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Nová lůžka 
pro seniory

V Blansku poklepali 
základní kámen nové 
přístavby Senior centra.

 Více na str. 5

Hasičská 
soutěž

Velká cena Blanenska 
začíná poslední 
květnový víkend.

 Více na str. 5

Derby vítěze 
nepoznalo

Boskovice se doma 
rozešly smírně 
s Rájcem-Jestřebí.

 Více na str. 9
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Na zámek dorazí více 
než osm set muzikantů

Bohumil Hlaváček

Blansko - Nebývale rušno bylo 
od rána na Zelený čtvrtek na bla-
nenském náměstí Republiky. Ko-
nal se tam první farmářský trh. 
Fronty skoro přede všemi stánky 
dokazovaly, že občané budou mít 
o tuto akci, která by se měla stát 
pravidelnou, velký zájem.

„Jsme velmi příjemně potěšeni. 
Ukazuje se, že něco podobného ve 
městě asi opravdu chybělo,“ usmí-

vá se spokojeně starosta Lubomír 
Toufar. S jeho slovy souhlasí i ná-
městek jihomoravského hejtmana 
Ivo Polák. „Jako blanenský občan 
mohu říct, že to bylo opravdu vy-
dařené. Stavil jsem se na náměstí 
odpoledne a stále bylo co nakupo-
vat,“ pochválil. Jak řekl místosta-
rosta Jiří Crha, úspěch akce způ-
sobil, že se vedení města rozhodlo 
trhy pořádat častěji. „Původní 
interval měl být měsíční. Obešli 
jsme ale hned na místě zúčastněné 
prodejce a dohodli se, že to bude 
každých čtrnáct dnů,“ prozradil. 

Již tento čtvrtek tedy mohou 
zájemci o zemědělské produkty či 
domácí výrobky znovu zamířit do 

Farmářské trhy v Blansku: Premiéra se vydařila

Letní kino zatím zůstává bez provozovatele

Vlak srazil 
ženu, zemřela
Rájec-Jestřebí - Tragická udá-

lost se odehrála ve čtvrtek 21. dub-
na v Rájci-Jestřebí. Mezinárodní 
rychlík jedoucí z Berlína do Brna 
tam totiž v pozdních večerních 
hodinách srazil osmačtyřicetiletou 
ženu, která se pohybovala v kole-
jišti. Srážce i přes veškerou sna-
hu strojvedoucího nešlo zabránit. 
Žena utrpěla zranění neslučitelná 
se životem.  (hrr)
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redakce.zrcadlo@centrum.czVydařená akce. Premiéra farmářských trhů v Blansku vyšla organizá-
torům na jedničku. Foto Bohumil Hlaváček

Farmářské trhy
Blansko

Nám. Republiky
Čtvrtek 5. května

centra Blanska. „Předpokládáme, 
že sortiment se bude rozšiřovat, 
přibývat bude zejména zelenina 
a ovoce, jak bude postupovat za-
hrádkářská sezona. Naším zámě-
rem je také navýšit počet vlastních 
městských stánků, kterých nabízí-
me zatím jen pět. Již jsme zažádali 
o dotaci,“ uvedl tajemník Josef 
Kupčík.

Rájec-Jestřebí - Areál letního 
kina v Rájci-Jestřebí zatím stále 
marně čeká na nového provozo-
vatele. „Loni jsme měli vážného 
uchazeče, bylo těsně před podpi-
sem nájemní smlouvy, ale kvůli 
dopadům krize nakonec od svého 

záměru odstoupil. Je to škoda, 
protože měl velký zájem nejen na 
pořádání akcí, ale i na investicích 
do oprav chátrajícího zařízení, kte-
ré už několik let neplní svůj hlavní 
účel,“ vysvětlil starosta města Pa-
vel Perout. 

Podle jeho slov se na přelomu 
roku ohlásil další zájemce, ale za-
tím si vzal čas na rozmyšlenou. 
„S otevřením sokolovny se nám 
otevřeli nové možnosti. Když jsme 
dříve jednali s agenturami, vše 
ztroskotalo na tom, že jsme nemě-

li „mokrou“ variantu. Tedy mís-
to, kam bychom mohli přesunout 
koncert nebo jakoukoliv jinou akci 
v případě nepříznivého počasí. To 
už nyní neplatí, takže se pokusíme 
znovu nabídnout areál k obnovení 
kulturní činnosti,“ dodal. (pš)

Průvod studentů 
projde městem

Blansko - Majálesový průvod 
studentů blanenských škol vyrazí 
v pátek 8. května o půl dvanácté 
od Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy Blansko. Zhru-
ba po hodině dorazí do zámeckého 
parku, kde bude akce pokračovat 
kulturním programem, ve kterém 
se představí studenti jednotlivých 
škol.  (bh)

Blansko - Také si při jízdě au-
tem občas řeknete, že tohle není 
silnice, ale tankodrom? Tak vězte, 
že některé úseky se v letošním roce 
dočkají opravy. 

„Konkrétně průtah Okrouhlou, 
Kořencem a Kněževsí a silnice 
Okrouhlá – Benešov, Borotín – 
Velké Opatovice a Štěchov – Bed-
řichov,“ řekl vedoucí blanenské 
oblasti správy a údržby silnic Mi-
loš Bažant s tím, že všude se jedná 
většinou o zesílení stávajících kon-
strukčních vrstev vozovky, popř. 
v průtazích obcí o frézování a po-
kládku nové vrstvy. 

„Zahájení prací na těchto stav-
bách je možné až po uzavření vý-
běrových řízení, podpisu smluv 
o dílo a projednání a povolení uza-

vírek. Přesné termíny nejsem scho-
pen nyní sdělit,“ upřesnil Bažant. 

Naopak ve špatném stavu zůsta-
nou podle jeho slov silnice Bedři-
chov – Černovice a Sychotín – Ma-
kov, kde budou provedeny pouze 
lokální opravy. Co se týká dalších 
akcí, které budou fi nancované 
z evropských peněz, vyjmenoval 
rekonstrukci mostu v křižovatce do 
obce Brumov a opravu části silnice 
a pokračování výstavby nové silni-
ce od zrekonstruované křižovatky 
v obci směrem k podjezdu tratě ČD 
ve Svitávce. 

„Kromě pěněz z EU bude i z in-
vestičních prostředků Jihomorav-
ského kraje opraven také most na 
silnici III/3657 v Letovicích,“ do-
dal Bažant.  (pš)

Silnice a průtahy letos
dostanou nový povrch

V Petrovicích bude referendum

Pavel Šmerda

Letovice - Rekordních 850 hu-
debníků z pěti zemí zahraje ve 
dnech 14. a 15. května v Letovi-
cích, kde se uskuteční Mezinárod-
ní festival dechových orchestrů 
Letovice 2011. Akci pořádají Ji-
homoravský kraj, Město Letovi-
ce a Kruh přátel ZUŠ Letovice, 
záštitu nad ní převzali náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Václav Božek a starosta Letovic 
Vladimír Stejskal. 

„Festival se koná na počest blí-
žícího se výročí 60 let existence 
Základní umělecké školy Letovi-
ce a 40 let od založení dechového 
orchestru ZUŠ Letovice. Šedesát 
plus čtyřicet je sto a to už je pádný 

důvod proč slavit,“ řekl za pořa-
datelé ředitel letovické umělecké 
školy Petr Křivinka.

Na festivalu se ve dvou dnech 
představí celkem 24 souborů, 
z toho čtyři ze zahraničí. „Konkrét-
ně ze Slovenska, Polska, Německa 
a Chorvatska. Akce bude probíhat 
ve velkém sále jízdárny na Zámku 
Letovice. Sobotní program začne 
v 9.30 hod., nedělení v 10 hod.,“ 
doplnil jednatel občanského sdru-
žení Kruh přátel ZUŠ Letovice Pa-
vel Göpfert s tím, že během celého 
festivalu bude probíhat prodejní 
výstava dechových nástrojů, k dis-
pozici bude bohaté občerstvení na 
nádvoří zámku i v zámecké restau-
raci, zájemci si samozřejmě mohou 
prohlédnout i zámek. Kromě toho 

je připraven např. seminář Václa-
va Blahunka, šéfdirigenta hudby 
Hradní stráže a Policie České re-
publiky o současné problematice 
v české a evropské dechové hudbě, 
vystoupí také Petr Ciba, dirigent 
Brass Bandu Moravia a Harmonie 
Šternberk a Pavel Podařil, dirigent 
dechového symfonického orchestru 
Konzervatoře Brno na téma vývoje 
dechové hudby u nás i ve světě. 

„Rád bych řekl, že festival se ne-
týká jen Letovic. Už od čtvrtka 12. 
května budou jednotlivé soubory 
hrát i na dalších místech regionu. 
Namátkou v Boskovicích, Kunštá-
tě, Jedovnicích, Olešnici, Brťově či 
Velkých Opatovicích. Tady všude 
se mohou lidé těšit na kvalitní mu-
ziku.  Pokračování na str. 13

Petrovice - Referendum se 
uskuteční v sobotu 14. května v Pe-
trovicích. Občané budou dotázáni, 
zda souhlasí s výstavbou kanaliza-
ce a čistírny odpadních vod v obci. 
„Přineslo by to určitě zlepšení ži-
votního prostředí, na druhou stranu 

bychom se ale velmi zadlužili. Za 
současných podmínek bychom si 
museli půjčit asi pětadvacet milio-
nů na dvacet let,“ vysvětlil starosta 
Vladimír Paulík. Jak řekl, netroufá 
si odhadnout, jak referendum do-
padne. „Momentálně je klid, žádné 

názorové proudy výrazně nepřevy-
šují,“ uvedl. On sám bude hlasovat 
proti. „Myslím, že současné nasta-
vení podmínek pro poskytování 
dotací není pro obec dobré, pustit 
se do podobné akce můžeme jedi-
ně, až se změní,“ dodal. (bh)

Boskovické náměs   žilo sportem a kulturouBoskovické náměs   žilo sportem a kulturou

Akce. Druhý ročník Běhu za sedmizubým hřebenem se konal v neděli 1. května v Boskovicích. Na Masary-
kově náměs   se od rána představilo ve všech kategoriích devět set závodníků. Koho nezajímal sport, mohl 
si zajít na vystoupení Bena Cristovaa (na snímku) nebo Petra Bendeho. (pš) Foto Pavel Šmerda 
 Více na str. 3
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Šafář: Čekáme na pomoc, ale mám obavu, aby už nebylo pozdě

Živočišná výroba je problém

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Náměstek hejt-
mana Jihomo-
ravského kraje 
Ivo Polák žije 
v Blansku, kde 
působil před-
tím několik let 
i jako místostarosta. Krátce jsme si 
popovídali o životě v jeho městě.

Jak vnímáte současné problé-
my města?

Už trochu více zprostředkovaně. 
Ráno odjíždím do Brna, vracím se 
někdy dost pozdě večer. Práce si 

to vyžaduje, jsem někdy mimo i 
o víkendech. Takže poslouchám 
spíše názory rodiny či známých. 
Myslím si, že město jde neustále 
kupředu. Znepokojen jsem jen tro-
chu situací ve sportu.

Proč?
Mám kontakty na oddíly, cítím 

a vnímám jejich problémy. Situ-
ace je způsobena nedostatkem fi -
nancí. Souvisí to hodně se zasta-
vením toku peněz ze Sazky. Je to 
podle mne teď hodně na městech 
či obcích, aby jednotám pomohly. 
Jsem přesvědčen, že blanenské 
zastupitelstvo odsouhlasí převod 
sportovišť pod město a pomůže 

jim fi nancovat aspoň provozní 
náklady.

Jako místostarosta jste byl jed-
ním z iniciátorů tohoto projektu…

Ano. Stál jsem u zrodu. I proto 
mám eminentní zájem, aby se to 
dotáhlo do smysluplného konce. 
Zájem mládeže o sport je ve městě 
hodně velký, ale oddíly mají pro-
blém s fi nancováním i jiných ná-
kladů než jen provozních. Z tohoto 
důvodu se musí pomoci. Podobný 
model funguje třeba v Hodoníně. 
Musím říct, že dobře. Dalším pří-
kladem jsou Svitavy. Rozdíl zde 
přece jen je, ani v jednom z těchto 
měst není tolik oddílů, neprovozu-

je se tolik sportovních odvětví jako 
v Blansku. U nás je opravdu široká 
paleta, bude to těžší. Je to zásluha 
funkcionářů, trenérů, město by si 
jich mělo více všimnout a pomoci 
jim v jejich záslužné činnosti. 

Dalším problémem Blanska je 
doprava…

Hlavní tah severojižním smě-
rem tvoří krajská komunikace. 
Finanční situace ale zbrzdila vý-
znamné stavby. Teď je třeba, aby 
kraj pomohl z vlastních prostřed-
ků. Musím říct, že moje priorita, 
když jsem šel na kraj, byl průtah 
Blanskem a Lažánkami. Ten se 
omílá již dlouho. Prostředky za-

tím nejsou. Nicméně jak slíbil 
hejtman, akce by se měla uskuteč-
nit nejpozději do roku 2014. Budu 
se o to zasazovat.

Jak to bude s pomocí kraje ve 
vztahu k plánované rekonstrukci 
podzámčí či samotného zámku?

Na to půjdou peníze z regionál-
ního operačního programu. Žá-
dosti, které město podalo, budou z 
mé strany jednoznačně podpořeny. 
Bude to předmětem jednání regio-
nální rady. Pokud bude situace jen 
trochu příznivá, věřím, že budou 

úspěšné. Co se týče zámku samot-
ného, je to opravdu nutné. Věřím, 
že do celkové koncepce zapadne 
i rekonstrukce Sýpky. Ta je sice re-
alizovaná soukromým investorem, 
ale takovým, s nímž má město jen 
ty nejlepší zkušenosti. 

Co krajská podpora cestovního 
ruchu?

Nejbližší naše akce nebude sou-
viset přímo s Blanskem. V rámci 
podpory lázeňství se chystají in-
vestice do objektu speleoterapie 
v Ostrově u Macochy. Po vyřešení 
pozemkových vztahů se tam bude 
stavět vstupní hala a budova pro 
veřejnost. 

Polák: Chceme opravit průtah Blanskem a Lažánkami

náš rozhovornáš rozhovor

K

Pavel Šmerda

Lysice - Zemědělci už delší 
dobu nemají vůbec lehké spaní. 
Výkupní ceny komodit živočiš-
né výroby, především u mléka 
i masa, jsou nízké a většina podni-
ků tak na jejich výrobě prodělává. 
A výhled do budoucna nevypadá 
vůbec optimisticky. To potvrdil 
i ředitel společnosti ZEAS Lysice 
Jiří Šafář. 

„Situace v živočišné výrobě je 
momentálně velice špatná. Jedi-
né, co jde alespoň trochu nahoru, 
je výkupní cena mléka, přesto se 
stále pohybuje pod náklady. Na 
druhé straně došlo k enormnímu 
nárůstu cen vstupů jako je např. 
krmné obilí nebo extrahované 
šroty. Za první tři měsíce letoš-
ního roku jsme na ceně 8,03 Kč 
za litr, aby výroba byla alespoň 
trochu rentabilní, museli bychom 
se dostat s ohledem na cenu obi-
lí minimálně k devíti korunám,“ 
prozradil Jiří Šafář. 

Loni Lysičtí prodělali na kaž-
dém litru 0,73 Kč i po obdržených 
dotacích od státu. „Je boj, aby se 
cena zvedla, ale jde to velmi po-
malu. Odbytové družstvo Mora-
va, přes které mléko prodáváme, 
by chtělo letos docílit ceny 8,50 
Kč za litr, ale uvidíme, jestli se to 
podaří. Při současné ceně mléč-
ných výrobků v obchodní síti by 
výkupní cena za jeden litr mléka 
měla dosahovat minimálně 9,50 
až 10 Kč,“ doplnil Jiří Šafář s tím, 
že denní produkce ve fi rmě je na 
úrovni 6200 litrů. 

Co se týče dalších komodit, 
kam patří hlavně maso, tak zde je 
podle jeho slov situace ještě dale-

ko horší. Na určité úrovni se drží 
jen výkupní cena hovězího masa. 
„Velký problém je výkupní cena 
vepřového masa. Stavy prasat 
u nás dramaticky klesají. Zatím-
co v roce 1989 bylo v republice 
téměř pět milionů kusů, na kon-
ci roku 2010 už jen 1,9 milionu. 
Tento nepříznivý trend pokračuje 
i v letošním roce a proto se i nadá-
le jednotlivé chovy postupně ruší. 
U nás se to nejvíce dotýká farmy 
v Drnovicích, kde produkujeme 
plemenné prasničky. Pokud počty 
vykrmovaných prasat klesají, tak 

i o prasničky je minimální zájem. 
Z uvedených důvodů došlo tedy 
i na této farmě k výraznějšímu 
omezení počtu prasnic na určité 
záchovné množství, při kterém má 
ještě smysl tuto činnost provádět. 
Vlastní výkrm prasat je v naší fi r-
mě prováděn pouze v menší míře,“ 
doplnil Šafář, který alespoň doufá 
v určitou pomoc státu, protože 
jsou navrhované nové dotační pro-
gramy pro podporu chovu prasat a 
z části i pro chov drůbeže, kde je 
situace také velice špatná. „Mám 
obavu, aby již nebylo pozdě, pro-

tože je již pět minut po dvanácté,“ 
prozradil Šafář.

Podle jeho slov došlo během 
roku 2010 kromě mléka u všech 
ostatních komodit živočišné vý-
roby ke snížení ceny oproti roku 
2009. „U skotu k mírnému, ale co 
se týká prasat a drůbeže, tam je to 
výrazné. Žádné katastrofi cké scé-
náře zatím nemáme, ale živočišná 
výroba jako taková je z hlediska 
ekonomiky  problém. A zatím 
není ani výhled, že by se to nějak 
výrazně zlepšilo,“ dodal ředitel 
společnosti.

Kunštát - Šest hasičských 
jednotek zasahovalo v pátek 22. 
dubna u požáru seníku na okraji 
Kunštátu. 

„Požár v areálu zemědělské-
ho družstva byl hasičům ohlášen 
krátce před půl třetí v noci. Při 
příjezdu prvních jednotek byl ob-
jekt o rozměrech zhruba 40 krát 
13 metrů ve třetí ze čtyř fází ho-
ření, část objektu se v žáru bortila 
a hrozilo rozšíření ohně do okolí. 
Krajské operační středisko hasičů 
proto k likvidaci požáru vyslalo 
profesionální jednotky ze stanic v 

Kunštátě a Boskovicích, a dobro-
volné jednotky z Kunštátu, Lysic, 
Svitávky a Olešnice,“ řekl mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav 
Haid. 

Oheň hasiči krotili sedmi vod-
ními proudy. K doplňování cis-
teren zřídili kyvadlovou dopravu 
od čerpacího stanoviště na míst-
ním koupališti. Protože uskladně-
né seno žár a kouř prakticky zne-
hodnotil, hasiči se soustředili na 
ochranu okolí požářiště s usklad-
něným stavebním materiálem. 
Z blízkosti plamenů se podařilo 

zachránit zaparkované nákladní 
auto a bagr. 

„Požár hasiči dostali pod kon-
trolu pět minut po třetí hodině. 
Zbytky sena znehodnocené požá-
rem nechali pod kontrolou dohořet 
a po sedmé hodině s pomocí ko-
lového nakladače družstva začali 
rozebírat zborcenou konstrukci 
objektu,“ doplnil Haid. Dřevěný 
seník z minulého století oheň zni-
čil, příčinu vzniku požáru zjišťují 
vyšetřovatelé. Škodu podle před-
běžného odhadu vyčíslili na 500 
tisíc korun.  (pš)

Požár seníku hasilo šest jednotek
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Po svátcích
řídili opilí

Blanensko a Boskovicko - Tři 
řidiči, zřejmě pod vlivem zbytko-
vého alkoholu z Velikonočního 
pondělí, usedli v úterý 26. dub-
na v ranních hodinách za volant 
při cestě do zaměstnání. Narazili 
však na policejní hlídky. 

Jeden z řidičů nadýchal 0,79, 
další 0,83 a poslední 0,18 promi-
le. Kromě alkoholu kontrolovali 
policisté také dodržování dalších 
předpisů. Odhalili celkem sedm-
náct přestupků a uložili blokové 
pokuty za osm tisíc korun. Cel-
kem jejich kontrolami prošlo 421 
vozidel.

Akce se zúčastnil také pracov-
ník Besipu, který těm, co měli 
všechno v pořádku, věnoval drob-
né dárky určené pro bezpečnost 
na silnici - například refl exní prv-
ky nebo jednorázové alkotestery. 
 (hrr)

Noční kontrola
mládeže

se vyplatila
Blanensko a Boskovicko - Po-

licejní akce, která se konala v noci 
z 22. na 23. dubna, přinesla svoje 
ovoce. Policisté během ní kontro-
lovali, jestli děti a mládež nepijí na 
diskotékách alkohol. 

Na diskotéce v Kunštátě v po-
licejní síti uvízl mladistvý rekord-
man, který nadýchal přes dvě pro-
mile. Podstatně méně měly ještě 
dvě nezletilé děti, a to 0,6 promile. 
Všechny si převzali rodiče. 

„Kontrola proběhla také 
v Doubravici nad Svitavou, kde 
„nadýchaly“ tři mladé slečny. Na 
této akci byly uloženy dvě pokuty, 
právě za podání alkoholu dětem,“ 
doplnila blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková.  (hrr)

Lapili zloděje
z klubu Fabrika

Letovice - Policisté z Obvod-
ního oddělení Letovice ve spolu-
práci s tamními strážníky chytili 
čtyřiatřicetiletého muže, který je 
podezřelý z vykradení diskotéky 
Fabrika v Letovicích. 

V jeho autě totiž našli větší 
množství kartonů s cigaretami, 
notebook a další věci. Policisté 
nyní šetří, jestli byly nalezené 
věci ukradené pouze z Fabriky 
nebo jestli nemá muž na svědomí 
více trestné činnosti.  (hrr)

Řidič obrátil
auto na střechu 
a lehce se zranil

Boskovice - Osobní auto Audi 
A4 skončilo ve středu 20. dubna 
kolem půl osmé hodiny ranní na 
střeše na silnici II/150 vedoucí 
z Boskovic do Žďárné. 

„Pětašedesátiletý řidič tam 
v důsledku špatného způsobu jíz-
dy vyjel ze silnice, najel na pařez 
a auto se poté obrátilo na střechu. 
Řidič byl při havárii lehce zraněn, 
na autě vznikla škoda asi sedmde-
sát tisíc korun,“ přidala podrob-
nosti blanenská policejní mluvčí  
Iva Šebková.  (hrr)

Muž podváděl
na internetu

Blansko - Blanenští krimina-
listé slaví úspěch. Podařilo se jim 
totiž odhalit jednoho z podvod-
níků, kteří působí na internetu. 
Třiatřicetiletý muž nabízel od 
loňského září do letošního břez-
na mnoha lidem ke koupi mobil-
ní telefony značek HTC, Nokia 
nebo Sony Ericsson. Pět zájemců 
podvodníkovi na inzerát naletělo 
a poslalo mu peníze na uvedený 
účet. Tito lidé z Blanenska, ale 
i dalších míst republiky, se ale ob-
jednaného a zaplaceného telefonu 
nedočkali. 

„Poté, co podvodník obdržel 
fi nanční částku, přestal s kupují-
cím komunikovat a nikomu ani 
nevrátil zaslané peníze. Muž na-
víc jako záruku kupujícím posílal 
kopii občanského průkazu úplně 
jiného člověka, za něhož se při 
komunikaci s nakupujícími také 
vydával. Způsobil tak škodu za 
téměř pětadvacet tisíc korun,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. 

Lidé, kteří se rozhodnou naku-
povat na internetu, by měli být na 
podobné jednání připraveni. „Nej-
lepší je samozřejmě neplatit za 
žádné zboží předem, ale domlu-
vit se na zaslání věcí na dobírku 
a zaplatit tak až při jejich převze-
tí. Pokud se přece jen rozhodnou, 
že peníze na účet zašlou předem, 
je dobré podívat se na číslo účtu, 
zda je zřízen u bankovních domů 
v České republice. Peníze zaslané 
na účet do zahraničí je totiž vel-
mi obtížné získat zpět,“ doplnila 
Šebková.  (hrr)

Opilý už zpět
domů nedojel
Blansko - Řízení po čtyřech 

dvanáctistupňových pivech ne-
zvládl ve čtvrtek 14. dubna krátce 
před osmou hodinou večerní os-
mapadesátiletý řidič Fiatu Punto. 

Když v Blansku projížděl kři-
žovatkou, nepřizpůsobil při odbo-
čování vpravo rychlost, vyjel do 
protisměru, kde narazil do projíž-
dějícího auta značky Alfa Romeo. 
Při dopravní nehodě nebyl nikdo 
zraněn, dechová zkouška u řidiče 
byla pozitivní s hodnotou 1,6 pro-
mile. Na autech vznikla škoda asi 
pětačtyřicet tisíc korun.  (hrr)

Sbíral fotky
nahých dívek
Blanensko - Blanenští krimi-

nalisté v těchto dnech zahájili 
trestní stíhání jednadvacetiletého 
mladíka, který si nechával posílat 
po internetu fotografi e nahých těl 
nezletilých dívek. 

Fotografi e pak uchovával ve 
svém počítači. Od jedné z dívek 
získal i video jejího nahého těla, 
které zveřejnil na sociální síti 
Facebook. Vše se dělo ve druhé 
polovině loňského roku. Muže se 
podařilo odhalit poté, co se o této 
jeho činnosti od dívek dozvěděli 
rodiče a vše následně začali řešit 
s policií. 

Mladík je nyní podezřelý ze spá-
chání trestného činu výroba a jiné 
nakládání s dětskou pornografi í 
a hrozí mu za to trest odnětí svo-
body od dvou do šesti let.  (hrr)

Protipovodňová opatření 
zabrání větším škodám

Rájec-Jestřebí - Pokud v budoucnu Rájec-Jestřebí zasáhne velká 
voda, mohou být už místní podstatně klidnější. „V plném proudu je prv-
ní etapa protipovodňových úprav města. V současné době je téměř před 
dokončením severní část v ulici Komenského, která spočívala v dosypá-
ní a rozšíření původní hráze a doplnění koryta řeky Svitavy o opěrnou 
zídku. Zbývá už jen dorovnat terén a udělat drobné úpravy,“ popsal práce 
starosta města Pavel Perout s tím, že celá aktivita se nyní přesunula do 
ulice Nová. 

Tam se hloubí základy pro opěrnou zeď a navyšuje původní val, který 
v případě potřeby zachytí stoletou vodu. „Je to poslední část první eta-
py. Jsme si však vědomi toho, že protipovodňová ochrana města musí 
být komplexní. Takže na první etapu bude navazovat druhá, která bude 
zahrnovat zkapacitnění koryta řeky Svitavy, opravy výdřev a zpevnění 
svahů. Chceme, aby celá hráz, která chrání část Rájec, byla obnovena 
a zajištěna tak, že při velkých vodách udrží jakýkoliv nápor,“ doplnil 
starosta.  (pš)

Nehoda. Zraněním skončila havárie, která se stala na Velikonoční 
pondělí krátce po patnácté hodině v Blansku. Na místě zasahovali 
i profesionální hasiči, kteří zajišťovali osobní auto převrácené na bok. 
 Foto Pavel Šmerda

Vytvoří nová 
místa pro 
parkování

Boskovice - Rodiče s dětmi 
s pohybovým hendikepem, kteří 
přijíždí do boskovické pedago-
gicko-psychologické poradny ve 
Štefánikově ulici, dostanou dvě 
speciální parkovací místa. Zá-
roveň se počítá s prodloužením 
chodníků o asi deset metrů, úpra-
vou obrubníků a vytvořením místa 
pro přechod pro chodce v prostoru 
pod křižovatkou s ulicí Bedřicha 
Smetany.  (hrr)

Protest. Na nízké výkupní ceny mléka se v minulos   snažili zemědělci upozornit jeho demonstra  vním vy-
pouštěním na pole.  Foto Pavel Šmerda



k Bělé byl kritický už loni, v deš-
tivém počasí se tam nedá bezpečně 
proběhnout. Policisté s hasiči však 
měli připravenou náhradní trasu, 
po které se nakonec nebezpečná 
část obkroužila,“ doplnil Bartošek.

Výběh Hybešovou ulicí a běžcům 
ubývají síly. Nikoliv však dobrá ná-
lada, ta se drží až do konce, nehledě 
na kondici i věk. Takový Květoslav 
Hána závodí i v třiasedmdesáti le-
tech. „Běhám, jak se říká, jen pro 
zdraví. Proto pokaždé probíhám 
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Druhý ročník Běhu za sedmizubým hřebenem: Dvojnásobná účast a obhajoba vítězství Dana Orálka

Boskovické náměstí žilo sportem a kulturou
Hana Trnečková

Boskovice - Startuje se u rad-
nice, zbývá pár posledních vteřin, 
kdy si závodníci kontrolují čipy 
a upravují startovní čísla na zelen-
kavých tričkách závodu. Připravit 
se, pozor – a výstřel. Hlavní závod 
Běhu za sedmizubým hřebenem 
2011 začíná. Zábava na boskovic-
kém náměstí však proudí už od pr-
vomájového rána. Nedělní veselí 
zahajoval třeba průjezd velorexů.

Hladký úvod nejdelšího závodu 
dne představuje sbíhání ulicí Ka-
pitána Jaroše, kterou se před po-
lednem řítili i nejmenší účastníci. 
Dopolední dětské běhy jsou pro 
pořadatele z občanského sdružení 
Sportuj s námi stejně důležité jako 
soutěže dospělých. „Moc se mi to 
líbí, v dnešní době je těžké přivést 
děti ke sportu,“ míní host Běhu za 
sedmizubým hřebenem, dvojná-
sobný olympijský vítěz v kanois-
tice Martin Doktor.

První kilometr na rozehřátí vy-
střídala největší výzva takřka jede-
náctikilometrové trati: těžký „stou-
pák“ k westernovému městečku. 
„V kopci jsem chvílemi přešel do 
chůze,“ přiznává jeden z účastní-
ků projektu Trénuj s námi Zbyněk 
Žďárský. Pod dohledem trenérů 
se s dalšími pětadvaceti běžci při-
pravoval čtyři měsíce. „A jen díky 
tomu jsem zvládl nejen stoupání 
k westernu, ale i celý závod. V cíli 
jsem se dokonce nechal vyhecovat 
a pěkně jsem si zasprintoval,“ líčí.

Výsledky, hlavní závod na 10,5 km, muži do 39 let: 1. R. Pukl (VSK Uni Brno), 
2. J. Křenek (Bořitov), 3. P. Dvořák (Prostějov), muži do 49 let: 1. D. Orálek 
(MS Brno), muži do 59 let: 1. P. Kratochvíl (Rudíkov), muži do 69 let: 1. S. 
Kudlička (Vyškov), muži nad 70 let: 1. K. Hána (Veselí), ženy do 39 let: 1. M. 
Barešová (Bambas Skalice), 2. L. Kolková (Brno), 3. K. Doubková, (M. Krum-
lov), ženy 40 – 49 let: 1. M. Durnová (Veselí), ženy 50 – 59 let: 1. J. Slavíč-
ková (Brno), ženy 60 – 99 let: 1. D. Dvořáčková (Brno), junioři: 1: V. Grün 
(GYMBOS), juniorky: 1. L. Štěpánová (Moravany), dorostenci: 1. P. Konečný 
(Okrouhlá), dorostenky: 1. M. Tesařová (GYMBOS). Kompletní výsledky na 
www.sportovniservis.cz a na www.behzasedmizubymhrebenem.cz.

Divadlo. V Dělnickém domě v Blansku se divákům představili herci diva-
delní společnos   Háta s hrou Jackeovy ženy. Blanenské publikum během 
celého představení obdivovalo herecké umění Libora Hrušky, který prak-
 cky neslezl z jeviště mimo okamžiku, kdy objal diváka v první řadě. Po-

zadu v hereckém výkonu nezůstalo ani šest žen (Adéla Gondíková, Vlasta 
Žehrová, Olga Želenská, Veronika Jeníková, Jana Zenáhlíková a Hana 
Kusnjerová). Po skončení představení diváci dlouhotrvajícím potleskem 
poděkovali a ocenili předvedené herecké umění. „Chci poděkovat divá-
kům za příjemnou atmosféru při představení a panu Kopřivovi za krásné 
ky  ce,“ řekla Adéla Gondíková. „Bylo to krásné představení, u kterého 
jsem se smála i brečela,“ uvedla divačka Mar  na Zeráková.  (lr) 
 Foto archiv

Western. V boskovické sokolovně měl premiéru kabaret Limonádový Joe. 
Pod režisérskou taktovkou Maria Kubce ho sehráli členové Ochotnického 
divadla Mirka Konečného při TJ Sokol Boskovice. Reprízy představení se 
uskuteční 9. a 30. května, vždy od 19 hod. (pš)  Foto Pavel Šmerda

Lesní úsek trasy od westernové-
ho městečka k Dukelské ulici do-
přál závodníkům krapet odpočin-
ku při mírném klesání, samotnému 
běhu pak dopomohl k zařazení do 
série závodů Salomon trail run-
ning cup. Karlovy Vary, Liberec, 
Zadov, Praha – Boskovice jsou 
v dobré společnosti.

Rovinka v údolí říčky Bělé běž-
cům problémy nedělala. „Snad jen 
trochu foukalo,“ připustil později 
vítěz Daniel Orálek. Chladné po-

časí a dopolední déšť ale postup-
ně vystřídal prosluněný podvečer. 
„Potkalo nás podobné počasí jako 
loni. Dopoledne pršelo, ale na hlav-
ní závod se opět vyčasilo. A nako-
nec nás čekala odměna v podobě 
sluníčka,“ glosuje pořadatel Petr 
Bartošek, který si na hlavní trati 
vylepšil osobní rekord, přestože 
byla o přibližně tři sta metrů delší 
než avizoval program. „Plánova-
nou délku 10,5 kilometru jsme mu-
seli upravit. Úsek od Šmelcovny 

Dan Orálek v cíli.  Foto Lenka Opluš  lováDan Orálek v cíli.  Foto Lenka Opluš  lová

cílem tak, abych byl schopný po-
kračovat i dál, ne na doraz, a hned 
za cílovou páskou padnout únavou. 
Člověk musí poslouchat své tělo,“ 
uvedl běžecký veterán.

Od restaurace Eden se běží ke 
gymnáziu, svažující se trať tu na-
bízí poslední oddech před závěreč-
ným stoupáním. Relaxovalo se i na 
náměstí, na lavičkách a u stánků 
s občerstvením, zatímco na podiu 
vyhrávala regionální dechovka, 
zpíval dětský soubor a tančil zpě-
vák Ben Christovao. Jedna z tvá-
ří boskovického prvního května 
nazula i běžecké boty a proběhla 
se při hobby běhu. Polední závod 
měřil jednu míli.

U gymnázia je startovní pole 
dávno roztrhané, natáhlo se do 
dlouhého hada. Hlavní tratí pro-
běhlo dvě stě padesát osm startují-
cích, na nejnovější čtyrkilometrové 
trati se sešlo o sto méně. V součtu 
všech dětských běhů a závodů pro 
dospělé účast dosáhla hranice deví-
ti set. „Což je dvojnásobek oproti 
loňsku,“ pochvaluje si organizátor 

Petr Bartošek. Většina účastníků 
byla z Boskovic a okolí.

Cílová rovinka. Až na jeden 
detail - rovinka je ve skutečnosti 
solidním kopcem, který dokáže 
potrápit. Ovšem únavu likviduje 
povzbudivý potlesk diváků, kde-
kdo sebere poslední síly ke sprintu. 
Za vítěze se tu považují všichni ti, 
kdo doběhnou. Ofi ciálními, které 
uznává výsledková listina, se stá-
vají brněnský běžec Daniel Orálek, 
obhájce prvenství z prvního roční-
ku s časem 37 minut a 36 sekund, 
a Milada Barešová z Kunštátu. Vlo-
ni skončila třetí, ve druhém ročníku 
jí triumf vynesl čas 45:57.

Finišují poslední bojovníci, 
s vypětím sil probíhají cílem. 
Dobíhá také charitativní sbírka 
Pomáhej s námi. „Výtěžek zatím 
nevíme, ale už teď jsme spoko-
jení,“ hodnotí patronka projektu, 
místostarostka Boskovic Jaromíra 
Vítková. A fi nišuje i druhý ročník 
Běhu za sedmizubým hřebenem, 
večerem zní závěrečné tóny písní 
při koncertu Petra Bendeho.

Boskovice - „Na svůj loňský re-
kord útočit nebudu,“ avizoval poz-
dější vítěz Daniel Orálek v před-
startovním rozhovoru. V typických 
bílých rukavičkách však náměstím 
probíhal se suverénním náskokem 
na soupeře a nebýt vynuceného 
prodloužení trati o tři sta met-
rů, mohl své maximum vylepšit. 
„Oproti prvnímu ročníku jsem byl 
pomalejší o půl minuty, v přepočtu 
to dělá právě těch pár set metrů,“ 
svěřil se v cíli, lehce zadýchaný. 
„Boskovická, kopcovitá trať pro 
mě není úplně ideální. Sporttester 
mi naměřil převýšení sto osmdesát 
metrů, což je na mě a na desítku 
opravdu dost.“ Cílovou páskou 
probíhal s minutovým náskokem 
na druhého Rostislava Pukla, tak-
též běžce z Brna, který loni jako 
čtvrtý nestačil ještě na Jana Kohuta 

Chci překonávat sám sebe, říká Mar  n Doktor
a Romana Chlupa. Blanensko-bo-
skovická dvojice však ve výsled-
cích chyběla.

Závodů se neúčastnil ani VIP 
host Martin Doktor. Bývalý re-
prezentant v kanoistice se přiznal. 
„Běhu jsem nikdy příliš neholdo-
val, i když jsem v rámci kanois-
tické přípravy musel občas vyběh-
nout. Jeden z boskovických závodů 
jsem alespoň odstartoval.“ A když 
rozdal několik autogramů, předá-
val ceny vítězům. „Ale uvidíme za 
rok, jestli budu mít prvního května 
volno, to bych nastoupil i do závo-
du. Vyhecoval bych se a troufnul si 
rovnou na hlavní trať,“ plánoval. 
„Od doby, co jsem ukončil kariéru, 
už nevyhledávám nějaké soupeření 
s ostatními, spíš chci překonávat 
sám sebe,“ dodal dvojnásobný 
olympijský vítěz.  (hat)

Osobnos  . Mar  n Doktor (vpravo) se starostou Boskovic Jaroslavem Do-
hnálkem a olympioničkou Olgou Oldřichovou.  Foto Lenka Opluš  lová 4x foto Lenka Opluš  lová 4x foto Lenka Opluš  lová
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Dopravu bude zajišťovat historický autobus z Technického muzea

Setkání v Moravském krasu

Ve Sloupu se konalo už třicáté Speleofórum

Z  
Dětská křížová cesta

Na Velký pátek si některé věřící děti s rodiči a prarodiči z boskovické 
farnosti s panem děkanem prošly ve farní zahradě čtrnáct připravených 
zastavení křížové cesty. Jednotlivá zastavení byla dobře vyznačena, děti 
měly malé misky, do kterých jim pan děkan nasypal černou stavební bar-
vu smíchanou s pískem. U jednotlivých zastavení byla krátká pobožnost. 
Za doprovodu hudebních nástrojů se zpívaly kající rytmické písně a děti 
vždy na závěr vysypaly část obsahu z misky k obrázkům vyznačeného za-
stavení. Každý rok má Křížová cesta dětí jiný ráz, letos v krásném teplém 
dni maminkám snad ani nevadilo, že některé děti si s černotou trochu 
více „vyhrály“.  Marie Ženatová

Marta Antonínová

Blansko - V sobotu 7. května se 
koná ve Křtinském údolí u příleži-
tosti Mezinárodního dne muzeí, Ev-
ropského dne parků, Mezinárodní-
ho roku lesů a 55. výročí vyhlášení 
CHKO Moravský kras už jedenác-
té setkání turistů, zájemců o příro-
du a historii. Pořadatelé, mezi něž 
tradičně patří Technické muzeum 
v Brně, Agentura ochrany příro-
dy a krajiny ČR, Správa CHKO, 
Správa jeskyní Moravského krasu, 
Mendelova univerzita v Brně nebo 
Česká speleologická společnost, 
připravili pestrý program.

Zájemci mohou navštívit Sta-
rou huť, pracovníci Technického 
muzea v Brně předvedou ukázky 
tavby železa v replice velkomorav-
ské pece, ukázkové pálení milíře, 
v provozu bude i keramická pec 
a nebude chybět ani oblíbené před-
vádění starých řemesel. 

„Využijeme této příležitosti 
a veřejnosti v premiéře představí-
me nový fi lm Toulky Moravským 
krasem. Většina lidí si pod pojmem 
Moravský kras představuje jesky-
ně. My chceme ale ukázat boha-
tost krasu z pohledu živé přírody. 
V pomyslném putování od jara do 
podzimu ukážeme, jaké unikátní 

živočichy a rostliny kras skrývá,“ 
vysvětlil vedoucí Správy CHKO 
Leoš Štefka a připomenul, že ve 
fi lmu nebude zapomenuto ani na 
život přímo v jeskyních.

Lákadlem pro řadu návštěvní-
ků je tradičně exkurze do jeskyně 
Býčí skála s programem věnova-
ným halštatskému obětišti. Jesky-
ně bude veřejnosti přístupna také 
8., 14., 15. a 21. května. Nedaleká 
Švýcárna připravila na 7. května 
pro zájemce hry a ekohry pro děti, 
mládež i dospělé, ale také ukázky 
řemesel nebo občerstvení v neku-
řácké hospůdce a lahodný čaj v im-
provizované čajovně.

Do programu setkání jsou zařa-
zeny i dva mimořádné vstupy do 
jeskyně Výpustek, speciální pro-
hlídka přiblíží zájemcům výzkum 
této jeskyně. Vstupy jsou naplá-
novány na 11.30 a 13.30 hodin.
Doprava mezi Adamovem, Starou 
hutí v Josefově a Býčí skálou bude 
zajištěna historickým autobusem.
Autobus bude jezdit od 8.30 ho-
din z Adamova k Býčí skále a zpět 
v hodinových intervalech. K jesky-
ni Výpustek pojede autobus z Ada-
mova v 10.30, 12.30 a 15.30 hodin. 
Poslední odjezd od Výpustku do 
Adamova je v 16 hod, z Josefova 
v 17 hodin.

Senior pasy v knihovně
Aktivní a zvídaví senioři přibývají. Hledají zajímavé možnosti, jak 

kvalitně a smysluplně naplnit svůj čas. Jihomoravský kraj odstartoval 
projekt Senior pas, určený všem, kteří přesáhli věk padesáti pěti let. 
Nabízí pravidelné informace o slevách na zboží, služby, sport, zdravot-
nictví a přináší tipy na výlety, zájezdy, návštěvy galerií, divadel, muzeí, 
lázní a zámků Jihomoravského kraje. 

Tato karta má neomezenou platnost a získat ji mohou všichni, kdo 
mají trvalé bydliště na jižní Moravě. Může se také stát originálním 
dárkem pro příbuzné. Od 7. dubna se zapojila do projektu také Měst-
ská knihovna Blansko. Nabízí všem držitelům Senior pasů 10% slevu 
z registračního poplatku a současně možnost využít služeb všech našich 
oddělení, která jsou připravena pomoci při výběru literatury, časopisů 
i hudebních nosičů.  Lenka Čepová

Koupaliště bude
mít oplocení

Boskovice - Návštěvníci bo-
skovického koupaliště už s nej-
větší pravděpodobností nebudou 
muset nosit identifi kační náram-
ky. Vedení boskovické radnice to-
tiž připravuje dokončení oplocení 
areálu. 

„Do zahájení letošní sezony je 
potřeba na Července vyřešit ne-
dostatečné uzavření areálu kou-
paliště a opakující se stížnosti 
na špatně řešený bezbariérový 
přístup. Oplocení umožní zrušit 
identifi kační náramky, které do-
stal každý po zaplacení vstupné-
ho,“ vysvětlil boskovický staros-
ta Jaroslav Dohnálek. Podle něj 
se bude plot ze strany od říčky 
Bělé budovat i z bezpečnostních 
důvodů, především kvůli menším 
dětem.  (hrr)

Adamov - Dvanáct unikátních 
fotografi í známých otců a jejich 
dětí z kalendáře Masarykova 
onkologického ústavu v Brně 
tvoří výstavu, jejíž vernisáž se 
uskuteční 6. května od 17 hodin 
v Městském kulturním středisku 
v Adamově. 

Je obecně známo, že muži se 
o své zdraví starají podstatně 
méně než ženy. A to byl jeden 
z důvodů, proč vydal Masary-
kův onkologický ústav pro rok 
2011 kalendář, který se obrací na 
muže. Motto této akce – Největší 
zázemí pro dítě je zdravý táta – 

by mělo vést všechny otce k za-
myšlení nad tím, zda dělají dost 
pro své zdraví a upozornit je na 
prevenci rakoviny varlat a rako-
viny prostaty.

Autorem vystavovaných foto-
grafi í je Petr Šebl. Jeho záměrem 
bylo zachytit tatínka s dítětem při 

hře a pokaždé v jiném prostře-
dí. Svou tvář kampani propůjčili 
sportovci jako Tomáš Dvořák 
nebo Jan Železný, herci Ivan Tro-
jan, Pavel Liška a Petr Gazdík 
a další. 

Adamovská výstava bude ote-
vřena do 21. května. (ama)

Fotografi e z kalendáře podporují dobrou věc

Chtějí pořídit
zametací stroj
Boskovice - Boskovická rad-

nice uvažuje o koupi speciálního 
zametacího stroje za zhruba dva 
miliony korun. V rámci Operač-
ního programu Životní prostředí 
by totiž na něj mohla získat až de-
vadesátiprocentní dotaci. „V sou-
časné době provádí úklid společ-
nost SITA, takže bychom ušetřili 
náklady. Navíc bychom vytvořili 
jedno nové pracovní místo a úklid 
bychom mohli zajišťovat opera-
tivněji,“ řekl boskovický místosta-
rosta Dominik Božek.  (hrr)

Lupič odešel 
s prázdnou

Boskovice - Nepříjemný zážitek 
čekal v nočních hodinách v úterý 
26. dubna na ženu, která pracuje 
jako obsluha na benzínové čerpací 
stanici v Boskovicích. Do prodej-
ny přišel muž maskovaný kuklou 
a ozbrojen krátkou střelnou zbraní. 
Zbraní zamířil na ženu a požadoval 
po ní vydání peněz. Žena mu však 
hotovost odmítla vydat. Muž tedy 
čerpací stanici opustil, aniž by ně-
koho zranil nebo způsobil nějakou 
škodu.  (hrr)

Skleník hostil potřetí Festival hotelnictvíSkleník hostil potřetí Festival hotelnictví

Fes  val. Zámecký skleník v Boskovicích hos  l již tře   ročník Fes  valu hotelnictví, který připravila Vyšší 
odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice. Návštěvníci mohli vidět ukázky prak-
 ckých dovednos   maturantů oboru Hotelnictví a turismus, ale i maturitní práce na jednotlivá témata. 

Připravena byla také například stylová kavárna, koktejlový bar, centrum zdravé výživy, sushi-bar, ukázka 
fl ambování a mnoho dalších ak  vit.  Foto Radim Hruška

Školní velikonoční výstava
Žáci prvního stupně ZŠ Blansko Erbenova přivítali jaro tradiční Veli-

konoční výstavou. Sborovna naší školy se v od 15. do 19. dubna proměni-
la ve výstavní síň pro výrobky dětí z hodin pracovních činností, výtvarné 
výchovy, školní družiny, rukodělného a výtvarného kroužku. Každá třída 
si vytvořila svoje velikonoční zátiší. Nových a zajímavých nápadů bylo 
dost a dost. A. Lysoňková, A. Štěrbáčková

V Černé Hoře se uskutečnila
Chovatelská přehlídka trofejí
Černá Hora - Okresní myslivecký spolek Blansko a myslivecké 

sdružení Lhotky Černá Hora uspořádaly na Zámečku v Černé Hoře 
tradiční Chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v mysliveckém roce 
2010/2011 na území spadajících pod obce s rozšířenou působostí Bos-
kovice a Blansko. „Největší zastoupení mají trofeje srnčí zvěří, nechybí 
zde ani mufl oni, dančí zvěř, jeleni, lebky z lišek a jezevce,“ vyjmenoval 
předseda Okresního mysliveckého spolku Blansko Jiří Kšica s tím, že 
všechny trofeje ještě před výstavou obodovala hodnotitelská komise. 
Mimo jiné určila, zda-li byl odlov proveden správně, nebo zda-li kus byl 
chovný a odloven být neměl. (pš) Foto Pavel Šmerda

Marta Antonínová 

Sloup - Každoroční speleologic-
ké rokování se konalo o víkendu už 
tradičně ve Sloupu. Zúčastnilo se 
ho na tři sta milovníků jeskyní a ak-
tivit spojených s bádáním v nich.

„Jubilejní ročník nebyl ničím 
odlišný Byl ojedinělý právě tím, 
co se na něm dělo - lidmi, kteří se 
tam sešli a přednesenými příspěv-
ky. Kromě těch, dalo by se říci, stá-
lých objevů, které pokračují třeba 
v Mexiku nebo v Černé Hoře, byly 
zajímavé například retrospektivní 
zprávy a samozřejmě novinky,“ 
řekl předseda České speleologic-
ké společnosti Zdeněk Motyčka. 
Z jeho pohledu k nejzajímavějším 
patřila prezentace nových objevů 
v lokalitě závrtu Okrouhlík pod 

tak zvanou Vavřineckou plošinou. 
„Bylo to dlouho opomíjené místo 
v Moravském krasu, ani se nepřed-
pokládalo, že by tam mohla být tak 
dlouhá jeskyně. A je tam,“ dodal. 
Zajímavá byla i přednáška věnova-
ná právě třicetileté historii Speleo-
fóra, ale lze jen těžko vyjmenovat 
všechno, protože na programu byla 
téměř třicítka příspěvků.

Jedna z prezentací byla věno-
vána současnému stavu příprav už 
šestnáctého Mezinárodního speleo-
logického kongresu, který se bude 
konat v Brně. „I když se kongres 
uskuteční až v červenci 2013, na 
jeho přípravě pracuje už druhým 
rokem celý tým, protože počítá-
me s účastí více než dvou tisíc lidí 
z celého světa. Na štěstí je tu celá 
řada dobrovolníků, kteří nabízejí 

své síly. Hned po přednášce se mi 
přihlásili další,“ uvedl Motyčka. 

Vyvrcholením Speleofóra bylo 
i letos udělování cen. Předsednictvo 
České speleologické společnosti 
vyhlašuje vítěze ve třech kategori-
ích. Cenu za nejvýznamnější objev 
v České republice dostala skupina 
Devon za objevy v závrtu Okrouh-
lík, za nejvýznamnější objev uči-
něný členy České speleologické 
společnosti v zahraničí byl označen 
úspěch skupiny Suchý žleb v Černé 
Hoře a zvláštní cenu Speleofóra za 
mimořádný počin si odnesli účast-
níci expedice na Špicberky, kteří se 
věnovali glaciospeleologii – tedy 
zkoumání jeskyní v ledovcích. 
Dále byly uděleny ceny diváků. 
Vítězové si odvezli tradiční cenu 
v podobě plyšového Krtečka

Cena. Jeskyňáři a krtci mají jistě mnoho společného. A tak jsou už tra-
dičně největší speleologické objevy spojovány právě s touto postavič-
kou.  Foto Marta Antonínová

Doškolovací seminář cvičitelů
Sokolská župa Krále Jiřího a TJ Sokol Svitávka uspořádaly ve Svi-

távce doškolovací seminář Cvičíme zdravě. Byl určen pro cvičitele 
a cvičitelky, kteří pracují s dospělými. Jako lektoři se ve Svitávce zú-
častnili Ludmila Raková z Českého Brodu (fyzioterapeutka, cvičitelka 
I. tř. Zdr. TV) a Jarek Kučera z Prahy (cvičitel I. tř. AE, II. tř. Zdr. TV). 
V programu teoretické části se probírala anatomie, svalová dysbalance 
a pracovní a pohybové stereotypy. V praxi si pak účastníci vytvořili 
zásobník cviků, rozebrali zdravotní aspekty a vyzkoušeli si cvičební 
jednotky s hudebním doprovodem. Každý absolvent obdržel na závěr 
osvědčení.  Jaroslav Oldřich

VZPOMÍNKA

Dne 6. května 2011 uplynou již 3 roky 
od úmrtí 

pana JAROSLAVA PARMY.

V myšlenkách je stále s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Až na vrcholky hor, stoupal jsem s Vámi rád....

Dne 30. dubna 2011 uplynuly 2 roky, kdy nás 
opustil pan

MIROSLAV CHLOUPEK.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Eva, 
syn Radovan s rodinou 
a sestra Vlasta s manželem.
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Havelka: První závod seriálu soutěží v požárním útoku se odehraje tradičně v Horním Poříčí

Hasičská velká cena změnila hlavního partnera

Bohumil Hlaváček

Blansko - Minulou středu se 
konala v blanenském Senior cen-
tru malá slavnost. Položením zá-
kladního kamene byla symbolicky 
zahájena přístavba tohoto zařízení, 
která rozšíří jeho současnou kapa-
citu ze 104 na 144 lůžek. Pavilon 
zvýší tu část Senior centra, kte-
rá poskytuje službu domova se 
zvláštním režimem pro seniory 
trpící syndromem demence. 

Na stavební část třípodlažní-
ho objektu, situovaného na volné 
ploše v zahradě a spojeného za-
střešeným krčkem se současným 
objektem Senior centra, vynaloží 
Jihomoravský kraj 42,2 milionu 

Domov pro seniory v Blansku bude mít nové oddělení
korun z úvěrového programu Ev-
ropské investiční banky. „Chci 
poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě výstavby pavilonu 
a těším se, že se zde sejdeme na 
podzim příštího roku při jeho ote-
vření,“ uvedl hejtman Michal Ha-
šek. Jak řekl, po nedávno zahájené 
stavbě podobného typu v Zastávce 
u Brna je blanenský pavilon pro 
seniory v pořadí již druhou akcí ze 
série deseti podobných investic ve 
všech okresech kraje. 

Rekonstrukcí dosavadních a vý-
stavbou nových zařízení vznikne 
v kraji celkem 545 nových lůžek 
pro seniory. Vzhledem k demogra-
fi ckému vývoji a stále rostoucímu 
počtu osob s různě závažnými 

stavy demencí se těžiště péče více 
přesouvá do domovů se zvláštním 
režimem. 

„Nový třípodlažní pavilon pod-
le projektu AP Ateliéru Brno po-
skytne domovu dalších 40 lůžek 
ve dvou odděleních. Jednotlivá 
oddělení po deseti dvoulůžkových 
pokojích s hygienickými buňkami 
a předsíňkami společnými vždy 
pro dva pokoje budou doplněna 
také vlastními jídelnami, centrální 
koupelnou, sklady prádla či pro-
storami pro personál,“ prozradila 
ředitelka domova Lenka Dražilo-
vá. 

Projekt pamatuje také na využití 
komunikačních ploch pro odpoči-
nek a relaxační aktivity. „Každé 

oddělení bude mít zastřešenou 
terasu. V pavilonu nebude chybět 
ani rehabilitační tělocvična a další 
prostory,“ doplnila.

Provoz nového objektu by měl 
být podle plánu zahájen na podzim 
příštího roku. Jeho zaměření na 
osoby, které pro postižení demencí 
nemohou žít ve svém přirozeném 
domácím prostředí, není náhodné. 
„Vyplývá z dlouhodobého zamě-
ření blanenského zařízení na tento 
segment sociální péče. V současné 
době usilujeme o získání certifi ká-
tu Vážka, který udílí Česká alzhe-
imerovská společnost zařízením, 
prokazujícím vysokou kvalitu 
péče o dementní klienty,“ dodala 
ředitelka Lenka Dražilová.

Představí Absolonovy fotografie 

Slavnost. V Blansku byl položen základní kámen přístavby Senior centra.
 Foto Bohumil Hlaváček

Němčice - Ocenění za rozvoj 
veřejných a informačních knihov-
nických služeb v obci a podporu 
kulturního a společenského živo-
ta získala začátkem dubna místní 
knihovna v Němčicích. Patřila tak 
mezi dvanáct vybraných z celého 
Jihomoravského kraje. 

„Téměř stagnující knihovnu 
převzala Marta Sadecká v listopa-

du roku 2007. Začala se věnovat 
náročné činností spojené s aktuali-
zací a automatizací knihovnického 
provozu a současně i aktivitám na 
podporu čtenářství u dětí,“ řekla 
vedoucí regionálního oddělení bla-
nenské knihovny Helena Jalová. 
Děti se pravidelně setkávají v tvo-
řivých kroužcích, seznamují se 
s novými knihami, vyrábí i čtou. 

Knihovna v Němčicích fungu-
je jako komunitní centrum obce. 
Knihovnice Marta Sadecká ak-
tivně spolupracuje s mateřskou 
školou a dalšími složkami při roz-
víjení kulturní činnosti v Němči-
cích. V knihovně je internetové 
místo, občané mohou využít we-
bovou stránku knihovny i on-line 
katalog.  (ama)

Knihovna patří k nejlepším v kraji

Boskovice - Ve čtvrtek 5. květ-
na bude v boskovickém muzeu 
zahájena výstava Karel Absolon: 
Fotografi e z evropských jeskyní 
a krasů. Expozice představí foto-
grafi e z pozůstalosti významného 
paleontologického badatele.

„Karel Absolon se narodil 16. 
6. 1877 v Boskovicích v rodině 
boskovického lékaře Vilibalda 
Absolona. Jeho vědecká činnost 

byla rozsáhlá a neobyčejně vše-
stranná. Velké množství času 
věnoval zejména krasovému bá-
dání. Objevil a zpřístupnil pod-
zemní příchod na dno propasti 
Macochy a podzemní tok řeky 
Punkvy s Masarykovým dómem. 
Devíti studijními cestami probá-
dal rovněž Dinárskou krasovou 
oblast od Terstu po Černou Horu. 
Věnoval se také archeologickým 

výzkumům. Z dnes světozná-
mých nálezů lze uvést především 
Věstonickou Venuši,“ připomně-
la ředitelka Muzea Boskovicka 
Dagmar Hamalová.

Podle ní je Karel Absolon po-
važován za jednoho z iniciátorů 
vzniku Pavilonu Antropos v Brně 
– podařilo se mu shromáždit nebý-
valé množství nálezů z nejstarších 
lidských dějin.  (hrr)

Lysický zámek
krásně rozkvetl

Lysice - Doslova rozkvetlý 
zámek v Lysicích přivítal o veli-
konočních svátcích téměř dva ti-
síce návštěvníků. Důvodem byla 
tradiční výstava Jaro na zámku, 
která představila v květinových 
vazbách především tulipány. 
Lidé mohli obdivovat nádheru 
nejrůznějších nejen jarních kvě-
tů, ale také uměleckých předmě-
tů s květinovým dekorem, které 
obvykle ukrývají depozitáře 
zámku. 

„Po čtyřech letech čekání v re-
staurátorské dílně v Brně se vrátil 
na své místo v malé jídelně křišťá-
lový lustr z 18. století, tzv. terezián. 
Jedná se o druhý vzácný originální 
křištálový lustr ze sbírek lysické-
ho zámku. Jeho návrat k původní 
nádheře stál přes sto tisíc kroun, 
které jsme získali z dotace Minis-
terstva kultury,“ řekla kastelánka 
zámku Martina Medková-Rudol-
fová.  (pš)

Rájec-Jestřebí - Rájec-Jestřebí 
se připojí k městům, ve kterých 
na pořádek a bezpečnost dohlíží 
městská policie. 

„Fungovala tady už v devade-
sátých letech minulého století. 
Pak byla její činnost přerušena 
a nahradila ji bezpečnostní agen-
tura a následně pořádková služ-
ba. Nebylo to špatné, ale neměly 
žádné pravomoce. Vykonávaly jen 
preventivní činnost bez možnosti 
vyřídit věc okamžitě na místě,“ 
prozradil starosta města Pavel Pe-
rout s tím, že o myšlence znovu 
obnovit městskou policii uvažova-
li už před několika lety, ale tehdy 

se k tomu ještě zastupitelstvo ne-
přiklonilo. 

„Nyní se tedy k této myšlence 
vracíme. Není to v žádném případě 
kvůli tomu, že by na území města 
nějak rapidně stoupla kriminalita 
nebo počet trestných činů. Je to 
zkrátka dlouhodobý cíl a myslíme 
si, že město velikosti Rájce-Jestře-
bí tuto službu pro obyvatele potře-
buje,“ doplnil starosta. 

Podle jeho slov se zatím z fi -
nančních důvodů bude o bezpeč-
nost ve městě starat pouze jeden 
strážník. Služebna bude v budově 
městského úřadu. Strážník se bude 
pohybovat po městě a zajišťovat 

pořádek, dozorovat na přecho-
dech, kontrolovat parkování vo-
zidel, pracovat na likvidací auto-
vraků a sledovat drobnou trestnou 
činnost – vandalismus, krádeže 
aj. „Co se týká trestné činnosti na 
území města. Občas se potýkáme 
s nájezdy podomních prodejců, 
řeší se tady drobné krádeže, pře-
devším v období prázdnin máme 
problémy s vandalismem,“ vyslo-
vil se Pavel Perout. 

S tím souvisí i zřízení kamero-
vého systému. Ráječtí mají z mi-
nulosti vypracován menší projekt, 
ale zatím ho především z fi nanč-
ních důvodů nerealizovali.  (pš)

Ráječ   budou mít městskou policiiPamátky 
přejdou do 

majetku města
Boskovice - Boskovičtí odsou-

hlasili zavedení některých památek 
na území města do svého majetku. 
Jedná se o bránu do Židovské čtvrti, 
sochu Panny Marie na Masarykově 
náměstí, sochu sv. Rocha v Bílko-
vě ulici a kříž u hřbitovní brány 
kostelu Všech svatých. „Památky 
se nacházejí na pozemcích města. 
V minulosti jsme investovali pro-
středky do jejich opravy, ale nejsou 
evidovány v našem majetku,“ vy-
světlila boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková.  (hrr)

Blansko - V pátek se bude 
v blanenském kině konat již po-
třetí zemské kolo celostátní sou-
těže neprofesionálních tvorby dětí 
a mládeže Zlaté slunce Blansko 
2011. 

„Mladí autoři, školní fi lmové 
kroužky a dětské televize mají 
možnost představit odborné poro-
tě svoje amatérsky natočené hra-
né fi lmy, dokumenty, reportáže, 
videoklipy, animované i experi-
mentální snímky,“ řekl k přehlíd-
ce ředitel soutěže Jaroslav Cinkl. 

Soutěží se ve dvou věkových ka-
tegoriích určených pro tvůrce ve 
věku do 15 a do 19 let. „Odbor-
ná porota při rozborech fi lmů pak 
přítomným začínajícím autorům 
řekne svoje názory na uvedené 
snímky a poradí, jak dále rozví-
jet jejich tvorbu. Pro vítěze jsou 
letos připraveny zajímavé ceny, 
které věnovali do soutěže sponzo-
ři,“ dodal. Přehlídka, která začíná 
v 10 a končí v 16 hod. slavnostním 
vyhlášením výsledků, je volně pří-
stupná pro veřejnost. (bh)

Mladí fi lmaři budou 
mít soutěžní přehlídku

Radim Hruška

Kunštát - V květnu odstartuje 
další ročník seriálu hasičských 
soutěží v požárním útoku Velká 
cena Blanenska. Podrobnosti po-
psal člen rady velké ceny Aleš 
Havelka.

Bude se nějak měnit struktura 
seriálu?

Formát velké ceny zůstává stej-
ný jako v loňském roce. Uskuteč-
ní se dvanáct bodovaných soutě-
ží, další dvě se budou konat jako 
kandidátské. 

Začínáme v sobotu 28. května 
tradičně v Horním Poříčí. Kalen-
dář je víceméně stejný jako loni. 
Byl ale poměrně vysoký tlak ze 
strany některých týmů na sladě-
ní termínů Velké ceny Blanenska 
a Extraligy České republiky, to 
se nakonec z velké části podaři-
lo. Pořadatelé jednotlivých částí 
seriálu se nezměnili. Mezi kandi-
dátské soutěže bude patřit Senetá-
řov, ubyla Veselice, protože kvůli 
stavebním úpravám v obci nemají 
potřebné zázemí. Nově požádali 
o pořádání závodu hasiči z Ostro-
vu u Macochy, kteří stejně jako 
Senetářov také připravují noční 
soutěž.

Přesto ale proběhla jedna 
podstatná změna...

Ano, vyměnili jsme hlavního 
partnera velké ceny. Až dopo-
sud jím byl Pivovar Černá Hora. 
Oslovil nás jeden z menších pi-
vovarů, konkrétně Nová Paka, 
který vyjádřil zájem sponzorovat 
náš seriál. Nabídli nám trochu vý-
hodnější podmínky než jsme měli 
dříve. 

Ještě není rozhodnuto o ofi ci-
álním názvu velké ceny, která se 
dříve jmenovala podle jednoho 
z produktů černohorského pivo-
varu. Předpokládám, že v něm 
bude opět jméno konkrétního vý-
robku, ale zatím jsme fi nální verzi 
nevybrali. 

Bude i nadále pokračovat 
spolupráce s Hasičskou televizí 
a prohloubí se nějak?

S internetovou Hasičskou tele-
vizí určitě počítáme. Naše part-
nerství je už doladěno do fi nální 

podoby. Ze závodů budeme své-
pomocí vyrábět on-line přenosy. 
V loňském roce jsme celý systém 
vyzkoušeli na čtyřech soutěžích, 
letos budeme vysílat z každého 
závodu, kde bude k dispozici kva-
litní internetové připojení. Dosta-
neme také lepší možnosti přeno-
su, takže bude na vyšší úrovni.

Přes zimu jste odpočívali nebo 
jste pracovali na dalších novin-
kách?

Určitě jsme nezaháleli. I když 
zatím fungují staré webové strán-
ky, už máme připravenou jejich 
novou podobu, kterou zatím tes-
tujeme. Rád bych v letošním roce 
rozjel projekt virtuální sázkové 
kanceláře, ale vzhledem k nedo-
statku času to nechci stoprocent-
ně slibovat. V zimě jsme zkusili 
udělat nový projekt – squashový 
turnaj Velké ceny Blanenska. 
Mělo to solidní ohlas, přihlásila 
se asi dvacítka hráčů. V současné 
době je turnaj ve fázi fi nálových 
bojů. Na prvním závodě velké 
ceny v Horním Poříčí by pak 
mělo proběhnout jeho vyhlášení. 
Mimo to jsme vydali nástěnný 
kalendář pro letošní rok, který je 
sestaven ze snímků z loňského 
ročníku seriálu.

Změnil se vlastní systém od-
měňování nejlepších týmů velké 
ceny?

Co se týče jednotlivých soutěží, 
tak je věcí pořadatele, jaké ceny 
připraví. Samozřejmě konkuren-
ce je tak velká, že každý se snaží 
zajistit co nejlepší ceny. Celkové 
ohodnocení se měnit nebude. Po-
řadatelé platí „licenční poplatky“, 
které se na konci rozdělí mezi 
nejlepší týmy. Během sezony se 
mohou objevit i některé doplň-
kové soutěže, jako fotograf nebo 
kameraman roku a další. 

Na závěr jednu odbočku. Při-
vítá náš region v letošním roce 
opět soutěž Extraligy České re-
publiky?

Ano. Budou ji už třetím rokem 
pořádat hasiči ze Žernovníku. 
Konkrétně to bude druhé kolo se-
riálu a odehraje se 5. června. 

Už v současné době se na inter-
netu rezervují místa ve startovní 
listině, aktuálně je tam přihláše-
ných asi pětačtyřicet týmů mužů 
a dvacet družstev žen. Počet bude 
určitě ještě stoupat, takže účast 
bude parádní. Každý, kdo alespoň 
trochu fandí požárnímu sportu, 
by v Žernovníku rozhodně neměl 
chybět.

Závody. Poslední květnový ví-
kend odstartuje letošní ročník 
Velké ceny Blanenska. Jeho po-
řadatelé připravili několik novi-
nek včetně vylepšených on-line 
přenosů nebo nových webových 
stránek.  Foto archiv



Drastické diety? Hodiny v po-
silovně? Hubnout po zimě a při-
pravit se tak na jaro a léto, kdy 
odhodíme těžké a dlouhé zimní 
kabáty, začneme sportovat ven-
ku a připravovat se do plavek 
lze i příjemnějším a pohodlněj-
ším způsobem. Jednou z mož-
ností je neinvazivní liposukce.

Chirurgická liposukce už dávno 
není v požadavcích klientů na prv-
ním místě. Mnohem větší zájem 
je o tzv. neinvazivní bezbolestnou 
liposukci. Laicky řečeno, jedná se 
o rozpouštění tuku přes kůži. Tuk 
se následně vstřebává přes zažívací 
trakt a vylučuje z těla ven. Nedo-
chází tak k porušení kůže ani pod-
koží mechanickým zásahem. 

Zájem o neinvazivní způsob li-
posukce v ambulanci este  cké 
dermatologie při kožním oddělení 
blanenenské nemocnice výrazně 
narůstá. Kromě odstraňování tuků 
v problémových par  ích (břicho, 
hýždě, stehna) si především ženy 
nechávají formovat i méně obvyk-
lá místa na těle, například paže 
a podbradek. To jsou čás   těla, 
které jsou po celý rok neustále na 
očích, a zároveň jde o takové par-
 e, které lze jen velice těžko vytva-

rovat vlastními silami. Možnos   je 
i odstranění povadlé kůže, týká se 
to např. stavů po těhotenství.

Kožní oddělení Nemocnice 
v Blansku, pod které spadá i este-
 cká medicína, pracuje s nejmo-

dernějšími přístroji. Ty umožňují 
 nabídnout klientům kombinaci fi -

nančně přijatelných metod formo-
vání postavy. Na oddělení využívají 
ultrazvukovou a radiofrekvenční 
lipolýzu s následnou manuální 
a přístrojovou lymfodrenáží. Zá-
krok je neboles  vý, příjemný, ale 
má několik limitací. Vždy je možné 
při jednom sezení řešit jen určitou 
omezenou část. Tuk se vstřebává 
přes organizmus a je vylučován, 
nesmí tedy dojít k pře  žení systé-
mu přebytky tuku. Procedura se 
tak musí opakovat nejméně pět-
krát. Dochází k tomu, že tuk je od-
straňován vždy po určité vrstvě. 

Liposukce už zdaleka nepatří 
mezi služby, které si mohou do-
volit pouze lidé s nadprůměrnými 
příjmy. Kombinaci různých forem 
neinvazivního hubnu   si může 
dnes dopřát prak  cky každý. 

A   -
   -

   : 
• kožní chirurgie (klasická a la-

serová)
• omlazování kůže (rejuvena-

ce) frakčním laserem či IPL, a vy-
uži  m výplňových materiálů

• sklero  zace žil a „metliček“, 
lymfodrenáže manuální i přístro-
jové

J   ?
Na recepci kožního oddělení

od 7:00 do 15:00 hod.,
tel : 516 838 365

Je vhodná telefonická domluva 
s konkrétním lékařem: 

kontakty kožní ambulance na 
www.nemobk.cz.

DESET DŮVODŮ PROČ BÝT KLIENTEM
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (kód 211)

POKRYTÍ – na rozdíl od některých regionálních 
pojišťoven vám naše zdravotní pojišťovna – 

„dvěstějedenáctka“ – zajistí kompletní zdravotní péči 
v  kterémkoliv kraji. Umožňuje to rozsáhlá síť více než 
25 000 smluvních lékařů po celé České republice.

KARTA ŽIVOTA – nabízíme vám unikátní 
produkt nazvaný Karta života. Díky ní můžete 

průběžně sledovat, kolik stojí vaše zdravotní péče, společně 
se svým praktickým lékařem můžete posunout kvalitu péče 
o vaše zdraví o kus dál. Karta života může dokonce přispět 
i  k  záchraně vašeho života, protože lékaři záchranky mají 
rychlé informace o vašem zdravotním stavu. Údaje z Karty 
života vám můžeme poslat i na mobilní telefon.

ZDRAVÍ JAKO VÁŠEŇ – v  projektu 
Zdraví jako vášeň s  Pavlem Křížem na

www.ZdraviJakoVasen.cz vám poskytujeme spoustu 
zajímavých informací, najdete zde rozhovory o  zdraví 
s  lékaři i  známými umělci a  rady o  prevenci. Můžete 
se přihlásit do reality show Změním se, v  níž skutečně 
změníte svoji kondici i stravovací návyky. Díky obchodním 
partnerům probíhají po celý rok pestré soutěže o zajímavé 

ceny – notebooky, kola, exotické zájezdy a  dokonce nové 
automobily.

DOSTUPNOST – „dvěstějedenáctka“ 
má pracoviště na území celé republiky, má 

osm hlavních poboček a  78 teritoriálních pracovišť. 
V důstojném a moderním prostředí vás tam přivítají vstřícní 
zaměstnanci, připravení vyjít vám ve vašich požadavcích 
vstříc.

PREVENCE – máme pro vás zajímavé 
preventivní programy: program preventivních 

onkologických vyšetření, program očkování, program 
zdravé dítě, program pro těhotné a kojící matky. Chronicky 
nemocným dětem nabízíme léčebně-ozdravné pobyty, 
máme i  program pro dárce krve, krevní plazmy a  kostní 
dřeně. Existují regionální programy a  také systém 
integrované péče - léčebné programy, vedené praktickými 
lékaři.

OTEVŘENOST – naše pojišťovna je otevřena 
všem obyvatelům ČR. Existuje ještě stále názor, že

 „dvěstějedenáctka“ je pouze pro policisty, hasiče či státní 
správu. Není tomu tak, jsme tu pro všechny.

INTERNET – „dvěstějedenáctka“ vám přináší 
přehledné informace na dvou základních webech 

www.zpmvcr.cz a  www.ZdraviJakoVasen.cz. Již brzy nás 
také najdete na adrese www.211.cz. Na stránkách najdete 
množství potřebných, zajímavých a aktuálních informací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – naše pojišťovna 
vám nabízí nesmírně výhodné cestovní a  úrazové 

pojištění.

SLEVY A  VÝHODY – Po celé republice 
máme řadu obchodních partnerů, kteří vám – 

klientům 211 – nabízejí nejrůznější slevy a výhody.
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STABILITA – ZP MV ČR je největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Zajišťuje dostupnou a kvalitní 
zdravotní péči pro více než milion klientů. Je ekonomicky stabilní. Svým klientům může bez problémů 
hradit nejmodernější zdravotní péči.

H     H     
    

Každou středu v době od 9 do 10 hodin 
v Dětské léčebně ve Křetíně

 Nabízíme:
• Zhodnocení na tělesném analyzátoru InBody 220

• Rodinná, nutriční anamnéza 

• Edukace klienta, rodičů, popř. jiných rodinných 
příslušníků

• Návrh obecné skladby jídelního lístku, 
 obecné složení jednotlivých pokrmů během dne

Markéta Bednaříková, DiS.
nutriční terapeutka

www.detskelecebny.cz/kretin,  tel.: 516 470 448  
mobil: 776 246 874 

Na pondělí 9. května připadá 
v České republice Evropský den 
melanomu. K akci se připojí také 
Nemocnice Blansko.

„Cílem této aktivity je upo-
zornit veřejnost na rizika mela-
nomu, protože ten stále zůstává 
jedním z nejčastějších zhoub-
ných nádorů, zejména pak u mla-
dých lidí. A to i přes skutečnost, 
že je nejsnáze detekovatelným. 
V České republice ročně zemře 
kolem dvou set osob s diagnó-
zou maligního melanomu,“ řekla 

ředitelka nemocnice Vladimíra 
Danihelková.

V pondělí 9. května v době od 
9 do 11 a od 13 do 15 hod. bude 
v blanenské nemocnici provádět 
preven  vní vyšetření pigmento-
vých projevů primář Lubomír No-
votný. „Pokud stále váháte, nena-
cházíte čas nebo odvahu, přijďte 
a nechte si svoje znaménka pro-
hlédnout odborníkem. Opravdu 
pla  , že je lepší přijít na vyšetření 
desetkrát zbytečně než jednou 
pozdě,“ doplnila Danihelková.  (pš)

Nemocnice Blansko se připojí
k Evropskému dnu melanomu

Kondice zase dobrá
Základem naší tělesné i duševní kondice jsou 
živiny, které získáváme nejlépe z kvalitních 

doplňků stravy. 
*****

Pokles naší kondice z medicinského hlediska 
začíná po třicátém roce věku, proto se 

doporučuje posilovat organismus vitaživinami 
pravidelně již od čtyřiceti let. 

*****
Vyberte si z nabídky více než 80 přírodních 
doplňků stravy, majících atest GMP i FDA. 
Zdravotní problémy můžete konzultovat 

s lékařem. 

Další informace na: 

www.vitaziviny.mycali.biz

DĚTSKÁ LÉČEBNA SE SPELEOTERAPIÍ 
V OSTROVĚ U MACOCHY

679 14 Ostrov u Macochy 389
www.detskelecebny.cz/ostrov, www.speleoptherapy.cz
e-mail: ostrov@detskelecebny.cz tel. +420 516 444 322

Léčba je určena dětem ve věku 4 – 18 let, které trpí alergický-
mi chorobami dýchacího traktu, především asthma bronchiale 
a alergickou rýmou, nebo opakovanými infekty horních i dol-
ních dýchacích cest, zvláště jsou-li provázeny poruchou imuni-
ty. Předškolní děti jsou léčeny v doprovodu matky.

DĚTSKÁ LÉČEBNA POHYBOVÝCH PORUCH 
V BOSKOVICÍCH 

680 01 Boskovice, B. Smetanova 7
www.detskelecebny.cz/boskovice, www.dlpp.cz

e-mail: boskovice@detskelecebny.cz 
tel./ fax: +420 516 452 045, tel.: +420 516 452 924

Zajišťuje komplexní rehabilitační péči dětem s DMO všech 
druhů a kombinací, s neurologickým onemocněním majícím 
odezvu na pohybovém aparátu, s ortopedickými vadami, po 
úrazech a operacích.

DĚTSKÁ LÉČEBNA VE KŘETÍNĚ
www.detskelecebny.cz/kretin 

e-mail: kretin@detskelecebny.cz, tel. +420 516 470 623

Pro děti od 2 do 18 let, vhodný doprovod u mladších dětí. Léčí 
se zde recidivující a chronická onemocnění dýchacích cest 
(astma bronchiale, senná rýma, dlouhotrvající kašel, snížená 
obranyschopnost apod.) Obezita u dětí a mladistvých, poruchy 
příjmu potravy. Vadné držení těla, lehčí typ skolióz, dorzopatie. 
Nabízíme pro samoplátce i zkrácené pobyty: čtrnáctidenní, tý-
denní, víkendové (i pro rodiny).

Jihomoravské dětské centrum specializované 
zdravotní péče, příspěvková organizace 

679 62 Křetín, Křetín č. p. 12,
www.detskelecebny.cz



Klinický logoped Mgr. Ivona Ba-
yerová nabízí v boskovické nemoc-
nici kompletní péči nejen dětem, 
ale také dospělým klientům. 

V moderně vybavené ambulanci 
se jim dostane profesionálního pří-
stupu, který je podpořen nejmo-
dernějšími logopedickými pomůc-
kami a so  warovým vybavením. 
Klinický logoped poskytuje kom-
plexní logopedickou diagnos  ku, 
poradenství a následnou logope-
dickou reedukaci. Do ambulance 
docházejí klien   od tří let až do 
dospělos  . 

Podle Ivony Bayerové by měli její 
služby vyhledat rodiče, jejichž dítě 
nemluví včas a správně, případně 

nemluví-li vůbec. Nejprve je ale 
třeba kontaktovat dětského léka-
ře, který následnou odbornou péči 
doporučí. Stále častěji se na ni ale 
obracejí i dospělí. 

„Logopedická péče se vztahuje  
na dě   i dospělé. Spousta z nich 
by si chtěla svůj problém nějak 
řešit, ale neví kam se obrá  t. Má-
te-li tedy chronické nebo náhle 
vzniklé problémy s plynulos   řeči, 
vyslovováním, s dorozumíváním 
se mluvenou, čtenou nebo psanou 
řečí (degenera  vní onemocnění, 
defi city kogni  vních funkcí či stavy 
po CMP) je vhodné vyhledat klinic-
kého logopeda a poradit se o svých 
ob  žích,“ řekla Bayerová.

Jako klinický logoped pracuje 
s těžšími vadami. Pomáhá napří-
klad dětem pos  ženým mozkovou 
obrnou, s kombinovanými vadami, 
dospělým klientům po CMP trpí-
cích afázií, dysartrií či poruchou 
polykání /dysfagií/.

Logopedická péče je hrazena ze 
zdrojů zdravotních pojišťoven na 
základě doporučení dětského či 
prak  ckého lékaře.

Ordinační hodiny
pondělí: 7 - 16.30 hodin

úterý: 7 - 14 hodin
středa: 7 - 16 hodin
čtvrtek: 7 - 14 hodin
pátek: 7 - 12 hodin

„pro Vás a Vaše 
nejbližší“

Nemocnice BOSKOVICE - gr-manual loga.indd   11 26.8.2010   14:07:03

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

Hemodialýza nově 
také v boskovické 

nemocnici
Boskovické nestátní zdravotnické zařízení 

Hemodialýza a Nefrologie nabízí komplexní 
péči o pacienty s onemocněním ledvin v ja-
kémkoli stadiu.

Od individuální poradenské činnos   v Nefrologické 
poradně po řešení selhání ledvin všemi třemi dostup-
nými metodami – tj. krevní dialýzou, břišní dialýzou, 
přípravou ke transplantaci ať již příbuzenské od živé-
ho dárce, tak transplantaci z dárce kadaverozního. 

Pracoviště je vybaveno nejmodernějšími přístroji 
fi rmy Fresenius, která je světovou špičkou v techno-
logii léčby dialýzou. Zpočátku bude dialyzační ošetře-
ní provádět na osmi těchto přístrojích. 

Personál pracoviště splňuje nejvyšší nároky na kva-
lifi kaci v oboru – tým lékařů - specialistů a zdravot-
ních sester má dlouholeté zkušenos   a praxi v oboru 
nefrologie a dialýzy, které je schopen maximálně zú-
ročit ve prospěch pacientů.

Současně je pracoviště vybaveno monitorovací 
a diagnos  ckou technikou, která personálu umožní 
co nejhlouběji pochopit aktuální celkový stav kaž-
dého nemocného. Podle toho pak bude jednotlivým 
klientům nabízena léčba ušitá skutečně na míru, a to 
nejen léčba ledvinového onemocnění, ale rovněž 
i přidružených komplikací. 

Komplikace provázející onemocnění ledvin jsou 
mul  orgánové: poškození mobility, nervového sys-
tému, srdečně-cévního aparátu, řídnu   kos  , chudo-
krevnost, narušení psychiky i stavu výživy. Na toto vše 
i další se budou pracovníci snažit adekvátně reagovat 
v léčebných postupech. 

Provoz střediska byl zahájen od 2. května, první he-
modialyzační ošetření začíná 4. května ve 13 hodin.

Hemodialyza a Nefrologie Boskovice 
nabídne kromě výše uvedených ještě další 
nadstandartní služby klientům, jako jsou 
např. diagnos  ka složení těla, výživové po-
radenství, psychologická podpora, objed-
návání specializovaných vyšetření apod. 
Vše ve jménu maximální kvality života, 
dostupnos   péče a komplexního přístupu 
k pacientům. Vizitkou naší práce jsou naši 
spokojení klien  . 

Zařízení spolupracuje s Nemocnicí Bos-
kovice a děkuje za vstřícnost jejímu jedna-
teli Ros  slavu Vernerovi.

Zájemci se mohou objednat na násle-
dujících telefonních číslech: 516 491 451 
a 606 366 611, ale také osobně přímo na 
Hemodialyzačním středisku či na e-mailu: 
hemodialyzaboskovice@seznam.cz.

Boskovické nemocnici se podařilo navázat 
spolupráci s mezinárodním Ins  tutem bazál-
ní s  mulace, prostřednictvím PhDr. Karoliny 
 Friedlové, a tak mohlo dojít k bezplatnému pro-
školení čtyřiadvace   kvalifi kovaných sester. 

„Chceme našim pacientům poskytovat tu nejlepší 
možnou ošetřovatelskou péči, jejíž nedílnou součás   
je i koncept bazální s  mulace,“ uvedla hlavní sestra ne-
mocnice Mgr. Olga Fialová.

Co to vůbec bazální s  mulace je? Jedná se o ošetřo-
vatelskou metodu určenou dětem i dospělým pacien-
tům s těžkými změnami smyslového vnímání, v oblas   
hybnos   a komunikace nebo komatózních stavech. 
Používá se u klientů dlouhodobě upoutaných na lůžku, 
neklidných, dezorientovaných nebo v intenzívní péči po 
cévních mozkových příhodách a v dalších případech.

Metoda podporuje v nejzákladnější rovině lidské 
vnímání, komunikaci a pohybové schopnos   člověka. 
Základním principem je zprostředkovat člověku vjemy 
ze svého těla a s  mulací vnímání organismu mu umož-
nit lépe poznávat okolní svět, a poté s ním navázat 
komunikaci. Techniky konceptu vyžadují stálý trénink 
a musí být správně provedeny, proto mohou tyto tech-
niky aplikovat do ošetřovatelské péče pouze absolven   
cer  fi kovaných kurzů, má - li být dosaženo správného 
terapeu  ckého cíle. Koncept má vypracované rehabi-
litační techniky pro s  mulaci vnímání vlastního těla. 

Jedná se jednak o tzv. soma  ckou s  mulaci, která na-
vozuje prostřednictvím masáží pocit jistoty a bezpečí, 
dále pomocí ves  bulární s  mulace dopomáháme pa-
cientovi uvědomit si polohu vlastního těla, pokud se 
použije vibrační masáž, pacient vnímá celým tělem 
přicházející chvění, hlasy, tóny. Na pacienta je přitom 
pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho 
zachovalé schopnos   v oblas   vnímání, lokomoce a ko-
munikace. Péče podle principů bazální s  mulace snižu-
je stres a podněcuje vlastní vývoj pacienta,“ vysvětlila 
Olga Fialová. 

Důležitý je také fakt, že bazální s  mulaci mohou pro-
vádět i rodinní příslušníci. Základním kamenem léčby 

je to  ž spolupráce mezi pacientem, zdravotníky 
a rodinou. „Lidi tak dostáváte do života  m, že jim vra-
cíte  schopnost provádět zažité věci. Po úrazu napří-
klad zůstane člověk v bezvědomí. My budeme s  mu-
lovat jeho čichové vjemy, například oblíbený parfém 
či mýdlo. Do jeho ruky vložíme zubní kartáček a s naší 
pomocí provedeme ústní hygienu.  Tímto způsobem 
se snažíme navrá  t základní návyky, které měl, což je 
vlastně princip bazální s  mulace,“ přidala podrobnos   
Olga Fialová.

Sestry z boskovické nemocnice absolvovaly základní 
školení, které jim umožňuje metodu používat a edu-
kovat v ní rodinu pacienta. Dalším krokem bude u zá-
jemkyň nástavbový kurz, po kterém se stanou školitel-
kami. 

Bazální stimulace zkvalitňuje péči o pacientyBazální stimulace zkvalitňuje péči o pacienty

Klinická logopedie nabízí služby i dospělýmKlinická logopedie nabízí služby i dospělým
V dnešním 

článku se čte-
náři mohou  
s e z n á m i t 
s některými 
n ov i n ka m i , 
které naše 
n e m o c n i c e 

svým pacientům nabízí. 

Snažíme se stále zlepšo-
vat a rozšiřovat spektrum 
služeb tak, aby pacienti do-
stali tu nejkvalitnější péči. 
Kromě skutečností uvede-
ných v dnešním vydání v do-
hledné době připravujeme 
zavést v naší nemocnici 
nový komunikační systém 
sestra-pacient. 

Nyní jsme ve fázi příprav 
zkušebního provozu na in-
terním oddělení. Tento ko-
munikační systém umožní 
pacientovi pomocí speciál-
ního vysílače umístěného 
na ruce (velikosti hodinek) 
přivolat si podle potřeby 
zdravotní sestru. Zdravot-
ní sestra je vybavena při-
jímacím terminálem veli-
kosti mobilního telefonu, 
na kterém se jí zobrazuje 
informace o pacientovi, kte-
rý ji volá a současně jeho 
poloha (na pokoji, toaletě, 
sprše atd.). Takto se sestra 
k pacientovi, který vyžaduje 
její asistenci, dostane včas 
a bez zbytečného prodlení. 
Jestliže se ověří funkčnost 
a efektivnost tohoto systé-
mu v podmínkách Nemoc-
nice Boskovice, připravuje-
me jej rozšířit na všechna 
lůžková oddělení. Věříme, 
že se jedná o další krok ve 
zlepšení služeb, které po-
skytujeme.

 Rostislav Verner, 
 jednatel

Nedílnou součás   nemocnice je lékárna. Pracuje v ní pět magistrů farma-
cie, čtyři farmaceu  cké asistentky a dvě sanitárky. Všichni zaměstnanci 
splňují podmínky kon  nuálního vzdělávání. Zaměstnanci lékárny kromě 
toho, že se starají o zásobování léčivy jak na recepty pacientů, tak na lůž-
ková oddělení nemocnice, poskytují odborné poradenství ve všech oblas-
tech farmakologie. Jsme schopni vám poradit při léčbě lehčích onemoc-
nění (chřipka, nachlazení, kašel), pokud chcete zhubnout, při problémech 
s inkon  nencí, při odvykání kouření, s různými kosme  ckými defekty, 
s problémy suchého oka atd. Poradenskou službu je možno využít i na 
telefonu (516 491 267) nebo e-mailem lekarna@email.cz. Nově lékárna 
nabízí prodej ortopedických vložek a různých korekcí do obuvi na základě 
měření pedimetrem, který byl nově zakoupen na rehabilitační oddělení 
nemocnice. V případě, že vaše doplatky za léky jsou vysoké, poradíme 
vám levnější varianty generických léčiv (léčiva se stejnou účinnou látkou, 
stejné síly a velikos   balení), jakožto i s účelnou farmakoterapií. Lékárna 
má též rozšířený sor  ment surovin na výrobu individuálně připravova-
ných léčiv, tzn. léčiva určená pro konkrétního pacienta podle jedinečného 
předpisu.

Lékárna BH Agapé

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



vraždu milence podřadnou taneč-
nicí. Jmenovala se Roxie Hartová 
a ve vězení se sblížila s Velmou 
Kellyovou, která zase zastřeli-
la svého partnera a svou sestru. 
O jejich vině nebylo pochyb, 
přesto nebyly nikdy odsouzeny. 
Naopak se staly slavnými a obdi-
vovanými celebritami. 

Uznejte, že to je námět nejen 
na fi lm, který byl jako němý na-
točen již v roce 1927 a o dvacet 
let později znovu pod názvem 
„Roxie Hartová“ v hlavní roli 
s Ginger Rogersovou. Slavného 
tanečníka, choreografa, herce, re-
žiséra a scénáristu Roberta Loui-
se „Boba“ Fosseho pobídla jeho 
žena, herečka a tanečnice, k pře-
pracování tématu na muzikál. 
Premiéra byla v červenci 1975 
na Broadwayi, úspěch byl znač-
ný, ale při oceňování byl zastíněn 
muzikálem Chorus Line. Senzací 
se stal znovuuvedený muzikál 
Chicago v roce 1996, kdy zís-
kal šest cen Tony! Hraje se stále 
a má zatím 5800 repríz. Existuje 

také americký fi lm z roku 2002 
s Catherine Zeta-Jonesovou a Ri-
chardem Gerem – ovšem s trochu 
odlišnou verzí.

Brněnská inscenace spojuje 
z obojího trochu a výsledkem je 
naprosto úžasná podívaná s mi-
mořádnými výkony všech herců, 

hlavně tanečníků. Pokud vám 
vrtá hlavou, jak je možné, že vra-
žedkyně nebyly odsouzeny, pak 
vězte, že Chicago dvacátých let 
bylo proslulé zločinem, zkorum-
povaností a silou jedné velmo-
ci – médii. Vězenkyně bojovaly 
všemi prostředky o popularitu 
v novinách, kde byl zaveden ti-
tul „vražedkyně týdne“. Advokát 
Billy Flynn, zastupující za 5 000 
dolarů téměř všechny odsouzené, 
pořádal ve vězení pravidelné tis-
kové konference. Každou z žen 
připravil tak, aby co nejvíce za-
působila na novináře. Na pravdu 

a solidnost se samozřejmě nehle-
dělo. Zde bych vzpomněla krásné 
„Blues tiskové konference“. Snad 
by se dalo připomenout, že Chi-
cago té doby bylo hodně české 
město, směřovala sem řada vystě-
hovalců…

Konfrontace se současnou situ-
ací u nás je tím pravým důvodem, 
proč divadlo v čele s režisérem 
Stanislavem Mošou sáhlo po 
tomto tématu.

Uveďme ještě obdivuhodné 
výkony hlavních představitelek. 
Svetlana Slováková a Ivana Vaň-
ková (Velma Kellyová), Radka 
Coufalová a Ivana Skálová (Ro-
xie Hartová). Mazaného právníka 
Billy Flynna alternují Petr Gazdík 
a Dušan Vitázek. Výborné jsou 
všechny vězenkyně v čele s Má-
mou Mortonovou v podání Aleny 
Antalové nebo Markéty Sedláč-
kové. Působivou scénu opět na-
vrhl Jaroslav Milfajt a kostýmy 
Andrea Kučerová. S odvahou na 
muzikál plný jazzu! 

 Naděžda Parmová

úterý 3. května 2011 SERVIS8
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úterý 3. května úterý 3. května 
AKCE AKCE 

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Maminkám, výroba přáníček.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s kníž-
kou, v 16 hod.: Chystáme se do školy, přednáška Ilony Pešové z Pedagogic-
ko-psychologické poradny v Boskovicích.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio.
Blansko ve 20 hod. Dilema.
Boskovice v 19.30 hod. Zdrojový kód.
Jedovnice v 19 hod. Černá labuť.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Gulliverovy cesty.

Chicago - snad 
rok si hledalo 

svou Roxie
Jedná se o světově známý ta-

neční a pěvecký muzikál. Česko-
slovenskou premiéru měl v Brně 
v roce 1978 na jevišti Divadla 
bratří Mrštíků.

Rozhodnete-li se pro muzikál 
Chicago v Městském divadle 
Brno, téměř na tři hodiny se ocit-
nete v chicagském vězení ve státě 
Illinoa. Celý děj probíhá před tří-
patrovou stěnou vězeňských cel 
určených pro souzené ženy. Kro-
mě nich je ale v každé cele jeden 
hudebník divadelního orchestru 
Ondřeje Tajovského. Protože jde 
o příběh z dvacátých let minulého 
století, zní hlavně jazz. 

Historie tohoto muzikálu je 
poněkud spletitá. Na začátku byl 
skutečný případ, který popsala 
novinářka M. Watkinsová jako Chicago. Dušan Vitázek, Radka Coufalová.  Foto archiv MdB

středa 4. květnastředa 4. května
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.30 hod.: Vaříme našim dětem podle zkušenos   
našich babiček, povídání o vaření a přípravě stravy pro malé dě  .
Blansko - Dělnický dům v 19 hod.: Absolventský koncert žáků hudebního oboru.
Letovice - Klub důchodců v 10 hod.: Den otevřených dveří u příležitos   
30 let trvání Městského klubu důchodců.
Olešnice - Kulturní dům v 15 hod.: Svátek matek, vystoupí dě   z MŠ Olešnice.

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: Jak se Honza učil čarovat, dětské diva-
delní představení.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Zdrojový kód.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Gulliverovy cesty.

čtvrtek 5. května čtvrtek 5. května 
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Klub důchodců ve 14 hod.: Oslava Dne matek. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičovství.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Schůzka Klubu mladých důchod-
ců, beseda s cestovatelem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Králova řeč.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Čertova nevěsta.
Doubravice v 18 hod. Cizinec.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Sál ZUŠ v 17.30 hod.: Interní koncert, vystoupí žáci ZUŠ 
Velké Opatovice. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum v 16 hod.: Karel Absolon: Fotografi e z evropských jes-
kyní a krasů, vernisáž výstavy.

pátek 6. květnapátek 6. května
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Malovánky, veselé výtvarné tvoření. 
Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava zahrádkářů spojená s burzou. 
Blansko - Kino v 10 hod.: Český videosalon - Zlaté slunce Blansko 2011, 
zemské kolo soutěže dětských a studentských neprofesionálních fi lmů pro 
mladé autory.
Blansko - Památník Rudoarmějce v 18 hod.: Osvobození Československa, 
vzpomínkový akt. 
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hu-
dební setkání s písničkou a fl étničkou. 

Letovice - Za kostelem sv. Prokopa v 17 hod. a u Památníku umučených v 18 
hod.: Pietní vzpomínková slavnost.
Olešnice - Kulturní dům v 16 hod.: Svátek matek, vystoupí dě   ze ZŠ Olešnice.
Vilémovice - Knihovna v 17 hod.: Z pohádky do pohádky aneb Pozvání do 
literární čajovny.

KINAKINA
Blansko v 10 hod. Český videosalon - Zlaté slunce Blansko 2011. Zemské kolo 
soutěže dětských a studentských neprofesionálních fi lmů pro mladé autory 
z krajů Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského, Par-
dubického a kraje Vysočina. Program: 10 hod. slavnostní zahájení soutěže, 
10.20 až 12 hod. projekční bloky I a II, 13 hod. projekční blok III, 14.30 hod. 
projekce vybraných fi lmů z minulého ročníku soutěže, 15 hod. diskuse s tvůrci 
a rozbory fi lmů, 16 hod. slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků.
Blansko ve 20 hod. Králova řeč.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Čertova nevěsta.
Letovice v 15 a 17 hod. Gnomeo a Julie.
Olešnice v 17 hod. Já padouch.
Olešnice v 19 hod. Román pro muže.
Šebetov v 19.30 hod. Tři dny ke svobodě.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Nevinnost.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Jiří Kristen - Obrazy, vernisáž výstavy.
Rájec-Jestřebí - Knihovna ve 13 hod.: Putování za skalními útvary a geolo-
gickou minulos   Země, vernisáž výstavy fotografi í. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Májová diskotéka s DJ Markem. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Šuma Fuk. 

sobota 7. květnasobota 7. května
AKCEAKCE

Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava zahrádkářů spojená s bur-
zou. 
Boro  n - Kulturní dům ve 14 hod.: Stará německá dálnice Vra  slav - Brno - 
Vídeň, přednáška Jiřího Vymětalíka.
Boskovice - Pomník padlých (u pošty) ve 14.30 hod.: Den vítězství, zahraje 
orchestr Základní umělecké školy v Boskovicích, následuje položení věnců 
a projev představitele města. 
Lačnov - Rybník v 10 hod.: Zlatá udice, rybářská soutěž pro dě  , odjezd 
v 9 hod. z Boskovic ul. 17. listopadu. 
Velké Opatovice - Klubovna KČT od 6 do 10 hod.: Velké Opatovice - Javoříč-
ko, pochod na trasách 7, 25 a 50 km, cyklojízda na trase 70 km.
Velké Opatovice - Základní škola v 9 hod.: Pohár Malé Hané, soutěž mla-
dých hasičů. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Králova řeč.
Boskovice v 15 a 17 hod. Čertova nevěsta.
Boskovice v 19.30 hod. Králova řeč.
Letovice v 15 a 17 hod. Gnomeo a Julie.

KONCERTKONCERT
Svitávka - Löw-Beerova vila v 16 hod.: Koncert ženského pěveckého sboru 
Lipina z Hroznové Lhoty a horňácké cimbálové muziky s primášem Liborem 
Supem.

VÝSTAVAVÝSTAVA

Nová výstava v Galerii města Blanska
Pod názvem Magion bude v sobotu 7. května v 17 hodin v Galerii města 
Blanska zahájena výstava Vladimíra Houdka. Výstava, kterou uvede Edith 
Jeřábková, bude veřejnos   přístupna až do konce května. Autor, narozený 
v roce 1984, studuje od roku 2007 na AVU v ateliéru Malba II u prof. Vladi-
míra Skrepla, v roce 2009 absolvoval stáž u Jana Merty, hostujícího pedago-
ga AVU v Šalounově ateliéru na Vinohradech a v témže roce byl zastoupen 
na výstavě v Rakouském kulturním fóru v Praze. Jedním z jeho největších 
úspěchů je Cena kri  ky za mladou malbu 2010.  (ama)

Lysice - Zámek v 16 hod.: Setkání, výstava obrazů a tapiserií Evy Hudcové, 
Hany Langové Vepřekové a Jiřího Wotkeho.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Rock klub Rachot(a) ve 20 hod.: Decadenth, Tear It Down, Sin-
nemia.
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Krounex.
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje Prorock. 
Letovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční zábava, hrají Eminence a Tře   
zuby. 
Lipovec - Sokolovna ve 20 hod.: Floriánská veselice, hraje Tamdem.
Rudice - Sokolovna ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje K-Band.

neděle 8. května neděle 8. května 
AKCEAKCE

Blansko - Památník Rudoarmějce v 9.30 hod.: Vzpomínkový akt ke Dni vítěz-
ství, koncert dechové hudby a položení věnců. 

Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Vzpomínkové setkání na kardiná-
la Tomáše Špidlíka, 15 hod. vystoupení hostů a představitelů Boskovic, 
15.15 hod.: představení činnos   Centra Ale    Olomouc, 15.30 hod.: ukáz-
ky z fi lmových záznamů zachycujících Tomáše kardinála Špidlíka, 16.30 
hod.: beseda s autory fi lmových záznamů, 17 hod.: vernisáž výstavy Pa-
pežská misijní díla.

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 19 hod.: Cvičení pro těhulky a ma-
minky po porodu. 
Lysice - Zámek od 10 hod.: Vstup zdarma pro všechny maminky a babičky 
u příležitos   Dne matek. 
Žďárná - Kostel v 10.30 hod.: Mše svatá, bude obětována za všechny živé 
i zemřelé hasiče žďárenské farnos  .

KINA KINA 
Blansko v 17.30 a 20 hod. Králova řeč.
Boskovice v 15 a 17 hod. Čertova nevěsta.
Boskovice v 19.30 hod. Králova řeč.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: Akordeonový koncert ZUŠ Blansko. 

VÝSTAVAVÝSTAVA

V Adamově se představí L. Šuleřová
Pod názvem Jarní sbírání Libuše Šuleřové bude v neděli 8. května v 15 hodin 
zahájena v adamovském společenském centru výstava obrazů. V kulturním 
programu vystoupí Miroslav Kučera s přáteli. Veřejnos   bude výstava pří-
stupna do 17. května. (ama)

Velké Opatovice - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava narcisů a tulipá-
nů. 

pondělí 9. květnapondělí 9. května
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Odcházení.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Králova řeč.
Boskovice v 19.30 hod. Orel Deváté legie.

úterý 10. května úterý 10. května 
AKCE AKCE 

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s tvo-
řením - papírové kapesníky, v 15.30 hod.: Šátkování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Odcházení.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Banksy - Exit Through the Gi   Shop.
Jedovnice v 19 hod. Opravdová kuráž.
Letovice v 19.30 hod. Králova řeč.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Základní umělecká škola v 15 hod.: Absolventská výstava Ondry 
Kalenského, vernisáž. 

středa 11. květnastředa 11. května
AKCEAKCE

Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Pěšky do Říma, beseda s P. Fran  š-
kem Líznou. 
Boskovice - Klubovna Kpt. Jaroše 19 ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna.
Boskovice - Kino Panorama v 18 hod.: Světová předpremiéra fi lmu Western 
Story (pro zvané), příjezd fi lmové delegace před kino, kulturní program. 
(pro širokou veřejnost).
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Odcházení.
Letovice v 19.30 hod. Králova řeč.  Pokračování na straně 16



SPORTSPORT
PozvánkaPozvánka

Šachový klub Maccabi Bos-
kovice zve milovníky králov-
ské hry na 13. ročník turnaje 
čtyřčlenných družstev O čer-
nohorský soudek. Akce se 
koná v boskovické Sokolovně 
v neděli 8. května, prezence 
od 8 do 8.30 hod. 

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Blansko je neustále
v sestupovém pásmu

Dudík a Přikryl řádili v Chocni

Blansko – Konice 2:2. Foto Josef MikulášekBlansko – Konice 2:2. Foto Josef Mikulášek

INZERCE

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenští fotbalisté 
přijeli v neděli s prázdnou z Pel-
hřimova, na tři body nedosáhli ani 
o týden dřív. Jen remíza s Konicí, 
která je jejich soupeřem v boji o zá-
chranu, příliš klidu funkcionářům 
ani fanouškům nepřidala.

Pelhřimov – Blansko 2:0 (0:0). 
Branky: 53. Málek, 62. Liška. 
Blansko: Švancara - Kuda (66. 
Šíp), Kolář, Pokoj (70. Klimeš), 
Bubeníček - Hájek - Nečas, K. Ja-
níček (48. Oulehla), Farník, Dole-
žel – Karásek.

Do zápasu skočili lépe domácí 
a hned dvakrát ohrozili Švanca-
rovu branku. Jejich tlak pokračo-
val a Blanenští se za celý poločas 
zmohli jen na Karáskovu hlavičku 
po přímém kopu Farníka.

Obraz hry se nezměnil ani po 
přestávce. V 53. minutě orazítko-
val Liška ještě břevno, ale o minutu 
později již jeho spoluhráč Málek 
protlačil míč za Švancarova záda. 
Hosté téměř kontrovali, Karásek 
ale ve dvou šancích po sobě neu-
spěl. Rozhodla 62. minuta, v níž 
Blansko po Liškově trefě kapitulo-
valo podruhé. „Jsem z našeho vý-
konu hodně zklamaný. Přiznávám, 
že výše porážky je pro nás milosrd-

ná, mohlo to být i víc,“ řekl blanen-
ský trenér Tomáš Šenk.

Blansko – Konice 2:2 (2:1). 
Branky: 6. Hájek, 26. Farník - 21. 
Blaha, 65. Kryl. Blansko: Sehnal - 
Kuda (46. Šíp), Kolář, Pokoj, Bu-
beníček - Nečas (77. Oulehla), K. 
Janíček (85. Bezděk), Hájek, Dole-
žel - Karásek, Farník (C). 

V 6. minutě Doležel v šanci za-
váhal a kopal se roh. Z něho Farník 
našel na bližší tyči Hájka a ten pa-
tičkou překonal Kmecika. Blansko 
dál tlačilo a vypadalo to, že má 
zápas pevně v rukách. Z náhodné 
šance hostí ale Blaha dokázal vy-
rovnat. Domácí znejistěli, klid na 
jejich kopačky znovu vrátila až 
Farníkova přesná trefa na 2:1.

Po návratu z kabin se fotbal vy-
tratil. Hosté vycítili šanci a po rohu 

vyrovnal v 65. minutě Kryl. Do-
mácí se nedostali ve zbytku utkání 
zpod pomyslné deky, která na nich 
přistála a zápas dospěl k remíze. 
„Máme sice bod, ale ten je v naší 
situaci hodně málo,“ povzdechl do-
mácí kouč Tomáš Šenk.
 1. Hodonín 22 11 6 5 38:22 39
 2. Vyškov 22 11 5 6 36:20 38
 3. Otrokovice 22 11 3 8 39:28 36 
 4. Rosice 22 10 4 8 36:26 34
 5. Pelhřimov 22 9 7 6 36:30 34 
 6. Žďár 22 9 6 7 39:27 33
 7. V. Meziříčí 22 8 7 7 31:35 31
 8. Třebíč 22 6 12 4 26:20 30 
 9. Vrchovina 22 8 6 8 17:17 30 
 10. Sparta 22 7 8 7 22:24 29
 11. Tasovice 22 8 5 9 35:40 29
 12. Bystrc 22 7 8 7 23:36 29 
 13. Konice 22 5 8 9 29:36 23 
 14. Blansko 22 6 4 12 22:40 22
 15. Napajedla 22 4 8 10 27:36 20
 16. Uh. Brod 22 5 5 12 16:35 20

Choceň - Ve fi nále play-off 
3.  igy stolního tenisu se utkaly dva 
nejlepší týmy po základní části. 
Choceň byla v tomto duelu horkým 
favoritem, vždyť má ve svém týmu 
hráče s bohatou prvoligovou minu-
lostí Radka Gregořicu a Ondřeje 
Čopiána, navíc pro domácí hrálo 
i to, že v základní části dokáza-
li Blansko dvakrát porazit. Hosté 
se na utkání ale skvěle připravili. 
Famózní Luboš Dudík mocně pod-
porovaný skvěle hrajícím Alešem 
Přikrylem režírovali první výhru 
Blanska v boji o postup do 2. ligy.

US Steinerová Choceň – TJ 
ČKD Blansko 6:9. Body: Dudík 4,5, 
Přikryl Aleš 3,5 Kvíčala David 1. 

Utkání se od samého začátku 
vyvíjelo lépe pro Blansko. Hned 
v úvodní čtyřhře dokázala dvojice 
Dudík, Přikryl, proč jsou krajský-

mi přeborníky a Čopiána s Grego-
řicou porazili poměrem 3:1. Pak 
sice zaváhal Stanislav Mikula, ale 
když Dudík doslova smetl ze stolu 
jedničku domácích Gregořicu 3:0, 
bylo Chocni jasné, že přes tohoto 
hráče budou sbírat body jen velmi 
těžko. Hned v následném utkání si 
poradil Přikryl se Šimonkem a Kví-
čala nestačil na Čopiána. Blansko 
vedlo 2:3. Mikula pak podlehl Gre-
gořicovi a Dudík si poradil se Ši-
monkem 3:1. 

A pak přišlo neuvěřitelné drama 
se šťastným koncem pro Blansko, 
utkání Čopián - Přikryl. Aleš po-
dal svůj nejlepší výkon za několik 
posledních let a porazil favorizo-
vaného soupeře 3:2. Poté v souboji 
čtverek porazil Kvíčala Mikulecké-
ho 3:1 a Blansko rázem vedlo 6:3. 
V dalším zápase bohužel prohrál 

trochu smolně Mikula se Šimon-
kem 2:3, když ale Dudík přejel 3:0 
i Čopiána, udržovalo si Blansko 
stále tříbodový odstup. Choceň 
ještě snížila výhrou Gregořici nad 
Kvíčalou na 5:7. Naštěstí Aleš Při-
kryl dokázal svoji pohodu udržet 
i v zápase s Mikuleckým, kterého 
porazil 3:1 a Blansku tak chyběl 
k výhře jediný bod. První mečbol 
sice odvrátil Čopián, když pora-
zil Mikulu, Luboš Dudík ale pře-
kvapení nepřipustil, Mikuleckého 
porazil 3:0 a Blansko mohlo začít 
slavit první nečekanou výhru.

Odveta se hraje v Blansku na 
Podlesí v sobotu 7. května v 15 
hod. V případě výhry domácích 
bude potvrzen postup do 2. ligy, 
v případě výhry hostí se hraje třetí 
rozhodující utkání hned v neděli 
v 10 hod. v Chocni. (bh, vor)

Pavel Šmerda

Svitávka - Svitávka hostila v so-
botu mistrovství republiky v ko-
lové juniorů. Domácí palubovka 
svědčila dvojici Patrik Kamenický 
a Filip Zahálka, která vybojovala  
titul. Tento pár, který bude za mě-
síc reprezentovat Českou republiku 
na juniorském ME v rakouském 
Höchstu, si i v posledním turnaji 
vedl náramně a s přehledem všech-
ny soupeře jasně přehrál.

„Turnaj jsme hráli na jistotu ze 
zadu, přitom naše útoky byly drti-
vé, o čemž svědčí i uctyhodné skó-
re. V pěti zápasech jsme obdrželi 
pouze čtyři branky a vstřelili jich 
35,“ pochvaloval si spokojený tre-
nér Vladimír Zahálka. Kluci podle 
jeho slov odvedli kvalitní práci, 
i když v prvních dvou zápasech na 
nich byla vidět nervozita. Potom se 

Zahálka s Kamenickým jsou mistry ČR v kolové
ale uklidnili a hráli svoji hru, která 
předčila všechny ostatní.

„Nejvíce nás potrápila ve fi nálo-
vém utkání Chrastava. Museli jsme 
uhrát alespoň remízu, abychom se 
stali mistry ČR, a proti takovému 
soupeři vyhrát dvakrát po sobě 

v jednom dni nebylo jednoduché. 
Patrik chytal bez chyby, diváci nás 
povzbuzovali a hodně nám pomoh-
li,“ uvedl Filip Zahálka, kterého 
doplnil jeho „parťák“. „Pro mne 
to byl poslední turnaj v kategorii 
juniorů, proto jsem šťastný, že se 

nám s Filipem podařilo vyhrát. 
Filip měl totiž ještě večer horečku 
39 °C, ale přes noc se vypotil a ráno 
už byl relativně OK. Odehráli jsme 
celou sezonu parádně - neztratili 
jsme jediný nominační bod na ME 
a dnešek, to byla třešinka na dortu. 
Teď to oslavíme a pak se musíme 
nachystat na Evropu. Tam bude 
šest kvalitních týmů a každý bude 
chtít odvézt nějaký kov. My taky,“ 
doplnil Patrik Kamenický. 

Druhý tým Svitávky Jiří Hrdlička 
a Roman Staněk nezvládl poslední 
turnaj a skončil až na čtvrtém místě. 
Pro mladíky je to zklamání, protože 
měli jet na ME jako náhradníci, ale 
nakonec je bodově předčila Chras-
tava, která bude v Rakousku „krýt“ 
záda Kamenickému a Zahálkovi. 

Konečné pořadí: 1. SC Svitáv-
ka, 2. Chrastava, 3. Šitbořice, 4. 
MO Svitávka, 5. Zlín 2, 6. Zlín 1. Foto archiv Foto archiv

Dne 5. května oslaví 60 roků 

pan Antonín Moravec 
z VavřinceVšechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a dlouhá nejen fotbalová léta, přeje za všechny sportovce a kamarády Rosťa.

Body v okresním derby se nakonec dělilyBody v okresním derby se nakonec dělily

Bohumil Hlaváček

Boskovice, Ráječko - Do Bo-
skovic zavítali Ráječtí k zápasu 
krajského přeboru. Derby přines-
lo vcelku svižný fotbal. Zatímco 
v první půli měli navrch domácí, 
ve druhé se karta obrátila a zápas 
dospěl k odpovídající remíze. 
Ráječko doma překvapivě pro-
hrálo s Ivančicemi.

Boskovice – Rájec-Jestřebí 
1:1 (1:0), Martínek L. – Ostrý. 
Boskovice: Švéda – Müller, Ho-
rák Jak., Martínek P., Adamec – 
Preč, Martínek L. (72. Fojt L.), 
Horák Jan, Ošlejšek, Koudelka 
– Bárta. Rájec-Jestřebí: Němeček 
– Geschvantner, Macík, Keller, 
Herman – Holý (60. Navrátil), 
Opletal, Hrůza, Sedlák – Caba-
daj, Ostrý.

Rájec přijel pro bod, to bylo 
evidentní od začátku. „Jsme si 
vědomi síly Boskovic a tomu 
jsme podřídili taktiku. Věřím, že 
se ještě poperou o postup, tým na 
to mají,“ přiznal hostující kouč 
Jiří Záleský. Domácí byli ne-

bezpečnější a zkoušeli Němečka 
střelami z dálky. Ten byl pozor-
ný, nepřekvapil ho ani Ošlejšek, 
ani Lukáš Martínek. Na druhé 
straně občas zahrozil nebezpeč-
ný Cabadaj, nepotkal se ale se 
střeleckým štěstím. Branka přece 
jenom nakonec padla. Po cent-
ru Bárty se dostal míč k Lukáši 
Martínkovi a ten nadvakrát pře-
konal Němečka.

Po návratu z kabin se Bosko-
vice překvapivě vytratily a hosté 
stále častěji vystrkovali pomy-
slné růžky. Domácí hrozili spí-
še symbolicky, ojedinělá šance 
Koudelky a dorážka Martínka se 
neujaly. Trest přece jenom při-
šel, když Ostrého standarka po 
teči zapadla za Švédova záda. 
„Věděli jsme o síle boskovické-
ho mužstva, proto jsem s bodem 
spokojen. Přesto jsme paradox-
ně mohli mít i tři. Soupeř se po 
vedoucí brance začal strachovat 
o výsledek a my měli ve druhé 
půli více šancí, zejména Cabadaj 
měl některou proměnit,“ litoval 
nakonec Záleský. 

Ráječko – Ivančice 0:1 (0:0). 
Ráječko: Rettegy – Kopecký, 
Maška, Bartoš, Koutný – Jarů-
šek, Kupský, Tenora (70. Žilka), 
Starý (65. Badura) – Sehnal J., 
Neděla. 

Domácí odcházeli z hřiště 
smutně. Remízový zápas skon-
čil pro ně bez bodu. O porážce 
Olympie rozhodla fatální chyba 
Rettegyho, který v 68. minutě 
pustil za svoje záda přímý kop, 
který mířil do středu branky. Kře-
čovitá závěrečná snaha domácích 
vyrovnání nepřinesla. 

  1.  Vracov  23  15  2  6  58:23  47
  2.  Bohunice  23  14  4  5  71:33  46
  3.  Boskovice  23  13  4  6  52:30  43
  4.  Ivančice  23  13  3  7  48:31  42
  5.  Rájec  23  11  5  7  42:27  38
  6.  IE Znojmo  23  11  5  7  44:35  38
  7.  Bzenec  23  11  2  10  37:36  35
  8.  Ráječko  23  9  7  7  36:34  34
  9.  M. Krumlov  23  9  6  8  44:37  33
  10.  Znojmo B  23  10  2  11  36:40  32
  11.  Rousínov  23  6  8  9  27:25  26
  12.  Zbýšov  23  8  2  13  28:42  26
  13.  Kuřim  23  6  7  10  32:40  25
  14.  Novosedly  23  6  5  12  24:44  23
  15.  Velká n/V  23  5  5  13  19:53  20
  16.  Židenice  23  3  1  19  23:91  10 

Boskovice – Rájec-Jestřebí 1:1. Foto Bohumil HlaváčekBoskovice – Rájec-Jestřebí 1:1. Foto Bohumil Hlaváček
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1. Čočka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Kuřecí nudličky se špenátem a smetanou, těstoviny 59,-, 3. Hovězí na žampionech, dušená rýže 65,-, 4. Vepřové, zelí, houskový knedlík 69,-, 5. Kuřecí plátek s mozzarellou 
a bazalkou, hranolky 69,- , 6. Zeleninový salát s tuńákem a vejcem 75,-, 7. Kuřecí steak, vysočina, hranolky, obloha 79,- , 8. Obrácený vepřový řízek, vařený brambor, zelenina 99,- 

1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambor 59,-, 2. Játrová omáčka, dušená rýže 59,-, 3. Smažený Eidam plněný šunkou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Vepřové nudličky s cibulí, česnekem a slaninou, hranolky 69,-, 5. Kuřecí plátek, 
sýrová omáčka, hranoly 69,-, 6. Zeleninový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Nakládaný vepřový steak, obloha, americké brambory 79,-, 8. Smažený kuřecí řízek plněný nivou a šunkou, vařený brambor, zelenina, česneková tatarka 99,- 

1. Brokolice na smetaně, sázené vejce, vařený brambor 59,-, 2. Vepřové rizoto, sýr, okurek 59,-, 3. Smažená játra, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Uzené kuřecí stehno, bramborová kaše, okurek 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek po zbojnicku 
(slanina, česnek), hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát s hovězím masem 75,-, 7. Kuřecí „Ondráš“, zelenina 79,-, 8. Vepřový řízek smažený v kukuřičných lupíncích, vařený brambor, obloha, tatarka 99,- , 

1. Francouzské brambory, tatarka, kečup, okurek 59,-, 2. Hovězí maso, křenová omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený jazyk, bramborový salát 65,-, 4. Masová směs mexická, bramboráčky 69,-, 5. Kančí guláš, houskový knedlík 69,-, 
6. Těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí steak, zelenina, brambora v alobalu s kysanou smetanou a česnekem 79,-, 8. Nakládaná smažená krkovice, vařený brambor, zelenina 99,- , 

1. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Vepřové výpečky, bramborový salát 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí na roštu, hranolky 69,-, 5. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 69,-, 
6. Obědový salát s pikantními kuřecími kousky 75,-, 7. Rozpečený Hermelín, zeleninový salát, pečivo 79,-, 8. Smažený krůtí steak plněný šunkou a uzeným sýrem, vařený brambor, obloha 99,-

TÝDEN S ŘÍZKY                                       Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 2. 5. do pátku 6. 5., 59, 65, 69, 75, 79, 99  Kč                                          Polévka dle denní nabídky 
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Sloup zdolal Lysice a dál do  rá na čelo tabulky okresního přeboru

Souboj o lídra vyhrály Jedovnice
I.B 

Volejbalistky hrály na mistrovství republiky

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Pří-
mý souboj o lídra tabulky okres-
ního přeboru přilákal do Jedovnic 
nevídanou návštěvu. Domácí ne-
zklamali. Vavřinec podruhé v roč-
níku dosáhl na bod, překvapila 
Šošůvka v Letovicích.

Jedovnice – Lipovec 3:2 (2:1), 
Borek, Sehnal, Šot – Vágner V., 
Slouka, ČK: Koníček (L).

Šlágr kola o vedení v tabulce 
před návštěvou 350 diváků vyšel 
Jedovnickým. Vedli od 6. minu-
ty, vyrovnal exkluzivní trefou ze 
třiceti metrů Vágner. Těsně před 
půlí poslal domácí do vedení Se-
hnal, na 3:1 zvyšoval po vymete-
ní šibenice Šot. Lipovec již jen 
snížil. 

Olomučany – Boskovice B 0:0. 
ČK: Dvořáček – Kopecký Š.

Diváci se branky v zápase, který 
se odehrával převážně mezi šest-
náctkami, nedočkali. Více ze hry 
měli hosté, kteří se i častěji dostá-
vali do šancí, v koncovce jim ale 
chybělo více klidu či střeleckého 
štěstí.

Drnovice – Doubravice 3:1 
(1:0), Haničinec 2, Pavel J. – Da-
něk Jan.

Domácí byli po celý zápas jasně 
lepší. Skóre otevřel v první půli 
Haničinec, který navíc trefi l i břev-
no. Hosté sice ve 3. minutě druhé 
půle vyrovnali, ale to bylo z jejich 
strany vše. Bylo jen otázkou času, 
kdy se Drnovice prosadí střelecky. 
Povedlo se to znovu Haničincovi, 
v závěru pečetil Pavel. 

Vysočany – Rudice 2:2 (2:1), 
Poláček, Slouka J. – Pernica, Se-
hnal. 

Domácí nepotvrdili roli favori-

ta. Prohrávali od začátku brankou 
Pernici. Slouka a po deseti minu-
tách Poláček sice otočili skóre, po-
slední slovo ale měla opět Rudice. 
Na odpovídající remízu zarovnal 
stav zápasu Sehnal.

Letovice – Šošůvka 1:3 (0:1), 
Tesař – Krátký 2, Kuchař.

Letovické jaro je špatné. Zraně-
né hráče se nedaří nahradit a ten-
tokrát to využila naplno Šošůvka. 
Vedla od 18. minuty, po změně 
stran se Tesařovi podařilo vyrov-
nat. Hosté pak ještě dvěma góly 
strhli vítězství na svoji stranu.

Vavřinec – Kořenec 1:1 (1:0), 
Přikryl – Kuda. 

Ve Vavřinci slavili druhý bod 
v tomto ročníku okresního přebo-
ru. Hosté byli sice jasně fotbalo-
vější, na výhru jim to ale nestači-
lo. Domácí do půle vedli, Kořenec 
dokázal pouze Kudou vyrovnat.

Sloup – Lysice 3:0 (1:0), Bou-
da, Nečas, Trefi l.

Spanilá jízda Sloupu pokračuje. 
Lysice přijely s jasným cílem pří-
liš neinkasovat a nakonec se jim to 
vcelku podařilo. Domácí vedli po 
hlavičce Boudy po rohovém kopu. 
Další branky přidali ještě Nečas 
a Trefi l, zbývající šance skončily 
nevyužity i díky výborně chytají-
címu lysickému brankáři. 
  1.  Jedovnice  19  13  1  5  55:34  40
  2.  Sloup  19  12  3  4  46:24  39
  3.  Lipovec  19  11  3  5  45:25  36 
  4.  Doubravice  19  11  2  6  49:31  35 
  5.  Drnovice  19  10  4  5  51:40  34 
  6.  Letovice  19  9  3  7  43:35  30 
  7.  Boskovice B  19  7  6  6  44:39  27 
  8.  Vysočany  19  8  3  8  42:46  27 
  9.  Šošůvka  19  7  3  9  47:49  24 
  10.  Kořenec  19  6  5  8  41:38  23 
  11.  Rudice  19  6  5  8  34:37  23 
  12.  Olomučany  19  6  3  10  29:48  21 
  13.  Lysice  19  4  3  12  22:62  15
  14.  Vavřinec  19  0  2  17  22:62  2

Brno - V sobotu odstartoval 
v Brně seriál Vema mistrovství 
ČR v biketrialu 2011. Již tak dost 
široké startovní pole rozšířili i slo-
venští jezdci, kteří využili našeho 
podniku ke své nominaci na MS. 

Pod dohledem televizních ka-
mer se vždy nejvíce daří Vác-
lavu Kolářovi a i tentokrát to v 
nejvyšší kategorii Elite potvrdil, 
když zvítězil s velkým náskokem. 

Naopak Martinu Kakáčovi se 
v této třídě, také již tradičně úvod 
sezony nevydařil, když skončil 
desátý. V kategorii Junior jezdí 
letos posledním rokem Václav 
Gryc a i on se musel spokojit jen 
s „bramborovou“ medailí. Po loň-
ském druhém místě v kategorii 
Beginner postoupil do Juniorů i 
Michal Stloukal. Srdnatě bojoval 
s nástrahami obtížnějších tratí 

a výsledkem bylo pěkné deváté 
místo. Posledním rokem závodí 
v kategorii Minime Ondra Šenk. 
Ani jemu se vstup do sezony ne-
vydařil podle jeho představ a vý-
sledkem bylo páté místo.

Letošní Vema mistrovství ČR 
má sedm podniků. Počátkem 
června hostí mistrovství Evro-
py švédský Bjorkvik, v červnu 
a červenci proběhnou dva závo-

dy Evropského poháru ve Francii 
a Itálii a na konci července odces-
tují jezdci na mistrovství světa do 
Březové u Sokolova a španělské-
ho Sant Miguel de Campmajor. 
Celý seriál MČR bude zakončen 
v listopadu fi nálovým závodem 
na brněnském výstavišti v rámci 
veletrhu Sportlife. V Blansku bu-
deme moci povzbudit naše jezdce 
25. června. (rk, bh)

Kolář v biketrialové premiéře skončil první

Boskovice - Ve dnech 15. - 17. 
dubna proběhlo v nádherné spor-
tovní hale v Bílovci nedaleko Os-
travy první kolo mistrovství ČR ve 
volejbalu žaček. Jako vítěz přeboru 
Jihomoravského kraje se turnaje 
zúčastnily také hráčky TJ Minerva 
Boskovice. 

Hned první páteční zápas našeho 
družstva vyvrátil obavy, že budeme 
jen do počtu. Po výborném výko-
nu jsme porazili Hradec Králové 
2:1. V následujícím utkání jsme 
pokračovali v dobré hře, ale nako-
nec jsme po nezvládnutých kon-
covkách obou setů těsně podlehli 
Uherskému Hradišti.

Sobotní ráno nás nezastihlo 
v dobré formě a hned první zápas 
s domácím Bílovcem v bouřlivé 
atmosféře byl začátkem celodenní 
herní mizérie. Zbytečný respekt ze 
soupeřek a doslova strach z vlast-
ních chyb nám pak nedovolily 
předvést svoji hru, a tak jsme ne-
dokázali uhrát ani set v zápasech 
s Moravskou Třebovou, ani s poz-
dějším vítězem Olomoucí.

V neděli nás čekaly poslední dva 
zápasy s Libercem a Novým Vese-

lím. Liberec přijel do Bílovce jako 
papírový favorit, ale svými nepře-
svědčivými výkony nám umožnil 
dosáhnout druhého vítězství. Závě-
rečný zápas měl být po předchozím 
dobrém výkonu nejsnadnějším, 
protože tým Nového Veselí získal 
v celém dosavadním průběhu tur-
naje pouhé dva sety. Ale podcenění 
protivníka a postupně dostavující 
se únava udělaly své a soupeř tak 
zaznamenal jediný úspěch právě 
s naším celkem. 

Celkově však hodnotíme naše 
účinkování velice pozitivně, vždyť 
to byl turnaj družstev s nepoměrně 
větší hráčskou základnou a zkuše-
nostmi, takže i celkové sedmé mís-
to je v podstatě úspěchem. Někteří 
ani nevěděli, kde Boskovice leží, 
proto doufáme, že jsme udělali prv-
ní krok ke zviditelnění boskovické-
ho volejbalu. Trenéři J. Zemánek 
 a M. Meluzín

Zleva nahoře: M. Hrdá, Z. Zrůstko-
vá, M. Procházková, M. Chlupová, 
T. Přibylová, V. Ošlejšková. Zleva 
dole: J. Ryšavá, N. Kraváčková 
a G. Janků.  Foto archiv

Blansko - Po několikaleté pře-
stávce přivítá kuželna TJ ČKD 
Blansko o tomto víkendu 7. a 8. 
května opět jednu z vrcholných 
akcí v tomto sportovním odvětví. 
Mistrovství České republiky jed-
notlivců mužů. Na startu se obje-
ví osmačtyřicet nejlepších ze síta 
kvalifi kací. 

V prvním hracím dnu, tedy 
v sobotu, se koná první nához, 
který pošle do druhého fi nálového 
dne čtyřiadvacítku nejlepších pod-
le dosaženého pořadí. „Jsme rádi, 
že Česká kuželkářské asociace po-
věřila TJ ČKD Blansko pořádáním 
této soutěže. Je to ocenění dobré 
práce našeho výboru a oddílu ku-

želek,“ je spokojen předseda jed-
noty Michal Souček. 

Akce se koná pod záštitou 
radnice a za spolupráce s několi-
ka sponzory. „Chci touto cestou 
milovníky kuželkářského sportu 
upřímně na líté víkendové boje 
české elity pozvat, určitě se bude 
na co dívat,“ dodává.  (bh)

Blansko přivítá nejlepší kuželkáře

Znojmo - Finálový turnaj O pohár předsedy 
JmKFS se konal v úterý ve Znojmě. Blanenští 
chlapci ročníku 1998 neprohráli ani jeden zá-
pas a po dvanácti letech dosáhli na první místo. 
Z rukou předsedy JmKFS Pavla Blahy tak za-
slouženě převzali putovní pohár. Ve dnech 17. 
a 18. června se tento úspěšný výběr zúčastní 
moravského fi nále, které se uskuteční v Jakub-
čovicích. Velké poděkování patří všem hráčům 
a realizačnímu týmu ve složení Radek Majer 
(trenér), Jiří Pokoj ml. a Pavel Zmeko (asisten-
ti), kteří odvedli velice dobrou práci. 

Neztratil se ani mladší výběr hráčů ročníku 
1999, který sice rovněž neprohrál ani jeden zá-
pas, ale na prvenství to nestačilo a musel se 
spokojit s druhým místem. Taktéž hráčům to-
hoto výběru pod vedením trenéra Josefa Šmer-
dy a asistenta Luboše Šustra se sluší vzdát hold 
za vzornou reprezentaci.  (sy, bh)

Výběr má jihomoravský pohár

Úspěch. Vynikající úspěch dosáhli chlapci výběru OFS Blansko 
z ročníku 1998 na turnaji ve Znojmě.  Foto Jiří Sychra

A
Blanenští plavci o víkendu opět 

sbírali přední umístění. Na jubi-
lejním 25. ročníku závodů žactva 
a dospělých Cena Třebovské loko-
motivy proměnil Dominik Špaček 
v žákovské kategorii všech pět 
svých startů ve vítězství. 

Ve vodě soupeřil s plavci dva-
ceti oddílů a vyhrál nejen svou 
oblíbenou trať 100 m prsa v no-
vém osobním rekordu, ale i 100 
m polohově, 100 m motýlek, 
100 m znak a 50 m kraul. Mezi 
dospělými si zase dobře vedl Jan 
Vencel, který dohmátl první na 
stovce prsa, druhý na stovce mo-
týlek a polohový závod. V žákov-
ské kategorii děvčat se v prsařské 
stovce objevila na druhém místě 
Petra Pokorná a těsně za ní Vero-
nika Zamazalová. 

Ceny pro vítěze byly tento-
krát velmi netradiční a potěšily, 
ale především pobavily, všech-
ny zúčastněné. Místo medailí se 
totiž rozdávaly chleby, štrúdly, 
hanácké koláče, vánočky, okur-
ky, salámy, ba dokonce i toaletní 
papíry a pro dospělé pivo a víno. 
Blanenské družstvo odjíždělo 
z České Třebové s výslužkou, 
která připomínala víkendový ná-
kup v supermarketu. (vv)

Mí  nk. V obnovené tradici Memoriálu Věry Bušové-Gilkové po-
kračují blanenš   atle  . Na hlavní tra   800 m žen byla nejrychlejší 
Anna Tancerová z Přísno  c. Výsledky na internetových stránkách 
www.zrcadlo.net. Foto Bohumil Hlaváček

K   

Titul v podnikové lize kuželkářů  obhájilo DSB Euro. Na snímku nejlepší jed-
notlivci tře   A. Štrait, první J. Semrád a druhý R. Nezval. Foto P. Dvořák

Vítězství obhájilo DSB Euro

* TJ Sokol Černá Hora připravuje na 8. května další ročník Běhu Černou Horou 
– Memoriál MUDr. Jaroslava Hubky. Tato významná sportovní akce našeho regi-
onu je i v letošním roce zařazena do seriálu Okresní běžecké ligy a má obrovskou 
tradici i prestiž v běžeckém prostředí Jihomoravského kraje. Prezentace závod-
níků začíná ve sportovním areálu v Černé Hoře od 8 hodin, start prvního závo-
du je v 9 hodin. Kategorie, propozice, vítěze i časy včetně fotografi í můžete najít 
na www.beh.webnode.cz nebo na internetových stránkách městyse Černá Hora 
www.obeccernahora.eu.  (zpr)
* TJ Sokol Bořitov zve na silniční cyklistické závody O mistra Bořitova, které se 
uskuteční v neděli 8. května. Je vypsáno patnáct věkových kategoriích od 2 let po 
veterány, v dětských kategoriích se závodí i na odrážedlech a koloběžkách. Pre-
zentace závodníků je v 9.30 hod u obecního úřadu, zahájení závodu v 10 hod. od 
nejmladší kategorie.  (zpr)

Pokračovala I.B třída. Na pro-
gramu byla dvě okresní derby.

Bořitov – Olešnice 6:1 (2:0), 
Richtr J. 4, Klicpera, Koláček - 
Kalas.

Výsledek napovídá, jaký mělo 
utkání průběh. Domácí měli celý 
zápas pod kontrolou. Vedli již 
v poločase a po změně stran si ješ-
tě zastříleli. Hned čtyřmi branka-
mi se blýskl s chutí hrající domácí 
Jaroslav Richtr.

Blansko B – Černá Hora 1:1 
(0:1), Hanskut – Němec.

Domácí hned v úvodu zazdili 
Antalem tutovku a přišel trest. Ak-
tivně hrající Libor Němec napřáhl 
a bylo to 0:1. Hosté vycítili šanci 
na plný bodový zisk, který by jim 
v situaci na konci tabulky pomo-
hl. Tato vidina je ale paradoxně 
znervózněla a ve druhém poločase 
srovnal Hanskut na zaslouženou 
remízu.

Svratka Brno – Kunštát 1:2 
(1:0), Mihola, Truhlář. 

Kunštátští hráči dojeli do Brna 
s tajným plánem na zisk bodů. 
Ten však rychle vzal za své, pro-
tože domácí ve 12. minutě dali 
gól a notně povzbuzení pak byli 
lepším celkem. Druhá půle ale 
již patřila hostům, kteří dvěma 
brankami otočili skóre. Zbytek 
utkání již kontrolovali a jen smů-
la v koncovce je připravila o vý-
raznější výhru. 

Středeční dohrávka: Černá 
Hora – Medlánky 6:2 (4:0).  (bh)
  1.  Tišnov  19  11  3  5  29:14  36 
  2.  FKD  19  9  7  3  22:13  34 
  3.  Bohdalice  19  10  2  7  36:22  32
  4.  Bořitov  19  9  4  6  33:31  31
  5.  Bosonohy  19  9  3  7  36:27  30 
  6.  Kunštát  19  7  8  4  21:20  29
  7.  Medlánky  19  8 2  9  30:27  26 
  8.  Svratka  19  7  4  8  32:33  25 
  9.  Blansko B  19  7  4  8  29:33  25 
  10.  Ivanovice  19  7  4  8  20:27  25 
  11.  Ochoz  19  6  5  8  20:36  23 
  12.  Rousínov B  19  5  6  8  22:24  21 
  13.  Černá Hora  19  4  6  9  23:29  18 
  14.  Olešnice  19  3  4  12  13:30  13

Blansko B – Černá Hora 1:1. Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Černá Hora 1:1. Foto Bohumil Hlaváček



 

Radim Hruška

V e d e n í 
l e t o v i c k é 
radnice si 
pro letoš-
ní rok i do 
b u d o u c n a 
v y t ý č i l o 
řadu úkolů. 
Co se bude 
v Letovicích 
dít a co město trápí, vysvětlil 
jeho starosta Vladimír Stejskal.

Můžete přiblížit, jaké inves-
 ční akce plánujete na letošní 

rok?
Připravujeme jich celou řadu. 

Máme schválený rozpočet, 
v němž jsou priority jasně dané. 
Patří mezi ně vybudování vodo-
vodu Borová, dokončení opravy 
ulic v oblas   Rekreační a dolního 
konce ulice Jaroslava Haška. V le-
tošním roce bychom také měli 
dokončit zateplení a výměnu 

oken v mateřské škole v místní 
čás   Třebě  n.

A co se týká budoucnos  ?
To je velice složitá otázka. 

Všechno závisí na finančních 
prostředcích. Máme naplánova-
né akce, které je nutné kromě 
rozpočtu města financovat také 
pomocí různých dotací. Nicmé-
ně chceme pokračovat v rekon-
strukci dětských hřišť, dokončit 
opravu městského úřadu nebo 
vytvořit sportovní areál pro 
seniory. Chceme také pokračo-
vat v postupných opravách ulic 
města. Za tímto účelem máme 
vytvořenou speciální komisi, 
která zpracovává dlouhodobý 
plán, který se bude zabývat ne-
jen čtyřletým volebním obdo-
bím, ale chtěli bychom plánovat 
do patnácti až dvacetiletého 
výhledu. V této oblasti budeme 
tedy dobře připraveni. Úpravy 
povrchu vozovek navazují na 
řadu jiných akcí, jako jsou napří-

klad opravy vodovodního řadu, 
elektrické sítě, kanalizace a dal-
ší. Úkol je to komplikovaný, ale 
co se týče stavu ulic, tak na tom 
nejsme nijak špatně. Dá se říci, 
že nejhorší úseky se nám daří 
postupně opravovat.

Budeme také pokračovat v re-
generaci bytového fondu a chce-
me začít první etapu stavby ko-
lumbária na místním hřbitově. 
Akcí je opravdu hodně, je v nich 
i zahájení postupné rekonstruk-
ce náměs  , hovoří se o budo-
vání parkoviště napro   hasičské 
zbrojnici a zřízení placeného par-
kovacího systému na náměs  . 
Chceme vybudovat také několik 
cyklostezek a kamerový systém 
s centrálním pultem, abychom 
zajis  li bezpečnost a majetky 
lidí žijících v Letovicích. Cílem je 
vytvořit místní památník, jakési 
muzeum, které ve městě není. 
Jako službu pro obyvatele města 
připravujeme živé videopřenosy 
z jednání zastupitelstva. 

Jaké vidíte v současné době 
největší problémy Letovic, a jak 
je chcete řešit?

Velký problém, na který si lidé 
nejčastěji stěžují, je absence ve-
řejných toalet. V letošním roce by 
nám už nemělo nic bránit v jejich 
stavbě. Máme vydané stavební 
povolení. Na jejich umístění jsme 
se dohodli jak v zastupitelstvu, 
tak v radě města. Budou umístě-
ny v Tyršově ulici za poštou. Do 
října bychom je chtěli zprovoznit. 
Budeme budovat pouze základo-
vou desku s inženýrskými sítěmi, 
na ni pak bude osazen bezbarié-
rový a bezúdržbový objekt. 

Druhá věc je křižovatka na 
náměs  . Je to jakýsi patvar, kte-
rý bychom jinde těžko hledali. 
Situace se dá v podstatě řešit 
dvěma způsoby. Jedním z nich je 
rekonstrukce náměs  , pokud se 
podaří sehnat fi nanční prostřed-
ky. Druhým je radikální zásah, při 
kterém se zlikviduje parkoviště, 
které je uprostřed křižovatky 

napro   základní umělecké škole 
a vytvoří se klasická křižovatka 
ve tvaru T s přehledným doprav-
ním značením, aby byla pro řidi-
če naprosto srozumitelná.

Dlouhou dobu také probíráte 
otázku stálého kina. Jak to s ním 
vypadá?

Největším problémem je, že 
objekt, ve kterém kino sídlí, není 
ve vlastnictví města. Tím pádem 
jsme nemohli investovat do re-
konstrukce vybavení, aby odpo-
vídalo moderním trendům. Bohu-
žel v dnešní době tak nemůžeme 
konkurovat velkým mul  plexům. 
Rozhodli jsme se proto, že k polo-
le   letošního roku ukončíme jeho 
činnost. Hledáme nějaké řešení, 
abychom lidem nabídli alespoň 
letní kino. Druhá věc je, že kino 
trápí malý počet návštěvníků. 
Několikrát za měsíc se stává i to, 
že se vůbec nepromítá, protože 
není pro koho – přijdou tři nebo 
čtyři lidé. Město kino navíc ročně 

dotuje zhruba osmi sty  síci koru-
nami. 

Co byste chtěl na závěr vzká-
zat obyvatelům Letovic?

Já se budu snažit, aby celé Le-
tovice i místní čás   byly uklizené 
a náměs   v Letovicích se pěkně 
rozkvetlo. 

Po zimě bych chtěl občanům 
především poděkovat za to, jak 
se postavili k údržbě chodníků 
a okolí svých domů, i když pod-
le zákona teore  cky nemuseli. 
Zároveň bych je chtěl poprosit, 
aby udržovali prostor kolem 
svého obydlí v pěkném stavu. Já 
sám mohu slíbit, že se budeme 
snažit, aby bylo náměs   a střed 
města uklizené, pokusíme se ná-
měs   i více „rozkvést“. Chceme, 
aby bylo naše město čisté a lá-
kalo k návštěvě. Abychom se za 
něj nemuseli stydět. Bylo by také 
dobré, abychom začali kulturně 
a sportovně žít a neseděli jen 
doma před obrazovkami.

LetoviceLetovice  žijí kulturou a sportemžijí kulturou a sportem

KVĚTEN
 7. 5.  V. Opatovice, klubovna KČT - 18. ročník pochodu
  a cyklojízdy Velké Opatovice – Javoříčko
 7. 5.  V. Opatovice - Pohár Malé Hané, soutěž mladých hasičů
 8. 5.  V. Opatovice, Dům zahrádkářů - Jarní výstava tulipánů
 10. 5.  Letovice, kulturní dům – Jak se Honza učil čarovat, 
  divadlo pro dě  
 14. a 15. 5.  Letovice, kulturní dům, zámek, ZUŠ – Mezinárodní
   fes  val dechových hudeb
 14. 5.  V. Opatovice – Sraz modelů bojové techniky
 25. 5.  V. Opatovice, škola – Olympiáda žactva 1. ročníků
 25. 5.  Letovice, kulturní dům – Hudební slavnos   2011
 28. 5.  Letovice, koupaliště – Okolo s kolem, cyklis  cký závod
 28. 5.  Letovice, zámek – Floriánský jarmark
 28. 5.  V. Opatovice, zámecký park – Den dě  

ČERVEN
 4. 6.  Letovice, klášter – Prohlídky historické lékárny 
  v Klášteře Milosrdných bratří
 4. 6.  V. Opatovice, kartografi cké centrum – Muzejní noc

 11. 6.  V. Opatovice, hřiště – Putování za šamotovým 
  plátkem, pochod
 23. 6.  Letovice, kulturní dům – Koncert skupiny No name
 24. 6.  Letovice, kulturní dům – Brněnské pohádkové te  ny 
  v ZOO, divadlo pro dě  

ČERVENEC
 2. 7.  V. Opatovice, hřiště v zámeckém parku – Hasičské 
  slavnos   piva
 3. 7.  Letovice, hřiště – Pouť
 3. 7.  V. Opatovice – Smolenský Titanic, přehlídka modelů
 2., 7., 14.,  Letovice, klášter – Prohlídky historické lékárny 
 21. a 28. 7.  v Klášteře Milosrdných bratří
 30. 7.  Vanovice, prostranství u hasičské zbrojnice – 
  Malohanácký řemeslný jarmark

SRPEN
 4., 6., 11.,  Letovice, klášter – Prohlídky historické lékárny 
 18. a 25. 8. v Klášteře Milosrdných bratří
 19. 8.  Letovice, kulturní dům – Výstava Klubu moravských 
  fotografů
 26. a 27. 8.  Letovice, přehrada – Závody dračích lodí
 27. a 28. 8.  V. Opatovice, zámek – Výstava ovoce, zeleniny 
  a kvě  n a Národní výstava jiřinek
 28. 8.  Letovice, koupaliště – Fes  val 3+1
 28. 8.  Vísky, agrocentrum Ohrada – Dožínky

ZÁŘÍ
 3. a 4. 9.  Úsobrno, OÚ – X. ročník Franty Úsobrňáka, cyklovýlet 
 3. 9.  Šebetov – Okolo Malé Hané, cyklovýlet
 10. 9.  Letovice, klášter – Prohlídky historické lékárny 
  v Klášteře Milosrdných bratří
 10. 9.  Svitávka – VI. Svitávecký jarmark
 17. 9.  V. Opatovice, koupaliště – Velkoopatovická zátoka, 
  přehlídka modelů
 21. 9.  Letovice, zámecký park – Běh zámeckým parkem
 24. 9.  Úsobrno, obecní sál – IV. Úsobrnské vinobraní
 24. 9.  Letovice, zámecký park – Pohádková sobota 
  v zámeckém parku

ŘÍJEN
 2. 10.  V. Opatovice, dům zahrádkářů – Výstava ovoce
 7. 10.  Letovice, kulturní dům – Koncert Pavlíny Jíšové a přátel

LISTOPAD
 5. 11.  Letovice, sportovní hala – Běh okolo přehrady Kře  nky
 10. 11.  Letovice, kulturní dům – Honza Nebojsa, divadlo pro dě  
 26. 11.  V. Opatovice, klubovna KČT – Zamykání turis  ckých 
  cest v okolí V. Opatovic
 26. a 27. 11.  V. Opatovice, kart. centrum – Prodejní vánoční výstava
 27. 11.  Letovice, náměs   – Tradiční přivítání času adventního, 
  zpívání a koledování pod vánočním stromem
 30. 11.  Letovice, kulturní dům – Betlémy, adventní výstava

PROSINEC
 7. 12.  Letovice, kulturní dům – Zimní příběhy včelích 
  medvídků, divadlo pro dě  
 20. až 26. 12.  Boro  n, arboretum – Pohyblivé betlémy, výstava
 24. 12.  Letovice, náměs   – Polévka pro chudé i bohaté
 31. 12.  Letovice, náměs   – Silvestrovské rozloučení se 
  starým rokem a přivítání nového roku
 31. 12.  V. Opatovice, letní kino – Silvestrovské promítání 
  pro dě   s ohňostrojem

Vybrané plánované letošní akce na Letovicku

Zámek nabídne také zoo koutek

Vladimír Stejskal: Chceme, aby město lákalo k návštěvě

 Dračí lodě na Kře  nce Dračí lodě na Kře  nce

 Okolo s kolem Okolo s kolem

JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ 
ADVOKÁT

oznamuje, že od 1. dubna 2011 poskytuje veškeré právní služby 
a poradenství pro občany i podnikatele v samostatné advokátní kan-
celáři na adrese Masarykovo nám. 1065, Letovice (budova bývalého 

finančního úřadu, II. patro, kancelář č. 26). 

Pracovní doba:
Pondělí 9–12 hod  (13–16 hod. kancelář na MěÚ Olešnice)
Úterý  (13–16 hod. kancelář na MěÚ Kunštát)
Středa 9–12 hod 13–16 hod.
Čtvrtek  13–16 hod.
Pátek dle individuální domluvy

Kontakt: tel.: 608 211 469, e-mail: kamilavranova@seznam.cz

§ § NABÍDKA 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ

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

v lokalitě v Kunštátě  mezi ulicemi 
Zahradní a Sokolská. 

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

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

osobní jednání možno domluvit 
na telefonním čísle 515 534 313.

,

Prvního května vstoupil do nové 
sezony také letovický zámek. I když 
postupně prochází nákladnou re-
konstrukcí, svým návštěvníkům má 
co nabídnout. Například oprave-
nou mučírnu s hladomornou nebo 
novomanželské apartmá se čtyřmi 
pokoji, koupelnou a kuchyňkou. 
Pro nejmenší je pak připravený 
malý zoo koutek. Během sezony se 
bude v jeho zdech odehrávat také 
řada kulturních akcí, burzy staro-
žitnos   nebo historický jarmark. 
Kromě toho vyšla nová publikace 
o Starých pověstech letovických, 
kterou je možné zakoupit přímo 
na zámku. 

Prohlídka zámku bude probíhat 

bez průvodce, návštěvník dosta-
ne brožurku s informacemi, může 
prozkoumat celý komplex budov 
bez omezení, vše je zcela přístup-
né, což později po dokončení prací 
již nebude možné, jelikož část zám-
ku bude uzavřena. Pro návštěv-
níky nepla   také žádné časové 
omezení včetně zámecké zahrady 
s rybníčkem. Je možné si prohléd-
nout též zámecké sklepení, kde se 
nachází i hladomorna. Přízemí bý-
valo původně hrad a prohlídka je 
podobná hradu, první i druhé pa-
tro jsou již zámecké komnaty. To-
čitým schodištěm se dostanete do 
jízdárny. Po prohlídce je k dispozici 
zámecká restaurace v jízdárně.

V parku je možné odpočinout 
si u jezírka, kde můžete strávit 
příjemné odpoledne. Jízdárnu je 
možné využít k pořádání výstav, 
koncertů, rodinných a fi remních 
oslav a různých hudebních pro-
dukcí. V areálu se nachází obchod 
se suvenýry a starožitnostmi i ga-
lerie různých uměleckých předmě-
tů. Výstavy probíhají stále po dobu 
prohlídek a jsou volně přístupné. 
K vidění je muzeum Zemědělské 
techniky.

Za vstup do historického ob-
jektu  zapla   dospělí sedmdesát 
a dě   čtyřicet korun. Otevřeno je 
denně od deví   do osmnác   ho-
din.  (hrr)
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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

WWW.ROCK-PARADISE.CZ
ROCK PARADISE

SUPPORT
LESBIENS
WOHNOUT
ALEŠ BRICHTA BAND

SAGITTARI KOCHANSKI SK

GATE CRASHER EUTHANASIA

  LIWID    REBEL

11.6.2011
ZÁMEK

LETOVICE

OPEN AIR FESTIVALUVÁDÍ

II.

Záštitu p evzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr.Michal Hašek a m sto Letovice.

P EDPRODEJ V SÍTÍCH

TIC LETOVICE

bytového textilu: 
 záclony pletené a voály v metráži, 
polokonfekci (záclony s olůvkem) 

 i konfekci
 dekorační tkaniny 

 i závěsové soupravy 
 ubrusy

textilní galanterie:
 tyly pevné i elastické
 krajky a krajkoviny pevné i elastické
 hladké elastické úplety

technické textilie:
technické síťoviny
3D úplety

e-shop: www.tylex.cz

Tylex Letovice, a.s. 
- tradiční český výrobce

Společnost Tylex vyrábí a prodává produkty: 

Podniková prodejna se nachází v areálu výrobního závodu na ul. Brněnská 3, 
Letovice, tel.: 516 801 490, mobil: 731 126 218, e-mail: bparalova@tylex.cz
Otevírací doba:  Po–Pá 8.00–16.00 hodin

 ceny přímo od výrobce  konfekční dílna (záclony a závěsy na míru)
 internetový obchod

Tylex Letovice, a.s., Brněnská 3, 679 61 Letovice, 
tel.: 516 801 100, fax: 516 474 229, e-mail: prodej@tylex.cz

 stolařské potřeby
spojovací materiál
potřeby pro řemeslníky
potřeby pro kutily
elektrické ruční nářadí 

Českobratrská 3, Letovice (za Albertem)
www.stolmat.cz    info@solmat.cz     tel.: 515 538 885

Nově otevřená prodejna

 PORAĎTE NÁM PŘI ROZŠIŘOVÁNÍ SORTIMENTU

SLEVY PRO
ŘEMESLNÍKY!

Koupaliště: Ceny se nemění
V květnu budou v Letovicích fi nišovat přípravy na otevření tamního 

koupaliště. Jako tradičně bude zprovozněno v červnu, ale bude zále-
žet na počasí. Rozpočet města počítá s fi nančními prostředky na malé 
opravy. „Po zimě se budou opravovat drobnější věci, počítá se s reno-
vací nátěru bazénové vany a sečením trávy. Předpokládám, že bychom 
měli otevírat v polovině června. Ceny se opro   loňskému roku nemění. 
Dospělá osoba zapla   za celý den čtyřicet korun, s rodinným pasem 
pak o pět korun méně. Dě   do patnác   let pětadvacet korun respek  -
ve dvacet a dě   do tří let mají vstup zdarma,“ vysvětlil starosta Letovic 
Vladimír Stejskal. Koupaliště nabízí kromě plavecké a rekreační čás   
také vodní prvky a tobogán. V těsné blízkos   je možné využít tenisové 
a volejbalové kurty nebo minigolfové hřiště.  (hrr)

Tylex Letovice, a.s. – tradice a kvalita
Tylex Letovice, akciová společnost, je tradiční český tex-

 lní výrobce. Počátky fi rmy sahají až do roku 1832, kdy byla 
na strojích tajně dovezených z Anglie zahájena výroba bo-
binetových tylů. Výrobní sor  ment v průběhu let prodělal 
řadu změn, k tylům přibyla výroba bavlněných záclon a kra-
jek. Tkací stroje byly postupně nahrazovány výkonnějšími 
stroji pletacími, nejdříve mechanickými, později již elektro-
nicky řízenými; materiály zaznamenaly postupný přesun od 
bavlny k polyesteru a polyamidu.

Výrobní sor  ment v současnos   zahrnuje: 
- tex  lní aplikace do interiéru (pletené záclony, ubrusy 

a závěsy, ve formě metráže, polokonfekce i konfekce) 
- pletené pevné a elas  cké krajky a krajkoviny, hladké 

elas  cké úplety vč. plavkovin, určené především pro vý-
robce dámského prádla 

- technické tex  lie (technické síťoviny a distanční úplety) 
- služby (zušlechťování).
Pletené záclony, ubrusy, krajky, krajkoviny a síťoviny jsou 

tradičními výrobky fi rmy Tylex; v posledních letech byla 
za podpory dotací z EU zavedena výroba distančních (3D) 
úpletů, které díky trojrozměrné struktuře nabývají vlastnos-
 , které je řadí do oblas   vysocefunkčních tex  lií. Distanční 

tex  lie nacházejí řadu průmyslových aplikací v nábytkář-
ském, oděvním, obuvnickém a automobilovém průmyslu, 
stejně jako např. ve zdravotnictví.

Inves  čně se nezapomnělo ani na strategicky význam-
nou zušlechťovnu. Při rozšiřování strojového parku byly 
pořízeny i nové barvicí aparáty umožňující zpracování nejen 
tradičních osnovních pletenin – kromě fi nalizace vlastních 

výrobků fi rma pamatuje i na možnost využívání odborných 
znalos   a navýšených kapacit pro služby tuzemským i zahra-
ničním tex  lním výrobcům. 

Ve výrobním procesu fi rma používá výhradně kvalitní zá-
kladní materiály, barviva a chemikálie evropských výrobců, 
důraz je kladen na dodržování zdravotnických a ekologic-
kých norem - naše výrobky splňují standardy cer  fi kátu Oe-
ko-tex. Firma Tylex je také nositelem cer  fi kátu potvrzující-
ho splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.

V obchodní oblas   je pro Tylex nejdůležitější tuzemský 
trh, následně pak trhy evropských zemí. V oblas   tex  lních 
aplikací do interiéru je nabídka vlastních pletených výrobků 
rozšířena o nabídku tkaného obchodního zboží (voály, or-
ganzy, dekorační tex  lie) původem ze SRN, Itálie a Turecka; 
toto zboží je určeno především pro tuzemský trh. Zákazníci 
Tylexu jsou obsluhováni prodejním útvarem fi rmy; tuzem-
ský trh je navíc regionálními prodejci, kteří navštěvují zákaz-
níky po celé ČR. Zákazníci si mohou výrobky Tylexu zakoupit 
také v podnikové prodejně v areálu závodu v Letovicích na 
Brněnské ulici nebo v Tylexshopu na www.tylex.cz.
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Velký dechový orchestr má za 
sebou na 2000 vystoupení

Na zámek dorazí více...
Pokračování ze str. 1
Na závěr bych rád řekl, že jak samotným fes  valem, tak i jed-

notlivými vystoupeními v městech a obcích, bychom rádi přispěli 
k propagaci dechové hudby. Dechová hudba je v mnohém nepo-
stradatelná na všemožných veřejných akcích. Tímto fes  valem 
bychom mohli naplnit naše představy o velmi důstojné oslavě 
poc  vého muzicírování a ukázat našim i zahraničním návštěvní-
kům bohatost našeho kulturního žívota. Pozvané orchestry to  ž 
prezentují všechny formy a rozmanité styly dechové hudby, od li-
dové dechovky až po koncertní dechové harmonie,“ dodal Pavel 
Göpfert.

Pavel Šmerda

V čele Velkého dechového or-
chestru ZUŠ Letovice stojí Petr 
Křivinka. Současný ředitel školy 
třímá dirigentskou taktovku už 
více než jedenáct let. 

Velký dechový orchestr ZUŠ 
Letovice, to je už ve svém oboru 
pojem. Můžete ho čtenářům tro-
chu více představit? 

Orchestr byl založen před 40 
lety. U jeho zrodu stál tehdy Petr 
Halamka, dlouholetý ředitel ZUŠ 
Letovice, který vedl orchestr 29 
let. V roce 2000 jsem ho vystřídal 
nejen v ředitelské funkci, ale pře-
vzal jsem po něm i dirigentskou 
taktovku a plnou zodpovědnost 
za orchestr a jeho další vývoj a 
růst. Vedu ho tedy již jedenáctým 
rokem. 

Dá se vůbec spočítat, kolik za 
tu dobu souborem prošlo hudeb-
níků?

Samozřejmě. Za dobu jeho 
existence prošlo  mto orchest-
rem 376 hudebníků. Mnozí z nich 
jsou dnes významnými hráči 
pres  žních českých profesionál-
ních orchestrů, řada absolventů 
váženými pedagogy uměleckých 
škol. Velká většina hráčů, kteří 
prošli VDO, se hudbě stále věnuje 
a jsou oporami mnohých amatér-

ských dechových orchestrů České 
republiky. 

Orchestr má za sebou celou 
řadu úspěchů. Můžete zmínit 
alespoň některé? 

VDO si za dobu své existence 
vydobyl vynikající postavení mezi 
velkými orchestry u nás i v ci-
zině. Navš  vil celkem jedenáct 
evropských zemí, mnohé z nich 
opakovaně. Zúčastnil se a zúčast-
ňuje velkých mezinárodních fes-
 valů, jako např. Kmochův Kolín, 

FIJO Cheb a Vačkářův Zbiroh. Na 
mezinárodních pres  žních sou-
těžích v Ostravě, Brně a Praze 
získal významné úspěchy a čelní 
umístění. Patří pravidelně k fi na-

listům ústředních kol soutěží de-
chových orchestrů ZUŠ ČR. Tyto 
soutěže jsou v tříletých cyklech 
a na posledních dvou v letech 
2007 a 2010 získal ve své kategorii 
1. místo. V říjnu roku 2010 se zú-
častnil pres  žní soutěže FIBM ve 
španělském letovisku Malgrad de 
Maar. Ve velmi silné konkurenci 
orchestrů celé Evropy získal vy-
nikající druhé místo. Celkem měl 
VDO za dobu 40 let své existence 
bezmála 2000 vystoupení a zhléd-
lo ho u nás a v zahraničí přes čtvrt 
milionu diváků.

Pojďme do současnos  ? Kolik 
má soubor nyní členů a v jakém 
věkovém rozložení?

V současné době má orchest 68 
členů. Otevřeli jsme ho všem, kdo 
mají o koncertní dechovou hudbu 
zájem, tedy i starším muzikantům. 
Vystupují zde hráči a absolven   
ZUŠ a samozřejmě učitelé de-
chových nástrojů naší školy, kteří 
společně se mnou dbají na kvalitu 
nácviku. Věkový průměr orchestru 
je 23 let, nejstaršímu hráči je 62, 
nejmladší má 11 let. 

Už asi dávno nepla  , že decho-
vý orchestr hraje pouze dechovou 
hudbu?

Orchestr má na repertoáru přes 

3000 skladeb nejrůznějšího cha-
rakteru. Od pochodů, polek a val-
číků klasiků české dechové hudby, 
přes koncertní a sólové skladby, až 
po hudbu fi lmovou, muzikálovou, 

swingovou, jazzovou a populární. 
Samozřejmě hrajeme i upravené 
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, 
B. Mar  nů, L. Janáčka a dalších 
velikánů světové hudby, které 

jsou zejména v zahraničí velmi 
žádané. Náš orchestr si může do-
volit zahrát úplně všechno, proto-
že to umožňuje jeho nástrojové 
obsazení. 

Od července minulého roku je 
otevřená nová prodejna PŠTRO-
SÍCH SPECIALIT v Bořitově „na 
Špitálce“ u kruhového objezdu 
na hlavní silnici Brno – Svitavy. 

Z přicházející sezonou grilová-ní si jistě přijdou labužníci na své. Nabízí se zde široký sortiment pštrosích specialit, také uzenářské výrobky z řeznictví Šutera Oleš-nice, zabijačká z Lešan, kvalitní jehněčí maso na objednání a další doplňkový sortiment jako např. kosmetika z pštrosího tuku, peří, pštrosí vejce, výrobky z pštrosí kůže apod.„Chceme zákazníkům nabíd-nout kvalitu, proto každý týden porážíme a dodáváme do prodej-ny vždy chlazené čerstvé pštrosí maso a uzeniny,“ řekl Marek Kubí-ček, jednatel Pštrosí farmy Doub-ravice. Jeho slova potvrzuje fakt, že produkty získaly ochrannou známku „Pštrosí produkty z Mo-ravského krasu“. Značka garantu-je, že výrobek je vyroben výrob-cem z Moravského krasu a okolí, kvalitní tradiční technologií z místních surovin, tudíž je šetrný k životnímu prostředí.Pštrosí maso je dietní maso, které má velmi nízký podíl tuku, obsahuje málo cholesterolu a je zdrojem životně důležitých látek, jako jsou plnohodnotné bíl-koviny, má vysoký obsah železa 

a vitaminů skupiny B a to v maxi-málně stravitelné podobě.Pštrosí maso je vhodné nejen k přípravě běžných pokrmů, ale můžeme ho použít při dietách 

žlučníkové, diabetu, onemoc-nění střev nebo metabolickém syndromu. Pštrosí maso je i přes nízký obsah tuku ve svalovině mi-mořádně šťavnaté a křehké, ale zráním ve vakuu po dobu 1 týdne až 14 dní se tyto vlastnosti ještě zvýrazní, v mase se během zrání působením enzymů uvolní struk-tura svaloviny, vazby mezi jednot-livými svalovými vlákny a maso se stane ještě křehčí.Důležité je samozřejmě balení masa, po porážce je maso vychla-zeno na 2°C, rozbouráno a baleno 

jako výsekové maso do přířezu (doba zrání je 3 dny a trvanlivost má 7 dní) může být baleno do va-kua (doba zrání min. 1 týden, tr-vanlivost v závislosti na teplotě až 3 týdny) jednotlivé kusy jsou ba-leny do vakua, balíčky ve velikosti 1, 2,5 a 5 kgTrvanlivost masa při dodrže-ní skladovacích podmínek 0-2°C po celou dobu chladírenského řetězce je minimálně 3 týdny, je však třeba počítat s tím, že každé posunutí teploty o 1°C znamená urychlení zrání a tím zkrácení tr-vanlivosti cca o jeden týden.Pštrosí maso svou chutí a vůní připomíná telecí maso s příchu-tí zvěřiny, má ale tmavší barvu. Je možno ho použít na přípravu všech pokrmů studené i teplé ku-chyně, vhodná je úprava vařením, dušením, pečením, ale nejlépe vynikne chuť pštrosího masa při grilování. Je možné ho kombi-novat s různým kořením. Aby maso projevilo svou přirozenou vůni, je vhodné jej minimálně hodinu před přípravou vyba-lit, postupné zvyšování teploty masa před tepelnou úpravou také podpoří samotnou chuť masa. Více zajímavých rad tipů a také receptů najdete na stránkách www.pstrosifarmadoubravice.cz.

Pštrosí farma má novou 
pobočku v Bořitově



PRODEJ
Prodám Renault Megane Coupé, 

1.6 16V 79kW rok 2001, stav dobrý, 
stříbrná metalíza, 20 tisíc+doplacení 
leasingu. Tel.: 608 943 932.

Prodám přenosnou výheň. Tel.: 
721 273 786.

Prodám štěňata borderteriéra 

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 

KUPON
na slevu5 % KUPO

N
na 

slev
u

10 %

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
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www.rs-servis.net

SLUŽBYSLUŽBY

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
vyhledáme 

za vás

Na m síc DUBEN

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32, 
679 23 LOMNICE

Oznámení 
o vyhlášení konkursního řízení

Rada městyse Lomnice v souladu s § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání (školský zákon) a § 3 vyhlášky MŠMT 

ČR č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, vyhlašuje konkursní řízení na funkci 

ředitele/ky Základní školy, Základní umělecké školy 
a Mateřské školy Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice, 

okres Brno - venkov, s předpokladem nástupu 1. 8. 2011. 

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2011 do 12.00 hod. 
Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na úřední desce 

městyse Lomnice a na www.lomnice.cz. Dotazy 
na tel.: 549 450 106, 549 450 314, e-mail:lomnice@volny.cz.

Městys ČERNÁ HORA
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora

tel.: 516 437 121
e-mail: info@cernahora.eu

www.cernahora.eu

ČERNÁ HORA - Pozemky
Městys Černá Hora nabízí pozemky k výstavbě RD v lokalitě 
Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní sítě - vodovod, 
kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení 
a komunikace. Pozemky mírně svažité, krásný výhled. Výměry 
od 1 106 do 1 236 m2.   Cena 800 Kč/m2

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

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

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. 

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.

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 samo-
statným vstupem, jídelna, kuchyň 
a sociální zařízení společné. Vhodné 
pro 2-4 osoby. Nájemné od 5.000,-
Kč + záloha na služby. K nastěhová-
ní 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, 
louky, remízky (na velikosti nezále-
ží). Platba ihned - v hotovosti. Tel.: 
733 133 790.

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

Mladá fi nančně zajištěná rodina 
hledá byt nebo dům okres Blansko, 
platba v hotovosti. Tel 722 940 998.

Zahradnictví Živa Lysice – nové zboží: 
Roubované jehličnany na kmínku – ba-
revné cypřišky, jalovce a další, pěkné 
trvalky a skalničky – přijeďte si vybrat. 
Tel.: 608 734 126.
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 V  – B , 1 0 2
2 V  – R -J , KP 1 0 2
3 B  – K , KP 1 0 2
4 R  – V , KP 1 0 2
5 B  B – B , I.B 1 0 2
6 M  – O , I.B 1 0 2
7 K  – I , I.B 1 0 2
8 B  – FKD, I.B 1 0 2
9 D  – B  B, OP 1 0 2

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

7. kolo7. kolo
TIPOVAČKA

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

1 B  – U  B , 1 0 2
2 B  – B , KP 1 0 2
3 Ž  – R , KP 1 0 2
4 R -J  – Z , KP 1 0 2
5 B  – B , I.B 1 0 2
6 O  – R  B, I.B 1 0 2
7 O  – B  B, I.B 1 0 2
8 Č  H  – S , I.B 1 0 2
9 K  – T , I.B 1 0 2

10 B  B – J , OP 1 0 2
11 L  – S , OP 1 0 2
12 K  – L , OP 1 0 2
13 R  – D , OP 1 0 2
14 Š  – V , OP 1 0 2

6. kolo6. kolo
TIPOVAČKA

H    

Úřední začátek muži v 16.30, dorost ve 
14.15, žáci v 10 hod. (pokud není uvedeno 
jinak)

Sobota 7. května
Divize: Blansko – Uherský Brod.
Krajský přebor: Bohunice – Boskovice. 
Židenice – Ráječko (10.30). 
I.B třída: Bosonohy – Bořitov (10.00).
III. třída: Skalice – Bořitov B: Hřava, 
Strya st. Olešnice B – Kotvrdovice: Krej-
číř, Lazar. Kunštát B – Vranová: Pospíšil, 
Nečas.
IV. třída: Vilémovice B – Adamov (17.00): 
Borek, Frýbort. Doubravice B – Cetkovice: 
Šebela, Zaoral. 
KP dorostu: Mutěnice – Boskovice 
(14.15, 16.30).
I. třída dorostu: Kunštát – Tišnov.
II. třída dorostu: Adamov – Vavři-
nec (10.00): Zaoral. Jedovnice – Sloup 
(16.00), Krempaský. Lipovec – Kotvr-
dovice (16.30): Svoboda. Ráječko – Olo-
mučany: Landa. Svitávka – Cetkovice: 
Pfeifer. 
KP žáci: Blansko – Sparta B (11.00, 13.15). 
Boskovice – HO-ŠA B (9.00, 10.45). 
I. třída žáci: Svratka B – Letovice (13.00, 
14.30).
OP starší žáci: Jedovnice – Vavřinec 
(14.00): Krempaský. Cetkovice – Kunštát 
(13.00): Hrnčíř. 
OP mladší žáci: Boskovice C – Blansko B 
(13.30): Burgr. 

Neděle 8. května
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Zbý-
šov.
I.B třída: Olešnice – Rousínov B. Ochoz 
– Blansko B. Černá Hora – Svratka. Kun-
štát – Tišnov.
II. třída: Boskovice B – Jedovnice: Pivo-
da, Krejčíř, Hrnčíř. Lipovec – Sloup: Král, 
Svoboda, Frýbort. Lysice – Vavřinec: Ma-
noušek, Tejkal, Ševčík. Kořenec – Letovi-
ce: Lazar, Pinkava, Stria. Šošůvka – Vyso-
čany: Brno-venkov, Brno-venkov, Brno-
venkov. Rudice – Drnovice: Nejezchleb, 
Skoták, Landa. Doubravice – Olomučany: 
Brno-město, Brno-město, Šebela. 
III. třída: Knínice – Lipůvka (ve Vískách): 
Nečas, Pospíšil. Ostrov – V. Opatovice: 
Brno-venkov. Vilémovice – Vísky: Jalový. 
Lažany – Ráječko B: Pfeifer, Hřava. 
IV. třída: Svitávka – Jedovnice B: Flek. 
Skalice B – Lomnice: Brno-město, Br-
no-město. Lažánky – Úsobrno: Stloukal. 
Kořenec B – Valchov (14.15): Pinkava, 
Lazar, Stria. Voděrady – Bukovina: Moř-
kovský. Černá Hora B – Benešov (14.15): 
Zemánek. 
KP dorostu: Starý Lískovec – Blansko 
(11.00, 13.15).
I. třída dorostu: Rudice – Letonice 
(14.00). Rájec-Jestřebí – Bučovice. 
II. třída dorostu: Lipůvka – Ostrov 
(13.30): Pfeifer. Vísky – Letovice: Pospí-
šil. Lysice – Doubravice (14.00): Tejkal, 
Manoušek, Ševčík.
I. třída žáci: Boskovice B – Tišnov (9.00, 
10.45).
OP starší žáci: Lipovec – Adamov 
(14.30): Svoboda. Rájec-Jestřebí – Li-
půvka. Sloup – Kotvrdovice (v Šošůvce): 
Pivoda. Rudice – Černá Hora: Manoušek. 
Olešnice – Vísky (14.30): Pernica. Voděra-
dy – V. Opatovice: Frýbort. Lysice – Dr-
novice: Borek. Knínice – Doubravice (ve 
Vískách): Pospíšil. 
OP mladší žáci: Vysočany – Kunštát 

(10.15): Janča. Olomučany – Rájec-Jestře-
bí (14.00): neobsazeno.
Divize ženy: Kotvrdovice – Kostelec 
(10.30): Vedral, Landa, Zaoral. Lažany – 
Drnovice (14.00): Kolář, Pfeifer, Hřava. 
Kunštát – Ráječko (10.00): Běhal, Moř-
kovský, Král.

Středa 11. května
Divize: Žďár n/S – Blansko (17.00).
KP žáci: Blansko – Svratka (16.00, 17.45). 
Boskovice – Veselí (16.00, 17.45). 

Čtvrtek 12. května
OP starší žáci: Sloup – Lipovec. Ru-
dice – Jedovnice. Č. Hora – Lipůvka. 
Kotvrdovice – Vavřinec. Ráječko – 
Adamov. Olešnice – Lysice. Kníni-
ce – Svitávka. Cetkovice – Voděrady. 
Kunštát – Vísky. Doubravice – V. Opa-
tovice. Vše v 17 hod. 

Sobota 14. května
Krajský přebor: Vracov – Rájec-Jestře-
bí. Boskovice – Kuřim.
I.B třída: Blansko B – Bohdalice. Me-
dlánky – Olešnice. 
III. třída: Kunštát B – Knínice. Vranová 
– Lažany. Ráječko B – Vilémovice.
IV. třída: Doubravice B – Svitávka.
KP dorostu: Blansko – Mutěnice (12.00, 
14.15). 
I. třída dorostu: Kunštát – Chrlice. Me-
dlánky – Rájec-Jestřebí (14.00).
KP žáci: M. Krumlov – Blansko (10.00, 
11.45). Bystrc B – Boskovice (9.00, 
10.45). 
I. třída žáci: Bučovice – Boskovice B 
(9.00, 10.45). Letovice – Slatina (9.00, 
10.45). 
OP mladší žáci: Olomučany – Kunštát 
(14.00).

Neděle 15. května
Divize: Vrchovina – Blansko (17.00).
Krajský přebor: Ráječko – Velká n/V.
I.B třída: Kunštát – Ivanovice. Tišnov – 
Černá Hora. Bořitov – FKD. 
II. třída: Doubravice – Boskovice B. 
Olomučany – Rudice. Drnovice – Šo-
šůvka. Vysočany – Kořenec. Letovice 
– Lysice. Vavřinec – Lipovec. Sloup – 
Jedovnice.
III. třída: Vísky – Ostrov. V. Opatovi-
ce – Olešnice B. Kotvrdovice – Skalice. 
Bořitov B – Lipůvka. 
IV. třída: Cetkovice – Č. Hora B. Bene-
šov – Vilémovice B. Adamov – Voděrady. 
Bukovina – Kořenec B. Valchov – Lažán-
ky. Úsobrno – Skalice B. Lomnice – Je-
dovnice B. 
KP dorostu: Boskovice – Svratka 
(10.00, 12.15). 
I. třída dorostu: Tišnov – Rudice.
II. třída dorostu: Vavřinec – Lipůvka 
(13.45). Ostrov – Ráječko (10.00). Olo-
mučany – Lipovec (13.30). Kotvrdovice 
– Jedovnice. Sloup -  Adamov (13.45). 
Letovice – Svitávka. Cetkovice – Lysice. 
V. Opatovice – Voděrady. 
OP starší žáci: Rudice – Rájec-Jestřebí. 
Č. Hora – Sloup. Ráječko – Lipovec. 
Adamov – Jedovnice (14.30). Vavřinec – 
Lipůvka. Cetkovice – Olešnice. Kunštát 
– Knínice (14.30). Doubravice – Lysice 
(14.15). Drnovice – Svitávka (14.30). 
V. Opatovice – Vísky. 
OP mladší žáci: Blansko B – Rájec-Jes-
třebí. Vysočany – Boskovice C (10.15). 

Krajský přebor: Zbýšov – Rá-
ječko 1:3 (0:2), Bartoš, Sehnal, 
Starý. Boskovice – M. Krumlov 
3:1 (2:0), Koudelka, Martínek, 
vlastní. Rájec-Jestřebí – Velká 7:0 
(4:0), Ostrý 3, Sedlák 2, Cabadaj, 
Holý. Rousínov – Ráječko 2:0 
(1:0). Rájec-Jestřebí – IE Znojmo 
2:0 (1:0), Hrůza, Opletal. Velká – 
Boskovice 1:1 (0:1), Preč.

I.B třída: Bohdalice – Bořitov 
4:1 (2:0), vlastní. Kunštát – Blan-
sko B 2:0 (1:0), Zámek, Španěl. 
Olešnice – FKD 0:1 (0:1). 

Okresní přebor: Boskovice 
B – Lipovec 3:2 (2:1), Odehnal 
M. 2, Zoubek – Vágner V., Sed-
lák M. Lysice – Jedovnice 2:6 
(1:3), Lepka P., Soused – Janda 
4, Sehnal 2. Kořenec – Sloup 1:5 
(1:4), Schőn – Nečas 2, Brantalík, 
Mikulášek, Škvarenina. Šošův-
ka – Vavřinec 5:0 (3:0), Krátký 
2, Doležel, Kuchař, Petlach Mir. 
Rudice – Letovice 2:0 (2:0), 
Krátký D., Sehnal L. Doubravice 
– Vysočany 4:3 (1:1), Ondráček 
2, Stupka, Vach M. – Slouka J., 
Beneš, vlastní, ČK: Ševčík J. (V). 
Olomučany – Drnovice 2:2 (0:2), 
Navrkal, Rychnovský – Haniči-
nec, Setnička J.

III. třída: Knínice – Skalice 
3:4 (1:0), Minařík, Korčák, Ku-
bín – Sekanina R. 2, Marek J. 2. 
Olešnice B – Lipůvka 0:0. Ost-
rov – Bořitov B 5:1 (3:1), Gross 
2, Kubica, Kostka, Dáňa – Burger. 
Vilémovice – Kotvrdovice 2:0 
(1:0), Sehnal, Školař. Lažany – 
V. Opatovice 2:3 (0:2), Motyčka P. 
2 – Kuchař, Niessner, Ostřížek Ra-

dim. Kunštát B – Vísky 2:2 (0:1), 
Bednář, Vodák – Dvořáček 2, ČK: 
Bednář (K). Vranová – Ráječko B 
3:4 (0:2), Pospíšil, Krčil, Halva – 
Prokop 2, Sehnal Jan 2.

IV. třída: Svitávka – Kořenec 
B 0:2 (0:1), Bašný, Schőn. Vodě-
rady – Lažánky 1:3 (0:1), Alexa 
– Šindelka R., Klimeš, Šíbl. Vi-
lémovice B – Skalice B 2:0 (0:0), 
Málek, Šindelář. Černá Hora B 
– Jedovnice B 2:4 (1:0), Stejskal 
P. – Beneš 2, Nejezchleb, Pavlék. 
Doubravice B – Lomnice 2:2 
(2:0), Šuch, Sáňka J. st. – Hao, 
Soukup. Cetkovice – Úsobrno 6:1 
(2:1), Letfus 3, Huptys, Jedlička, 
vlastní – Laštůvka, ČK: Sedlák 
(Ú). Benešov – Valchov 5:1 (4:1), 
Abrahám Martin 2, Andrlík, He-
nek, Laštůvka – Štefaňák. Ada-
mov – Bukovina 6:0 (3:0), Krátký 
L. 3, Hrazdíra, Ruta, vlastní. Svi-
távka – Skalice B 2:0 (2:0), Při-
kryl, Stloukal, ČK: Fiala (Skal.). 
Lažánky – Jedovnice B 2:2 (1:1), 
Šindelka Roman, Semrád Jiří 
– Grómský, Nejezchleb Miloš. 
Kořenec B – Lomnice 2:1 (2:0), 
Kejík, Ševčík – Budiš. Voděra-
dy – Úsobrno 3:0 (0:0), Alexa 
2, Bednář Pavel. Vilémovice B – 
Valchov 1:2 (0:0), Málek – Chlup, 
Zelený, ČK: Chlup (Val.). Černá 
Hora B – Bukovina 2:1 (1:0), 
Stejskal M., Luksch – Vojtěchov-
ský. Doubravice B – Adamov ne-
sehráno, domácí se k utkání nedo-
stavili. Cetkovice – Benešov 1:2 
(1:2), Jurka – Mucha, Abrahám 
Martin. Adamov-Cetkovice 3:0 
kontumačně.

Z   * Z   *  

Vítězem třetího kola se stal Vojtěch Gottwald z Kulířova s 21 body. Ještě o čtyři 
body více potřeboval v následujícím kole k výhře Stanislav Marušák z Blanska. 
Ten se ujal vedení i v celkové klasifi kaci. Podrobné výsledky na www.zrcadlo.net

fotbal
III. třída: Vranová – Knínice 2:1 (1:0), 

Štarha 2 – Minařík, ČK: Crha Jan (K). Rá-
ječko B – Kunštát B 3:0 (3:0), Prokop, Heb-
ký, Plch. Vísky – Lažany 0:4 (0:2), Fišer, 
Podrazil, Motyčka, Maděránek, ČK: Šmeral 
(V). V. Opatovice – Vilémovice 1:1 (0:1), 
Niessner – Školař. Kotvrdovice – Ostrov 
3:0 (2:0), Šenkýř J., Šenkýř Z., Kunc, ČK: 
Filip (K). Bořitov B – Olešnice B 3:2 (1:1), 
Sýs O. 2, Ostrý M. – Kubíček M., Halas D. 
Lipůvka – Skalice 0:2 (0:1), Bílek, Vaněk. 
  1.  Skalice  19  15  1  3  54:24  46 
  2.  Kotvrdovice  19  13  2  4  33:16  41 
  3.  Lipůvka  19  11  3  5  46:18  36
  4.  Vilémovice  19  9  7  3  33:19  34 
  5.  Bořitov B  19  10  3  6  44:45  33 
  6.  Vranová  19  8  4  7  38:39  28
  7.  V.Opatovice  19  7  4  8  39:34  25 
  8.  Ráječko B  19  6  4  9  36:45  22
  9.  Vísky  19  6  3  10  33:35  21
  10.  Knínice  19  5  5  9  27:35  20 
  11.  Kunštát B  19  4  8  7  26:36  20 
  12.  Lažany  19  6  1  12  29:46  19 
  13.  Ostrov  19  5  1  13  27:49  16 
  14.  Olešnice B  19  4  2  13  16:40  14 

IV. třída: Cetkovice – Svitávka 1:2 (0:2), 
Jurka – Novák, Pleska, ČK: Huptys – Kovář. 
Benešov – Doubravice B 8:0 (2:0), Henek P. 
4, Abrahám Martin 2, Andrlík D., Laštůvka J. 
Adamov – Č. Hora B 0:2 (0:0), Bažant, Luksch 
A. Bukovina – Vilémovice B 3:3 (3:1), Garaj 
T., Belanyi, Mudrla – Kučera, Málek, Nejez-
chleb. Valchov – Voděrady 2:2 (1:0), Barák 
R., Štefaňák D. – Bednář Michal 2. Úsobrno 
– Kořenec B 2:2 (1:0), Bárta P. 2 – Ševčík V., 
Dvořák. Lomnice – Lažánky 0:5 (0:3), Šíbl, 
Klimeš, Šindelka Roman, Šindelka René, 
Uherka. Jedovnice B – Skalice B 6:0 (2:0), 
Galita, Nejezchleb Miloš 2, Nejezchleb Pavel, 
Lébiš. Doubravice B – Adamov 0:3 kont.
  1.  Benešov  21  18  2  1  99:19  56
  2.  Jedovnice B  21  15  1  5  68:35  46 
  3.  Lomnice  21  14  2  5  51:25  44 
  4.  Svitávka  21  13  2  6  48:26  41 
  5.  Lažánky  21  13  2  6  55:49  41 
  6.  Voděrady  21  12  2  7  49:34  38 
  7.  Kořenec B  21  11  2  8  50:51  35 
  8.  Adamov  21  11  1  9  46:39  34
  9.  Cetkovice  21  7  6  8  45:37  27 
  10.  Č.Hora B  21  7  0  14  34:50  21 
  11.  Doubravice B  21  6  2  13  27:49  20 
  12.  Úsobrno  21  6  1  14  33:65  19 
  13.  Valchov  21  5  3  13  26:47  18 
  14.  Bukovina  21  5  2  14  27:73  17 
  15.  Vilémovice B  21  5  1  15  26:48  16 
  16.  Skalice B  21  5  1  15  20:57  16 

KP st. dorost: Blansko – Znojmo B 3:0 
(1:0), Trtílek 2, Majer. Boskovice – St. Lís-
kovec 9:1 (3:0), Lukáš 3, Adamec 2, Fojt, 
Kalásek, Pijáček, Stříž.
  1.  Blansko  19  15  1  3  43:8  46 
  2.  Hodonín B  19  13  2  4  50:24  41
  3.  Břeclav B  19  11  2  6  49:39  35
  4.  Bystrc  19  10  2  7  42:29  32
  5.  Svratka  19  9  5  5  29:31  32
  6.  M. Krumlov  19  9  3  7  37:35  30
  7.  Znojmo B  19  8  5  6  40:32  29
  8.  Mutěnice  19  9  1  9  39:39  28
  9.  Boskovice  19  8  1  10  63:41  25
  10.  Kuřim  19  7  4  8  35:40  25
  11.  Slatina  19  8  1  10  33:42  25
  12.  Tasovice  19  3  3  13  27:66  12
  13.  St. Lískovec  19  3  2  14  36:67  11
  14.  Židenice  19  2  4  13  14:44  10

KP ml. dorost: Blansko – Znojmo B 
2:0 (2:0), Buchta, Horáček. Boskovice – St. 
Lískovec 8:2 (4:0), Stříž 3, Blaha 2, Daněk, 
Konečný, Preč.
  1.  Blansko  19  16  1  2  80:20  49
  2.  Znojmo B  19  14  2  3  65:25  44
  3.  Boskovice  19  12  1  6  64:33  37
  4.  Bystrc  19  11  2  6  62:25  35
  5.  Hodonín B  19  9  4  6  49:39  31
  6.  Kuřim  19  9  1  9  67:57  28
  7.  Břeclav B  18  8  3  7  40:32  27
  8.  Slatina  19  7  5  7  30:32  26
  9.  Mutěnice  19  8  1  10  40:54  25
  10.  Svratka  18  7  3  8  38:30  24
  11.  Židenice  19  7  2  10  31:39  23
  12.  St. Lískovec  19  7  2  10  34:52  23
  13.  M. Krumlov  19  3  1  15  20:84  10
  14.  Tasovice  19  0  0  19  9:107  0

I. třída dorost: Letonice – Kunštát 3:3 
(1:1), Kuruc 2, Juránek. MS Brno – Rudice 
nehr. Čebín – Rájec-Jestřebí 4:0 (1:0).
  1.  MS Brno  18  16  2  0  64:18  50 
  2.  Vyškov B  19  14  2  3  80:32  44 
  3.  Bučovice  19  12  2  5  53:34  38 
  4.  Rousínov  19  11  3  5  49:22  36
  5.  Líšeň B  19  10  1  8  92:51  31
  6.  Tišnov  19  9  4  6  57:38  31
  7.  Medlánky  19  10  1  8  51:33  31
  8.  Slovan  19  9  4  6  43:43  31
  9.  Chrlice  19  9  3  7  52:34  30
  10.  Letonice  19  5  3  11  30:63  18 
  11.  Čebín  19  5  1  13  27:66  16
  12.  Kunštát  19  3  1  15  24:86  10 
  13.  Rájec  19  2  3  14  30:87  9
  14.  Rudice  18  1  2  15  33:78  5

OP dorost, sk. A: Vavřinec – Ostrov 3:0 
(1:0), Březina, Jalový, Kočí R. Olomučany 
– Lipůvka 1:2 (0:0), Novotný P. – Hochman, 
Koláček. Kotvrdovice – Ráječko 1:1 (1:1), 
Zukal – Divácký. Sloup – Lipovec 0:4 (0:2), 
Lahodný M., Lahodný L., Musil, Horáček. 
Adamov – Jedovnice 4:2 (0:0), Charvát 2, 
Mikulášek, Hycl – Blažek, Pešička.
  1.  Adamov  13  10  0  3  72:23  30
  2.  Lipovec  13  9  1  3  42:19  28
  3.  Lipůvka  13  8  2  3  32:19  26 
  4.  Ráječko  13  7  3  3  28:12  24 
  5.  Vavřinec  13  6  4  3  31:27  22 
  6.  Olomučany  13  5  3  5  17:21  18 
  7.  Jedovnice  13  4  3  6  24:42  15 
  8.  Kotvrdovice  13  3  2  8  14:28  11 
  9.  Sloup  13  2  0  11  15:57  6
  10.  Ostrov  13  1  2  10  12:39  5 

OP dorost, sk. B: Letovice – Cetkovice 3:0 
(3:0), Novotný 2, Matuška. Doubravice – Svi-
távka 1:3 (1:0), Schuch – Rozkošný, Chloupek 
L., Procházka. V. Opatovice – Lysice 0:0. Vís-
ky – Voděrady 4:0 (1:0), Trunda, Ziman 2.
  1.  Svitávka  11  10  1  0  43:6  31
  2.  Letovice  10  7  1  2  29:15  22 
  3.  Lysice  10  6  3  1  31:8  21
  4.  Doubravice  11  4  2  5  22:20  14 

  5.  V.Opatovice  11  4  2  5  19:25  14 
  6.  Vísky  10  2  2  6  11:27  8
  7.  Cetkovice  10  2  1  7  9:32  7 
  8.  Voděrady  11  0  2  9  12:43  2 

KP st. žáci: Zbrojovka C – Blansko 8:2 
(6:0), Skoupý, Vintr. Mikulov – Boskovice 
1:2 (1:1), Dokoupil, Ščudla.
  1.  M. Krumlov  18  15  2  1  68:11  47
  2.  Svratka  18  14  4  0  73:8  46 
  3.  Líšeň  18  11  5  2  57:22  38
  4.  Veselí  18  10  2  6  46:19  32
  5.  Zbrojovka C  18  10  1  7  59:32  31
  6.  Hodonín B  18  9  2  7  35:31  29
  7.  Blansko  19  8  4  7  33:32  28
  8.  Boskovice  19  7  3  9  36:34  24
  9.  Vyškov B  18  7  1  10  32:52  22 
  10.  Kyjov  18  5  5  8  28:41  20 
  11.  Sparta B  18  6  1  11  24:33  19
  12.  Znojmo B  17  3  2  12  15:36  11
  13.  Bystrc B  18  3  1  14  13:71  10
  14.  Mikulov  17  1  1  15  10:107  4

KP ml. žáci: Zbrojovka C – Blansko 8:0 
(5:0). Mikulov – Boskovice 2:0 (1:0).
  1.  Svratka  18  16  0  2  141:9  48
  2.  Zbrojovka C  18  15  1  2  77:16  46
  3.  Mikulov  17  12  2  3  33:18  38
  4.  Sparta B  18  11  3  4  51:26  36
  5.  Blansko  19  12  0  7  58:36  36
  6.  Veselí  18  8  2  8  50:57  26
  7.  Vyškov B  18  7  2  9  34:43  23
  8.  Hodonín B  18  7  2  9  29:49  23
  9.  Boskovice  19  7  1  11  28:50  22
  10.  Líšeň  18  6  2  10  38:65  20
  11.  M. Krumlov  18  4  4  10  20:43  16 
  12.  Kyjov  18  3  4  11  18:52  13 
  13.  Bystrc B  18  2  4  12  23:70  10
  14.  Znojmo B  17  1  3  13  12:78  6

I. třída st. žáci: Letovice – Boskovice B 
2:0, Gracias 2.
  1.  Slovan  14  10  3  1  58:11  33 
  2.  Bučovice  13  9  3  1  40:12  30
  3.  Slatina  16  9  2  5  32:17  29
  4.  Rousínov  16  9  2  5  36:27  29
  5.  Svratka B  16  8  2  6  53:23  26
  6.  Tišnov  12  8  1  3  50:19  25
  7.  Židenice  14  7  1  6  36:27  22
  8.  Kuřim  15  6  1  8  31:33  19
  9.  Boskovice B  13  2  2  9  21:64  8
  10.  Soběšice  13  2  2  9  11:65  8
  11.  Čebín  12  1  2  9  10:34  5
  12.  Letovice  12  1  1  10  11:57  4

I. třída ml. žáci: Letovice – Boskovice 
B 1:6, Macének – Vorlický 3, Grenar, Štěr-
ba, nehl.
  1.  Kuřim  13  12  1  0  80:16  37
  2.  Rousínov  15  10  1  4  71:38  31
  3.  Slovan  13  10  0  3  66:30  30
  4.  Svratka B  13  8  1  4  45:19  25
  5.  Tišnov  12  8  0  4  66:30  24
  6.  Židenice  12  7  1  4  43:22  22
  7.  Boskovice B  13  7  0  6  44:45  21
  8.  Slatina  14  5  0  9  31:54  15
  9.  Letovice  12  4  1  7  36:35  13
  10.  Čebín  13  2  1  10  11:88  7
  11.  Soběšice  13  1  2  10  13:44  5
  12.  Bučovice  13  0  0  13  7:92  0

OP žáci, sk. A: Černá Hora – Rájec-Jes-
třebí 2:4 (1:2), Kolář K., Bawihung – Dvořák 
3, Kunc. Kotvrdovice – Rudice 1:14 (1:8), 
Kocour – Vymazal 11, Magda 2, Urbánek. 
Ráječko – Sloup odl. Vavřinec – Lipovec 0:3 
(0:2), Vágner Jakub 3. Lipůvka – Jedovnice 
1:7 (0:4), Strážnický – Res M. 5, Navrátil, 
Klimeš. Jedovnice – Lipovec 5:5 (2:2), Res 
3, Navrátil 2 – Škvařil, Šíbl 2, Formánek.
  1.  Rájec-Jestřebí  15  12  1  2  90:25  37
  2.  Rudice  15  11  2  2  72:22  35
  3.  Ráječko  14  9  2  3  51:28  29 
  4.  Sloup  14  9  1  4  51:34  28
  5.  Lipovec  14  8  2  4  47:22  26 
  6.  Č.Hora  15  7  3  5  52:29  24 
  7.  Adamov  14  4  3  7  24:36  15 
  8.  Lipůvka  14  4  1  9  22:42  13 
  9.  Jedovnice  14  4  1  9  31:54  13 
  10.  Vavřinec  14  2  1  11  9:40  7 
  11.  Kotvrdovice  15  0  1  14  11:128  1 

OP žáci, sk. B: Kunštát – Olešnice 1:2 
(1:1), Videman – Svoboda 2. Doubravice – 
Cetkovice 1:4 (1:3), Schuch – Filip J. 2, Ku-
bín, Marek. Drnovice – Knínice 2:0 (2:0), 
Dvořáček Z. 2. V. Opatovice – Svitávka 
5:0 (3:0), Kříženecký 2, Kaderka, Stárek, 
Műller. Vísky – Voděrady 1:24 (0:12), Štark 
M. – Dvořák J. 5, Dvořák D., Šváb 4, Páral 
3, Burgr, Janoušek 2, Hruška, Dvořák T., 
Chloupek, Nezval. 
  1.  Voděrady  15  11  4  0  65:6  37 
  2.  V.Opatovice  15  10  4  1  54:8  34 
  3.  Kunštát  14  8  3  3  37:11  27
  4.  Cetkovice  14  8  2  4  45:31  26 
  5.  Drnovice  15  7  5  3  26:14  26 
  6.  Knínice  14  8  1  5  26:21  25 
  7.  Olešnice  15  7  0  8  30:36  21 
  8.  Svitávka  15  6  2  7  25:22  20 
  9.  Vísky  15  2  1  12  18:90  7
  10.  Lysice  14  1  1  12  6:44  4 
  11.  Doubravice  14  0  1  13  6:55  1 

OP mladší žáci 7+1: Blansko B – Olo-
mučany 8:0 (3:0), Doležel 3, Pačovský 2, 
Němec, Šenkeřík, Veselý. Rájec-Jestřebí 
– Vysočany 12:0 (6:0), Dovrtěl 4, Koumar 
3, Žabka, Burgr 2, Pycun. Kunštát – Bos-
kovice C 3:4 (1:0), Štěrba, Holík, Dočekal 
D. – Zouhar 2, Skácel, Učeň. 
  1.  Blansko B  14  12  2  0  128:11  38
  2.  Kunštát  14  10  1  3  82:26  31
  3.  Boskovice C  14  7  3  4  49:51  24 
  4.  Rájec-Jestřebí  14  6  1  7  69:42  19 
  5.  Vysočany  14  2  1  11  22:130  7
  6.  Olomučany  14  1  0  13  13:103  3 

OP přípravka, sk. A: Olomučany – 
Vavřinec 6:2 (1:1), Ondáš 4, Beránek 2 – 
Moravec 2. Lipovec – Blansko 0:12 (0:5), 
Ševčík 8, Meluzín 2, Souček, Pačovský. 
Rudice – Jedovnice 3:5 (2:2), Kučera 2, 
Magda M. – Mlčoušek M. 4, Kučera D.
  1.  Blansko  14  14  0  0  249:3  42 
  2.  Jedovnice  14  7  2  5  63:77  23 
  3.  Rudice  14  7  1  6  45:62  22
  4.  Lipovec  14  7  0  7  39:67  21 
  5.  Olomučany  14  4  1  9  32:105  13 
  6.  Vavřinec  14  1  0  13  21:135  3

OP přípravka, sk. B: Blansko B – Rá-
jec-Jestřebí 1:5 (0:4), Farník – Jarůšek M. 3, 
Dovrtěl J. 2. Černá Hora – Lipůvka nehl.
  1.  Rájec-Jestřebí  11  10  1  0  57:7  31 
  2.  Č.Hora  10  7  0  3  43:11  21

  3.  Blansko B  11  4  1  6  25:27  13 
  4.  Lipůvka  11  3  2  6  14:34  11
  5.  Ráječko  11  1  0  10  9:69  3 

OP přípravka, sk. C: Boskovice A – 
Kunštát 13:1 (6:0), Vorlický L. 7, Rathous-
ký 3, Ondroušek J. 2, Papoušek – Štěrba. 
Boskovice C – Olešnice 3:2 (2:1), Nesvad-
ba, Sychra F., Sychra L. – Petrželka, Kříž. 
  1.  Boskovice A  11  11  0  0  138:4  33 
  2.  Drnovice  11  8  0  3  52:19  24
  3.  Olešnice  12  5  0  7  18:70  15 
  4.  Kunštát  11  2  1  8  29:71  7
  5.  Boskovice C  11  1  1  9  9:82  4 

OP přípravka, sk. D: Boskovice B – Kní-
nice 0:3 (0:1), Mucha O., Mucha V., Letfus. 
Boskovice D – Svitávka 3:6 (2:3), Kotrhonz 
2, Pross – Pinkava, Bureš 2, Hruška, Bárek. 
  1.  Boskovice B  11  9  1  1  48:17  28
  2.  Knínice  11  8  2  1  60:15  26
  3.  Svitávka  12  4  0  8  35:61  12 
  4.  Letovice  11  2  2  7  21:29  8 
  5.  Boskovice D  11  2  1  8  16:58  7 

Divize ženy: Boskovice – Lažany 6:1 
(2:0), Černá 2, Alexová, Dokoupilová, Krej-
čířová, vlastní – Kocmanová. Drnovice – 
Kunštát 2:0, nehl. Ráječko – Kotvrdovice 0:3 
(0:3), Zouharová, Kraváčková, Prausová.
  1.  Holešov  13  11  1  1  128:7  34
  2.  Kunštát  13  10  1  2  33:7  31
  3.  Kotvrdovice  13  10  1  2  35:12  31
  4.  Boskovice  13  6  2  5  36:23  20
  5.  Šternberk  12  6  2  4  21:23  20
  6.  Drnovice  13  6  0  7  19:40  18

  7.  Kostelec  12  5  0  7  18:31  15
  8.  Lažany  13  4  0  9  24: 43  12
  9.  Brodek  13  1  1  11  8:83  4
  10.  Ráječko  13  0  2  11  3:56  2

malá kopaná
1. liga: Štěchov – NOBICA nehl., Kope-

ček – Rozhraní 8:1, SADROS – Okrouhlá 
5:3, Kvasar – Kozárov 5:1, MICROTEX 
– Karolín 8:6, Orel – Pivrnec 5:2. 2. liga: 
Brumov – Arsenal 3:1, Býkovice – Penta-
Co 1:3, Šebetov – Suchý 5:2, Poříčí – FK 
Jabloňany nehl., Bedřichov – Vážany 5:2, 
Sudice – Žďárná 4:2. 3. liga: Světlá – 
V. Opatovice odl., Újezd u K. – Rudka 4:3, 
Holešín – Šerkovice 5:4, Spešov – Lažánky 
0:2, StB Jabloňany – Rozsíčka 5:1, Lhota 
Rapotina – Hasiči 4:3. 4. liga: Valchov A – 
Čížovky 3:9, Vanovice – FPO Blansko 2:2, 
Tuzemák – Drnovice 1:1, Olešná – Červán-
ky 3:2, Paradox – Svitávka 5:0 k., Dolní 
Lhota – LPP Lhota u L. 1:4. 5. liga: Obo-
ra – Norci 2:3, Dlouhá Lhota – Křetín 4:1, 
Brťov – Vísky 1:3, Vřesice – Deštná nehl., 
Adamov – Kuničky 1:7, Rudná – Újezd u 
B. 7:1. Divize: Rudka – Horní Poříčí 1:4, 
Šebrov – Piccolo nehl., Vysočany – Petro-
vice 3:2, Sebranice – Valchov B 3:2, Orel 
Rock – Horní Lhota nehl., M. Chrastová 
– Skalička 5:0 k. Základní soutěž: Žďár 
– Vítějeves 1:1, FC Lhota u L. – Šošůvka 
1:4, Pozdní sběr – Kněževes 3:0, FC Lhota 
u L. – Letovice 8:3.  (bh)
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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. 3. 5. 1100-1600 1730-2000 1130-1530 1700-2100

St. 4. 5. 630-830 1200-1600 1830-2100 1000-1730 1830-2100

Čt. 5. 5. 630-750 1730-2100 1730-2100

Pá. 6. 5. 1200-2100 1030-2100

So. 7. 5. 1000-2100 1000-2100

Ne. 8. 5. 900-2000 900-2000

Památné stromy, strážci boskovických památekPamátné stromy, strážci boskovických památek
Zveme Vás na putování za nejkrásnějšími pa-

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

Při návštěvě Moravského krasu ur-
čitě stojí za prohlédnu   město Bosko-
vice, které vždy bylo křižovatkou ruš-
ných obchodních cest. V jeho zdech 
se setkávaly různé kultury, které zde 
vytvářely samostatné komunity.

Po dlouhá stale   zde dokázali žít 
vedle sebe křesťané a židé. Důkazem 
toho je zachovalé  židovské ghe  o, 
kde můžete navš  vit původní syna-
gogu. V ní se nachází stálá expozice 
regionální historie a památky židovské 
komunity, která zde žila. Za návštěvu 
stojí rituální lázeň mikve nacházející se 
ve sklepním prostoru poblíž synagogy. 
Asi dvě stě metrů od židovského ghet-
ta si můžeme prohlédnout tře   nej-
větší židovský hřbitov v České repub-
lice čítající dva a půl  síce náhrobků. 
Boskovice se mohou díky pozůstatku 
židovského ghe  a, ale také díky histo-

rickému jádru honosit zápisem v městské památko-
vé zóně.

Vyjdeme-li hlavní branou židovského ghe  a 
a dáme se doleva cestou vedoucí po ulici Hradní do 
kopce k zámku, po pravé straně mineme lípu, jež je 
pozůstatkem aleje, která byla zdobena dvěma řada-

mi soch světců. Tato alej vedla od města k dnešní-
mu zámku. Tam dříve stával ženský dominikánský 
klášter založený Zuzanou ze Zástřizlova a jenž byl 
následně za jose  nských reforem přestavěn na zá-
mek. Dnes je jediným zámkem na 
jižní Moravě vystavěný čistě v empí-

rovém slohu.
Lípě u zámku se 

říká také Žižkova, přestože se může-
me pouze domnívat, co k takovému 
pojmenování vedlo. Prý se tak za 
dob národního obrození pozvedalo 
národní sebevědomí. Nicméně, lípa 
si svou dlouhověkos  , dobrým zdra-
votním stavem a obvodem činícím 
440 cen  metrů vysloužila označení 
památný strom.

Další zajímavý památný strom 
je jinan dvoulaločný, který upoutá 
pozornost návštěvníků zámecké za-
hrady. Svým vzhledem působí velmi 
bizardně. Už ve výšce 65 cen  metrů 
se jeho koruna rozvětvuje na všech-
ny strany. Je to převislá forma nej-
častěji sázená právě v zahradách. 
Nepochybně je tedy tento strom nej-
pozoruhodnějším stromem zámecké 

zahrady. Ta se nachází přímo napro   zámku. Byla 
vybudována v polovině devatenáctého stole   hra-
běcím rodem Mensdorff -Pouily, kterému v té době 
patřil boskovický zámek.

Stoupáme dále od zámku k bo-
skovickému hradu. Před hradem 
nás vítá mohutný dub, který nikdo 
nemůže přehlédnout. Dub střežící 

boskovický hrad byl vysazen ke sňatku prince Rudol-
fa a princezny Štěpánky Belgické. Dnes se mu tedy 
říká svatební Štěpánčin dub a od roku 2007 je také 
památným stromem. Při jeho vyhlášení byl Klubem 
seniorů vedle něj vysazen další dub letní, který byl 
zasvěcen Alžbětě a stal se tak pokračovatelem tra-
dice.

Staří Keltové věřili, že dub je posvátným stromem 
a proto u něj komunikovali se světem nadpřiroze-
ných bytos  . Pastevci a sedláci v jeho kmenu viděli 
obraz Matky Boží. Dub je symbolem síly, vytrvalos   
a energie. Také se říká, že na místě kde roste, bývá 
křižovatka vodních pramenů.

Když už vaše kroky vystoupaly až na vrchol kopce, 
rozhodně stojí za prohlídku zřícenina hradu Bosko-
vice. Zde můžete vidět jedinou studnu, která je ještě 
dnes poháněná dřevěným šlapacím kolem a jedi-
nečný výhled na celé Boskovice a okolí. 

 Kateřina Židů

SS

čtvrtek 12. květnačtvrtek 12. května
AKCEAKCE

Blansko - Muzeum ve 14.30 hod.: Hmatová prohlídka pro zrakově pos  žené. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Rychlé oči, zábavná soutěž.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Kurz efek  vního rodičovství.

DIVADLODIVADLO
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19 hod.: Tornádo, hraje Divadlo Boskovice. 

KINAKINA
Boskovice v 17, 19.30 a 21.30 hod. Westernstory.
Doubravice v 18 hod. Králova řeč.

KONCERTKONCERT
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Pěvecký recitál v rámci 17. ročníku fes  valu 
Dny umění nevidomých na Moravě 2011.

pátek 13. květnapátek 13. května
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Výuka baby masáží kojenců a batolat.
Blansko - Přehrada Palava v 17 hod.: Den rodiny - soutěže, vyrábění... 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hu-
dební setkání s písničkou a fl étničkou. 

DIVADLODIVADLO
Lomnice - Orlovna v 19 hod.: Na koho to slovo padne, derniéra představení 
Divadelního spolku Vichr z hor. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Poseidon podzemní labyrint.
Boskovice v 17, 19.30 a 21.30 hod. Westernstory.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Opravdová kuráž.
Olešnice v 19 hod. Zelená zóna.
Šebetov v 19.30 hod. 127 hodin.
Velké Opatovice v 17 hod. Gnomeo a Julie.
Velké Opatoivce v 19.30 hod. Odcházení.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Smíření, vernisáž výstavy V. Lamra. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Kudy teče, tudy teče, diskotéka.
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Čech.
Lačnov - Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová taneční zábava, hraje kapela Retro.
Petrovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.

sobota 14. květnasobota 14. května
AKCEAKCE

Blansko - Cvičiště agility v 16 hod.: Coursing - trénink pro začátečníky. 

MEZINÁRODNÍ 
ETAPOVÝ 
CYKLISTICKÝ 
ZÁVOD

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I XJEVÍČKO 6. - 8. 5. 2011

TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO A TJ FAVORIT BRNO POŘÁDAJÍ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE MGR. RADKO MARTÍNKA

START ZÁVODU:
1. ETAPA  pátek 16.50 - 19.00 hod.
2. ETAPA  sobota 10.00 - 10.35 hod.
3. ETAPA  sobota 15.55 - 17.45 hod.
                          4. ETAPA  neděle v 9.30 hod.

PÁTEK  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
  na náměstí T. G. M. v Moravské Třebové v 16.20 hod.

SOBOTA  NA KOLE S CZECH BLADES - po trase 3. etapy ZMN od 10 hod. 
  START DIVÁCKÉHO PELETONU v 15.30 hod.

NEDĚLE     ZÁVOD ŠKOL  ul. K. H. Borovského ve 12.30 hod.   
  mažoretky, děti z MŠ Jevíčko, dětský aerobic ZŠ Jevíčko
  SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 13.30 hod.  - vyhlášení výsledků

HUDEBNÍ ODPOLEDNE    SOBOTA od 15.00 hod.  - Panský Dvůr

CIMBÁLOVÁ MUZIKA JEČMÍNEK, HOLÓBKOVA 
DECHOVÁ MOZEKA, KÁZEŇ, BLUEMY, KADERUS BLUES
HOST VEČERA   PANGEA    THE BEATLES REVIVAL BAND
občerstvení zajištěno

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Více na www.gpmatousek.cz

Boskovice - Expozice hist. zem. strojů v 17 hod.: Muzejní noc.
Letovice - Zámek v 9 hod.: Mezinárodní fes  val dechových orchestrů. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Autopohádky.
Blansko ve 20 hod. Světová invaze.
Boskovice ve 13 a 15 hod. Westernstory.
Boskovice v 17.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Richard Wagner/
Die Walküre (Valkýra).
Letovice v 17 a 19.30 hod. Opravdová kuráž.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Klepačov ve 20 hod.: Májová veselice, hraje Živel. 
Kořenec - Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Tamdem.
Úsobrno - Kulturní dům ve 20 hod.: Česko-slovenská diskotéka. 

neděle 15. květnaneděle 15. května
AKCEAKCE

Blansko - Hala ASK Blansko v 8 hod.: Miss aerobik. 
Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 9 hod.: Závody agility. 
Blansko - Katolický dům ve 14.30 hod.: Slunovrat - přehlídka dětských di-
vadel. 
Cetkovice - Kulturní dům ve 14.30 hod.: Den matek, v programu vystoupí 
dě   z MŠ a ZŠ. 
Letovice - Zámek v 10 hod.: Mezinárodní fes  val dechových orchestrů. 
Letovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Oslava Dne matek, pořádá Svaz tělesně 
pos  žených Letovice.
Lomnice - Orlovna v 15 hod.: Den matek. 
Lysice - Zámek v 15 hod.: Slavnostní otevření naučné stezky. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Autopohádky.
Blansko ve 20 hod. Světová invaze.
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. Westernstory.

pondělí 16. květnapondělí 16. května
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Hádej, hádej, hadači, zá-
bavná soutěž, ve 14.10 hod.: Odpoledne správných holek, ba  kujeme 
trička.
Rájec-Jestřebí - Městský úřad v 9 hod.: Vyhodnocení literární soutěže Píši, 
tedy jsem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Czech Made Man.
Boskovice v 19.30 hod. Oskar 2011: Lepší svět.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Základní umělecká škola v 16 hod.: Výstava keramiky žáků ZUŠ 
Boskovice.

 Foto Viera Rybková Foto Viera Rybková
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