
mizubým hřebenem je letos i sbír-
ka projektu Pomáhej s námi, spoje-
ná s prodejem blankytně modrých 
náramků. „Sbírka umožní zlepšit 
kvalitu života potřebných, kon-
krétně pořídit pomůcky a umožnit 
rehabilitaci, a tím zmírnit velkou 
tělesnou a psychickou újmu zdra-
votně postižených a jejich rodin,“ 
nastiňuje patronka charitativního 
projektu, místostarostka Boskovic 
Jaromíra Vítková.

S náramkem na zápěstí se v Bo-
skovicích obje-
ví i VIP hosté. 
Jak prozrazuje 
výkonný ředitel 
běhu Petr Bar-
tošek: „Pozvání 
do Boskovic 
přijal například 
d v o j n á s o b n ý 
olympijský ví-

těz v rychlostní kanoistice Martin 
Doktor.“

Boskovice budou hostit také zá-
stupce spřízněných atletických klu-
bů z Brna a Frýdku-Místku či de-
legaci z partnerského města Rawa 
Mazowiecka. „Pozvali jsme ji prá-
vě v termínu Běhu za sedmizubým 

Hana Trnečková

Boskovice - „Ahoj, jsem Petr 
Bende a rád bych vás pozval na dru-
hý ročník sportovně-kulturní akce 
Běh za sedmizubým hřebenem, 
která se koná 1. května na Masary-
kově náměstí v Boskovicích,“ láká 
zpěvák posluchače v éteru brněn-
ského rádia. Večerním koncertem 
Petra Bendeho vyvrcholí celodenní 
prvomájový program.

Ranní průjezd velorexů, dopo-
lední vystoupení 
regionálních sou-
borů a odpolední 
show Bena Cris-
tovaa. Také tako-
vé budou jednot-
livé body kulturní 
části programu. 
„V loňském roč-
níku jsme vše 
teprve zkoušeli. Nyní máme jasnou 
představu: boskovický první kvě-
ten bude sportovním i kulturním 
dnem,“ vysvětluje jeden z pořada-
telů Oldřich Kovář, proč dávají na 
doprovodný program stejný důraz 
jako na ten sportovní.

Nedílnou součástí Běhu za sed-
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Rozhovor se 
senátorem

Jozef Regec získal 
významnou funkci 
v horní komoře.

 Více na str. 3

Nemocnice 
Boskovice

Povídání s novým 
primářem Luďkem 
Pluháčkem.

 Více na str. 5

Pohárový 
úspěch

Hlubinková zvítězila, 
Kovář dojel na druhém 
místě.

 Více na str. 9

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500
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První květen 
bude 
sportovním 

i kulturním dnem... 
 Oldřich Kovář, 
 ředitel KZMB

Na druhý ročník sportovně-kulturní akce dorazí zpěvák Bende, kanoista Doktor i běžci z Polska

Boskovice čeká Běh za sedmizubým hřebenem
hřebenem. A Poláci se s nadšením 
přihlásili do jednotlivých závodů,“ 
řekl za město Jaroslav Parma.

Všech dvaatřicet členů polské 
výpravy, z nichž většinu tvoří 
školáci, se zapsalo na některou 
z tratí: bud na dopolední dětské 
běhy, kterých se mohou účastnit 
mladí do patnácti let, na hobby 
běh o délce 1600 metrů, na nově 
zařazenou čtyřkilometrovou trať, 
nebo na hlavní závod měřící 10,5 
kilometru.

Na cestu běžci dostanou balíček 
obsahující ofi ciální tričko závodu, 
letos ve svěží barvě kiwi. „V cíli se 
pak mohou nejen závodníci osvěžit 
zmrzlinou, kterou bude rozdávat 
zdarma náš generální partner,“ při-
pomíná marketingový ředitel závo-
du Tomáš Mokrý.

Podobné akce však nesou jis-
tá omezení, zejména dopravní. 
„Chceme proto požádat širokou ve-
řejnost o opatrnost a shovívavost,“ 
vyzývá Zdeněk Grénar, zástupce 
Police ČR, která bude spolu s ha-
siči dohlížet na dopravu a bezpečí 
závodníků i řidičů. 

 Pokračování na str. 10,
 další informace na str. 7 a 13

Pavel Šmerda

Rájec-Jestřebí - Nová návštěv-
nická sezona se pomalu rozjíždí 
také na Státním zámku Rájec nad 
Svitavou. Podle kastelánky Jany 
Kopecké bude bohatá na zajímavé 
akce, lidé se mohou těšit i na ně-
kolik novinek. 

„Návštěvníky čeká především 
úplně nová instalace prvního pa-
tra zámku, které bude vypadat 
tak, jak jej rodina Salmů opusti-
la v roce 1945. To znamená, že 
v místnostech budou historické 
kusy nábytku a obrazy od 16. až 

po 20. století. Nově se objeví 
i zbraně a lovecké trofeje, kte-
ré byly běžnou součástí histo-
rického sídla,“ prozradila Jana 
Kopecká. Nová instalace bude 
obsahovat některý již dříve vy-
stavovaný mobiliář, ale většinou 
půjde o kousky, které pocházejí 
ze zámeckých depozitářů, budou 
tedy pro návštěvníky zcela nové 
a neznámé. Objeví se mezi nimi 
i obrazy vrácené z Bítova, které 
jsou původní rájecké, a spousta 
dekorativních předmětů.
Částečnou obměnou projde i re-

prezentační přízemí zámku. „Při 
všech změnách se vychází z pů-
vodního vybavení pokojů. Jejich 
podoba se dochovala v archivech 
ve formě fotografi í a o nákupu jed-
notlivých předmětů existují i zápi-

sy v pokladních knihách,“ doplnila 
Kopecká s tím, že v dubnu bude 
otevřeno pouze přízemí a zámec-
ká kaple, od poloviny května pak 
i první patro.

Stejně jako v přechozích letech 
bude i letošek v Rájci-Jestřebí bo-
hatý na kulturní akce. „Nebudou 
chybět koncerty v rámci meziná-
rodního hudebního festivalu Con-
centus Moraviae, kostýmované 
a noční prohlídky i dvě výstavy 
květin. V místnosti za kaplí bude 
výstava předmětů s názvem Po-
klady depozitářů, bohatý program 
čeká i Galerii Kruh. Milovníci 
umění se mohou těšit od května 
do září na výstavy obrazů, tapisé-
rií, keramiky a další,“ vyjmeno-
vala kastelánka. 

 Pokračování na str. 5

První patro zámku překvapí jeho návštěvníky

Nová kompostárna je už ve 
zkušebním provozu

Blansko - Problém kam s pokosenou trávou nebo shrabaným listím 
už nebudou řešit v Blansku. Ve zkušebním provozu je od začátku dubna 
nová kompostárna, zařízení na likvidaci biologického odpadu. 

„O její provoz se budou starat Technické služby. Nyní mají za úkol vy-
pracovat provozní řád, stanovit jasná pravidla a především oslovit okolní 
obce a fi rmy, aby zařízení bylo plně využité. Pouze město Blansko jeho 
kapacitu nezaplní,“ řekl místostarosta Jiří Crha s tím, že kromě trávy, 
klestí, listí a dalších „komodit“ se budou v kompostárně zpracovávat 
také kaly z nedaleké čističky odpadních vod.  Pokračování na str. 2

Babák: Původ peněz jsem doložil

Muzeum se zajímá o exponáty

Vandalové
poničili školu
v Jedovnicích
Jedovnice - O uplynulém ví-

kendu se stala Základní škola 
Jedovnice terčem vandalů. Došlo 
k poškození omítky budovy ško-
ly a poštovní schránky, znečiště-
ní zádveří a především k rozbití 
skleněné výplně hlavních vcho-
dových dveří. Protože se jednalo 
o opakovaný jev, byla celá udá-
lost nahlášena jak policii městy-
se, tak i Policii ČR.

Dalším krokem vedení školy, 
který má podobným činům zabrá-
nit, bude nainstalování kamero-
vého systému na školní budovu. 

„Je škoda, že nemalé fi nanční 
prostředky školy se nedostanou 
k žákům, ale musejí být vynalo-
ženy tímto způsobem,“ řekl ředi-
tel školy Michal Souček s tím, že 
se touto cestou obracejí na širo-
kou veřejnost, pokud by měla ja-
kékoliv informace, které by vedly 
k dopadení pachatelů, ať je sdělí 
vedení školy nebo přímo na poli-
cii městyse Jedovnice.  (zpr)

Muž z Blanska
vyráběl pervi  n

Blansko - Policisté podezřívají 
šestatřicetiletého muže z Blanska 
ze spáchání trestného činu nedo-
volená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami. Pachatel totiž vyráběl na 
několika místech v okolí Blanska 
od začátku února do konce března 
pervitin. 

„Část vyrobených drog užíval 
pro svoji potřebu, část prodával 
nebo předával dalším uživatelům. 
Navíc to v případě tohoto muže 
nebylo poprvé,“ upřesnila bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková.  (hrr)

Kvě  ny. K oblíbeným tradičním akcím v rájeckém zámku patří výstava 
Rájecké jiřinky.  Foto Pavel Šmerda

Zábrany omezí pohyb aut
Boskovice - Na Masarykově náměstí v Boskovicích zanedlouho při-

bude pět nových zábran pro omezení pohybu aut. Prozatím jsou v plánu 
ocelové sloupky s pružným ukotvením umožňující při nárazu vychýlení 
ze svislé osy s následným návratem do původní polohy. Řešení je šetrné 
vůči případným škodám na vozidlech a nebude docházet k jejich vyvra-
cení. Design sloupku dostupný na trhu však neodpovídá sloupkům insta-
lovaným na náměstí, proto se jedná s výrobcem o možné úpravě. Nové 
sloupky nahradí zábrany, které už stačili nepozorní řidiči urazit.  (hrr)

Černá Hora - Jedním z nových 
turistických lákadel našeho regio-
nu bude bezesporu Muzeum pivo-
varnictví v Černé Hoře. Vznikne 
v historicky cenných gotických 
sklepech staré sladovny a první 
návštěvníky by mohlo přivítat už 
o letních prázdninách. 

„Rádi bychom se touto cestou 

obrátili na majitele a sběratele, 
kteří mají doma jakékoliv před-
měty související s pivovarnictvím 
a sladovnictvím, zda-li by je nepo-
skytli formou zápůjčky nebo daru 
pro potřeby muzea. Jedná se nám 
hlavně o staré, klidně i poškozené 
předměty spojené jak s výrobou, 
tak i konzumací piva, zájem máme 

např. o pípy, korkovačky, sudy, ale 
také tiskoviny, fotografi e, knihy 
či plakáty. Ráda bych upozornila, 
že se nemusí jednat jen o předmě-
ty související s Pivovarem Černá 
Hora, ale zkrátka s pivovarnictvím 
obecně,“ řekla Dita Baláčová za 
Sdružení přátel Pivovaru Černá 
Hora.  Pokračování na str. 2

Blansko, Praha - Jedním ze 
současných poslanců Parlamentu 
České republiky z našeho regionu 
je Michal Babák z Blanska. Jeho 
jméno bylo v uplynulých dnech 
často citováno v médiích v souvis-
losti s vládní krizí. Jeden z před-
ních členů strany Věci veřejné se 
nebojí veřejně zastávat Víta Bár-

ty, vysvětlovat musel také svoje 
sponzorství strany. 

Můžete čtenářům, potažmo 
svým voličům vysvětlit, co se děje 
ve vaší straně?

Zjednodušeně řečeno, je to 
dlouho chystaný puč Tluchořov-
ské části ODS za pomoci svých 
kmotrů se snahou o rozložení 

VV, ovládnutí Ministerstva vnitra 
a svrhnutí nepohodlného Bárty. 

Média vás řadí k nejvěrnějším 
zastáncům Víta Bárty, přestože 
nemáte žádnou vazbu k fi rmě 
ABL. Nebo je to jinak? 

S Bártou mám dlouhodobý ka-
marádský vztah. Vazby na ABL 
nemám.  Pokračování na str. 4

Zábava. První ročník Běhu za sedmizubým hřebenem v Boskovicích přilákal na start zavodů v několika kate-
goriích řadu amatérských i rekreačních běžců.  Foto Lenka Opluš  lová
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Policisté si posvítili na řidiče

Pavel Šmerda

Blansko - 
Převod sporto-
višť pod správu 
města vnímáme 
jako pomoc 
sportovním or-
ganizacím, říká 
o důležitém 
kroku blanenské radnice její mís-
tostarosta Jiří Crha. „Tělovýchov-
né jednoty se potýkají s obrovským 
nedostatkem fi nančních prostřed-
ků. Krize omezila sponzoring, fi r-
my nemají tolik peněz jako dříve, 
všichni víme, jak vypadá situace 
v Sazce. Myslíme si, že tímto kro-
kem můžeme sportovcům význam-
ně pomoci,“ říká místostarosta.

Můžete čtenářům prozradit, 
která sportoviště budou převede-
na pod město?

Jedná se o sportoviště ASK 
Blansko, TJ ČKD Blansko a FK 
APOS Blansko. Konkrétně v pří-
padě ASK o sportovní halu, fotba-
lový stadion, atletický areál, teni-
sové a volejbalové kurty a ubytov-
nu, u TJ ČKD Blansko o sportovní 
halu, kuželnu a hernu stolního te-
nisu, v případě FK APOS Blansko 
o fotbalový areál.

Kdy k tomuto kroku dojde?
Nejkrajnější termín je 1. 1. 

2012, ale pokud by vše šlo bez 
problémů, tak ho chceme učinit už 
od 1. 7. 2011. Uvidíme, jestli se to 
povede. 

Kolik to bude město stát ročně 
navíc?

Jedná se o roční investici ve 
výši 2,2 až 2,3 milionu korun.

Logicky se tedy zeptám. Nemá-
te obavu, že to za  ží už tak na-
pnutý městský rozpočet?

Abychom se nedívali jen růžo-
vými brýlemi. Je jasné, že to měs-
to zatíží, na druhé straně jsme si 
v programovém prohlášení jasně 
stanovili, že chceme podporovat 
sport, a tímto krokem to chceme 
dokázat. Rád bych řekl, že měs-
to i tak už dává na sport ročně 
nemalé prostředky. Loni to bylo 
13,3 milionu korun, letos více než 
24 milionů. V této částce je např. 
osmimilionová investice do vzdu-

chotechniky v lázních, peníze na 
dětská hřiště a příspěvky jedno-
tám na různé nárazové akce. 

Co konkrétně převod jednotám 
přinese? 

Především se zbaví zátěže sta-
rat se o svoje zařízení, nebudou 
platit energie, údržby a investice. 
Přibude jim sice platba za nájem, 
ale otevřeně říkám, že podmínky 
budou nastaveny tak, že celkově 
na tom sportovci „vydělají“.

Už jste to trochu naznačil, ale 
jaká budou pravidla provozu 
sportovišť? 

O sportovní zařízení se bude 
starat společnost Služby Blansko, 
která už nyní provozuje aquapark, 

zimní stadion a další, má s tím 
tedy bohaté zkušenosti. Je třeba 
říct, že sportoviště nabídneme více 
k využití i veřejnosti, sportovci 
samozřejmě budou mít přednost 
a výhodnější podmínky. 

Co další sportovní areály ve 
městě. Je výše uvedený výčet 
konečný?

V tuto chvíli už nemáme pení-
ze, abychom si vzali další areály, 
o žádném dalším převodu tedy ne-
uvažujeme. 

 
Pokud budou sportoviště v ma-

jetku města, logicky se budete 
snažit i o jejich vylepšení...

Rád bych řekl, že převzetí 
sportovišť nebude znamenat žád-
ný obrovský boom, co se týká 
investic, chceme je upravovat 
postupně. Určitě bych upozornil 
na opravu kabin na fotbalovém 
stadionu ASK Blansko, priori-
tou do konce volebního období 
bude rekonstrukce haly TJ ČKD 
Blansko. Chceme tam zatep-
lit budovu, vyměnit palubovku, 
udělat hlediště a vylepšit zázemí 
pro sportovce. Bude se jednat 
o nemalé fi nanční prostředky, od-
hadem kolem 20 milionů korun, 
ale chceme to zvládnout. Nejen 
z rozpočtu města, ale budeme se 
ucházat i o různé dotace. 

Crha: Převodem sportovišť chceme pomoci organizacím

náš rozhovornáš rozhovor

K

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Vel-
ký počet hlídek, policejní vrtulník 
a řada udělených pokut. Tak by 
se dala shrnout speciální policej-
ní akce, která se odehrála v pátek 
8. a sobotu 9. dubna v blanenském 
okrese. Za cíl si vzala řidiče, kteří 
jezdí bezohledně a agresivně. 

„Především na frekventovaných 
silnicích jsme využili záznamovou 
techniku vrtulníku letecké služby, 
který monitoroval situaci v pátek 
odpoledne hlavně na silnici I/43, 
tedy na hlavním tahu z Brna do 
Svitav. V sobotu pak vrtulník na-
hradily mimořádně vozy dálniční 
policie značky Volkswagen Passat. 
Ty jsou schopné zadokumentovat 
překročení rychlosti řidičem a na 
videozáznam zachytit také jeho 
celkové chování na silnici,“ při-
blížila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

Výsledkem je, že vrtulník za-
znamenal pět případů, kdy řidiči 
nebezpečně předjížděli v místech, 
kde je to zakázáno. Například muž 
za volantem nákladního auta tak 
činil přes odbočovací pruh a pl-
nou čáru na křižovatce u Krhova. 
Kromě toho sedm řidičů v pátek 
vyjelo na silnice s auty ve špat-
ném technickém stavu, čtyři ne-
použili před jízdou bezpečnostní 
pásy a šest jich překročilo nejvyšší 
povolenou rychlost. Jeden řidič za 
jízdy telefonoval a pokutu ve výši 
dva a půl tisíce korun uložili poli-

cisté dalšímu, který nedal přednost 
na přechodu pro chodce. 

„Během celé soboty pak dál-
niční passaty společně s dalšími 
policejními hlídkami odhalily na 
Blanensku a Boskovicku i v okre-
se Brno-venkov pětašedesát řidi-
čů, kteří jeli příliš rychle. Dostali 
pokuty v celkové výši přesahující 
pětaosmdesát tisíc korun. Smut-

ným rekordmanem byl muž, který 
jel se svým vozem v úseku s po-
volenou devadesátikilometrovou 
rychlostí 142 kilometrů za hodinu. 
Jeden cizinec pak usedl za volant 
opilý. Dechová zkouška u něj 
ukázala 0,31 promile alkoholu,“ 
přiblížila Šebková s tím, že dal-
ší dva řidiči opět vyjeli na silnici 
bez použití bezpečnostních pásů, 

jeden s autem ve špatném technic-
kém stavu a pět dostalo pokutu za 
nesprávný způsob jízdy.

„Policejní opatření potvrdilo, že 
mezi řidiči se i přes neustálé kon-
troly policie najdou tací, kteří si 
s dodržováním předpisů nebo s tím, 
aby neohrožovali ostatní účastníky 
silničního provozu, příliš hlavu ne-
lámou,“ doplnila Šebková. 

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

Blansko - Okresní hospodářská 
komora Blansko se připojila k řadě 
institucí, které podporují urychlené 
vybudování silnice R43. Zastaralá 
silnice I/43 je podle představitelů 
komory nejen přetížená, ale svým 
profi lem se stala pro dnešní pro-
voz vysoce nebezpečnou a navíc 
prochází řadou obcí, ve kterých 
zatěžuje místní provoz a životní 
prostředí. 

Jak uvedl předseda OHK Blan-

sko a místopředseda Krajské hos-
podářské komory Milan Hlaváč, 
na trase, která získala nechvalnou 
přezdívku „silnice smrti“, byla 
zmařena spousta lidských životů 
a způsobena řada vážných zranění. 
„Na přetížené silnici se tvoří dlou-
hé kolony, které dokonce brání 
v průjezdu i složkám integrované-
ho záchranného systému, čímž se 
její nebezpečnost ještě znásobuje. 
 Pokračování na str. 5

Podnikatelé usilují 
o řešení silnice smrti

Nová kompostárna je...
Pokračování ze str. 1 
„Pro běžného občana bude jisté zajímavé, že když nám přiveze svůj 

odpad a neuloží ho někde tzv. načerno, může požádat o kompost, který 
využije např. na zahrádce,“ doplnil Crha. Stavba kompostárny přišla bla-
nenskou radnici na 58 milionů korun. I když město na akci získalo dotaci 
16,5 milionu korun, místostarosta Crha přiznává, že i zbývající částka, 
kterou musí zaplatit, Blansko velmi zatěžuje.  (pš)

Muzeum pivovarnictví se... 
Pokračování ze str. 1
Podle ní lidé mají leckdy doma spoustu zajímavých věcí, které jim leží 

nevyužité na půdě nebo ve sklepě. „Mohu slíbit, že u každého zapůjčeného 
nebo darovaného exponátu bude vedle jeho popisu i jméno majitele,“ do-
plnila Baláčová s tím, že lidé mohou volat na telefonní číslo 539 086 395, 
777 198 827 nebo psát na e-mail: info@hotelsladovna.cz.  (pš)

K

Opilí řidiči 
zranili svoje
spolujezdce

Dolní Lhota, Rudka - Hned ke 
dvěma nehodám, při kterých used-
li za volant řidiči pod vlivem al-
koholu, vyjížděli v noci ze soboty 
na neděli policisté v blanenském 
okresu. Havárie měly ještě jedno-
ho společného jmenovatele, a to 
zraněného spolujezdce. 

První z nich se odehrála mezi 
Rudkou a Zábludovem. Její příči-
nou byla podle všeho velká rych-
lost a alkohol. Devětatřicetiletý 
řidič Fiatu Marea tam v levotoči-
vé zatáčce dostal smyk, vyjel ze 
silnice do příkopu, kde skončil 
na střeše. Jeho sedmatřicetiletá 
spolujezdkyně utrpěla při nehodě 
středně těžká zranění. Dechová 
zkouška u řidiče byla pozitivní, 
ukázala hodnotu 1,31 promile. Na 
autě vznikla škoda za nejméně še-
desát tisíc korun. 

V druhém případě skončila 
těžkým zraněním dvaačtyřicetile-
tého spolujezdce a lehkým zraně-
ním dvacetiletého řidiče havárie 
v Dolní Lhotě. Muž za volantem 
Škody Octavia jel od Blanska do 
Dolní Lhoty a v obci nepřizpů-
sobil rychlost jízdy. Osudnou se 
mu stala levotočivá zatáčka, kde 
vyjel ze silnice a havaroval do 
zdi domu. Od ní se auto odrazilo 
a skončilo v závorách na želez-
ničním přejezdu. Na místě zůstal 
v autě zaklíněn těžce zraněný spo-
lujezdec, kterého museli vyprostit 
hasiči. Dechová zkouška u řidiče 
byla pozitivní, s hodnotou 2,31 
promile. Na autě, závorách i zdi 
domu vznikla škoda ve výši asi 
285 tisíc korun.  (hrr)

Nabourané auto
bylo bez řidiče
Černá Hora - Pouze rozbité 

auto značky BMW bez řidiče obje-
vili ve čtvrtek 7. dubna dopoledne 
svědci v blízkosti silnice mezi Čer-
nou Horou a Býkovicemi. Vozidlo 
tam zřejmě ve velké rychlosti vy-
jelo ze silnice a sjelo ze stráně. Při 
havárii se převrátilo přes střechu. 
Na autě vznikla škoda asi čtyři sta 
tisíc korun. Řidiče ale policisté na 
místě nenašli.  (hrr)

Auta se srazila 
v křižovatce

Boskovice - Nepozornost za 
volantem a nedání přednosti při 
vyjíždění z vedlejší silnice skon-
čily ve čtvrtek 7. dubna nehodou 
na křižovatce v Boskovicích. Třia-
čtyřicetiletá řidička Renaultu Clio 
vyjela do hlavní silnice v době, 
kdy tudy projížděl Ford Fusion. 
Žena po střetu skončila s lehkým 
zraněním v nemocnici, na autech 
vznikla škoda asi osmdesát tisíc 
korun.  (hrr)

Internet opět 
dostal důvěřivce

Blanensko - Pošlete mi peníze 
na účet a já vám zašlu vybraný 
mobilní telefon. Tak na takovou 
výzvu v inzerátu na internetu do-

platil sedmadvacetiletý muž z Bla-
nenska. Přestože peníze za mobil 
na účet zaslal obratem, objednaný 
telefon HTC Desire do dnešního 
dne nedostal. Proto vše oznámil 
na policii, která věc šetří pro po-
dezření ze spáchání trestného činu 
podvodu. Zatím neznámý pachatel 
totiž muži způsobil škodu šest tisíc 
korun.  (hrr)

Z herny si 
odnesl tisíce

Blansko - Blanenští kriminalis-
té pátrají po muži, který v noci ze 
soboty na neděli 10. dubna přišel 
loupit do jedné z blanenských he-
ren. 

„Mezi jednou a druhou hodi-
nou ranní hrozil obsluze použitím 
střelné zbraně, pokud mu nevydá 
peníze v hotovosti. Barmanka 
pod tlakem pachatele otevřela 
příruční trezor, odkud si zloděj 
vzal 120 tisíc korun, zároveň mu 
vydala ještě číšnický fl ek s hoto-
vostí a muž jí navíc vzal mobilní 
telefon. Pak barmanku uzamkl do 
šatny a z herny odešel,“ upřesni-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. 

Muž je nyní podezřelý ze spá-
chání trestného činu loupeže.  (hrr)

Našel kartu
a kradl

Boskovice - Z neoprávněné-
ho držení platební karty policisté 
podezřívají jednačtyřicetiletého 
muže z Boskovic. 

Koncem ledna totiž našel pla-
tební kartu i s přiloženým PIN 
kódem a během čtyř dnů pak z ci-
zího účtu opakovanými výběry 
z bankomatů na různých místech 
odčerpal 28 tisíc korun. Peníze 
použil pro vlastní potřebu. Muž je 
nyní podezřelý ze spáchání trest-
ných činů neoprávněné opatření, 
padělání a pozměňování platební-
ho prostředku a krádeže.  (hrr)

Ženu našli
spící v lese

Křtiny - Policisté pátrali v úte-
rý 12. dubna v nočních hodinách 
po dvaasedmdesátileté ženě ze 
Křtin. 

Důchodkyně odešla kole čtvrté 
hodiny odpoledne na procházku 
a do večera se nevrátila domů. 
Vzhledem k tomu, že pohřešova-
ná trpěla zdravotními problémy, 
vyrazily do akce policejní hlídky 
včetně psovoda, hasiči a dob-
rovolníci. Za dvě hodiny se jim 
podařilo ženu najít, ležela a spala 
v lese v blízkosti koupaliště. Při-
volaná lékařka rozhodla o jejím 
převezení do nemocnice k další-
mu vyšetření.  (hrr)

Z prodejny 
zmizely cigarety

Lipovec - Cigarety za více než 
sto deset tisíc korun si odnesl za-
tím neznámý pachatel z prodejny 
v Lipovci. Do budovy se dostal 
po vypáčení okna a dalších dve-
ří od skladu a prodejny, na nichž 
vznikla další škoda ve výši asi 
čtyři tisíce korun.  (hrr)

Blansko - Školáci a studenti se 
svými pedagogy, hasiči, skauti, 
jeskyňáři, ochránci přírody a další 
dobrovolníci se v sobotu zapojili 
do tradičního úklidu Moravského 
krasu. Na svěřené trasy, které ně-
které skupiny uklízejí už několik 
let, jako například děti ze základ-
ní školy v Ráječku okolí Skalní-
ho mlýna, vyrazily hned po ránu. 
Výsledky jejich úsilí, pytle napl-
něné nejrůznějším odpadky, brzy 
lemovaly všechny přístupové trasy 
a auta s vozíky je okamžitě odváže-
la ke Skalnímu mlýnu. Tam směřo-
vala i většina brigádníků.

Odměnou za odvedenou práci 
bylo občerstvení. Kdo měl zájem, 
mohl navštívil Kateřinskou jeskyni 
nebo Punkevní jeskyně. Brigádníci 
zdarma využívali i vláček v Pustém 

Stovky ochotných rukou uklízely Moravský kras

žlebu nebo třeba lanovku k horní-
mu můstku propasti Macocha.

Některé skupiny, například ty, 
které uklízely v Suchém a Pustém 

žlebu nebo na Ostrovské plošině, 
si pochvalovaly, že letos nenachá-
zely tolik odpadků jako v minulých 
letech, například blanenští školáci 

a studenti gymnázia. Že by turis-
té a cyklisté více pamatovali na 
ochranu přírody? To se ukáže zase 
až v příštím roce.

Mezi ochotnými brigádníky byly 
letos podruhé i děti z dětského do-
mova v Boskovicích. „Jedenáct 
chlapců se také dozvědělo mno-
hé o krasu od pracovníků CHKO. 
Sobotní akce se všem moc líbila,“ 
řekla Libuše Magniová, která je na 
brigádu přivedla.

„Úklidu střední a severní čás-
ti krasu se zúčastnilo na sedm set 
lidí,“ řekl vedoucí strávy CHKO 
Moravský kras Leoš Štefka. Kon-
statoval, že zatímco loni bylo sesbí-
ráno asi osmdesát pneumatik, letos 
jen patnáct, což je potěšitelné. Na 
druhé straně překvapil nález po-
hovky i s polštářováním.  (ama)

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová
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Jozef Regec: V politice
se pořád ještě učím a rozkoukávám

V.I.P.

Hrajte o lístkyHrajte o lístky
Ve středu 27. dubna 

v 19.30 hod. se v Dělnickém 
domě v Blansku koná divadel-
ní představení Jak uvařit žábu. 
V tragikomedii o lásce až na 
věčnost se představí Vilma Ci-
bulková a Miroslav Etzler. 

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

Otázka: Jak se jmenu-
je televizní seriál, ve kterém 
ztvárnil Miroslav Etzler po-
stavu Tomáše Krause?

Pavel Šmerda

Jozef Regec je ve funkci sená-
tora teprve pět měsíců, ale jeho 
kariéra už nabírá zajímavou cestu. 
Nedávno byl zvolen předsedou 
Výboru pro zahraniční věci, obra-
nu a bezpečnost, je místopřed-
sedou Stálé komise Senátu pro 
krajany žijící v zahraničí, pracuje 
v podvýboru pro sport, Výboru 
pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice. 

Vaše zvolení do funkce před-
sedy Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost bylo trochu 
překvapením, že?

Přiznávám, že ano. Je to v Sená-
tu jedna z nejprestižnějších funkcí. 
Navíc jsem porušil hierarchii po-
stupu. Jako nováček jsem se stal 
předsedou, což tady ještě nikdy 
nebylo.

Co to pro vás bude znamenat?
Především více povinností. 

Budu přijímat zahraniční dele-
gace, čeká mě více zahraničních 
cest, schůzky s velvyslanci. Zvý-
ší se mi celkově náplň práce, ale 
s tím jsem počítal. 

Co rozhodlo o tom, že senátoři 
dali důvěru právě vám?

Kromě toho, že na tuto funkci 
měla podle dohody nárok sociální 
demokracie, tak především moje 
znalost jazyků. Jako sportovec 
i trenér jsem strávil hodně času 

v zahraničí, hovořím velmi dob-
ře anglicky a německy, částečně 
i italsky. 

Ve funkci senátora jste pět 
měsíců. Můžete se za nimi ohléd-
nout?

Je třeba říct, že se pořád ještě 
rozkoukávám. Pět měsíců je krát-
ká doba na to, abych se všechno 
naučil. Naštěstí jsem měl tu čest 
absolvovat několik zahraničních 
výjezdů, takže jsem se více poznal 
s některými kolegy senátory, kte-
ří už jsou mnohem déle politicky 
aktivní než já. To je pro mě velká 
škola. 

Je to krátká doba, ale přece 
jen. Převládají jen pozi  va nebo 
naopak už přišlo to takzvané „vy-
střízlivění“?

Politika sama o sobě je taková 
jaká je. Šel jsem do Senátu s něja-
kým přesvědčením, s tím, že mojí 
hlavní prioritou byl sport, teď se 
moje obzory rozšiřují. Musím 
umět zaujmout stanovisko, více 
se vzdělávat v zahraniční politice, 
sledovat politickou situaci u nás 
i „venku“, stýkat se s novináři. 
Takže z tohoto pohledu bych řekl, 
že mě práce naplňuje.

Zmínil jste zahraniční cesty. 
Kam vedly a jaký byl jejich cíl?

První byla do Izraele, kde jsme 
v tamním parlamentu řešili vstup 
jejich země do EU. Poté jsem byl 
na kongresu obrany a bezpečnosti 

INZERCE

Když mně zavolali z redakce, abych napsala vzpomínku na herce Měst-
ského divadla Brno Ladislava Lakomého, sedla jsem hned k počítači. 
První, co jsem uviděla, byla zpráva o úmrtí další osobnosti této scény 
Karla Janského. Ve dvou dnech, 11. a 12. dubna, tak přišlo divadlo 
o dva významné herce, kteří měli své role v současném repertoáru. Tak-
že místo jednoho vzpomenu na oba.

Ladislav Lakomý (1931)
Narodil v Ná-

měšti na Hané. 
Studoval herec-
tví na Janáčkově 
akademii v Brně 
a po ukončení 
školy nastoupil 
do Divadla bratří Mrštíků. Zde 
vytvořil nádherné postavy české 
a světové dramatické tvorby. Na-
mátkou uvedu De Grieux v Manon 

Lescaut, Levskij v Evženu Oněgi-
novi, Vávra v Maryši, Abbé Hoch 
v Rozmarném létu. Diváky okouz-
lil jako Ježíš v Komedii o umučení 
a slavném vzkříšení. Jeho herectví 
bylo hluboce lidské, bez zbyteč-
ného pathosu, jeho tichý hlas s 
množstvím niancí si podmaňoval 
diváka. 

V roce 2010 jej Stanislav Moša 
přizval do účinkování v oratoriu 
Johanka z Arku na festivalu Mo-
ravský podzim. Loni nastudoval 
v Městském divadle Brno roli Wal-
ta v Dobře rozehrané partii. Pod 
vedením režiséra Stano Slováka 
vznikl herecký koncert tří brněn-
ských bardů (Ladislav Lakomý, 
Jaroslav Dufek a Zdena Herfor-
tová). Byla jsem na premiéře 11. 
prosince a potlesk diváků vestoje 
byl neutuchající. Naposledy si 
tuto roli zahrál 28. ledna letošní-
ho roku. Nezříkal se ani fi lmové, 
televizní a rozhlasové činnosti, 
stejně jako pedagogické. Byl po 
celou svou divadelní kariéru věrný 

Brnu, v roce 2006 mu byla uděle-
na Cena města Brna. 

Karel Janský (1944)
N a v š t ě v o -

val v 60. letech 
JAMU, studia za-
končil rolí Mac-
kieho Messera v 
Žebrácké opeře. 
Poté byl anga-
žován do Divadla bratří Mrštíků, 
později Městského divadla Brno. 
Této scéně zůstal věrný po celý ži-
vot, za 45 sezon zde sehrál přes sto 
rolí. Jako herce ho nejlépe charak-
terizuje ředitel Městského divadla 
Brno Stanislav Moša. „Od svého 
mládí se stal hercem hlavních rolí. 
Jeho nebývalý šarm, uhrančivá 
elegance, herecké i pěvecké mis-
trovství ho předurčovaly k tomu, 
aby na něm divadlo stavělo svůj 
repertoár. Vždy obětavý, příklad-
ně pečlivý, nebývale skromný 
a přitom ve všech svých rolích fas-
cinující.“ Připomeňme i jeho roli 
v Četnických humoreskách nebo 
dabing J. R. Ewinga v americkém 
seriálu Dallas. 

Na herecké mistrovství Ladi-
slava Lakomého a Karla Janského 
nezapomeneme.

 Naděžda Parmová

Dvě legendy odešly do hereckého nebeDvě legendy odešly do hereckého nebe

Druhá vicemiss Zrcadlo 2010 Monika Vojsovičová se chystá na zkouš-
ku dospělos  . Do stavu maturantů „vstoupila“ při šerpování na škol-
ním plese, který se letos nesl ve stylu benátského karnevalu. „Na ma-
turitu se těším, protože to bude pro mě takový malý dobrodružství. 
(úsměv) Doufám, že dopadne dobře. Po maturitě bych chtěla jít stu-
dovat obor Psychologie a specialní pedagogika do Prahy na Karlovu 
Univerzitu,“ svěřila se Monika. (pš) Foto archiv

Vážení čtenáři, 
na stránce Zrcadlo V. I. P. vám 

pravidelně přinášíme aktuality 
ze společnosti, reportáže z akcí, 
na kterých nechybí celebrity, 
rozhovory s herci, zpěváky či 
modelkami, soutěže o vstupenky, 
ale také drby a další zajímavosti ze 
života známých a úspěšných lidí. 

Tato strana by nemohla 
vzniknout bez vás, tedy našich 
čtenářů. Proto budeme rádi za 
jakýkoliv typ na reportáž ze 
zajímavé akce, iremního večírku, 
posílat nám můžete ale také vaše 
fotogra ie ze známými osobnostmi 
a další. 

 Pavel Šmerda, šéfredaktor 
 Zrcadla Blanenska a Boskovicka

v Bratislavě. No a zatím poslední 
moje cesta vedla do Evropského 
parlamentu ve Štrasburgu, kde 
jsme se byli podívat za našimi ko-
legy, abychom viděli, jak pracují 
a odnesli si tak inspiraci a jiný po-
hled na věc. 

Co v Senátu? Na co byste se rád 
zaměřil? 

Úkol číslo jedna je fi nancování 
sportu. Všichni víme, jaké jsou 
nyní problémy. Hodně důležité 
bude schválení nového loterijní-
ho zákona, který by měl v tomto 

směru určitým způsobem pomoci. 
Stát dává ročně na sport 1,9 mld. 
Kč, nicméně jsou to pořád malé 
peníze. Vrcholově jsem sportoval, 
takže vím, že dříve to byla částka 
několikanásobně vyšší. 

Nedávno jste otevřel v Blansku 
svoji senátorskou kancelář. Jaký 
je o ni zájem? 

Jsem příjemně překvapen, lidé 
chodí, řešíme spoustu podstatných 
problémů, snažíme se je vyslech-
nout, pomoci nebo alespoň nasmě-
rovat či doporučit jim, kam se mají 
obrátit. Scházím se také průběžně 
se starosty měst a obcí. 

S čím konkrétně se na vás lidé 
obracejí?

Jsou to zajímavé a mnohdy veli-
ce důležité věci. Zabývali jsme se 
mimo jiné dopravními záležitost-
mi, školstvím, restitucemi. Někteří 
starostové se chodí ptát na dotační 
programy, předávají mi dokumen-
ty, které potřebují doručit na mi-
nisterstva. Jsem takový spojovací 
článek mezi regionem a Prahou. 
Snažím se jim v tomto směru po-
moci. 

Jak vnímáte současnou poli  c-
kou situaci?

To je těžká otázka, protože my 
jako opozice se na to, co se děje, 
můžeme jenom koukat krásnýma 
oranžovýma očima. (smích). 

Ale některé kroky vlády se vám 

jako členovi nejsilnější opoziční 
strany asi nelíbí?

Ano, těch věcí je celá řada. Bo-
hužel při současném rozložení sil 
v poslanecké sněmovně s tím až 
tak moc dělat nemůžeme. Nic-
méně naši poslanci i my senátoři 
využíváme všech pravomocí, kte-
ré podle Ústavy máme, abychom 
asociální reformy a pouhé škrty 
alespoň zmírnili. Námi ovládaný 
Senát připomínkuje a vrací sně-
movně zákony, které jsou v pří-
mém rozporu s naším programem. 
Děláme maximum možného. Řeší 
se také otázka přímé volby prezi-
denta, změna Ústavy a s tím sou-
visející posílení pozice Senátu, ale 
je otázkou, jakým směrem se bude 
diskuze vyvíjet.

Můžete na závěr něco vzkázat 
čtenářům Zrcadla? 

Ať čtou Zrcadlo, protože je tam 
spousta zajímavých věcí. A pokud 
budou mít problém, se kterým 
bych jim mohl být jakkoliv nápo-
mocen, ať se na mě bez obav kdy-
koliv obrátí.

Senátorská kancelář
Sukova 4, Blansko 678 01
e-mail: info@jozefregec.cz

Úřední hodiny: 
pondělí: 9 – 12 a 16 – 18 hod., 

pátek: 16 – 18 hod. 

S rodinou.  Foto archivS rodinou.  Foto archiv
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Kolegy Bárty si po lidské i odborné stránce vážím, říká poslanec

Babák: Původ peněz jsem...

Marta Antonínová

Vavřinec-Veselice - Téměř tři 
miliony korun si vyžádala přestav-
ba kulturního domu ve Veselici na 
víceúčelový dům. První část akce 
byla uzavřena v pátek 8. dubna, 
kdy byly veřejnosti zpřístupněny 
nové prostory určené knihovně. 
Úpravy budou dále pokračovat.

„Velmi nám pomohla místní 
akční skupina Moravský kras, 
díky úspěšnému projektu jsme 
z programu Leader získali na tuto 
akci milion a osm set tisíc korun. 
Dále jsme dostali dotaci z Jihomo-
ravského kraje na nové prostory 
pro hasiče. Půl milionu z Minister-
stva pro místní rozvoj využijeme 
na vybudování bytové jednotky. 
Z obecního rozpočtu jsme přidali 
asi milion,“ řekl starosta Vavřin-

Veselická knihovna se přestěhovala do nového

Z  

Setkání seniorů v Paměticích
Kulturní výbor obecního úřadu v Paměticích si může do své pomy-

slné mozaiky kulturně-společenského dění vložit další barevné sklíčko. 
V neděli 20. března jsme se sešli na prvním setkání seniorů. Jak v úvodu 
vzpomněl starosta obce, dosavadní akce u nás bývaly zaměřeny buď na 
děti, mládež, nebo střední generaci, ale vyloženě pro ty dříve narozené 
je to premiéra. I když se při její přípravě ozývaly i skeptické hlasy, byla 
účast nad očekávání dobrá. 

Po zapsání účastníků do pamětní knihy následovala prohlídka starých 
fotografi í z různých aktivit i soukromých událostí z archivu obce, i těch, 
které si senioři donesli s sebou. Škoda, že nemohly být promítnuty sta-
ré fi lmy, které kdysi natáčeli naši fi lmoví amatéři starou fi lmovací tech-
nikou. Ty se musí nejprve upravit, přetočit a sestříhat, aby mohly být 
promítány novými moderními promítačkami. Uskutečnění tohoto záměru 
je plánováno na sraz rodáků, který obec plánuje na polovinu června. 
Senioři se živě zajímali o dění v obci i o plány na její další rozvoj. Po-
řadatelé nám připravili bohaté občerstvení. Při živé, nevtíravé hudbě 
jsme si mohli zavzpomínat i zazpívat písničky našeho mládí. Vřelý dík 
pořadatelům za pěkně prožité odpoledne.  František Staněk

Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Pokračování ze str. 1
Jak můžete být na straně člově-

ka, který otevřeně mluvil o propo-
jení byznysu s poli  kou a stranu 
VV bral jako odnož svojí fi rmy? To 
je podle Vás správné?

Tak, jak to podala zaplacená mé-
dia, to opravdu vypadá negativně. 
Každopádně Vít Bárta, kterého 
si po lidské i odborné stránce vá-
žím, se zachoval možná jako je-
den z mála politiků poslední doby 
chlapsky a ihned odstoupil. Teď 
bude mít určitě prostor, aby vše ve-
řejnosti vysvětlil. Já jsem přesvěd-
čen, že se vrátí zpět. 

Přijal byste v současné krizi ně-

jakou vládní funkci, kdyby vám 
byla nabídnuta?

Asi ne. 

V médiích se objevilo i podezře-
ní na původ peněz, kterými jste VV 
sponzoroval. Můžete ještě jednou 
situaci objasnit?

Vše jsem v pátek a v sobotu 
transparentně do všech detailů do-
ložil.

Voliči v regionu si od vašeho 
působení v parlamentu hodně 
slibovali. Jak jste na tom s věcmi, 
s jejichž řešením jste slíbil pomoci, 
např. kauza prodeje hotelu Maco-
cha, podvodné konkurzy či dotace 
na umělou trávu v Blansku aj.? 

Bohužel poslední dva týdny ne-
byl čas nic řešit. Každopádně, co 

se týče podvodných konkurzů, tak 
jsme cca před dvěma týdny uspo-
řádali seminář v poslanecké sně-
movně, kde byli pozváni i zástupci 
Evropské rady že Štrasburku, první 
náměstek ministra spravedlnosti, 
náměstek nejvyššího státního zá-
stupce a jiní. S doktorkou Marva-
novou se spolupodílíme na novele 
insolvenčního zákona na Minister-
stvu spravedlnosti. A dotace na trá-
vu bude, každopádně je to teď spíše 
boj s úředníkem. 

Ve volebním programu VV v ko-
munálních volbách v Blansku jste 
vehementně prosazoval možnost 
odstranění hotelu Dukla. Byl to 
jen předvolební tah nebo je něja-
ká reálná šance toho dosáhnout?

Beru to jako svůj velký úkol. 

Momentálně to řešíme za pomo-
ci Ministerstva pro místní rozvoj, 
konkrétně náměstka Janeby. 

Stále jste připraven kandidovat 
na post předsedy VV?

Ano. 

Jaké šance by podle vás měly 
VV v předčasných volbách?

Momentálně velké, protože 
značná část veřejnosti pochopila, 
jak to tady fungovalo, to je můj 
jasný názor. Nemyslím si ale, že by 
byly momentálně nejlepším řeše-
ním. Náš stát potřebuje něco úplně 
jiného než předvolební boj, je třeba 
pokračovat v nastartovaných refor-
mách. Další nejbližší dny rozhod-
nou, těžko se odhaduje, co bude za 
týden, za dva.

ce Miloslav Novotný a dodal, že 
na úpravu okolního parkoviště 
a bezbariérový přístup do budovy 
využije obec dalších šest set tisíc 
korun získaných za Modrou stuhu 
v soutěži Vesnice roku.

Od září 2007 vede veselickou 
knihovnu Olga Hájková. „Dosta-
la jsem se k této práci náhodou. 
Vždycky to byl můj sen. Když 
jsem se dozvěděla, že se hledá 
nový knihovník, přihlásila jsem 
se a vyšlo to. V době, kdy jsem 
knihovnu přebírala, jsem si dala 
soukromý cíl, aby knihovna měla 
třicet čtenářů. Dnes už jich má 
osmapadesát. O tom se mi ani ne-
snilo. Při 260 obyvatelích Veselice 
je to skutečně hodně,“ řekla kni-
hovnice s nadějí, že nové prostory 
třeba přilákají další čtenáře.

Mezi nejčastější návštěvní-

ky podle ní patří především děti. 
Olga Hájková je do knihovny 
přilákala díky pestrému progra-
mu, soutěžím, výtvarným dílnám, 
promítání pohádek nebo pořádání 
cestovatelských besed i mimo řád-
nou půjčovní dobu. „Jednou jsme 
se s dětmi například vypravili ven 
s digitálním fotoaparátem doku-
mentovat svět, který nás obklo-
puje. Tak vznikla řada fotek, které 
jsme vystavovali v informačním 
středisku,“ řekla knihovnice. 

Stěhování téměř dvou tisíc knih 
do nových prostor leželo na jejích 
bedrech a do nového se skutečně 
těšila. Vždyť v původní budově 
nebylo ani sociální zařízení. Sou-
časně se připravovala na spuštění 
elektronické evidence půjčování 
knih a chystá i nové webové strán-
ky knihovny.

Vzpomínka na smutné výročí
V polích nedaleko Svitávky má naše rodina umístěný kamenný kříž. 

Nachází se v místech, kde přesně před sto lety tragicky zemřela naše 
prababička Marie Oldřichová. Stalo se to po zásahu blesku dne 31. 3. 
1911. Po sto letech, na den přesně, jsme se zase sešli u kříže a vzpomí-
nali na své předky. Na místě jsme odstranili náletové křoviny a vysekali 
starou trávu. Bez našeho přičinění zde vykvetlo několik trsů narcisů. 
Ten kříž je odkaz předků a je teď naší povinností o něj pečovat a zacho-
vat jej budoucím pokolením. Když jsme pak odcházeli, začalo lehce pr-
šet. Člověka tak napadne...mohla před sto lety, v březnu, skutečně být 
tak silná bouřka, aby uhodil blesk? Avšak matriční kniha zemřelých, 
která je dnes uložená na svitáveckém obecním úřadě, mluví jasně. A zá-
pis v matrice je úředním dokladem. Večer, když jsem pak poslouchal 
předpověď počasí, tak jsem jen zaslechl..., místy ojediněle bouřky.

 Lubomír Oldřich, Blansko

Z činnosti klubu seniorů
Klub seniorů ve spolupráci s knihovnou Městyse Lysice uspořádal 

velikonoční výstavu. K vidění byla celá řada velikonočních námětů jak 
dekorativních, tak i vlastních pečených výrobků. Účastníci výstavy svou 
spokojenost vyjádřili kladným ohlasem a zápisem do knihy návštěv.

Klub seniorů v Lysicích uspořádal pro členy i příznivce zájezd na 
Státní zámek Milotice. Při zpáteční cestě se zastavili v Hodoníně, kde 
navštívili jarmark, prohlédli si náměstí a okolí a zašli na oběd. Další 
zastávka byla u Památníku Mohyla míru u Slavkova. Počasí bylo nád-
herné, účastníci spokojení a již plánují turistické pochody a další zájezdy 
v tomto roce.  Jaromír Fiala

Otevření. Knihovna ve Veselici září novotou a návštěvníkům nabízí krás-
né a příjemné prostředí.  Foto Pavel Šmerda

Výstava obrazů 
Barbory Pokorné 

v Blansku
Blansko - Talentovaná výtvarni-

ce Barbora Pokorná z Dolní Lhoty 
vystavuje od pátku svoje obrazy 
v blanenské městské knihovně. 
„Výstava je součástí cyklu před-
stavujeme regionální výtvarníky,“ 
prozradil kurátor Pavel Svobo-
da s tím, že autorka má za sebou 
Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti v obo-
ru užitá malba a v současné době 
studuje tento obor na Fakultě vý-
tvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně. „Obrazy jsou 
součástí cyklu Utopie, který je in-
spirován představami o ideálním 
světě. Jako techniku zvolila au-
torka olej a akryl,“ představil vý-
stavu, která potrvá do 13. května, 
Pavel Svoboda. (bh)

Blansko - Studentům blanen-
ského gymnázia se opět vylepšily 
podmínky pro výuku. „Byla zde 
vybudována moderní fyzikální la-
boratoř. Pořizovací cena je zhru-
ba tři sta tisíc korun,“ prozradil 
ředitel Pavel Henek. 

Na co byly peníze vynalože-

ny? „Jsou zde zcela nové rozvo-
dy střídavého i stejnosměrného 
proudu. Nový dataprojektor je 
propojen s řídícím počítačem,“ 
ukazuje učitel Josef Nečas, který 
má učebnu na starosti. 

Místo dvanácti pracovišť je 
nyní devět. „To bohatě stačí, když 

vezmeme, že na jednom bude po 
dvou žácích a laboratoř budeme 
využívat na dělené hodiny,“ po-
kyvuje hlavou Nečas. Vyměněna 
byla podlaha, pořízen byl i nový 
nábytek. „Nejčastější využití tří-
dy bude na praktika z fyziky. Dá 
se ale používat i jako multimedi-

ální učebna třeba pro jazyky,“ líbí 
se řediteli Henkovi. 

Ten má teď zálusk vylepšit po-
dobným způsobem laboratoř bio-
logie. „I tu bychom rádi vybavili 
moderní technikou, instalovali 
třeba nové rozvody na pokusy,“ 
má v úmyslu.  (bh)

Studenti dostali novou fyzikální laboratoř

Boskovice - Lidé bydlící v nové 
zástavbě v boskovické lokalitě Na 
Chmelnici se zřejmě dočkají vlast-
ní autobusové zastávky. Už jsou 
navržené i přesné časy jednotli-
vých spojů.

„V souvislosti s výstavbou 
vznikl požadavek na zajištění 
dopravní obsluhy této vzdáleněj-

ší lokality od centra. Záměrem 
města je zřízení nové zastávky, 
vybavené nástupní plochou, a za-
jištění obsluhy čtyřmi páry spojů 
s využitím stávající linky č. 250 
Skalice nad Svitavou – Bosko-
vice – Skalice nad Svitavou. Ve 
vztahu k lokalitě Chmelnice jsou 
v současnosti vedeny čtyři spoje 

mezi autobusovými zastávkami 
Boskovice, aut. st. a Boskovice, 
hřbitov se zastávkou na ul. Sva-
topluka Čecha (před křižovatkou 
s ulicí Na Chmelnici),“ uvedl 
mluvčí boskovické radnice Jaro-
slav Parma. 

Boskovická radnice nyní vy-
zývá občany, aby se vyjádřili 

k záměru rozšíření dopravní ob-
služnosti o oblast Na Chmelnici 
a k navrženým časovým polohám 
spojů. Mohou tak učinit písem-
ně na podatelně MěÚ Boskovice 
nebo e-mailem na adresu m.bele-
hradkova.mu@boskovice.cz. Ter-
mín pro podání připomínek končí 
posledním květnem.  (hrr)

Na Chmelnici budou mít autobusovou zastávku

Výstava ukazuje 
staré zvyky

Blansko - Od minulého úter-
ka je otevřena v Dělnickém domě 
v Blansku již tradiční Velikonoční 
prodejní výstava. Každý den je na 
programu ukázka jiného druhu tra-
dičních řemesel a lidových zvyků. 
Návštěvníci již mohli zhlédnout 
výrobu nejrůznějších druhů kraslic, 
vizovického pečiva, seznámili se 
s technikou drátkování, batikování 
či paličkování. Výrobky je možné 
si také zakoupit. Součástí výstavy, 
která potrvá do pátku, je velká sbír-
ka panenek a pokojíčků. (bh)

V Drnovicích se 
budou chystat 
na Velikonoce 
Drnovice - První velikonoční 

jarmark se koná v sobotu 23. dub-
na v Drnovicích. V místním kul-
turním domě jsou od 13 hodin 
připraveny řemeslné trhy, veliko-
noční dílnička pro děti (malování 
vajíček, zdobení perníků, výroba 
velikonočních dekorací) a před-
stavení dětí z mateřské školy.  (pš)

Dětský karneval v Lipovci
Nedělní odpoledne 3. dubna patřilo všem dětem z Lipovce a okolí. 

Český svaz žen v Lipovci pro ně uspořádal v místní sokolovně tradiční 
dětský karneval.

Sešlo se sedmdesát nádherných masek, které tančily a řádily při pěk-
ných písničkách lipovecké kapely SYNTRY a slečny Ondrouškové. Při 
představování obdržela každá maska sladké překvapení, další sladkosti, 
omalovánky, plyšová zvířátka a nafukovací balónky byly odměnou u čet-
ných soutěží. Největším překvapením pro všechny přítomné bylo vystou-
pení estrádního umělce pana Bílka, který to prostě s dětmi umí. Na závěr 
byl odměněn nejmladší dvouměsíční a nejstarší desetiletý účastník maš-
karního reje.  Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci

První příspěvek. Jaro je tady. Na komíně lysické kovárny jako tradičně 
přiletěli čápi.  Foto Jaromír Fiala

Věřící se sjeli do Sloupu na Květný pátekVěřící se sjeli do Sloupu na Květný pátek

Pouť. Stovky věřících z celé Moravy se v pátek sjely do Sloupu na Květný pátek. Hlavní mši celebroval Mons. 
Vojtěch Cikrle. Foto Bohumil Hlaváček
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Nový primář nepřipravuje na svém oddělení žádné zásadní změny, personální ani organizační 

Pluháček: Interna mě oslovila už jako medika

Marta Antonínová

Blansko - Málokdo asi ví, že 
Karel Absolon, známý archeolog 
a krasový badatel, byl i fotogra-
fem. 

V loňském roce jsme si připo-
mněli padesáté výročí jeho úmrtí 
a současným úkolem ústavu An-
thropos Moravského zemského 
muzea je systematické zpracování 
Absolonovy pozůstalosti. Ta vedle 
tisíce dopisů, knihovny a dalších 

Muzeum vystavuje unikátní Absolonovy snímky
materiálů obsahuje téměř jede-
náct a půl tisíce kusů skleněných 
pozitivů a negativů, zachycujících 
různá témata. Nejde jen o Mo-
ravský kras, ale také Balkánský 
kras, který Absolon v letech 1904 
– 1922 navštívil hned několikrát. 
Další studijní cesty ho zavedly do 
Francie, Švýcarska, Rakouska, do 
Německa i Afriky. 

Reprezentativní výběr z těchto 
snímků pod názvem Fotografi e 
z evropských krasů můžete až do 
30. října vidět v prostorách bla-
nenského muzea. „Je zřejmé, že 
Absolon brzy pochopil význam 
fotografi e jako dokumentačního 
či propagačního prostředku. Proto 
fotoaparát nechyběl v jeho výbavě. 

Někdy fotil sám, jindy někomu tuto 
úlohu svěřil,“ upřesnil Milan Kou-
delka z blanenského muzea s tím, 
že se jedná o reprodukce z origi-
nálních Absolonových negativů. 
Většinou jsou to černo-bílé snímky, 
často působící jako umělecká díla, 
některé jsou i kolorované.

Absolona nezajímal jen kras. 
Jeho fotografi e z první poloviny 
minulého století jsou i unikátním 
zachycením života prostých lidí 
v lokalitách, které navštívil. Výsta-
va je doplněna i kopiemi některých 
dokumentů včetně pasu, povolení 
vstupu do vojenských oblastí a po-
dobně. Nejstarší snímek pochází 
z roku 1903 a dokumentuje tábor 
na dně propasti Macocha.

Radim Hruška

Boskovice - Již šest týdnů 
působí jako primář interního 
oddělení boskovické nemocnice 
Luděk Pluháček. Jak říká, v Bos-
kovicích se cítí velmi dobře.

Dlouhá léta jste 
působil v Brně, 
máte k Boskovicím 
nějaký vztah?

Jsem rodák z Bo-
skovic a žijí tady 
i moji rodiče. Do 
boskovické nemoc-
nice jsem nastoupil 
po ukončení lékař-
ské fakulty a krát-
ce jsem v ní půso-
bil. Dalších dvacet 
let jsem ale strávil na II. interní 
klinice Fakultní nemocnice u sv. 
Anny v Brně, poslední dva roky 
jsem tam zastával funkci primá-
ře. Bilancoval jsem svoji dosa-
vadní pracovní kariéru a objevil 
výběrové řízení na místo primáře 
zdejšího interního odělení. Po-
drobné informace o chodu ne-
mocnice jsem neměl. Rozhodnutí 
ucházet se o post primáře nepřed-
cházelo nějaké delší období. Byla 
to záležitost několika dnů. 

Jak na vás zapůsobila bosko-
vická nemocnice?

Po šesti týdnech svého pobytu 
se tady cítím velmi dobře. Kolek-
tiv lékařů i ostatních zdravotnic-
kých pracovníků nejen našeho 
oddělení je výborný. Jsem spo-
kojený s celkovou atmosférou 
i péčí, kterou věnujeme pacien-

tům. Důležitá je pro mě ochota 
spolupracovat a v boskovické 
nemocnici ji nacházím. Pokud 
jde konkrétně o interní oddělení, 
neměl jsem zatím žádný problém, 
kdy bychom se nemohli domluvit 
a komplikovalo nám to práci.

Vytýčil jste si ně-
jakou prioritu?

Můj nejdůle-
žitější úkol vy-
plývá z aktuální 
personální situace 
ohledně obsazení 
lékařů na interním 
oddělení. V době 
mého nástupu do 
funkce odešli dva 
atestovaní lékaři 
- kardiolog a gast-

roenterolog. Musím tedy zajistit 
náhradu. Zatím se mně nepoved-
lo zmíněné specialisty najít, a to 
v našem  regionu ani mimo něj.  
Samozřejmě jsem se snažil vyu-
žít i svých kontaktů na brněnská 
pracoviště. Tam jsem zatím také 
nepochodil. Tento úkol tedy pro-
zatím trvá.

Budete provádět nějaké ra-
zantnější změny v chodu oddě-
lení?

Nemyslím si, že by se chys-
taly nějaké zásadnější kroky. Po 
rozvaze a projednání s kolegy 
už proběhly nějaké menší změ-
ny v organizaci práce. Například 
jsme pracovali na způsobu ve-
dení dokumentace. Spíš se ale 
věnujeme medicíně jako takové. 
Pacientům se snažíme nabízet 
to nejlepší, co současná léčba 

Knihovna má
nové stránky

Blansko - Od začátku dubna 
jsou na adrese www.knihovna-
blansko.cz v provozu nové we-
bové stránky Městské knihovny 
Blansko. Jak řekl její ředitel Pa-
vel Přikryl, vystřídaly předchozí, 
které byly v provozu deset let. 
„Chtěli jsme, aby měly dynamic-
ký, moderní vzhled s důrazem na 
interaktivitu,“ uvedl. Změnila se 
i grafi ka. „Představujeme zde i za-
městnance knihovny včetně jejich 
fotografi í, nezapomnělo se ani na 
historii instituce. Čtenáři mohou 
samozřejmě nahlížet do katalogu, 
sledovat svoje konto,“ prozradil 
Přikryl. Jak dodal, na webu jsou 
představeny detailně i všechny 
projekty a akce, které knihovna 
realizuje. (bh)

Historický snímek. Na výstavě 
v blanenském muzeu můžete vidět 
i fotografi i z roku 1921 dokumen-
tující první potápěčské pokusy na 
dně Macochy.  Foto archiv

Podnikatelé...
Pokračování ze str. 2 
Z našeho pohledu tento stav 

ztížené dostupnosti i návaznosti 
na stávající dálniční síť závažně 
brzdí rozvoj a podnikání celého 
regionu, což přináší omezení in-
vestic a přispívá ke zvyšující se 
nezaměstnanosti se všemi návaz-
nými negativními důsledky,“ řekl 
Hlaváč. 

Hospodářská komora Blansko 
se proto obrátila na krajskou repre-
zentaci, poslance, senátory, vládu 
České republiky a její příslušná 
ministerstva, aby se společně zasa-
dili o prosazení urychlené výstav-
by rychlostní silnice R 43 v úseku 
Kuřim – Svitávka a naplánování 
výstavby celé trasy do generelu 
staveb silnic a dálnic ČR v co nej-
kratších termínech.  (šr)

Blanensko a Boskovicko - 
Cestovatel, spisovatel, scénárista, 
režisér a především jeden z nej-
známějších českých záhadologů 
Arnošt Vašíček navštívil začát-
kem dubna náš region. Pozvala 
ho vedoucí regionálního oddělení 
Městské knihovny v Blansku He-
lena Jalová na popud milovníků 
záhad a tajemna z Němčic.

„Arnošt Vašíček byl hostem 
naší knihovny již před dvěma 

lety. Musím připomenout, že teh-
dy se velké oblibě těšil televizní 
seriál Strážce duší, který čerpal 
také několik námětů z Blanenska. 
Autorem jeho scénáře byl právě 
náš host. Uskutečnily se tenkrát 
dvě besedy - jedna v Blansku 
a druhá v Němčicích. Zejména ta 
němčická měla tak velký ohlas, 
že jsme tam Arnošta Vašíčka po-
zvali letos znovu,“ řekla Helena 
Jalová a dodala, že se tak sta-

lo i díky přispění obcí Němčice 
a Šošůvka.

Záhadolog nejprve navštívil Šo-
šůvku a jeho přednášku s názvem 
Planeta záhad si přišli v hojném 
počtu poslechnout nejen místní, 
ale i přespolní. V centru jeho po-
vídání byly zejména nerozluštěné 
archeologické nálezy, prokazatel-
ně zaznamenané nevysvětlitelné 
úkazy, tajemné jevy a také utajo-
vané rituály a legendy, naznačující 

kontakty s jinými světy. Přednáš-
ku doplnilo několika unikátních 
autorských fi lmů.

Druhý den se nejprve sešel s li-
poveckými školáky, kterým vyprá-
věl o naší Zemi jako o Planetě zá-
had. „Děti byly nadšené. Většina 
z nich viděla skutečného spisova-
tele poprvé, navíc člověka, který 
píše o tak zajímavých tématech 
a podle jehož knížek se točí i te-
levizní seriály. A protože Arnošt 

Vašíček je vynikající vypravěč, 
dokázal kluky i holky nadchnout. 
My si velice vážíme toho, že si 
udělá čas i na děti z malé vesnické 
školy. Za tuto příležitost děkujeme 
blanenské knihovně,“ řekla ředi-
telka lipovecké školy a učitelka 
češtiny Jaroslava Školařová.

Spisovatel pokračoval dvěma 
přednáškami ve sloupské škole. 
Poslouchalo ho téměř sto padesát 
dětí, které se dozvěděly mnohé 

o tajemných legendách. Někteří 
kluci a děvčata si Arnošta Vašíčka 
pamatovali z doby, kdy se v okolí 
natáčel seriál Strážce duší.

Náročný den završil záhadolog 
přednáškou v Němčicích. Tím ale 
cesta Arnošta Vašíčka neskončila. 
V rámci své malé cesty po Blanen-
sku a Boskovicku navštívil také 
Jevíčko, jeho zajímavé vyprávění 
si poslechli i školáci z Velkých 
Opatovic a Boskovic. (ama)

Arnošt Vašíček: Záhady lákají od nepaměti jak děti, tak i dospělé

Nehoda. Těžkým zraněním dvaačtyřice  letého spolujezdce a leh-
kým zraněním dvace  letého řidiče skončila havárie v Dolní Lhotě. 
Dechová zkouška u řidiče byla pozi  vní, s hodnotou 2,31 promile. Na 
autě, závorách i zdi domu vznikla škoda ve výši asi 285  síc korun. 
Více na str. 2.  Foto HZS JmK

Pokračování ze st. 1
Co se týká provozních zále-

žitostí, nejdůležitější informací 
pro návštěvníky historického 
objektu je zvýšení vstupného 
o deset korun za malý okruh 
a o dvacet korun za velký 
okruh. Volný vstup budou mít 
i nadále do zámecké kuchyně 
a do zámeckého parku. Výhod-
né zůstávají rodinné vstupenky 
a cenové úlevy jsou pro stu-
denty a seniory.

„Bohužel ani letos se nám 
nedostává peněz, takže bude-
me provádět jen běžnou údrž-
bu zámeckého parku, zahrad-
nictví a celého areálu, kromě 
toho proběhne důkladnější za-
bezpečení samotného zámku,“ 
dodala Kopecká.

První patro zámku bude pro...
život na zámku v roce 2011

4. a 14. 6.  Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae.
2. - 10. 7.  Svatojánské kvítí, výstava aranžovaných květin.
9. - 10. 7. a 20. a 21. 8.  Kostýmované prohlídky s hudbou, tancem 
 a šermem.
22. 7. a 5. 8.  Noční prohlídky s programem. 
3. 9.  Hradozámecká noc, noční prohlídky s překvapením.
10. - 18. 9.  Rájecké jiřinky.

letošní výstavy v Galerii Kruh
1. 5. - 30. 9.  Femme fatale – „…ta co přijde a změní osud…“. 
29. 5. - 23. 6.  Výstava obrazů, tapiserií a keramiky Jiřiny
  Hartingerové, Ildy Pitrové, Dagmar Sochorové 
 a Tomáše Vrány.
26. 6. - 28. 7.  Obrazy a keramika Ivany Pavlišové, Oldřišky 
 Edlerové a Romany Korečkové. 
31. 7. - 30. 9.  Výstava obrazů a grafi ky Zdeňky Burgetové. 

umožňuje. Nemocnice disponu-
je velkým potenciálem možností 
vyšetřování, ať už se jedná o la-
boratoře, pracoviště zobrazova-
cích metod a podobně. Záleží už 
jen na lékařích, jak jich dovedou 
využít. To je práce pro mě i ko-
lektiv lékařů, smysluplně a raci-
onálně indikovat tato vyšetření, 
abychom určili správnou diagnó-
zu a následnou léčbu. 

Je na pořadu dne i zlepšování 
vybavení a zázemí?

Jako základ vidím poskytování 
základní interní péče pacientům 
našeho regionu. Nemyslím si, 

že bychom měli za každou cenu 
pořizovat různé drahé přístroje, 
které bychom nevyužili. Smyslu-
plnost vidím ve spolupráci s fa-
kultními nemocnicemi, abychom 
pacienty, kteří budou potřebovat 
některou ze specializovanějších 
vyšetřovacích metod, posílali na 
tato pracoviště a společně pro ně 
udělali to nejlepší, co je možné. 

Proč jste se rozhodl pro interní 
medicínu?

Po ukončení lékařské fakulty 
jsem věděl, že nepůjdu cestou 
chirurgických oborů, protože 
jsem zjistil, že taková manuální 

zručnost mně asi nebyla souzena. 
Interna mě oslovila už jako medi-
ka svým rozsahem a šíří informa-
cí, které je potřeba zvládat. 

Obrovská výzva je pro mě pře-
devším diagnostika. Měl jsem to 
štěstí, že jsem dvacet let strávil 
na pracovišti, které je špičkové. 
II. interní klinika FN U svaté 
Anny je jedním z nejvšestranněj-
ších zařízení v České republice. 
A to díky rozsáhlému spektru od-
borností, které poskytuje pacien-
tům. Měl jsem možnost setkat se 
špičkovým provedením různých 
odborností a čerpat informace 
a zkušenosti. 

Interní oddělení
Interní oddělení poskytuje kom-
plexní lůžkovou péči v rozsahu 
celého vnitřního lékařství se 
zaměřením na choroby kardio-
vaskulární, cerebrovaskulární, 
periferní cévní choroby, meta-
bolické, gastroenterologické, 
nefrologické, endokrinopatie 
a revmatologické choroby.
V rámci kardiovaskulárního 
a cerebrovaskulárního progra-
mu je zabezpečeno sonogra ic-
ké, echokardiogra ické a dop-
plerovské vyšetření, CT vyšet-
ření, monitorovací sledování 
pacientů včetně možnosti tele-
metrie v rozsahu celého zaříze-
ní nepřetržitě během čtyřiadva-
ceti hodin. V oblasti invazivních 
vyšetřovacích metod zejména 
koronarogra ie a angiologie 
spolupracujeme s Fakultní ne-
mocnicí Brno U sv. Anny a FN 
Brno-Bohunice. V rámci geron-
tologického programu jsme na 
každé stanici zřídili pokoje zvý-
šené péče.
Oddělení současně poskytu-
je hospitalizační péči dalším 
pacientům s hraničními stavy 
z příbuzných oborů (hematolo-
gie, onkologie, TRN, ORL, kožní, 
rehabilitace).
Oddělení disponuje celkovým 
počtem dvaasedmdesáti lůžek, 
z toho šest tvoří jednotka inten-
zivní péče, deset oddělení inter-
mediální péče a po osmadvaceti 
lůžkové části A a B.

Gastroenterologické vyšetření.  Foto archiv Nemocnice BoskoviceGastroenterologické vyšetření.  Foto archiv Nemocnice Boskovice
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27. dubna Zámecký skleník Boskovice 19.00 -  houslový koncert 
Jaroslava Svěceného

30. dubna Zámecký skleník Boskovice 19.00 - Jazz-rockový 
zákusek: Jazz Efterrätt / od 21.30 - The Jeffs

21. května Sokolovna Boskovice 19.30 – recitál Lucie Bílé 
 a Petra Maláska
29. května Zámecký skleník Boskovice 17.00 – národní festival 

neprofesionálních orchestrů - Kyjovský komorní 
orchestr, Komorní orchestr ZUŠ Praha Fénix  
a Extrémní smyčce Boskovice

4.-5. června  Zámecký skleník Boskovice – výstava bonsají 
a doprovodné akce

10. června Zámek Boskovice 19.30 - koncert v rámci festivalu 
Concentus  Moraviae: Pavel Haas Quartet

16. června Evangelický kostel 20.30 – koncert v rámci festivalu 
Concentus  Moraviae: Boni Pueri a Petr Nikl – 
světelné partitury

17. června Kino Panorama 14.30 - představení planety Boskovi-
ce za přítomnosti objevitelky Lenky Šarounové  
s přednáškou Jiřího Grygara

18. června Letní kino Boskovice 17.00 - slavnostní večer 
 k 50. výročí zahájení promítání v letním kině
26. června Zámecký skleník Boskovice 15.00 – zahájení
 XI. ročníku promenádní sezóny v Boskovicích

Kulturní zařízení 
města Boskovice 
zvou na vybrané tituly 
ve 2. čtvrtletí roku 2011:

 Partner boskovické kultury 

Hotel Sladovna 
Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora 

tel. recepce: +420 539 086 395 
tel. restaurace: +420 539 086 310
tel. wellness: +420 539 086 305
e-mail: info@hotelsladovna.cz 

www.hotelsladovna.cz

ubytování  wellness  pivní lázně 
saunový svět  masáže  kosmetika 

 kongresový sál  bowling  
restaurace  šenk u prokuristy  
lovecký salonek  sloupový sál 

rauty  recepce  exkurze pivovarem 
muzeum pivovarnictví



Změnit zažité návyky pivařů 
není lehká záležitost. To určitě po-
tvrdí každý majitel či provozovatel 
hos  nského zařízení. Právě o to se 
teď ale pokoušejí v Hotelu Lidový 
dům v Lysicích. „Hlavní myšlenka, 
kterou chceme našim zákazníkům 
sdělit je, že plzeňské pivo má ur-
čité specifi kum v čepování. Jedná 
se o tzv. čepování na hladinku,“ 
říká Zdeněk Růžička, spolumajitel 
Hotelu Lidový dům. 
Čepování na hladinku je podle 

něj typické mohutnou hustou kré-
movou pěnou, která je na rozdíl 
od suché „čepice“ mokrá a plná 
piva. „Lidem se zdá, že je ve skle-
nici málo piva, ale není tomu tak. 
Z této pěny se postupně generu-
je další pivo. Pěna je na povrchu 
jemná a rovná, po napi   kreslí 
po stěnách sklenice kroužky, tzv. 
hladinky,“ doplnil Růžička s  m, že 
u tohoto způsobu čepování záleží 
i na šikovnos   výčepního. Ti nej-
lepší dokážou načepovat hladinku 
na jedno otočení kohoutem až 
těsně pod rysku.

„V našem regionu není za  m 
mnoho provozoven, které by 

měly výborné čepované plzeňské 
pivo, proto jsme se rozhodli do Li-
dového domu takové pivo zavést. 
Už po tři čtvrtě roce se dá říci, že 
máme stálé štamgasty, kteří do-
kážou pivní kvalitu ocenit,“ poch-
lubil se Růžička a připomněl, že na 
konci loňského roku, tedy jen pár 
měsíců od znovuotevření Lidové-
ho domu, získali Lysič   od Plzeň-
ského prazdroje cer  fi kát kvality. 
Ten se uděluje restauracím, které 
dbají na kvalitu piva, jeho sklado-
vání a podávání. 

„Kvalitu piva ovlivňuje i techni-
ka čepování. Kohouty, které jsou 
speciálně vyrobené plzeňským 
pivovarem, umožňují načepování 
piva najednou. Pivo se při tom ne-
rozbije a neztra   říz, jako při kla-
sickém čepování. Lidé na Moravě 
na to nejsou za  m až tak moc 
zvyklí a nechtějí to. Ale my se jim 
snažíme vysvětlit, že tento způ-
sob je lepší, že jim nenu  me nic 
špatného, právě naopak. Vždycky 
to přirovnávám k tomu, jako byste 
celý život jezdili v Trabantu a pak 
vám chtěli dát Mercedes. A vy se 
bránili, že jste zvyklý na Trabant. 

My jim nabízíme výborné pivo, 
tradici,“ dodal Ružička. 

Lidový dům v Lysicích po delší 
odmlce začal opět fungovat loni 
v červnu, před  m prošel cel-
kovou nákladnou rekonstrukcí, 
která z něj učinila velmi příjemné 
domácké prostředí s výborným 
plzeňským pivem a dobrou ku-

chyní, která se zaměřuje na tra-
diční domácí speciality, jako jsou 
guláš, svíčková nebo vepřová pe-
čeně. Lidový dům je kromě gur-
mánského a společenského cen-
tra také kulturním středobodem 
regionu. Probíhají zde koncerty, 
divadelní představení a další kul-
turní akce. 
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1. Drůbeží rizoto, sýr, okurek 59,-, 2. Pečené vepřové, vařený brambor, okurek, tatarka 59,-, 3. Vepřové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Masová směs, hranolky 69,-, 5. Smažený vepřový řízek plněný slaninou, bramborový salát 69,- , 
6. Zeleninový salát se smaženým hermelínem 75,-, 7. Vepřový steak s restovanými játry, zelenina, opékaný brambor 99,-, 8. Krůtí steak, hranolky, obloha 99,- 

1. Ďábelská játrová směs, dušená rýže 59,-, 2. Zapečené brambory ala gyros, okurek 59,-, 3. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík 65,-, 4. Pečená hovězí kližka, bramborový salát 69,-, 5. Kuřecí plátek zapečený broskví, 
šunkou a sýrem, hranolky 69,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Vepřový steak na česneku, obloha, hranolky 79,-, 8. Smažený krůtí řízek, vařený brambor, obloha 99,- 

1. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Pikantní vepřové nudličky s těstovinami 59,-, 3. Domácí prejt, zelí, vařený brambor 65,-, 4. Smažené býčí žlázy, bramborový salát 69,-, 5. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 69,-, 
6. Zeleninový salát s tuňákem a vejcem 75,-, 7. Vepřový steak s plněnými žampiony nivou, zelenina, hranolky 99,-, 8. Krůtí směs se zeleninou v chlebě 99,- 

1. Vaječná omeleta plněná špenátem a šunkou, vařený brambor 59,-, 2. Smažená brokolice, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Lasagne 65,-, 4. Masová směs v bramboráku 69,-, 5. Kuřecí plátek, fazolky na slanině, hranolky 69,-, 
6. Těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Vepřová krkovice na grilu, brambor v alobalu, zelenina 99,-, 8. Krůtí steak, grilovaná zelenina, hranolky 79,- 

1. Zeleninová směs s bramborem, sázené vejce 59,-, 2. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Těstoviny se zeleninou a sýrovou omáčkou 65,-, 4. Kančí guláš, houskový knedlík 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek, hranolky, 
tatarka 69,-, 6. Zeleninový salát s 3 druhy sýrů 75,-, 7. Jehněčí na česneku, bramborová kaše, okurek 99,-, 8. Krůtí smažené ve vejci, hranolky, obloha 99,-

TÝDEN S KRŮTÍM MASEM                               Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 18. 4. do pátku 22. 4., 59, 65, 69, 75, 79, 99  Kč                                 Polévka dle denní nabídky 

KUPON
na slevu5 % KUPO

N
na 

slev
u

10 %

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Pozvánka na 

oslavy 1. máje 
na okrese Blansko

* V Blansku před Dělnickým domem na Hybešově ulici od 9 hod., vystoupí 
poslankyně Zuzka Bebarova-Rujbrová, vystoupení tanečníků umělecké školy, 
koncert dechové hudby.

* V Jedovnicích před Kulturním domem, začátek ve 14 hod.

* Ve Velkých Opatovicích v zámeckém parku se začátkem v 14 hod., tradiční 
bohaté občerstvení a účinkování živé hudby.

* V Letovicích areál hasičské zbrojnice, začátek ve 14 hod.

Srdečně vás zvou OV, městské výbory a ZO KSČM v Blansku, 
Letovicích, Jedovnicích a Velkých Opatovicich.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

reality

Pivo čepované na hladinku je chutnější, 
tvrdí majitel Hotelu Lidový dům

Čepování na hladinkuČepování na hladinku
1. fáze

Pro čepování piva „na hladinku“ se používá speciální otočný výčep-
ní kohout. Nejdříve do sklenice jemně nařízneme malý objem pěny 
pomalým pootočení kohoutu. Sklenice je natočena ke kohoutu pod 
úhlem 45°. 

2. fáze
Ve druhé fázi otevřeme kohout na maximální průtok, pivo stéká po 
stěně sklenice. Proud piva je bez turbulencí, zcela průhledný. 

3. fáze
Čepování ukončíme rychlým zavřením kohoutu. Sklenice je plná husté, 
mokré, houpající se pěny, která se postupně zvedá. Občas může trocha 
pěny přetéct přes okraj sklenice. 

4. fáze
Pivo se pomalu uklidňuje. Ve sklenici se zvedá jemný závoj rozpuště-
ného CO2. Pivo dochází velmi pomalu a zvolna se přibližuje k rysce 
sklenice. Správně načepované pivo má mít hustou pěnu, bez větších 
bublinek.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
PRODEJ

Prodám štěňata borderteriéra 
s průkazem původu - barva grizly. Od-
běr od 20. dubna 2011. Bližší informace 
na telefonu 725 060 181. 

Prodám starší očištěné cihly. LEV-
NĚ! Tel.: 603 279 621.

Prodám cihlový byt 3+1 OV, po 
rekonstrukci, Blansko-Zborovce. Bez 
RK. Mob.: 608 679 018.

Prodám stavební míchačku, obsah 
3 kolečka. Tel.: 773 275 035.

Prodám tuje Smaragd na živý plot 
1 cm/1 Kč. Tel.: 608 320 427. 

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 
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.

PODNIKATELSKÁ INZERCE

Nabízím ke koupi brambory RAFAELA, 
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

HIMMER – www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026. 

Prodám galuskové kolo rám F1, 
starší typ, včetně součástek a starší 
dámské kolo favorit s přehazovačkou. 
Tel.: 776 101 004.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 3+1 ve 2. patře RD 

v Černé Hoře. Dva pokoje se samostat-
ným vstupem, jídelna, kuchyň a soci-
ální 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
Odvezu jakékoli množství zachova-

lých střešních tašek 2falcových, nejlépe 
Bohunice. Tel. 773 275 035.

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.

II
Nikola Šindelářová

  
777 008 399

--
sindelarova@zrcadlo.net



úterý 19. dubna 2011 SERVIS8
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 19. dubna úterý 19. dubna 

AKCE AKCE 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna pletení pomlázek, vede Zdeněk Špí-
šek. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Buďme připraveni na léto, beseda s Iva-
nou Klimešovou, ve 14.30 hod.: Velikonoční dílna. 
Blansko - Knihovna v 10 hod.: Velikonoční čtení bible. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.45 hod.: Velikonoční výtvarné hrátky.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička se zdobením velikonočních perníčků. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Pečení beránka, malování vajíček. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Šípková růženka, dětské divadelní před-
stavení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hezké vstávání.
Boskovice v 17 hod. Správci osudu.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Mama GÓGÓ.
Jedovnice v 19 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Letovice v 19.30 hod. Londýnský gangster.
Šebetov v 19.30 hod. Na vlásku.

středa 20. dubna středa 20. dubna 
AKCEAKCE

Boskovice - Městský úřad v 10 hod.: Lesní pedagogika, přednáška.
Boskovice - Masarykovo náměs   v 9 hod.: Svět recyklace, vzdělávací akce. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Uvařeno, hraje Divadlo Naboso. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hezké vstávání.
Boskovice v 19.30 hod. Fighter.
Letovice v 19.30 hod. Londýnský gangster.

čtvrtek 21. dubna čtvrtek 21. dubna 
AKCEAKCE

Adamov - Městský klub mládeže v 10 hod.: Velikonoční dekorace s K. Urba-
ni, v 16 hod.: Kuchařské odpoledne - velikonoční jidášky. 
Blansko - Nám. Republiky v 10 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Senior centrum ve 14 hod.: Velikonoční jarmark. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 8 hod.: Zelený čtvrtek - hry, soutěže, 
výroba velikonočních dekorací...
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičov-
ství. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Zdobení polystyrénových vajíček pa-
tchworkovou metodou, velikonoční dílna. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Uvařeno, hraje Divadlo Naboso. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rango.
Blansko ve 20 hod. Varieté. 
Boskovice v 19.30 hod. Fighter.
Doubravice v 18 hod. Nevinnost.

pátek 22. dubnapátek 22. dubna
AKCEAKCE

Adamov - MKS, Ptačina v 15 hod.: Beseda s herečkou Zuzanou Maurery.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hu-
dební setkání s písničkou a kytarou. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 10 hod.: Výroba velikonočních a jarních deko-
rací, velikonoční dílna. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rango.
Blansko ve 20 hod. Varieté. 
Boskovice v 17 hod. Hop.
Boskovice v 19.30 hod. Avatar 3D.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Fimfárum - Do tře  ce všeho dobrého.
Olešnice v 19 hod. Kawasakiho růže.
Rájec-Jestřebí v 17 hod. Scooby-Doo: Abrakadabra!
Šebetov v 19.30 hod. Cizinec.

ZÁBAVAZÁBAVA
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 

sobota 23. dubnasobota 23. dubna
AKCEAKCE

Velikonoční večírek na Oboře
V sobotu 23. dubna od 20 hodin se koná v sále hospody na Oboře Veliko-
noční večírek SDH Obora s bohatou tombolou. K tanci a poslechu hraje 
kapela Arcus, na přání pořadatelů se zpěvačkou Wendy Pánkovou. Hlav-
ním hostem večera bude zpěvačka Leona Černá. Připraveny jsou skvělé 
oborské řízečky, spousta zábavy, perfektní kapela, příjemní pořadatelé 
a slavnostní nástup. Pro prvních sto návštěvníků navíc dárek od generální-
ho sponzora.  (zpr)

Blansko - Centrum Ježek v 17 hod.: Velikonoční vazba, workshop. 
Boskovice - Zámek v 10 hod.: Otevření nové sezony, bohatý kulturní pro-
gram, šermířské vystoupení, folklórní soubor Velen, herna, projížďky na 
ponících. 
Olešnice - U hasičárny ve 13.30 hod.: Den bezpečnos  , závod koloběžek. 
Vanovice - Kulturní dům v 9 hod.: Turnaj ve stolním tenise. 
Veselice - Rozhledna v 10 hod.: Zahájení sezony na rozhledně + Velikonoční 
jarmark, živá zvířata, bohaté občerstvení. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rango.
Blansko ve 20 hod. Varieté. 
Boskovice v 15 hod. Hop.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Richard Strauss/
Capriccio.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Fimfárum - Do tře  ce všeho dobrého.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranž-
má.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje XIII. stole   + Me-
dium. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Ranch. 
Kunštát - Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Eminence. 

neděle 24. dubna neděle 24. dubna 
AKCEAKCE

Na farmě budou vítat jaro
Velikonoční jarmark spolu s vítáním jara se koná v sobotu 23. a neděli 24. 
dubna na Pštrosí farmě v Doubravici. Zejména na sobotu je připraven boha-
tý program, v němž budou představeny regionální výrobky se značkou Mo-
ravský kras - regionální produkt a v 11 hodin vypukne velká šou - příprava 
smaženice z pštrosích vajec na obří pánvi. Odpoledne se představí skupina 
Kaštánci a večer bude patřit posezení s cimbálovou muzikou. V době jarmar-
ku bude možné ochutnat a zakoupit řadu specialit.  (ama)

Radovánky v kempu Olšovec
Po stopách velikonočního zajíčka a soutěž O nejdelší pomlázku připravili v je-
dovnickém kempu na břehu rybníka Olšovce na velikonoční neděli 24. dub-
na. Začátek programu, který může být vyvrcholením vaší jarní procházky, 
je ve 14 hodin. Uvidíte malování velikonočních vajíček různými technikami, 
a když si přinesete svou pomlázku, můžete se ucházet o rekord v soutěži, dě   
se pak mohou vydat po stopách velikonočního zajíčka.  (ama)

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Rango.
Blansko ve 20 hod. Varieté. 
Boskovice v 17 hod. Hop.
Boskovice v 19.30 hod. Láska a jiné závislos  .

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá, 
přistupný bude také skleník a oranžérie s možnos   nákupu kvě  n a rostlin. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Velikonoční zábava, hraje Tamdem. 
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Taneční 
večer, hraje Tom Sawyer Band. 
Bořitov - Sokolovna ve 21 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Akcent. 
Kotvrdovice - Orlovna ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Velikonoční výstava, hraje Eminence. 

pondělí 25. dubnapondělí 25. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 16 hod.: S odvahou krále, maňáskové divadlo. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fighter.
Boskovice v 17 hod. Hop.
Boskovice v 19.30 hod. Láska a jiné závislos  .

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá, 
přistupný bude také skleník a oranžérie s možnos   nákupu kvě  n a rostlin. 

úterý 26. dubna úterý 26. dubna 
AKCE AKCE 

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Lepek a tekuté kaše, povídání s Jitkou 
Pokornou. 
Blansko - Klub Ulita v 18 hod.: Klub GO. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 16 hod.: Kamčatka, přednáška Ji-
řího Dvořáčka. 
Boskovice - U zámeckého skleníku v 16.30 hod.: Oslavte s námi Den Země.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s pohádkou. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Keramické cukřenky. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fighter.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Platonova akademie.
Jedovnice v 19 hod. Nevinnost.
Letovice v 19.30 hod. Nevinnost.

KONCERTKONCERT
Letovice - ZUŠ v 15.30 hod.: Absolventský koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá.

středa 27. dubnastředa 27. dubna
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 17.30 hod.: Kuba dnes..., přednáška 
Petra Chalupy. 
Blansko - Senior centrum ve 14 hod.: Pálení čarodějnic. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Jak uvařit žábu, hrají Vilma Cibulková 
a Miroslav Etzler. 

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Metastázy.
Letovice v 19.30 hod. Nevinnost.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Koncert Jaroslava Svěceného - hous-
le a Jitky Navrá  lové - cembalo. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá.
Olešnice - Kulturní dům v 15.30 hod.: Vernisáž výstavy prací žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ s vystoupením dětského pěveckého sboru Campanela.

čtvrtek 28. dubnačtvrtek 28. dubna
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Číslovaná, zábavná hra, v 15 
hod.: Seriál šachových turnajů O putovní pohár DDM.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičovství. 
Rájec-Jestřebí - K-áčko v 17.30 hod.: Lokální dráha Rájec nad Svitavou - Pe-
trovice - Sloup - Molenburk, přednáška Petra Sychry. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Limonádový Joe, hraje Boskovické divadlo 
při TJ Sokol. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio.
Blansko ve 20 hod. Londýnský gangster.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: Dívenka.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Bratrstvo.
Doubravice v 18 hod. Opravdová kuráž.

KONCERTKONCERT
Kunštát - Kulturní dům v 17 hod.: Koncert ZUŠ Letovice a družebního sou-
boru smyčcového orchestru z Heidelbergu. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá.

pátek 29. dubnapátek 29. dubna
AKCEAKCE

Adamov - Hřiště ZŠ Ronovská v 15.30 hod.: Den Země a pálení čarodějnic. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Béla Bartók, hudební beseda u příležitos-
  130. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 

20. stole  , přednáší Miloš Navrá  l. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Počítačové odpoledne. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Hernička + hudební setkání 
s písničkou a kytarou, na Prášilkách v 16.30 hod.: Slet čarodějnic. 
Ostrov u Macochy - Hřiště v 18 hod.: Pálení čarodějnic. 

DIVADLODIVADLO
Křtiny - Společenský sál v 18.30 hod.: Doricha a Amasid aneb Jak to bylo 
s Popelkou, premiéra divadelního představení ochotnického sdružení 
Křový. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio.
Blansko ve 20 hod. Londýnský gangster.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: Lurdy.
Boskovice v 19.30 hod. Thor 3D.
Letovice v 19.30 hod. Černá labuť.
Olešnice v 19 hod. Fantom opery.
Šebetov v 19.30 hod. Zelený sršeň. 
 Pokračování na straně 16



SPORTSPORT

Atle  cký oddíl ASK Blansko Atle  cký oddíl ASK Blansko 
pořádá 28. ročník pořádá 28. ročník 

  Memoriálu Memoriálu 
Věry Bušové - GilkovéVěry Bušové - Gilkové
24. dubna 2011 od 13 hod. 24. dubna 2011 od 13 hod. 
Hlavní závod: běh na 800 m Hlavní závod: běh na 800 m 

všech ženských kategorií. všech ženských kategorií. 

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

V Okrouhlé se o víkendu konal úvodní závod Českého poháru v cross country horských kol

Nikola Hlubinková brala mezi juniorkami zlato

Vítězové. Foto Věra VencelováVítězové. Foto Věra Vencelová

Blanensko a Boskovicko - Pod 
hradem si v utkání krajského pře-
boru otevřely domácí Boskovice 
hotovou střelnici. S chutí hrající 
Lukáš Martínek se blýskl proti 
Židenicím hattrickem, další tři tre-
fy přidali spoluhráči a Boskovice 
jsou rázem na předních příčkách 
tabulky. Rájec přivezl cenný bod 
ze Znojma. Naprázdno přišlo o ví-
kendu jen Ráječko, které doma ne-
čekaně padlo s Bzencem. 

FC Boskovice – ČAFC Žideni-
ce 6:0 (4:0), Martínek L. 3, Bárta, 
Koudelka, Horák Jan. Boskovice: 
Švéda – Müller, Martínek L., Vác-
lavek, Adamec – Preč, Horák Jan 
(56. Stara), Martínek L., Horák 
Jak. (57. Fojt L.), Koudelka – Bár-
ta (83. Vykoukal).

Boskovice soupeře smetly. Ved-
ly už od 2. minuty po hlavičce Bár-
ty. Další gól přidal přesnou střelou 
Lukáš Martínek a stejný hráč za-
jistil už po čtvrthodině tříbrankové 
vedení. Poločasový účet uzavřel 
po úniku Koudelka. Po vyloučení 
hostujícího kapitána Bíma padl 
v 53. minutě do židenické sítě již 
pátý gól, postaral se o něj krásným 
obloučkem Jan Horák. Domácí po-
kračovali v exhibici, Koudelka ale 
zahazoval jednu šanci za druhou. 
Naopak střeleckou formu potvrdil 
Lukáš Martínek a završeným hat-
trickem uzavřel skóre. „V prvním 
poločasu nemám hráčům co vy-
tknout, z druhého jsem trochu roz-
laděn, ale chápu, že hráči již šetřili 
síly na středu,“ uvedl trenér Jiří 
Vorlický. Jak dodal, soupeř jako 
jeden z mála protivníků přijel hrát 
fotbal a nezalezl. „Tím se uvolnil 
prostor pro naši kombinaci,“ po-
znamenal.

1. SC Znojmo B - MKZ Rá-
jec-Jestřebí 0:0. Rájec-Jestřebí: 

Němeček – Hrůza (46. Geschvant-
ner), Macík, Keller, Palkaninec 
(46. Holý) - Navrátil, Opletal, Os-
trý, Sedlák – Cabadaj (76. Blatný), 
Herman.

Fotbalovější domácí měli více 
šancí. Rájec ale hrál v defenziv-
ně zodpovědně, navíc ho podržel 
gólman Němeček. Největší šance 
Znojma měl Šplíchal, neskóroval 
však ani jednou, hostující Herman 
nastřelil tyč. Bod zvenku byl ten-
tokrát perně vybojovaný. „Bylo 
poznat, že domácí trenér postavil 
sedm hráčů ze širšího kádru áčka. 
O to je remíza cennější,“ byl spo-
kojen rájecký lodivod Jiří Záleský.

SK Olympia Ráječko – Slovan 
Bzenec 1:2 (0:1), Bartoš. Ráječ-
ko: Rettegy – Kopecký, Maška, 
Bartoš, Koutný – Jarůšek, Sehnal 
J., Tenora, Starý (80. Štrajt) – Ne-
děla, Tajnai (46. Badura).

Olympia sehrála smolné utká-
ní, své fanoušky nepotěšila. Hos-
té se ujali vedení po čtvrthodině 
hry, zvýšit je dokázali po stejném 
časovém úseku druhého poloča-
su. Přes snahu s výsledkem něco 
udělat se domácím podařilo jen 
snížit, o jejich branku se postaral 
až pět minut před koncem Martin 
Bartoš.  (bh)
  1.  Vracov  20  13  2  5  44:21  41
  2.  Bohunice  20  12  3  5  55:31  39
  3.  Boskovice  20  12  2  6  47:27  38
  4.  Znojmo  20  10  4  6  39:31  34
  5.  Ivančice  20  10  3  7  42:31  33
  6.  M. Krumlov  20  9  5  6  43:32  32
  7.  Rájec  20  9  4  7  32:26  31
  8.  Ráječko  20  8  7  5  33:30  31
  9.  Bzenec  20  10  1  9  32:30  31
  10.  Znojmo B  20  8  2  10  30:34  26
  11.  Kuřim  20  6  6  8  29:32  24
  12.  Zbýšov  20  7  2  11  20:35  23
  13.  Rousínov  20  5  7  8  25:24  22
  14.  Novosedly  20  6  3  11  21:36  21
  15.  Velká  20  4  4  12  15:43  16
  16.  Židenice  20  3  1  16  22:66  10

Hráči Boskovic doma
nasázeli šest branek

Boskovice – Židenice 6:0.  Foto adam.sBoskovice – Židenice 6:0.  Foto adam.s

Pavel Šmerda

Okrouhlá, Benešov - Jezdci 
stáje Moravec Merida Czech MTB 
Team z Benešova budou i v le-
tošní sezoně patřit mezi absolutní 
domácí špičku. Potvrdili to hned 
v úvodním závodě Českého poháru 
v cross country horských kol, který 
hostila Okrouhlá u Boskovic. Ni-
kola Hlubinková při své premiéře 
mezi juniorkami nenašla přemoži-
telku, skvělé druhé místo obsadil 
ve stejné kategorii chlapců i její ko-
lega Radim Kovář. Výbornou pá-
tou příčku vyjel mezi kadety Adam 
Sekanina. V elitních kategoriích 
vybojovali vítězství Jan Škarnitzl 
a Slovenka Janka Števková. 

Především vítězství šestnáctileté 
Nikoly Hlubinkové čekali po jejím 
přestupu z kadetek k juniorkám 
jen největší optimisté. „Ta domá-
cí atmosféra dělá fakt divy,“ řekla 
zadýchaným hlasem sympatická 
bikerka těsně po dojezdu do cíle. 
Po třech okruzích za sebou necha-
la svoje soupeřky takřka o parník. 
„Normálně se mně povedlo odstar-
tovat. To je neuvěřitelný. Najížděla 
jsem do terénu ze třetího místa, což 

bylo úžasný. V kličkách v lese jsem 
trochu ztratila, ale postupně jsem to 
sjela a Zuzce (Pirzkalové, druhé 

v pořadí – pozn. pš) pak vždycky 
v kopcích ujela. Závěr už jsem si 
užívala,“ doplnila. Přitom ještě 

v týdnu nebylo vůbec jasné, jestli 
se postaví na start. „Po závodech na 
silnici v Pičíně jsem začala hodně 
kašlat, nebylo mně dobře a doktor 
mi nasadil antibiotika. Jsem moc 
šťastná, že se to na mém výkonu 
nepodepsalo,“ dodala Nikola Hlu-
binková. 

Neméně skvělý výsledek si při-
psal také další jezdec domácí stáje 
Moravec Merida Czech MTB Team 
Radim Kovář, který mezi juniory 
zaostal pouze za vítězným Vojtě-
chem Niplem. „Bylo to náročné. 
V týdnu jsem se necítil moc dobře, 
přestala mi gradovat forma, o to 
více mě překvapilo, že to dneska 
docela jelo,“ svěřil se Radim Ko-
vář a pustil se do hodnocení závo-
du. „Odjeli jsme soupeřům s Vojtou 
Niplem, on měl poté nějaké problé-
my, takže jsem si udělal náskok. 
Chtěl jsem ho udržet, ale bohužel 
to nevyšlo. Tak snad příště. Kaž-
dopádně je to super start do sezony 
a jsem moc spokojený,“ uvedl. 

A co na výsledky svých svěřenců 
řekl trenér Moravce Martin Bezdí-
ček? „Do závodu jsme nastupovali 
s respektem, jelikož Nikola byla 
od středy na antibiotikách, Radim 

měl trochu krizi, snad jen Adam 
byl po vyhraném silničním poháru 
v pohodě. Co dodat k výsledkům? 
U Nikoly byl plán dojet do pátého 
místa a moc neztratit. Nakonec ale 
závod dopadl na výbornou a i se 
zdravotními problémy ukázala, že 
patří mezi absolutní špičku juniorek 
a deklasovala i starší soupeřky. Ra-
dim překonal svůj stín posledních 
čtrnácti dnů a dá se říct, že udržel 
krok s Niplem, na kterého v cíli 
ztratil jen 37 vteřin. Adam celý zá-
vod bojoval o pódium a nakonec 
dojel na výborném pátém místě. 
Radost nám udělal v kategorii ex-
pert Radek Barák, který ukázal, že 
na novém kole mu to půjde. Ostatní 
ani nepropadli, ale ani nezazářili,“ 
uzavřel hodnocení Bezdíček. 

Výsledky, muži elite: 1. Škarnitzl (Rubena Birell Specialized). Ženy: 1. Števková 
(Dohňany), 15. Zemánková (Moravec Merida Czech MTB Team). Junioři: 1. Nipl 
(Louny), 2. Kovář (Moravec Merida Czech MTB Team). Juniorky: 1. Hlubinko-
vá, 12. Tlamková, 16. Parolková (vš. Moravec Merida Czech MTB Team). Ka-
detky: 1. Vaníčková (Kolín). Masters: 1. Sulzbacher (Giant Pítrs Bikes). Expert: 
1. Kohoutek (Kellys Bike Ranch Team), 12. Barák, 19. Bořil, 34. Malý (Moravec 
Merida Czech MTB Team). Kadeti: 1. Vastl (ČS Specialized Junior MTB Team), 
5. Sekanina (Moravec Merida Czech MTB Team). Žáci: 1. Kunt (Kolín), 14. Ko-
lář, 30. Koukal, 35. Prudek (vš. Moravec Merida Czech MTB Team). Žákyně: 1. 
Czeczinkarová (Kolín), 7. Šafářová (Moravec Merida Czech MTB Team).

Radim Kovář.  Foto P. ŠmerdaRadim Kovář.  Foto P. Šmerda

Nikola Hlubinková.  Foto Pavel ŠmerdaNikola Hlubinková.  Foto Pavel Šmerda

Věra Vencelová
Bohumil Hlaváček

Blansko - Plavecký oddíl ASK 
Blansko obnovil tradiční závod 
Cena města Blanska, který se ko-
nal od založení oddílu v roce 1941 
až do roku 1987, tedy 47 let. V so-
botu po čtyřiadvaceti letech stanu-
li plavci opět na blocích a poté me-
dailových stupních. Poprvé se ho 
mohli zúčastnit i mimoblanenští. 

Hlavní tratí, za kterou vítězové 
obdrželi poháry, byla stovka polo-
hový závod. Prvními vítězi těchto 
tradičních závodů, které se plava-
ly v roce 1941 ještě na venkov-
ním koupališti, byli Miloš Libra 
a Jaroslava Šafránková, letošní se 
jmenují Jan Vencel a Tereza Vobo-
řilová. Zatímco vítězství brněnské 
Vobořilové z Komety Brno bylo 
hned od začátku jasné a v závě-
rečných metrech získala nad sou-
peřkami více než třísekundový ná-

skok, o prvenství v kategorii mužů 
museli ve prospěch blanenského 
plavce Jana Vencela rozhodnout 
až cíloví rozhodčí. 

Poháry v ostatních kategoriích 
získali pro Blansko Veronika Za-
mazalová, pro Hustopeče Radka 
Podešťová, do Vyškova putovali 
dva poháry zásluhou Martina Ho-
řavy a Jana Zmrzlého. Za druhé 
a třetí místo v hlavním závodě se 
předávaly velké pamětní medaile, 
jejichž držiteli se z blanenských 
stali Hana Kopřivová, Radek Bu-
rian (stříbro), Petra Pokorná a Do-
minik Špaček (bronz). Ceny vítě-
zům hlavního závodu předával bý-
valý vynikající brněnský plavec, 
účastník olympiády v Athénách 
v roce 2004 a současný trenér Ko-
mety Brno Josef Horký. 

V dalších disciplínách výborně 
zabojovali a blanenskému osm-
advacetičlennému družstvu tak 
přinesli další cenné kovy Dominik 

Špaček (dvakrát zlato), Jan Vencel 
(zlato, stříbro), Radek Burian (zlato, 
bronz), Veronika Zamazalová (dva-
krát stříbro), Michal Vencel (stříb-

ro, bronz), Hana Kopřivová (zlato), 
Michael Kopřiva (stříbro), Adam 
Přikryl (bronz), Pavel Odehnal 
(bronz) a Petra Pokorná (bronz).

Po čtyřiadvace   letech obnovili tradici

Blansko, Rosice - Blansko dva-
krát v divizi padlo, nedokázalo dát 
ani branku. Dno tabulky je akutně 
blízko. Obě utkání byla smolná. 
Problémy se sestavou vedly k de-
fenzivní taktice, dlouho to vypa-
dalo na bezbrankové remízy. Body 
ale nakonec zůstaly soupeřům, 
s Bystrcí pak obzvláště krutým 
způsobem. 

FC Slovan Rosice – FK APOS 
Blansko 1:0 (0:0). Blansko: Švan-
cara - Kuda (57. Šíp), Oulehla, 
Kolář, Bubeníček - Nečas, Janí-
ček (83. Bezděk), Hájek, Doležel 
- Farník (C) – Karásek. Trenér: 
Tomáš Šenk. 

Blansko dalo záhy gól, pro 
útočný faul ale nebyla trefa Janíč-
ka uznaná. První půle příliš vzru-
chu nepřinesla, hosté měli více ze 
hry. Šance se sice střídaly, žádná 
však neměla příchuť gólové. Janí-
ček ohrožoval střelami branku Ro-
sic i po změně stran, vydatně mu 
v tom pomáhal i kapitán Farník. 
Domácí příliš fotbalového umu 
nepředvedli, radovali se ale na-
konec paradoxně ze tří bodů. Při 
standardce Šustra našel míč hlavu 
postavou maličkého Nováka a ten 
rozesmutnil blanenskou výpravu. 
Ve zbývajících pěti minutách se 
již nic na stavu nezměnilo. 

„Bohužel to bylo už druhé 
utkání v řadě venku, kdy jsme si 
nezasloužili prohrát. Po zápase 

Blansko se ocitlo pouhý bod od poslední příčky
s Vyškovem jsem byl zklamaný 
z výsledku, dnes ještě jednou to-
lik, protože celý zápas jsme měli 
hru pod kontrolou,“ smutnil po 
utkání kouč Blanska Tomáš Šenk. 
„Rosice jsme do vyložené šance 
nepustili a pak dostaneme branku 
v závěru ze standardky. Nejmenší 

hráč nám dá branku z malého váp-
na hlavou, což je nezodpovědnost. 
Body zase nemáme, což je strašně 
ubíjející,“ hlesl. 

Hrálo se minulý víkend: FK 
APOS Blansko – FC Dosta Bys-
trc-Kníničky 0:4 (0:0). Blansko 
- Švancara - Bubeníček, Janíček 

K. (85. Oulehla), Klimeš, Šíp (46. 
Kuda) - Hájek - Bezděk (70. Be-
neš), Nečas, Farník, Doležel – Ka-
rásek. Trenér: Tomáš Šenk.

V důležitém divizním utkání 
hrálo Blansko, které nastoupilo 
bez opor Pokoje, Jelínka a Kolá-
ře, s Bystrcí dlouho bez branek. 
Když už se zdálo, že zápas takto 
skončí, přišel pro domácí šokující 
závěr. Stoper Janíček se svíjel na 
zemi v křečích. Hra nebyla pře-
rušena, do díry ve středu obrany 
se vsunul hostující Jiříkovský 
a přesnou střelou překonal Švan-
caru. Po chvíli fatálně na půlce 
chyboval Klimeš a Krejčí po sóle 
přidal druhý gól Bystrce. Na třetí 
brance se pak podepsal Švancara, 
kterého překvapil táhlý centr Kři-
vánka. Pomyslný hřebík do bla-
nenské rakve pak ještě zatloukl 
Rohovský.  (bh)
  1.  Vyškov  20  11  3  6  36:20  36
  2.  Hodonín  20  9  6  5  33:20  33
  3.  Pelhřimov  21  8  7  6  34:30  31
  4.  Rosice  20  9  3  8  31:22  30
  5.  Otrokovice  20  9  3  8  34:27  30
  6.  Žďár  20  8  5  7  35:24  29
  7.  Třebíč  21  6  11  4  26:20  29
  8.  Vrchovina  20  8  5  7  17:16  29
  9.  Tasovice  20  8  5  7  32:34  29
  10.  V. Meziříčí  20  8  5  7  29:33  29
  11.  Bystrc  21  7  7  7  23:36  28
  12.  Sparta  20  6  7  7  18:21  25
  13.  Konice  19  5  7  7  26:29  22
  14.  Blansko  20  6  3  11  20:36  21
  15.  Napajedla  21  4  8  9  25:33  20
  16.  Uh. Brod  21  5  5  11  15:33  20Blansko – Bystrc 0:4.  Foto Josef MikulášekBlansko – Bystrc 0:4.  Foto Josef Mikulášek



Hana Trnečková

Boskovice - Příprava se čtrnác-
tideníkem Zrcadlo na závod Běh 
za sedmizubým hřebenem fi nišuje. 
Jen necelé dva týdny zbývají do 
startu. Teď je čas na předzávodní 
odpočinek a čerpání sil, váš trénin-
kový plán nyní počítá s kratšími 
výběhy, které vás udrží v kondici, 
ale nevezmou vám energii před 
samotným soutěžním dnem. A při-
pomínáme i základní pravidlo 
tréninku: tempo běhu volte podle 
svých dosavadních schopností, pro 
začátečníky je ideální takové, při 
kterém dokážete bez obtíží mluvit 
s druhým, aniž se zadýcháte. A pla-
tí: abyste vydrželi běžet delší dobu, 
zpomalte. Což ostatně uplatníte 
i v závodě. „Nenechte se strhnout 
davem a počáteční euforií. Čím 
rychleji v úvodu závodu poběžíte, 
tím méně energie vám zbude do 

fi niše,“ vzkazuje boskovický běžec 
a trenér projektu Trénuj s námi Ro-
man Chlup. Informace o registraci 
do závodů Běhu za sedmizubým 
hřebenem naleznete na stránkách 
závodu www.sportujsnami.cz. On-
line registrace za zvýhodněné star-
tovné pouze do 20. dubna!

úterý 19. dubna 2011 SPORT10
Drama v Jedovnicích pro šťastnější domácí. Olomučany překvapily Vysočany

Šošůvka inkasovala ve Sloupu sedmičku
I.B 

Trénuj s námi na Běh za sedmizubým hřebenem

Tréninkový plánTréninkový plán
Pátý běžecký týden:

středa – 40 minut
pátek – 40 minut

Šestý běžecký týden:
pondělí – 30 minut
středa – 20 minut
pátek – 20 minut

neděle - závod
Sedmý běžecký týden:

pondělí – 20 minut regenerač-
ní výklus po závodě

Rousínov B – Černá Hora 1:1 
(1:1), Mazal. Hosté přijeli pro tři 
body a skoro si je i odvezli. Po 
celou první půli měli drtivý tlak. 
Branku zaznamenali ale jen jednu, 
když se po Němcově rohu trefi l 
hlavou matador Mazal. Rousínov 
dokázal vyrovnat z ojedinělého 
protiútoku. Po změně stran se již 
hra srovnala a zápas dospěl ke ko-
nečné remíze.

Medlánky – Kunštát 1:2 (0:2), 
Španěl 2. Cenné tři body urvali 
Kunštátští. Postaral se o ně Ondřej 
Španěl, který nejprve otevřel v 35. 
minutě skóre a podruhé se znovu 
přesnou přízemní střelou k tyči 
trefi l těsně před půlí. Domácí po 
návratu z kabin převzali iniciati-
vu, gólový zápis se jim ale povedl 
jen jeden v 70. minutě. Kunštát již 
vedení udržel.

Blansko B – Tišnov 1:0 (0:0), 
Bezděk. Hrál se oboustranně kva-
litní fotbal. O výsledku rozhodla 
utěšená střela Bezděka, který na-
pálil míč v 55. minutě z otočky 
téměř přesně do šibenice. Snaživí 
hosté chtěli alespoň bod, o vyrov-
nání se ale pokoušeli marně.

Bořitov – Ochoz 3:0 (1:0), 
Klicpera, Vlk, Ostrý Zb. Domácí 
kráčeli od začátku za třemi body. 
Klicpera se trefi l hlavou po rohu 
ve 25. minutě. Další branky pa-
daly v závěrečné čtvrthodině. Vlk 
dal na 2:0 přesnou střelou pravač-
kou, konečné skóre pak stanovil 
v samém závěru po Šmerdově při-
hrávce Ostrý. 

Bosonohy – Olešnice 4:1 (2:0), 
Hořínek. Podrobnosti nehlášeny.
 1. Tišnov 17 10 2 5 26:13 32 
 2. FKD 17 8 7 2 21:10 31
 3. Bohdalice 17 9 2 6 31:19 29 
 4. Bořitov 17 8 4 5 26:26 28 
 5. Medlánky 17 8 2 7 28:20 26 
 6. Bosonohy 17 8 2 7 31:25 26 
 7. Svratka 17 7 4 6 30:28 25
 8. Blansko B 17 7 3 7 28:30 24 
 9. Kunštát 17 5 8 4 17:19 23 
 10. Ivanovice 17 7 2 8 18:25 23
 11. Rousínov B 17 4 6 7 20:22 18
 12. Ochoz 17 4 5 8 18:36 17 
 13. Černá Hora 17 3 5 9 16:26 14
 14. Olešnice 17 3 4 10 12:23 13

Robin Daněk má za sebou premiéru ve Světovém poháru
Kunčina Ves - Na plné obrát-

ky se rozjíždí sezona sportovních 
střelců. To platí i pro českého re-
prezentanta v trapu Robina Daňka 
z Kunčiny Vsi, který už má za se-
bou i svoji premiéru na závodech 
Světového poháru. 

„Začátek roku byl docela ná-
ročný. V lednu jsem absolvoval 
kondiční soustředění v Harracho-
vě i společnou přípravu v Hradci 
Králové. V únoru jsem vyrazil na 
Kypr. Sponzor nám tam umož-
nil dvanáctidenní tréninkovou 
přípravu. Hlavně jsem si zvykal 

na novou pažbu, kterou jsem si 
v zimě nechal udělat speciálně pro 
sebe. Je to určitě posun vpřed, je 
vytvarovaná přímo na moji ruku 
a věřím tomu, že výsledky budou 
díky tomu ještě lepší,“ prozradil 
Daněk. Po návratu z Kypru absol-
voval tréninky v Hradci, poté ná-
sledoval přesun do Itálie. „I tam 
jsme podřídili vše tréninku, ale 
zastřílel jsem si tam i jeden kont-
rolní závod. Bylo to jenom na 50 
terčů. Asi z 80 lidí jsem skončil 
čtrnáctý,“ upřesnil.

A pak už nabral směr Světový 

pohár v Austrálii. „Byla to moje 
nejdelší cesta v životě. Trvala 30 
hodin, vůbec nejhorší bylo dese-
tihodinové čekání v Dubaji. Když 
jsme doletěli do Sydney, chvilku 
mi trvalo, než jsem si zvykl na 
časový posun, ale do závodů bylo 
dost času,“ svěřil se Daněk, kte-
rému podle jeho slov nevyšel ne-
ofi ciální trénink. „Strašně pršelo, 
foukal vítr. Říkal jsem si, to bude 
katastrofa. Ale vyspal jsem se, 
s kamarádkou jsme si druhý den 
udělali výlet do města, prošli se 
po památkách a to mi prospělo. 

Na ofi ciálním tréninku už to bylo 
o hodně lepší,“ uvedl střelec. 

Závod Světového poháru začal 
v úterý, netradičně byl rozdě-
len na tři dny. „Minul jsem hned 
první terč, nějak jsem se lekl, ale 
pak jsem se uklidnil a na prv-
ních dvou položkách jsem dal 23 
a 24. Po prvním dnu mně patřilo 
14. místo. Druhý den jsem trefi l 
průměrných 22, třetí den pak 24 
a 23. Celkově to dalo 116 a velmi 
dobré 13. místo. Kdybych trefi l 
o jeden terč víc, mohl jsem být 
v desítce. Ale na kdyby se nehra-

je. I tak jsem spokojený a ostudu 
jsem určitě neudělal. David Kos-
telecký se rozstřeloval o fi nále 
a nakonec skončil sedmý, Jirka 
Gach byl čtyřiadvacátý,“ upřesnil 
Daněk. 

Po následném soustředění 
v Srbsku čeká nyní Robina Daň-
ka nejdůležitější období letošní 
sezony. Pět závodů Českého po-
háru, které určí nominaci na další 
závody Světového poháru a pře-
devším na mistrovství Evropy, 
kde se bude rozdávat pět olympij-
ských míst.  (pš)

Gymnastkám se dařilo
Blansko - Minulou sobotu 9. dubna se konaly v Brně závody ve spor-

tovní gymnastice, které uspořádalo regionální centrum SPV Brno-město. 
Kromě brněnských závodnic se akce zúčastnila také družstva ze Svitav a 
z Blanska. KSG TJ Start Blansko zde měl zastoupení v pěti kategoriích. 
Soutěžilo se v gymnastickém trojboji u předškolních žákyň a ve čtyřboji 
u děvčat školního věku.

V nejmladší kategorii obsadila 2. místo Anička Šťávová, která byla 
nejmladší závodnicí soutěže. V kategorii předškolní žactvo B (roč. 2004) 
se na 2. místě umístila Valentina Bernátová. Tato kategorie byla nejví-
ce zastoupena, soutěžilo v ní 18 závodnic. V kategorii mladší žákyně 
I. (roč. 2002, 2003) obsadila 9. místo Klára Krejčiříková, 10. místo Anna 
Tvarůžková a 11. místo Karolína Matalová. V kategorii mladší žákyně 
II. (roč. 2000, 2001) skončila na 2. místě Martina Hlaváčková, 3. místo 
obsadila Adéla Hasoňová a 4. místo Anna Nejezchlebová. V nejstarší 
kategorii (roč. 1998, 1999) zvítězila Alena Menšíková, která obhájila 
loňské prvenství, 2. místo obsadila Karolína Janečková a 4. místo Katka 
Menšíková. Tyto regionální závody byly letos první a zároveň poslední 
soutěží, které se gymnastky KSG TJ Start při ZŠ a MŠ Blansko, Dvor-
ská zúčastnily. V příštím roce začnou děvčata trénovat v KSG Moravská 
Slavia Brno pod vedením trenérky Adriany Janákové. Při ZŠ a MŠ Blan-
sko, Dvorská bude fungovat jednou týdně kroužek gymnastiky v Centru 
sportu.  Barbora Holánová

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Der-
by ve Sloupu přilákalo hodně fa-
noušků. Ti ze Šošůvky se vraceli 
domů sklesle, jejich tým si odnesl 
historický debakl. Jedovnice doká-
zaly otočit nepříznivý vývoj skóre 
v samém závěru.

Sloup – Šošůvka 7:0 (5:0), Zou-
har 3, Kleveta 2, Mikulášek, Trefi l. 

Sloup potvrdil roli favorita derby 
drtivým způsobem. První gól padl 
po půlminutě hry, již po čtvrthodi-
ně to pak bylo už 4:0, když Zouhar 
zaznamenal čistý hattrick v osmi 
minutách. Zápas před velice sluš-
nou návštěvou se pak jen dohrával 
a skóre narůstalo. Exkluzivní byl 
Klevetův angličan z voleje na 5:0 
pro Sloup.

Jedovnice – Kořenec 3:2 (1:0), 
Janda 2, Sehnal – Bašný, Novotný, 
ČK: Ševčík (K). 

Drama až do konce. Favorizova-
ní domácí vedli od 4. minuty díky 
Jandovi. Tento kanonýr pak ale 
v 32. minutě laxně nedal penaltu 
a začaly se dít věci. Bašný vyrov-
nal a Novotný v 60. minutě poslal 

hosty do vedení. Pak Sehnal pro něj 
netypicky z trestného kopu vyrov-
nal. Rozhodl v samém závěru ten, 
kdo skóre otevřel – Janda. 

Drnovice – Boskovice B 2:2 
(1:1), Haničinec 2 – Ošlejšek, Ho-
rák, ČK: Kronek (B).

Domácí bez distancovaného 
Crháka šli do vedení po brejku 
Haničince. Fotbalovější hosté pak 
ovládli hru a zaslouženě výborným 
Ošlejškem vyrovnali. Jejich tlak tr-

val i po změně stran a projevil se 
Horákovým zvýšením stavu. Když 
se již zdálo, že odvezou všechny 
body, vyrovnal v samém závěru 
Haničinec.

Lipovec – Lysice 4:0 (1:0), Ho-
ráček R. 2, Horáček L., Matuška.

Zápas měl jednoznačný průběh. 
Od větší pohromy zachránil Lysice 
jejich brankář, který pokryl nejmé-
ně tři tutovky hráčů Lipovce. Ti 
zejména ve druhé půli zcela ovlád-

li hru a tři body zůstaly poprávu 
doma. 

Vysočany – Olomučany 1:2 
(0:2), Hejč Jiří – Navrkal, Sáňka.

Vysočany bohatým berou a chu-
dým dávají. Dva slepené góly Olo-
mučan na rozhraní 30. a 31. minuty 
je dokonale zaskočily. Druhou půli 
pak měly drtivý tlak, zmohly se ale 
jen na snížení Hejčem v 75. minu-
tě, další várku tutovek dokázaly 
zahodit. 

Letovice – Doubravice 0:0. 
Když se v 5. minutě ocitl v jas-

né šanci domácí Tesař a brankář 
jeho pokus vykryl, asi nikoho ne-
napadlo, že vidí poslední slušný 
fotbalový moment zápasu. Jeho 
zbytek byl již jen parodií na kopa-
nou, oba týmy předvedly ostudný 
výkon. 

Vavřinec – Rudice 0:4 (0:1), 
Zouhar M. 3, Pernica.

Vavřinec podle všeho jen dohrá-
vá tento ročník okresního přeboru, 
jeho sestupová příčka je již téměř 
stoprocentní. Tentokrát si proti 
němu s chutí zastřílel na jaře dosud 
nevýrazný celek Rudice, hattrick si 
připsal Michal Zouhar. 
  1.  Lipovec  17  11  3  3  41:19  36 
  2.  Jedovnice  17  11  1  5  46:30  34 
  3.  Sloup  17  10  3  4  38:23  33
  4.  Doubravice  17  10  2  5  44:25  32 
  5.  Letovice  17  9  3  5  42:30  30
  6.  Drnovice  17  9  3  5  46:37  30 
  7.  Vysočany  17  8  2  7  37:40  26 
  8.  Boskovice B  17  6  5  6  41:37  23 
  9.  Kořenec  17  6  4  7  39:32  22 
  10.  Rudice  17  5  4  8  30:35  19 
  11.  Olomučany  17  6  1  10  27:46  19 
  12.  Šošůvka  17  5  3  9  39:48  18 
  13.  Lysice  17  4  3  10  20:53  15 
  14.  Vavřinec  17  0  1  16  21:56  1

Sloup – Šošůvka 7:0.  Foto Pavel NovákSloup – Šošůvka 7:0.  Foto Pavel Novák

* Poslední turnaj. S letošní sezo-
nou se posledními mistrovskými 
zápasy v domácí hale rozloučili 
fl orbalisté Atlasu ČKD Blansko 
ve 3. lize. Výsledky a konečná 
tabulka na str. 15. Foto Bohumil 
Hlaváček. * Bambasácká desít-
ka. Tradiční běžecké závody se 
konaly v sobotu ve Skalici nad 
svitavou. Početně obsazeny byly 
jak mládežnické kategorie, tak 
hlavní závod. V něm zvítězil bla-
nenský Leoš Svoboda, v ženách 
byla nejlepší domácí Milada Ba-
rešová. Výsledky na www.zrca-
dlo.net. Foto Pavel Šmerda

Blansko je
ve finále

Blansko - Otočit nepříznivý 
vývoj semifi nálové série play off 
3. ligy se o tomto víkendu podaři-
lo stolním tenistům TJ ČKD Blan-
sko. Nejprve zvítězili v sobotu 
v Čechovicích, poté v neděli doma 
a vybojovali tak postup. Blanen-
ská děvčata z důvodu nemoci 
k odvetnému utkání semifi nále 
1. ligy v Havířově již nenastoupila 
a prohrála kontumačně. 

3. liga muži, 2.semifi nále: So-
kol Čechovice – TJ ČKD Blan-
sko 5:9. Dudík 4,5, Přikryl A. 2,5, 
Mikula 2. Utkání mělo opačný 
průběh než první semifi nále hrané 
před týdnem v Blansku. Hosté se 
hned na začátku ujali vedení 5:1 
a to udrželi až do konce. Výbor-
ně zahrál především Luboš Dudík, 
který ztratil pouhý jeden set.

3. semifi nále: TJ ČKD Blansko 
– Sokol Čechovice 9:5, Dudík 4, 
Přikryl A. 3, Mikula 2. Neomyl-
ný Luboš Dudík režíroval postup 
Blanska do fi nále. Jeho soupe-
řem bude vítěz základní části US 
Steinerová Choceň, která pora-
zila poměrem 2:0 na zápasy MS 
Brno C. První utkání se uskuteční 
v sobotu 30. dubna. Zda to bude 
v Blansku nebo Chocni, není ještě 
rozhodnuto. (vor, bh)

Pokračování ze str. 1
„Hlavní objízdná trasa povede 

od křižovatky u hotelu Slavie přes 
ulice Sokolská a Lidická,“ přibli-
žuje. Naopak uzavřené budou uli-
ce Kpt. Jaroše a Sušilova a částeč-
ně také ulice Dukelská. A hlavně 
celé Masarykovo náměstí, které 
bude 1. května patřit jen běžcům 
a divákům. Tak tedy: „Nashleda-
nou na boskovickém náměstí,“ jak 
vzkazuje Petr Bende.

Časový plán
9 hod. - zahájení akce
9.05 hod. - vystoupení
9.30 hod. - průjezd velorexů přes ná-
městí
10 hod. - děti s rodiči do 4 let, délka 
50 m
10.15 hod. - děti 4-6 let, 100 m
10.30 hod. - děti 7-9 let, 200 m

10.45 hod. - mladší žáci 10-12 let, 
800 m
10.55 hod. - mladší žákyně, 800 m
11.10 hod. - starší žáci 13-15 let, 
1600 m
11.25 hod. - starší žákyně, 1600 m
11.45 hod. - vystoupení
12.30 hod. - hobby běh na 1600 m
12.50 hod. - vyhlášení dětských běhů
13.20 hod. - běh na 4 km
14.00 hod. - taneční a pěvecké vystou-
pení Ben Cristovao
15.00 hod. - vystoupení
15.20 hod. - hlavního běh na 10,5 km
15.25 hod. - vyhlášení výsledků běhů 
na 4 km
17.00 hod. - vystoupení
18.30 hod. - vyhlášení výsledků hlav-
ního běhu
20.00 hod. - koncert Petr Bende s ka-
pelou
Novinka v programu: týmová soutěž. 
Více na sportujsnami.cz.

Žádný plný žaludek při 
závodě, radí trenér

Trenér Roman Chlup prozradil své tipy na zá-
vod čtenářům Zrcadla.

Jídlo, pití: „Posnídejte vydatně, zato oběd 
musí být lehký, třeba zeleninový salát. Dvě 
hodiny před závodem však nejezte, dejte si na-
nejvýš banán. S plným žaludkem se běžet nedá. 
Doplňky stravy jako tyčinky a iontové nápoje 
jsou vhodné, ale pouze v případě, že je máte vy-
zkoušené. A stejně je nejlepší čistá voda.“

Oblečení: „Určitě se oblečte méně než více. 
Jinak byste se zbytečně potili - tričko, kraťasy. 
Pokrývka hlavy – jak je kdo zvyklý, totéž slu-
neční brýle.“

Před startem: „Přes sebe si přehoďte něco 
teplejšího, třeba bundu nebo mikinu. Rozehřátí 
určitě nevynechejte. Zlehka se rozběhat, stačí 
pět až deset minut, pak se trochu protáhnout a jít 
na start.“

Tempo pro hobby běh: „Krátká, rychlá trať, 
není třeba taktizovat a šetřit silami. Nebojte se 
toho, tempo můžete „napálit“ od začátku. Mož-
ná vás bude píchat v boku, ale zvládnete to.“

Tempo pro 4 km: „Začátek je z kopce, takže 
se dá tempo pustit a běžet rychleji. Ale na rovin-
ce je potřeba zpomalit, abyste měli dost síly při 
zdolávání mírných stoupání na trati a mohli si 
zasprintovat ve fi niši při stoupání na náměstí.“

Tempo pro 10,5 km: „V úvodu čeká táhlé 
stoupání k westernovému městečku, takže je 
dobré nedivočit a odstartovat pomaleji. Nesmíte 
zapomínat, že po zdolání velkého kopce čekají 
ještě další, ač kratší stoupání. Nenechte se strh-
nout davem, domluvte se třeba s kamarádem, 
který běhá na podobné úrovni jako vy, že pobě-
žíte spolu. Povídejte si, užívejte si závod.“  (hat)

Boskovice čeká Běh za...



Radim Hruška

Boskovice na-
bízí návštěvní-
kům historické 
památky, mož-
nost sportovního 
vyži   i další lá-
kadla. Podle sta-
rosty Jaroslava 
Dohnálka mají co 
nabídnout turis-
tům i svým oby-
vatelům.

Jaké jsou vlastně současné Bosko-
vice? 

Hodnocení je těžké, ale použiji věty, 
které říkají někteří zahraniční návštěv-
níci. Ti vidí zvláštnost Boskovic přede-
vším v tom smyslu, že z centra je to do 
lesa pět minut, přitom ale nejsme úplně 
malé město. Oceňují i fakt, že město 
je rela  vně čisté a plné zeleně. Na Bo-
skovicích je výborný také čilý kulturně-
společenský život, koná se tady hodně 
akcí, které lákají návštěvníky z našeho 
regionu i celé republiky. Velkým kladem 
je kromě klasických památek jako je 
zámek, hrad nebo synagoga, oblíbené 
westernové městečko. 

Možnost vyži   najdou v Boskovicích 
i sportovně ladění lidé. Nemalé peníze 
se v minulos   investovaly do sportov-
ního areálu v Červené zahradě, kde je 
rekonstruované koupaliště, zimní a fot-
balový stadion. Městské lázně jsou také 
nově opravené. I když fi nanční krize po-
s  hla výstavbu nových domů a bytů, tak 
zájem o bydlení ve městě je stále velký. 
Zlepšila se možnost nakupování, jeden 
větší supermarket už stojí, další se sta-
ví. Boskovice mají co nabídnout a dá se 
v nich hezky žít.

Určitě se najdou i nějaká negati-
va...

Problémem je, že by tady mohlo být 
více pracovních příležitos  . V tomto 
případě je brzdícím elementem jeden 
velký nedostatek Boskovic, a to je je-
jich dopraní dostupnost. R43 neexistuje 
a komunikace I/43 je v tristním stavu. 
Nemáme přímé železniční spojení s Br-
nem, lidé musí přestupovat ve Skalici 
nad Svitavou. Snahy o zlepšení nicméně 
máme, ale o zahájení stavby sami neroz-
hodneme. 

Přímé železniční spojení s Brnem je na 
tom možná o trochu lépe než komuni-
kace R43. Existuje memorandum mezi 
stranami, které se na boskovické spoj-
ce budou podílet. Snažíme se to dále 
posouvat, ale rozhodující jsou fi nanční 

prostředky. Navíc pla  , že všechny velké 
dopravní stavby se připravují velmi po-
malu. Dalším nega  vem je, že z města 
nemůžeme vytlačit tranzitní dopravu. 
Není místo na obchvat, jednoduše ho 
nemáme kudy vést. Bojujeme také s ne-
dostatkem parkovacích míst.

V minulosti se hodně investovalo 
do kulturních zařízení i sportovišť, 
jaké plány máte do budoucna?

Připravujeme dvě větší inves  ce. Je 
to výstavba víceúčelové sportovní haly 
a městské knihovny ideálně ve spoje-
ní s centrem celoživotního vzdělávání, 
tedy mul  funkční objekt, který bude vy-
užíván nejen pro knihovnické účely, ale i 
pro klub seniorů a podobně. To jsou dvě 
největší výzvy, které se snažíme naplnit. 

Ve městě v minulos   fungovala hala 
Jízdárna, která má privátního majitele. 
Proběhla s ním jednání, ale obnovení její 
činnos   není pro nás prioritní. V součas-
né době máme plány, stavební povolení 
a místo pro stavbu nové sportovní haly, 
nemáme „pouze“ peníze. Ale neříkám, 
že se situace nemůže změnit. Neprefe-
ruji, kde a jakým způsobem bude existo-
vat, důležité je, aby byla.  Pokračujeme 
také s přípravami mul  funkčního centra. 
Je tady několik variant a dělá se vše pro-
to, aby se zvolila ta fi nančně op  mální.

Předmětem častých diskuzí byla a je 
boskovická nemocnice. Jaká situace 
v ní nyní panuje?

Po odvolání bývalého jednatele se 
v nemocnici zklidnila situace. Došlo 

i k určitým personálním výměnám na 
postech středního managementu a pri-
mariátů. Mám informace o tom, že větší 
klid je i na odděleních a tyto změny jsou 
kladně hodnoceny zaměstnanci i paci-
enty. 

Nemocnice je v současné době stabili-
zovaná fi rma, hospodaří takzvaně v čer-
ných číslech. Nedošlo k naplnění před-
povídaných katastrofi ckých scénářů, co 
všechno nastane po odchodu bývalého 
jednatele i některých primářů. Myslím 
si, že nyní je prostor ukázat pacientům, 
že jim nemocnice má co nabídnout, že 
je v ní kvalitní péče a odborníci na svých 
místech. Je navíc nastartována řada 
postupných kroků k budování lepšího 
image. I nadále chceme spolupracovat 
s blanenskou nemocnicí. 

Boskovice - tradice i současnost

KVĚTEN
 1. 5.  Běh za sedmizubým hřebenem, Masarykovo náměs  
 6. 5.  Barokní árie, staroitalské písně, zámek
 11. 5.  Koncert Sunny Side, zámecký skleník
 12. 5.  Premiéra fi lmu Western Story, kino
 21. 5.  Zahájení sezony westernového městečka
 21. 5.  Recitál Lucie Bílé a Petra Maláska, sokolovna
 28. 5.  Pochod za sedmizubým hřebenem, sokolovna
 31. 5. - 1. 6.  Kostýmované prohlídky, zámek

ČERVEN
 4. 6.  XV. Sraz vojenské historické techniky, areál K+K
 10. 6.  Concentus Moraviae, zámek

 11. 6.  Setkání dvojčat a vícerčat, westernové městečko
 16. 6.  Concentus Moraviae, evangelický kostel
 17. 6.  Představení planetky Boskovice, kino
 18. 6.  Slavnostní večer k 50. výročí zahájení provozu letního
   kina, letní kino
 25. – 26. 6.  Western park fes  val + Motorcycle sraz, westernové
   městečko
 26. 6.  Zahájení promenádní sezony, zámecký skleník

ČERVENEC
 1. 7.  Zahájení Boskovického pohádkového hřebínku, zámek
 7. – 10. 7.  Fes  val Unijazz
 7. 7.  Noční prohlídky, zámek
 30. – 31. 7.  Boskovická pouť
 31. 7.  Zámecké šermování, zámek

SRPEN
 6. 8.  Fes  válek bez bojů a válek, hrad
 16. – 20. 8.  Fes  val španělské kultury Iberica, zámek
 27. 8.  Pochod po stopách P. Ševčíka, Modrá věž

ZÁŘÍ
 2. 9.  Mistrovství ČR v orientačním běhu, sprintu, letní kino
 3. 9.  Pochod po dálničním tělese R43
 10. 9.  Zámecké hemžení, zámek
 24. 9.  Sraz Harley-Davidson, westernové městečko

ŘÍ JEN
 1.-2. 10.  Husí slavnos  , zámecký skleník
 5. 10.  Den seniorů, zámecký skleník
 15.-17. 10.  Regionální výstava ovoce, Arboretum Šmelcovna
 22. 10.  Sami sobě, zámecký skleník

LISTOPAD
 5. 11.  Svatohubertské slavnos  , zámek
 19. 11.  Koncert Blue Eff ekt, zámecký skleník
 26. 11.  Mistrovství ČR ve stolním hokeji, zámecký skleník
 27. 11.  Rozsvícení vánočního stromu, Masarykovo náměs  

PROSINEC
 9. 12.  Tradiční vánoční jarmark, Masarykovo náměs  
 18. 12.  Vánoční koncert, sokolovna
 24. 12.  Polévka pro chudé i bohaté, Masarykovo náměs  
 25.-27. 12.  Vánoční kostýmované prohlídky, zámek
 31. 12.  Silvestrovské promítání, letní kino

Vybrané plánované boskovické akce letošního roku

Koupaliště bude mít teplejší vodu

Jaroslav Dohnálek:  Boskovice mají lidem co nabídnout

 Polévka pro chudé i bohaté Polévka pro chudé i bohaté

 Sraz vojenské techniky Sraz vojenské techniky

Boskovické koupaliště v areálu 
Červené zahrady připravuje na 
letošní rok několik novinek. Podle 
vedoucího provozu Bohumila Fe-
rugy je jednou z hlavních budová-
ní dohřívání vody.

„Připravujeme teplovod ze zim-
ního stadionu, který nám umožní 
dohřívat bazénovou vodu. O kolik 

stupňů to bude, ale za  m přes-
ně nevíme. Další inovací bude 
kompletní oplocení areálu, což 
bude dobré pro jeho návštěvníky. 
Nebudou to  ž muset nosit iden-
 fi kační pásky. Navíc vylepšíme 

příjezdové cesty pro vozíčkáře 
a maminky s kočárky,“ vypočítal 
Feruga.

Zahájení provozu se plánuje 
v sobotu 11. června. Provozní 
doba přes hlavní sezonu bude od 
deví   do dvace   hodin. Méně pří-
jemnou zprávou pak je, že se bude 
nepatrně zdražovat vstupné. To 
bude ale rozčleněno na více čás   
a zájemci si tak budou moci kromě 
celého dne zapla  t i odpolední 
nebo večerní koupání.

Boskovický areál nabízí rekre-
ační a plavecký bazén, k dispozici 
je i dvouúrovňový bazén pro dě  . 
Hlavní atrakcí je tobogán a čtyř-
proudová skluzavka. Na místě jsou 
ale také různé vodní prvky. Kromě 
toho si mohou lidé v areálu užít 
i další sportovní ak  vity, k zapůj-
čení je náčiní na pétanque, bad-
minton, stolní a so   tenis, létající 
talíř, ringo, je zde beach-volejba-
lové hřiště a malé hřiště na kopa-
nou, trampolína. Půjčit si mohou 
i lehátka a slunečníky. V celém 
areálu navíc funguje bezdrátové 
připojení k internetu.  (hrr)
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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

SLUŽBY

František 
HRUŠKA 

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna

 Světlovody

 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

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 

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

SLUŽBY

Hybešova 53, vedle pošty, BLANSKO

SLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBYŽBY

HHyHyH bešova 53,, vedle pošty, BLANSKO

Kv tinové studio
KRISTÝNA

��květiny
��aranžmá
��dekorace

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

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 
 výb r 700 druh
� návrhy a realizace 
 zahrad za solidní ceny
Otev eno od 21. 3. do 1. 11. 
út-ne 9.00-17.00 hod.

Tel.: 603 148 019

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

SLUŽBY

Boskovič   přejmenovali loni 
svůj fotbalový klub na FC a vydali 
se zcela novou cestou. Proklamu-
je to jeho současný první muž Jiří 
Vorlický. Označení prezident či 
předseda se brání, svoji funkci 
nazývá koordinátor mládeže. Je 
ale současně trenérem prvního 
mužstva mužů a občas i vyběhne 
na trávník jako hráč. Je nepopíra-
telné, že má v oddíle momentál-
ně hlavní slovo.

Nedávno absolvoval v Pra-
ze zajímavou akci. „Byl jsem na 

přednášce školitelů trenérských 
licencí B a C. Musím přiznat, že 
jsem se vrá  l nadšen a plný chu-
  předat nabyté informace dál,“ 

svěřuje se. Z Jihomoravského 
kraje tam byli tři lidé. „Dozvěděl 
jsem se, že mne vybrali proto, že 
se doslechli o naší práci, o tom, 
že snažíme dělat kopanou trochu 
jinak. S boskovickým projektem 
jsem je seznámil až tam, zaujal 
je,“ těší ho.

Podle Vorlického se do oddílů 
dostává málo informací o nových 

trendech, které chce vedení fot-
balového svazu prosazovat. „Je 
jasné, že se bude velice těžko 
měnit přístup lidí, kteří trénují 
roky. Zaplaťpánbů za jejich práci, 
samozřejmě. Ale hlavně k mládeži 
by měli přijít lidé schopní nových 
přístupů a metod,“ je přesvědčen. 
Právě v tom nabízí svoji pomoc. 
„Navš  vil jsem mnoho školení, 
většina mi moc nedala. Je čas na 
to jít jinak. Hlavně mít snahu čer-
pat informace od lidí, kteří tomu 
opravdu rozumí,“ má představu. 

Jiří Vorlický je připraven. 
„Navázal jsem kontakt s komi-
sí mládeže OFS, věřím, že moje 
nabídka pomoci bude akcepto-
vaná. Tímto ji nabízím i všem 
trenérům našeho regionu nejen 
od mládeže. Jsem ochoten přijet 
kamkoliv na trénink, pokud o to 
bude zájem. I já se rád poučím, 
jak to dělají jinde, ne že bych 
chtěl jen radit,“ usmívá se. Věří, 
že lidí, kteří mají chuť začít s fot-
balem trochu jinak, bude i v na-
šem okrese hodně.  (bh)

Jiří Vorlický: Mládežnický fotbal je třeba začít dělat trochu jinak
Jiří Vorlický chystá v červnu do Boskovic velký turnaj. A je se na co těšit. 
„V rámci oslav devadesá  n boskovického fotbalu se zde 11. června se-
jdou hráči ročníků 2000 až 2003. Na jednom místě tu budou fotbalisté 
zájmové, výkonnostní i vrcholové kopané. Tu budou zastupovat žáč-
ci Sparty Praha, Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Slovanu Bra  slava, 
Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Slovácka či Zbrojovky,“ plánuje. Pro 
týmy z okresu Blansko má ještě šest volných míst do turnaje zájmové 
úrovně. „Kdo se chce přihlásit, má nejvyšší čas,“ vyzývá Vorlický.  (bh)

Pavel Šmerda

Vynikající sezonu mají za sebou 
volejbalové juniorky oddílu TJ Mi-
nerva Boskovice. V podzimní čás-
  nepoznaly ani jednou hořkost 

prohry. I ve fi nálové skupině se 
od začátku usadily na první příč-
ce a již tři kola před koncem bylo 
jasné, že je z této pozice nikdo 
nemůže sesadit a stanou se tak 
přebornicemi kraje. 

„Po tře  m místě v sezoně 
2008/2009 a stříbrné příčce 
o rok později se jen těžko od nás 
očekával jiný výsledek než vítěz-
ství. Ale samozřejmě není vůbec 
lehké udržet si formu po celou 
dobu soutěže. Naštěs   se nám 
vyhýbaly větší komplikace jako 
zranění či nemoci a to nám hod-
ně pomohlo,“ řekl trenér Marcel 

Volejbalové juniorky TJ Minerva Boskovice jsou nejlepší v kraji
Koupý s  m, že sezonu zahajovali 
ve 13 hráčkách, ale v jarní čás   
už pokračovalo jen devět. „Holky, 
které skončily v průběhu sezony, 
daly přednost škole, protože je le-
tos čeká maturita,“ doplnil trenér.

Podle jeho slov tým již v přípra-
vě podával velmi slušné výsledky. 
„Když jsme podzimní část vyhráli 
naprosto suverénně a bez jediné 
porážky, říkal jsem si, letos to vy-
jde. Ale brzy jsem se vrá  l zpět 
do reality. Finálovou skupinu jsme 
sice začali dvěma výhrama nad 
Přímě  cemi v domácím prostředí, 
ale pak to přišlo. Na další utkání 
jsme vyjeli do Křenovic. Pravda, že 
ne v úplně kompletní sestavě, ale 
když jsme je na podzim čtyřikrát 
porazili, věřili jsme, že to zvládne-
me i nyní. Hned první utkání jsme 
prohráli 3:0. Soupeřky nás zaskoči-

ly velkou bojovnos   a nám se na-
opak v tomto zápase vůbec neda-
řilo. Naštěs   jsme pak vyhráli 14 
utkáni v řadě a bylo rozhodnuto,“ 
popsal průběh sezony Koupý.

Juniorky se už nyní připravují 
na kvalifi kaci o 1. ligu, kterou se-
hrají 22. - 23. dubna v Prostějově 
s přebornicemi z krajů olomoucké-
ho, královohradeckého, zlínského 
a moravskoslezského. Z pě   týmů 
postoupí jen nejlepší dvě družstva. 
Pro boskovické hráčky je vítěz-
ství v krajském přeboru obrovský 
úspěch, ale postup do 1. ligy by 
tento výsledek ještě znásobil. 

Velkou pochvalu za tyto vynika-
jící výsledky zaslouží nahrávačky 
Dita Koupá a Petra Palbuchtová, 
blokařky Veronika Chlupová a Edi-
ta Gerlichová, smečařky Monika 
Černá, Lenka Řezníková, Nika Řez-

níková, Iveta Řiháková a Katka Ti-
chá a trenéři Marcel Koupý a Lukáš 
Polívka. „Jsem skutečně rád, že se 
to povedlo, protože z mé strany 
jsem tomu věnoval hodně času 
a práce a toužil jsem po tomto  -
tulu,“ dodal Marcel Koupý. 

Úspěšnou sezonu nemají ale za 
sebou jen juniorky, ale stejného 
výsledku dosáhly letos i žákyně, 
které se také staly přebornicemi 
kraje a o tomto víkendu se poku-
sí svoji úspěšnou sezonu završit 
na republikovém fi nále v Ostravě. 
I v ostatních kategoriích se Bosko-
vič   neztra  li. Kadetky obsadily 
v krajském přeboru čtvrté místo 
a naši žáci sedmých tříd po počá-
tečních kotrmelcích, kdy se nahlá-
sili pozdě do soutěže a nes  hli prv-
ní kolo, nakonec obsadili sedmé 
místo a stali se skokany roku.

Lhota Rapotina 106
(u kostela)
Tel.: 721 569 561
sibytex@seznam.cz

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
BYTOVÉHO TEXTILU, 

OPRAVY
A ÚPRAVY ODĚVŮ

Šibytex zkrášlí váš domov
Firma ŠIBYTEX se zabývá zakázkovým ši  m bytového tex  lu, tex  l-

ních bytových doplňků, pro velký zájem rozšířila svoje služby i o opravy 
a úpravy oděvů.

„Zakázkovým ši  m se rozumí ši   na míru. To znamená, že po domluvě 
se zákazníkem si přijedu změřit buď okno pro zhotovení záclon či závěsů, 
nebo sedačku, křesla a židle pro zhotovení potahů či přehozů. Dále na za-
kázku zhotovuji ubrusy, pros  rání, povlečení, polštářky nejrůznějších tvarů 
i rozměrů, zástěry, chňapky, dekorace na zeď aj.,“ řekla majitelka fi rmy Pavla 
Součková. 

„Pro zákazníky mám připraveny vzorníky i ukázky výrobků. Opravy oděvů, 
které také provádím, zahrnují zkracování délky kalhot, sukní, rukávů, výmě-
nu zipů a jiné.“ doplnila majitelka. 

Firma ŠIBYTEX se snaží zajis  t pro své zákazníky služby širokého rozsahu. 
Od malých, drobných oprav až po vybavení tex  lními dekoracemi a byto-
vým tex  lem celého bytu, a to tak, aby vše bylo barevně sladěno. „Máte-li 
svoji představu jak zútulnit své bydlení, neváhejte se se mnou spojit na te-
lefonním čísle 721 569 561 nebo na e-mail sibytex@seznam.cz,“ vzkazuje 
Pavla Součková.

Úspěch. Volejbalové juniorky TJ Minerva Boskovice mají za sebou úspěš-
nou sezonu.  Foto Pavel Šmerda
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www.rs-servis.net

SLUŽBY

Boskovická Vyšší odborná škola na Hybešově ulici v Boskovicích se 
pravidelně zapojuje do projektu UNIV 2 Kraje, které v rámci tohoto pro-
jektu realizuje Ins  tut celoživotního vzdělávání Filozofi cké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci.

Prvním kurzem je Cer  fi kovaný kurz lektora vzdělávání dospělých. 
Kurz v rámci projektu absolvuje deset pracovníků z každé školy zapojené 
do projektu. Skupinová prezenční výuka s povinnou účas   je realizována 
ve 2,5 výukových dnech Účastníci v rámci kurzu absolvují šest vzděláva-
cích modulů vztahujících se ke vzdělávání dospělých a tedy i k cílům pro-
jektu zaměřené na přeměnu škol na centra celoživotního učení. Úspěšní 
účastníci obdrží Osvědčení o absolvování Cer  fi kovaného kurzu lektora 
vzdělávání dospělých.

Škola je součástí projektu

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímáme 
do 31. května 2011.

Přijímací řízení je 28. června 2011. 
Kritéria viz www školy.  

Den otevřených dveří ke studiu na VOŠ:
28. 4. 2011 od 8 hod do 16 hod 
(po předchozí domluvě kdykoliv)

Vyšší odborné studium – denní forma
• 63-41-N/18  Ekonomika a podnikání 
  se zaměřeními:   
  Finanční řízení podniku
  Daňové poradenství  
• 63-43-N/13   Finančnictví a bankovnictví
• 65-43-N/01  Cestovní ruch
• 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola, Hybešova 53, Boskovice
Tel.: 516 454 041-3, fax: 516 455 083
www.vassboskovice.cz
skola@vassboskovice.cz



Radim Hruška

Boskovická židovská čtvrť za-
nedlouho ožije. Alespoň se o to 
bude snažit neformální skupina 
mládeže Halebla ve spolupráci 
s občanským sdružením Pro-
stor pro paměť. Akce, která se 
uskuteční v polovině května 
letošního roku, přinese celou 
sérii výtvarných dílen určených 
především dětem od dese   let 
z boskovického regionu. Projekt 
byl fi nančně podpořen Nadač-
ním fondem obětem holocaus-
tu a programem Evropské unie 
Mládež v akci. 

„Témata dílen jsou inspirová-
na historií čtvr   a prvky židovské 
tradice. Součás   bude i fotogra-
fi cká dílna, která je naopak ur-
čena přednostně dospělým. Na-
plánovaný je také koncert a di-
vadelní představení odehrávající 
se přímo v ulicích židovského 
města. Divadlo bude výsledkem 
několikadenní drama  cké dílny, 
jejímiž účastníky budou mladí 
lidé z Boskovic a okolí. Námě-
tem jim rovněž budou událos   
z dějin tamní židovské komunity, 
stejně jako osudy konkrétních 
obyvatel,“ uvedla Blanka Lhotá-
ková z neformální skupiny mlá-
deže Halebla.

Cílem celého projektu je ne-
tradiční oživení historie jedineč-
né urbanis  cké památky židov-
ské čtvr   v Boskovicích a práce 

s výjimečnou atmosférou toho-
to místa. Projekt nabízí dětem, 
mládeži i dospělým možnost za-
jímavého využi   volného času. 

Prostřednictvím bližšího pozná-
ní života původního židovského 
obyvatelstva lze hlouběji prožít 
kulturně-historické a lidské hod-

noty místa. Záměrem je také 
rozšířit všeobecné povědomí 
o této boskovické památce.

Samostatnou kapitolou pak 
bude fotografi cká dílna inspiro-
vaná projektem fotodokument.
cz. Ta chce prostřednictvím hle-
dáčku objek  vu zaměřit pozor-
nost na jedinečného genia loci 
židovské čtvr  . Měla by přinést 
jednak pohledy návštěvníků 
zvenčí, ale také místních obyva-
tel na bezprostřední okolí jejich 
domova. 

„Mimo to bychom rádi shro-
máždili staré amatérské fotogra-
fi e týkající se boskovického ži-
dovského města, a to nejen uli-
ček a domů, ale jde nám i o sběr 
jakýchkoli záběrů dění – dětské 
hry, práce před domem nebo na 
zahradě, klábosení na nároží, pó-
zování před synagogou během 
nedělního výletu z rodinného 
alba… Cílem je ukázat proměny 
místa v čase a poodkrýt příběhy, 
které se v tomto místě odehrá-
ly. Prosíme proto všechny, kdo 
by chtěli poskytnout svoje sta-
ré fotografi e (zejména od roku 
1945 a mladší), aby nám napsali 
na zidovskouctvr  @gmail.com 
nebo je zanesli osobně do Mu-
zea Boskovicka,“ doplnila Blanka 
Lhotáková. 

19. dubna 2011 Boskovice

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

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

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.

,

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

TRH 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

Obec Bořitov
prodává za nejvyšší nabídku kupní ceny,

minimálně však za 330 000 Kč.

NEMOVITOST - budovu občanské vybavenosti bez č.p., 
na parcele č. 475 v k.ú. Bořitov,

 výměry 84 m2 (bývalá knihovna).

Uvedená nemovitost se nachází v zastavěném území obce 
Bořitov na ulici Sokolská. 

Na pozemku nejsou trvalé porosty.

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 
516 437 189, Ing. Břetislav Tesař, p. Jiří Kovář

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

KLIENTSKÉ CENTRUM
Vodní 16 - Boskovice
telefon: 515 456 426

603 219 854

zhodnocení
vkladu 

2 % + 2 %

úvěr
s úrokem 

3,5 %

1000 Kč bonus
pro všechny

! Přijmeme nové spolupracovníky !

Oživí historii boskovické židovské čtvrti

Muzeum představí nový projekt
Muzeum Boskovicka ve spolupráci s boskovickým zámkem připravilo 

na sobotu 23. dubna akci s názvem Otevíráme. Ta se odehraje od dese   
do šestnác   hodin v areálu zámku. Cílem je ofi ciální představení projektu 
Architektonické dědictví Boskovicka, vydaných propagačních materiálů 
a propagace objektů Architektonického dědictví na Boskovicku. Dojde 
také k prezentaci doprovodných programů v historických objektech. Sou-
čás   akce bude kulturní doprovodný program. Vstup je zdarma.  (hrr)

Jsme hrdí 
pokračovatelé,
říká pořadatel 

Ofi ciálně se poběží 1. května 
v Boskovicích teprve druhý roč-
ník Běhu za sedmizubým hře-
benem, pořadatelé z občanské-
ho sdružení Sportuj s námi však 
připomínají: ve skutečnos   má 
běh mnohem delší tradici. 

„Bylo to někdy na přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých 
let, když boskovič   horolezci 
poprvé uspořádali běžecký zá-
vod v okolí Boskovic a pojme-
novali jej Běh za sedmizubým 
hřebenem,“ říká Petr Bartošek 
ze sdružení Sportuj s námi. 
„Původní trasa závodu tehdy 
vedla z Újezdu u Boskovic dolů 
do Pilského údolí a končila na 
kopci u boskovického hradu,“ 
popisuje. Závod však v polovi-
ně osmdesátých let zanikl a vy-
tra  l se z povědomí.

„My však nechceme na ty, 
kteří závod založili a dali mu 
jméno, úplně zapomenout,“ 
tvrdí výkonný ředitel novodo-
bého závodu Bartošek a zmi-
ňuje jednoho z původních za-
kladatelů, pana Josefa Budiše. 
„Jsme hrdí na to, že můžeme 
být jeho pokračovateli,“ dodá-
vá.  (hat)
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Husqvarna Boskovice, Hálkova 2,
Tel.: 777 064 455, 516 456 297,

www.tlamka.cz

Navštivte naši 
prodejnu

Srde n  vás zveme do nov  otev ené prodejny

Nabízíme služby v oblasti kv tin, dárk  a balení.
Rozvozy kv tin a dárk  po Blansku zdarma!

ezané kv tiny za zavád cí ceny!
První máj - lásky as!

P íj te si vybrat dáre ky pro své milé.
P ipravili jsme pro nev sty p íjemný svatební koutek, 

kde vám naši profesionální  oristé poradí 
s výb rem svatebních kytic a ostatních dekorací.

Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých  remních 
prostor, výzdoby  remních ve írk , ples  a raut .
Všechny objednávky lze provád t i po telefonu.

Dáváme kv tinám duši.
Naše prodejny:

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

BOSKOVICE, Bezru ova 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 zav eno

NONSTOP SLUŽBA  725 353 070

E-mail: darkovyservis@seznam.cz

DÁRKOVÝ SERVIS 
na ulici Smetanova 8, Blansko

(VEDLE CENTRA JEŽEK)

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Zahradnictví
ŽIVA LYSICE

Ing. Hedvika Hor anská

� PRODEJ okrasné a ovocné 
d eviny, trvalky, 
skalni ky, vodní 
rostliny, substráty, 
chemie a další 
pot eby pro zahradu

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

Kontakt: 

tel.: 608 734 126

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Řada lidí přecení své fi nanční mož-
nos  . Navíc, dost běžně - jiný scénář: 
ztráta zaměstnání, k tomu nějaká 
delší nemoc a její léčení, pokles či 
ztráta příjmů - a z toho plynoucí ne-
schopnost 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 existuje 
způsob, jak se zabavení nejen vánoč-
ních dárků - vyhnout. Pokud dlužník 
opravdu bude ch  t alespoň část 
dluhů spla  t, bude moci prostřed-
nictvím soudu na sebe vyhlásit tak 
zvaný osobní bankrot. Proces oddlu-
žení bude trvat pět let a dlužník musí 
věřitelům zapla  t minimálně třicet 
procent jejich pohledávek. Přesto 

osobní bankrot nebude pro každého. 
Jak to zjis  te?

Otevřeli jsme právě pro vás kancelář. 
Společnost Abivia, s.r.o. je specialistou 
v řešení problémů, týkajících se zejmé-
na fyzických osob. Ale nejen i těch.

Od ledna 2011 je v Blansku na ná-
měs   Svobody 8/14 místo, kde je 
možné zdarma konzultovat možnost 
vlastního oddlužení. Tady zjis  te, zda 
je osobní bankrot podle insolventního 
zákona 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... 

O   - řešení inančních problémů

Počet přestupků, které řešila 
loni Městská policie Boskovice, 
měl opro   roku 2009 mírně kle-
sající tendenci. Alespoň to vyplývá 
z aktuálně vydané sta  s  ky. I pře-
sto se strážníci nenudili. V roce 
2010 zaznamenali celkem 4 531 
událos  . Z tohoto bylo 2 113 pře-
stupků a 42 trestných činů, zbytek 
se nedalo hodno  t jako pro  práv-
ní jednání. 

„Jednalo se například o od-
chycení zvířat, odstranění vraků, 
místní šetření, zápisy o podaném 
vysvětlení, kontroly, preven  vní 
akce, pátrání, doručování písem-
nos  , kamerové záznamy, odvozy 
na záchytné stanice, řešení mimo-

řádných událos  , otvírání bytů či 
jinou pomoc občanům a podobně. 
Téměř  síc přestupků jsme řešili 
v blokovém řízení. Lidé loni poda-
li 1 029 oznámení,“ uvedl ředitel 
Městské policie Boskovice David 
Krátký.

Podle něho přes pokles přestup-
ků a trestných činů zaznamenávají 
opačnou tendenci v oblas   dopra-
vy. „I přes časté kontroly se nedaří 
tento trend zastavit. Dochází tak 
k velkému pracovnímu vy  žení 
hlídek ve službě. U trestných činů 
je navíc jejich počet zkreslen řidiči, 
kteří sedli za volant pod vlivem ná-
vykové látky,“ doplnil. 

O tom, že práce strážníků je vel-

mi různorodá, svědčí také množství 
odchytů zvířat. Kromě „tradičních“ 
psů a koček lovili také holuby, poš-
tolky, netopýry, srny a koně. „Cel-
kem jsme odchytli 78 psů. Také 
jsme se zaměřili na bezprizorní 
kočky. Po zajištění se zvířata kastrují 
a následně vrací na místo nálezu. 
Na základě veterinárního předpi-
su provádějí proškolení pracovníci 
městské policie také odstraňování 
uhynulých zvířat z veřejných pro-
stranství,“ řekl Krátký.

Důležitou součás   práce městské 
policie je prevence. V první polovi-
ně roku došlo kvůli opakovaným 
problémům k odvolání vedoucího 
pracovníka prevence kriminality 

a jmenování nových členů skupiny. 
Už v jejich režii proběhl například 
Den bez aut, kterého se zúčastnilo 
velké množství dě   i dospělých. Ko-
nala se také preven  vní akce v okolí 
hřbitova v týdnu Svátku zemřelých. 
Strážníci připravili i velký počet be-
sed pro žáky prvních stupňů bosko-
vické základní školy a další. 

„Při hodnocení musím kon-
statovat, že se jednalo z pohledu 
bezpečnos   o klidný rok. Nárůst 
dopravních přestupků je dán neu-
kázněnos   řidičů. Je potřeba dále 
pokračovat v kontrolách. Další na-
výšení je u pro  právního jednání, 
ve kterém hraje svoji roli alkohol,“ 
dodal Krátký.  Radim Hruška

Počet přestupků ve městě mírně klesá

Strážníci: Zastav se a přemýšlej
Boskovič   strážníci připravili týden, ve kterém se zaměřili na prevenci. 

Pro dě   a dospělé uspořádali mimo jiné akci Zastav se a přemýšlej, při 
které spolupracovali s BESIPem a složkami integrovaného záchranného 
systému. Cílem bylo ukázat nejen motoristům význam pasivní i ak  vní 
bezpečnos   a refl exních prvků. Největší zájem mezi mládeží byl o dva 
simulátory - osobního vozu a motocyklu. Využitá byla i plošina simulující 
náraz automobilu v rychlos   třicet kilometrů v hodině. Odpoledne pak 
veřejnos   předvedl své umění při vyprošťování zraněné osoby úspěšný 
tým profesionálních boskovických hasičů. Svoji techniku a výbavu navíc 
ukázali také boskovič   strážníci, policisté a hasiči.  (hrr)
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 P  – B , 1 0 2
2 R  – I , KP 1 0 2
3 S  – K , I.B 1 0 2
4 B  B – Č  H , I.B 1 0 2
5 B  – O , I.B 1 0 2
6 O  – B  B, OP 1 0 2
7 D  – D , OP 1 0 2
8 V  – R , OP 1 0 2
9 L  – Š , OP 1 0 2

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

5. kolo5. kolo
TIPOVAČKA

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

1 B  – K , 1 0 2
2 R  – R , KP 1 0 2
3 R -J  - IE Z , KP 1 0 2
4 V  – B , KP 1 0 2
5 B  – B , I.B 1 0 2
6 K  – B  B 1 0 2
7 O  – FK D , I.B 1 0 2
8 Č  H  – M , I.B 1 0 2
9 B  B – L , OP 1 0 2

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

4. kolo4. kolo
TIPOVAČKA

H    

Vzpomínka na Jana Adámka
Dne 18. dubna uplynuly tři roky, kdy nás 

navždy nečekaně opustil dlouholetý 
fotbalový funkcionář

 
 pan Jan ADÁMEK z Blanska

Vzpomínají VV OFS Blansko, výbor FK 
Blansko. Za celou fotbalovou veřejnost se 

připojuje redakce 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka

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

středa 20. dubna
Krajský přebor: Zbýšov – Ráječko. Rájec-
Jestřebí – Velká. Boskovice – M. Krumlov. 
Vše v 17 hod.

čtvrtek 21. dubna 
IV. třída: Vilémovice B – Skalice B (17.00). 
Svitávka – Kořenec B. Voděrady – Lažánky. 
Č. Hora B – Jedovnice B. Doubravice B – 
Lomnice. Cetkovice – Úsobrno. Benešov - 
Valchov (v Kořenci). Adamov – Bukovina. 
Vše v 16.30. 

sobota 23. dubna
Divize: Blansko – Konice: Linhart, Hrůza, 
Jelínek.
KP: Rousínov – Ráječko.
I.B třída: Bohdalice – Bořitov. Kunštát – 
Blansko B.
II. třída: Boskovice B – Lipovec.
III. třída: Olešnice B – Lipůvka. Ostrov – 
Bořitov B. 
IV. třída: Vilémovice B – Valchov (17.00). 
Doubravice B – Adamov. 
KP dorostu: Slatina – Blansko (10.30, 12.45).
I. třída dorostu: Kunštát – MS Brno.
II. třída dorostu: Jedovnice – Vavřinec 
(16.00). Lipovec – Adamov (16.00). Ráječko – 
Sloup (13.00). Ostrov – Olomučany (13.00). 
KP žáci: Boskovice – Líšeň (9.00, 10.45). 
Blansko – Vyškov B (11.00, 12.45). 
I. třída žáci: Čebín – Letovice (9.00, 
10.45).
OP st. žáci: Lipovec – Lipůvka (14.00). 
OP ml. žáci: Kunštát – Blansko B (12.00). 
Boskovice C – Rájec-Jestřebí (13.30). 
Divize ženy: Ráječko – Drnovice (16.00).

neděle 24. dubna 
KP: Rájec-Jestřebí – IE Znojmo. Velká n/V 
– Boskovice.
I.B třída: Olešnice – FKD. Černá Hora – 
Medlánky.
KP dorostu: 1.SC Znojmo B – Boskovice 
(10.00, 12.30).
II. třída: Lysice – Jedovnice. Kořenec – 
Sloup. Šošůvka – Vavřinec. Rudice – Leto-
vice. Doubravice – Vysočany. Olomučany 
– Drnovice.
III. třída: Knínice – Skalice. Vilémovice – 
Kotvrdovice. Lažany – V. Opatovice. Kun-
štát B – Vísky. Vranová – Ráječko B. 
IV. třída: Svitávka – Skalice B. Lažánky – 
Jedovnice B. Kořenec B – Lomnice (13.45). 
Voděrady – Úsobrno. Č. Hora B – Bukovi-
na. Cetkovice – Benešov. 
I. třída dorostu: Rájec-Jestřebí – Líšeň B. 
Rudice – Medlánky (13.30). 
II. třída dorostu: Lipůvka – Kotvrdovice 
(13.15). Voděrady – Letovice (14.00). Svitáv-
ka – V. Opatovice. Cetkovice – Doubravice. 
I. třída žáci: Boskovice B – Slovan (9.00, 
10.45).
OP st. žáci: Rájec-Jestřebí – Jedovnice. 
Sloup – Adamov. Rudice – Ráječko. Č. 
Hora – Kotvrdovice. Olešnice – Voděra-
dy (13.45). Svitávka – Vísky. Lysice – V. 

Opatovice. Cetkovice – Drnovice. Kunštát 
– Doubravice (14.00). 
OP ml. žáci: Vysočany – Olomučany 
(10.15).
Divize ženy: Kunštát – Boskovice (10.00). 
Kotvrdovice – Šternberk (10.30). Lažany – 
Brodek (13.30). 
Úřední začátek muži 16.30, dorost 14.15, 
žáci 10 hod. (pokud není uvedeno jinak).

sobota 30. dubna
KP: Boskovice – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Svratka – Kunštát. Blansko B – 
Černá Hora. Bořitov – Olešnice. 
II. třída: Olomučany – Boskovice B 
(15.00).
III. třída: Bořitov B – Olešnice B (14.15). 
Lipůvka – Skalice. Vranová - Knínice. Rá-
ječko B – Kunštát B.
IV. třída: Jedovnice B – Skalice B. 
KP dorostu: Blansko – 1.SC Znojmo B 
(12.00, 14.15).
I. třída dorostu: Letonice – Kunštát 
(16.30).
II. třída dorostu: Olomučany – Lipůvka 
(12.00). Doubravice – Svitávka.
KP žáci: Mikulov – Boskovice (9.00, 
10.45).
I. třída žáci: Letovice – Boskovice B (9.00, 
10.45).
OP st. žáci: Lipůvka – Jedovnice (14.15). 
Kunštát – Olešnice (12.00). Doubravice – 
Cetkovice (12.30). 
OP ml. žáci: Rájec-Jestřebí – Vysočany. 
Kunštát – Boskovice C. 
Divize ženy: Ráječko – Kotvrdovice 
(13.30). Drnovice – Kunštát (16.30). 

neděle 1. května
Divize: Pelhřimov – Blansko. 
KP: Ráječko – Ivančice (16.00).
II. třída: Drnovice – Doubravice. Vysočany – 
Rudice. Letovice - Šošůvka. Vavřinec – Koře-
nec. Sloup – Lysice. Jedovnice – Lipovec.
III. třída: Vísky – Lažany. V. Opatovice – 
Vilémovice. Kotvrdovice – Ostrov. 
IV. třída: Cetkovice – Svitávka. Benešov 
– Doubravice B (v Kořenci). Adamov – Č. 
Hora B. Bukovina – Vilémovice B (v Buko-
vince). Valchov – Voděrady. Úsobrno – Ko-
řenec B. Lomnice – Lažánky (v Lažánkách). 
KP dorostu: Boskovice – Starý Lískovec 
(10.00, 12.15).
I. třída dorostu: Čebín – Rájec-Jestřebí 
(13.45). MS Brno – Rudice. 
II. třída dorostu: Vavřinec – Ostrov 
(13.45). Sloup – Lipovec (13.45). Kotvrdo-
vice – Ráječko. Adamov – Jedovnice. Leto-
vice – Cetkovice. Doubravice – Svitávka. V. 
Opatovice – Lysice. Vísky – Voděrady. 
KP žáci: Zbrojovka C – Blansko (9.00, 
10.45). 
OP st. žáci: Č. Hora – Rájec-Jestřebí. Kotvrdo-
vice – Rudice (10.30). Ráječko – Sloup. Vavři-
nec – Lipovec. Drnovice – Knínice (14.30). V. 
Opatovice – Svitávka. Vísky – Voděrady. 
OP ml. žáci: Blansko B – Olomučany. 
Divize ženy: Boskovice – Lažany (15.00).

Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – 
Kuřim 0:1 (0:0). M. Krumlov – Rá-
ječko 2:2 (2:2), Jarůšek 2. Ivančice 
– Boskovice 1:2 (0:0), Bárta, Kou-
delka.

I. B třída: Černá Hora – Bořitov 3:1 
(1:1), Flígl, Mazal, Čepa – Jakubec. 
Svratka – Blansko B 3:3 (0:1), Antal, 
Matuška, Pernica. Kunštát – Rousínov 
B 1:1 (1:0), Truhlář. Ivanovice – Oleš-
nice 0:1 (0:1), Vlasák.

Okresní přebor: Boskovice B 
– Lysice 7:1 (1:1), Fojt L. 3, Ode-
hnal M., Pavel J., Zoubek, Vorlický 
J. – Soused. Kořenec – Lipovec 0:0. 
Šošůvka – Jedovnice 1:3 (0:3), Se-
hnal – Janda 2, Šot. Rudice – Sloup 
3:5 (0:2), Opluštil, Grómský, Sehnal 
Pavel – Nečas 2, Zouhar L., Polák R., 
vlastní. Doubravice – Vavřinec 4:0 
(1:0), Stupka, Livora J., Karandyz-
sewský, Beránek. Olomučany – Leto-
vice 4:1 (3:0), Štěpánek J. 2, Navrkal 
2 – Řezník. Drnovice – Vysočany 1:2 
(0:1), Fojt – Přikryl, Slouka J., ČK: 
Crhák (D).

III. třída: Knínice – Olešnice B 0:1 
(0:1), Kubíček Michal. Ostrov – Ska-
lice 2:5 (0:2), Gross 2 – Marek 2, Ko-
nečný, Boček, Meluzín. Vilémovice – 
Lipůvka 0:0 (0:0). Lažany – Bořitov B 
3:0 (0:0), Uhlíř T. 2, Motyčka P., ČK: 
Stejskal (B). Kunštát B – Kotvrdovice 
0:1 (0:0), Nevřela. Vranová – V. Opa-
tovice 0:3 (0:0), Kuřitka L., Hladil V., 
Sedláček O. Ráječko B –Vísky 2:0 
(1:0), Štafa, Prokop.

IV. třída: Svitávka – Lažánky 0:1 
(0:1), Klimeš. Kořenec B – Skalice B 
2:3 (0:2), Mužík, Dvořák – Kužel 2, 
Vrána. Voděrady – Jedovnice B 4:2 
(3:2), Alexa 2, Bednář Michal, Měko-
ta – Kouřil St. 2. Vilémovice B – Lom-
nice 0:3 (0:2), Rochla, Had, Němec. 
Černá Hora B – Úsobrno 5:3 (3:2), 
Čech 3, Luksch, Bažant – Bárta, Laš-
tůvka, Macháček. Doubravice B –Val-
chov 2:1 (1:0), Sáňka J. st., Schuch 
– Přikryl J. Cetkovice – Bukovina 2:2 
(1:1), Najer 2 – Garaj, Mudrla. Bene-
šov – Adamov 2:3 (1:1), Andrlík D. 2 
– Krátký O. 2, Krátký L.

Černá Hora – Bořitov 3:1.  Foto Bohumil HlaváčekČerná Hora – Bořitov 3:1.  Foto Bohumil Hlaváček

fl orbal
3. liga muži: Atlas ČKD Blansko – FBC 

Sokol Bučovice 2:4 (1:1, 0:2, 1.1). Atlas ČKD 
Blansko – Panthers Otrokovice B 5:3 (2:0, 
3:0, 0:3), Řeháček, Charvát J. 2, Pavlíček.
 1. Gullivers 20 18 1 1 155:64 55 
 2. Holešov 20 11 3 6 83:79 36 
 3. Klobouky 20 10 4 6 110:77 34 
 4. Pohoda 20 10 2 8 115:93 32 
 5. Znojmo B 20 9 1 10 103:116 28 
 6. Otrokovice B 20 9 1 10 74:87 28 
 7. Vsetín 20 8 4 8 116:130 28 
 8. Bučovice 20 8 2 10 114:122 26 
 9. Blansko 20 8 1 11 89:125 25 
 10. Lanžhot 20 4 2 14 84:121 14 
 11. Ratíškovice 20 4 1 15 83:112 13

Jihomoravský přebor muži: Ivanovice 
B – Blansko B 5:7. Jedovnice – Bulldogs C 
3:18. Blansko B – Boskovice B 2:5. Tišnov 
– Jedovnice 10:1. Sokol Brno III – Bosko-
vice B 9:4.
 1. Tišnov 20 15 1 4 108:59 46 
 2. Kuřim 20 14 2 4 115:56 44 
 3. Bulldogs C 20 13 1 6 126:73 40 
 4. Sokol III 20 13 1 6 142:105 40 
 5. Gullivers C 20 11 5 4 122:71 38 
 6. Boskovice B 20 9 4 7 82:83 31 
 7. Dohoda 20 8 4 8 119:124 28 
 8. Blansko B 20 7 2 11 105:133 23 
 9. Ivanovice B 20 2 4 14 73:127 10 
 10. Letovice 20 2 3 15 63:140 9 
 11. Jedovnice 20 2 1 17 82:166 7

fotbal
III. třída: Ráječko B – Knínice 3:3 

(1:3), Prokop 2, Kolář – Korčák 2, Barva. 
Vísky – Vranová 1:0 (0:0), Lokaj P., ČK: 
Kamba, Pavlík (Vís.). V. Opatovice – Kun-
štát B 0:0. Kotvrdovice – Lažany 1:0 (1:0), 
Horák. Bořitov B – Vilémovice 1:0 (1:0), 
Ostrý Z. Lipůvka – Ostrov 1:3 (0:1), Macko 
– Gross 2, Dáňa. Skalice – Olešnice B 3:0 
(0:0), Konečný, Meluzín, Marek. 
 1. Skalice 17 13 1 3 48:21 40
 2. Kotvrdovice 17 12 2 3 30:14 38 
 3. Lipůvka 17 11 2 4 46:16 35
 4. Vilémovice 17 8 6 3 30:18 30 
 5. Bořitov B 17 9 3 5 40:38 30 
 6. Vranová 17 7 4 6 33:34 25 
 7. V.Opatovice 17 6 3 8 35:31 21 
 8. Vísky 17 6 2 9 31:29 20 
 9. Knínice 17 5 5 7 23:29 20 
 10. Kunštát B 17 4 7 6 24:31 19 
 11. Ráječko B 17 4 4 9 29:42 16 
 12. Lažany 17 5 1 11 23:43 16 
 13. Ostrov 17 4 1 12 22:45 13 
 14. Olešnice B 17 4 1 12 14:37 13

IV. třída: Benešov – Svitávka 1:0 (0:0), 
Abrahám M. Adamov - Cetkovice nesehrá-
no, hosté se nedostavili. Bukovina – Doubra-
vice B 3:1 (2:0), Slouka J. 2, vlastní – Štrof. 
Valchov – Černá Hora B 1:0 (1:0), Barák, 
ČK: Bažant P. (ČH). Úsobrno – Vilémovice 
B 3:1 (1:0), Macháček P. 2, vlastní – Flek J. 
Lomnice – Voděrady 0:2 (0:1), nehl. Jedov-
nice B – Kořenec B 8:0 (4:0), Nejezchleb 4, 
Beneš 2, Starý, Lébiš. Skalice B – Lažánky 
1:2 (0:1), vlastní – Šindelka, Tomek.
 1. Benešov 18 15 2 1 84:17 47 
 2. Lomnice 18 14 1 3 48:16 43 
 3. Jedovnice B 18 13 0 5 56:31 39 
 4. Svitávka 18 11 2 5 44:23 35
 5. Voděrady 18 11 1 6 43:29 34 
 6. Lažánky 18 11 1 6 45:46 34 
 7. Kořenec B 18 9 1 8 44:48 28 
 8. Adamov 17 8 1 8 34:37 25
 9. Cetkovice 17 6 6 5 37:29 24 
 10. Doubravice B 18 6 1 11 25:36 19 
 11. Úsobrno 18 6 0 12 30:54 18 
 12. Skalice B 18 5 1 12 20:47 16 
 13. Bukovina 18 5 1 12 23:62 16 
 14. Č.Hora B 18 5 0 13 28:45 15 
 15. Valchov 18 4 2 12 21:39 14 
 16. Vilémovice B 18 4 0 14 20:43 12 

KP dorost: Blansko – Tasovice 4:0 (0:0), 
Hepp 2, Zavoral, Zouhar, st. a 5:3 (3:1), Še-
včík 4, Zouhar, ml. Boskovice – Slatina 6:1 
(3:1), Fojt 2, Adamec, Blaha, Kalásek, Ko-
pecký, st. a 2:1 (1:1), Konečný, Miksan.

I. třída dorost: Medlánky – Kunštát 5:0 
(2:0). Bučovice – Rudice 5:2 (2:0), Kouman 
2. Vyškov B – Rájec-Jestřebí 4:0 (0:0). 

OP dorost, skupina A: Vavřinec – Olo-
mučany 2:2 (1:1), Kovařík, Kočí M. – Vr-
becký, Horváth, ČK: Vrbecký (O). Kotvr-
dovice – Ostrov 1:1 (1:1), Zukal – Streit. 
Sloup – Lipůvka 0:2 (0:1), Švejda, Koláček. 
Adamov – Ráječko 0:4 (0:2), Beran, Pro-
cházka, Divácký, Pokorný R. Jedovnice – 
Lipovec 2:0 (1:0), Slouka, Grómský. 
 1. Adamov 11 9 0 2 68:16 27
 2. Lipovec 11 7 1 3 33:19 22 
 3. Ráječko 11 6 2 3 25:11 20 
 4. Lipůvka 11 6 2 3 25:18 20 
 5. Vavřinec 11 4 4 3 23:27 16 
 6. Olomučany 11 4 3 4 14:18 15 
 7. Jedovnice 11 4 3 4 22:33 15 
 8. Kotvrdovice 11 3 1 7 13:22 10 
 9. Sloup 11 2 0 9 15:51 6
 10. Ostrov 11 1 2 8 11:34 5 

OP dorost, skupina B: Letovice – 
Doubravice 3:0 (3:0), Matuška 2, Dvořák 
M. V. Opatovice – Cetkovice 5:0 (1:0), Kří-
ženecký, Ille, Műller, Ševčík, Hrbata. Vísky 
– Lysice 0:2 (0:0), Skoupý, Dostál. Voděra-
dy – Svitávka 1:6 (1:5), Lorenc – Škrabal, 
Kamenický P. 2, Procházka, Blaha.
 1. Svitávka 9 8 1 0 37:5 25 
 2. Lysice 9 6 2 1 31:8 20
 3. Letovice 8 5 1 2 24:14 16 
 4. Doubravice 9 4 2 3 21:15 14 
 5. V.Opatovice 9 4 1 4 19:22 13 
 6. Vísky 9 1 2 6 7:27 5 
 7. Cetkovice 8 1 1 6 7:29 4 
 8. Voděrady 9 0 2 7 11:37 2 

KP žáci: M. Krumlov – Blansko 3:1 (0:0), 
Číhal st. a 1:2 (0:2), Zmeko 2, ml. Bystrc B – 
Boskovice 0:3 (0:2), Dyčka, Závodný, Ščud-
la, st. a 3:1 (1:1), Ondroušek, ml.

I. třída žáci: Letovice – Bučovice 1:9, 
Slechan, st. a 3:4, Macenek, Pokorný, Sed-
lák, ml. Rousínov – Boskovice B 12:0, st. 
a 6:1, Šafr, ml. 

OP žáci, skupina A: Kotvrdovice – 
Rájec-Jestřebí 0:6 (0:2), Dvořák 4, Kunc, 
Horák. Ráječko – Černá Hora 4:0 (2:0), 
Jabůrek, Staněk 2. Adamov – Rudice 0:3 
(0:1), Vymazal 3. Vavřinec – Sloup 1:8 

(1:3), Vymazal – Furch 3, Keprt, Broušek 
2, Andrlík. 
 1. Rájec 13 10 1 2 79:21 31 
 2. Rudice 13 10 1 2 55:18 31
 3. Ráječko 13 9 1 3 48:25 28 
 4. Sloup 12 7 1 4 46:31 22 
 5. Č.Hora 13 6 3 4 39:24 21 
 6. Lipovec 11 6 1 4 35:17 19 
 7. Adamov 13 4 3 6 22:33 15 
 8. Lipůvka 12 4 1 7 21:31 13 
 9. Jedovnice 10 3 0 7 16:39 9 
 10. Vavřinec 13 2 1 10 9:37 7 
 11. Kotvrdovice 13 0 1 12 9:103 1 

OP žáci, skupina B: Doubravice – Oleš-
nice 3:4 (1:1), Koudelka 2, Tomášek – Hanzl, 
Svoboda, Ševčík, Havlíček. Drnovice – Kun-
štát 2:1 (1:0), Dvořáček, Bělehrádek – Staněk. 
V. Opatovice – Knínice 6:2 (1:1), Kříženecký, 
Stárek 2, Sedlář, Bažant – Špidlík. Bečička. 
Vísky – Lysice 6:1 (2:0), Páral 3, Hladil 2, 
Ambroz – Dolníček. Voděrady – Svitávka 3:1 
(0:1), Tomíček, Nezval, Burgr – Maršálek.
 1. Voděrady 13 9 4 0 37:4 31
 2. V.Opatovice 13 8 4 1 45:8 28
 3. Knínice 13 8 1 4 26:19 25
 4. Kunštát 12 7 3 2 35:9 24
 5. Cetkovice 12 7 1 4 40:29 22
 6. Drnovice 13 6 4 3 23:13 22
 7. Olešnice 13 6 0 7 27:31 18
 8. Svitávka 13 5 2 6 17:17 17
 9. Vísky 13 2 1 10 17:58 7
 10. Lysice 13 1 1 11 6:40 4
 11. Doubravice 12 0 1 11 5:50 1
OP mladší žáci: Blansko B – Vysočany 
nehl., Olomučany – Boskovice C 1:3 (1:2), 
Beránek – Sychra 2, Havelka. Rájec-Jestřebí 
– Kunštát nehl.
 1. Blansko B 11 10 1 0 98:10 31 
 2. Kunštát 11 9 0 2 73:17 27
 3. Boskovice C 12 6 3 3 44:37 21 
 4. Rájec-Jestřebí 11 4 1 6 42:36 13 
 5. Vysočany 11 1 1 9 18:96 4 
 6. Olomučany 12 1 0 11 12:91 3 

OP přípravka, skupina A: Olomučany 
– Blansko 0:15 (0:6), Ševčík 6, Němec 4, 
Veselý 2, Doležel, Souček, Műller. Lipovec 
– Rudice 1:5 (0:2), Kosek – Kučera, Marti-
násek O. 2, Magda. 

OP přípravka, skupina B: Ráječko 
– Lipůvka 4:1 (2:1), Divácký 2, Sedlák, 
Nyčyporčuk – Bureš. Blansko B – Černá 
Hora 2:0 (1:0), Bartoš D. 2. 

OP přípravka, skupina C: Drnovice – 
Olešnice 4:2 (0:1), Fiala 2, Sedláček, Šmerda 
J. – Janíček, Petrželka. Boskovice A – Bos-
kovice C 12:0 (5:0), Vorlický L. 5., Papou-
šek, Ondroušek, Rottenberg 2, Havelka. 

OP přípravka, skupina D: Boskovice B 
– Boskovice D 10:1 (3:0), Kocůrek, Štěrba 
R., Zouhar A. 3, Kostík – Stloukal. 

Divize ženy: Lažany – Kostelec 1:2 
(0:0), Kocmanová. Brodek – Kunštát 0:5 
(0:4), Zoubková, Kolářová 2, Horáková. 
Boskovice – Ráječko 8:0 (3:0), Horňová 6, 
Černá 2. Drnovice – Kotvrdovice 0:2 (0:2), 
Bayerová, Zouharová.

kuželky
1. liga ženy: KK Konstruktiva Praha – TJ 

ČKD Blansko 5:3 (3270:3197), Ševčíková 
577, Musilová D. 540, Šmerdová 551, Daň-
ková 493, Kalová 506, Musilová Z. 530.
 1. Slavia 22 19 0 3 124,0:52,0 38
 2. Přerov 22 17 1 4 118,5:57,5 35
 3. Zábřeh A 22 15 0 7 102,5:73,5 30
 4. Blansko 22 13 2 7 104,5:71,5 28
 5. Náchod 22 11 2 9 97,0:79,0 24
 6. Jičín 22 11 0 11 89,0:87,0 22
 7. Chýnov 22 9 2 11 81,0:95,0 20
 8. Konstruktiva 22 9 2 11 78,5:97,5 20
 9. Val. Meziříčí 22 7 3 12 78,5:97,5 17
 10. Šumperk 22 7 0 15 75,5:100,5 14
 11. Zábřeh B 22 4 1 17 60,0:116,0 9
 12. Zlín 22 3 1 18 47,0:129,0 7

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK 
Rostex Vyškov 7:1 (3272:3169), Michálek 
522, Němec 548, Novotný 551, Honc 550, 
Hlavinka 564, Flek 537. 
 1. TJ Třebíč 22 18 2 2 124,0:52,0 38
 2. Opava 22 14 2 6 104,0:72,0 30
 3. Rychnov 22 12 1 9 90,5:85,5 25
 4. Šumperk 22 11 2 9 92,5:83,5 24
 5. Ratíškovice 22 12 0 10 90,0:86,0 24
 6. Zábřeh 22 11 0 11 94,5:81,5 22
 7. Vyškov 22 9 3 10 90,0:86,0 21
 8. Blansko 22 9 1 12 86,0:90,0 19
 9. Přemyslovice 22 7 3 12 81,0:95,0 17
 10. MS Brno B 22 8 1 13 72,0:104,0 17
 11. BOPO 22 6 2 14 65,5:110,5 14
 12. Slavičín 22 6 1 15 66,0:110,0 13

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Centropen Dačice B 6:2 (3150:3135), Kot-
lán 532, Šplíchal Jak. 501, Šmerda 536, 
Stloukal 514, Procházka 519, Kolařík 548.
 1. Rosice 22 19 0 3 123,0:53,0 38
 2. Benešov 22 16 1 5 108,5:67,5 33
 3. Ivančice 22 12 1 9 95,5:80,5 25
 4. Č. Budějovice 22 11 1 10 93,0:83,0 23
 5. Vracov 22 11 1 10 88,0:88,0 23
 6. Jihlava 22 11 0 11 86,0:90,0 22
 7. Kutná Hora 22 11 0 11 85,5:90,5 22
 8. Žirovnice 22 9 2 11 88,0:88,0 20
 9. Blansko B 22 8 1 13 77,5:98,5 17
 10. Mistřín 22 8 0 14 76,5:99,5 16
 11. Dačice B 22 7 2 13 75,5:100,5 16
 12. Ratíškovice B 22 4 1 17 59,0:117,0 9

Divize: TJ Slavia kroměříž – TJ ČKD 
Blansko C 7:1 (2463:2374), Flek J. 405, 
Musilová 351, Haresta 380, Havíř 410, Flek 
M. 389, Stloukal 439.
 1. Dubňany 26 18 2 6 132,5:75,5 38
 2. Valtice 26 18 2 6 132,0:76,0 38
 3. MS Brno C 26 16 0 10 121,0:87,0 32
 4. Čejkovice 26 14 1 11 113,0:95,0 29
 5. Vyškov B 26 14 1 11 101,0:107,0 29
 6. Slavičín B 26 13 2 11 110,0:98,0 28
 7. Znojmo 26 13 1 12 110,5:97,5 27
 8. Luhačovice B 26 13 0 13 106,5:101,5 26
 9. Sokol IV 26 12 2 12 106,5:101,5 26
 10. Husovice B 26 11 2 13 97,5:110,5 24
 11. Blansko C 26 8 3 15 84,5:123,5 19
 12. Otrokovice 26 6 4 16 84,0:124,0 16
 13. Kroměříž 26 7 2 17 81,5:126,5 16
 14.  Val. Meziříčí B 26 8 0 18 75,5:132,5 16

malá kopaná
1. liga: Kopeček, Kozárov 0:4, Ště-

chov – Kvasar 0:4, Pivrnec – Okrouhlá 0:3, 
MICROTEX – Rozhraní 2:2, Orel – Karolín 

Z   * Z   *  
3:7. 2. liga: Býkovice – Žďárná 4:1, Bedři-
chov – Suchý 3:0, Poříčí – Vážany 2:3, Še-
betov – Arsenal 0:1, Sudice – Brumov 3:0. 
3. liga: Holešín – StB Jabloňany 10:1, Újezd 
u K. Šerkovice 2:2, Spešov – V. Opatovice 
2:4, Lažánky – Rudka 10:6, Lhota Rapotina 
– Rozsíčka 1:1. 4. liga: Valchov A – Svitávka 
4:5, Tuzemák – FPO 2:4, Drnovice – Čížovky 
2:5, Paradox – Dolní Lhota 3:0, Olešná – LPP 
Lhota u L. 0:9. 5. liga: Obora – Kuničky 5:3, 
Norci – Újezd u B. 3:0, Dlouhá Lhota – Br-
ťov 6:0, Adamov – Deštná 6:0, Rudná – Kře-
tín 1:4. Divize: Rudka – Skalička 3:1, Horní 
Poříčí – Petrovice 0:0, Vysočany – Valchov B 
1:3, Sebranice – Šebrov 0:4, Mor. Chrastová 
– Horní Lhota 0:2. Základní soutěž: Letovi-
ce – Šošůvka 3:2, FC Lhota u L. – Žďár 4:1, 
Pozdní sběr – Vítějeves 1:2, Kněževes – Ví-
tějeves 1:1. 

šachy
Okresní přebor: Rudice B – Sloup B 

6:2, Dvořáček, Klinkovský Jiří, Hnilička, 
Crhonek, Ševčík Martin 1, Klinkovský 
Jak., Toulec 0,5 – Helebrand 1, Sedlák, 
Procházka 0,5. Jevíčko B – Lipovec E 
2,5:5,5, Zemánek 1, Bulička, Zapletal, Va-
šíček 0,5 – Svoboda, Šíbl, Brichta, Petrže-
la 1, Šíbl, Longhin, Rimpler 0,5. Lipovec 
D – Adamov C 7:1, Ševčík Milan, Ševčík 
Luboš, Ševčík Miloš, Krejčí P., Ševčík 
Josef, Krejčí F. 1, Zouhar, Kratochvíl 0,5 
– Masáková, Klimeš 0,5. Jedovnice – Bos-
kovice B 2,5:5,5, Plch, Kunc 1, Slouka 0,5 

– Petr, Jedlička, Brda, Marcikán, Havel 1, 
Osouch 0,5. 
 1. Lipovec D 8 7 1 0 48 22
 2. Rudice B 8 6 1 1 44 19
 3. Boskovice B 8 6 1 1 43 19
 4. Jedovnice 8 5 1 2 37 16
 5. Sloup B 8 3 1 4 33 10
 6. Lipovec E 8 3 1 4 28,5 10
 7. Rovečné 8 1 1 6 22,5 4
 8. Jevíčko B 8 1 1 6 21,5 4
 9. Adamov C 8 0 0 8 10,5 0

 (bh)

Turnaj. Stolní tenisté TJ Sokol Bos-
kovice byli úspěšní na turnajích 
neregistrovaných v našem regionu. 
Josef Dokoupil (vlevo) vyhrál turnaj 
o pohár Zrcadla v Boskovicích a Ro-
man Dejmek v Němčicích. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Známe vítěze prvních dvou kol tipovačky. V prvním se jím stal Stanislav Marušák 
z Blanska (15 bodů), ve druhém Karel Klimeš z Blanska (14 bodů). Celkově vede 
s 23 body Jaroslav Stloukal z Vavřince. Podrobné výsledky na www.zrcadlo.net.
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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. 19. 4. 1100-1600 1830-2100 1130-1530 1830-2100

St. 20. 4. 630-830 1200-1400 1830-2100 1030-1400 1530-1730 1830-2100

Čt. 21. 4. 1000-2100 1100-1530 1730-2100

Pá. 22. 4. 1000-1600 1700-2100 1000-1600 1700-2100

So. 23. 4. 1000-2100 1000-2100

Ne. 24. 4. 900-2000 900-2000

Krajinou jehličnatých velikánůKrajinou jehličnatých velikánů
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... 

Máte rádi temná a záhadná místa, která dříve 
sloužila lidem jako přístřeší a dnes jsou místem 
atrak  vním jak pro turisty, tak pro speleology? Na-
vš  vte tedy Výpustek - jednu z pě   zpřístupněných 
jeskyní Moravského krasu. Už v 19. stole   tato jes-
kyně lákala mnoho zvědavců a mimo jiné i hraběte 
Huga Fran  ška ze Salmu, který zde učinil několik vý-
znamných objevů.

Nedaleko od vstupu do jeskyně Výpustek stojí 
nádherný exemplář smrku ztepilého. Smrk byl vy-
sazen počátkem 19. stole  . Je chráněn už od r. 1978 
a jeho výška se odhaduje na 43 metrů. Koruna stro-
mu dosahuje až k zemi. Některé z dese   bizardních 
větví tvořících spodní část koruny rostou opět vzhů-
ru a vytváří tak zcela nezaměnitelný obraz stromu. 
V horní čás   se strom rozděluje na čtyři samostatné 
vrcholy, které jeho tvaru dodávají mimořádnou za-
jímavost. Mnoho lidí jej proto považuje za nejkrás-
nější strom Masarykova lesa. Další stejně starý smrk 
stojí před jeskyní Jáchymkou.

Opus  me jeskyni Výpustek a vydáme se po mod-

ré turis  cké značce do Kř  n, které jsou známým 
poutním místem. Už z dálky vítá přicházející mohut-
ný barokní chrám. Stavba je dílem slavného stavite-
le Jana Blažeje San  ni, který se proslavil svým jedi-
nečným stylem nazývaným barokní 
go  ka. K chrámu přiléhá kostnice 
a v ambitu (kryté okružní chodbě) 
zvonkohra čítající 39 zvonů. Před 
ambitem se nachází rajský dvůr, uprostřed posky-
tující prostor pro koncerty. Na ambit dále navazuje 
barokní kaple sv. Anny, jejíž interiér je zdoben obra-
zy amatérských malířů. 

Modrá turis  cká značka nás dále povede krajinou 
polí přes Habrůvku do údolí Habrůveckého potoka. 
Těsně za odbočením na Kočárovou cestu se vydá-
me vpravo úzkou pěšinou v mělkém údolí. Cestou si 
můžeme všimnout mohutných pařezů starých smr-
ků. Pěšina nás asi po 200 m přivede k závrtu u Hab-
růveckých smrků, kde jeskyňáři hledají napojení na 
starý paleoponor Habrůvecké náhorní plošiny, který 
by je mohl přivést k ak  vnímu řečiš   podzemního 
Habrůveckého potoka. Jen několik metrů od závrtu 
se nachází první ze dvou památných smrků. Druhý 
stojí opodál ve smrkovém porostu. Oba stromy se 
mohou honosit téměř třímetrovým obvodem kme-
nu a dobrým zdravím.

Vrá  me se zpět na Kočárovou cestu a pokraču-

jeme k památníku R. Haši – profesora Mendelovy 
univerzity a také spoluzakladatele Masarykova lesa. 
Na kameni je vytesána věta z jeho díla: „Les je jed-
ním z nejvelkolepějších klenotů, jejž nám Stvořitel 

ve své moudros   zasadil do zahra-
dy přírody k rozmnožení její krásy, 
pro blaho a zdar jak jednotlivce, tak 
i národů“. Vpravo za památníkem 

půjdeme cestou podél hranice národní přírodní re-
zervace Habrůvecká bučina. Po zhruba 250 až 300 
metrech najdeme při východní hranici rezervace 
majestátně se tyčící památný modřín opadavý. Ten 
je tvořen třemi srostlými kmeny modřínů, jejichž 
celkový obvod je 458 cm. Zajímavos   je, že zde díky 
křížení nepůvodních druhů modřínu sudetského 
a modřínu alpského vznikl místní ekotyp, tzv. mod-
řín adamovský.

Putování po jehličnatých památných stromech 
zakončíme příjemnou cestou Josefovským údolím. 
Nachází se zde mnoho významných jeskyní. Jako 
např. Býčí skála – místo známé velmožským po-
hřbem v době halštatské, jeskynní bludiště Jáchym-
ka, jejíž prostory byly znehodnoceny těžbou fosforu 
v 19. stole  . Dnes je pro nás hodnotná nálezem 
kos   vlka velmi vzácného druhu. Posledním místem 
naší trasy je hojně navštěvovaná národní kulturní 
památka huť Fran  ška s muzeem.  Kateřina Židů

SS

KONCERTKONCERT
Blansko - Muzeum v 19 hod.: Velikonoční koncert Československého ko-
morního dua, hrají Pavel Burdych - housle, Zuzana Berešová - klavír. 
Letovice - Kulturní dům v 17 hod.: Koncert Symfonického orchestru ZUŠ 
Letovice. 
Letovice - ZUŠ v 19 hod.: Tomáš Liška, David Dorůžka a Daniele di Bonaven-
tura, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Čarodějnická diskotéka. 
Černovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Arcus.

sobota 30. dubnasobota 30. dubna
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 16 hod.: Sobotní setkání s pohádkou 
- O Smolíčkovi. 
Blansko - Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Pálení čarodějnic, soutěže, 
hry, občerstvení, atrakce, hrají K-Band a Prorock.
Boro  n - Koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic, zábavný program, občer-
stvení, volba Miss čarodějnice. 
Bořitov - Hasičská zahrada v 15 hod.: Předpouťové posezení. 
Boskovice - DDM v 16.30 hod.: Čarodějáles - průvod masek městem, Mazu-
rie v 17 hod.: Pálení čarodějnic, kulturní program, rej masek, ohňová show, 
soutěže, jízdy na koních, vyhlášení Miss čarodějnice. 
Cetkovice - Kulturní dům v 9 hod.: Velikonoční turnaj ve stolním tenise.
Knínice - Kulturní dům v 18 hod.: Košt vín.
Kunštát - Na Milenkách v 16 hod.: Pálení čarodějnic. 
Olešnice - Parkoviště u ski-areálu v 19 hod.: Městské čarodějnice.
Světlá - Výle  ště v 19 hod.: Pálení čarodějnic, hudba, volba Miss čarodějnice. 
Šebetov - Areál koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic, zábavný program. 
Úsobrno - Obecní hospoda v 19 hod.: Pálení čarodějnic. 
Vanovice - Kulturní dům v 18 hod.: Pálení čarodějnic, zábavný program, vol-
ba Miss čarodějnice. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio.
Blansko ve 20 hod. Londýnský gangster.
Boskovice v 15 hod. Thor 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Giuseppe Verdi/Il 
trovatore (trubadúr).
Letovice v 19.30 hod. Černá labuť.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Jazz E  errä  , jazzový koncert. 
Boskovice - Sokolovna v 15 hod.: Hudba vás živit nebude aneb Nota slaví 25 let. 
Velké Opatovice - Před hasičskou zbrojnicí v 15 hod.: Pouťový koncert, vy-
stoupí Malohanačka. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Trní a Tře   
zuby. 

neděle 1. květnaneděle 1. května
AKCEAKCE

Blansko - Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Oslavy 1. máje s ČSSD, občer-
stvení, hraje Tom Sawyer Band. 
Boskovice - Masarykovo náměs   v 9 hod.: Běh za sedmizubým hřebenem.
Velké Opatovice - Hřiště v zámeckém parku ve 14 hod.: Májové posezení.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Rio.
Blansko ve 20 hod. Londýnský gangster.
Boskovice v 17 hod. Hon na čarodějnice.
Boskovice v 19.30 hod. Thor 3D.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Před hasičskou zbrojnicí v 10 hod.: Pouťový koncert, vy-
stoupí Malohanácká muzika. 
Velké Opatovice - Hřiště v zámeckém parku ve 14 hod.: Májové posezení, 
pořádá KSČM.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Kunštát - Zámek ve 14 hod.: Terra Kunstat, výstava současné tvorby kun-
štátských keramiků. 
Lysice - Zámek v 10 hod.: Jaro na zámku, výstava jarních kvě  nových aranžmá.
Velké Opatovice - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava narcisů a tulipánů.
 

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana An-
tonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - Areál 
Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - Muzeum: Fran  šek Na-
vrá  l, plas  ky (do 8. 5.), Karel Absolon - fotografi e z evropských krasů (do 31. 
10.) * Lysice - Zámek: Helena Puchýřová, obrazy (do 1. 5.), Loutky na zámku, 
Zámecké divadlo v Lysicích, Marie Ebner Eschenbach, žena, spisovatelka a dra-
ma  čka (stálé výstavy) * Šošůvka - Kulturní dům: Tomáš Baránek, obrazy (do 
30. 4) * Blansko - Galerie Kruh: Lída a Jan Skácelovi: Keramické kachle, Jana 
Šte  ová: Originální vamberecká krajka (do 30. 4.) * Blansko - Galerie Ve Věži: 
Soňa Pachlová, obrazy (do 29. 4.) * Letovice - Galerie Domino: Eva Hudcová, 
obrazy a tapiserie (do 1. 5.) * Boskovice - Galerie Otakara Kubína: Šárka Hrouz-
ková, obrazy (do 1. 5.) * Blansko - Knihovna: Barbora Pokorná, obrazy (do 13. 
5.) * Letovice - Galerie PEX: Antonín Kroča, obrazy, Antonín Kroča ml., sochy (do 
12. 5.) * Rájec-Jestřebí - Knihovna: Jana Pocuchová, šperky a korálky (do 28. 4.), 
Výrobky maminek a dě   z Centra Motýlek (do 19. 5.) * Adamov - Společenské 
centrum: Kamila Dohnalová - vitráže, Oldřich Treutner - šperky (do 26. 4.).

Svitávka - Prodávat kvalit-
ní české výrobky a dát prostor 
regionálním producentům a do-
davatelům. Takovou cestou se 
chce v supermarketu ve Svitávce 
vydat jeho provozovatel Kamil 
Kupsa. 

„Oslovili jsme nedávno re-
gionální dodavatele a výrobce 
farmářských výrobků a nabídli 
jim možnost prezentovat v naší 
prodejně jejich produkty s tím, 
že do budoucna by je tady moh-
li bez listovného prodávat,“ říká 
k svému záměru Kamil Kupsa 
s tím, že už v minulosti navázali 
větší spolupráci např. s Pivova-
rem Černá Hora, s Uzenářstvím 
Růžička z Pamětic a dalšími. 

Celkem oslovili patnáct výrob-
ců, prezentovat se do Svitávky 
přijelo osm, mezi nimi například 
Řeznictví a Uzenářství Havlíček 

z Černé Hory, Řeznictví Šutera 
z Olešnice nebo Iva Unčovská 
z Chrudichrom. „Chceme, aby 
jejich výrobky u nás nebyly pou-
ze jednou za 14 dnů při nějaké 
prezentaci, ale stále. Vyrábíme 
pečivo a jsme rádi, že je o naše 
produkty zájem, obchodníci si je 
berou, ale také víme, jak to cho-
dí. Zákazník musí zboží ochut-
nat, vyzkoušet, jinak je nezačne 
kupovat,“doplnil Kupsa. 

Regionální není podle něj 
myšleno pouze z Blanenska 
a Boskovicka. 

„Jsme patrioti, proto chceme 
nabízet a prodávat české výrob-
ky. Je pravda, že někdy bývají 
dražší než podobné produkty 
dovezené ze zahraničí, ty jsou 
ale leckdy pochybné kvality. 
Patříme do skupiny menších 
obchodů, ale i na úkor menšího 

zisku do toho chceme jít. Velkým 
hypermarketům nemůžeme kon-
kurovat množstvím, ale kvalitou. 
A myslím si, že je nyní vhodná 
doba, protože spoustu lidí se ob-
rací k české prudukci,“ upřesnil 
Kupsa s tím, že by rádi uvítali 
drobné pěstitele ovoce a zele-
niny, např. brambor, česneku, 
cibule nebo zelí. „Navíc, menší 
obchody v obcích a městysech 
mají pořád to kouzlo v tom, že 
se tady lidé potkají a popovída-
jí. V tom máme velkou výhodu 
oproti velkým hypermarketům,“ 
dodal Kupsa. 

Pokud by měli další regio-
nální výrobci zájem se prezen-
tovat a prodávat svoje výrobky, 
mohou se obrátit na Kamila 
Kupsu na telefonní číslo 603 
553 142 nebo psát na e-mail 
supermarket@tiscali.cz.  (pš)

Chtějí dát větší prostor 
regionálním výrobcům
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