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ZPRÁVY NA

Více na str. 7 a www.zrcadlo.net

zrcadlo.net
Veletrh GO
a Regiontour
v Brně
REGION - Od 18. do 21. ledna
probíhaly na brněnském výstavišti
veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour. Veletrhy kromě nabídky z
oblasti cestovního ruchu připravily
také bohatý doprovodný program,
včetně cestovatelského festivalu
Go Kamera a gastronomické soutěže Gastro Juinor Brno.
Foto J. Oldřich a J. Parma

Foto Martin Jelínek
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MAS Moravský
kras představuje
nové dotační
výzvy

MORAVSKÝ KRAS - V současném programovém období má již
MAS Moravský kras za sebou administraci čtyř výzev, z toho dvou
v rámci Operačního programu zaměstnanost, jedné v Integrovaném
regionálním operačním programu
(IROP) a jedné v rámci Programu
rozvoje venkova.
Momentálně jsou pro zájemce o
podporu otevřeny další dvě výzvy,
a to Terminály veřejné dopravy a
systémy P+R (park &ride) v IROP a
6 fichí ve výzvě PRV.
Program IROP: 4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (park
&ride), s datem ukončení příjmu
žádostí o podporu 2. března 2018.
Tato konkrétní výzva je určena
zejména kraji, obcím, dobrovolným
svazkům obcí, či organizacím těmito subjekty zřizovanými, případně
dopravcům ve veřejné dopravě.
Program rozvoje venkova: 2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, s datem
předkládání žádostí do 27. března
2018. Tato výzva je rozdělena do
6 fichí: konkurenceschopné zemědělství, konkurenceschopné potravinářství a krmivářství, zakládání a
rozvoj podniků, ochrana přírodního
dědictví, konkurenceschopné lesnictví a spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích. Oprávnění
žadatelé jsou konkrétně definováni
u jednotlivých fichí.
Kancelář MAS MK ve Sloupě je
připravena poskytnout všem potenciálním žadatelům veškeré potřebné informace a součinnost.
Pro veřejnost a žadatele je zde
také možnost navštívit seminář
věnovaný problematice přípravy
projektů, který se koná 30. ledna
2018 v 9 hodin v sídle MAS MK ve
Sloupě.
Více se o aktuálních výzvách dozvíte na www.mas-moravsky-kras.
cz, kde najdete kontakty na zaměstnance MAS Moravský kras pověřené poskytování informací k vyhlášeným výzvám.
MAS Moravský kras, z.s. se již
dlouhodobě podílí na všestranném
rozvoji zdejšího regionu. Ať jde o
projekty podnikatelské, vzdělávací, kulturní, sociální nebo volnočasové, všechny spojuje jejich
účelnost, inovativní přístup k řešení problémů a pozitivní přínos
pro oblast Moravského krasu a její
obyvatele.
Klára Kučerová
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Na jaře rozšíří v Adamově
úzkou silnici pod kostelem
ADAMOV - Jaro již netrpělivě
vyhlíží vedení radnice v Adamově,
kde se při oteplení pustí dělníci
do dalších prací spojených s rozšířením silnice pod kostelem. Je tak
úzká, že dvě auta v protisměru se v
tomto úseku jen stěží vyhnou. Pokud úsekem projíždí náklaďák nebo
autobus, je průjezd velmi rizikový.
Rozšíření cesty přijde na devět milionů korun.
„Do výkopových prací jsme se
pustili již na podzim loňského roku.
Podařilo se nám pod části silnice
vyměnit přeložky inženýrských sítí.
Nově tam byla položena kanalizace,
vodovod a veškeré rozvody. Pak ale
postup dalších prací zpomalilo počasí. Čekáme na oteplení,“ řekl Zrcadlu adamovský starosta Roman
Pilát (Sdružení nezávislých kandidátů).
Silnice má v úseku pod kostelem,
dlouhém asi 300 metrů, na šířku
zhruba pět metrů a je tedy příliš
úzká. Při dalších pracích bagry odeberou ze stráně pod kostelem masu
zeminy tak, že se silnice rozšíří o
dalších 1,5 metru. Silnice pak bude
pohodlně průjezdná. Komunikace je hlavní příjezdovou trasou do
městské části Horka, kde bydlí v panelových domech stovky lidí.
Vše by mělo být hotovo patrně v
květnu, nejpozději však do počátku letních prázdnin. V době, kdy

budou na místě bagry a těžká technika, bude dopravní provoz řízen
semafory.
„Silnice pod kostelem není jediným problémem, který v souvislosti
s automobilovou dopravou řešíme.
Hledáme způsob, jak zlepšit parkování například u železničního
nádraží. Samozřejmě dobře víme,
že bolavou patou Adamova je jeho
špatné silniční spojení s Brnem. I

Urna neznamená smrt
BOSKOVICE - Urna neznamená smrt, tento poměrně
kontroverzní a černý název je však nositelem pravdy.
Většině lidí se při slově urna vybaví něco smutného,
zejména pak smrt. Nicméně v tomto článku budeme
mluvit o urně volební. Některým lidem zní toto slovní
spojení ještě tragičtěji než kdyby slovu urna předcházel přívlastek “pohřební” a mám-li být upřímný i mně
se vybaví něco smutného, když si vzpomenu na urnu
volební po prvním kole prezidentských voleb.
Slovy Dominika Feriho “Volby nejsou sexy” anebo
jo? Já osobně bych řekl, že na našem gymnáziu začínají být volby poměrně dost
sexy, jelikož se dne 13. 12.
2017 uskutečnilo první kolo
studentských prezidentských
voleb, které pořádala organizace Člověk v tísni. V tomto
prvním kole se zúčastnilo a do
urny (samozřejmě, že volební)
vhodilo svůj hlas 139 studentů
boskovického gymnázia. Zvítězil p. Drahoš (63 hlasů), stříbro
slavil Marek Hilšer (27 hlasů)
a bronz si odnesl Pavel Fischer
(27 hlasů).

tam ale hledáme řešení,“ doplnil
starosta. Radost má z toho, že na
silniční trase, která spojuje podél
řeky a přes Bílovice nad Svitavou
Adamov s moravskou metropolí,
vznikl v uplynulých dnech nový
most. Po 70 letech nahradil značně
zchátralou mostní konstrukci, která
překlenovala Svitavu nedaleko železniční zastávky Babice nad Svitavou.
Text a foto Martin Jelínek

O zhruba měsíc později a to 16. ledna 2018 se mohli
studenti vydat k urně podruhé a to v dalším kole studentských prezidentských voleb, ve kterém vybírali z
kandidátů, kteří vyhráli první kolo v prezidentských
volbách ČR. Vyjádřit svůj názor, a potvrdit moji domněnku, že se na Gymbosu volby stávají stále více sexy,
přišlo 193 studentů, kteří jednoznačně „pohřbili“ Miloše Zemana (23 hlasů) a vyhrál profesor Jiří Drahoš se
165 hlasy.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a samozřejmě i těm, kteří se slova urna nezalekli a přišli vhodit
svůj hlas.
Druhé kolo prezidentských
voleb se koná 26 - 27. 1. 2018,
proto Vám, kteří disponujete
aktivním volebním právem,
přeji správnou volbu, ať lístek
vhodíte do urny volební nikoli
pohřební a pravda zvítězí.
Uvidíme, kdo nakonec vyhraje a snad nebude třeba
urny pohřební.
Vít Hrdlička, předseda
Studentského parlamentu
na Gymnáziu Boskovice
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Projekt mostu na silnici I/43
u Černé Hory provázejí potíže
ČERNÁ HORA - Do velmi nepříjemné situace se v souvislosti s
plánovanou stavbou nového mostu
na rušné komunikaci I/43 u Černé
Hory dostalo Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD).
Odbor dopravy jihomoravského
krajského úřadu totiž zastavil toto
stavební řízení a požádal firmu o
doplnění dokumentace k projektu,
a to nejpozději do 28. února letošního roku.
Vedení ŘSD sice nechce otálet
a dokumentaci chce dodat co nejdříve, prý v „řádu dní“, nicméně i
malé zpoždění je u tohoto záměru
velkým problémem.
Nový most totiž nahradí ten současný, který je ve velmi špatném
technickém stavu. Po I/43 při-

Nabídka pracovního
místa
Hemodialýza Boskovice
- hedica, s.r.o. přijme do
pracovního poměru
* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA

ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
Požadujeme:
dokončené SŠ/VŠ vzdělání v oboru
všeobecná sestra + specializaci ARIP
(výhledově navýšení prac. úvazku)

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK

Požadujeme:
odb. způsobilost k výkonu povolání lékaře
dle zák. č. 95/2004 Sb., obor vnitřní
lékařství - L1, se zájmem o nefrologii
KONTAKTNÍ OSOBA:
PhDr. Konečná Lenka, tel.: 606 366 611

tom projede ve všední dny v obou
směrech přibližně dvacet tisíc aut.
Most je nyní podepřený a využívají
jej jen auta jedoucí v jednom směru. Vozidla jedoucí v druhém směru, tedy od Svitav na Brno, využívají objízdnou trasu přes centrum
městyse Černá Hora.

Jeho obyvatelé si ale v souvislosti s tím stěžují na vyšší hluk, prašnost a také na to, že přejít v centru
hlavní silnici z jedné strany na druhou je téměř nemožné.
„Co nejrychlejší výstavba nového
mostu je společným zájmem Černé
Hory, ŘSD i Jihomoravského kraje,“
řekl Zrcadlu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl s tím, že podnik nechce v této věci otálet.
Nicméně všechny podklady ke
stavebnímu řízení mělo ŘSD na
kraj doručit do sedmnáctého ledna. Pracovníci kraje ale požádali
o jejich doplnění a do doby, než se
tak stane, přerušili stavební řízení. Rýdl zdůraznil, že podklady k
projektu budou doručeny kraji co
nejdříve.
„Ani my nemáme důvod záměr
jakkoli zdržovat. na druhé straně
má ale stavební řízení svá jasně
daná pravidla, což souvisí i úplnou
dokumentací ve stavebním řízení. Těch se musíme držet,“ uvedla
mluvčí jihomoravského krajského
úřadu Monika Brindzáková.
Dokončení na str. 4

PŘIJMEME
SKLADNÍKA
POŽADUJEME
ŘP sk B, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, seriozní jednání.
Vhodné uchazeče bez praxe zaškolíme.

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTA
POŽADUJEME
ŘP sk B, C, E výhodou profesní průkaz (neplatný obnovíme),
spolehlivost, seriozní jednání.
NABÍZÍME
velmi dobré platové podmínky
a trvalou práci v moderním a přátelském prostředí.
Nástup možný ihned, nebo nejpozději v 03/2018.
Více informací FLAMEX Stavebniny Svitávka spol. s r.o.
tel.: 605 248 500, e-mail: stavebniny@svitavka.cz
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Kunštátský zámek připravuje pro
své návštěvníky překvapení
KUNŠTÁT - Hned dvě velká překvapení připravují na letošní hlavní turistickou sezonu památkáři v
zámku v Kunštátě. Prvním z nich
budou obnovené nedávno objevené středověké malby, které se našly v nejstarší části objektu, jenž
býval kdysi kunštátským hradem.
Druhým bude zrestaurovaný tereziánský křišťálový lustr, který bude
nově elektrifikovaný. Zachránit se
jej podařilo doslova na poslední
chvíli.
Kunštát uchvátil odborníky a milovníky historie před časem, když
se při obnově omítek v jedné z jeho
komnat našly středověké malby
vyobrazující rytíře. Tyto malby se
nacházejí na čtyřech zdech a zobrazují přibližně sto postav. Zřejmě
vyobrazují ideál rytířství. Podle
odborníků lze kunštátské malby
přirovnat ke středověkému komiksu. Neznámý autor je asi vytvořil na
motivy tehdy slavné legendy o vévodu Arnoštovi z 11. století. Výjevy
byly léta překryty běžnou omítkou
a o jejich existenci neměl po staletí
nikdo ani tušení.

Komnata s rytířským komiksem
se nachází v prvním podlaží zámku. „Nedávno jsme začali s obnovou
omítek v místnosti pod touto komnatou. K našemu velkému překvapení jsme narazili na další malby.
Vrchní omítky tam překrývaly vrstvu z 15. století plnou maleb. Zatím

jsme odkryli malbu středověkého
rytíře na koni,“ řekl Zrcadlu kunštátský kastelán Radim Štěpán.
Místnost právě díky výjevu rytíře
v turnajovém klání získala komnata přezdívku U rytíře. Práce ještě
neskončily a je možné, že omítky
ukrývají i další malby. Výmalba do-

je ale jasné, že projekt budou provázet dopravní problémy, protože
při bourání a výstavbě mostu bude
nutné z I/43 odklonit dopravu.
Kritici současného stavu I/43,
která tvoří hlavní silniční tah Brno-Svitavy, připomínají, že tyto pro-

jekty jsou pouhopouhým záplatováním a hašením požáru. Podle nich
měla být již dávno v provozu dálnice D43, která bude novým silničním
tahem Brno-Svitavy. Naplánovali ji
již za druhé světové války němečtí
dopravní inženýři, kteří v té době

kládá, že ve středověku byl kunštátský hrad jedním z nejdůležitějších
sídel moravského markrabství.
Zatímco v severní části zámku
nyní pilně pracují restaurátoři na
omítkách, novinkou jižní části bude
zrestaurovaný barokní lustr. Měří
1,5 metru na výšku a 1,7 metru na
šířku a vznikl v 18. století za vlády
císařovny Marie Terezie. Tehdy byly
křišťálové lustry v oblibě.
Kunštátský lustr byl ve velmi
špatném stavu. Kovová očka spojující kusy křišťálu byla zkorodovaná
natolik, že hrozilo, že z konstrukce
opadají a zbude z něj jen holá konstrukce a hromádka křišťálu. Lustr
je ale již v péči restaurátorky. Ta na
něj umístí žárovky a elektrické rozvody, díky čemuž bude lustr nově
osvětlovat Rytířský sál zámku.
Zámek v Kunštátu byl turistům
zpřístupněn v roce 2005. Od té
doby se pilně pracuje na jeho obnově. Loni poprvé návštěvnost zámku
překročila hranici 10.000 osob, přičemž památkáři předpokládají, že
nadále poroste.
Martin Jelínek
Foto archiv zámku

Projekt stavby nového mostu na silnici I/43
u Černé Hory provázejí potíže
Dokončení ze str. 3
ŘSD má v plánu na přelomu února a března současný most strhnout
a pak do konce letošního roku nechat postavit za několik desítek
milionů korun nový most. Již dnes

patřili ve svém oboru ke světovým
špičkám. Problém je v tom, že se
dosud na stavbu D43 nenašly peníze a termín zahájení výstavby dálnice je stále v nedohlednu.
Martin Jelínek
Ilustrační foto Radim Hruška

Letošní Tříkrálová sbírka vynesla potřebným
v regionu přes dva miliony korun
REGION - Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce i dveře tříkrálovým koledníkům
ve městech a obcích na Blanensku a
Boskovicku.
V letošním roce jsme v rámci sedmnáctého ročníku Tříkrálové sbírky získali 2 106 080 korun, to je o
celých 148 484 korun víc než vloni.
Lidé nám přispěli celkem do 412
pokladniček.
Za tyto peníze plánujeme koupit postele do azylových domů pro

matky s dětmi a do noclehárny pro
muže, podpořit humanitární pomoc
a další charitní služby, kterými pomáháme lidem na Blanensku.
Velký dík patří také všem králům,
kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Dále chceme
poděkovat všem lidem, kteří se na
sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích, jakkoliv podíleli.
Děkujeme, že myslíte na Ty, kteří
nemají tolik štěstí!
Jana Sedláková, ředitelka
Oblastní charity Blansko
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Letovičtí stavaři získali druhé místo
na celostátní soutěži Hala roku
LETOVICE - Studenti čtvrtého
ročníku maturitního oboru Stavebnictví na Masarykově střední škole
Letovice uspěli v soutěži Hala roku
JUNIOR 2018. Obstáli v nabité konkurenci osmatřiceti týmů ze středních škol z celé republiky.
Letos v Praze proběhl již jedenáctý ročník soutěže, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT. Cílem
je postavit konstrukci, která při co
nejmenší hmotnosti unese nejvyšší
zátěž. Týmy soutěží ve dvou kategoriích – s přineseným modelem,
nebo s modelem postaveným na
místě.
Zadání kategorie A (model přivezený) – navrhnout a zhotovit model jeřábu splňující geometrické,
materiálové a statické požadavky
– úkol byl při splnění nastavených
podmínek zajímavý, navíc model
měl být opatřen kotevní deskou,
přes kterou se jeřáb kotvil při zatěžovací zkoušce ke zkušebnímu
stolu.
Rameno jeřábu se zatěžovalo
na konci a nesmělo poklesnout do
chráněného prostoru pod ním. Do
Prahy na soutěž bylo dovezeno

celkem 27 modelů. Naši studenti
vytvořili dva týmy - Demoliční četa
(Vojtěch Flek, Štěpán Semeniuk,
Vojtěch Tichý) a Nahulváta (Monika
Andrlová, Tereza Pecháčková, Voj-

těch Flek). Do Prahy jsme tedy vezli
dva modely.
Demoliční četa obsadila se svým
jeřábem, který vážil 166,2 g a unesl 3,3 kg, krásné osmé místo. Jeřáb

Nahulváta předvedl při zatěžování
parádní otočku o 180° a nedovolil umístění poslední zatěžovací
destičky ze základního zatížení,
proto byl diskvalifikován.
Zadání kategorie B (model zhotovený na místě) – navrhnout a zhotovit z připraveného materiálu efektivní konstrukci zastřešení výrobní
haly nad chráněným prostorem o
délce 1200 mm a výšce 200 mm.
Soutěže v této kategorii se zúčastnil
i náš tým Nahulváta (Monika Andrlová, Tereza Pecháčková, Vojtěch
Flek).
Během 150 minut dokázali vymyslet a zhotovit konstrukci, která
při zatěžovací zkoušce unesla povinné spojité zatížení, pak i zatížení osamělým břemenem na středu
konstrukce až k dosažení mezního
zatížení 20 kg. Pak bylo týmu umožněno zatěžovat dále až do zlomení
modelu – ten nakonec unesl 25 kg.
V této kategorii naši studenti obstáli na výbornou a obsadili tak nádherné druhé místo z 28 na místě
zhotovených modelů.
Alena Tomková
Foto M. Andrlová, A. Tomková

Husté sněžení zkomplikovalo dopravu v regionu

Boskovice

Letovice
Vydatná sněhová nadílka zkomplikovala minulý týden dopravu v regionu. Někteří řidiči nezvládli ztížené podmínky a havarovali.

Boskovice

Okrouhlá
Foto HZS JmK
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NEMOCNICE BLANSKO
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Zdravotnický

konaný v pátek 16. 2. 2018 od 20.00 hodin
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Velké Opatovice
pořádá

10. února 2018
23. ročník turistického pochodu

OPATOVSKÉ
ŠMAJD
Trasy: 100, 50, 33, 27, 22, 17, 10, 6 km
Start a cíl: sokolovna Velké Opatovice
Čas startu: 6.00 – 11.00 hod

Start i z Letovic nádraží ČD: 15, 28, 32, 37, 44 km 6.00 – 8.45 hod
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MALOHANÁCKÁ STOVKA
100, 50 km (noční část) – 9. 2. 20.00 hod
Pro každého účastníka je připravena odměna …
Po oba dny zajištěno bohaté občerstvení.
V cíli pochodu v odpoledních hodinách k tanci a poslechu zahraje country skupina „ASI TAK“

INFORMACE:

www.smajd.webnode.cz

Facebook: Opatovské šmajd

AKCE SE USKUTEČNÍ
ZA PODPORY:

ǣ
  

Autovraky.net
Roman Šich
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FOTOREPORTÁŽ: Dvě stovky nadšenců
ve Skalici svedly Zimní bitvu
SKALICE NAD SVITAVOU - Do
posledního místa se v sobotu zaplnil ve Skalici nad Svitavou prostor
pro diváky určený pro pozorování
scény, v níž 200 nadšenců v kostýmech předvedlo Zimní bitvu. Prezentovali v ní tu část druhé světové
války, v níž začala sovětská Rudá armáda pronikat do měst ve východním Prusku.
Zdecimovaná německá armáda
tehdy musela využít Volksturmu,
tedy jednotek složených z německých civilistů. Bojová ukázka trvala
za hřmění výstřelů z děl, kulometů
a pušek hodinu. Sledovalo ji přes
600 zvědavců.

„Cílem bylo ukázat, že válka nebyla jen střetem armád, ale samozřejmě do ní byli, i když samozřejmě bez ohledu na svá přání, vtaženi
i civilisté. Na bojiště jsme proto vyslali i ženy k dělům, dříve narozené
a dospívající. Bitva se povedla,“ řekl
Zrcadlu za pořadatele akce Dan Urbánek ze sdružení vojenské historie
Renata. Ten spolu s přáteli několik
týdnů dopředu vymýšlel přesný
plán bitvy, pro níž byl vybrán skalický vojenský skanzen Markland.
V něm se lednová Zimní bitva na
blátě, sněhu a za chladného počasí,
uskutečnila již podruhé. Zájem byl
velký, takže se z této lednové akce

pravděpodobně stane tradice. Na
bitevním poli viděli diváci tvrdě
se bránící německé jednotky, které zpočátku odolávaly útoku Rudé
armády. Nakonec ale přes řízné
německé vojenské povely sovětské
jednotky vyhrály.
Dokladem spokojenosti diváků
pak byl bouřlivý potlesk, jehož se
nadšencům dostalo při nástupu po
bitvě. Pak už se na bojiště vrhly bez
ohledu na všudypřítomné bahno zástupy děti. Prošmejdily každou část,
včetně zákopů, aby si v nich našly
prázdné nábojnice, které si mohly
odnést na památku. Součástí akce
bylo bohaté občerstvení a burza

militárií. Bez ohledu na to, kdo na
které straně bojoval, se pak „němečtí“ i „ruští“ vojáci společně opřeli do
rozměrného děla, které bylo nutné
po ukončení akce natlačit na valník
nákladního auta a odvézt.
„Chtěli jsme si tímto způsobem připomenout 72. výročí od konce druhé
světové války. Samozřejmě je vojenská historie pro nás všechny velkým
koníčkem, a přes všechny výstřely a
výbuchy na bojišti se dobře bavíme,
přitom ale chceme, aby se nezapomnělo na to hlavní. Nesmíme zapomenout na to, jaké oběti si druhá světová válka vyžádala,“ dodal Urbánek.
Text a foto Martin Jelínek

SERVIS, DOPISY
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kalendář akcí

úterý 23. ledna
KINA

Blansko ve 20 hod. Tři billboardy
kousek za Ebbingem.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

hod.: Lidový farní ples, k tanci a poslechu hraje kapela Pohoda.

KINA

AKCE

Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf: Špindl.
Boskovice v 17 a 20 hod. Labyrint:
Vražedná léčba. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Dunkerk.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Milada.

KINA

Blansko – DDM v 9 až 12 hod.: 3D
aneb Dopoledne dobrých deskovek.
Blansko – Restaurace Dělnický
dům v 19 hod.: Taneční večer s kapelou Pohledy.
Blansko – Dělnický dům ve 20
hod.: III. Sportovní ples.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20
hod.: Ples města a KZMB.
Olešnice – Kulturní dům ve 20
hod.: Ples olešnické ŘK farnosti.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20
hod.: Společenský ples.

středa 24. ledna

Blansko – Zimní stadion v 16 hod.:
Pojď hrát hokej, nábor mladých hokejistů.
Blansko – Kino v 17 hod.: Slavnostní večer - Vyhlášení nejlepších
sportovců a sportovních kolektivů
okresu Blansko.
Blansko – Divadlo Kolárka v 17.30
hod.: Pozvánka na setkání – výuka
divadla.
Blansko – Klub Ulita v 18 hod.:
Zdraví z pohledu čínské medicíny,
přednáška.
Boskovice – Zámecký skleník v 19
hod.: David Dorůžka Trio, koncert.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Přání k mání.
Boskovice v 19.30 hod. Tři billboardy kousek za Ebbingem.

čtvrtek 25. ledna

AKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Novoroční koncert žáků ZUŠ Blansko.
Blansko – Zámecká sýpka v 18
hod.: Řízená degustace | Stapleton
& Springer, Bořetice.
Boskovice – SVČ v 15 hod.: Stolní
fotbálek pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
Boskovice – Zámecký skleník v 19
hod.: 10. Posezení s Boskovickou
kapelou.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.:
Už zase miluju!, divadelní představení, účinkují Michaela Dolinová,
Sandra Pogodová a Václav Tobrman.

KINA

Blansko ve 20 hod. Labyrint: Vražedná léčba. (3D s titulky)
Boskovice v 19.30 hod. Labyrint:
Vražedná léčba.
Doubravice v 18 hod. Cukrář.

pátek 26. ledna

AKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Jak
hledat v knihovně.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.:
Ples Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy Blansko.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.:
Ples VOŠ a SŠ Hybešova.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20

sobota 27. ledna

AKCE

KINA

Blansko v 17 hod. Labyrint: Vražená léčka. (s titulky)
Blansko ve 20 hod. Všechny prachy světa.
Boskovice ve 14 hod. Ferdinand. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

neděle 28. ledna

AKCE

Šebetov – Kino v 15 hod.: Krkonošské pohádky, divadelní představení v
podání DS teaTrum Velké Opatovice.

KINA

Blansko v 15 hod. Coco.
Blansko v 17 hod. Labyrint: Vražená léčka. (s titulky)
Blansko ve 20 hod. Všechny prachy světa.
Boskovice ve 14 hod. Ferdinand.
Boskovice v 17 hod. Zoufalé ženy
dělají zoufalé věci.
Boskovice v 19.30 hod. S láskou
Vincent.
Velké Opatovice ve 14 hod. Můj
život cuketky.

pondělí 29. ledna

AKCE

Boskovice – Kino Panorama ve 20
hod.: Listování: Co by můj syn měl
vědět o světě.
Těchov – Kulturní dům v 18.30 hod.:
Jirka Kolbaba – Sedm divů Islandu.

KINA

Blansko v 17 hod. Všechny prachy
světa.
Blansko ve 20 hod. Cizinec ve vlaku.

úterý 23. ledna 2018

Společná vystoupení
kunštátské dechovky a
svatojánského pěveckého sboru
REGION - První koncert nazvaný
jako „Novoroční tříkrálový koncert“
se konal v sobotu 6. ledna v podvečer ve velkém sále Löw-Beerovy
vily ve Svitávce. Zahájil jej starosta
městysu Jaroslav Zoubek, který přivítal všechny přítomné.
Potom se již ujal taktovkiy vedoucí kunštátské dechovky Mgr. Pavel Göpfert. Zazněly skladby Šampaňská od G. Verdiho, Ave Verum
Corpus od W. A. Mozarta, Nabucco
od G. Verdiho, Agnus Dei od J. Valenty. Dechovku pak vystřídal sbor
vedený Leontinou Koryčánkovou a
doprovázený Jiřím Pohlem. Sbor zazpíval Vínek koled od A. Hromádky,
Nabucco od G. Verdiho a Slavnostní
mši od J. Valenty.
Pokračovala dechovka skladbami Jakob de Haan, Uherský tanec a

Sněhurka, Druhá věta z Novosvětské. Obě tělesa pak předvedla Českou píseň od Bedřicha Smetany a
Aleluja z oratoria Mesiáš od G. F.
Händela. Tato skladba zakončila
koncert a pan starosta poděkoval
všem účinkujícím.
Obě vystupující tělesa se druhý
den vydala na vystoupení na zámek v Šebetově. Zde nás odpoledne v sále přivítala ředitelka Ing.
Zdenka Vašíčková. V zaplněném
sále hudba zahrála a zpěváci zazpívali stejný repertoár, jaký předvedli
předešlý den ve Svitávce. Vystoupení sklidilo velký úspěch a na závěr
paní ředitelka poděkovala účinkujícím a popřála všem v novém roce
dobré zdraví a hodně úspěchů.
Miroslav Holík, foto Jarmila
Procházková, Marcela Dyčková
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Atleti ASK Blansko prožili nadmíru
pestrý a úspěšný rok 2017
BLANSKO - Rok 2017 byl v podání atletů a atletek ASK Blansko
nadmíru úspěšný a pestrý, padalo
mnoho osobních výkonů, titulů
mistrů České republiky, Moravy a
Slezska i český rekord, byla úspěšná i účast na Olympiádě mládeže v
Brně a největším Evropském mítinku mládeže European Kids Athletics Games.
Ze všech úspěchů roku připomeneme ty největší, a to mistrovský
titul v dorostenkách Leony Marečkové na 400 m z Jablonce nad Nisou, mistrovské tituly v žákyních
Pavly Štoudkové, která vybojovala
halový mistrovský titul na 800 m
v Praze a překonala 37 let starý
rekord na této trati. Má i venkovní titul na 800 m a třetí místo z
mistrovství republiky v přespolním běhu na 2000 m a vítězství
na 1500 m z Olympiády mládeže.
Vyhrála 800 m na European Kids
Athletics Games a získala mnoho
dalších úspěchů včetně reprezentace České republiky.
V mladších žákyních získaly
Adéla Jánošíková, Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková
mistrovský titul Moravy a Slezska
v družstvech mladších žákyň, když
k tomuto vítězství přispěly v hostujícím družstvu JAC Brno, Veronika Jakusidisová má druhé místo z
dálky a třetí na 60 m z European
Kids Athletics Games a třetí místo z
Olympiády mládeže ve štafetě na 4
x 60 m, jinak Veronika patří ve své
kategorii k absolutní špičce v ČR ve
skoku vysokém.
Dominika Bezdíčková se pomalu
stává z cyklistky atletkou a příslibem pro oddíl na střední tratě, když
v tabulkách přípravky ji patří na
800 m na dráze druhé místo. V hale
pak první místo na 300 m a skoku vysokém. Podařilo se jí obhájit
prvenství v Brněnském běžeckém

poháru v kategorii přípravek starších. Dařilo se i našim družstvům
mladších žákyň a žáků doplněných
o naše nejmenší z přípravek, kteří
pravidelně sbírali body v soutěži
družstev Jihomoravského kraje.
I naše družstvo žen ve druhé lize
skupiny E posíleno o závodnice
JACU Brno se v této soutěži neztratilo. Velký dík patří všem, kteří se
pravidelně zúčastňují nejrůznějších
závodů, ať je to Okresní běžecká
liga, Brněnský běžecký pohár, nebo

nejrůznější mítinky a mistrovské
závody po celé České republice.
Blanenská atletika v dnešní době
má na 70 členů, o které se tréninkově stará pan Jiří Ošlejšek, Bohumil
Kazda, paní Stanislava Jandáková
a starší odchovanci ASK Blansko. V
loňském roce se opět uskutečnilo
soustředění ve Vysokých Tatrách
pro starší členy našeho oddílu. O
prázdninách jsme pořádali již pravidelný týdenní atletický tábor pro
děti. Ze závodů se pořádal štafetový

pohár a jedno kolo krajského přeboru mladších žáků v družstvech.
V letošním roce nás čeká opět
mnoho závodů doma i zahraničí a
budeme pořádat 25.4.2018 Čokoládová tretra, která je odnoží Zlaté
tretry pro děti do 11 let a jejíž �inále
se koná při tomto mítinku, dále pořádáme 26.4.2018 Štafetový pohár pro
základní školy, 29.4.2018 Memoriál Věry Bušové - Gilkové, 10.5.2018
1. kolo mladšího žactva družstev a
30.9.2018 Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva jednotlivců což
je nejvyšší závod pro tuto kategorii.
Veškeré závody se budou konat
na sportovním ostrově Ludvíka
Daňka, kde se nachází atletický
stadion. Doufáme, že se v letošním
roce podaří zlepšit zázemí našeho
oddílu na tomto stadionu a opravy
samotného vybavení stadionu abychom mohli tyto významné závody
uspořádat v důstojném prostředí,
jelikož si myslíme, že si to blanenská atletika jako královna sportu
plně zaslouží za vzornou reprezentaci nejenom oddílu, města, kraje,
ale i České republiky.
Text a foto Martin Bezdíček

INZERCE
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Řádková
inzerce
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Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

Koupím tovární malotraktor
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i
poškozený. Nabídněte prosím, děkuji.
Tel.: 731 487 850
Koupím
lištovou/bubnovou
sekačku MF 70, VARI s příslušenstvím, to není podmínkou. Mám zájem také o koupi zahradního traktoru se sečením. Koupím i poškozené
nebo nekompletní.
Tel.: 731 487 850
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v
Blansku, Boskovicích a okolí. Možno i k menší rekonstrukci. Platba v
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabídky děkuji. Kontakt: 777 263 861,
bydleniblansko@email.cz.
Koupím 1 + 1 nebo 2 + 1 v Blansku. Bez RK.
Tel.: 723 830 686
Koupím motocykl SIMSON bez
TP, Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, vozík PAV,
Velorex i vrak, Škoda, Tatra, Lada,
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné
automobily až do roku 2017.
Tel.: 736 741 967

pro pracoviště

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

DĚTSKOU SESTRU
Požadujeme:

odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry získaná studiem
na zdravotnické škole obor dětská sestra nebo specializační vzdělání
v oboru dětská sestra

Nástup: 1. 3. 2018
Bližší informace podá hlavní sestra zařízení - Mgr. Jarmila Prudilová, Křetín 12,
679 62, email – prudilova@detskelecebny.cz

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 19391945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné
informace o dění na zámku v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

Soukromá řádková inzerce je
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Společnost BERYL BK, s.r.o.
výrobce nerezových madel

nabízí práci

Petr Švancara

pozice svářeč TIG.

)272*5$),&.e6/8å%<

Jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek, místo práce Černá Hora.
Praxe výhodou, absolventy zaškolíme. Plat
23 - 25.000,-

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve.
UHSRUWiæQtSRUWUpWQtSURGXNWRYiDVYDWHEQtIRWRJUDÀH
www.fotosvancara.cz

Více informací k dispozici přes e-mail
info@beryl.cz nebo tel. 733 531 651

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259.
Redakce: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.cz). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net.
Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků
ve čtvrtek ve 14 hod.
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Kam za
sportem

ATLETIKA
27. 1., 11:15 h Rájecká desítka,
tradiční běh.

HOKEJ
27. 1., 17 h Boskovice - Uherský
Ostroh, 18 h Blansko - Břeclav.
KOPANÁ
27. 1., 14:30 h Boskovice - Líšeň B.

STOLNÍ TENIS
26. 1., 18:30 h Blansko D - Adamov, KP II.
27. 1., 10 h Blansko - Dobré B,
1. liga žen. 15 h Blansko - Ostrava C,
2. liga mužů. 17:30 h Boskovice Adamov, KP II.
28. 1., 10 h Blansko - Havířov C,
2. liga mužů. Boskovice - Vyškov,
KP II.

ŠACHY
28. 1., 10 h Lipovec - Univerzita
Brno, 2. liga. Adamov B - Blansko,
Rudice - Tišnov, Sloup - Lipůvka,
KP II.

Volejbalisté
Letovic doma
proti Tišnovu
nezaváhali

Letovice - Tišnov 3:1 (-21, 15,
16, 17) a 3:1 (26, -14, 21, 18).
Do prvního utkání sice lépe
vstoupili hosté, kteří vyhráli první
set, ale poté už šlo o jednoznačnou
záležitost a domácí celek dotáhl
utkání do vítězného konce.
Ve druhém utkání se po dramatické první sadě, kterou pro sebe získali domácí, opět prosadil tým Tišnova, v dalších dvou sadách už ale
účinnou zbraň na domácí nenašel.
Žabovřesky
Brno - jih
Ingstav Brno
Letovice
Znojmo
Vyškov
Kometa Brno
Tišnov
Šlapanice B
Pozořice

22
22
22
22
22
22
20
22
22
20

13
16
13
11
8
9
8
6
3
0

6
1
3
1
3
2
1
0
3
1

1
1
5
2
3
2
1
1
2
3

2
4
1
8
8
9
10
15
14
16

60:26
56:21
59:28
44:38
41:40
40:42
33:39
29:51
26:56
12:59

První ligu kolové vedou
Hrdlička se Staňkem

REGION - V sobotu se v Chrastavě hrálo úvodní kolo první ligy v
kolové.
Svitávka má v této soutěži dvojnásobné zastoupení, v barvách SC
Svitávka 2 nastupují Jiří Hrdlička
mladší a Roman Staněk, David Richtr a Jan Stibor reprezentují tým MO
Svitávka 2.
V šestičlenném poli (celek Favoritu Brno 2 nestartoval) si
nejlépe vedl pár Hrdlička, Staněk, který pouze jednou prohrál
(s druhou svitáveckou dvojicí),
v ostatních čtyřech zápasech dokázal zvítězit a po prvním kole je
v čele tabulky.
Richtr se Stiborem jsou po prvním kole čtvrtí, když o pořadí na
druhém až čtvrtém místě rozhodlo
skóre.
Výsledky: Chrastava 1 - Nezamyslice 1 2:5, Pankrác Praha 1
- SC Svitávka 2 3:5, MO Svitávka
2 - Sokol Šitbořice 1 4:3, Chrasta-

va 1 - Favorit Brno 2 5:0, Nezamyslice 1 - Praha 1 5:4, SC Svitávka
2 - MO Svitávka 2 3:5, Šitbořice 1
- Brno 2 5:0, Chrastava 1 - Praha 1
3:7, Nezamyslice 1 - MO Svitávka
2 4:2, SC Svitávka 2 - Brno 2 5:0,
Chrastava 1 - Šitbořice 1 3:8, Praha
1 - MO Svitávka 2 3:4, Nezamyslice 1 - Brno 2 5:0, SC Svitávka 2 Šitbořice 1 5:3, Chrastava 1 - MO
Svitávka 2 5:4, Praha 1 - Brno 2
5:0, Nezamyslice 1 - Šitbořice 1 5:8,
Chrastava 1 - SC Svitávka 2 2:7,
MO Svitávka 2 - Brno 2 5:0, Praha
1 - Šitbořice 1 1:2, Nezamyslice 1 SC Svitávka 2 3:4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

52
51
50
37
33
33
27
19
17
5

Krajský přebor volejbalistů pokračuje dalším kole až 17. února.
Letovice na své palubovce přivítají
volejbalisty Vyškova.
(les)

2. liga C
13. kolo: Alejak Sokec Boskovice - Vandals Blansko 5:13, Šipkaři Bistro Stvolová - Mário Boskovice
12:6, Vandals Blansko B - Terasa VO Tečku Knínice 18:0, Bulldog Javorek - Hoteliéři Usobrno 0:18,
Milénium Bystřice nad Pernštejnem - Surikaty Těchov 0:18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vandals Blansko
Hoteliéři Usobrno
Bistro Stvolová
Zenit Deštná B
Zenit Deštná A
Mário Boskovice
Vandals Blansko B
Sokec Boskovice
Bulldog Javorek
Surikaty Těchov
VO Tečku Knínice
Bystřice n P.
Babylon Němčice B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
9
8
7
6
4
5
3
2
3
2
2

1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SC Svitávka 2
Sokol Šitbořice 1
Nezamyslice 1
MO Svitávka 2
Pankrác Praha 1
Spartak Chrastava 1
Favorit Brno 2

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
2
4
4
6

29:16
29:18
27:20
24:18
23:19
20:31
0:30

15
12
12
12
6
6
0

Druhé kolo se hraje 26. května
v Praze.
Lubomír Slezák

ŠIPKY

LETOVICE - Souboj pátého celku
tabulky s osmým viděli diváci v letovické sportovní hale.
Domácí volejbalisté sice ztratili
dva sety, ale připsali si plný počet
bodů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

úterý 23. ledna 2018

0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
5
5
5
7
8
10
9
10
10

170:47
154:62
138:80
122:96
102:114
112:105
105:114
104:112
82:135
88:128
87:129
80:136
65:151

35
33
30
26
21
20
16
15
11
6
6
6
6

3. liga D
13. kolo: Hoteliéři Usobrno C - Triple X Letovice
13:5, Na Středy Rudka - Hoteliéři Usobrno B 13:5, Meziriver Deštná - Haluzáři Cetkovice 4:14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na Středy Rudka
Hoteliéři Usobrno B
Haluzáři Cetkovice
Triple X Letovice
Hoteliéři Usobrno C
Meziriver Deštná
Příšerky Stvolová

11
11
12
11
11
11
11

10
8
8
5
5
2
0

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

1
2
4
5
6
9
11

141:57
113:86
130:86
90:109
97:101
72:126
60:138

30
26
24
16
15
6
0

3. liga C
13. kolo: Vandals Blansko C - Tečkaři Blansko 5:13,
Rumíci Krhov - Pivárna Sloup B 14:4, Orli Ráječko Popelka Team Boskovice 12:6, Dělníci Blansko - Černí baroni Boskovice 11:7, Pivárna Sloup A - Bikers
Sloup 11:7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orli Ráječko
Dělníci Blansko
Pivárna Sloup A
Tečkaři Blansko
Černí baroni Bce
Bikers Sloup
Popelka Team Bce
Rumíci Krhov
Vandals Blansko C
Pivárna Sloup B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
8
6
4
3
4
3
4
3

1
1
1
3
1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
2
1
0
1
0
0

0
0
3
3
6
7
9
9
9
10

164:72
157:80
134:102
129:109
119:118
100:137
106:128
105:130
86:148
79:155

36
34
27
25
16
14
12
10
9
9

Pavla Štoudková z ASK Blansko překonala halový národní rekord v žákyních na 1 500 m časem 4:39,66.
Dosud byla držitelkou Lada Brázdilová 4:41,8, která ho
zaběhla v roce 1993.
Foto Martin Bezdíček
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Hokejisté Boskovic i Blanska
přivezli z ledu soupeřů body
REGION - V sedmnáctém kole
Krajské ligy Jižní Moravy a Zlínska
hrály oba celky z našeho okresu na
ledě soupeře.
Boskovice čekalo těžké utkání ve
Velké Bíteši, Blansko jelo do Uherského Hradiště. A oba celky se vracely s veselou.

Uherské Hradiště - Blansko 4:5
s. n. (0:3, 1:1, 3:0), 38. Kotačka, 54.
Lažek, 59. Kotačka, 60. Nohál - 4.
Kazda, 9. Grünwald, 13. Jílek, 25.
Král, rozh. náj. Kuběna.
Celé utkání by se v podstatě dalo
rozdělit na dvě části. V té první stříleli branky jenom hosté, ta druhá
zase patřila domácím.
Po první třetině Blansko vedlo
tříbrankovým rozdílem, a když po

pěti minutách druhé části přidalo
čtvrtou branku, zdálo se být rozhodnuto. Jenže poté převzali otěže
hry domácí. Dvě minuty před koncem druhé třetiny dali svoji první
branku a šest minut před koncem
druhou. I přesto se zdálo, že hosté
vedení udrží, ale Uherské Hradiště
mělo strhující závěr a v posledních
dvou minutách dokázalo vyrovnat.
Na řadu tak přišlo prodloužení,
ale ani v něm se nerozhodlo. V samostatných nájezdech byli lepší
hosté a tak si domů odvezli dva
body.
Velká Bíteš - Boskovice 5:6 pp.
(1:2, 3:2, 1:1 - 0:1), 13. Grmela, 25.
Touška, 30. Pospíšil, 35. Pospíšil,
47. Šidák - 1. Krejčiřík, 16. Špok,

24. Špok, 31. Šmíd, 55. Skácel, 62.
Pelikán.
Už v první minutě se Boskovice
dostaly do vedení a ve vyrovnané první třetině jednobrankový
náskok udržely až do první přestávky.
Druhé třetina byla bohatá na
branky, dvougólové vedení hostů
dokázala Velká Bíteš za pět minut
zlikvidovat, rychlou odpověď našla
i na čtvrtou branku Boskovic.
V závěrečné třetině šli do vedení naopak domácí, pět minut před
koncem bylo znovu vyrovnáno a
v dramatickém závěru už branka
v normální hrací době nepadla.
V prodloužení rozhodl po necelých dvou minutách o větším bodovém zisku Boskovic Pelikán.

Další výsledky 17. kola: Rosice Uničov 1:5, Břeclav - Velké Meziříčí
7:6 s.n.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Velké Meziříčí
Boskovice
Uničov
Uherský Ostroh
Velká Bíteš
Kroměříž
Uherský Brod
Uherské Hradiště
Břeclav
Blansko
Rosice

15
15
15
14
15
15
14
16
16
16
15

10
10
8
8
7
6
6
6
5
1
1

2
3
2
1
1
2
0
0
2
2
0

2 1
0 2
1 4
1 4
3 4
2 5
3 5
1 9
0 9
1 12
1 13

96:48
88:50
83:58
80:55
70:67
63:64
66:62
65:74
70:83
46:100
51:117

36
36
29
27
26
24
21
19
19
8
4

Už tuto sobotu mají fanoušci
možnost vidět okresní zástupce na
domácím ledě.
Boskovice přivítají Uherský Ostrov a tým Blanska hostí Břeclav.
Lubomír Slezák

V neděli 21. ledna se běžel již čtvrtý ročník Běhu okolo Blanska. Početné startovní pole neodradily od běhu ani zima, ani sníh, který na mnoha místech
značně ztížil trať.
Foto Lubomír Slezák

Šachisté Boskovic jsou po šesti
kolech první v tabulce
REGION - Šachový krajský přebor
druhé třídy má odehráno šest kol a
na prvním místě je celek Boskovic,
který v právě odehraném kole porazil ve vyrovnaném zápase Sloup
těsně 4,5:3,5. Druhé místo si v tabulce udržela Kuřim, která přehrála
Blansko, třetí místo tabulky obsadil
Adamov, který přehrál Tišnov.
Tabulkou stoupá celek Rudice,
který bez problémů porazil Vyškov,

Lokomotiva Brno podlehla Lipůvce,
kterou posílil nejsilnější hráč soutěže Dávid Varga.
6. kolo: ASK Blansko - Kuřim
C 2,5:5,5, Tišnov - Adamov B
2,5:5,5, Vyškov B - Rudice 1,5:6,5,
Lipůvka - Lokomotiva Brno C 5:3,
Boskovice - Sloup 4,5:3,5.
1. Boskovice
2. Kuřim C
3. Adamov B

6
6
6

5
5
4

1
0
0

0
1
2

32.0
29.5
25.5

16
15
12

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rudice
Sloup
Blansko
Lipůvka
Lok. Brno C
Vyškov B
Tišnov

6
6
6
6
6
6
6

3
3
2
2
2
1
0

0
0
1
1
0
1
2

3
3
3
3
4
4
4

28.0
24.5
23.0
22.5
19.5
16.0
19.5

9
9
7
7
6
4
2

V sedmém kole, které se hraje
tuto neděli, se v Kuřimi utkají první
dva celky soutěže, v okresním derby hostí Adamov Blansko.
(les)

Předplaťte
si Zrcadlo za
zvýhodněnou
cenu.
Pro více informací
a objednávky pište na
redakce@zrcadlo.net.

