícím zhlédnout vaši 
sestavu v 3D provedení včetně barev 
a detailů. Rozmístění by mělo splňovat 
veškeré ergonomické požadavky, to zna-
mená uspořádání vaření, odkládání, mytí, 
skladování potravin, nádobí či čistících 
prostředků. Důležitá je také výška linky. 
Zákazník tak má okamžitou možnost ná-
vrh spoluutvářet či obměňovat. U nás je 
návrh ke každé kuchyni zcela zdarma, 
včetně instalačních plánů pro obklady, 
vodu, odpady, plyn a el. energie.

Jak se nenachodit
Jako základ dobré dispozice bývá 

vnímáno správné řazení tří základních 
pracovních kuchyňských zón – mycího, 
pracovního a varného centra. Před mycí 
centrum nebo do jeho blízkosti se zpra-
vidla umisťuje lednice a spíž, aby se po 
přinesení nákupu postupovalo logicky – 
uložit věci, omýt potraviny, připravit jídlo 
a vařit.

Výběr materiálu nejen vzhledově, 
ale hlavně kvalitně

Vybrat kuchyň, která má být nejen 
pěkná a dekorativní na pohled, ale hlavně 
kvalitní a dlouhodobě funkční, není tak 
jednoduché, jak by se na první pohled 
zdálo. Na trhu je spousta výrobků, které 
toto kritérium nesplňují a tváří se jako pl-
nohodnotná kuchyň či nábytek, ale je to 
veliký klam a to je nutné rozlišit.

Materiálové rozdíly
Hlavním materiálem, který při výrobě 

nábytku používáme, je 18mm tvrzené la-
mino, splňující veškeré hygienické normy 
opatřené certifikátem kvality. Existují totiž 
materiály a mnozí výrobci nábytku je běž-
ně používají, které tyto garance kvality ne-
mají. Spousta kupujících však ani netuší, 
jaký zásadní rozdíl v materiálu může být. 
Námi použité materiály jsou odolné vůči 
vlhkosti, mechanickému poškození, nečis-
totám a agresivním látkám používaných 
v kuchyni. Důležité je také použití kva-
litního vnitřního kování od významných 
světových dodavatelů Blum a Hettich, 
s doživotní garancí, nabízející široký vý-
běr drátěného programu a jiné vychytávky. 
To vše je zárukou dlouhé životnosti.

Správné osvětlení
Rozložení světla v kuchyni je naprosto 

zásadní. V kuchyni, kde máte v ruce ostré 
předměty a horké potraviny, to platí dvoj-
násobně. Velmi zajímavým prvkem jsou 
prosklená světelná dna horních skříněk. 
S optimálním rozložením světla vám také 
poradíme a pomůžeme vybrat z veliké 
škály osvětlení od led pásků až po výklop-
né zářivky. 

Využitelnost spotřebičů a příslušen-
ství 

Správné rozvržení spotřebičů v kuchy-
ni je také velice důležitá věc která nám 
šetří čas i energii a usnadňuje pohyb po 
kuchyni. Při vaření každý ocení, když je 
vše pěkně po ruce a nic nepřekáží. Dosta-
tek volného prostoru mezi všemi zónami 
je zásadní. Stejně tak výškové rozměry, 
předejdeme tak namáhání zad. Správné 
a především praktické rozvržení v kuchyni 
platí i pro detaily jako jsou koše na tříděný 
odpad, žehlící prkno, kráječ na chleba…

Drátěný program
Drátěný program je v dnešní kuchy-

ni samozřejmostí, která vám zpříjemní 

a hlavně usnadní dostupnost nádobí, nebo 
ingrediencí, ty jsou pak nadosah. 

Kuchyňské trendy
Všechny trendy směřují k úspoře času, 

energií a hlavně k pohodlí a usnadnění prá-
ce v kuchyni – lakovaná dvířka, granitové 
dřezy, pracovní desky z přírodního nebo 
umělého kamene. Vestavné spotřebiče od 
domácí firmy CONCEPT, i od všech před-
ních výrobců. 

Rád vás pozvu do naší rájecké vzorkov-
ny, ve které jsou k vidění různé možnosti 
ve vybavení kuchyní i vestavných skříní 
vybavené velkým množstvím drátěných 
programů, dřezů a úchytek. Mnoho druhů 
osvětlení, tlumeného dovírání dvířek i zásu-
vek a různými typy odpadkových košů od 
standardních, až po koš ovládaný fotobuň-
kou. Pracovní desky nabízíme ve velkém 
množství dezénů v různých tloušťkách 28, 
38 nebo 50 mm. Místo obkladaček lze dnes 
instalovat třeba zástěna v barvě pracovní 
desky nebo oblíbené kalené obarvené sklo.

Odborná montáž
U některých výrobců si vyberete ku-

chyň a smontovat - sešroubovat si ji musíte 
sami, protože místo vysněné linky dosta-
nete jen balíčky prkýnek a lepidlo. A když 
si přejete montáž, tak často zaplatíte  
80-100 % z ceny kuchyně. Naše kuchyně 
montujeme sami a zdarma!

Záruka a servis
Poskytujeme kompletní služby od 

zaměření daného prostoru, přes návrh 
3D, dodávku spotřebičů, dopravu až 
po odbornou montáž. Prostě od A do Z. 
Samozřejmě záruční a pozáruční servis.  
Našim zákazníkům 
nabízíme záruku 36 
měsíců zcela bezplat-
ně. Jako bonus od nás 
každý dostává dopravu 
a montáž do 40 kilo-
metrů zdarma.

Desatero typů pro správnou kuchyni

Advokátní kancelář 
JUDr. Miroslavy Michálkové 

nám. Republiky 3 
(budova Komerční banky) 

Blansko 

poskytuje právní služby 
občanům i společnostem 

v oblasti občanského, 
obchodního a rodinného 

práva zejména 
při zastupování v soudním 
řízení, sepisu kupních 
a darovacích smluv, 

vymáhání pohledávek,  
rozvodovém řízení etc. 

Tel.: 516 418 600 
602 930 359 

email:  
miroslava.michalkova@

centrum.cz

Originální šperky a oděvy, ezoterickou literaturu, ke-
ramiku z autorských dílen, bylinkové polštářky, kvalitní 
mýdla, čaje, hrníčky, dekorace, svíčky, lucerny, zahradní 
dekorace, panenky s porcelánovou hlavou pro sběrate-

le a mnoho dalších zajímavých výrobků nabízí prodejna 
U SLUNÍČKA v Blansku. 

„Od poloviny února nás lidé najdou na nové adrese, 
konkrétně v budově na nám. Svobody 2 v pasáži mezi 

zahradnictvím U Kopřivů a prodej-
nou Jena,“ říká provozovatel obchodu 
Vladimír Kunc s  m, že momentálně 
kromě tradičního sor  mentu nabí-
zejí zákazníkům i velikonoční deko-
race a barvy na vajíčka od českých 
výrobců. Více podrobnos   najdou 
zájemci na internetových stránkách 
www.uslunicka.cz, kde funguje také 
e-shop. Prodejna U SLUNÍČKA má 
svoji pobočku také na Státním zám-
ku v Lysicích, otevírací doba je podle 
provozu zámku. V Blanenské prodejně 
vás s úsměvem přivítají od Po – Pá 9 – 
12hod. a 13 – 17 hod. So 9 – 11hod.

Řada lidí přecení své fi nanční 
možnos  . Navíc, dost běžně - jiný 
scénář: ztráta zaměstnání, k tomu 
nějaká delší nemoc a její léčení, 
pokles či ztráta příjmů - a z toho 
plynoucí neschopnost splácet své 
půjčky, úvěry, dluhy.

A radost mnohých rodin z je-
jich nové televize, domácího kina, 
či auta vystřídá šok, když na dveře 
příš   rok zaklepe kvůli nespláceným 
úvěrům exekutor. A je tu problém. 

Insolvenčním zákonem tu exis-
tuje způsob, jak se zabavení nejen 
vánočních dárků - vyhnout. Pokud 
dlužník opravdu bude ch  t alespoň 
část dluhů spla  t, bude moci pro-
střednictvím soudu na sebe vyhlásit 
tzv. osobní bankrot. Proces oddluže-
ní bude trvat pět let a dlužník musí 
věřitelům zapla  t minimálně třicet 
procent jejich pohledávek. Přesto 

osobní bankrot nebude pro každé-
ho. Jak to zjis  te?

Otevřeli jsme právě pro vás kan-
celář. Společnost Abivia, s.r.o. je 
specialistou v řešení problémů, tý-
kajících se zejména fyzických osob. 
Ale nejen i těch.

Od ledna 2011 je v Blansku na 
náměs   Svobody 8/14 místo, kde 
je možné zdarma konzultovat mož-
nost vlastního oddlužení. Tady zjis  -
te, zda oddlužení, tedy onen osobní 
bankrot podle insolventního zákona 
- je řešením pro vás...“

Kontakt: Kancelář Abivia s.r.o., Blansko, nám. Svobody 8/14 
Tel.: 722 605 909, e-mail: abivia.blansko@centrum.cz,  www.abivia.cz 

 
 

Využijte zákonné možnosti a splácejte již od 30 % vašich závazků... 

Novou turis  ckou atrakcí města Blanska by 
se mohla v brzké době stát věž kostela sv. Mar-
 na. Jak řekl Jiří Kučera z blanenského měst-

ského úřadu, tato myšlenka vznikla v únoru při 
natáčení pořadu Toulavá kamera, který by se 
v nejbližší době měl objevit na obrazovce Čes-
ké televize. „Je odsud ničím nes  něný výhled 
na celé město. Chce to ale určité úpravy celé 
věže,“ prozradil. Vedení farnos   se této myš-
lence nebrání. 

Co je třeba udělat? „Za  m je vše ještě ve stá-
diu úvah. Je jisté, že bude třeba opravit schodiš-
tě, které není zrovna v ideálním stavu, aby moh-
lo snést případný nápor návštěvníků. Vyměnit se 
musí i okenní prvky, aby umožnily lepší výhled. 
Dosavadní okenice s roletami nejsou ideálním 
řešením,“ má jasno Kučera. Podle něho by se 
nemuselo jednat o nijak astronomickou částku. 
„Projekt je teprve na začátku. Podle předběž-
ného odhadu by se ale nemuselo jednat určitě 
o více než jeden milion korun,“ myslí si. 

Návštěvníci by tak mohli obdivovat i unikátní 
zvon Poledník, který patří k nejstarším na Mo-
ravě. „Ten se dochoval jako jediný z původních 
tří. Další dva byly zabaveny vojsky za světových 
válek,“ říká Kučera. Nahrazeny byly nově ulitými 
v roce 1958. „Jména mají po Panně Marii a sva-
tém Mar  novi,“ upřesnil. Podle jeho plánů by se 
otevřená věž mohla stát dalším atrak  vním mís-
tem v Blansku. Nahrává tomu třeba i vhodná po-
loha kostela kousek od vlakové zastávky,“ dodal 
blanenský úředník, který má ve městě na staros   
oblast cestovního ruchu. Jak řekl, věž by mohla 
být zpřístupněna zhruba za rok a půl.  (bh)

Kostelní věž bude zpřístupněna

František HRUŠKA 

František HRUŠKA

SLUŽBY

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna
 Světlovody
 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

SLUŽBY

VOLÁNÍ ZDARMA
800 100 719

Mobil: 607 117 000 

taxi REICH

SLUŽBY

Stavební firma DURIT se zabývá výstavbou 
inženýrských sítí a rodinných domů 

nabízí:

 pronájem kolových bagrů KOMATSU 
a JCB 3cx se strojníkem, 

 silniční vál 9 tun
 nákladní dopravu po celé republice, 

vozy Iveco 7 tun a 14 tun, hákové 
kontejnery na převoz sypkého 
materiálu, zeminy a suti

KONTAKTY: Tel. a fax: 516 418 755, 777 889 601
                 E- mail: durit@centrum.cz 

Otvírám tvé srdce bílým klí-
čem je název projektu občanské-
ho sdružení Bílý klíč porozumění, 
které se snaží od roku 2003 zvy-
šovat kvalitu života nevidomým 
a těžce zrakově pos  ženým oso-
bám z našeho regionu.

„Díky lidem s velkým srdcem 
budeme moci dovybavit klubovny 
pro nevidomé, a  m umožníme 
těmto lidem možnost setkávat se. 
S  m souvisí i rozšíření sor  men-

tu nabízených kompenzačních 
pomůcek, které nahrazují v životě 
člověka nejcennější smysl - zrak. 
Díky těmto ak  vitám umožníme 
handicapovaným osobám zvýšit 
jejich sebedůvěru, napomůžeme 
jim ke zmenšení, v nejlepším pří-
padě k odstranění informačního 
defi citu,“ říká Marie Reková. 

A jak mohou lidé pomoci? 
Podpořte sdružení BÍLÝ KLÍČ 
POROZUMĚNÍ zasláním SMS ve 

tvaru: DMS VIDIME na telefonní 
číslo 87777. Projekt DMS je pro-
vozován Fórem dárců, cena SMS 
je 30 Kč, Bílý klíč porozumění 
obdrží 27 Kč. Přispívat můžete 
také pravidelně, každý měsíc, 
po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat SMS ve tvaru: DMS ROK 
VIDIME na číslo 87777 a každý 
měsíc Vám bude automa  cky 
odečtena částka 30 Kč. Více na 
www.bkp-vidime.cz.  (zpr)

Odesláním DMS pomůžete zrakově postiženým

O   - řešení inančních problémů

Prodejna U Sluníčka 
v Blansku je na nové adrese



úterý 5. dubna 2011 SERVIS14
VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Velikonoční výstava s ukázkou řeme-
sel.

středa 13. dubnastředa 13. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna ve 14 hod.: Recitační přehlídka pro žáky 4. - 9. tř. ZŠ. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s kotlíkem č. 138 - Maroko, beseda 
s Igorem Medkem. 
Boskovice - Klubovna ČSZ kpt. Jaroše 19 ve 14.30 hod.: Odborná zahrád-
kářská poradna. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat. 
Boskovice - Zámecký skleník v 16 hod.: Přednáška léčitele a bioterapeuta 
Vladimíra Ďuriny. 
Boskovice - Studovna městské knihovny v 16 hod.: Léčba na bázi pulsní 
magnetoterapie, přednáška A. Vykydalové. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Koncert studentů brněnské 
konzervatoře.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Správci osudu.
Boskovice v 19.30 hod. Londýnský gangster.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Varieté.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Velikonoční výstava s ukázkou řemesel.

čtvrtek 14. dubnačtvrtek 14. dubna
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 9.45 hod.: Včelí medvídci od jara do 
zimy, hraje divadlo Věž. 
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Ky  čka, hraje a zpívá Cimbálová 
muzika ZUŠ Blansko. 
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Prodejní módní přehlídka originální 
úpletové módy Ivety Nedomové. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: RH Faktor 2011, pěvecká soutěž. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičov-
ství. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Fimfárum do tře  ce všeho dobrého.
Blansko ve 20 hod. 127 hodin.
Boskovice v 17 hod. Rio 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Vřískot 4.
Doubravice v 18 hod. Nickyho rodina.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Velikonoční výstava s ukázkou řemesel.

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 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Provozní doba boskovických lázní
                    plavecká část   rekreační část

Út. 5. 4. 1100-1600 1830-2100 1130-1530 1830-2100

St. 6. 4. 630-830 1200-1400 1830-2100 1030-1400 1530-1730 1830-2100

Čt. 7. 4. 630-750 1030-1600 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pá. 8. 4. 630-750 1200-1600 1700-2100 1000-1600 1700-2100

So. 9. 4. 1000-1300 1500-2100 1000-1300 1500-2100

Ne. 10. 4. 900-2000 900-2000

Záhada Vavřinecké lípyZáhada Vavřinecké lípy
Zveme Vás na putování za nejkrásnějšími pa-

mátnými stromy Blanenska a Boskovicka, které 
jsou svědky naší minulos   i současnos  . Zasluhují 
si naší pozornost a ochranu, protože jsou největší-
mi žijícími organismy na světě a jejich životy jsou 
spjaty s životy mnoha dalších... 

Při návštěvě Sloupsko-šošůvských jeskyní, jež 
jsou největší zpřístupněné jeskyně na území Čes-
ké republiky, stojí také za pozornost památná lípa 
přímo napro   známé horolezecké skále zvané Hře-
benáč. Už před sto lety o této lípě psal Jan Evange-
lista Chad   Ševě  nský v knize Dějiny lesů a lesnic-
tví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která byla 
prvním rozsáhlým soupisem významných stromů 
u nás. Lípa také někdy bývá nazývána lípou sv. Cyri-
la a Metoděje. Podle pověs   měli pod korunou lípy 
sva   věrozvěstové kř  t okolní lid. Vzhledem k tomu, 
že se stáří tohoto stromu odhaduje na 250 let, bylo 
to zřejmě pod předchůdkyní nynější lípy. Pravděpo-
dobněji ale probíhaly křty u vod zdejšího potoka, jak 
bylo v tehdejších dobách zvykem. Sousední lípa pak 
poskytovala s  n poutníkům, kteří sem přišli s mno-
hými ob  žemi i z velké dálky, neboť krajina byla teh-
dy ještě pokryta hustými lesy. Skála Hřebenáč, za-
krývá ještě jednu zajímavost. U její paty se propada-
jí do nitra zemských hlubin vody sloupského potoka 
Luha. Často se ale stává, že v době jarního tání nebo 

prudkých dešťů nestačí propadání pojmout množ-
ství vod, které pak přelévají silnici a vytváří vodní 
plochu na louce pod penzionem Broušek. 

Dalším zajímavým místem ve Sloupu je zdej-
ší hřbitov nacházející se téměř na 
konci obce V jeho samostatné čás   
jsou pohřbeni někteří významní pří-
slušníci hraběcí rodiny Salmů. Zde se 
také nachází dvě památné lípy, které nesou jejich 
jméno. Knížecí rod Salmů byl jedním z největších 
pozemkových vlastníků na Moravě do roku 1945. 
Hugo Fran  šek Salm-Reiff erscheidt-Raitz (1. 4. 
1776 – 31. 3. 1836) náležel k předním moravským 
osobnostem své doby. Byl pokrokovým a obratným 
průmyslníkem, vědcem, milovníkem umění, sběra-
telem. Nebývalou měrou přispěl k rozkvětu svého 
panství a stál u zrodu některých ins  tucí, především 
Moravského zemského muzea v Brně v r. 1817. Hra-
běnka Karolína z Rogendorfu dala postavit zdejší 
barokní kostel Pany Marie Bolestné, jež je dodnes 
významným poutním místem. 

 Modrá turis  cká značka nás povede cestou 
poutníků do starobylé obce Vavřinec. Cestou po-
tkáme několik křížků a božích muk, kterých na 
území obce můžeme najít celkem 11. Ve Vavřinci 
se nachází dvě významné lípy, které právě v těchto 
dnech posuzují pracovníci CHKO Moravský kras na 

zařazení do kategorie památný strom. Mohutnější 
z nich roste na pozemku pana Žáčka v blízkos   sil-
nice směrem na Veselici a ta mladší v centru obce 
pod bývalou požární nádrží. Některé mapy jednu 

z nich uvádějí pod názvem Vavři-
necká. Je záhadou která z nich by 
měla tento název nést, protože 
Vavřineč   tak nenazývají žádnou 

z nich. Že by Vavřinec měl svoji Vavřineckou lípu 
mít je ale zřejmé, protože je také součás   znaku 
obce. Až Vás povedou kroky do Vavřince, můžete 
si obě lípy prohlédnout a napsat nám svůj názor 
na e-mail: pamatne.stromy@email.cz, případně 
i poslat jejich fotku.

Vhodná příležitost k návštěvě bude na Bílou sobo-
tu (23. dubna 2011 od 9 do 18 hodin), kdy se bude 
konat v sousední Veselici IX. Velikonoční jarmark. 
Na jarmarku se můžete těšit na výrobky honosící se 
značku Moravský kras – regionální produkt. Při té 
příležitos   můžete navš  vit známou rozhlednu Pod-
vrší. Místní knihovna v rámci tzv. Knihobraní nabízí 
všem návštěvníkům, kteří s sebou přinesou a věnují 
zdejší knihovně jakoukoliv publikaci s regionální té-
ma  kou, výstup na tuto rozhlednu zdarma. I přesto, 
že nemáte žádnou regionální publikaci, stojí zato 
vystoupat na vrchol této rozhledny a porozhlédnou 
se po kraji.  Kateřina Židů

SS

pátek 15. dubnapátek 15. dubna
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: II. narozeniny Berušky, naro-
zeninová oslava s programem, v 17 hod.: Cvičení pro těhulky a maminky. 
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou. 
Sloup - Kostel v 10.30 hod.: Květný pátek, hlavní bohoslužba. 
Sulíkov - ZŠ v 18 hod.: Pověs   z našeho okolí, beseda s Evou Nečasovou. 

DIVADLODIVADLO
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19 hod.: Jak začala a skončila trojská válka, 
premiéra představení Divadelního spolku Rájec-Jestřebí. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Fimfárum do tře  ce všeho dobrého.
Blansko ve 20 hod. 127 hodin.
Boskovice v 17 hod. Rio 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Vřískot 4.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Profesionální manželka.
Olešnice v 19 hod. Venuše.
Šebetov v 19.30 hod. The Fighter.
Velké Opatovice v 17 hod. Na vlásku. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. Cizinec.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Koncert Věry Špinarové. 

PLESPLES
Kuničky - Kulturní dům ve 20 hod.: Jarní ples, hraje Nota Bene. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Velikonoční výstava s ukázkou řemesel.
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Barbora Pokorná, obrazy, vernisáž výstavy. 
Letovice - Galerrie PEX v 18 hod.: Antonín Kroči - obrazy, Antonín Kroči ml. 
- sochy. 
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Šperky a korálky Jany Počuchové, ver-
nisáž výstavy náhrdelníků, náušnic a náramků. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Lysice - Lidový dům ve 20 hod.: V13, Deliverance, Professor Leopard, koncert. 

sobota 16. dubnasobota 16. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Velikonoční dílna. 
Blansko - Cvičiště na sportovním ostrově v 16 hod.: Coursing pro veřejnost. 
Boskovice - Sokolovna v 17.30 hod.: Oslavy 60. výročí založení souboru Velen. 
Olešnice - U hasičárny v 8 hod.: Turis  cký pochod Olešnice - Štěpánov. 
Velenov - Hřiště za kulturním domem v 9 hod.: Den Země.

DIVADLODIVADLO
Lipůvka - Sál OÚ v 17 hod.: Torná-
do, hraje Ochotnické divadlo Bos-
kovice. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Fimfárum do 
tře  ce všeho dobrého.
Blansko ve 20 hod. 127 hodin.
Boskovice v 17 hod. Rio 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Vřískot 4.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Profesio-
nální manželka.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Moravské kar-
tografi cké centrum v 16 hod.: Duo 
Amarilis, koncert, zazní skladby Han-
dla, Mozarta, Myslivečka aj.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Dělnický dům ve 14 hod.: 
Velikonoční výstava s ukázkou ře-
mesel.

PLESPLES
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: 
Jarní ples ZUŠ Letovice. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 
hod.: Country bál se skupinou 
Trumf. 

neděle 17. dubnaneděle 17. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 9 hod.: Závody agility. 

DIVADLODIVADLO
Rudice - Kulturní dům v 17 hod.: Doricha a Amasid aneb Jak to bylo s Popel-
kou, hraje kř  nský ochotnický soubor Křový. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18 hod.: Jak začala a skončila trojská válka, 
repríza představení Divadelního spolku Rájec-Jestřebí. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 13 hod.: Prodejní velikonoční výstava, 
perníky, sušené vazby, koření, čaje, kraslice aj.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Fimfárum do tře  ce všeho dobrého.
Blansko ve 20 hod. 127 hodin.
Boskovice v 17 hod. Rio 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Český lev 2011: Pouta.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - Společenské centrum v 15 hod.: Kamila Dohnalová - vitráže, Ol-
dřich Treutner - šperky, vernisáž výstavy. 
Blansko - Dělnický dům ve 14 hod.: Velikonoční výstava s ukázkou řemesel.

pondělí 18. dubnapondělí 18. dubna
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Zdobení velikonočních 
perníčků + hernička. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Lepek a tekuté kaše, beseda s J. Sed-
lákovou. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hezké vstávání.
Boskovice v 19.30 hod. Správci osudu.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 16 hod.: Jaro kolem nás, vernisáž prodejní vý-
stavy výrobků dě   a maminek z Centra Motýlek. 

Výstavní síň zaplní vitráže a šperky
Adamov - Neobvyklou výstavu připravil na duben adamovský Historicko-

vlas  vědný kroužek. Milovníkům výtvarného umění představí práce Kamily 
Dohnalové a Oldřicha Treutnera. Malby a kresby tak vystřídají vitráže a šper-
ky. Vernisáž výstavy je stanovena na 17. dubna od 15 hod.  (ama)

Knihovna nabízí setkání s tajemnem
Blansko - Náš svět není tak obyčejný, říká autor knih o nadpřirozených 

jevech, tajemných úkazech a nevysvětlených archeologických nálezech Ar-
nošt Vašíček. Mnohé z nás láká tajemno a proto regionální oddělení Měst-
ské knihovny v Blansku pozvalo Arnošta Vašíčka na dvě zajímavé besedy. 
První z nich s názvem Planeta záhad se uskuteční 5. dubna od 18 hodin kul-
turním domě v Šošůvce, druhá o den později ve stejném čase v kulturním 
domě v Němčicích ponese název Bytos   odjinud.  (ama)

VZPOMÍNKA
Dne 7. dubna vzpomeneme  
nedožitých 80 let 
 
pana ZDEŇKA MAZALA z Lysic.
 
Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

 Manželka s rodinou.



úterý 5. dubna 2011 SPORT15
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Úřední začátek muži 15.30, dorost 
13.15, žáci 10 hod. (pokud není 
uvedeno jinak).

sobota 9. dubna
Divize: Blansko – Bystrc: Reich, 
Ságl, Kolář.
KP: Ivančice – Boskovice. 
I.B třída: Svratka – Blansko B.
III. třída: Kunštát B – Kotvr-
dovice: Pfeifer, Korbel, Borek. 
Ráječko B – Vísky: Flek, Jalový, 
Skoták.
IV. třída: Vilémovice B – Lom-
nice: Tejkal, Manoušek, Sychra. 
Doubravice B – Valchov: Pospíšil, 
Nečas, Mořkovský. Benešov – 
Adamov (v Kořenci): Bureš, Pin-
kava, Hrnčíř.
KP dorostu: Tasovice – Boskovi-
ce (13.15, 15.30). 
I. třída dorostu: Chrlice – Rájec-
Jestřebí. Kunštát – Bučovice. 
II. třída dorostu: Lipovec – 
Vavřinec (15.30): Stloukal.
KP žáci: Blansko – Veselí (10.30, 
12.15). Boskovice – Sparta B 
(9.00, 10.45).
I. třída žáci: Tišnov – Letovice 
(14.15, 16.00).
OP st. žáci: Kotvrdovice – Ráječ-
ko (14.00): Zaoral. Doubravice – 
Drnovice (13.15): Nečas. 
OP ml. žáci: Kunštát – Olomu-
čany (11.30): Stria. Boskovice C 
– Vysočany (13.30). 
Divize ženy: Ráječko – Brodek 
(13.00).

neděle 10. dubna
KP: Rájec-Jestřebí – Kuřim. M. 
Krumlov – Ráječko.
I.B třída: Ivanovice – Olešni-
ce. Kunštát – Rousínov B. Černá 
Hora – Bořitov.
II. třída: Kořenec – Lipovec: Br-
no-venkov, Brno-venkov, Burgr. 
Kořenec – Lysice: KRD1, Manou-
šek, Tejkal. Šošůvka – Jedovnice: 
Lazar, Krejčíř, Svoboda. Rudice 
– Sloup: Jelínková, Hřava, Borek. 
Doubravice – Vavřinec: Hřebíček, 
Landa, Sychra. Olomučany – Le-
tovice: Brno-město, Brno-město, 
Skoták. Drnovice – Vysočany: Ze-
mánek, Novotný D., Král.
III. třída: Knínice – Olešnice B 
(ve Vískách): Brno-venkov, Br-
no-venkov. Ostrov – Skalice: Ha-
dáček, Musil, Hrnčíř. Vilémovice 
– Lipůvka: Brno-město, Brno-
město. Lažany – Bořitov B: KRD, 
Ševčík, Vala. Vranová – V. Opato-
vice (v Letovicích): Mořkovský, 
Nečas, Pospíšil.
IV. třída: Svitávka – Lažánky 
(v Lažánkách): Zaoral, Flek. Ko-
řenec B – Skalice B (13.15): Ma-
noušek, KRD1, Tejkal. Voděrady 

– Jedovnice B: Pinkava. Č. Hora 
B – Úsobrno (13.15): Frýbort. 
Cetkovice – Bukovina: Stloukal. 
KP dorostu: HO-ŠA B – Blansko 
(10.00, 12.15).
I. třída dorostu: Rudice – Čebín 
(13.00).
II. třída dorostu: Ráječko – Je-
dovnice (12.30): Krempaský. Li-
půvka – Adamov (13.00): Borek. 
Ostrov – Sloup (12.45): Hrnčíř, 
Hadáček. Olomučany – Kotvrdo-
vice (12.30): Skoták. Lysice – Vo-
děrady (13.00): Král. Doubravice 
– V. Opatovice (13.00): Landa. 
Svitávka – Vísky: Stria. 
I. třída žáci: Boskovice B – Slo-
van (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Rájec-Jestřebí – Lipo-
vec: Novotný D. Sloup – Lipůvka: 
Tejkal. Rudice – Vavřinec: Skoták. 
Č. Hora – Adamov: Strya st. Oleš-
nice – Svitávka (13.30): Pfeifer. 
Lysice – Voděrady: Král. Kníni-
ce – Vísky: Hrnčíř. Cetkovice – 
V. Opatovice: Burgr. 
OP ml. žáci: Rájec-Jestřebí – 
Blansko B (9.30): Novotný D.
Divize ženy: Kotvrdovice – Ho-
lešov (10.00). Lažany – Šternberk 
(12.30). Kunštát – Kostelec (10.00).

Úřední začátek muži 16.00, dorost 
13.45, žáci 10 hod. (pokud není 
uvedeno jinak).

sobota 16. dubna
KP: Boskovice – Židenice. 1.SC 
Znojmo B – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Blansko B – Tišnov. 
Medlánky – Kunštát. Bosonohy – 
Olešnice.
III. třída: Ráječko B – Knínice. 
Skalice – Olešnice B.
IV. třída: Jedovnice B – Kořenec B. 

neděle 17. dubna
Divize: Rosice – Blansko.
KP: Ráječko – Bzenec.
I.B třída: Bořitov – Ochoz. Rou-
sínov B – Černá Hora.
II. třída: Drnovice – Boskovice 
B. Vysočany – Olomučany. Leto-
vice – Doubravice (16.30). Vavři-
nec – Rudice. Sloup – Šošůvka. 
Jedovnice – Kořenec. Lipovec – 
Lysice.
III. třída: Vísky – Vranová. 
V. Opatovice – Kunštát B. Kotvr-
dovice – Lažany. Bořitov B – Vi-
lémovice (13.45). Lipůvka – Ost-
rov. 
IV. třída: Benešov – Svitávka 
(v Kořenci). Adamov – Cetkovice. 
Bukovina – Doubravice B (v Bu-
kovince). Valchov – Č. Hora B. 
Úsobrno – Vilémovice B. Lomni-
ce – Voděrady. Skalice B – Lažán-
ky (v Lažánkách).
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 R  – B , 1 0 2
2 R  – B , KP 1 0 2
3 B  – Ž , KP 1 0 2
4 I.SC Z  B – R -J , KP 1 0 2
5 B  B – T , I.B 1 0 2
6 R  B – Č  H , I.B 1 0 2
7 D  – B  B, OP 1 0 2
8 L  – D , OP 1 0 2
9 V  – R , OP 1 0 2

10 J  – K , OP 1 0 2
11 L  – L , OP 1 0 2
12 B  B – V , III. . 1 0 2
13 V. O  – K  B, III. . 1 0 2
14 S  – Š , OP 1 0 2

3. kolo3. kolo
TIPOVAČKA

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

1 B  – B , 1 0 2
2 R -J  – K , KP 1 0 2
3 I  – B , KP 1 0 2
4 M. K  – R , KP 1 0 2
5 K  – R  B, I.B 1 0 2
6 K  – L , OP 1 0 2
7 Š  – J , OP 1 0 2
8 R  – S , OP 1 0 2
9 O  – L , OP 1 0 2

10 D  – V  , OP 1 0 2
11 O  – S , III. . 1 0 2
12 V  – L , III. . 1 0 2
13 L  – B  B, III. . 1 0 2
14 Č  H  – B , I.B 1 0 2

2. kolo2. kolo
TIPOVAČKA

Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Fot-
balové trávníky již naplno ožily, 
odstartoval i okresní přebor.

Lipovec – Šošůvka 1:1 (1:0), 
Vágner V. – Doležel, ČK: Zukal 
– Musil. 

Podzimní král okresního přebo-
ru zlehka klopýtl hned v prvním 
kole. Úvod zápasu mu přitom 
vyšel, když vedl od 3. minuty po 
Vágnerově přízemní střele k tyči. 
A mohlo být pro hosty hůře, po 
střelách Lipoveckých zaduněla 
tyč i břevno. Po změně stran ale 
domácím jako by došly síly a Šo-
šůvka vycítila šanci. Ovládla hru 
a po Doleželově excelentní trefě 
do šibenice dosáhla na zaslouže-
nou remízu.

Vysočany – Boskovice B 2:2 
(1:1), Přikryl R. 2 – Jordánek, Pa-
vel, ČK: Doležel (B).

Natěšení domácí fanoušci se tří-
bodového zisku nedočkali. Hosté 

vedli, dvěma góly otočil skóre ve 
prospěch Vysočan Roman Přikryl, 
odchovanec Blanska, který přišel 
na jaro z rodného Vavřince. Bos-
kovice dokázaly vyrovnat, a když 
šly po vyloučení Doležela do de-
seti, domácí paradoxně již nedo-
kázali odpovědět.

Letovice – Drnovice 1:2 (0:1), 
Dvořák L. – Crhák 2.

Šlágr kola skončil lépe pro hos-
ty. Drnovicím pomohl v úvodní 
půlhodině skvělý brankář, který 
zneškodnil tři tutovky domácích. 
Nemýlil se ale zkušený Crhák 
a poslal v 35. minutě svůj celek 
do vedení. V 60. minutě sice při-
šlo vyrovnání, drnovický kanonýr 
však v 85. minutě odpověděl roz-
hodující trefou. 

Vavřinec – Olomučany 1:3 
(1:1), Nečas – Navrkal, Štrajt P., 
Novotný P. 

Zápas hraný v Olomučanech 
pro sebe rozhodli domácí až v sa-
mém závěru. Přestože byli po 
většinu utkání jasně lepší, vavři-

necká defenzíva dlouho slavila 
úspěch. Teprve branky z 85. a 89. 
minuty přinesly tři body pro Olo-
mučany a ještě více posílily roli 
Vavřince jako jasného kandidáta 
na sestup.

Sloup – Doubravice 5:2 (1:1), 
Mikulášek 2, Kleveta, Zouhar, 
Kala, – Daněk M., Ondráček, ČK: 
Bouda – Daněk J. 

Ve sloupském dresu se poprvé 
představil matador Libor Škvare-
nina. Domácí se dlouho při jarní 
premiéře brankově trápili. Dvakrát 
prohrávali a zvrat přišel až v po-
slední půlhodině. Byl o to výraz-
nější. Po vyrovnání Zouhara přišly 
ještě tři další trefy do doubravické 
sítě a pro hosty nadějně výsledko-
vě rozehraný zápas se obrátil v pě-
tibrankový příděl. 

Jedovnice – Rudice 3:0 (2:0), 
Janda, Gryc, Pokorný. 

Derby mělo tentokrát poměrně 
jednoznačný průběh. Již v 8. mi-

nutě hlavou skóroval Janda, deset 
minut před půlí jej dalším zása-
hem podpořil Gryc po vyšachová-
ní rudické obrany. I druhá půle se 
hrála pod jedovnickou taktovkou. 
Skórovat se nepodařilo Martinu 
Sehnalovi, jemuž brankář lapil 
v 80. minutě penaltu. 

Lysice – Kořenec 0:0.
Domácí byli o něco lepší, vytvo-

řili si i dvě dobré příležitosti, které 
však neproměnili. Hosté si tak se 
štěstím odvezli z Lysic bod.
  1.  Lipovec  15  10  2  3  37:19  32
  2.  Letovice  15  9  2  4  41:26  29 
  3.  Drnovice  15  9  2  4  43:33  29 
  4.  Doubravice  15  9  1  5  40:25  28 
  5.  Jedovnice  15  9  1  5  40:27  28 
  6.  Sloup  15  8  3  4  26:20  27 
  7.  Vysočany  15  7  2  6  34:37  23 
  8.  Kořenec  15  6  3  6  37:29  21 
  9.  Boskovice B  15  5  4  6  32:34  19 
  10.  Šošůvka  15  5  3  7  38:38  18 
  11.  Rudice  15  4  4  7  23:30  16 
  12.  Lysice  15  4  3  8  19:42  15 
  13.  Olomučany  15  4  1  10  21:44  13 
  14.  Vavřinec  15  0  1  14  21:48  1

Okresní přebor má za sebou jarní premiéru, lídr ztra  l dva body

Petr Crhák rozesmutnil Letovice

Sloup - Doubravice 5:2.  Foto Pavel NovákSloup - Doubravice 5:2.  Foto Pavel Novák

Z  
fotbal

III. třída: Vísky – Knínice 0:1 (0:0), 
Horák. V. Opatovice – Ráječko B 3:1 (2:0), 
Dokoupil Z., Ille, vlastní – Prokop. Kotvr-
dovice – Vranová 1:1 (0:0), Hloušek – Bed-
nář. Bořitov B – Kunštát B 3:3 (1:1), Ostrý 
Z., Kolář L., Havlík J. – Dvořák M., Nedo-
ma, Křepela L. Lipůvka – Lažany 2:0 (1:0), 
Macko, Bouda T., ČK: Maděránek (Laž.). 
Skalice – Vilémovice 0:2 (0:0), Školař, Se-
hnal, ČK: Bílek – Školař. Olešnice B – Ost-
rov 1:0 (0:0), Bartoš M.
  1.  Lipůvka  15  11  1  3  45:13  34 
  2.  Skalice  15  11  1  3  40:19  34 
  3.  Kotvrdovice  15  10  2  3  28:14  32 
  4.  Vilémovice  15  8  5  2  30:17  29 
  5.  Bořitov B  15  8  3  4  39:35  27 
  6.  Vranová  15  7  4  4  33:30  25 
  7.  Knínice  15  5  4  6  20:25  19 
  8.  Kunštát B  15  4  6  5  24:30  18 
  9.  Vísky  15  5  2  8  30:27  17
  10.  V.Opatovice  15  5  2  8  32:31  17 
  11.  Lažany  15  4  1  10  20:42  13 
  12.  Ráječko B  15  3  3  9  24:39  12 
  13.  Olešnice B  15  3  1  11  13:34  10 
  14.  Ostrov  15  3  1  11  17:39  10

IV. třída: Adamov – Svitávka 0:2 (0:1), 
Novák 2. Bukovina – Benešov 0:5 (0:2), 
Abrahám Martin, Abrahám Michal 2, He-
nek, ČK: Štrof (Buk.). Valchov – Cetkovice 
2:2 (1:1), Zelený, vlastní – Lepka J., Huptys 
R., ČK: Culek (C). Úsobrno – Doubravice 
B 2:1 (1:1), Hrouzek, Macháček – Miku-
lášek. Lomnice – Černá Hora B 1:0 (0:0), 
Seifer. Jedovnice B – Vilémovice B 2:1 
(0:0), Nejezchleb, Pešička – Krejčí. Skali-
ce B – Voděrady 1:4 (1:2), Černohlávek – 
Bednář M. 2, Bednář P., Koudelka, Lažánky 
– Kořenec B 1:3 (1:0), Tomek – Dvořák, 
Schűlzce, Vašek.
  1.  Benešov  16  14  2  0  81:14  44 
  2.  Lomnice  16  13  1  2  45:14  40 
  3.  Jedovnice B  16  12  0  4  46:27  36 
  4.  Svitávka  16  11  2  3  44:21  35
  5.  Voděrady  16  9  1  6  37:27  28 
  6.  Kořenec B  16  9  1  6  42:37  28 
  7.  Lažánky  16  9  1  6  42:45  28

  8.  Cetkovice  16  6  5  5  35:27  23 
  9.  Adamov  16  7  1  8  31:35  22 
  10.  Doubravice B  16  5  1  10  22:32  16 
  11.  Úsobrno  16  5  0  11  24:48  15 
  12.  Skalice B  16  4  1  11  16:43  13 
  13.  Č.Hora B  16  4  0  12  23:41  12 
  14.  Vilémovice B  16  4  0  12  19:37  12 
  15.  Bukovina  16  4  0  12  18:59  12
  16.  Valchov  16  3  2  11  19:37  11 

KP st. dorostu: Židenice - Blansko 0:5 
(0:3), Zaoral 2, Bayer, Majer, Zouhar. Bos-
kovice – Hodonín B 1:5 (0: 3), Adamec.

KP ml. dorostu: Židenice - Blansko 0:7 
(0:5), Skoupý 3, Ševčík 2, Michalík, Šafa-
řík.. Boskovice – Hodonín B 3:2 (2:0), Bla-
ha 2, Kovařík.

I. třída dorostu: Čebín – Kunštát nehl. 
Líšeň B – Rudice 6:2 (2:1), Koukola, Se-
hnal. Rájec-Jestřebí – Slovan 2:8 (1:5), Buš, 
Pavlíček.

KP st. žáci: Hodonín B – Blansko 2:1 
(0:0), Blažek. Vyškov B – Boskovice 4:2 
(3:2), Doležel 2.

KP ml. žáci: Hodonín B – Blansko 1:3 
(0:0), Zmeko 2, Blažek. Vyškov B – Bosko-
vice 0:2 (0:2), Dračka, Tichý.

I. třída st. žáci: Letovice – Židenice 1:1, 
Gracias. Kuřim – Boskovice B 11:0.

I. třída ml. žáci: Letovice – Židenice 
2:3, Cichra, Ducháčková. Kuřim – Bosko-
vice B 6:1, nehl. 

OP žáci, skupina A: Ráječko – Rájec-
Jestřebí 3:1 (1:1), Jabůrek 2, Sedlák – Kunc. 
Adamov – Kotvrdovice 3:3 (2:1), Kalina 2, 
Šmahel – Vančura, Keprt, Kocour V. Vavři-
nec – Černá Hora 1:3 (1:0), Moravec O. – 
Kolář K. 2, Bawihung. Lipůvka – Rudice 
1:6 (0:4), Strážnický – Vymazal 5, Magda. 
Jedovnice – Sloup odl.
  OP žáci, skupina B: Drnovice – Olešnice 
4:0 (1:0), Dvořáček 2, Bělehrádek, Műller. 
V. Opatovice – Kunštát 2:1 (1:0), Kaderka 
M. 2 – Pleska D. Vísky – Cetkovice 3:6 
(0:2), Štark, Hladil, Pospíšil – Pospíšil, Filip 
2, Valoušek, Kubín. Voděrady – Knínice 4:0 
(1:0), Páral 2, Nezval, Dvořák. Svitávka – 
Lysice 2:0 (1:0), Staněk J. 2.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KK 

Zábřeh B 7:1 (3276:3182), Daňková 538, 
Lahodová 498, Ševčíková 537, Kalová 555, 
Musilová Z. 552, Šmerdová 596. 
  1.  Slavia  21  18  0  3  119,0:49,0  36
  2.  Přerov  21  16  1  4  112,5:55,5  33
  3.  Zábřeh A  21  15  0  6  100,5:67,5  30
  4.  Blansko  21  13  2  6  101,5:66,5  28
  5.  Náchod  21  11  2  8  94,0:74,0  24
  6.  Jičín  21  10  0  11  84,5:83,5  20
  7.  Chýnov  21  9  2  10  79,0:89,0  20
  8.  Konstruktiva  21  8  2  11  73,5:94,5  18
  9.  Val. Meziříčí  21  6  3  12  71,5:96,5  15
  10.  Šumperk  21  6  0  15  69,5:98,5  12
  11.  Zábřeh B  21  4  1  16  56,5:111,5  9
  12.  Zlín  21  3  1  17  46,0:122,0  7

2. liga muži: KK Zábřeh – TJ ČKD 
Blansko 6:2 (3312:3239), Němec 517, 
Honc 552, Flek R. 566, Novotný 522, Hla-
vinka 524, Michálek 558. 
  1.  Třebíč  21  17  2  2  119,0:49,0  36
  2.  Opava  21  14  2  5  102,0:66,0  30
  3.  Rychnov  21  12  1  8  88,5:79,5  25
  4.  Zábřeh  21  11  0  10  91,5:76,5  22
  5.  Šumperk  21  10  2  9  86,5:81,5  22
  6.  Ratíškovice  21  11  0  10  84,0:84,0  22
  7.  Vyškov  21  9  3  9  89,0:79,0  21
  8.  Blansko  21  8  1  12  79,0:89,0  17
  9.  Přemyslovice  21  6  3  12  75,0:93,0  15
  10.  MS Brno B  21  7  1  13  66,0:102,0  15
  11.  Třebíč  21  6  2  13  63,5:104,5  14
  12.  Slavičín  21  6  1  14  64,0:104,0  13

3. liga muži: CHJK Jihlava – TJ ČKD 
Blansko B 6:2 (3322:3219), Šmerda 543, 
Šplíchal Jak. 545, Kotlán 541, Kolařík 509, 
Pliska 521, Procházka 560. 
  1.  Rosice  21  18  0  3  117,0:51,0  36
  2.  Benešov  21  16  1  4  106,5:61,5  33
  3.  Ivančice  21  12  1  8  94,0:74,0  25
  4.  Vracov  21  11  1  9  86,0:82,0  23
  5.  Jihlava  21  11  0  10  84,0:84,0  22
  6.  Č. Budějovice  21  10  1  10  86,5:81,5  21
  7.  Kutná Hora  21  10  0  11  79,5:88,5  20
  8.  Žirovnice  21  8  2  11  82,0:86,0  18
  9.  Dačice B  21  7  2  12  73,5:94,5  16
  10.  Blansko B  21  7  1  13  71,5:96,5  15
  11.  Mistřín  21  7  0  14  71,5:96,5  14
  12.  Ratíškovice B  21  4  1  16  56,0:112,0  9

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – KK 
Rostex Vyškov B 1:5 (1624:1689), Korcová 
433, Nevřivová 403, Řehůřková 393, Sla-
víčková 395. 
  1.  Č. Třebová  17  16  1  0  81,0:21,0  33
  2.  Olomouc B  17  13  0  4  70,0:32,0  26
  3.  Odry  17  11  1  5  70,0:32,0  23
  4.  MS Brno  17  8  0  9  55,0:47,0  16
  5.  Náchod B  17  8  0  9  48,0:54,0  16
  6.  Blansko B  17  6  2  9  46,0:56,0  14
  7.  Třebíč  17  6  1  10  39,0:63,0  13
  8.  Otrokovice  17  6  0  11  40,0:62,0  12
  9.  Nový Jičín  17  6  0  11  39,0:63,0  12
  10.  Vyškov B  17  2  1  14  22,0:80,0  5

Divize: TJ ČKD Blansko C – TJ Jiskra 
Otrokovice 6:2 (3180:2990), Havíř 526, 
Haresta 506, Musilová 494, Flek Jak. 534, 
Stloukal 608, Flek M. 512. 
  1.  Dubňany  25  18  1  6  128,5:71,5  37
  2.  Valtice  25  17  2  6  127,0:73,0   36
  3.  MS Brno C  25  16  0  9  118,0:82,0  32
  4.  Čejkovice  25  14  1  10  112,0:88,0  29
  5.  Slavičín B  25  13  2  10  107,5:92,5  28
  6.  Vyškov B  25  13  1  11  95,5:104,5  27
  7.  Luhačovice B  25  13  0  12  104,5:95,5  26

  8.  Sokol IV  25  12  2  11  103,5:96,5  26
  9.  Znojmo  25  12  1  12  104,5:95,5  25
  10.  Husovice B  25  10  2  13  92,5:107,5  22
  11.  Blansko C  25  8  3  14  83,5:116,5  19
  12.  Otrokovice  25  6  3  16  80,0:120,0  15
  13.  Kroměříž  25  6  2  17  74,5:125,5  14
  14.  Val. Mez. B  25  7  0  18  68,5:131,5  14

Okresní podniková liga, extraliga: 
ČKD – A je to 1265:1147, Petlach 289, Ku-
čera 253 - Novotný 263, Brtníček 240. Ca-
tering – VMS Serbousek 1248:1227, Volf 
R. 263, Kala 263 - Gilk 258, Starý K. 251. 
VVR A – Tech Trading 1225:1201, Semrád 
J. 258, Kocman 243 - Klimeš 261, Mokrý 
247. ČBE A – KSK 1203:1247, Pola 280, 
Šváb 273 - Kolář 264, Neubauer 259. DSB 
– JEZAT 1270:1187, Nezval 264, Novotný 
255 - Paul 247, Smejkal 245.
  1.  DSB Euro  18  15  0  3  1262,44  30
  2.  ČKD  18  14  0  4  1259,44  28
  3.  VVR A  18  10  0  8  1242,72  20
  4.  Serbousek  18  9  0  9  1230,00  18
  5.  A je to  18  9  0  9  1224,50  18
  6.  Catering  18  7  0  11  1220,61  14
  7.  ČBE A  18  7  0  11  1212,33  14
  8.  JEZAT  18  7  0  11  1208,50  14
  9.  Tech Trading  18  7  0  11  1192,56  14
  10.  KSK  18  5  0  13  1203,06  10

1. liga
  1.  VVR B  18  15  0  3  1218,28  30
  2.  Kadeřnictví  18  12  0  6  1218,39  24
  3.  Turbo Technics  18  12  0  6  1216,50  24
  4.  Rapid  18  10  0  8  1183,50  20
  5.  ITAB  18  9  0  9  1181,78  18
  6.  Koloniál  18  9  0  9  1176,22  18
  7.  Blanzek  18  8  1  9  1183,28  17
  8.  AKK  18  7  0  11  1166,56  14
  9.  Hasiči  18  5  0  13  1151,83  10
  10.  Nemocnice  18  2  1  15  1142,61  5

2. liga: Eko system – BODOS 
1132:1132, Pšenčík 255, Ďugoš 233 - 
Blézl 266, Pařil 251. Profi  Weld – ČBE 
B 1072:1111, Kovařík 242, Petříček 240 
- Šváb 246, Šlezinger 234. SPŠ – JMP 
1082:1143, Souček 263, Nečas 240 - Ježek 
242, Podrabský a Kozák oba 238. Relax 
Club – Orel 1128:1141, Černý 252, Staněk 
247 - Hasoň Jiří 248, Götz 242.
  1.  Orel  18  16  0  2  1132,06  32
  2.  BODOS  18  14  1  3  1159,39  29
  3.  JMP RC  18  12  0  6  1144,28  24
  4.  ČBE B  18  12  0  6  1132,56  24
  5.  Relax Club  18  7  1  10  1107,39  15
  6.  SPŠ  18  5  1  12  1095,67  11
  7.  Profi  Weld  18  3  0  15  1073,11  6
  8.  EKO systém  18  1  1  16  1044,50  3

šachy
KP I: ŠK Garde Lipovec – Lokomoti-

va Brno D 3:5, Pisk 1, Kopřiva, Sekanina, 
Chládek Vl., Fajstl 0,5.
  1.  Lokomotiva D  11  8  1  2  50,5  35  25
  2.  Lipovec  11  7  3  1  52,5  33  24
  3.  Prušánky  11  7  2  2  53,5  36  23
  4.  Lokomotiva B  11  5  4  2  47,5  29  19
  5.  Znojmo  11  6  1  4  46  28  19
  6.  ŠK 64 Brno  11  4  4  3  48,5  23  16
  7.  Bystrc  11  4  3  4  43  23  15
  8.  Kuřim  11  4  2  5  45,5  26  14
  9.  Duras C  11  3  2  6  42  19  11
  10.  Ořechov  11  3  2  6  38,5  22  11
  11.  Lokomotiva C  11  2  1  8  34  15  7
  12.  Bzenec  11  0  1  10  25,5  12  1

 (bh)



Hana Trnečková

Boskovice - Neděle, poledne, 
prázdná posilovna. Hlavní or-
ganizátor Běhu za sedmizubým 
hřebenem Petr Bartošek nakuku-
je do šatny a popohání účastníky 
projektu Trénuj s námi: „Máte 
zpoždění, honem pojďte cvičit.“ 
Začíná další z tréninků na květ-
nový závod. 

Patnáctičlenná skupina se při-
pravuje od ledna, nyní v intervalu 
pondělní běh, čtvrteční plavání, 
nedělní posilovna. „Většinou se 
sejde alespoň desítka z nich,“ 
omlouvá trenér Roman 
Chlup slabší účast, 
ve slunečném 
počasí se 
jich pod 
střechou 
s e š l o 
pět.

K a ž -
dý si 
vybere jedno z připravených 
stanovišť, usadí se na stroji a po-
korně vyčkává na pokyn. „Teď,“ 
zavelí Bartošek a všichni uvádí 
stroj i tělo do pochybu. „Chci sly-
šet jen pravidelné dýchání. Dá-
vejte pozor na techniku. Myslete 
na dech a tempo, o to teď půjde,“ 
připomíná svěřencům a jeho slo-
va platí jak v kontextu posilovny, 
tak pro závod, do kterého zbývá 
jediný měsíc.

Stanoviště označují papíry 
s čísly, závaží na strojích před-
připravil sám Bartošek, který se 
chopil i role tréninkového moti-
vátora. „Už můžeme jet na ma-
ximum,“ hecuje ostatní. Nejsme 
tu poprvé!“ Což dokazuje i ply-

nulost celého tréninku. Všichni 
se na jednotlivých stanovištích 
střídají bez zmatků, na strojích 
přesně vědí, co dělat a jak. 

Platí tu odměřování přesného 
času: 40 sekund na provádění 
cviků hlídá Bartošek na stop-
kách svého mobilu. „Buch, kop-
ni, výborně, pojďme!“ ozývá se. 
„Jedem, jedem, jedem, a stop.“ 
Chvíle na odpočinek, prostřídání 
strojů a další série cviků. „Teď si 
vzpomínám: Neznáš bolest!“ hlá-
sá Bartošek repliku z fi lmu Roc-
ky. Jeden z trénujících má tričko 
s nápisem I ♥ NY. 

A přestože netrénuje na newy-
orský maraton: „Dává mi to za-
brat. Nijak to nepřeháním, ale 
tříměsíční trénink je hodně znát,“ 
míní Igor Láník mladší.

„Blíž se den D, tak ať to máte 
vstřebané, až budete stoupat 
směrem k westernovému měs-
tečku,“ připomíná Bartošek nej-
větší zkoušku na trati Běhu za 
sedmizubým hřebenem, dlouhý 
výběh na nejvyšší bod trasy. 
„Z celé desítky, a hlavně z kop-
ce na úvod mám trochu strach,“ 
přiznává jedna z žen v programu 
Pavla Abrahámová. „Deset kilo-
metrů jsem ještě neběžela, zatím 
si dávám dvakrát týdně okolo 
čtyř kilometrů.“

„Připravte se, jdeme naposle-
dy,“ vyzývá Bartošek k poslední 
sérii cviků na strojích. Následuje 
poctivý strečink vedený trené-
rem Chlupem. Protažení lýtko-
vých a stehenních svalů, rukou, 
zároveň vydýchání před další 
částí tréninku v posilovně – „le-
žení na pláži“.

Každý se položí na ručník roz-
prostřený po koberci, do vzduchu 
zvedne nohy v kolenou ohnuté do 
pravého úhlu... a začínají sklapo-
vačky v různých variacích. „Vaše 
břišní svaly musí hořet,“ nese se 

místností. V odpočinkovém 
mezidobí se naopak 

ozývá pokyn: „Na-
táhnout nohy, 

ruce podél 
těla, oči 

z a - v ř í t . 
A před-
s t a v t e 

si, že 
l e ž í t e 

na pláži nebo jiném příjemném 
místě. Písek, vánek, duha, jar-
ní deštík,“ pokračují asociace. 
V nejlepším se však zase ozve: 
„Lopatky nad podložku, nohy do 
vzduchu.“ Střídají se kostky cuk-
ru s bičem. 

„Bolí vás někoho záda? Nebolí,“ 
odpoví si Bartošek po chvíli ticha 
sám a vyžene účastníky tréninku 
na závěrečné desetiminutové kar-
dio. Rotoped, běžecký pás, vybírá 
se podle obliby. Zbyněk Žďárský, 
který dřív neuběhl nic, nyní zvlád-
ne i osm devět kilometrů, ale při 
jízdě na orbitreku hlavně zdůraz-
ňuje: „Ta parta, která se v projektu 
sešla, je základní přínos. Díky par-
tě líp odoláme lenosti.“
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Na Drahanské vrchovině se pojede úvodní závod Českého poháru cross country horských kol

Nejlepší bikeři zamíří 16. dubna do Okrouhlé
Pavel Šmerda

Okrouhlá - Bez fenomenálního 
Jaroslava Kulhavého a nejlepší 
české bikerky posledních let Tere-
zy Huříkové se v sobotu 16. dub-
na pojede v Okrouhlé u Boskovic 
úvodní závod letošního seriálu 
Českého poháru v cross country 
horských kol. 

Všechna svoje „želízka v ohni“ 
bude mít naopak na téměř domácí 
trati Moravec Merida MTB Team 
z Benešova. Především Nikola 
Hlubinková, Radim Kovář a Adam 
Sekanina budou chtít promluvit do 
pořadí mezi nejlepšími. 

„Okrouhlá hostí závody Čes-
kého poháru v cross country 

horských kol již podruhé. Po vy-
dařené premiéře v roce 2009 se 
nejlepší čeští bikeři představí na 
Drahanské vrchovině znovu v so-
botu 16. dubna. Diváci se mohou 
těšit na několik stovek závodníků 
v kategoriích od žáků až po elite,“ 
řekl ředitel závodu Erik Řezník.

Zázemí závodu bude v kultur-
ním domě, v jeho okolí najdou di-
váci také občerstvení, prezentační 
stánky aj. Start bude na louce asi 
250 metrů odtud. Depo závodníků 
a občerstvení bude také na výletiš-
ti Pazderna, parkoviště pro diváky 
pak na pastvinách ZD Skály. 

Největší „domácí“ nadějí je šest-
náctiletá Nikola Hlubinková, která 
v Okrouhlé před dvěma lety slavila 

triumf. „Budu šťastná, když se mi 
povede zajet do třetího místa, ale 
spokojená budu i s umístěním 
do pětky. Jako před každým 
závodem budu dost nervóz-
ní, ale ta atmosféra a kupa 
známých tváří u trati na mě 
mají vždy 
pozitivní 
v l i v , “ 
řekla Ni-
kola. 

S m u t -
nou zprávou 
pro fanoušky 
horských kol je nao-
pak absence dvou nej-
lepších českých bikerů posledních 
let, Jaroslava Kulhavého a Terezy 

Huříkové. „Tou dobou už budu 
v Jižní Africe, kde se budu chystat 

na závody Světo-
vého poháru. 
Ten má sa-
m o z ř e j m ě 
i letos u mě 

jasnou priori-
tu, navíc, když 

se před dvěma měsíci 
sestavoval můj kalendář, 

tak termíny závodů Českého pohá-
ru ještě nebyly známé,“ řekl Jaro-
slav Kulhavý. Nedorazí ani někdej-
ší Miss české cyklistiky a úspěšná 
reprezentantka Tereza Huříková. 
„V programu společném s jejím 
teamem Central Haibike Pro na 
tento víkend není prostor na Český 
pohár. Tereza bude startovat na bo-
dovaném závodě C1 v německém 
Munsingenu, kam se přesune ze 
Švýcarska, kde do té doby bude 
závodit a připravovat se v horách 
s teamovou kolegyní. Po Munsin-
genu odlétá s teamem na první SP 
do Jihoafrické republiky, takže zá-
vod v Okrouhlé jí bohužel nezapa-
dá do programu a kalendáře,“ řekl 
její manažer Pavel Němec. 

Časový program - 16. dubnaČasový program - 16. dubna
9 hod. Žáci, Žákyně, Kadetky

9.45 hod. Kade  , Muži Open, Masters
11.30 hod. Junioři

13 hod. Ženy, Juniorky, Kadetky
15 hod. Muži Elite a U23

17.30 hod. Vyhlášení výsledků

Okrouhlá - Jednou z největ-
ších domácích nadějí na nadchá-
zejícím úvodním závodě Českého 
poháru horských kol v Okrouhlé 
bude šestnáctiletá Nikola Hlubin-
ková. Bikerka Moravec Merida 
Czech MTB Teamu po přechodu 
z kategorie kadetek mezi junior-
ky bude i letos patřit k absolutní 
české špičce. 

Stojíme na prahu nové sezony 
horských kol. Můžeš prozradit, jak 
vypadala tvoje zimní příprava?

Byla trošku odlišná, než ty 
předchozí. Začala jsem závody 
v cyklokrosu, což pro mě bylo 
úplně nové. Hned po mistrovství 
republiky začala každoroční ru-
tina - běh, lyže, tělocvična, posi-
lování a plavání. Kolo jsem přes 
zimu nechala odpočívat. 

Minulá sezona tedy byla i kvů-
li cyklokrosu hodně náročná. 
S  hla sis vůbec od kola trochu 
odpočinout? 

Po sezoně jsem měla asi 14 dnů 
volno, kdy jsem se na kolo ani 
nepodívala (úsměv), trávila jsem 
čas s kamarádkami a samozřejmě 
pilně studovala. 

S čím vstupuješ do letošního 
roku? Jaké jsou tvoje plány co se 
týká závodů a umístění?

Letošní rok bude plný změn, 
tratě budou delší, konkurence se 

Nikola Hlubinková chce stát opět na bedně

zvýší. Mým cílem je se úspěšně 
poprat o nominaci na mistrovství 
Evropy a mistrovství světa a po-
řádně potrápit všechny juniorky u 
nás i ve světě.

Přechod z kadetek do juniorek, 
bude to velký skok?

Asi bude, ale zatím si to nijak 
nepřipouštím.

Máš už zmapovaný „terén“? 
Jaké budou tvoje největší sou-
peřky? 

Za soupeřky považuji všech-
ny dívky, které se mnou závodí. 

Všechny tvrdě dřeme, závody 
jsou různé a nikdy nevím, která 
mě svým výkonem překvapí.

Blíží se úvodní závod Čes-
kého poháru, který se pojede 
v Okrouhlé. Co tě znám, tak ty 
asi nebudeš nervózní z téměř do-
mácího prostředí?

I doma jsem nervozní, a dost, 
ale ta atmosféra a kupa známých 
tváří u trati na mě mají asi pozi-
tivní vliv.

Na tamní tra   už jsi jeden 
závod Českého poháru vyhrála, 
takže   sedí? 

Trať se mi moc líbí, ale neřekla 
bych, že mi sedí víc než ty ostat-
ní.

S jakým výsledkem budeš 
v Okrouhlé spokojená? 

Šťastná budu, když se mi po-
vede zajet do třetího místa, ale 
spokojená budu s umístěním do 
pátého.

Můžeš pozvat čtenáře Zrca-
dla Blanenska a Boskovicka do 
Okrouhlé?

Zvu všechny čtenáře Zrcadla, 
sportovce i nesportovce, ať se 
přijdou podívat na spoustu ta-
lentovaných cyklistů z celé ČR, 
pobavit se a hlavně rozšířit řady 
fanoušků Moravce!

  Pavel Šmerda

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Nejvíce medailí získali o tomto 
víkendu blanenští plavci v prsař-
ských disciplínách, a to hned na 
dvou významných plaveckých 
akcích. 

Žákovské kategorie závodily 
v opraveném padesátimetrovém 
bazénu v Brně za Lužánkami na 
17. ročníku Brněnského draka 
a starší borci se premiérově roz-
jeli na pětadvacítku do Náchoda, 
kde se konala tradiční Modrá stu-
ha města Náchoda. Osm z celko-
vých třinácti medailí vybojovali 
blanenští na tratích 50, 100 a 200 
m prsa. Dominik Špaček a Petra 
Pokorná zvítězili v Brně jak na 
stovce, tak i dvoustovce, Veronika 
Zamazalová brala zlato jen na sto-
metrové trati. Honza Vencel v Ná-
chodě plaval padesátku a dvou-
stovku prsa v kategorii dospělých 
a v obou případech si po velmi 
vyrovnaném boji dohmátl pro stří-
bro. Stříbrnou hodnotu tudíž měl 
i pohár z hlavního závodu, kterým 
byl právě tento prsařský dvojboj. 
Pátou medailistkou z prsařské 
tratě byla v Brně bronzová Hana 
Kopřivová. Na ostatní disciplíny 
připadlo už jen pět medailí, které 
si rozdělili Špaček, Vencel a Kop-
řivová. Na Brněnském drakovi se 
poháry rozdávaly v jednotlivých 
ročnících za nejlepší bodový vý-
kon všech odplavaných disciplín. 
V ročníku narození 1998 si ho od-
nesl Dominik Špaček. Boskovičtí 
plavci se zúčastnili pouze Brněn-
ského draka a jejich nejlepší plav-
kyně Anna Tlamková zde pobrala 
tři zlaté a jednu stříbrnou medaili, 
její oddílová kolegyně Andrea Hu-
sovská doplavala dvakrát stříbrná 
a jednou bronzová. (vv)

A Trénuj s námi na květnový Běh za sedmizubým hřebenem

Loni byl nejlepším Boskovanem v hlavním závodě Běhu za sedmizu-
bým hřebenem, skončil tře  . Letos triatlonista Roman Chlup pomáhá 
s realizací projektu Trénuj s námi a radí začínajícím běžcům. 

Dohlížíte na svěřence nejen v posilovně. Jak si vedou v bazénu 
a při běhu? 

Hodně se zlepšili. V lednu dokázali plavat třeba jen půl hodiny 
a byli unavení, ale teď zvládnou i celou hodinu. Stejné je to s během. 
Nejstarší účastnice, pětapadesá  letá paní, ale i další, běhávali spíš 
indiánským stylem, chvíli klus, chvíli chůze. A nyní už vydrží delší ne-
přerušovaný běh!

Kde běháváte?
Zázemí máme v boskovickém areálu Červená zahrada, trénujeme 

v okolí. Pro zpestření přípravy jsme zařadili intervalové běhy přes fot-
balové hřiště s umělou trávou a kvůli zvyšování zátěže vybíháme i ke 
hradu, aby běžci úspěšně zvládli svůj závodní debut.

Bude vám šestadvacet. Jak dlouho závodíte vy sám?
Letošní sezona pro mě bude teprve čtvrtou v pořadí, s triatlonem 

jsem začínal až po dvacítce. Zato přes deset let se věnuji lezení po 
skalách, což mě taky moc naplňuje - až se nemůžu rozhodnout, co 
dělat spíš: triatlon, nebo lezení? Za  m je to půl na půl. (tr)

Čtrnáctideník Zrcadlo ve spo-
lupráci s pořadateli Běhu za 
sedmizubým hřebenem připravil 
nenáročný tréninkový plán pro 
všechny začátečníky i pro ty, 
kteří přes zimu ztratili dobrou 
kondici, a chtějí zdolat jednu 
z boskovických tratí. V minulém 
čísle vyšla první část tréninkové-
ho plánu, příprava nyní pokra-
čuje. Zapojit se však mohou i ti, 
kterým minulé číslo uteklo. Jen 
nezapomeňte na základní pravi-
dla tréninku: tempo běhu zvolte 
podle svých dosavadních schop-
ností, pro začátečníky je ideální 
takové, při kterém dokážete bez 
obtíží mluvit s druhým, aniž se 
zadýcháte. A platí: abyste vydrže-
li běžet delší dobu, zpomalte. 

Informace o registraci do zá-
vodů Běhu za sedmizubým hře-
benem naleznete na ofi ciálních 

stránkách závodu www.sportuj-
snami.cz. Online přihlášky lze 
podávat pouze do 20. dubna!

Tréninkový plánTréninkový plán
Tře   běžecký týden:

středa - 40 minut 
pátek - 40 minut

neděle - 6 km rychle

Čtvrtý běžecký týden:
úterý - 40 minut 
čtvrtek - 45 minut 
sobota - 30 minut

Pátý týden:
pondělí – 30 minut 

úterý – vychází Zrcadlo s plá-
nem na pátý a šestý týden!

Slovo ředitele...
„Po dvou letech se na Okrouhlou 

vrací Český pohár. Pě  dílný seriál 
bude právě u nás začínat, což přilá-
ká nejen největší startovní pole, ale 
zároveň nejlepší domácí jezdce, kteří 
navíc budou v předolympijském roce 
sbírat body i do světového žebříčku. 
Opro   roku 2009 jsme se rozhodli 
přesunout místo cíle a část zázemí 
od kulturního domu, kdy fádní pře-
jezd pastviny odpadne, celá trať se 
zkrá   o více než jeden kilometr a  m 
se zatrak  vní nejen pro jezdce, ale 
i pro diváky. Fandit můžete i místním 
mladým závodníkům a tak bych Vás 
chtěl  mto pozvat na kvalitní spor-
tovní podívanou.“  Erik Řezník


	zrc01B
	zrc02B
	zrc03B
	zrc04B
	zrc05B
	zrc06B
	zrc07B
	zrc08B
	zrc09B
	zrc10B
	zrc11B
	zrc12B
	zrc13B
	zrc14B
	zrc15B
	zrc16B

