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Muž chtěl, aby mu 
děti posílaly přes 

internet intimní fotky

Nabízíme:
Velmi dobré provizní podmínky• 
Možnost získání dalších provizí za úvěry,• 

    vypořádání závazků a exekucí na domech
Bezkonkurenční podporu v regionální inzerci• 
Inzerci na největších realitních serverech • 
Kancelář v centru Blanska a Boskovic• 
Podporu specializované advokátní kanceláře• 
Nabídku mnoha bank na úvěry a hypotéky• 
Nezkušené v začátcích povedeme• 
Vhodné pro absolventy – • NÁSTUP IHNED

Požadujeme:
Min. střední odborné vzdělání• 
Komunikační a obchodní schopnosti• 
Uživatelskou znalost PC (Word, Excel)• 
Aktivní řidič – vlastní auto• 
Ochotu učit se novým věcem• 

Zájemci pište na e-mail 
jiri.zidu@seznam.cz

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE
PRO BLANSKO A BOSKOVICE

Michal Záboj: Zpravodajství dáme formu 21. stole  

Děti se bavily při karnevalu na ledě

Zábava. Boskovický zimní stadion hos  l již tradiční karneval na ledě.  Foto Jaroslav Oldřich

Radim Hruška

Blanensko a Bo-
skovicko - V březnu 
začne přinášet ak-
tuální zpravodajství 
z okresu nový inter-
netový portál www.
izrcadlo.eu. Více 
o novém webu i jeho 
náplni prozradil jeho 
šéf editor Michal Zá-
boj.

V březnu se rozjíždí nový re-

Křtiny - Ministr životního pro-
středí Richard Brabec po svém 
uvedení do funkce odvolal všech-
ny náměstky ministra z funkce. 
Na jejich pozice jmenoval nové 
vedení. Náměstkem ministra pro 
sekci ochrany přírody a krajiny 
se stal Vladimír Dolejský, ředitel 
Školního lesního podniku Masa-
rykův les Křtiny Mendelovy uni-

verzity v Brně. Na ministerstvu 
životního prostředí již v minu-
losti působil jako ředitel odboru 
péče o národní parky.

„Vladimír Dolejský je uvolněn 
k výkonu funkce náměstka život-
ního prostředí a nadále zůstává 
i ředitelem ŠLP. Dnešní moderní 
komunikační a řídicí prostředky 
to umožňují. V době nepřítom-

nosti Vladimíra Dolejského ho 
zastupuje Pavel Čacký, zástup-
ce ředitele pro hospodářskou 
činnost. Stalo se tak z rozhod-
nutí nového rektora Mendelovy 
univerzity profesora Ladislava 
Havla, který nastoupil do funkce 
k prvnímu únoru letošního roku,“ 
upřesnil informaci zástupce ředi-
tele ŠLP Pavel Mauer.  (ama)

Vladimír Dolejský je náměstkem 
ministra životního prostředí
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Telefon: 516 453 406
Mobil: 602 528 912, 602 503 229
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Policisté šetří další případ 
otravy methanolem

Vanovice, Boskovice - Policisté na Blanensku od pátku 7. února 
vyšetřují případ otravy methanolem. V dopoledních hodinách byl to-
tiž přivezen do boskovické nemocnice třiapadesátiletý muž z Vanovic 
v kritickém stavu s podezřením na otravu. Následně lékaři díky vyšet-
řením tuto skutečnost potvrdili. 

„Policisté sice u muže doma našli vzorky alkoholu, nechali provést 
laboratorní testy, nicméně se zatím nepodařilo zdroj otravy zjistit. 
Případ zůstává dále v šetření,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Otrávený muž se probral z bezvědomí a jeho stav se postupně lepšil. 
Více informací ale lékaři nemohou na přání rodiny podávat.  (hrr)

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Rozsáhlý případ trestné činnosti 
páchané na dětech prostřednic-
tvím sociálních sítí rozkrývají 
v těchto dnech kriminalisté v bla-
nenském okrese. Osmatřicetiletý 
muž z Brněnska totiž kontaktoval 
děti po internetu a lákal od nich 
intimní fotky výměnou za peníze. 
V současné době je ve vazbě pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu zneužití dítěte k výrobě por-
nografi e. Hrozí mu za to trest od-
nětí svobody až na pět let.

„Pachatel si vybíral nezletilé děti 
především z Brna a okolí, ale také 
z okresu Blansko. Činil tak podle 
fotek zveřejněných na internetu. 
Nejprve je nezávazně oslovil, ptal 
se jich, kolik je jim let, a když si 
některé vytipoval, nabídl jim buď 
fi nanční nebo jinou odměnu za to, 

že mu dítě pošle svoje intimní fo-
tografi e. Oslovil desítky dětí. Ty 
však nekontaktoval osobně, ale 
výhradně přes internet. Policisté 
se o jeho nekalé činnosti dozvědě-
li díky oznámení pedagogického 
pracovníka, který vzal vážně in-
formace, jež získal od dětí,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Rozkrýt jednání zvrhlého muže 
nebylo vůbec jednoduché. Vy-
povídá o tom i fakt, že blanenští 
policisté se vyšetřování věnují 
nepřetržitě už více než půl roku. 
Náročné bylo zejména rozkrývá-
ní počítačové komunikace mezi 
oběťmi a pachatelem a získávání 
důkazů. Vyšetřovací spis doplňuje 
přes dva tisíce stran komunikací 
stažených z internetu.

„Případ potvrdil nebezpečí, kte-
ré dětem na internetu hrozí. Uká-
zalo se, že mají k dispozici profi ly 

na sociálních sítích i přesto, že 
v jejich věku jim podmínky zřízení 
účtů neumožňují. Falšují tedy svůj 
skutečný věk. Navíc komunikují 
i s neznámými osobami a nemají 
zábrany poskytnout jim jakékoliv 
informace, včetně těch intimních. 
Případ také ukázal na to, jak ne-
bezpečné je na internetu zveřej-
ňovat fotografi e,“ popsala Iva 
Šebková s tím, že by rodiče měli 
vědět, jaké internetové stránky je-
jich děti navštěvují a vysvětlit jim, 
jaké nebezpečí může komunikace 
s „neznámými“ lidmi přinést. 

„Je dobré dětem sdělit, že není 
nutné mít svoje profi ly na so-
ciálních sítích, když jim to věk 
neumožňuje. Kontrola dětí na 
internetu by měla být soustavná, 
při zjištění jakékoliv komunikace 
naznačující problémy je nutné ze 
strany dospělých včas zasáhnout,“ 
doplnila Šebková.

Společnost BBN, s. r. o., vydavatel Zrcadla Blanenska a Boskovicka
hledá ženu nebo muže na pozici

I N Z E RT N Í  P O R A D C EI N Z E RT N Í  P O R A D C E
Požadujeme:  Komunikativní a vyjednávací schopnosti * Příjemné vystupování * Vysoké 
pracovní nasazení * Samostatnost, fl exibilitu * Znalost práce na PC * Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme: Zázemí fungující společnosti
  Firemní výhody
  Provizní systém bez horního omezení

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail hruska@zrcbce.cz.

gionální informační web. Vzni-
ká z tvého popudu. Co tě vedlo 

k tomu vydat se tím-
to směrem? 

Myslím, že doba 
dozrála k tomu, že se 
zpravodajství postupně 
přesouvá na internet. 
Lidi se chtějí dozvě-
dět, co se děje, ihned. 
Chtějí mít zprávy vždy 
po ruce - třeba v tele-
fonu, tabletu nebo na 

obrazovce počítače - a hlavně za-
darmo. To všechno jim náš nový 
internetový portál nabídne.

To možná platí pro celostát-
ní servery, ale myslíš, že budou 
mít o takové zpravodajství zá-
jem i čtenáři v našem okrese? 

Jsem přesvědčen, že určitě ano. 
Myslím, že potřeba lidí dozvědět 
se, co se děje v jejich bezprostřed-
ním okolí, třeba v jejich městě a 
obci nebo jen tak přes kopec, ne-
zmizela a nikdy se nevytratí. My 
jenom regionálnímu zpravodaj-
ství dáme formu jedenadvacátého 
století. Tedy kromě tištěných no-
vin nabídneme i zprávy na inter-
netu a ještě jednou opakuji - úpl-
ně zdarma. A navíc, na rozdíl od 
velkých zpravodajských serverů 
si budeme moct dovolit věnovat 
se také, v uvozovkách, lehčím 
a všednějším tématům.

Kdo se bude na provozu por-
tálu izrcadlo.eu podílet?

Původně jsem chtěl podobný 
projekt rozjet sám. Pak mi ale do-

šlo, že aby byl skutečně kvalitní, 
je potřeba se spojit se silným a už 
zavedeným médiem. Přesně to 
jsem našel v Zrcadle Blanenska 
a Boskovicka, takže nový web 
bude jeho součástí. Kromě mě 
se na něm budou podílet všichni 
členové redakce a do budoucna 
počítám, že budeme muset i dál 
personálně posilovat, protože plá-
nů a vizí mám hodně.

Co všechno tedy lidé na webu 
izrcadlo.eu najdou?

Web nabídne aktuální zpravo-
dajství ze všech oblastí života 
regionu, od komunální politiky, 
přes kulturní a ekonomická téma-
ta až po sport a chybět nebude ani 
černá kronika nebo podrobný pře-
hled akcí v regionu. Kromě vět-

ších měst se zaměříme i na dění 
v těch nejmenších obcích. 

Internetové stránky má v re-
gionu už řada periodik. V čem 
bude izrcadlo.eu jiné?

Bude toho hodně. V prvé řadě 
budeme na rozdíl od ostatních více 
pracovat s videem. Budeme zpra-
covávat krátké reportáže, nabízet 
vyjádření aktérů událostí i zprávy 
no comment. Chceme také zavést 
několik pravidelných rubrik. Vět-
šina z nich bude pro čtenáře regi-
onálních médií úplnou novinkou. 
Další podstatnou věcí je kvalita 
a důvěryhodnost poskytovaných 
informací. Redaktoři, kteří budou 
zpravodajství vytvářet a zpracová-
vat, jsou zkušení žurnalisté. 

 Pokračování na str. 4

V Blansku 
navýší kapacitu 

mateřských 
škol

Blansko - Mateřské školy 
v Blansku jsou plné. Zájem ro-
dičů o umístění svých ratolestí 
je přitom větší. Potvrdil to mís-
tostarosta Jiří Crha, který má 
tuto oblast na starosti. Radnice 
se rozhodla této situaci pomoci. 
A zvolila zajímavé řešení, které 
pomůže a přitom to nebude řešení 
ani přehnaně fi nančně náročné, 
ani takové, které by po poklesu 
demografi cké křivky potřebovalo 
řešení opačným směrem.

„Neumístěno zůstalo zhruba 
150 dětí, když však vezmeme 
v úvahu skupinu od tří do šesti 
let, pro kterou jsou školky zejmé-
na určeny, bez mladších, kteří se 
berou na výjimku, jedná se asi 
o sedmdesát zájemců,“ upřesnil 
počty Crha. Jak řekl, u ostatních 
se nejedná o naléhavé případy. 
Radnice již jedno částečné řešení 
přinesla od začátku tohoto škol-
ního roku.

„Otevřeli jsme novou třídu pro 
pětadvacet dětí v Dolní Lhotě,“ 
připomněl. Jak řekl, to situaci 
trochu pomohlo. Demografi cká 
křivka ale ještě výhledově nekle-
sá. „Dělali jsme si takovou son-
dáž, zda nepřistavět někde jednu 
dvě třídy při nějaké základce 
nebo mateřince. 

 Pokračování na str. 4
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Boskovické běhy 2014 – 
startují i základní školy

K K
Zloděje dopadli

za několik 
hodin

Boskovice - Jen několik hodin 
trvalo boskovickým policistům 
odhalení pachatele, který se v noci 
na čtvrtek 13. února vloupal do 
šaten zimního stadionu v Bosko-
vicích. Muž se tam dostal po roz-
bití okna. V šatnách si připravil do 
tašky dva páry značkových bruslí, 
ty však už z místa neodnesl. Dal-
ším šetřením se ukázalo, že tento 
pětačtyřicetiletý muž se pohádal 
s přítelkyní, a tak odešel z domu 
a do šaten původně odešel jen pře-
spat. Muž, jehož jméno již policisté 
znají, je nyní podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu krádeže. Roz-
bitím okna způsobil škodu za tři 
tisíce korun. Ukradením bruslí by 
pak vznikla další škoda nejméně za 
osm tisíc korun. Muž byl navíc již 
v minulosti za podobný trestný čin 
potrestán.  (hrr)

Muž chtěl 
spáchat 

sebevraždu
Svitávka - Muže, který se zřejmě 

snažil ukončit svůj život na kole-
jích, zachránili ve čtvrtek 13. února 
po deváté hodině večer policisté. 
K železnici do Svitávky, části Sasi-
na, vyjeli okamžitě poté, co na lin-
ku 158 oznámil pracovník drah, že 
si všiml v blízkosti kolejiště sedět 
muže a že vše nasvědčuje tomu, 
že chce ukončit svůj život. Poli-
cisté sebevraha na místě skutečně 
našli, hlavu měl již položenou na 
kolejích. Okamžitě jej tedy odved-
li z kolejiště. Následně zjistili, že 
se jedná o sedmačtyřicetiletého 
cizince. Byl pod vlivem alkoholu, 
v dechu měl 1,6 promile alkoholu. 
Nakonec ho bez zranění převezli na 
pozorování do nemocnice v Bosko-
vicích.  (hrr)

Hlídají chatové
oblasti

Suchý - Na kontrolu chat se ve 
čtvrtek 13. února zaměřili policisté 
v Suchém. Prověřovali hlavně to, 
jestli chaty během zimy nenavštívili 
zloději. Policisty také zajímalo, zda 
majitelé objekty dostatečně zabezpe-
čili, ale zaměřili se také na kontroly 
osob, které se v době mimo sezónu 
v chatových oblastech nacházejí. 
Blanenské policisty doplnili jejich 
kolegové na koních, psovodi a také 
policisté speciální pořádkové jed-
notky Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje.

O tom, že chaty byly zkontrolo-
vány, se dozví i jejich majitelé. Na 
každém rekreačním objektu totiž 
policisté zanechali lísteček s infor-
mací, kdy byla kontrola provedena. 
Na tomto kontrolním lístku pak 
majitelé rekreačních objektů nalez-
nou také užitečné rady, jak předejít 
vloupání. K nim patří například 
základní pravidlo neponechávat 
v rekreačním objektu cenné věci, 
dostatečně zajistit dveře a okna 
a dobré je si objekt pojistit proti 
krádeži. Velmi dobré je také chatu 
nebo chalupu navštěvovat nahodile 
i během zimy, případně se domluvit 
s místními lidmi, aby vám v době 
vaší nepřítomnosti chatu zkontro-
lovali.

„V případě, že pak zjistíte, že 
chatu navštívil zloděj, rozhodně do 
objektu nevstupujte a nezjišťujte, co 
vám bylo odcizeno. Ihned zavolejte 
policii a vyčkejte příjezdu policejní 
hlídky,“ upozornila blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Auto skončilo 
na střeše

Spešov - V odvodňovací strou-
ze a na střeše skončilo v neděli 
9. února osobní auto Opel Corsa 
ve Spešově. Jeho jednadvacetiletý 
řidič jel od centra obce k hlavní sil-
nici, nepřizpůsobil rychlost a vyjel 
vpravo mimo komunikaci. Při 
havárii ještě poškodil jeden z plotů. 
Při nehodě byl řidič lehce zraněn. 
Dechová zkouška byla pozitivní 
s hodnotou 2,5 promile. Škoda činí 
30 tisíc korun.  (hrr)

Dostal smyk
a boural

Blansko - Příliš rychle jel na 
mokrém povrchu na jedné z míst-
ních komunikací v Blansku ve 
čtvrtek 6. února ve večerních hodi-
nách devatenáctiletý řidič s osob-
ním autem značky Volkswagen 
Golf. V zatáčce dostal smyk a 
vyjel mimo silnici, kde narazil do 
betonové zídky. Při nehodě byl 
lehce zraněn řidič, ale i jeho dva 
spolujedoucí. Na vozidle vznikla 
škoda za 20 tisíc korun.   (hrr)

Vybíral chaty 
u Blanska

Blansko - Díky stopě ponechané 
v jedné vyloupené chatě už znají 
policisté jméno pachatele, který 
se vloupal během ledna letošního 
roku hned do tří rekreačních chat 
v okolí Blanska. Do první z nich, 
která se nacházela za sportovním 
ostrovem v Blansku, se dostal 
v době od 7. do 9. ledna poté, co 
poničil mříž u okna a rozbil jeho 
výplň. Majitelům odtud vzal rychlo-
varnou konvici. Na poškození chaty 
a ukradené konvici způsobil škodu 
za téměř tři tisíce korun. To mu však 
bylo málo, protože se tento pachatel 
v době od začátku ledna do 24. ledna 
vloupal do uzamčeného zahradního 
přístřešku u jiné rekreační chaty, 
kde vzal akušroubovák. V chatě se 
pak dostal ještě do sklepa a násled-
ně také do obytných prostor chaty. 
Tam se mu hodil dalekohled a ruční 
vysavač. Škoda byla v tomto přípa-
dě vyčíslena celkem na dva tisíce 
korun. Do poslední chaty se tento 
nezvaný host dostal poté, co vylezl 
na přístřešek a rozbil odtud okno 
objektu. Chatu pak prohledal a vzal 
si odtud tři svítilny a vojenský nůž. 
Způsobil tak další škodu za asi dva 
tisíce korun. Policisté již nyní vědí, 
že podezřelým je třiatřicetiletý muž. 
Zodpovídat se tak bude z trestných 
činů krádeže a porušování domovní 
svobody.  (hrr)

Zmizely rošty
Adamov - Devatenáct kanálů 

v průmyslovém areálu v Adamově 
zůstalo odkrytých. Neznámý zloděj 
tam totiž v průběhu letošního ledna 
z volně přístupného areálu ukradl 
rošty, které slouží pro jejich ochra-
nu. Škoda za odcizené rošty byla 
vyčíslena na 19 tisíc korun.  (hrr)

Zloděj kradl 
v kolejišti

Adamov - Pro kovy, které by se 
daly zpeněžit, se na koleje vypra-
vili zatím neznámí pachatelé do 
Adamova na Blanensku. Postupně 
demontovali a ukradli ze železni-
ce v Adamově ve vzdálenosti asi 
300 metrů od vlakového nádraží 
čtyři kovové úchyty a také trakční 
propojidlo ze stykových transfor-
mátorů. Krádeží naštěstí pachatelé 
neohrozili provoz železnice, přesto 
způsobili škodu za nejméně šest 
tisíc korun.  (hrr) 

Trestných činů
mírně ubylo

Blanensko a Boskovicko - Poli-
cisté na Blanensku a Vyškovsku 
šetřili loni  2 823  trestných činů. Je 
to o 118 případů méně než v před-
chozím roce. Policisté objasnili 
vloni celkem 1 390 případů, což je 
49,2 procent.

V roce 2013 policisté na Bla-
nensku a na Vyškovsku zazname-
nali oproti předchozím rokům ná-
růst krádeží vloupáním. Jedná se 
zejména o vloupání do rodinných 
domků a bytů. Na Blanensku i na 
Vyškovsku již několik let působí 
také dva toxi týmy, tedy skupiny 
kriminalistů specializující se na 
drogovou trestnou činnost, která 
má vzestupnou tendenci. V roce 
2013 policisté šetřili celkem 67 
případů souvisejících s drogami, 
odhalili 58 varen a dvě pěstírny 
konopí. V předchozím roce podob-
ných případů bylo 42, v roce 2011 
celkem 37. V blanenském okrese 
také policisté evidují méně doprav-
ních nehod než v roce 2012. Loni 
při nich zahynulo šest lidí.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Do přípravy na 
Boskovické běhy 2014 se nově 
zapojily také školy. V rámci pro-
jektu Školy sportují s námi se 
mohou zapojit do soutěže o nej-
početnější výpravu.

Podle pořadatelů se mohou 
zapojit všechny základní školy. 
Podmínkou je vyplnění přihlášky, 
kterou zástupci škol musí odeslat 
nejpozději do 25. dubna na e-mail 
behzasedmizubymhrebenem@
seznam.cz nebo ji v písemné 
formě nechají doručit na adresu 
občanského sdružení. Účastníci, 
kteří budou zápolit v rámci sou-
těže škol, musí být žáky školy 
a musí provést běžnou přihlášku 
prostřednictvím on-line regis-
trace včetně úhrady startovného. 
Zapojit se mohou žáci od šesti do 
patnácti let, kteří se přihlásí na 
tratě měřené čipovou technologií 
o délkách 150 m, 200 m, 800 m, 
1600 m a 2 500 m. 

„Aby se školy mohly soutěže 
zúčastnit, musí vybrat alespoň tři-
cet žáků, kteří budou reprezento-
vat danou školu na již uvedených 
tratích. Poslední možnost úhrady 
startovného je v den akce a činí 
100 Kč. Zástupce školy vyplní 
soupisku startujících žáků a ode-
vzdá ji nejpozději v den závodu. 

Radim Hruška

Boskovicko - Majitelé domků 
i rekreačních chat na Boskovicku 
si mohou alespoň zčásti oddech-
nout. Blanenští kriminalisté totiž 
zakročili proti činnosti skupiny 
tří pachatelů, kteří buď samo-
statně, ale většinou ve skupině 
podnikali nájezdy do různých 
lokalit v Boskovicích a okolí. 
Lidem brali během loňského 
roku zejména ty věci, které moh-
li následně prodat ve sběrnách 
druhotných surovin a získat tak 
peníze pro svoji potřebu. 

„Činnost tří pachatelů ve 
věku dvaadvaceti, pětatřiceti 
a šestatřiceti let zacházela někdy 
až do kuriózních situací. Vloni 
v polovině února jeden z pacha-
telů například z rekreační chaty 
v oblasti zvané Rovná u Boskovic 
vyboural z terasy nosnou traver-
zu, kterou pak prodal v kovošro-
tu. Po vybourání traverzy se část 
terasy zbortila. Zatímco krádeží 
traverzy vznikla škoda za necelé 
dva tisíce, na chatě majitel škodu 
vyčíslil nejméně na dalších deset 
tisíc korun,“ přiblížila blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková.

Kromě tohoto případu se 
pachatelé několikrát vloupali do 

chat ve Lhotě Rapotině, kde brali 
plechové dveře, kovové stolič-
ky, jízdní kola, lešenářské i další 
trubky, čerpadla, ale také napří-
klad přívodní kabely, zavařeniny, 
víno a tvrdý alkohol. Co nepo-
brali, to poničili. Majitelce jedné 
z chat rozbili například černobí-
lý televizor a komodu, rozbíjeli 
také okna a dveře. V jiných mís-
tech zase vzali například kovo-
vé nádrže na vodu, konzervy s 
masem nebo med. Přímo v Bos-

kovicích zase navštívili průmys-
lový areál, kde kromě měděných 
kabelů odčerpali ještě i naftu ze 
zaparkovaných nákladních aut 
a traktorů. Jednalo se o více než 
80 litrů paliva v hodnotě asi tři 
tisíc korun.

Některé jejich výlety za krá-
dežemi však neskončily pod-
le jejich představ. Například 
v Doubravici nad Svitavou začali 
v květnu strhávat měděné okapy 
a svody z jedné z místních budov. 

Když už je měli na zemi a připra-
vené k odnesení, vyrušili je maji-
telé budovy a svody tak zůstaly na 
místě. Nejmladší z pachatelů se 
navíc zaměřoval na krádeže věcí 
v obchodních domech. Zejména 
v období před vánočními svátky, 
tedy vloni koncem listopadu, kra-
dl potraviny ve dvou blanenských 
supermarketech a jednou také 
v Boskovicích. Bral zde přímo 
z regálů do bundy cukrovinky, 
čokolády, sýry, kávu, jídlo pro 
psy, ale také cigarety a drogis-
tické potřeby. Kromě toho nalezl 
na autobusovém nádraží platební 
kartu, kterou si ponechal.

„V současné době je nejmlad-
ší z pachatelů již ve vazbě proto, 
aby v majetkové trestné činnosti 
dále nepokračoval. Další dva jsou 
stíháni na svobodě. Jsou obvi-
nění z trestných činů krádeže, 
poškození cizí věci a porušování 
domovní svobody. Při vyšetřová-
ní případů policisté zjistili, že tito 
pachatelé již byli v minulosti za 
podobnou majetkovou trestnou 
činnost odsouzeni. Nyní mají na 
svědomí dohromady celkem nej-
méně dvanáct případů. Škoda na 
odcizených věcech dosáhla více 
než 42 tisíc korun, poškozením 
pak dalších asi 50 tisíc korun. 

Policisté odhalili skupinu zlodějů, 
kteří vykrádali chaty a domy

Adamov a ŠLP navzájem měnily pozemky

Pověřený zástupce školy se musí 
zúčastnit samotného vyhodnoco-
vání soutěže. Školy s nejpočet-
nější výpravou se mohou těšit 
na hodnotné ceny a to v podobě 
sportovního vybavení. Využijte 
tohoto projektu a dovolte, aby 
vaše děti reprezentovaly svoji 

školu na Boskovických bězích 
2014,“ doplnili pořadatelé. 

V těchto dnech startuje také 
projekt Trénuj s námi. Účastníci 
tohoto projektu nenechávají nic 
náhodě, začínají protahovat svá 
těla a připravují se na 5. ročník 
Boskovických běhů 2014. V rám-

ci tréninků na ně čekají výběhy 
pod dohledem specializovaného 
trenéra, posilovna a také relaxace 
v městských lázních a v sauně.

Aktuální informace jsou 
dostupné na www.sportujsnami.
cz nebo na facebooku www.face-
book.com/sportujsnami.

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

Adamov, Křtiny - Hřiště 
u základní školy v ulici Ronov-
ská včetně příjezdové cesty, dále 
parkoviště a část silnice u točny 
autobusů v ulici Komenského 
nebo drobné parcely v lokali-
tě Horka. To všechno získali 
Adamovští při nedávné směně 
pozemků s Mendelovou univerzi-
tou v Brně, respektive se Školním 
lesním podnikem Masarykův les 

Křtiny, který pod brněnskou uni-
verzitu spadá.

Při směně pozemků Adamovští 
ještě zaplatili ŠLP Křtiny dvě stě 
padesát tisíc korun. 

„Jednalo se o pozemky, které 
jsou s výhledem do budoucnos-
ti poměrně důležité pro rozvoj 
města. A zároveň už nemusíme 
školnímu podniku platit za jejich 
užívání nájem, i když u zmíně-

ných pozemků byl zanedbatelný,“ 
uvedl adamovský starosta Roman 
Pilát.

Vedení města má v plánu hřiště 
u školy v ulici Ronovská udržovat 
a nadále ho využívat jako sporto-
viště, současně uvažuje o vylep-
šení jeho zázemí.

Adamovští směnou se ŠLP 
Křtiny získali také část nového 
hřbitova, chodníku podél hřbi-

tovní zdi a část parkoviště před 
hřbitovem.

Křtinští lesníci kromě čtvrt 
milionu od města dostali část 
pozemku před svým areálem 
v Adamově, pozemky za auto-
dílnami podniku a část pozemku 
u adamovského splavu, stejně 
jako část pozemků za vlakovou 
zastávkou a část lesa u nového 
hřbitova.  (ama)

Některé z ukradených věcí. Foto Policie ČRNěkteré z ukradených věcí. Foto Policie ČR

Křtiny - Až do 27. února je 
v prostorách křtinského zám-
ku, který je účelovým zařízením 
brněnské Mendelovy univerzity, 
instalována výstava Mobilního 
trampského muzea českých a slo-
venských trampů. Jedná se o jedi-
nečnou sbírku náčiní a materiálů 
ze života trampů. Cílem výstavy je 

seznámit mladé lidi a připomenout 
starším doby, kdy byl tramping v 
největším rozkvětu.

Tramping je neodlučitelnou sou-
částí české historie. „Byl založen 
v roce 1918, takže brzy oslaví 100. 
výročí svého vzniku. Přežil všech-
ny změny politických a společen-
ských řádů a dokonce i v 2. světové 

válce měl svoji První zimní tramp-
skou brigádu Bílá růže.“ objasnil 
historii trampingu Jiří „Fred“ Jed-
lička, správce muzea. 

Na výstavě jsou k vidění trojroz-
měrné předměty i ručně vyrobená 
tabla s originálními materiály, 
cennými archiváliemi, fotografi e-
mi, kopiemi dokumentů i fi late-

listickými celistvostmi z historie 
trampského hnutí u nás, včetně 
známých osobností trampingu – 
např. Jarka Mottl, Jaroslav Štercl, 
Jaroslav Foglar a další. 

Výstava, na kterou je vstup 
zdarma, je na zámku ve Křti-
nách přístupná denně od 10 do 18 
hodin.  (ama)

Výstava o trampingu na zámku ve Křtinách
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„Proč, mistře, hrajete jenom na klavír, když na housle jste stejně dobrý?“ „Hochu, (tajenka).“

EXOTICKÝ 
PTÁK KLAMÁNÍ OCAS HLT PŘEDLOŽKA JMÉNO 

FENKY CÍL 2X SNÍŽENÝ 
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LÉKAŘSKÝ 
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(SLOV.)

FÁZE  
MĚSÍCE KOPIE ČAKANY TRNOVNÍK

RYBÁŘSKÁ 
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PLOŠNÁ  
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SOUHLAS
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ZÁJMENO 
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2. DÍL 
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BESÍDKA SOKOLSKÝ 
SRAZ NADEJÍT

Fotoreportáž z městské zabijačky v blanenském zámeckém parku

 5x foto Bohumil Hlaváček 5x foto Bohumil Hlaváček
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Jan Fanta si zahrál s Vandou 

Hybnerovou i Davidem Matáskem
Magda Hrušková

Obora - O skvělém talentu 
mladého muže z Obory Zrcadlo 
již několikrát své čtenáře infor-
movalo. Klíčovým momentem 
pro jeho kariéru bylo přijetí na 
Konzervatoř Jaroslava Ježka 
v Praze. A jak reprezentuje Mora-
vu, a jaké úspěchy sklízí, jsme se 
Jana Fanty zeptali opět po roce.

Diváci tě budou moci v blízké 
budoucnosti vidět v televizním 
fi lmu...

Během loňských letních prázd-
nin mě oslovil režisér Petr Niko-
laev, který natočil fi lmy Lidice, 
Báječná léta pod psa, A bude hůř!. 
Chtěl, abych přišel na konkurz. 
Bylo to zrovna dva dny před mým 
odjezdem do zahraničí. Konkurz 
jsem tedy absolvoval, a ještě bě-
hem dovolené jsem se dozvěděl, 
že si mě vybral. Nabídl mi jednu 
z hlavních rolí v jeho novém te-
levizním dramatu Na druhý po-
hled. 

Takže jsi začal spolupracovat 
s Českou televizí?

Ano. Od září jsem navázal spo-
lupráci s Českou televizí a zača-
lo se točit. Natáčení trvalo déle 
než jeden měsíc. Mými kolegy 
byli Vanda Hybnerová, David 
Matásek, Igor Bareš nebo Tomáš 
Dastlík. Práce byla náročná, ale 
beru to jako obrovskou zkušenost 
s fi lmem jako takovým. Film by 

měl běžet na ČT 1 na jaře letoš-
ního roku.

To ale není všechno...

Hned v říjnu přijel k nám na 
konzervatoř divadelní režisér Li-
bor Vaculík (Edith Piaf vrabčák 
z předměstí, Tři Mušketýři...) 

a uspořádal přímo ve škole kon-
kurz společně s produkcí divadla 
Hybernia do jeho připravované-
ho muzikálu Sněhurka a sedm 
závodníků. Režisér si mě vybral 
na ztvárnění závodníka Brumli. 
Premiéra byla sedmého prosin-
ce. V této roli se mnou alternuje 
Tomáš Savka. Takže další výbor-
ná zkušenost týkající se divadla 
a muzikálové scény. Recenze na 
muzikál vychází na www.musi-
cal.cz. 

Jaké jsou tvoje aktuální plá-
ny?

V neděli 16. února proběhl 
konkurz do divadla Karlín na 
muzikál The Addams Family. 
Snad si tedy zahraji i v něm. Před 
pěti lety jsem se účastnil pěvecké 
soutěže RH FAKTOR v Bosko-
vicích. Oba ročníky jsem vyhrál. 
Vítězové všech kategorií potom 
odjeli do polského města Rawa 
Mazowiecka, kde se soutěžilo 
ve větší konkurenci a počtu lidí. 
Opět se mi podařilo vyhrát v obou 
ročnících. Letos by se měl konat 
už sedmý ročník, ale pořadatelé 
to uchopili v jiném duchu. Vítě-
zové všech konaných ročníků bu-
dou vzájemně soutěžit o to, kdo si 
zazpívá s kapelou Petra Bendeho. 
Soutěžící již natočili video a od 
prvního března bude moci veřej-
nost hlasovat a vybírat nejlepšího. 
Bylo by pro mě skvělé si zazpívat 
s kapelou Petra Bendeho a vrátit 
se zpět do RH FAKTORU...

 Foto 3x archiv Jana Fanty Foto 3x archiv Jana Fanty

Michal Záboj: Zpravodajství 
dáme formu 21. století

Pokračování ze str. 1
Mají výbornou znalost regionu a znají také historii jednotlivých 

kauz. To, že zpravodajství bude rychlé, přesné, vyvážené, objektivní, 
myslím, nemusím ani zmiňovat.

Kdy začne nový web fungovat? 
Všechno, co jsem vyjmenoval, bude dostupné na internetové adrese 

www.izrcadlo.eu již zanedlouho. Nový zpravodajský web se rozjede 
v měsíci březnu a čtenáři se o tom určitě dozví. Přípravy na spuštění 
webu budeme totiž ukazovat na facebookovém profi lu Zrcadla Blanen-
ska a Boskovicka.

 
Dotknou se změny i tištěného Zrcadla?
Čtenáři nemusejí mít obavy, že by v tištěném Zrcadle, které bude 

dál vycházet, dostali úplně stejné články jako na webu a naopak. Oba 
projekty budou sice velmi úzce spolupracovat, ale nebudou se prolínat. 
V současné době pracujeme na nové grafi cké podobě tištěného Zrca-
dla. A postupně se změní i struktura novin. Chceme se více zaměřit na 
příběhy zajímavých lidí a míst z našeho regionu. Důraz bude i nadále 
kladen také na sportovní dění.

 
Michal Záboj (39 let) – Zpravodajství z blanenského okresu se vě-

nuje od roku 1998, kdy pracoval jako redaktor v boskovických Regi-
onálních novinách. Po krátkém působení v časopisu Lignum a deníku 
Rovnost, nastoupil v roce 2002 do Českého rozhlasu, kde přinášel po-
sluchačům zpravodajství až do začátku letošního roku.

V Blansku navýší kapacitu 
mateřských škol

Pokračování ze str. 1
Vyšlo by to na nějakých osm až deset milionů korun. To je dost velká 

investice, která by se třeba lety ukázala jako zbytečná. Rozhodli jsme 
se proto jít jinou cestou,“ prozradil místostarosta. Tou je získání výjim-
ky, aby ve třídách mohlo být umístěno osmadvacet místo pětadvaceti 
dětí. To v rámci blanenských školek v součtu dělá 43 nových míst.

Co to znamená v praxi? Je třeba získat souhlas od hygieny, souhlas 
musí dát zatupitelstvo i krajský úřad. „V tuto chvíli mapujeme, co to 
bude stát materiálně. Doplnění lehátek, stolků a tak podobně. Odhadu-
ji, že bychom se mohli vejít do tří set tisíc korun. Bude to znamenat 
větší záběr pedagogů, ve školkách jsou ale pro toto řešení a nebojí se 
ho. Bude se týkat všech zařízení, některých více, některých méně,“ 
dodal Jiří Crha.  (bh)

Opraví litinové sochy
Blansko - Obnova historických litinových soch, to je název projek-

tu, na který získala blanenská radnice ve spolupráci s MAS Moravský 
kras dotaci. Tři sochy, které jsou umístěné na Wanklově náměstí a čty-
ři z nádvoří zámků budou tak renovovány za zhruba 400 tisíc korun. 
Devadesát procent z této částky přitom tvoří zmíněná dotace. Práce 
není možno provést na místě, sochy budou proto na čas přemístěny do 
ateliéru, kde se o ně postarají příslušní odborníci. Kdo to bude, se zatím 
řeší, výběrové řízení na dodavatele připravuje odbor investičních věcí. 
Je možné, že na základě jeho výsledku se potřebná částka sníží. Do 
konce měsíce července by se renomované sochy mohly vrátit na svá 
původní místa.  (bh)

Připravují zajímavý projekt
Blansko - Pod záštitou místostarosty Jiřího Crhy se připravuje zají-

mavý projekt pro děti z mateřských škol v působnosti města Blanska. 
„Projednal jsem to předběžně s vedením všech zařízení, ředitelky jsou 
vesměs pro,“ řekl. Do školních vzdělávacích programů budou zařazeny 
ve větší míře prvky sportovní výchovy. „Vrcholem by měl být Půlma-
raton Moravským krasem, kde bychom rádi přivítali co nejvíce malých 
dětí se svými rodiči, kteří by se akce aktivně zúčastnili. S projektem 
přišli jeho organizátoři, já jsem se rozhodl ho zaštítit,“ poznamenal 
Crha. Jak dodal, v nejbližší době chce veřejnost seznámit s podrob-
nostmi.  (bh)

Biskup Cikrle se setkal 
s papežem

Vatikán - V pátek v den, kdy jej před 24 lety papež Jan Pavel II. jme-
noval brněnským diecézním biskupem, se biskup Vojtěch Cikrle spolu 
s ostatními českými a moravskými biskupy setkal s papežem Františ-
kem. V neděli pak byl hlavním celebratem a kazatelem mše v bazilice 
sv. Bartoloměje, která dříve nesla jméno jeho patrona, sv. Vojtěcha. 
Čeští a moravští biskupové se sešli v bazilice sv. Bartoloměje s poutní-
ky k poslední společné bohoslužbě slavené během návštěvy. 

„Jsme na pouti, ne na výletě. Od pouti, na rozdíl od výletu, očeká-
váme zázrak proměny našeho života, rozlomení okovů a pout, kterými 
jsme drženi v otroctví zla, zasypání propastí mezi mnou a Bohem, str-
žení zdí oddělujících nás navzájem. U apoštolských prahů očekáváme 
uzdravující dotek Krista, který nám umožní dokonaleji přijmout a na-
plnit naše vlastní poslání, ať už je jakékoliv. Očekáváme láskyplné 
objetí stále mladé matky církve s její dlouhověkou tradicí, abychom 
takto obdarováni mohli růst ke svobodě Božích dětí,“ řekl v úvodu své 
promluvy při bohoslužbě.

V kázání se dotkl probíhající zimní olympiády v Soči. „Dobrý trenér 
nevyžaduje jen to, co se jeho svěřenci líbí a co dělá rád, ale vyžaduje 
to, co je důležité, aby obstál v silné konkurenci. Když to sportovec 
nepřijme a svému trenérovi neuvěří, když si myslí, že bude lepší, bude-
li si to dělat po svém, je s jeho sportovní kariérou konec. V duchovní 
oblasti je to podobné. Důvěra v Boha otevírá cestu ke stupňům vítězů. 
Sportovní hantýrkou řečeno otevírá cestu k tomu, abychom mohli stát 
na bedně. Ta nebeská je nesrovnatelně větší, než ta v Soči,“ připomněl 
Cikrle.  (bh)

POZVÁNÍ do Lipovce
Spolek Vápeníček zve všechny zájemce v sobotu 22.února do lipo-

vecké sokolovny na divadelní představení, v němž se představí soubor 
Krásenští divadelní ochotníci ve hře s názvem ,,S tvojí dcerou ne!!“

Začátek je v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.  (ama)
Výstava. Až do neděle 2. března bude v letovické galerii Domino přístupná výstava Fotoobrazy Jaroslava Švece. Na prvním snímku je autor 
výstavy s letovickým fotografem Bohumilem Kocinou (vpravo).  Foto Vladimír Friš a Jaroslav Švec

Blansko - Přehlídka volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež se 
podruhé uskuteční v blanenském 
zámeckém parku ve dnech 23. 
a 24. května. V loňském roce ji na-
vštívilo osmnáct set lidí. 

„Loňská Bambiriáda měla i přes 
deštivé počasí mezi Blanenskými 
úspěch, proto s ní chceme pokra-
čovat i tento rok,“ vysvětlil hlavní 
organizátor akce Miroslav Marti-
nek. Pořádání této celorepubliko-
vé akce České rady děti a mládeže 
(ČRDM) se v Blansku opět ujalo 
junácké středisko Světla spolu 
s Kolpingovou rodinou, SDH Kle-
pačov a Hnutím Brontosaurus.

Cílem Bambiriády je ukázat 

dětem, jaké mají ve svém bydlišti 
možnosti zábavy a využití času. 
Jednotlivé aktivity si mohou navíc 
rovnou i vyzkoušet. V loňském 
roce mohly například zkusit odpa-
lovat baseballové míčky nebo la-
nové aktivity. „Každá prezentující 
organizace má pro děti nachysta-
ný nějaký program, do kterého se 
můžou zapojit,“ objasnil zástupce 
hlavního koordinátora Lubomír 
Rek. 

Letošním celorepublikovým 
tématem je motto „Jsme tady už 
pětadvacet let“, které odkazuje na 
výročí Sametové revoluce. „Za 
komunismu i druhé světové války 
byla spousta volnočasových orga-

nizací zakázána totalitními režimy. 
Rádi bychom proto dětem připo-
mněli, jak to bylo dříve a zároveň 
jim ukázali, že dnes mají obrovské 
možnosti,“ dodal Martinek.

V loňském roce se na Bambi-
riádě prezentovalo pětadvacet 
organizací. „Rádi bychom jejich 
počet navýšili, proto znovu oslo-
vujeme všechny sdružení i orga-
nizace z Blanska a okolí s nabíd-
kou spolupráce. Tímto bychom 
tedy rádi vyzvali všechny, kteří se 
chtějí letos zapojit, aby se ozvali 
na email bambiriada.blansko@
gmail.com do 16. března,” uvedla 
mluvčí Bambiriády Marie Jaho-
dová.  (zpr, hrr)

Bambiriáda se do Blanska vrátí 
opět v květnu

Nemocnice 
dostala monitory 

pro kojence
Boskovice - Ve čtvrtek 13. 

února předala zástupkyně Nadace 
Křižovatka Veronika Manoušková 
a zástupce sponzorské fi rmy Novi-
bra Boskovice Ing. Milan Purket 
dětskému oddělení Nemocnice 
Boskovice pět monitorů BABY-
SENSE II v celkové hodnotě čtr-
náct a půl tisíce korun. 

„Tyto monitory se používají 
u kojenců na hlídání zástavy dechu 
při tzv. syndromu náhlého úmrtí,“ 
uvedl mluvčí boskovické radnice 
Jaroslav Parma.

Nadace Křižovatka byla zalo-
žena počátkem roku 1995 s cílem 
pomáhat ohroženým dětem a spo-
luobčanům.  (zpr, hrr)
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Kunštátský zámek nabídne 

nový prohlídkový okruh
D    ...

Radim Hruška

Kunštát - Lidé, kteří v letošní 
sezóně zamíří na kunštátský zá-
mek, se mají na co těšit. V rámci 
Roku pánů z Kunštátu, který vy-
hlásilo Ministerstvo vnitra, totiž 
na kunštátské památce otevřou 
zbrusu nový prohlídkový okruh. 
Stane se tak v sobotu 21. června. 

„Jedná se pro letošní rok o zá-
sadní věc. Na otevření nového 
okruhu se chystáme celou zimu. 
Bude zaměřen na starší historic-
ké období, tedy středověk a rod 
pánů z Kunštátu, který chceme 
právem prezentovat jako jeden 
z nejvýznamnějších šlechtických 
středověkých rodů na Moravě. 
Novinka bude postavena na mo-
derním trendu multimediálních 
prohlídek, při kterých budou na 
návštěvníky čekat různé vizua-
lizace a další lákadla. Budou si 
moci například vyrazit vlastní 
mince nebo zkusit tesat do kame-
ne,“ uvedl zástupce kunštátského 
kastelána Jan Celta.

Prohlídka bude částečně situo-
vána do sklepních prostor a bude 
zasahovat také do jižního křídla 
zámku, kde bude zpřístupněno 
goticko-renesanční přízemí s čer-
nou kuchyní. Tam se lidé dozvědí 
například to, jak se ve středověku 
připravovalo jídlo nebo něco o lé-
čitelství a dobových chorobách. 
Okruh bude začínat nejstarším 
obdobím – tedy třináctým stole-
tím, kde bude představeno osidlo-
vání krajiny a stavba hradu. K vi-
dění budou modely zobrazené vý-

Zimní olympiáda v Soči je ještě stále v pl-
ném proudu. Náš malý test z historie v minu-
lém čísle vzbudil ohlas. Rozhodli jsme se ještě 
jednou vám nabídnout zkoušku, jak jste na 
tom se znalostmi z historie.

1) První ZOH se konaly v roce 
a) 1920
b) 1924
c) 1928

2) V roce 1944 se měla zimní olympiáda ko-
nat ve městě

a) Svatý Mořic
b) Oslo
c) Cortina d´Ampezzo

3) Skokan Pavel Ploc ve své kariéře získal 
a) 1 medaili
b) 2 medaile
c) 3 medaile

4) Americká dvojčata Phil a Steve Mahreo-
vi z USA získali zlato a stříbro ve slalomu 
v roce

a) 1980
b) 1984
c) 1988

5) Nejvíce medailí na ZOH 2006 v Turíně 
získali

a) Němci
b) Norové 
c) Američané

6) Helena Šikolová má bronz v běhu na ly-
žích z roku

a) 1972
b) 1976
c) 1980

7) Krasobruslařka Hana Mašková byla 
v roce 1968 v Grenoblu

a) druhá
b) třetí
c) čtvrtá

8) Soutěže v jízdě na bobech se nekonaly 
pouze v roce

a) 1924
b) 1936
c) 1960 

9) Hokejisté Velké Británie mají olympijské 
zlato z roku

a) 1928
b) 1932
c) 1936

10) Apolo Anton Ohno z USA získal osm 
olympijských medailí

a) na skeletonu

b) v rychlobruslení
c) v rychlobruslení na krátké dráze

11) Pětinásobný olympijský vítěz v rychlo-
bruslení Clas Thunberg byl

a) Fin
b) Švéd
c) Nor

12) Ve švýcarském Svatém Mořici se olym-
piáda konala 

a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát

13) Fenomenální rakouský sjezdař Toni 
Sailer získal na jedné olympiádě tři zlaté 
v roce

a) 1956
b) 1960
c) 1964

14) Poslední zimní olympiáda, která se ko-
nala ve stejném roce jako letní byla v

a) Calgary
b) Albertville
c) Lillehammeru

15) Světoznámá krasobruslařka Sonja He-
nie byla

a) Norka
b) Dánka
c) Němka

16) V severské kombinaci se na olympiádě 
poprvé soutěžilo v roce

a) 1924
b) 1928
c) 1932

17) V krasobruslení mužů získalo Českoslo-
vensko na olympiádách

a) dvě medaile
b) tři medaile
c) čtyři medaile

18) Ženy soutěží na bobech od roku
a) 1994
b) 1998
c) 2002

19) Olympijské zlato v curlingu mužů obha-
juje v Soči

a) Švýcarsko
b) Kanada
c) Norsko

20) Na posledních dvou olympiádách vyhrá-
ly biatlonovu štafetu žen

a) Rusky
b) Norky
c) Němky 

21) Nejvíce zlatých získali na olympiádě ve 
Vacouveru 2010

a) Němci
b) Kanaďané
c) Američané

22) Slavní čeští sourozenci Romanovi mají 
z olympijských soutěží v krasobruslení me-
dailí

a) 2
b) 1
c) žádnou

23) Zimní olympiádu uspořádali nejčastěji
a) Američané
b) Francouzi
c) Italové

24) První olympijské zlato v hokeji získali
a) Britové
b) Američané
c) Kanaďané

25) Akrobatický lyžař Aleš Valenta získal 
zlato v roce

a) 1998
b) 2002
c) 2006

26) Norský sjezdař Kjetil Andre Aamodt vy-
bojoval na olympiádách

a) 8 medailí
b) 9 medailí
c) 10 medailí

27) Němec Georg Hackl sbíral medaile
a) na saních
b) na bobech
c) v severské kombinaci

28) V rychlobruskení na krátké dráze se 
soutěží od roku

a) 1992
b) 1994
c) 1998

29) Medailově nejúspěšnějším skokanem na 
lyžích je

a) Birger Ruud
b) Matti Nykänen
c) Simon Ammann

30) V roce 1972 skončilo Československo na 
olympiádě v Sapporu

a) druhé
b) třetí
c) bez medaile

Řešení: 1a, 2c, 3b,4b, 5a, 6a, 7b, 8c, 9c, 10c, 
11a, 12b, 13a, 14b, 15a, 16a, 17c, 18c, 19b, 
20a, 21b, 22c, 23a, 24c, 25b, 26a, 27a, 28a, 
29c, 30b  Zpracoval Bohumil Hlaváček

TEST ze znalostí olympijských her

Adamovská pila u  chla, 
z prostoru se stává klidová zóna

Adamov - Středisko výroby palivového dříví v Adamově je uzavřeno, 
osiřela i příjezdová vlečka. „Vlečka byla v poslední době využívána jen 
minimálně. Zkrátka její funkci převzala kamionová doprava. Pracovníci 
Školního lesního podniku už zlikvidovali manipulační linku a provádě-
jí následný úklid. Z prostoru se stává klidová zóna, což zřejmě občané 
Adamova ocení,“ uvedl zástupce ředitele ŠLP Křtiny Pavel Mauer. Do-
dal, že zájemce o palivové dříví uspokojí Pila Olomučany, pod kterou 
adamovské středisko patřilo.

Není bez zajímavosti, že první pila v Adamově vznikla zřejmě z po-
pudu Lichtenštejnů na konci 19. století. Od roku 1923 byla pila v nájmu 
Školního lesního podniku. Z historických dokumentů se dozvídáme, že 
v roce 1927 bylo na pile zaměstnáno 51 osob, z toho dva úředníci, dva 
skladníci, pilařský mistr, strojník, brusič, kovář, 24 dělníků mužů, 16 žen 
a tři kočí.  (ama)

Den otevřených dveří
Řícmanického arboreta

Křtiny - Jen jednou do roka se otevírají veřejnosti brány arboreta 
Řícmanice, které je v péči Školního lesního podniku Křtiny brněnské 
Mendelovy univerzity. Tenkrát to bude v sobotu 22. února, a to v době 
od 10 do 16 hodin. 

Arboretum ŠLP Křtiny leží v lesích mezi Řícmanicemi a Babicemi 
nad Svitavou, tedy asi 17 km od centra Brna. Založeno bylo v šedesátých 
letech minulého století péčí docenta Jindřicha Chmelaře. Není bez zají-
mavosti, že se zde na rozloze 4,31 ha nachází jedna z nejhodnotnějších 
sbírek jehličnatých dřevin v České republice, která představuje více než 
sto taxonů. Určitě za zhlédnutí stojí např. jeden z největších exemplářů 
blahočetu čilského (Araucaria araucana), jenž se nachází na území Čes-
ka. 

Právě jehličnany jsou největším lákadlem tohoto arboreta. Na cestu 
k arboretu se můžete vydat od vlakových zastávek Bílovice nad Svitavou 
(po červené) nebo Babice nad Svitavou (po modré), také přímo z Babic 
(po červené) nebo si najděte trasu podlé svého vkusu. Prohlídka arboreta 
trvá asi hodinu.

„Loňský ročník dne otevřených dveří v arboretu Řícmanice prováze-
la chumelenice a návštěvníci se brodili sněhem. Letos se dá očekávat 
spíše jarní počasí. Samozřejmě nebude chybět ani bohaté občerstvení. 
Například kančí guláš, buřty na opečení, buchty nebo teplý čaj a další,“ 
upřesnil pozvání zástupce ředitele ŠLP Pavel Mauer.  (ama)

V Bořitově okoštují domácí 
pálenky

Bořitov - Loňská úroda ovoce byla v kraji kvalitní, a to je předpoklad 
také dobré kvality pálenek z domácího ovoce, které mohou zájemci pre-
zentovat anebo jen přijít ochutnat na 5. ročníku koštu, pořádaného turisty 
TJ Sokol Bořitov v sobotu 1. března od 17 hodin v sokolovně. Soutěžící 
vzorky je nutné předat pořadatelům ve čtvrtek a pátek 27. a 28. února 
v klubovně sokolovny. Kromě degustace je připraveno také občerstvení 
v příjemném prostředí a ocenění tří nejlepších pálenek, které proběhne 
ve 20 hodin.  (hrr)

Koncert ve Křtinách pomůže 
SOS vesničce 

Křtiny - Školní lesní podnik pořádá koncert, jehož výtěžek bude vě-
nován dětem z SOS vesničky Brno Medlánky. Koncert Vladimíra Mišíka 
a Čundrgruntu je prvním ze série čtyř koncertů, které Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny pořádá a po celý letošní rok bude i dalšími způ-
soby spolupracovat s SOS vesničkou. Vystoupení se uskuteční 4. března 
na zámku Křtiny a do prodeje půjde celkem 150 vstupenek, které budou 
všechny na sezení. Cílem koncertu je získané fi nance věnovat dětem 
z SOS vesničky v Brně Medlánkách. Vstupenku za 300 korun je možné 
je zakoupit na recepci zámku Křtiny.  (zpr, hrr)

Papež požehnal korunku pro 
sochu Panny Marie

Olešnice - Svatý otec 
František požehnal ve středu 
12. února korunku pro sochu 
Panny Marie v Olešnici. Uči-
nil tak společně s korunkou 
Staroboleslavského Paládia 
země české v rámci pouti Ad 
limina.

„Původní korunka byla 
ze sochy sňata asi před de-
seti lety, protože již byla ve 
velmi špatném stavu. Jako 
projev našeho vděku za při-
jatá dobrodiní jsme se roz-
hodli sochu Panny Marie ve 
farním kostele sv. Vavřince 
znovu korunovat. Chtěli bychom, aby korunovace nebyla jen další po-
ložkou v možném výčtu odehrávajících se aktivit, ale duchovní obno-
vou, která v podobě prožití devíti prvních sobot přinese velké duchovní 
plody. Aby byla poděkováním za velké požehnání i zápasem o osobní 
svatost,“ uvedl olešnický farář Pavel Lazárek.

Základ korunky je ze stočeného kovového prutu, který se postupně 
zužuje. Na hrotu je umístěn broušený červený trojboký kámen symboli-
zující Nejsvětější Trojici. Na obruči korunky je dvanáct zlatých hvězd.

„Korunovaci Svatým otcem osobně vnímám jako jakýsi bonus. Nej-
prve zde byla touha farníků znovu ozdobit naši mariánskou sochu, ná-
sledně jsme přemýšleli jakým způsobem celou slávu uchopit, aby měla 
i patřičnou hloubku, a tak se zrodil plán společných prvních devíti ma-
riánských sobot. V této fázi vstoupil do hry pan kardinál Dominik Duka 
a navrhl možnost korunovace v Římě,“ doplnil farář Lazárek s tím, že 
korunku vyrobil kovář Petr Cach.  (hrr)

vojové fáze hradu, ale také právní 
věci, jako listiny mapující, jak se 
v té době řešily například převody 
a evidence majetku. Chybět nebu-
de ani zmínka o vojenství spojená 
například s dobýváním hradu. 

Prohlídková trasa bude zasa-
hovat i do venkovního prostoru. 
Přímo z prohlídkové trasy bude 
zpřístupněn zámecký parkán na 
západní straně. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout i poměr-
ně dobře dochované renesanční 
opevnění zámku. Závěrem celé 
prohlídky bude připomenutí roz-
machu rodu pánů z Kunštátu, kte-
rý směřoval ke králi Jiřímu a jeho 

následovníkům. Aby návštěvníci 
mohli zjistit, že rod pánů z Kun-
štátu je mimořádným rodem, kte-
rý položil základ různým panov-
nickým dynastiím.

„Celá nová trasa je pro nás 
velmi zásadní. Chceme, aby byla 
v porovnání s klasickými zá-
meckými instalacemi netradiční. 
Máme velkou výhodu v tom, že 
interiéry jsou z velké části pů-
vodně dochované. Je v nich dob-
ře patrných několik stavebních 
etap, převážně ze čtrnáctého a 
patnáctého století. Našim zámě-
rem je ponechat místnosti, v uvo-
zovkách, v surovém stavu, aby 

si lidé mohli vychutnat prostředí 
středověkého hradu. Například 
nástup na prohlídku je situován do 
chodby, kde je obnovena původ-
ní goticko-renesanční omítka. Už 
tam člověk dostane pocit staroby-
losti,“ přiblížil Jan Celta s tím, že 
nová trasa bude po naučné stránce 
vhodná pro návštěvníky všech vě-
kových kategorií, pro odborníky i 
laiky a bude přitažlivá i pro děti.

Návštěvnická sezóna začne 
letos na kunštátském zámku pro 
objednané skupiny 19. dubna. 
Zdržení si vynutila stavba nové 
pokladny a rozšíření sociálního 
zázemí.

Zámek Kunštát.  Foto Radim HruškaZámek Kunštát.  Foto Radim Hruška
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Chcete studovat na cool gymnáziu? 
Není nic snazšího, než přijít k nám… 

Gymnázium všeobecné (30 žáků) 
Gymnázium humanitní (30 žáků) 

 
Proč se k nám přihlásit? 

 naši žáci mají více než 91% úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ a VOŠ 
 široká nabídka cizích jazyků – anglický, německý, ruský, francouzský, latinský, 
španělský 
 velmi dobrá znalost anglického jazyka a dalšího cizího jazyka 
 široká nabídka volitelných předmětů  
 samozřejmostí je práce na počítači a znalost nezbytných programů 
 vysoká úspěšnost našich studentů v oborových soutěžích 
 zapojení do soutěží, olympiád a mezinárodních projektů 

 
Co nabízíme? 

 kvalitní a zapálené učitele  
 moderně vybavenou učebnu biologie a chemie 
 odbornou učebnu fyziky 
 hlavolamy na chodbách 
 vybavené počítačové a multimediální učebny 
 multifunkční hřiště 
 zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Benelux) 
 možnost kulturního vyžití (kino, divadlo, kulturní akce školy) 
 možnost zapojit se do tvorby školního časopisu, pěveckého sboru, 
hudebních kapel apod. 
 sportovní a jazykové kroužky 
 domov mládeže a školní jídelnu 

Chcete studovat na gymnáziu, a přesto nestudovat gymnázium? 
Připravili jsme pro Vás nový obor 

 

Veřejnosprávní činnost 
 
Proč se k nám přihlásit? 

 odborný obor, takže jednodušší přijímací zkoušky, stačí získat v testech 33 
bodů ze 130 možných a můžeš studovat 

 uplatnění na trhu práce, pokud nechceš hned po škole do pracovního 
procesu, můžeš dál studovat na navazujících VOŠ nebo VŠ 

 orientace v právu a ekonomice (sám si sepíšeš i spočítáš, co je v životě třeba) 
 dobrá znalost anglického jazyka, konverzační znalost dalšího cizího jazyka 
 psaní všemi deseti 
 samozřejmostí je práce na počítači a znalost nezbytných programů 
 orientace v systému Evropské unie 

 
Co nabízíme? 

 kvalitní učitele i odborníky z praxe 
 vybavené počítačové a multimediální učebny 
 multifunkční hřiště 
 zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Benelux) 
 možnost kulturního vyžití (kino, divadlo, kulturní 

akce školy) 
 sportovní a jazykové kroužky 
 domov mládeže a školní jídelnu 

 

 

Obrovské oranžové slunce se 
pomalu sklání za obzor a skrz 
přední sklo nám sví   přímo do 
očí. Autobus nás příjemně kolébá 
a my se snažíme, než naše una-
vená těla upadnou do dřímoty, 
vstřebat zážitky nejen z dnešního 
výletu do Benátek.

Ano, jsme v Itálii. Přijeli jsme 
v sobotu a zůstaneme až do příš-
  neděle. Díky grantu Comenius, 

který naše škola, Gymnázium Rá-
jec-Jestřebí, získala spolu s pě   
dalšími evropskými školami, 
jsme na druhé projektové schůz-
ce, tentokrát v podhůří Dolomit. 
Grant nám hradí veškeré cestovní 
náklady, komunikace v anglič  ně 
a zapojení do projektu je však 
již plně na nás. Příjemným zpes-
třením pracovního programu je 
ochutnávání místních specialit 
a poznávání zdejších zvyklos  .

Začátek týdne byl chladný 
a deš  vý, nicméně vřelé přije   
a srdečnost našich hos  telů ne-
přízeň počasí vynahradily. Přes-
tože déšť přes noc ustal a druhý 
den se na nás usmálo i sluníčko, 
voda, jakožto jeden ze čtyř živlů 
nás provází většinou ak  vit, jež 
pro nás naši italš   přátelé při-
pravili. Byla nepostradatelným 
médiem při výrobě dekora  v-
ního „mramorovaného“ papíru, 
kterou jsme si fyzicky vyzkoušeli 
a připravili si tak materiál pro 
další tvořivou práci, i při výrobě 
ručního papíru, jejíž ukázku jsme 
viděli v muzeu ve staré papírně. 
Šuměním vln připomínajícím 
mořský příboj jsme se kochali na 
břehu Lago di Garda se zasněže-
nými vrcholky hor v pozadí. Další 
příjemné sluchové vjemy různé 
intenzity, od jemného zurčení 
až po silný hukot, nám nabídly 
potůčky, potoky a řeky, jimiž je 

Studenti rájeckého gymnázia 
za vědou a uměním v Itálii

zdejší hornatá krajina hojně pro-
tkaná. Při našich procházkách 
jsme obdivovali četné vodopády, 
z nichž jeden padal z výšky něko-
lika desítek metrů. A náš nejčers-
tvější zážitek, Benátky, si bez vody 
nelze ani představit. Plavba lodí 
na Murano, jeden z benátských 
ostrovů, i procházka po mostech 
a můstcích přes malebné kaná-
ly křižované gondolami nám na 
dlouho zůstanou v pamě   jako 
krásná vzpomínka.

Nosnou myšlenkou našeho 
projektu však není voda, jak by 
se možná mohlo zdát, ale pro-
pojení vědy a umění v reálném 
světě. A o příklady úzkých sou-

vislos   mezi těmito dvěma obory 
zde, v Itálii, skutečně není nouze. 
Z nepřeberných možnos  , které 
tato kolébka evropské kultury 
nabízí, nám naši hos  telé za  m 
představili například osobnost 
všestranného renesančního 
umělce a vynálezce Leonarda da 
Vinci, problema  ku geometrie 
a perspek  vního zobrazení v ma-
lířském díle Piera della Francescy, 
technické a umělecké aspekty 
zpracování skla a papíru nebo 
rozmanitá specifi ka benátské 
architektury. Jsme skutečně zvě-
daví, co nového ještě do konce 
týdne budeme moci zažít.

Jsme rádi, že naši studen   mají 

díky projektu možnost poznat ne-
jen jinou kulturu, ale i sami sebe. 
Díky pobytu v hos  telských ro-
dinách mohou danou zemi vidět 
jinak než povrchním pohledem 
běžného turisty. Kromě toho řada 
nezvyklých komunikačních situací 
a veřejných vystoupení jim umož-
ňuje poznat své schopnos   a po-
sunout se dál v rozvoji své osob-
nos  . Ještě více nás těší, že kluci 
a holky rájeckého gymnázia této 
příležitos   využívají v maximální 
míře a rozhodně nedělají ostudu 
ani naší škole, ani zemi.

Barbora Honzátková, 
vyučující francouzš  ny a anglič  ny, 

Gymnázium Rájec-Jestřebí

Tradiční ples ZŠ a MŠ Lipovec

Poslední lednový den hos  la lipovecká sokolovna ples ZŠ a MŠ Li-
povec, tentokrát již dvanáctý ročník. Ples byl velice zdařilý, pořadate-
lé nabídli výborné občerstvení, bohatou tombolu i krásná vystoupení 
svých žáků. Děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili, velký dík patří 
také všem pořadatelům a zejména všem sponzorům. Na fotografi i jsou 
žáci 9. a 8. ročníku, kteří ples zahájili slavnostní polonézou. 

 Mgr. Hana Buchtová, zástupce ředitele

Zvyšování kvality výuky anglic-
kého jazyka na SOŠ a SOU André 
Citroëna úspěšně probíhá již ně-
kolik let. V roce 2011 byl pod ve-
dením Jarky Patlokové slavnostně 
ukončen rozsáhlý jazykový projekt 
A.C.B. Bu  erfl y, který umožnil 
škole špičkové vybavení dvou ja-
zykových učeben, vytvoření tech-
nických slovníků, pracovních listů 
pro budoucí maturanty a metodic-
kého portálu pro učitele.

Kromě přípravy ke státní matu-
ritní zkoušce z anglič  ny se naše 
škola snaží připravovat studenty 
v jazykovém vzdělávání i mimo 
rámec běžných povinnos  . V uply-

nulém roce jsme studentům na-
bídli možnost připravit se a složit 
jazykovou zkoušku s mezinárodní 
platnos   Cambridge PET. Studen  , 
kteří tuto možnost využili, zkouš-
ku úspěšně složili a mohou se tak 
zařadit mezi cer  fi kované anglič  -
náře na mezinárodní úrovni. 

Vzhledem k tomu, že škola An-
dré Citroëna plánuje i v dalším 
období přípravu studentů v an-
glič  ně zdokonalovat a nabízet 
možnost přípravy a složení me-
zinárodní Cambridgeské zkouš-
ky stále většímu počtu studen-
tů, v uplynulých měsících došlo 
k uzavření partnerské spolupráce 

s CAMBRIDGE p.a.r.k. V rámci 
této spolupráce nabízí Cambridge 
p.a.r.k. naší škole mnoho výhod: 
výukové a metodické materiály 
k přípravě na zkoušky, možnost 
využi   služeb rodilého mluvčího, 
absolvování zkoušky nanečisto, 
zvýhodněné ceny zkoušek a mno-
ho dalších.

Naše škola se stala první, sku-
tečně ak  vní střední školou v Bo-
skovicích, která toto partnerství 
využívá. V letošním školním roce 
připravujeme studenty nejen na 
zkoušku úrovně PET, ale i First Cer-
 fi cate. 

A co konkrétního tento cer  fi -

kát kromě jiného přináší studen-
tům?

- Zvýšení šancí při hledání za-
městnání

- Ofi ciální a zcela objek  vní po-
tvrzení úrovně znalos   anglič  ny

- Nejuznávanější cer  fi kát s ce-
loživotní platnos  

- Zhodnocení nabytých znalos   
a dovednos  

- Získání bodové bonifi kace 
u přijímacího řízení

Let´s study at Secondary Voca-
 onal and Secondary Technical 

School of André Citroën
 Mgr. Anna Smejkalová, SOŠ 

a SOU André Citroëna Boskovice

Střední škola André Citroëna v Boskovicích se 
stala ak  vním partnerem Cambridge p.a.r.k.

V závěru roku 2013 byla ve spe-
ciální škole v Boskovicích zaháje-
na další etapa zkvalitňování péče 
o zdravotně pos  žené dě  . Škola 
využila kladného hospodářského 
výsledku pro objednání a zakou-
pení základních prvků pro zřízení 
mul  senzorické místnos   v ceně 
cca 100  s. Kč. V současné době 
probíhá příprava místnos   a insta-
lace dodaných součás  . Do konce 
šk.roku budou dokoupeny a insta-
lovány prvky nástavbové v ceně 
do 25  s. Kč. Tím bude realizace 
tohoto záměru školy dokončena. 

Speciální místnost - SNOEZE-
LEN - je určena k poskytnu   po-
zi  vně laděného prostředí, které 
má funkci relaxační, poznávací 
a interakční. Snoezelen nabízí 
poznání odlišných senzorických 
zkušenos  , atmosféru vzájemné 
důvěry a bezstarostného uvolně-
ní. Cílem tohoto s  mulačního a 

Další etapa rozvoje MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

relaxačního prostředí je umožnit 
našim žákům auten  cký zážitek a 
uspokojit jejich individuální potře-
by. Metodu snoezelen lze označit 

jako terapii. Touto terapií bychom 
chtěli podpořit u žáků se středně 
těžkým a těžkým zdravotním po-
s  žením rozvoj vnímání a relaxa-

ce, rozvíjet jejich představivost, 
navazovat a upevňovat sociální 
vztahy, komunikaci, získávat zá-
kladní zkušenos   o těle, rozvíjet 
motoriku, podporovat rozvoj v ob-
las   vnímání, poznávání a emoci-
onality. Mul  senzorická s  mulač-
ní místnost je rozdělena do dvou 
čás  . V první čás   jsou pomůcky 
určené ke s  mulaci hmatu, pohy-
bu a vnímání těla, jádrem druhé 
čás   je pak vodní vyhřívané lůž-
ko, které uvolňuje svalové napě   
a navozuje pocit bezpečí. Součás   
relaxační zóny jsou také světel-
né efekty, které mohou mít buď 
zklidňující nebo naopak s  mulující 
účinek. Tato s  mulace je pro žáky 
se zdravotním pos  žením velmi 
důležitá. Uvědomují si jednotlivé 
čás   svého těla, přicházejí na to, 
jak využívat jednotlivé smysly. 
Učí se tak využívat schopnos  , 
které mají v důsledku zdravotní-

ho hendikapu. Usilujeme přede-
vším o to, aby tato místnost plnila 
funkci relaxační (cílem je celkové 
uvolnění navozené teplem, vůní, 
hudbou, tlumeným osvětlením 
atd.), poznávací (přemisťování se, 
houpání, objevování), interakční 
(s  mulování a vybízení k ak  vitě). 
Náš cíl je jediný – efek  vně půso-
bit na žáka, uvolnit ho, navodit u 

něj pocit bezpečí a jistoty, ale sou-
časně ho ak  vovat k zájmu o okolí, 
o získávání nových podnětů a zku-
šenos  . Samozřejmě, že nás čeká 
ještě hodně pracovního úsilí, ale 
jsme přesvědčeni, že tato vynalo-
žená ak  vita bude jistě odměněna 
spokojenos   našich žáků. 

Mgr. Antonín Petrů
ředitel školy
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Silvie Rybářová má za sebou skvěle zvládnuté dva dálkové plavecké závody v Argentině

Uplavala 148 kilometrů během týdne
Bohumil Hlaváček

Blansko - Závod Santa Fe - 
Coronda na 57 kilometrů – prv-
ní místo. Hernandarias – Paraná 
na 88 kilometrů – druhé místo. 
Neskutečné vysvědčení dál-
kové plavkyně Silvie Rybářo-
vé z Blanska. Celkové vedení 
v seriálu Světového poháru. 

„Je to asi zatímní vrchol toho, 
co jsem v kariéře dosáhla,“ říká 
sportovkyně, která se v pátek 
vrátila domů z argentinské mise.

Rybářová v prvním závodě 
poprvé vystoupila na nejvyšší 
stupínek v závodě Grand Prix. 
O své výhře rozhodla ve fini-
ši, soupeřku Fabianu Lamberti 
porazila o čtyři sekundy. Loni 
byla v sérii dvakrát druhá, letos 
hned v úvodním podniku nenašla 
přemožitelku. 

„Neměla jsem žádnou velkou 
krizi. Ani jednou jsem nemusela 

kvůli žádnému problému zasta-
vit, i když to bylo těžké, hlavně 
poslední tři hodiny, kdy jsme již 
jely bez chlapů. Ale fyzicky jsem 
to zvládla,“ uvedla na webu. Úpl-
ně jednoduché to ale neměla. 

„Těžké to bylo několikrát, po 
pěti hodinách, když jsme plavaly 
již bez chlapů, tak jsme se navzá-
jem hlídaly. Obtížný byl i úsek, 
kdy jsme vplavaly zpátky do řeky 
Paraná, a poslední část, kdy jsem 
měla malý náskok, ale holky mě 
sjížděly a musela jsem si je hlí-
dat až do finiše. Nepříjemné byly 
i první tři hodiny, kdy úřadovala 
Ruska, která plavala šíleně, roz-
dávala rány, všichni na ni nadá-
valy. Plavala bezohledně, ale při-
tom na ní bylo vidět, že je úplně 
červená a že jede na maximum, 
takže po třech hodinách naštěstí 
odpadla. Před startem jsem měla 
trochu obavy i z těch žravých ryb 
– takových malých piraní, kvůli 

kterým zrušili závod v Rosariu, 
ale je vyprovokovala extrémní 
vedra, až 45 °C, která zde pano-
valy,“ dodala. 

Podruhé v průběhu týdne se 
postavila na start nejdelšího závo-
du na světě na 88 km v řece Para-
ná, která byla na trati místy až tři 
kilometry široká. Mezi starty zvo-
lila Silva metodu volnějšího tré-
ninku, nenechala se strhnout sou-
peřkami, které se snažily o plnou 
přípravu. dvěma tak extrémními 
maratony. 

„Ještě v úterý jsem byla oslabe-
ná kvůli střevním potížím, které 

tam standardně postihnou všech-
ny plavce do jednoho, pak to bylo 
v pohodě,“ poznamenala s tím, že 
se hlavně snažila nabrat energii.

Start byl s malým zpožděním 
krátce před půl devátou tamního 
času, do vody se vydalo šestnáct 
mužů a devět žen. Až do mety 
dvaceti kilometrů se plavalo za 
vytrvalého a velmi silného deš-
tě, který dělal problémy hlavně 
doprovodným lodím, přemýšlelo 
se dokonce o ukončení závodu. 
Někteří plavci postupně zača-
li vzdávat. Po sedmi hodinách 
v řece byla Silva čtvrtá, pak se 

posunula na druhou příčku, kde 
zůstala až do konce. Vítězná 
Argentinka Pilar Geijo byla v cíli 
o zhruba dvacet minut dříve.

Silvie Rybářová se vrátila 
domů maximálně spokojená. 
„Druhý závod jsem chtěla jen 
doplavat, umístění na bedně je 
příjemným překvapením. Do 
Argentiny bych se ještě chtěla 
určitě někdy vrátit. I když po 
vylezení z vody jsem si říkala 
nikdy víc, pocity euforie pak 
překonaly moje vyčerpání,“ při-
znala úspěšná plavkyně, která 
má v plánu letos absolvovat celý 
seriál Grand Prix. 

„Strašně děkuji všem, co mi 
fandí. Když jsem doplavala, byla 
jsem tak hotová, že jsem si ani 
neuvědomila, co jsem dokáza-
la, ale díky všem těm esemes-
kám, facebooku, e-mailům mi 
to postupně došlo. Nestíhla jsem 
ani všem odpovídat, mám veli-
kou radost,“ zveřejnila na webo-
vých stránkách.

 3x foto Jana Sklenaříková 3x foto Jana Sklenaříková

Silvie Rybářová se vrátila 
z Argentiny do Blanska

Blansko - Po návra-
tu z argentinské mise 
jsme si s úspěšnou 
plavkyní Silvií Rybá-
řovou popovídali.

Jak je zpátky 
v Česku?

Mám jen pozitivní 
dojmy, jsem maximál-
ně spokojená. Vědě-
la jsem, že to bude 
těžké, byla jsem s tím 
smířená. Teď, myslím 
že zaslouženě, tro-
chu odpočívám. Pak 
naskočím zpátky ke 
školním povinnostem, 
které jsem na fakultě 
mírně zanedbala.

Popiš nám svoje 
pocity během závo-
dů, které si normál-
ní smrtelník dokáže 
těžko představit…

V prvním závodě jsem se nešetřila, bojovala jsem do posledních 
metrů. Voda měla šestadvacet stupňů, ve druhém ještě o dva více. 
Zima mi nebyla v žádném případě, ta potkala jen doprovod v úvodu, 
kdy opravdu hodně pršelo a foukalo. O čem člověk ve vodě přemýš-
lí? O tempu, o soupeřkách. Už mi bylo i jedno, jak dopadnu. Proudy 
trasu prodlužovaly, určitě jsem naplavala víc než těch osmaosmdesát 
kilometrů. Za těch necelých deset hodin jsem snědla jen jeden a půl 
banánu, pozřela jsem ale kvanta energetických nápojů a gelů. Byl to 
obrovský výdej energie, děkuji výživovým poradcům, kteří mi oprav-
du pomohli.

Jak bude seriál GP pokračovat?
Na přelomu března a dubna v Mexiku na 15 kilometrů. To je 

momentálně pro mne už krátké. Pak dva závody v Kanadě v podstat-
ně studenější vodě. No a další dva v Makedonii a na Capri u Nea-
pole. Tam jsem již byla, vím, do čeho jdu. Mezitím bych ráda stihla 
v Berlíně kvalifikaci na mistrovství Evropy během července. Bazé-
nové plavání beru už jen jako doplněk. V rámci možností se ale budu 
samozřejmě v soutěžích holkám z Komety snažit pomoci.

A co olympiáda za dva roky v Rio de Janeiro?
To je otázka. Tam budou pro mne už tratě kratší, specializuju se 

čím dál víc na ty extrémní délky. Ale výzva to samozřejmě je, pro 
každého sportovce je to vrchol. Musím se tam ale nejdřív kvalifiko-
vat, první možnost budu mít na mistrovství světa v Kazani. Cíl to pro 
mne je, ale neberu ho jako zásadní.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Zcela nová trať při-
vítala běžce na tradiční Ráječ-
kovské desítce, která oslavila 
svůj dvacátý ročník. Nejen že 
závodem začala Okresní běžecká 
liga, ale pokračoval jí i Brněnský 
běžecký pohár. Padl účastnický 
rekord, což se trochu očekávalo 
při současném zvýšeném zájmu 
o tento druh sportu. 519 lidí 
včetně dětí, o více než sto větší 
počet než loni, to už je pořádná 
porce zejména pro organizátory. 
Ti situaci ale zvládli bez vážněj-
ších komplikací.

Z obecní haly se zázemí pře-
sunulo do objektu Staré školy. 
Závodníci tak nemuseli na hlav-
ní silnici, při přísnějších pravi-
dlech pro pořadatele odpadly 
komplikace s řízením provozu. 
Nová trať ale naopak připravila 
běžcům nemalé převýšení, které 
notně prověřilo jejich připra-
venost. Terén ale těžký nebyl, 
počasí přálo, sluníčko hřálo. Po 
asfaltu na obecních cestách vedl 
jen začátek a konec závodu.

Okresní běžecká liga odstartovala 
Ráječkovskou desítkou na nové tra  

V samotném závodě se pro-
sadili zejména brněnští běžci. 
Prvenství si z Ráječka odvezl 

premiérově Robert Míč z VSk 
Univerzita Brno, lídr seriálu, tři-
advacet sekund po něm dorazil 
do cíle břeclavský Milan Hrazdě-
ra, třetí byl Jakub Ambros z AK 
EZ Kopřivnice. Z běžců OBL se 
nejvíce dařilo v celkovém pořa-
dí čtrnáctému Hynku Dolákovi. 
Závod juniorů na 7,2 km ovládl 
Petr Konečný z týmu VSK Uni-
verzita, mezi ženami na téže trati 
dominovala Romana Gajdošová 
z EKOL Teamu. 

Jarní pětkou na dráze pokračuje 
28. března Okresní běžecká liga. 
Její trasa je letos celkově dlouhá 
přes 291 kilometrů. To je součet 
všech 28 letošních závodů. „Tři 
závody z loňska chybí, ale máme 
dva nové, velice zajímavé,“ řekl 
na webu soutěže o změnách ředi-
tel OBL Jiří Vrtílka. Stejně jako 

v minulých sezonách platí, že si 
běžci užijí snad všechny typy i 
délky závodů ve všech koutech 
Blanenska, a dokonce i těsně za 
jeho hranicemi. Do týmu přibyli 
noví lidé, webové stránky poskyt-
nou i v roce 2014 podobný servis 
jako vloni. Tedy zveřejňování 
propozic, výsledků i fotografi í ze 
závodů plus další články, které 
se týkají běhání a životního stylu 
s ním spojeného.

Termínovka pro letošní rok je 
zveřejněná. Nově do seriálu patří 
dva běhy. Veselický Lesempolem, 
který obkrouží rozhlednu a prove-
de běžce atraktivní krajinou, si už 
mnozí minulý rok vyzkoušeli, jde 
o čistokrevný kros. „Ze soused-
ního Vyškovska do OBL zasáhne 
druhý závod, Nemojská devítka,“ 
píše se na stránkách soutěže.Ráječkovská desítka. Foto OBLRáječkovská desítka. Foto OBL

Ráječkovská desítka. Foto OBLRáječkovská desítka. Foto OBL
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Pod patronací měst-
ské sportovní komise se konal 
minulý čtvrtek ve Fotbalové hos-
půdce na Údolní ulici malý ce-
remoniál předání cen nejlepším 
sportovcům, kolektivům a trenér-
ským osobnostem města Blanska 

za rok 2013. Jména vyhodnoce-
ných vzešla z návrhů jednotlivých 
oddílů, které tam působí. Vybráno 
bylo deset jednotlivců, tři kolekti-
vy a tři trenérské osobnosti. Jako 
sportovec, který nejlépe propago-
val město byl jednomyslně vy-
brán vicemistr světa v biketrialu 
Václav Kolář.

V Blansku ocenili minulý čtvrtek nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry za rok uplynulý 2013

Hlavní cenu získal biketrialista Václav Kolář

Sportovci města 
Blanska 2013

Jednotlivci
Luboš Dudík, stolní tenis (KST Blansko)
David Juran, fotbal (FK Blansko)
Mar  n Kakáč, biketrial (AMK Blansko)
Lenka Kalová, kuželky (KK Blansko)
Tomáš Klíč, kulturis  ka (ASK Blansko)
Václav Kolář, biketrial (AMK Blansko)
Michal Prudil, baseball (TJ Olympia Blansko)
Zdeňka Ševčíková, kuželky (KK Blansko)
Romana Tomášková, motorismus (PaM Servis Racing Team)
Veronika Zamazalová, plavání (ASK Blansko)

Kolek  vy 
Družstvo mužů A, fotbal (FK Blansko)

Družstvo mužů A, stolní tenis (KST Blansko)

Družstvo žen A, kuželky (KK Blansko)

Trenéři
Jiří Hajský, fotbal (FK Blansko)

Radim Kakáč, biketrial (AMK Blansko)

Josef Krupa, kulturis  ka (ASK Blansko)

Sportovec, který nejlépe propagoval město
Václav Kolář, biketrial (AMK Blansko)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Boj o titul v prv-
ní lize žen není ztracený. Přesto 
si ho o víkendu kuželkářky KK 
Blansko zkomplikovaly prohrou 
ve Zlíně. Slavia Praha bodovala 
a náskok se zvětšil na čtyři body 
a blanenská děvčata již nemají 
situaci jen ve své moci. Zápas 
doma se Slavií mají sice stále 
před sebou, soupeřky však musí 
v případě úspěchu ještě klopýt-
nout někde jinde.

Výborně hrající Blansko 
v předchozím kole rozdrtilo sil-
ný Přerov, když domácí hráčky 
nepovolily soupeřkám ani bod. A 
padly i dvě šestistovky, o které 
se postaraly Zdeňka Ševčíková 
(610) a Zuzana Musilová (605). 
V duelu největších rivalů v boji 
o titul Slavia porazila Valašské 
Meziříčí a Blansko se tak posu-
nulo na druhou příčku prvoligo-
vé tabulky. Valašky je ale po so-
botním kole opět předstihly.

Tuto sobotu zavítalo Blansko 
do Zlína. A tam se vítězná šňůra 
bohužel přetrhla. Zápas se zpo-
čátku vyvíjel dobře, celek hostí 
vedl 1:3 a měl o 93 kuželek víc. 
Závěr však nevyšel a domácí 
hráčky zápas nečekaně otočily, 
zmizel i náskok na kolky, který 
se nakonec převrátil v jejich pro-
spěch.

Kuželkářky prohrály a ztrácí na Slavii

1. liga ženy: KK Blansko – TJ 
Spartak Přerov 8:0 (3464:3299), 
Lahodová 541, Daňková 558, 
Nevřivová 564, Ševčíková 610, 
Musilová Z. 605, Kalová 586. 
KK Zlín – KK Blansko 5:3 
(3089:3022), Ševčíková 543, 

Daňková 474, Nevřivová 525, 
Musilová Z. 544, Kalová 482, 
Lahodová 454.
  1.  Slavia  16  12  1  3  82,5:45,5  25
  2.  Val. Meziříčí  16  11  1  4  79,0:49,0  23
  3.  Blansko  16  10  1  5  79,0:49,0  21
  4.  Zlín  16  9  2  5  70,0:58,0  20

  5.  Zábřeh  16  7  3  6  60,0:68,0  17
  6.  Přerov  16  8  0  8  67,0:61,0  16
  7.  Duchcov  16  6  2  8  60,0:68,0  14
  8.  Konstruktiva  16  6  1  9  56,5:71,5  13
  9.  Husovice  16  5  3  8  55,5:72,5  13
  10.  Náchod  16  5  2  9  57,0:71,0  12
  11.  Jičín  16  5  0  11  54,5:73,5  10
  12.  Spořice  16  3  2  11  47,0:81,0  8

Ocenění. Blanenské kuželkářky byly mezi vyhodnocenými kolektivy za rok 2013.  Foto Stanislav Mrázek

Brno - Do startu jedinečného běžeckého závodu Masaryk Run zbý-
vají už pouze dva měsíce. V neděli 13. dubna si mohou zaběhat na 
Masarykově okruhu v Brně všechny věkové i výkonností kategorie na 
tratích od 200 m do 10 km. Poprvé v historii České republiky si běžci 
mohou zazávodit na místě, kde se běžně prohánějí nejrychlejší motor-
ky světa. Využijte této unikátní příležitosti a registrujte se ještě dnes. 
Kapacita 1. ročníku je totiž omezena na 1400 běžců a již přes 800 star-
tovních čísel má své majitele. 

Navštivte www.masarykrun.cz a dozvíte se více! Staňte se fanouš-
kem na facebooku www.facebook.com/masarykrun.

 Masaryk Run Team

A

Na přírodním ledě. Poprvé a možná i díky počasí letos naposledy se 
utkali na přírodním kluziš   v okresním hokejovém přeboru doma Sloup-
š   s Černou Horu. Foto Bohumil Hlaváček

Obecenstvo.   Foto 7x Stanislav MrázekObecenstvo.   Foto 7x Stanislav Mrázek

 KST Blansko KST BlanskoJosef KrupaJosef Krupa

Václav KolářVáclav Kolář Romana TomáškováRomana TomáškováLenka KalováLenka Kalová

Zdeňka ŠevčíkováZdeňka Ševčíková
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Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA
řádek (33 úhozů) 20,- + DPH 

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Pronajmu prodejnu 
potravin v obci Buková.

Možno i jako výrobní 
prostory podlahová 

plocha cca 300 metrů 
čtv. kontakt: vn@

czech-credit.cz
606 657 185

Letní tábory u koní 2014

775 760 080

termíny : 29.6.-  5.7.2014
     6.7.-12.7.2014
  13.7.-19.7.2014
  20.7.-26.7.2014
  27.7.-  2.8.2014

SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

Únorové AKCE lékárny Magistr Tom 
(Růžové nám. 5, Boskovice)

Akce VICHY sleva při nákupu kosme  ky 300-500 Kč

Pla   celý únor

ZDARMA analýzy ple   ve dnech: 20. 2., 27. 2.

Homeopa  cká poradna MUDr. Alexander Fesík

21. 2. 2014 od 15:00 do 17:00 hodin

Hledáme šikovné obchodní-
ky  i celé týmy pro nový je-
dinečný projekt v celé ČR. 
Zkušenosti v energiích vítá-
ny, nejsou podmínkou. V pří-
padě zájmu pište na e-mail 
asistentka21@gmail.com.

Dostali jste se  
do svízelné  
finanční situace? 
Nestíháte splácet svoje 
finanční závazky? 
Hrozí Vám exekuce? 
Svěřte se odborníkům 
na soudní oddlužení! 
 
Volejte č. 604 513 019 nebo mailujte na adresu: 
oddluztemne@gmail.com ● zachraňte svůj majetek ● snižte si 
splátky ● využijte soudní odpuštění dluhů až o 70%! 

Pizzeria Venezia Boskovice

PŘIJME 

KUCHAŘE NEBO PIZZAŘE
info: 777 804 177

audioprodukt@iol.cz

KONTAKT:

�  M: 737 925 064

TRÁPÍ VÁS DLUHY NEBO EXEKUCE?
P   V  ?

POT EBU ETE PO OC ?

Nabízíme elektronické zpracování návrhu na 
�
�

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399 inzerce@zrcadlo.net
www.zrcadlo.net

 
Eva Zato ilová, Letovice, Masarykovo nám. 3a

mobil: 604 600 545, e-mail: eva.zatocilova@123-oddluzeni.cz

rodinná kronikarodinná kronika

                 pan Ludvík VÁLEK. 
Dne 16. února uplynuly čtyři roky co nás navždy opustil

Jaro se blíží, uděláme vel-
ký zahradní úklid, včetně 
kácení, stříhání stromů a 
keřů plus prodej okrasných 
a ovocných stromků a keřů. 

Objednávky na 
tel.: 776 242 531 nebo e-

mail: navrilov@seznam.cz

PRODEJ
Prodám krbová kamna s 

tepelným výkonem 5 kw, 3 se-
zony používaná, cena 4 200 Kč. 
Tel.: 775 190 242.

Nabízím poslední loňský kva-
litní med přímo od včelaře z čis-
té přírody Blanenska. Cena: 120 

Kč/kg, po 5 kg. Po domluvě do-
vezu do Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473.

Prodám plynový bojler 
120 l. Cena dohodou. Tel.: 
732 877 538.

Prodám přenosné pouzdro na 
záda na akordeon za 1 500 Kč. 
Materiál PES 600 D, zesílený zip, 
tvarované měkké zádové popru-
hy, přední kapsa, výztuha dna. (š 
x hl x v)v cm 60 x 30 x 53. Tel.: 

723 908 292.
Prodám nepo-

užívaný síťový 
zdroj (prosinec 
2011) Toshiba 
Univerzal Ac 
adapter -19 V 
DC, 6,3 A, 120 
W, 3-pin. Cena 
600 Kč. Tel.: 
723 908 290.

KOUPĚ
Koupím staré 

pohlednice do 
r. 1950, dále vy-
znamenání, řády 
- i socialist. Tel.: 
608 420 808.

Koupím ro-
dinný dům v 
B o s k o v i c í c h 

nebo okolí Boskovic. Tel.: 
720 358 721.

Koupím pšenici, ječmen, tri-
ticale, kukuřici a krmnou řepu. 
Tel.: 723 830 686.

Hledáme domek se zahradou 
v Olomučanech nebo v okolí - 
Klepačov, Olešná, Hořice apod. 
Dům může být i v horším stavu. 
Tel.: 728 853 947. 

Hledáme naléhavě ke koupi 
byt 4+1 v Boskovicích. Pokud 
možno bez účasti RK. Tel.: 728 
989 609. 

Hledám ke koupi dům se za-
hradou v Letovicích nebo okolí. 
Tel.: 728 889 952.

Hledáme domek se zahradou 
v okolí Boskovic do ceny 1 150 
000 Kč. Jsme dva dospělí, jedno 
dítě a máme dva pejsky. Hoto-
vost. Tel.: 731 986 278.

PRONÁJEM 
Hledám pronájem 1+1 v Blan-

sku. Tel.: 773 453 628.

SEZNÁMENÍ
Hledám příjemnou ženu, neku-

řačku kolem 36 let k trvalému vzta-
hu s láskou a důvěrou . Pokud by ti 
později nevadilo bydlet v rodinném 
domku na vesnici budu se těšit na 
sms na tel. 775 047 086.
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S  Bubeníček si obnovil zranění kolena. Na jaře si možná nezahraje

Blansko nezvládlo druhou půli
Bohumil Hlaváček

Blansko - Další dva přípravné 
zápasy mají za sebou blanenští 
fotbalisté. Nejprve zdolali jas-
ně Ivančice, když se střelecky 
blýsknul další útočník na zkušené 
Cupák. V sobotu pak poprvé pro-
hráli, když vyhořeli ve Svitavách 
ve druhém poločase. Více než 
porážka však vadí obnovené zra-
nění kapitána Radima Bubeníčka 
ze zápasu s Ivančicemi. Zranění 
kolene, které ho vyřadilo ze hry na 
většinu podzimu, si obnovil, podle 
prvních vyšetření se jedná o pře-
tržení předního křížového vazu. 

FK Blansko – FC Ivančice 
5:0 (0:0). Branky: 75., 84. a 88. 
V. Cupák, 69. Müller z pen., 77. 
Čoupek. Blansko: Juran (46. 
Němec) - Gromský, Šplíchal, 
Bubeníček (29. Kubec), Čoupek 
- Pospíšil (66. Horáček), Zouhar 
T., Pokorný (46. Hepp), Müller - 
Nečas – Cupák. 

Trenér Hajský stále zkouší. 
Celý zápas byl na hřišti dvacetile-
tý Vojtěch Cupák, který je hráčem 
Kohoutovic. Při premiéře mu vyšel 
hattrick, nahradil tak omluveného 
nového kanonýra Koudelku beze 
zbytku. 

Zápas na umělce v Brně byl od 
začátku v blanenské režii. Šance 
Blanenských ale zůstaly v prv-
ní půli nevyužity. To se změnilo 
po návratu ze šaten. V 68. minu-
tě po akci Gromského a Zouhara 
byl faulován Hepp a Müller se 
z penalty nezmýlil. O sedm minut 

Z  

Blanenským stolním tenistům 
se dařilo, vyhrála áčka žen i mužů

1. liga ženy: SVS Hradec Králové 
B – KST GMC Blansko 2:8. Body: 
Ševčíková Markéta 3, Slezáková, 
Ševčíková Veronika 2,5. TTC Ústí 
nad Orlicí – KST GMC Blansko 4:6. 
Body: Ševčíková Markéta 3, Ševčí-
ková Veronika 2, Slezáková 1.

I bez Marie Jirůškové vybojova-
la blanenská děvčata dvě důležitá 
vítězství na stolech soupeřů, která 
jim prakticky zajistila prvoligo-
vou příslušnost i pro příští sezonu. 
Skvěle zahrála především junior-
ka Markéta Ševčíková, která má 
v Blansku střídavý start z Dubňan.
  1.  Bohnice  16  13  2  1  0  113:47  44
  2.  Hodonín B  16  12  2  2  0  113:47  42
  3.  Havířov  16  11  2  3  0  108:52  40
  4.  Vlašim B  16  10  1  5  0  94:66  37
  5.  Blansko  16  8  4  4  0  98:62  36
  6.  Hradec B  16  8  2  6  0  88:72  34
  7.  MS Brno  16  8  1  7  0  88:72  33
  8.  Děčín  16  7  0  9  0  69:91  30
  9.  El Nino  16  6  1  9  0  74:86  29
  10.  Slavoj B  16  2  2  12  0  48:112  22
  11.  Jihlava  16  1  1  14  0  36:124  19
  12.  Ústí n. O.  16  0  2  14  0  31:129  18

2. liga muži: KST Blansko – 
Tatran KRPA Hostinné 10:4. Body: 
Dudík 3,5, Svoboda 3, Čák 2, Při-
kryl 1,5. KST Blansko – Lokomo-
tiva Pardubice 10:0. Body: Dudík, 
Přikryl, Čák, Svoboda 2,5. 

Utkání třetího celku tabulky 
se čtvrtým bylo vyrovnané jen 
na samém začátku, kdy Čák se 
Svobodou prohráli svoji čtyřhru 
a Aleš Přikryl ve své první dvou-

hře nestačil na Štrobla. Od stavu 
2:2 již pevně převzali otěže utká-
ní do svých rukou domácí hráči 
a dosáhli zaslouženého vítězství, 
obzvlášť když za hosty nenastou-
pil jejich nejlepší hráč Novotný.

Jestliže v sobotu za Hostinné 
nepřijel jejich nejlepší hráč, tak 
předposledním Pardubicím se sesta-
va rozpadla úplně. K utkání do 
Blanska dorazili hráči druhého až 
třetího sledu, kteří nebyli schopni 
s favoritem utkání držet krok, což se 
promítlo i na konečném výsledku.
  1.  Ostrava C  16  15  0  1  0  157:58  46
  2.  Zlín  16  14  1  1  0  154:78  45
  3.  Blansko  16  14  0  2  0  152:64  44
  4.  Hostinné  16  10  1  5  0  134:100  37
  5.  Jeseník  16  8  1  7  0  117:112  33
  6.  Havířov C  16  7  2  7  0  109:124  32
  7.  MS Brno C  16  7  0  9  0  97:133  30
  8.  MS Brno B  16  6  1  9  0  126:122  29
  9.  Orlová B  16  5  3  7  1  113:128  28
  10.  Čechovice  16  3  1  12  0  94:142  23
  11.  Pardubice  16  1  0  15  0  54:156  18
  12.  Vsetín  16  1  0  15  0  65:155  18

3. liga muži: Sokol Studená – 
KST Blansko B 10:4. Body: Vese-
lý 2,5, Kvíčala David 1,5. Sokol 
Znojmo – KST Blansko B 6:10. 
Body: Veselý, Kvíčala David 3, 
Kvíčala Josef, Mikula 2.

Sobotní porážku s přímým sou-
peřem v boji o záchranu ze Stu-
dené dokázali hráči rezervního 
týmu KST Blansko naplno odčinit 
na stolech druhého Znojma. Díky 
tomuto překvapivému vítězství tak 
má blanenské béčko záchranu třetí 
ligy stále ve svých rukou.
  1.  Borová  16  14  0  2  0  156:78  44
  2.  Znojmo  16  11  2  3  0  147:123  40
  3.  Sokol I  14  12  1  1  0  136:78  39
  4.  Tišnov  16  6  4  6  0  138:120  32
  5.  Lanžhot  16  7  1  8  0  119:119  31
  6.  Žďár  16  5  4  7  0  125:132  30
  7.  Blansko B  16  6  1  9  0  107:138  29
  8.  Mikulčice  14  3  6  5  0  115:119  26
  9.  Hodonín B  14  4  4  6  0  114:122  26
  10.  Studená  16  4  2  10  0  123:145  26
  11.  Slatina  16  4  1  11  0  87:147  25
  12.  MS Brno D  14  2  2  10  0  83:129  20

KS I: STK Zbraslavec – TJ 
Sokol Hlubočany 10:7. Body: 
Křepela R. 4,5, Bezděk 2,5, Těžký, 
Křepela L. 1,5. STK Zbraslavec – 
TJ Sokol Moravské Prusy 6:10. 
Body: Křepela R. 3, Bezděk 1,5, 
Křepela L. 1, Těžký 0,5.

Družstvo A stolních tenistů 
Zbraslavce hrálo po dlouhé době 
opět doma, naposledy tomu tak 
bylo na začátku listopadu, ale na 
předvedené hře se to příliš pozitiv-
ně neodrazilo. Za soupeře jim byly 

dva celky z dolní poloviny tabul-
ky – jedenácté Hlubočany a o tři 
příčky lepší Moravské Prusy. Oče-
kávány ale byly v obou případech 
vyrovnané souboje, což se násled-
ně bezezbytku vyplnilo. V sobot-
ním utkání šli Zbraslavečtí po obou 
vyhraných čtyřhrách do vedení, ale 
hosté vůbec nepůsobili jako před-
poslední celek tabulky a po druhé 
sérii dvouher byl stav 5:5. Domácí 
hráči, možná také pod vědomím, že 
by je dvě výhry defi nitivně zbavily 
záchranářských starostí, nepředvá-
děli optimální výkon. Ve třetí sérii 
šli přesto díky třem výhrám opět do 
dvoubodového vedení, které dvěmi 
výhrami v poslední sérii přetavili 
v konečnou výhru.

O den později už Zbraslavec 
od začátku tahal za kratší konec. 
V první sérii dvouher hráči Morav-
ských Prusů třikrát vyhráli a ujali 
se vedení 2:4. Jednu z porážek 
zaznamenal i Radima Křepela. 
Byla to jeho jediná porážka v 
celém víkendu, ovšem i ta byla 
vzhledem k vývoji utkání příliš. 
Luboš Bezděk, druhá opora domá-
cích, prohrál celkem čtyřikrát (dva-
krát v obou utkáních), ale pokaždé 
v pěti setech. Domácím se stejně 
jako předchozí den herně příliš 
nedařilo. Nezbývalo jim než bojo-
vat. Bohužel náskok hostů se jim, 
i kvůli několika těsným prohrám, 
smazat nedařilo. Před poslední sérií 
prohrávali už 5:9. Stejný kousek 

jako před čtrnácti dny, kdy vyhráli 
všechny čtyři zbývající zápasy, se 
tentokrát Zbraslaveckým zopako-
vat nepodařilo. 
  1.  MS Brno E  16  14  0  2  0  155:93  58
  2.  Ivančice  16  12  3  1  0  151:93  55
  3.  Únanov  16  9  2  5  0  143:111  45
  4.  Sokol I C  16  8  4  4  0  135:121  44
  5.  Lanžhot B  16  8  2  6  0  125:122  42
  6.  Zbraslavec  16  6  6  4  0  136:120  40
  7.  Vracov B  16  7  2  7  0  135:124  39
  8.  M. Prusy  16  6  3  7  0  119:114  37
  9.  Dubňany  16  4  4  8  0  113:140  32
  10.  Hodonín B  16  4  3  9  0  114:133  31
  11.  Hlubočany  16  1  2  13  0  70:155  21
  12.  Řeznovice B  16  0  3  13  0  87:157  19

KS II: STK Zbraslavec B – TJ 
Vysočany 10:8. Body: Cetkovský 4, 
Krása ml. 2,5, Křepela Z. 2, Švan-
cara, Odehnal, Krása st. 0,5 - Žáček 
Mich. 3, Janáč, Zukal 2, Žáček Mir. 
1. STK Zbraslavec B – TJ Šošůvka 
10:2. Body: Krása ml. 3,5, Krása st., 
Křepela Z. 2,5, Illek 1,5 - Dvořák, 
Obalil 1. KST Blansko C – TTC 
Komořany 8:10. Body: Voráč, Kutil 
Libor 2,5, Polívka, Procházka 1,5. 
KST Blansko C – TJ Cemo Mokrá 
10:8. Body: Kutil Libor 4,5, Voráč 
3,5, Polívka, Procházka 1. TJ Cemo 
Mokrá - TJ Šošůvka 10:4. Orel Bos-
kovice – TJ Vysočany 10:4. Orel 
Boskovice – TJ Šošůvka 10:4.

B tým Zbraslavce hrál v domá-
cím prostředí se dvěma družstvy 
z našeho okresu. V pátečním 
utkání až nečekaně hladce pora-
zil Šošůvku, především protože 
hosté nezvládli začátek utkání. Po 
těsně prohraných obou čtyřhrách, 
neuhráli v první sérii dvouher ani 
jeden set. Ani ve zbytku utkání už 
Zbraslavečtí výraznější komplika-
ce nepřipustili. Druhým soupeřem 
byly o den později Vysočany. Hos-
té jsou v tabulce jasně poslední, 
i proto přijeli převážně s mladými 
hráči. Přes úvodní výrazné vede-
ní domácích, v poměru 7:1, se 
nakonec hrálo na maximální počet 
zápasů. Vítězství si však Zbrasla-
vec nenechal uniknout. 
  1.  Slatina D  16  16  0  0  0  160:37  64
  2.  Komořany  16  13  1  2  0  152:72  56
  3.  Blansko C  16  13  0  3  0  145:65  55
  4.  Mokrá  16  12  1  3  0  144:83  53
  5.  Kuřim  16  8  0  8  0  112:116  40
  6.  M. Knínice  16  6  2  8  0  117:127  36
  7.  Otnice B  16  6  1  9  0  99:132  35
  8.  Boskovice  16  6  0  10  0  102:126  34
  9.  Zbraslavec B  16  6  0  10  0  92:140  34
  10.  Šošůvka  16  4  0  12  0  79:144  28
  11.  Hlubočany B  16  3  1  12  0  79:141  26
  12.  Vysočany  16  0  0  16  0  62:160  16

 (bh, vor, kr)

Pavel Voráč.  Bohumil HlaváčekPavel Voráč.  Bohumil Hlaváček

Boskovice uspěly na hřiš   soupeřů, Blansko doma

později Kubec přihrál a Cupák 
rozvlnil síť. Na 3:0 zvýšil Čoupek 
z trestného kopu. V 84. minutě po 
nahrávce Nečase skóroval znovu 
Cupák a stejný hráč stanovil koneč-
né skóre dvě minuty před koncem. 

TJ Svitavy – FK Blansko 5:3 
(0:2), Nečas, Koudelka, Müller. 
Blansko: Macháč (46. Šmerda) - 
Gromský, Šplíchal (46. Pokorný), 
Müller, Čoupek (54. Zouhar T.) – 
Zouhar T. (46. Horáček) - Hepp, 
Nečas, Koudelka, Buchta (46. 
Vágner) – Cupák.

Svitavy začaly lépe, jejich šance 
ale zůstaly nevyužity. To se poved-
lo naopak Blansku. Ve 25. minu-
tě centroval Koudelka a Nečas 
otevřel brankový účet zápasu. 
O sedm minut později to bylo již 
0:2. Akci založil Müller, Gromský 
našel Koudelku, a ten skóroval. 

Druhý poločas ale vypadal zce-
la jinak Trenér Hajský zamíchal se 
sestavou a domácí utkání doko-
nale otočili v průběhu několika 
minut. V 52. minutě přišlo snížení 
Ptáčkem a po chviličce vyrovnal 
Belej. Svitavský Ptáček pak v 57. 
a 59. minutě završil hattrick a po 
dalších sedmi minutách to bylo 
již 5:2. Korigoval Müller po rohu 
v poslední minutě.

Již dnes v podvečer hraje Blan-
sko další přípravu s juniorkou 
Zbrojovky.

Zraněná opora. Radim Bubeníček 
si obnovil zranění kolene a prav-
děpodobně bude na jaře Blansku 
chybět. Foto Bohumil Hlaváček

Boskovice, Blansko - Hokejis-
tům z našeho regionu se v kraj-
ské lize dařilo. Oba týmy naplno 
bodovaly. Blansko doma s posled-
ními Rosicemi, Minerva nejprve 
na hřišti Uherského Ostrohu a tuto 
sobotu vyhrála stejným výsledkem 
v Uherském Brodě. 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Štika Rosice 8:4 (2:2, 3:1, 3:1), 
Skácel 3, Látal 2, Tesař, Sedláček, 
Bažant.

Lépe začali hosté a nečekaně 
vedli po třinácti minutách 0:2. Pak 
ale po hrubkách dvakrát inkasova-
li a do šaten se šlo za vyrovnané-

ho stavu. Dynamiters se pak ujali 
vedení, na něž ještě Rosice našly 
odpověď. Další branky domácích 
je již srazily. Dokázaly sice ještě 
snížit na 6:4, to ale bylo z jejich 
strany vše. Když nevyužily tři pře-
silovky po sobě, Blansko pečetilo 
svoji výhru ještě dvěma trefami.

Hokej Uherský Ostroh – SK 
Minerva Boskovice 4:5 (0:2, 3:2, 
1.1), Pelán, Křesťan, Mráz, Vese-
lý, Karný.

První třetina vyšla lépe Bosko-
vicím. V 10. minutě dorazil puk do 
brány Pelán, další trefu přidal po 
chvíli Křesťan. Hned v úvodu druhé 

části hry domácí snížili, Minerva ale 
záhy našla znovu odpověď a odsko-
čila na dvoubrankový rozdíl. Ten 
dlouho nevydržel. Ostroh nejen 
snížil, ale i vyrovnal. Houpačka 
skóre se pak opět převrátila ve pro-
spěch Minervy díky Veselému. Ved-
la o gól po druhé třetině, rozhodnuto 
ale ještě nebylo. V 50. minutě bylo 
opět srovnáno. Poslední slovo však 
měli Boskovičtí, když v 52. minutě 
dal jejich pátý gól Karný. Domácí 
již na něj odpověď nenašli.

HC Uherský Brod – SK 
Minerva Boskovice 4:5. Podrob-
nosti nehlášeny.

Další výsledky: Uherské Hra-
diště – Šternberk 4:2. Kroměříž 
– Brumov-Bylnice  8:2. Warrior 
Brno – Velké Meziříčí 2:3. Uničov 
– Velká Bíteš 5:0.   (bh)
  1.  Uničov  23  15  1  3  4  116:78  50 
  2.  V. Meziříčí  23  15  0  3  5  101:71  48 
  3.  V. Bíteš  24  15  0  3  6  101:72  48 
  4.  Šternberk  23  14  0  1  8  104:87  43 
  5.  Kroměříž  23  11  5  0  7  116:102  43 
  6.  Boskovice  23  12  0  2  9  85:99  38 
  7.  Brumov  23  10  3  0  10  90:83  36 
  8.  Blansko  23  8  4  3  8  93:86  35 
  9.  Warrior  23  9  1  1  12  87:68  30 
  10.  Uh. Brod  23  8  2  1  12  79:91  29 
  11.  Uh. Ostroh  23  4  1  3  15  76:105  17 
  12.  Uh. Hradiště  23  4  1  3  15  83:139  17 
  13.  Rosice  23  2  5  0  16  82:132  16

hokej
OP: Dynamiters Blansko HK B – TJ 

Sokol Březina 9:2 (5:0, 1:1, 3:1), nehl. 
SK BACARDI Letovice – Tatran Hrušky 
2:7 (1:2, 1:4, 0:1), Mlýnek 2, nehl. Tat-
ran Hrušky – TJ Sloup 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), 
Holoubek, Gzela, Uher, Šmerda Marek 
– Musil, Šváb. HC Blansko – TJ Sokol 
Černá Hora 4:1 (1:0, 1:1, 2:0), Hoffman 
2, Krejčíř, Dobiášek – Havlíček. TJ Rá-
jec-Jestřebí – Dynamiters Blansko HK 
B 2:6 (0:1, 2:2, 0:3), Lůdl, Plhoň - Jílek, 
Grünvald, Hussein, Berka, Vystrčil, Antal. 
TJ Sokol Březina – TJ Spartak Adamov 
2:5 (2:3, 0:0, 0:2), Kousalík 2 – Juřena 2, 
Milfait, Kolenáč, Knotek.
  1.  Dynamiters B  14  12  2  0  0  0  90:25  37
  2.  Rájec  13  9  0  0  2  2  82:42  29
  3.  Adamov  14  7  2  0  0  5  59:55  25
  4.  HC Blansko  13  7  0  0  0  6  56:48  21
  5.  Hrušky  13  6  0  0  1  6  45:52  19
  6.  Letovice  13  6  0  0  0  7  70:77  18
  7.  Černá Hora  12  4  0  0  0  8  29:55  12
  8.  Březina  13  4  0  0  0  9  45:72  12
  9.  Sloup  12  0  0  0  1  11  35:85  1

kuželky
2. liga muži: KK Slovan Rosice – KK 

Blansko 8:0 (3411:2789), Hrdlička 535, 
Němec 139, Flek M. 519, Flek J. 519, Pro-
cházka 524, Havíř 553.
  1.  Olomouc  16  13  2  1  91,0:37,0  28
  2.  Vyškov  16  11  3  2  82,5:45,5  25
  3.  Hořice  16  9  2  5  71,0:57,0  20
  4.  Vracov  16  9  2  5  70,0:58,0  20
  5.  Zábřeh  16  9  0  7  65,0:63,0  18
  6.  Rosice  16  6  4  6  67,0:61,0  16
  7.  Blansko  16  6  3  7  64,5:63,5  15
  8.  Opava  16  6  2  8  57,0:71,0  14
  9.  Č. Kostelec  16  6  1  9  60,0:68,0  13
  10.  Prostějov  16  5  0  11  53,5:74,5  10
  11.  H. Benešov  16  2  4  10  43,0:85,0  8
  12.  Č. Třebová  16  2  1  13  43,5:84,5  5 

3. liga muži: KK Zlín – KK Blansko B 
1:7 (2985:3048), Kotlán 530, Novotný 505, 
Musil 489, Kolařík 484, Michálek 511, Flek 
R. 529.
  1.  Husovice B  16  11  2  3  80,5:47,5  24
  2.  Kamenice  16  10  3  3  84,0:44,0  23
  3.  Dubňany  16  10  2  4  76,5:51,5  22
  4.  Ratíškovice  16  9  1  6  71,0:57,0  19
  5.  Dačice B  16  9  0  7  64,0:64,0  18
  6.  MS Brno B  16  7  2  7  69,5:58,5  16
  7.  Prušánky  16  6  3  7  59,0:69,0  15
  8.  Blansko B  16  7  0  9  57,0:71,0  14
  9.  Mistřín  16  5  2  9  53,5:74,5  12

  10.  Třebíč  16  5  1  10  56,5:71,5  11
  11.  Zlín  16  4  3  9  51,5:76,5  11
  12.  Jihlava  16  3  1  12  45,0:83,0  7 

Okresní podniková liga, extrali-
ga: ČBE A – Rapid 1301:1307, Nesrsta 
297, Špidla 268 - Charvát 278, Zeman 
267. Kuželkáři VB Leasing – A je to 
1237:1336, Jordán 273, Novotný 257 - 
Stejskalová 286, Pařil 276. KSK – VVR 
B 1285:1236, Valášek P. 278, Neubauer 
273 - Semrád J. 270, Kakáč 265. VVR A 
– Catering 1284:1228, Stloukal 280, Flek 
273 - Kocourek 270, Volf D. 251. ČKD 
Holding – Catering 1299:1343, Pernica 
279, Štrait 273 - Kocourek 294, Volf D. 
273. ITAB – VVR A 1231:1339, Nesvad-
ba 262, Odehnal 251 - Stloukal 306, Koc-
man 273.
  1.  A je to  12  10  0  2  1322,33  20
  2.  VVR A  12  9  0  3  1294,08  18
  3.  Catering  12  7  0  5  1302,33  14
  4.  ITAB  12  7  0  5  1280,17  14
  5.  VB Leasing  12  6  0  6  1299,25  12
  6.  ČBE A  12  6  0  6  1288,50  12
  7.  VVR B  12  5  0  7  1259,42  10
  8.  ČKD Holding  11  4  0  7  1289,27  8
  9.  KSK  11  4  0  7  1256,18  8
  10.  Rapid  12  1  0  11  1219,92  2

1. liga: JEZAT – Koloniál 1245:1245, 
Beneš 295, Smejkal 246 - Šlajch 
265, Pytela 262. VMS – Stavba krbů 
1222:1229, Starý A. 269, Kyzlink 246 
- Klimeš 273, Mátl 246. Stavba krbů - 
ČKD Turbo Technics 1292:1233 Gross 
272, Mátl a Klimeš oba 266 - Bašný 263, 
Kitner 257. BODOS – Hasiči 1231:1169, 
Rychtařík 251, Závodník 250 - Smí-
šek 252, Opluštil 240. Orel – JEZAT 
1273:1233, Hének 284, Šoba 257 - Jalo-
vý 263, Beneš 261. Koloniál – Kadeřnic-
tví 1243:1261, Šlajch 263, Kuchař 255 
- Smola 269, Žitník 257. VMS – Blanzek 
1301:1289, Starý K. 274, Starý A. 265 - 
Kratochvíl 271, Grim 265.
  1.  Stavba krbů  13  10  0  3  1271,00  20
  2.  Kadeřnictví  11  9  0  2  1273,64  18
  3.  BODOS  12  9  0  3  1261,33  18
  4.  Blanzek  12  7  0  5  1259,75  14
  5.  Orel  12  7  0  5  1234,58  14
  6.  Turbo Technics  12  6  0  6  1216,50  12
  7.  VMS Serbousek  12  5  0  7  1250,17  10
  8.  JEZAT Team  13  4  1  8  1229,38  9
  9.  Koloniál  13  2  1  10  1198,00  5
  10.  Hasiči  12  1  0  11  1134,75  2

2. liga: ČBE B – AKK 1145:1254, 
Skoták 282, Šlezinger 247 - Kunc 263, 

Daněk 255. Eko System – JMP 1182:1180, 
Zouhar J. 253, Zouhar M. 241 - Navrátil 
259, Dostál 245. Lachtani – Nemocni-
ce 1214:1194, Honc 271, Doskočil 251 
- Navrátil 266, Tichý 253. Relax Club – 
Profi  Weld 1044:1215, Černý 230, Nečas 
229 - Král st. 267, Král ml. 262. Profi  Weld 
– JMP 1179:1155, Petříček 240, Mátl 239 
- Petlach 257, Navrátil 248. Nemocnice – 
ČBE B 1096:1125, Zavadil 236, Srba 232 
- Troubil 245, Skoták 244.
  1.  AKK  13  12  0  1  1223,69  24
  2.  Profi  Weld  13  10  0  3  1183,92  20
  3.  EKO Systém  12  8  0  4  1168,67  16
  4.  Nemocnice  13  5  0  8  1188,92  10
  5.  JMP RC  12  5  0  7  1183,33  10
  6.  ČBE B  11  4  0  7  1103,00  8
  7.  Relax Club  13  3  0  10  1108,69  6
  8.  Lachtani  13  3  0  10  1091,92  6

stolní tenis
RP I: Zbraslavec C – Křetín 9:9. Rájec – 

Voděrady 11:7. Svitávka – Žďárná odl. Bos-
kovice B – Bořitov 10:8. Jestřebí – Rohozec 
nehl. Blansko D – Křetín B nehl.
  1.  Svitávka  12  9  1  2  0  137:79  40
  2.  Ždárná  12  8  2  2  0  122:94  38
  3.  Rájec  13  8  1  4  0  142:92  38
  4.  Křetín  12  7  2  3  0  118:98  35
  5.  Voděrady  12  7  1  4  0  124:92  34
  6.  Zbraslavec C  13  5  2  6  0  109:125  30
  7.  Boskovice B  13  5  2  6  0  116:118  30
  8.  Křetín B  12  5  0  7  0  101:115  27
  9.  Blansko D  12  4  3  5  0  108:108  27
  10.  Jestřebí  12  3  2  7  0  87:129  23
  11.  Bořitov  13  2  2  9  0  87:147  21
  12.  Rohozec  12  1  2  9  0  81:135  17

RP II: Veselice – Rudice 11:7. Šošův-
ka B – Brumov 8:10. Němčice – Olešnice 
13:5. Rájec B – Voděrady B14:4. Adamov 
– Letovice 12:6. Boskovice C – Kunštát 
10:8.
  1.  Němčice  12  10  2  0  0  149:67  44
  2.  Olešnice  11  8  2  1  0  123:75  37
  3.  Šošůvka B  12  8  0  4  0  126:90  36
  4.  Veselice  12  7  3  2  0  124:92  36
  5.  Brumov  11  6  0  5  0  99:99  29
  6.  Rudice  12  5  2  5  0  112:104  29
  7.  Kunštát  12  6  2  4  0  115:101  32
  8.  Boskovice C  11  4  1  6  0  98:100  24
  9.  Letovice  12  3  2  7  0  95:121  23
  10.  Rájec B  12  2  2  8  0  94:122  20
  11.  Voděrady B  12  1  0  11  0  55:161  15
  12.  Adamov  11  0  4  7  0  70:128  15

RP III: Žďárná B – Petrovice 15:3. 
Borotín – Křetín C 9:9. Vysočany B – Vano-
vice nehl. Rohozec B – Svitávka B 11:7. 
Šošůvka C – Petrovice B odl. Kunštát B – 
Okrouhlá 8:10.

RP IV: Veselice B – Němčice B 12:6. 
Olešnice B – Křetín D 9:9. Rájec C – Vyso-
čany C odl. Žďárná C – Kuničky 6:12. 
Vanovice B – Zbraslavec D 9:9. Rohozec 
C – Velenov 10:8. 

RS I: Voděrady C – Petrovice C nehl. 
Bořitov B – Letovice B odl. Orel Blansko 
– Okrouhlá B 14:4. Vísky – Rájec D nehl. 
Boskovice D – Lhota Rapotina 2:16. Kunš-
tát C – Vysočany D 12:6.

RS II A: Zbraslavec E – Brumov B 10:8. 
Vanovice C – Jasinov 7:11. Kunštát D – 
Křetín E 17:1. Olešnice C – Kunice 10:8.

RS II B: Petrovice D – Okrouhlá C 5:13. 
Kunice B – Šošůvka D 10:8. Brťov – Vele-
nov B nehl. Orel Blansko B – Bořitov C 
nehl.

šachy
2. liga: Hustopeče – Lipovec 4,5:3,5, 

Handl, Fojtík 1, David, Kopřiva, Ševčík 
Miloš 0,5.
  1.  Duras B  8  6  1  1  39,5  28  19
  2.  Lokomotiva B  8  5  2  1  38,5  24  17
  3.  MS Brno  8  5  2  1  35  18  17
  4.  Lipovec  8  4  1  3  33,5  16  13
  5.  Prušánky  8  4  1  3  31  20  13
  6.  Kroměříž B  8  4  0  4  31,5  18  12
  7.  Hustopeče  8  3  2  3  33,5  24  11
  8.  Staré Město B  8  3  2  3  32  20  11
  9.  Postoupky  8  3  1  4  30  14  10
  10.  Prostějov  8  2  1  5  29  15  7
  11.  Kuřim  8  1  3  4  4  10  6
  12.  Napajedla  8  0  0  8  24  10  0

OP: Adamov B – Lipůvka 4,5:3,5, 
Ležák, Masáková, Heinz 1, Šmehlík, Bed-
nář, Gruber 0,5 – Slezák, Poláček st. 1, 
Kaderka, Fiala, Poláček ml. 0,5. Rudice 
B – Lipovec D 3,5:4,5, Brus, Šenkýř 1, 
Klinkovský, Toulec, Ševčík Martin 0,5 – 
Nečas, Krejčí P., Kratochvíl M. 1, Ševčík 
D., Hloušek, Ševčík Miloš 0,5. Rovečné 
– Sloup B 3:5, Pokladník, Němec, Sedlák, 
Helebrand 1, Mikulášek, Procházka I. 0,5. 
Boskovice B – Jevíčko B 6,5:1,5, Boháček, 
Dvořáček, Veselý, Marcikán, Havel, Pro-
bošt Jar. 1, Kocina 0,5. Jedovnice – Lipo-
vec E 6,5:1,5, Matuška, Kunc, Keprt, Plch, 
Nechvíla, Nezval 1, Res 0,5 – Szymsza 1, 
Sládek 0,5.
  1.  Lipovec D  6  6  0  0  35  18
  2.  Sloup B  6  5  0  1  30  15
  3.  Boskovice B  6  4  2  0  29,5  14
  4.  Jedovnice  6  4  0  2  24,5  12
  5.  Adamov B  6  3  1  2  26,5  10
  6.  Lipůvka  6  2  0  4  23  6
  7.  Rovečné  6  2  0  4  20  6
  8.  Rudice B  6  1  2  3  23  5
  9.  Jevíčko B  6  0  1  5  16,5  1
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 18. únoraúterý 18. února
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9 hod.: Prázdninové Čtení na pokračování.
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Jiří Sovák – komponovaný hudební pořad.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna – Fimo.
Boskovice – Kino Panorama v 16 hod.: Boskovice včera a dnes aneb Co 
v kalendáři nebylo, vernisáž výstavy a beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jack Ryan: V utajení.
Boskovice v 19.30 hod. Robocop.

středa 19. únorastředa 19. února
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Červené a modré peckoviny – třeš-
ně, višně, slivoně, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Koyaanisqatsi, Projekt 100.
Boskovice v 19.30 hod. Gravitace. (3D)

čtvrtek 20. únoračtvrtek 20. února
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Prázdninové Čtení na pokračování.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky 2.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.
Doubravice v 18 hod. Přijde letos Ježíšek?

pátek 21. únorapátek 21. února
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9 hod.: Prázdninové Čtení na pokračování.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Můj folklorní rok, beseda.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: W. A. Mozart a A. Salieri, hudební bese-
da.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Citron, koncert.
Boskovice – Sokolovna v 15.30 hod.: Velký dětský karneval.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Lesní zvěř, koncert z cyklu jazz-
blues-boskovice.
Jasinov – Kulturní dům ve 20 hod.: Jasinovský plesíček.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky 2.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.
Šebetov v 19.30 hod. Pot a krev.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Pacifi k Rim.

sobota 22. únorasobota 22. února
AKCEAKCE

Blansko – Kryté lázně v 9 hod.: Blanenská dvěstěpadesátka, plavecký 
závod záchranářů.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Českého červeného kříže Blan-
sko.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský Mazurácký ples, hraje MIX 
Jaroslava Kolčavy.
Klepačov – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples SDH Klepačov, hraje Veselá 
trojka.
Obora – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Lhota Rapo  na, hraje 
Arcus.
Olešnice – Kulturní dům ve 14 hod.: Karnevalové odpoledne pro dě   
s vystoupením kouzelníka a laserovou show.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 hod.: Hasičský ples SDH Rájec.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský ples, hraje skupina Epi-
centrum.
Vanovice – Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní ples.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 hod.: Třešničkový ples, hraje sku-
pina Rotor.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Babovřesky 2.
Boskovice ve 14, 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.

neděle 23. únoraneděle 23. února
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům ve 14 hod.: Dětský karneval.
Boskovice – Sokolovna v 17 hod.: Farní karneval.
Boskovice – Kino Panorama v 16 hod.: Expediční kamera, fi lmový fes  -
val outdoorových fi lmů.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. LEGO příběh. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Babovřesky 2.

pondělí 24. únorapondělí 24. února
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže v 13.30 hod.: Špendlíkiáda, soutěž pro 
šikovné dě  .
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 hod.: Kavárnička.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Babovřesky 2.
Blansko ve 20 hod. Robocop.
Boskovice v 19.30 hod. Na život a na smrt.

úterý 25. únoraúterý 25. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub důchodců ve 14 hod.: Blansko v proměnách času, bese-
da.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Klíče na neděli – divadelní kome-
die.
Obora – Spolková místnost v 17 hod.: Kamenní svědkové časů minulých, 
přednáška badatele Jiřího Vymětalíka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Robocop.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: V nitru Llewina Davise.

středa 26. únorastředa 26. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.: Filmový fes  val Expediční kamera.
Boskovice – Kino Panorama ve 13 hod.: 20. Výročí Mezinárodního roku 
rodiny, konference.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Deš  vé dny, hraje divadlo Un-
gelt.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Výroční členská schůze.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Prodloužený víkend.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.

čtvrtek 27. únoračtvrtek 27. února
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 9.30 hod.: Integrovaný přístup k sociálním, 
bezpečnostním a zdravotním rizikům, konference.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zavádíme příkrmy a sestavujeme 
jídelníček pro dě   od 1 do 2 roků, odborná beseda.
Blansko – Klub Ulita v 16.30 hod.: Testování IQ Mensou ČR. Přihlásit se 
je možné na stránkách Mensy.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Sázkovaná, hra, v 15.30 
hod.: Keramická dílna pro dě   s rodiči.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Traves   revue Techtle Mechtle.
Letovice – Koncertní sál ZUŠ v 15 hod.: Koncert houslového a klavírního 
oddělení.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Ing. Tomáš Přibyl – kosmonau  ka, 
beseda.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň MěÚ v 19.30 hod.: Apollon kvartet, koncert 
komorní hudby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Prodloužený víkend.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.
Doubravice v 18 hod. Jasmíniny slzy.

pátek 28. únorapátek 28. února
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: (Audio) kniha na pokračování – Memen-
to.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Česko a Mongolsko očima Mongolů, 
přednáška s besedou.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Nemocnice Blansko.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 17 hod.: Turnaj ve stolním fotbálku.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Maturitní ples VOŠ a SŠ Hybe-
šova.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Sborovna, divadelní představení. 
Účinkují Pavel Trávníček, Zdenek Havlas, Uršula Kluková, Kateřina Kor-
nová, Petra Jindrová, Hana Tunová a Monika Fialková.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Angelika.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.
Šebetov v 19.30 hod. Kick – Ass 2.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Přijde letos Ježíšek?

sobota 1. březnasobota 1. března
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Futurum – ŽS Erbenova.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 5. Sokolský ples s pochováváním 
basy, hraje MIX Jaroslava Kolčavy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Velká oříšková loupež. (3D)
Blansko ve 20 hod. Angelika.
Boskovice ve 14 hod. Velká oříšková loupež. (3D)
Boskovice v 19 hod. Ry  ři zločinu dva, nový fi lm kultovního režiséra 
Michala Grigy.

neděle 2. březnaneděle 2. března
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 10.30 hod.: Pochod lesem se psem 
(9. ročník).

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Velká oříšková loupež. (3D)
Blansko ve 20 hod. Angelika.
Boskovice ve 14 hod. Velká oříšková loupež. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky 2.

pondělí 3. březnapondělí 3. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Památkáři.

Pepina bude mít premiéru
Jedovnice - Novou hudební pohádku už od podzimu pilně zkoušejí 

členové divadelního souboru Vlas  mil z Jedovnic. Tentokrát sáhli po 
scénáři, který už dříve zpracovala Česká televize, a samozřejmě jí dali 
svou podobu. O hudební stránku se postaral Jiří Pokorný.

„Je to veselá pohádka o nápravě lenošivé princezny ze zchudlého 
království, kterou její rozmařilost přivede až do pekla,“ naznačil obsah 
nového představení Leoš Blažek ze souboru Vlas  mil.

Pohádka bude mít premiéru v neděli 2. března od 17 hodin v jedo-
vnickém kulturním domě. Vstupenky jsou již v předprodeji na obvyk-
lém místě v prodejně kvě  n Jaroslava Zelinky. První reprízu má soubor 
Vlas  mil v kalendáři zapsánu na neděli 13. dubna, opět od 17 hodin. 
Když budou mít dě   z okolních obcí zájem, jedovnič   ochotníci za nimi 
rádi přijedou.  (ama)

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
18. 2. 1130-1730 1830-2100 1130-1730 1830-2100

Středa 
19. 2. 630-2100 1000-1600 1700-2100

Čtvrtek 
20. 2. 1000-1730 1830-2100 1000-1600 1830-2100

Pátek 
21. 2. 630-1600 1700-2100 1000-1600 1700-2100

Sobota 
22. 2. 1100-1300 1600-2100 1100-1300 1600-2100

Neděle 
23. 2. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

 22.2. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
 23.2. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
 1.3. MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450
 2.3. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499

Služba je k dispozici od 8 do 13 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je 
služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 
111. Ve všední dny od 17 do 7 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 
nepřetržitě 24 hodin.

stomatologická pohotovoststomatologická pohotovost

Z  J  T
Dne 10. 2. ve věku nedožitých 90 let zemřel po delší nemoci válečný 

veterán východní fronty, nadporučík Mgr. Jiří Tomeš z Blanska.

Z  
Den památky holocaustu

Ve dnech 24. a 27. ledna jsme měli v rámci výuky dějepisu možnost 
zhlédnout dokumentární fi lm Sedm světel od režisérky Olgy Sommerové, 
který vypráví o obětech holocaustu.

O své prožitky se podělilo šest židovských žen, které přežily nejen 
holocaust, ale také se podílely na odboji proti nacistům za 2. světové 
války. Alice Herz Sommerová (105 let), Pavla Kováčová (95 let), Zuzana 
Růžičková (81 let), Erika Bezdíčková (77 let), Ruth Tosková (81 let) a 
Zdena Fantlová (85 let) ve fi lmu svědčí o hrůzných poměrech za války 
i po ní. 

Na začátku fi lmu jedna z vypravěček odříkávajíc modlitbu za oběti 2. 
světové války zapaluje sedmiramenný židovský svícen. Sedm svící - sedm 
světel, podle toho se tento fi lm také jmenuje.

Židovské rodiny žily ve strachu, připravovaly se na odvoz do ghett, 
dokonce měly permanentně sbalené věci. Některé členy rodiny posílali 
do táborů dříve než ostatní. Avšak nějakým lidem se podařilo utéci často 
za pomoci blízkých lidí, prchali do Polska a pak dál do světa, jiní do 
lesa.

Židy dopravili do ghetta v Terezíně, ten sloužil jako „přestupní stani-
ce“ na cestě do koncentračních táborů. K jídlu dostávali ráno „černou 
vodu“ – kávu, dopoledne „bílou vodu“ – polévku a večer „černou vodu“ 
– káva, do které jednou nebo dvakrát týdně dostávali trochu mléka, také 
dostávali trochu chleba. Kradli jídlo i to, co by jim pomohlo přežít. 
V ghettu bylo židům dovoleno pořádat koncerty, které se pořádaly každý 
večer a na nichž hrála i paní Sommerová, a divadla, jako Brundibár, 
kde vystupovaly židovské děti. Nacisté natočili fi lm o ghettu, který měl 
ukázat světu, že Hitler dal židům město, kde mohou normálně žít. Po 
nedlouhé době strávené v Terezíně postupně židy přemisťovali do táborů, 
jako Osvětim, dopravovali je tam „dobytčákem“ a po celou dobu cesty 
jim nedali najíst ani napít. 

V Osvětimi je rozdělili zvlášť na muže a ženy, a poté doktor Menge-
le postupně každému člověku dal příkaz buď „links“ nebo „rechts“… 
Nikdo netušil, že „links“ znamená okamžitá smrt a „rechts“ ještě čas, 
než k smrti dojde. Některé maminky se rozhodovaly, jestli půjdou s dět-
mi na smrt nebo zachrání svůj život. Paní Růžičková vypraví, že znala 
maminku, která se rozhodla pro „rechts“ a do konce života se s tím nevy-
rovnala. Po rozdělení se museli svléknout do naha a nesměli si nechat 
cokoli svého. Potom přišla procedura a každému vytetovali číslo, oholili 
je dohola a potom je vyhnali na místo, kde byla kupa bot a „nějakých had-
rů“ a kde stála žena, která vždy něco z té hromady chytla a po každém to 
hodila. Paní Fantlová vzpomíná, že chytla plesová šaty, kabátek a pán-
ské lakýrky a toto bylo její oblečení až do konce války. Některé odvezli ve 
vagonech na uhlí do dalších koncentračních táborů a na pochod smrti. 
Šly v pětistupech a ženy přišly na to, že když se prostřední za ty ostatní 
zahákne, je možné, aby usnula. Pavla Kováčová se stala odbojářkou. Žili 
v polorozpadlé chalupě, kradli zbraně a dobytek, nosili jídlo partyzánům 
a organizovali partyzánské skupiny. 

Ruth Tosková emigrovala do Anglie, kde chodila do školy. Potom šla 
pracovat k letcům. Po válce se do Česka vydala hledat svou maminku, 
která s nimi neemigrovala a byla v koncentračním táboře, naštěstí to ale 
přežila a se svou dcerou se shledala.

Ani po válce ale nekončily útrapy židů. Muž Eriky Bezdíčkové byl 
zaměstnancem u pana Čepičky. Dali mu volbu mezi kariérou nebo ženou. 
Vybral si kariéru a povolil Erice nechat si jen mladší dceru a vymodlené 
dítě po Osvětimi, chlapce Jardu, si vzal k sobě. 

Tento velmi působivý fi lm svědčí o hrůzách 2. světové války, o tom, co 
lidé s lidmi dokázali udělat, co je pro život důležité, jaké hloupé problé-
my v porovnání s lidmi z koncentračních táborů řešíme… Mnoho žáků si 
podle mě z těchto fi lmů odnese mnohem víc, než z běžných vyučovacích 
hodin. Jsem ráda, že již po druhé jsme se mohli dívat na tyto dokumen-
tární fi lmy a doufám, že se ještě na mnoho takových dívat budeme.

 ZŠ Jedovnice

V Paměticích se objevili Skoti

Skotské podání pamětických mužů během VIII. Hasičského plesu 
v Paměticích konaného 1. února.  Foto Tomáš Odehnal



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Hledáme pro našeho klienta byt 
k pronájmu 3+1 v RD na trase 
Boskovice - Blansko - Brno.

Nabízíme pronájem garáže 
v ulici Ludvíka Vojtěcha 

v Boskovicích. 

Informace na telefonu 
774 408 399.

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

Nabízíme k prodeji /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře 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. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 450 Kč/m Cena 450 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

BBN REALITY nabízí k prodeji stavební pozemky v Lipovci o výměře cca 800 m2. Jedná se o lokalitu s dokon-
čujícími se inženýrskými sítěmi (září 2013) – rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, jednotná kanalizace, 
komunikace. Lokalita se nachází cca 150 m od mateřské školy, základní školy, zdravotního střediska. 

NAŠE AKCE
PODPORUJÍ

ZABIJAČKOVÉ HODY 15. 2. 2014 od 9 h do 15 h, Zámecký park Blansko

FARMÁŘSKÉ TRHY 20. 2., 6. 3., 20.3. a 3.4. 2014 od 9 h, nám. Republiky

KLÍČE NA NEDĚLI divadelní komedie
25. 2. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko

MANDARÍNKOVÁ IZBA
povídková komedie, 12. 4. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům

NEZMAŘI A MIKI RYVOLA koncert a křest CD
29. 4. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko

ČARODĚJNICE 30. 4. 2014 od 15 h, Rekreační oblast Palava

XVII. HISTORICKÝ JARMARK + DĚTSKÝ DEN
31. 5. 2014 od 7.00 h, Zámecký park Blansko
Předprodej pro držitele klubové karty od 1. 3. 2014, volný předprodej od 5. 3. 2014

HANA ZAGOROVÁ A BOOM!BAND
jako host PETR REZEK, 15. 5. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko
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