
Páter získal na veletrhu 
Salima Certifikát kvality

Černá Hora - Pivo Páter z Pivovaru Černá Hora získalo významné 
ocenění. Porota jedné z nejprestižnějších degustačních soutěží v Čes-
ké repubilce – soutěže Zlatý pohár Pivex – Pivo 2012, která se konala 
v rámci veletrhu Salima v Brně, udělila ležáku Certifi kát kvality.

„V Černé Hoře vaříme poctivé pivo z kvalitních surovin, používáme 
k tomu tradičních technologií. Ačkoli je tento způsob výroby náročnější, 
Certifi kát kvality udělený porotou PIVEXu potvrzuje, že pivaři to oce-
ní,“ uvedl sládek Pivovaru Černá Hora Vlastimil Zedek.

Soutěže se zúčastnilo celkem 45 pivních značek z 18 pivovarů. Vzor-
ky byly degustovány ve dvou na sobě nezávislých kolech, což podle 
organizátorů vyloučí statistické chyby a uspějí jen piva dlouhodobě kva-
litní. Anonymní hodnocení prováděli odborní degustátoři ze soutěžících 
pivovarů, dále z VÚPS a dalších odborných institucí. Degustátoři hodno-
tili především chuť piva, jeho plnost, vůni, říz, hořkost i další eventuální 
chuťové vlastnosti či jiné příznaky.  (pš)

Na kolejích zemřel muž
Dolní Lhota - Pod koly vlaku jedoucího od Blanska ve směru na 

Českou Třebovou v blízkosti Dolní Lhoty zemřel ve středu 22. února 
čtyřiačtyřicetiletý muž z Blanenska. Policisté podle prvotního zjištění 
na místě vyloučili, že by za smrtí muže stál někdo jiný. Vše nasvědču-
je spíše tomu, že spáchal sebevraždu. Přesné okolnosti úmrtí jsou ale 
v šetření.  (hrr)
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Tyco se stále rozvíjí
Podnik v Ráječku bude 
i letos přijímat nové 
zaměstnance.

 Více na str. 2

Domov pro seniory
Rozhovor s ředitelkou 
křtinského zařízení 
Hanou Německou.

 Více na str. 5

Nad osudem gymnázia 
stále visí otazník

Minerva je ve inále
Boskovičtí hokejisté si 
po roce zopakují souboj 
o krajského přeborníka.

 Více na str. 12

Blansko čelí trestnímu oznámení

Blanenš   naplánují podobu nábřeží se studenty 
Pavel Šmerda, zpr

Blansko - Lidé v Blansku mo-
hou plánovat budoucí podobu ná-
břeží Svitavy společně se studenty 
architektonických škol. Setkání 
s názvem Jaké chcete nábřeží 
v Blansku? odstartuje ve čtvrtek 
8. března čtyřdenní workshop 
mladých architektů, během něhož 
vzniknou první koncepty nábřeží. 
Výsledné návrhy předloží studenti 
koncem května. Ve výběru bude 
mít slovo odborná porota, o vítěz-
ných rozhodnou obyvatele Blan-
ska v anketě. 

Setkání navazuje na loňskou 
květnovou akci Pěšky nebo ko-
lem kolem Svitavy? iniciovanou 
Ekologickým institutem Vero-
nica. Původní diskuse o podobě 
a bezpečnosti provozu pláno-
vané stezky mezi blanenským 
vlakovým nádražím a zastávkou 
vyústila v požadavek na kon-
cepční zpracování celého pro-
storu nábřeží. Ten zazníval jak 
od přítomných odborníků, tak od 
blanenských obyvatel. „Blanen-
ské trápila nejen otázka, jak na 
nedělené stezce bezpečně projede 
cyklista, bruslař i maminka s ko-
čárkem, ale chyběla jim i místa, 
kde si sednout, přiblížit se řece, 
zabavit děti,“ řekla organizátorka 
akce Monika Vokálová z Ekolo-
gického institutu Veronica. 

Kopřiva je opět 
v čele Lipovce
Lipovec - Pouhých pět dní byl 

Lipovec bez starosty. Tomáš Zou-
har, kterým se jím stal po posled-
ních podzimních komunálních 
volbách v roce 2010, odstoupil 
bez udání důvodu. Zastupitelstvo 
tak muselo řešit nastalou situaci. 
Ze svých řad nakonec na nejvyš-
ší post v obci vybralo Františka 
Kopřivu, který získal na svoji 
stranu devět z patnácti hlasují-
cích. 

Kopřiva byl v Lipovci staros-
tou několik předchozích období. 
Na post prvního muže obce se 
tak po více než roce opět vrátil. 
Zastupitelé vybrali politika, kte-
rý má sice spoustu odpůrců, ale 
zvolili toto řešení raději než před-
časné volby, které by obec stály 
nemalé peníze. (bh) 

Pohotovost se 
přestěhovala 

do tře  ho patra
Blansko - Od 1. března došlo 

v blanenské nemocnici ke změně 
v chodu lékařské služby první po-
moci. 

„Pohotovost se přestěhovala ze 
stávajících prostor přízemí lůž-
kové části nemocnice do třetího 
nadzemního podlaží,“ řekla tis-
ková mluvčí nemocnice Kateřina 
Ostrá. Zabezpečována bude od 
pondělí do čtvrtka v prostorách 
centrálního příjmu (3. nadzemní 
podlaží lůžkového traktu Nemoc-
nice Blansko), od pátku do neděle 
pak v ordinaci MUDr. Juránkové 
(taktéž 3. nadzemní podlaží lůž-
kového traktu Nemocnice Blan-
sko). Provozní doba LSPP, která 
je určena pouze pro dospělé, zů-
stává i nadále stejná. Ve všední 
dny od 17 do 22 hodin, o víkendu 
a ve svátky pak od 8 do 20 hodin. 
Telefonní číslo pohotovosti je 
stále 516 838 490.  (pš)

Radim Hruška

Letovice - V současné době se 
rozhoduje o další existenci Biskup-
ského gymnázia Letovice. Brněn-
ské biskupství, které nejmenší cír-
kevně-školské zařízení v republice 
zřizuje, hledá další řešení zmenšu-
jícího se počtu studentů. Gymnázi-
um má v současné době čtyři kme-
nové třídy, které navštěvuje kolem 
třinácti studentů.

„Škola očekává v nejbližších 
dnech rozhodnutí svého zřizova-
tele - Brněnského biskupství - zda 
bude pokračovat dál ve své čin-
nosti či bude její provoz ukončen. 
Žáci a rodiče mohou vyjádřit svoji 
podporu škole tím, že odevzdají 
přihlášky ke studiu do prvního roč-
níku na adresu školy co nejdříve. 
I tento fakt by mohl pomoci škole 
při posuzování její další existence,“ 
uvedl ředitel ústavu Jan Královec. 
Škola ctí princip, že tento postup 
nesmí poškodit nikoho v situaci, že 
bude rozhodnuto o jejím ukončení. 

„V tom případě budou všem zájem-
cům o studium přihlášky neprodle-
ně vráceny spolu s vysvětlujícím 
dopisem vedení školy. Na jeho 
základě pak mohou rodiče vyplnit 
a odevzdat přihlášku na jakoukoli 
jinou střední školu,“ doplnil ředi-
tel. V současné době se projevuje 
úbytek žáků a poslední dva roční-
ky jsou naplněny jen do poloviny 
běžné kapacity. Finančně je situace 
nevýhodná, ale pro výuku je tento 
model velmi žádoucí, protože di-
daktický proces je intenzivní a tím 
pro žáky výhodný.

Podle mluvčí Brněnského bis-
kupství Martiny Jandlové právě 
probíhají jednání, jejichž výsled-
kem by mělo být rozhodnutí o dal-
ších možnostech této školy. „V tuto 
chvíli další informace nemám, roz-
hodnutí ještě nepadlo. V posledních 
letech došlo k výraznému poklesu 
zájmu o studium na Biskupském 
gymnáziu Letovice, v prvním roč-
níku studuje kolem třinácti žáků,“ 
řekla Jandlová s tím, že na území 

brněnské diecéze Římskokatolická 
církev nyní spravuje čtrnáct škol 
a domovů mládeže, o které je velký 
zájem ze strany dětí a jejich rodičů. 
V hodnocení škol se církevní školy 
pravidelně umisťují mezi těmi nej-
lepšími. Předností církevních škol 
je totiž jejich zaměření na celou 
osobnost mladého člověka.

Případné zrušení gymnázia by 
nepotěšilo ani vedení letovické rad-
nice. Jak uvedl tamní místostarosta 
Radek Procházka, byla by to špat-
ná zpráva pro žáky i jejich rodiče. 
„Škola zaznamenává v poslední 
době úbytek studentů. Pro město 
je nicméně rušení střední školy 
vždy nepříjemné. Gymnázium sídlí 
v prostorách města, které má dlou-
hodobě předplacené, muselo by se 
proto řešit i případné vyrovnání ná-
jmu,“ dodal.

Škola s původním názvem Bis-
kupské lyceum Letovice vznikla 
v roce 1993. Útočiště našla v bu-
dově ZŠ Letovice v Tyršově ulici. 
 Pokračování na str. 4

Na podněty z loňského setkání 
zareagovalo Město Blansko. Vy-
tvoření koncepčního návrhu bla-
nenského nábřeží Svitavy nabídlo 
studentům a studentkám archi-
tektonických a uměleckých škol 
prostřednictvím soutěže. Podle 
Olgy Hořavové, vedoucí Galerie 
města Blanska, je nyní přihlášeno 
přes 20 studentů. Ti se v Blansku 
zúčastní čtyřdenního workshopu, 
který pro ně připravila Galerie 
města Blanska ve spolupráci s tý-
mem prof. Havliše z brněnské 
Fakulty architektury VUT. Pod-
mínkou soutěže je účast studentů 
na setkání s obyvateli Blanska ve 
čtvrtek 8. března. Setkání začne 
v 16 hodin na mostě u vlakové 
zastávky Blansko město. 

 Pokračování na str. 4

Letovice - Osud letovického 
keltského skanzenu Isarno je zřej-
mě zpečetěn. Ještě před nedávnem 
se zdálo, že noví zájemci o jeho 
provozování v čele s Janem Raba-
nem jsou na dobré cestě k dohodě 
s vedením radnice o dalším fungo-
vání turistické atrakce. Nyní je ale 
všechno jinak.

„Jednou z podmínek bylo, že 
zájemci dodají potvrzení o zalo-
žení občanského sdružení, které 
bude skanzen provozovat. To se 
ale nestalo. Navíc s radnicí příliš 
nekomunikují a je těžké se s nimi 
spojit. Rada města proto rozhod-

la o odstranění staveb v lokalitě. 
V současné době hledáme vhodné 
právní kroky, jak toto uskutečnit,“ 
uvedl letovický místostarosta Ra-
dek Procházka.

V případě, že se to povede, je 
možné, že do keltské usedlosti 
vjede technika už během jednoho 
až dvou měsíců. Letošní sezona 
tak s největší pravděpodobností 
vůbec nezačne. O dalším provozo-
vání se bude jednat, jisté je jen to, 
že město se do něho nepustí.

„Samo město se do provozování 
pustit nemůže. Budeme proto hle-
dat další zájemce. Někteří se obje-

vili již v minulosti, ale věc narazila 
na majetkové vztahy (pozemek je 
v majetku města, stavby bývalého 
provozovatele Isarna, poznámka 
hrr),“ doplnil Procházka. 

Keltský skanzen Isarno fungoval 
v prostředí bývalého lomu a patřil 
mezi turisty vyhledávané místo. 
Obyvatelé osady chtěli vytvořit co 
možná nejreálnější podobu keltské 
vesnice, včetně staveb, řemesel, 
a vůbec života z období před dvěma 
tisíci lety. Jedním z vrcholů progra-
mu byla tradiční Galsko-římská bi-
tva, kterou vždy sledovalo několik 
stovek diváků.  (hrr)

V Isarnu se bude asi brzo bourat

Blansko - Došlo nebo nedošlo 
k trestnému činu? Blanenskému 
občanovi Pavlu Němcovi se ne-
líbí, že místní radnice pronajala 
za, podle něho, méně než symbo-
lickou částku dvanáct tisíc korun 

ročně, kompostárnu novému pro-
vozovateli. 

„Výstavba z veřejných pro-
středků za zhruba sedmapadesát 
milionů korun a její následný 
pronájem je naprostý a zjevně ne-

zvládnutý podnikatelský záměr,“ 
uvádí ve svém trestním oznáme-
ní, které na Město Blansko podal 
Policii České republiky a poskytl 
jeho kompletní znění i tisku. 

 Pokračování na str. 2

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Nábřeží řeky Svitavy.  Foto Bohumil HlaváčekNábřeží řeky Svitavy.  Foto Bohumil Hlaváček

Otužilci si zaplavali v lomu v ŠošůvceOtužilci si zaplavali v lomu v Šošůvce

Otužilci. Obec Šošůvka ve spolupráci s místním Sokolem a brněnskými otužilci uspořádala v neděli první 
ročník zimního plavání v místním lomu. Vzduch měl teplotu pět stupňů, voda 1,5 stupně. Organizátoři by 
rádi založili novou tradici. Foto Pavel Novák



Radim Hruška

Okrouhlá - 
V Okrouhlé 
budou letos 
p o k r a č o v a t 
práce na druhé 
etapě Projektu 
ochrany vod 
povodí řeky 
Dyje. Obec ale čeká také příprava 
nových stavebních míst nebo re-
konstrukce hřiště. Více prozradil 
starosta Bronislav Šamšula.

Už při příjezdu do Okrouhlé je 
vidět, že se podařilo opravit prů-
tah obcí... 

V minulém roce nám vyšlo 
vstříc vedení Jihomoravského 
kraje a uvolnilo část fi nančních 

prostředků na průtah obcí. Takže 
se nám podařilo opravit úsek od 
příjezdu do obce z Boskovic až po 
Benešov. Mimo silnici jsme při-
stoupili také k výměně obrubníků 
a rekonstrukci části chodníků. To 
nás stálo zhruba dva a půl milionu 
korun. V letošním roce bychom 
rádi pokračovali v rekonstrukci 
chodníků.

V loňském roce začala ještě 
jedna důležitá stavba, můžete ji 
popsat?

Byly zahájené práce na Dyji II. 
V lokalitě Pod Pazdernou už je vy-
stavěná část čerpací stanice, která 
se letos dokončí, začala také stav-
ba přečerpávací stanice Melkov, 
která bude sloužit především pro 
novou výstavbu. Největší zásah 

ale bude letos. Výkopům se ne-
vyhne téměř pětina obce. Bude se 
pokládat nové vodovodní potrubí 
a vyměňovat stará splašková kana-
lizace. Výhoda tohoto projektu je 
pro Okrouhlou to, že se nemusíme 
starat, co s odpadními vodami. Ty 
budou totiž vedeny do centrální 
čistírny v Boskovicích. Podle zku-
šeností z okolních obcí věřím, že 
na podzim letošního roku bude 
všechno hotové.

To už se ale dostáváme k letoš-
ní největší inves  ci. Co jí bude?

Největší investiční akce v le-
tošním roce bude výstavba inže-
nýrských sítí pro novou bytovou 
výstavbu. Máme ji rozdělenou 
na dvě etapy. V první bude při-
praveno čtrnáct stavebných míst, 

ve druhé pak dalších zhruba 
šestadvacet. Uvidíme, v kterém 
okamžiku spustíme prodej, bude 
záležet na zájmu veřejnosti. Do-
končili jsme výběrové řízení na 
dodavatele. Z projektované ceny 
deset a půl milionů korun se nám 
podařilo hodnotu stáhnout na 
zhruba 3,5 milionu korun, což je 
výborné.

Co dalšího máte v plánu? 
Máme požádáno o dotaci na 

rekonstrukci sportovišť. Pokud 
budeme úspěšní, tak se v letních 
měsících pustíme do opravy ví-
ceúčelového hřiště tak, aby odpo-
vídalo dnešní době a byly uspo-
kojeny potřeby našich sportovců. 
Už máme připravený projekt na 
víceúčelové hřiště s umělým po-

vrchem. Je to ve fázi územního 
řízení, abychom byli připraveni. 
Nesmíme zapomínat ani na život 
v obci. Budeme investovat napří-
klad do oprav chodníků. Navíc 
jsme ve fázi schvalování zadání 
nového územního plánu, protože 
platnost toho starého končí už 
v roce 2015. 

Překvapení jste připravili také 
pro návštěvníky webových strá-
nek Okrouhlé...

Máme nové webové stránky. 
Ty původní bylo psány ve starém 
zdrojovém kódu a byl do nich slo-
žitý přístup. Dneska už je to o ně-

čem jiném – přístup je komfort-
nější, chtěli jsme mít také vlastní 
fotogalerii, což se podařilo. Lidem 
se stránky většinou líbí. Šli jsme 
cestou jednoduchosti. Webové 
stránky obcí ale nejsou jen o tom, 
že je tam něco napsané, ale také 
musí obsahovat povinné informa-
ce, které jsou tam v našem případě 
až nyní. 

Máte v obci nějaké dlouhodo-
bější plány?

V dolní části Okrouhlé máme 
vymyšlený zajímavý projekt. Jed-
ná se o takzvané skupinové pro-
jektování. Budoucí podoba vesni-
ce už nezáleží na radních a staros-
tovi, ale lidé si sami určují, jak má 
jejich životní prostředí vypadat. 
 Pokračování na str. 4
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Antonín Kala: Chceme našim zaměstnancům zajis  t stabilní práci

Firma Tyco se neustále rozvíjí

Okrouhlá: Největší akcí bude příprava stavebních míst

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Vloupání do 

stánku nevyšlo
Blansko - Všímavosti lidí 

může poděkovat majitel novino-
vého stánku v Blansku. Ten se 
totiž v noci na úterý 28. února po-
kusili vykrást dva muži. Svědek 
vloupání ale nelenil a zavolal na 
tísňovou linku. 

Výsledkem je, že městští stráž-
níci zadrželi zloděje ve věku jedn-
advaceti a třiačtyřiceti let, kteří se 
snažili vylomit dřevěné obložení, 
aby se dostali do stánku. Poté je 
předali policejní hlídce. Oba muži 
jsou nyní podezřelí ze spáchání 
trestného činu krádeže ve stádiu 
pokusu.  (hrr)

Prořezal autům 
pneumatiky

Boskovice - Dvě pneumatiky na 
osobním voze značky Kia zapar-
kovaném v Boskovicích prořezal 
v pondělí 27. února kolem poled-
ne zatím neznámý pachatel. Ne-
byla to však jediná škoda, kterou 
vandal způsobil. U dalšího auta 
značky Chevrolet stejným způso-
bem prořízl jednu přední pneuma-
tiku a navíc rozbil boční okénko. 
Z auta pak odcizil koženou pra-
covní tašku s více než třemi tisíci 
korun. Poškozením aut a ukrade-
ním věcí vznikla škoda za téměř 
čtrnáct tisíc korun.  (hrr)

Kanály zůstaly 
bez poklopů

Zbraslavec, Kunštát - Osm 
litinových kanalizačních poklo-
pů ukradl zloděj z cesty vedoucí 
k čistírně odpadních vod mezi 
Zbraslavcem a Kunštátem. Lap-
ka nejenže způsobil škodu za asi 
dvacet tisíc korun, ale navíc také 
ohrozil bezpečnost lidí, kteří po 
cestě v té době procházeli nebo 
projížděli.  (hrr)

Zloděje zajímaly
stavební potřeby

Cetkovice - Novostavba ro-
dinného domku v Cetkovicích 
přilákala zloděje. Ten se dovnitř 
dostal bez použití násilí a s sebou 
si odvezl dva kusy vybavení k zá-
chodům, vrtačku, rozbrušovací 
pilu, motorovou pilu, plastové 
vodovodní trubky a další věci. 
Způsobil tak škodu za téměř de-
větadvacet tisíc korun a je proto 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Cyklista si před
jízdou dal 
štamprli

Letovice - Přes celou šířku vo-
zovky kličkoval v noci na čtvrtek 
23. února v Letovicích jednaše-
desátiletý cyklista. Zastavili jej 
proto policisté, kteří následně 
zjistili, že je pod vlivem alkoholu. 
Dechová zkouška u muže ukázala 
1,22 promile. Navíc na kole ne-
měl stanovené osvětlení. Muž je 
nyní podezřelý ze spáchání pře-
stupku v dopravě.  (hrr)

Lidé hazardují 
na přejezdech
Blanensko a Boskovicko - 

O tom, že červená na železnič-
ních přejezdech lidem moc neříká 
a klidně hazardují se životy, se 
přesvědčili během středy 22. úno-
ra blanenští policisté. Během do-
pravně bezpečnostní akce totiž 
odhalili jednoho cyklistu a dva 
řidiče osobních vozidel, kteří pře-
jížděli přes železnici v době, kdy 
bylo v činnosti výstražné zařízení. 
To však nebyly jediné prohřešky, 
kterých se řidiči dopustili. Další 
dva vyjeli s vozidlem ve špatném 
technickém stavu, devět nepoužilo 
za jízdy bezpečnostní pásy a tři za 
jízdy telefonovali. Jeden z řidičů 
pak byl pod vlivem pervitinu. Cel-
kem policisté zkontrolovali čtyři-
apadesát vozidel a uložili pokuty 
v celkové výši téměř devět tisíc 
korun.  (hrr)

Vandal zničil lak 
na autě

Drnovice - Nepříjemné překva-
pení čekalo v úterý 21. února večer 
na majitele osobního auta Peugeot 
306 zaparkovaného v Drnovicích. 
Zjistil totiž, že se mu na autě vy-
řádil vandal, který poškrábal 
přední blatníky, kapotu a dveře. 
Způsobil tak škodu za asi dvanáct 
tisíc korun. Pachatel, kterého nyní 
policisté hledají, je podezřelý ze 
spáchání trestného činu poškození 
cizí věci.  (hrr)

Tankoval a ujel
bez placení

Lipůvka - Dvacet litrů benzínu 
natankoval v úterý 21. února řidič 
v čerpací stanici v Lipůvce. Platit 
se mu ale nechtělo. Nasedl proto 
do auta a ujel směrem na Svitavy. 
Způsobil tak škodu za asi sedm set 
korun a policisté po něm v sou-
časné době pátrají. Řidič je totiž 
podezřelý ze spáchání přestupku 
proti majetku.  (hrr)

Mladou dívku 
srazilo auto

Letovice - Těžkým zraněním 
skončila v úterý 21. února ko-
lem třetí hodiny dopravní neho-
da v blízkosti vlakového nádraží 
v Letovicích. Sedmnáctiletou 
dívku tam v místě, kde stál v za-
stávce autobus, srazilo projíždějící 
vozidlo značky Škoda Octavia. 
Dívka utrpěla vážná zranění, s ni-
miž skončila v nemocnici. Na autě 
vznikla škoda za asi dvacet tisíc 
korun.  (hrr)

Kabelka v autě 
nezůstala

Jedovnice - Kabelka ležící ve 
vozidle zřejmě zaujala zloděje, kte-
rý se v pondělí 20. února vloupal 
do Citroënu Xsara zaparkovaného 
v Jedovnicích. U auta rozbil okénko 
a odnesl si odtud dámskou kabelku 
s doklady, mobilním telefonem, 
platebními kartami a dalšími věc-
mi. Majitelce tak vznikla škoda za 
téměř osmnáct tisíc korun.  (hrr)

Olešničtí připravují zprůtočnění potoka

Pavel Šmerda

Ráječko - Firma Tyco Safety 
Products je součástí koncernu Tyco 
International Ltd., který patří mezi 
největší světové výrobce elektric-
kých a elektronických komponen-
tů. Výrobní závod a vývojové cen-
trum divize Tyco Safety Products 
se nachází v Ráječku.

„Tyco Safety Products působí 
v Ráječku od ledna roku 2010. Od 
tohoto data sem došlo k přesunu 
několika výrob ze zahraničí. Jed-
nalo se hlavně o přesun výroby 
Nurse call produktů (medicínská 
a komunikační zařízení) z Ra-
kouska a přesun výroby detektorů 
kouře z Kanady. Rád bych řekl, že 
všechny změny i přesuny výrob 
proběhly podle očekávání, bez ja-
kéhokoliv negativního dopadu na 
zákazníky. To platí i o fi nančních 
výsledcích našeho závodu,“ řekl 
na úvod generální ředitel výrob-
ního závodu Antonín Kala s tím, 
že v souvislosti s těmito přesuny 
docházelo k nárůstu výroby a při-
jímání nových zaměstnanců. 

Podle jeho slov Tyco Safe-
ty Products začínalo v Ráječku 
s 278 zaměstnanci, nyní tam pra-
cuje 359 lidí. „S náborem nových 
zaměstnanců počítáme i v roce 
2012, především v souvislosti 
s rozšířením výroby detektorů 
kouře a vytvořením nového re-
gionálního distribučního centra. 
Jedná se především o pozice vý-

Olešnice - V Olešnici pracují na 
dalším protipovodňovém opatření. 
Konkrétně se jedná o zprůtočně-
ní Nyklovického potoka. Žádost 
na tento projekt byla předána na 
Ministerstvo zemědělství již před 
třemi roky. Projekt počítal s roz-
šířením koryta v zástavbě o tři 
metry a prohloubením o jeden 
a půl metru tak, aby bylo schopno 
převést padesátiletou povodňovou 
vlnu. Rozpočtované náklady toho-
to projektu byly šestačtyřicet mili-
onů korun. 

„Z důvodu vysokých nákladů 
byla realizace stavby velmi ne-
pravděpodobná. Nový správce 
vodního toku Lesy ČR z podnětu 
města Olešnice proto zadal hyd-

rologům posouzení úspornější 
varianty. Z šetření vyplynulo, že 
by protipovodňovému opatření 
významně napomohlo už jen vy-
čištění koryta potoka a odstranění 
několika tisíc tun sedimentů. Rada 
města vyslovila s touto variantou 
svůj souhlas a Lesy ČR zadaly ak-
tuálně zpracování projektové do-
kumentace ke stavebnímu povole-
ní. Náklady na zprůtočnění koryta 
a odtěžení sedimentů se budou 
pohybovat kolem deseti milionů 
korun,“ uvedl olešnický starosta 
Zdeněk Peša. 

Jak doplnil, protože dojde k vý-
raznému snížení žádostí o dotaci, 
má tento projekt reálnou šanci na 
realizaci.  (hrr)

Pokračování ze str. 1
Jak v něm následně píše, došlo 

k úmyslnému vyvedení fi nanč-
ních prostředků z rozpočtu města 
Blansko a dotačních prostředků. 
„Vzhledem k výše uvedeným 
okolnostem se domnívám, že tím-
to jednáním byla naplněna skutko-
vá podstata trestného činu korupce 
a zneužití veřejných prostředků,“ 
píše dál. 

„Trestní oznámení může podat 
každý. Za sebe i za město říkám, 
že jsme situaci kolem kompostár-

ny řešili podle nejlepšího vědomí 
a svědomí. Tak, aby to stálo co nej-
méně peněz. Je spoustu dalších ob-
jektů, ze kterých nemůžu chtít tře-
ba deset procent zisku z investice, 
kterou jsem do něho vložil,“ říká 
rezolutně starosta Lubomír Toufar. 
Podle něho nejde o to, že by kom-
postárna byla super zisková, ale že 
chrání životní prostředí. „V rámci 
nastavených pravidel a zákonů ji 
po výstavbě chceme provozovat 
tak, aby co nejméně zatěžovala 
městskou pokladnu,“ říká.  (bh)

Město Blansko čelí
trestnímu oznámení

V Doubravici zrestaurují 
sochu svatého Šebestiána

Doubravice - Rozhodne se v dubnu. Jak řekl starosta Doubravice 
Pavel Král, městys požádal o přidělení dotace na restaurování sochy 
svatého Šebestiána. „Celkové náklady budou činit zhruba 400 tisíc ko-
run, spolufi nancování z rozpočtu městyse by mělo být zhruba ve výši 
25 procent celkové částky,“ uvedl. Jak dodal, v listopadu minulého 
roku byla v obci realizována v lokalitě U spravedlnosti výstavba inže-
nýrských sítí.  (bh)

Změna se příliš neosvědčila
Blansko - Nový prostor pro vyvěšování úmrtních oznámení v par-

číku u kašny na náměstí Svobody v Blansku se občanům nezalíbil. Na 
základě četných upozornění se tak vrátil do tabule přímo před radnicí, 
kde na něj byli lidé zvyklí. Nová vývěska bude využívána pro jiné 
účely. (bh)

robních operátorů. Současně hle-
dáme i zaměstnance na technické 
a odborné pozice. Aktuálně např. 
obsazujeme místa Manažer logis-
tiky a Tooling engineer specialist. 
Kritéria u jednotlivých pozic jsou 
vždy zveřejněna na webových 
portálech, v tisku nebo na úřadu 
práce, prostřednictvím kterých 
hledáme vhodné uchazeče. Veš-
keré aktuální informace jsou vždy 
také na našich webových strán-

kách http://tyco.jobs.cz,“ doplnil 
Antonín Kala. 

Pro mladé talenty, kteří chtějí 
najít uplatnění na pozicích exper-
tů (studenty posledních ročníků, 
případně absolventy max. 1 rok 
po ukončení studia) se zájmem 
o elektrotechniku a oblast požární 
ochrany, nabízí společnost mož-
nost Trainee programu. Během to-
hoto ročního programu se seznámí 
s prostředím společnosti a jejím 

fungováním. Pod vedením zkuše-
ných manažerů jsou poté aktivně 
zapojeni do práce na projektech 
a individuálních úkolech. 

„Dlouhodobým cílem společ-
nosti Tyco Safety Products je ne-
jen poskytování komplexních slu-
žeb zákazníkům, ale také přilákání 
nejlepších talentů v oboru a zajiš-
tění stabilní a dlouhodobé práce 
všem našim stávajícím zaměst-
nancům,“ dodal Antonín Kala.

 Foto archiv Foto archiv

Úklid. Rozvodněný Nyklovický potok napáchal v minulos   řadu škod na 
majetku obyvatel Olešnice.  Ilustrační foto Radim Hruška



Miss Zrcadlo zná finalistky

INZERCE

3 úterý 6. března 2012 ZPRAVODAJSTVÍ

Radim Hruška

Letovice - Zhruba v polovi-
ně jsou práce na celovečerním 
snímku letovického fi lmaře Mi-
lana Letochy Untitled Project. 
Před nedávnem si mohli diváci 
vychutnat prvních dvacet minut 
v podobě krátkometrážního fi lmu 
s názvem Project. 

„Nemáme rozpočet na to, aby-
chom udělali nějakou velkou 
reklamní kampaň. Proto jsme 
vymysleli trochu jinou strate-
gii. Prvních dvacet minut jsme 
pojmenovali Project s tím, že se 
bude účastnit soutěží a festiva-
lů, kde bude zároveň odkazovat 
na celovečerní fi lm. Takže divák 
uvidí prvních dvacet minut a na 
konci zjistí, že existuje také celo-
večerní fi lm, který je s tím spo-
jený. Je to docela neobvyklé, ale 
doufám, že to bude účinné,“ uve-
dl Milan Letocha.

Krátkometrážní verze měla pre-
miéru v Praze, kde sklidila velký 
potlesk a uznání fi lmařů, například 

Práce na celovečerním snímku je v současné době zhruba v polovině, říká tvůrce Milan Letocha

Krátkometrážní fi lm Project spatřil světlo světa
od režiséra Pjeera Van Ecka. „Ve-
lice chválil přirozenou atmosféru, 
díky hereckým výkonům, které 
navodily autentické podání celého 
snímku. I přes to, že fi lmový žánr je 
vsazen do hororového děje s prvky 
sci-fi . Film Project mohou zájemci 
najít na serveru ČSFD, kde jsou 
také k vidění reakce a hodnocení 
od diváků, kteří měli možnost fi lm 
zhlédnout na premiéře. Prozatím 
je krátkometrážní verze držena 
v tajnosti a kromě premiéry nebyla 
nikde prezentována pro veřejnost. 
Celovečerní fi lm se bude odrážet 
od prvních dvaceti minut s tím, že 
bude nasnímán jinou technologií, 
co se týče kamery. Více bohužel 
nemůžeme zatím prozrazovat,“ 
vysvětlil Letocha.

Untitled Project by měl mít 
premiéru v závěru letošního roku. 
Jedná se o sedmdesátiminutový 
minimalistický snímek se třemi 
herci. Je situován do domu, kde 

se odehrávají různé paradoxy. Děj 
je postaven na tom, že do něj při-
jíždějí dva fi lmaři točit horor. Na 
místě je má čekat třetí člen štábu. 
Místo něj však nacházejí jen po-
divný vzkaz, a tak se smíří s tím, 
že jejich známý odešel a budou 
si muset vystačit sami. Po úvodní 
části nastává zvrat. Původně doku-
mentární kamera, známá například 
ze Záhady Blair Witch, se mění na 
snímání z pohledu jednotlivých 
účastníků příběhu. 

„Nejedná se o klasický ho-
ror s různými skřeky a děsivými 
scénami. Divák bude přinucen 
přemýšlet o ději, ponořit se do 
vlastního nitra a objevit strachy 
v sobě samém. Ocitne se totiž 
v propleteném uzlu možných ča-
soprostorových paradoxů s velmi 
hrůzostrašným podtextem. Ne-
musí se ale bát vážného a těžkého 
tématu. Film obsahuje také hu-
mor, který děj odlehčuje. Každý 
si v něm najde něco svého – tro-
chu hororu, zábavy i sci-fi ,“ dodal 
Milan Letocha.

Za kamerou. Milan Letocha při 
práci.  Foto archiv

Brno, Blansko - Představte 
si slunnou španělskou Kastilii 
v 11. století, v ní kastilského ca-
ballera, dobrodruha a válečníka 
Rodriga Diare de Vivar, k tomu 
krásné ženy, toreadory a býka. 
Vše v temně rudé aréně, tyčící se 
až k nebi.

To je scéna, na které se odehrá-
vá příběh velké lásky Rodriga a Ji-
mény, už už spějící k šťastnému 
zakončení. Jenže horká španělská 
krev pro maličkost (z našeho dneš-
ního pohledu) přivodí katastrofu. 
Jde o políček a pár hrubších slov. 

Příkaz cti žádá odplatu, a protože 
Don Diego už mečem nevládne, 
zapřisáhne syna Rodriga, aby ho 
pomstil. Tak se stane, že Rodrigo 
zabije otce své milé, Dona Gomé-
ze. Po počátečním zděšení všech 
zúčastněných, včetně krále, se 
situace zklidňuje, přehodnocuje. 
Jen Jiména ve jménu rodové cti 
žádá hlavu milovaného Rodriga. 
Kastilii napadnou Mauři a oslavo-
vaným vítězem nad nimi se stává 
Rodrigo. Z tohoto boje si odnesl 
přezdívku Cid – pán. Dali mu ji 
nepřátelé, protože zajal i jejich 

Představení. Don Rodrigo Jiří Mach a král Viktor Skála.  Foto archiv MdB

krále. Teď i král Cida potřebuje 
a nechce ho už trestat za vraždu. 
Co ale s Jiménou?

Autor hry byl mistrem záplet-
ky, zdržování řešení a překvapi-
vého rozuzlení. Škoda, že z jeho 
pera nevzešly detektivky. Co 
vlastně víme o autorovi? Že to 
byl třicetiletý rouenský advokát 
Pierre Corneille. V lednu 1637 
si v pařížském divadle Marais ve 
své hře dokonce zahrál hlavní roli 
Rodriga. Paříž byla nadšena, ka-
valíři chtěli opět zavést souboje, 
které kardinál Richelieu pod tres-
tem smrti zakázal. Slovo „čest“ 
dostalo jiný, vyšší význam a obje-
vilo se úsloví „krásné jako Cid“. 
Dnes, kdy pojmy čest a povinnost 
klesly na úroveň anachronismu, 
zasahuje nás toto básnické drama 
na místě nejcitlivějším.

Režie se ujal slovenský režisér 
Roman Polák a jak říká, přistou-
pil k tomuto autorovi jako nepo-
psaný list. Objevoval ho a spo-
lečně s herci vystavěl nádherný 
příběh. Kostymér Peter Čanecký 
vše podpořil iluzí dobových kos-
týmů z rudě červeného sametu. 
Na konci hry jsem si uvědomila, 
že na scéně celý večer nebyla jiná 
barva než červená, černá a bílá.

Krásný byl Jiří Mach jako Ro-
drigo. Plachý ve vztahu k ženě, 

poslušný otce a ohromující v líčení 
bitvy. Však o přestávce dívky ob-
divně šeptaly – Jirka Mach! Stává 
se dobrým zvykem, že se chodí na 
Macha, na Vitázka, na Ondříčka… 
Přesvědčivá je Jiména Evelíny 
Kachlířové. V dalších rolích se 

představují Viktor Skála jako král, 
Zdeněk Junák jako otec Rodriga, 
Petr Štěpán jako otec Jiménin, 
Miroslava Kolářová, Jiménina 
vychovatelka a Irena Konvalinová 
jako vychovatelka Leonora.

Co uvést na závěr? Kdyby tak 

šlo udělat zhlédnutí hry povinnou 
pro politiky, o kterých říkáme, že 
nemají smysl pro čest. Snad by 
jim aspoň zatrnulo, když Jimé-
na říká: „Co je to za život nemít 
kouska cti v těle?“ 

 Naděžda Parmová

Městské divadlo uvádí příběh caballera, dobrodruha a válečníka
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Do cafisca 
nejen na kávu, 
můžete zajít v poledne, 
k večeru i po ránu.

Otevřeno 
            od 8 hodin 

Jeskyně zahájily novou
návštěvnickou sezonu

Blansko - Jaro už je doslova za dveřmi a poslední neto-
pýři opouštějí podzemní prostory jeskyní, v nichž přečkali 
letošní zimu. To je také důvod, proč se všech pět jeskyní 
Moravského krasu od prvního březnového dne opět otevřelo 
široké veřejnosti. 

Sloupsko-šošůvské jeskyně, Kateřinská jeskyně a Balcar-
ka tak ukončily zimní přestávku, která má každoročně za 
cíl zajistit klidné zimování netopýrů. Jeskyně jsou otevře-
ny denně ve stanovené časy mimo pondělí, pondělní provoz 
bude zahájen v květnu. Punkevní jeskyně a jeskyně Výpus-
tek jsou v provozu po celý rok. 

V loňském roce si veřejně přístupné jeskyně v Moravském 
krasu prohlédlo téměř dvě stě tisíc návštěvníků.  (ama)

Blansko - Blanenská průmyslo-
vá zóna, která je zaplněná doposud 
jen z necelá poloviny, by se mohla 
výrazně oživit. Společnost Hyd-
raulické stroje 
a zařízení s.r.o. 
Blansko požá-
dala o pronájem 
celkové plochy 
42 300 metrů 
čtverečných za 
účelem vybudo-
vání Technologického parku Blan-
sko-Vojánky. Jedná se o tříetapový 
záměr na zhruba pět až šest let. Jak 
řekl místostarosta Jiří Crha, inves-

toři mají záměr sem postupně pře-
sunout většinu podnikatelských 
aktivit z areálu bývalého podniku 
Adast Blansko. „Tuto iniciativu 

vítáme. Pokud 
vše bude tak, jak 
si představují, 
bude to určitě ku 
prospěchu měs-
ta,“ líbí se mu. 
Jak dodal, rad-
nice jedná nově 

i s místním podnikatelem Pavlem 
Blatou, který by rád rovněž roz-
šířil svoje aktivity do průmyslové 
zóny. (bh)

O stavby v průmyslové 
zóně je znovu zájem

„Radnice jedná nově 
i s místním podnikate-
lem Pavlem Blatou.“

Jiří Crha, 
místostarosta Blanska

Boskovice - Bourání půlek 
prasat, míchání krve, vaření masa 
nebo výroba jitrnic a tlačenek. 
Tak vypadala praktická výuka 
studentů v boskovické Vyšší od-
borné škole ekonomické a zdra-
votnické a Střední škole. 

Ti si v rámci projektu PRA-
SÁTKO (Projekt racionální ak-
tivní spolupráce a tvořivé koo-
perace oborů) vyzkoušeli pravou 
domácí zabíjačku se vším, co 
k tomu patří. Původní myšlenka 
vzešla od žáků oboru veterinární 
prevence v čele s veterinářkou 
Hanou Kuběnovou. Vedení školy 

Projekt Prasátko pomohl studentům získat
prak  cké zkušenos   při vzájemné spolupráci

se nápad zamlouval, a proto už 
nestálo nic v cestě.

„Do projektu se zapojili žáci 
všech oborů, které se na střední 
škole vyučují. Prověřili si svoje 
schopnosti, dovednosti a vzájem-
nou spolupráci při plnění prak-
tických úkolů při přípravě a rea-
lizaci klasické domácí zabíjačky. 
Tato netradiční forma výuky vy-
cházela ze zkušeností získaných 
v minulém školním roce, kdy 
proběhl obdobně koncipovaný 
projekt s názvem HUSA. Obor 
veterinární prevence se postaral 
o bourání masa a laboratorní po-

souzení vzorků, kuchaři zpraco-
vali suroviny, studenti oboru Ho-
telnictví a turizmus připravili sty-
lové tabule, rautový stůl a starali 
se také o obsluhu při závěrečné 
degustaci,“ vysvětlil ředitel školy 
Pavel Vlach.

Do projektu se zapojil také 
obor Agropodnikání, který měl 
na starosti vyhodnocení celko-
vých nákladů na výkrm prasete, 
studenti z obchodní akademie 
zpracovali náklady na jednotlivé 
výrobky a obor Ekonomika a pod-
nikání dostal na starost propagaci 
a dokumentaci projektu. Stranou 

nezůstali ani studenti oboru In-
formační technologie, kteří při-
pravili a zpracovali dotazníky na 
hodnocení výrobků. 

„Projekt prokázal, že žáci jsou 
schopni přenášet získané teoretic-
ké odborné znalosti do praktic-
kých činností a na první pohled 
velice odlišné studijní obory mají 
v praktickém životě k sobě velice 
blízko. Týkal se studentů třetích 
ročníků. Zaznamenal jsem i zá-
jem druháků, proto přemýšlíme 
o tom, že by se tato akce stala 
tradiční součástí výuky,“ doplnil 
Pavel Vlach.  (hrr)

Na náměs   vařili 
známé tváře

Boskovice - V Boskovicích 
na náměstí se v pondělí konalo 
natáčení dalšího dílu oblíbené-
ho pořadu Prima Family Česko 
na talíři. Moderátorka, herečka 
Daniela Šinkorová, a šéfkuchař 
Jaroslav Sapík tentokrát přivítali 
zpěváka z nedalekého Žernovní-
ku Laďu Kerndla. Pořad Česko na 
talíři představuje návrat k tradič-
ním českým receptům a kuchyni, 
regionální prodejce a produkty, 
krásy našich obcí a také VIP hos-
ty z kraje, kde se natáčí.  (pš)  Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich



Pavel Šmerda

Blansko - Nemocnice Blansko 
se ve čtvrtek 8. března již třetím 
rokem zúčastní kampaně k Svě-
tovému dni ledvin. Cílem akce je 
zvýšení informovanosti zdravotní-
ků i široké veřejnosti o nemocech 
ledvin, možnostech jejich včasné 
diagnostiky, prevence těchto cho-
rob a v neposlední řadě i léčby. 
V letošním roce je kampaň za-
měřena na onemocnění ledvin 
a transplantaci ledvin.

„Chronické onemocnění ledvin 
je postupná ztráta funkce ledvin 
vedoucí k jejich selhání. To pak 
může skončit náhradou funkce 
ledvin v podobě hemodialýzy, 

peritoneální dialýzy nebo trans-
plantace. Včasná diagnóza může 
pomoci potřebě nahradit funkci 
ledvin předcházet nebo ji výrazně 
oddálit,“ řekla tisková mluvčí bla-
nenské nemocnice Kateřina Ostrá.

Poškozené ledviny neodstraňují 
dostatečně odpady látkové pře-
měny, vodu i sůl. Prvotní přízna-
ky jsou velmi nespecifi cké. Patří 
mezi ně únava, poruchy soustře-
dění, pokles výkonnosti, nechu-
tenství nebo zvracení. Pacienti mí-
vají zvýšený krevní tlak. Hodnoty 
některých škodlivých látek v krvi 
(kreatininu, močoviny) mohou být 
již zvýšené. V moči nemocných 
lze prokázat přítomnost bílkovi-
ny. Na onemocnění ledvin by měli 

myslet všichni pacienti nad 50 let, 
pacienti s vysokým krevním tla-
kem, cukrovkou, srdečním one-
mocněním a onemocněním ledvin 
v rodině.

„U části pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin bohužel toto 
onemocnění zůstává neodhaleno, 
neboť probíhá bez výraznějších 
příznaků. I v České republice je 
každoročně zahájena dialyzač-
ní léčba až u třetiny nemocných, 
u nichž se o chronickém onemoc-
nění ledvin nevědělo. Jedná se 
o onemocnění časté, vážné, ale 
léčitelné. Plnou náhradu funkce 
ledvin představuje transplantace 
ledviny ze zemřelého nebo žijící-
ho dárce,“ doplnila Ostrá.

V rámci Světového dne ledvin 
mohou zájemci ve čtvrtek 8. břez-
na mezi 7. a 16. hodinou zdarma 
absolvovat v nefrologické ambu-
lanci Nemocnici Blansko vyšet-
ření, které může odhalit případné 
onemocnění ledvin. Vyšetření se 
sestává z měření krevního tlaku, 
vyšetření moči, hladiny kreatininu 
a fi ltrační funkce ledvin. 

„V tentýž den pořádáme pro 
příbuzné a přátele dialyzovaných 
pacientů, popřípadě jiné zájemce, 
Den otevřených dveří dialyzační-
ho střediska s možností prohlídky 
dialyzačního střediska a diskuse 
s lékaři a sestrami. Akce se usku-
teční od 18 do 20 hodin,“ dodala 
tisková mluvčí. 

V Doubravici uspořádali vepřové hodyV Doubravici uspořádali vepřové hody
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Ledviny jsou skrytá hrozba

Závody vodních záchranářů vyhrál Špaček Gymnázium 
pořádá

tradiční ples 
Blansko - Tradiční ples Gym-

názia Blansko se uskuteční v pátek 
23. března od 20 hodin v Městském 
klubu Blansko. Program zahájí 
slavnostní polonéza, dále proběh-
ne dekorování maturitního ročníku 
šerpami, následovat bude předtan-
čení AD´S crew Blansko a žáků 
maturitního ročníku. Hrají Prorock 
a DJ Sweet. Jako host vystoupí 
skupina Gymbeat. Z důvodu ome-
zené kapacity Městského klubu je 
ples určen především současným 
žákům vyšších ročníků Gymnázia 
Blansko. Zbylé vstupenky je možné 
si zajistit v předprodeji na Gymná-
ziu Blansko od 19. 3. u dr. Kopřivy. 
Doba předprodeje bude upřesněna 
na www.gymbk.cz.  (zpr)

Kniha představuje unikáty a prvenství Brna

Nad osudem 
gymnázia se...
Pokračování ze str. 1
Čtyřleté gymnázium vzniklo na 

základě podnětů občanů Letovic-
ka a bylo budováno kompletně od 
základů. Ve své téměř dvacetile-
té historii nepřesáhlo 110 žáků. 
Během své existence překonalo 
záplavy v roce 1997 i propad jed-
noho ročníku při znovuzavede-
ní povinné devítileté docházky. 
Kromě toho muselo zdolávat též 
nedůvěru veřejnosti, protože Le-
tovice jsou nejmenším městem 
v České republice, kde se církev-
ní gymnázium nachází. 

Během let se měnilo i zaměření 
školy a výchovně-vzdělávacího 
programu. Zpočátku byla škola 
zaměřena na výkon povolání ve 
státní správě, ale tato specializace 
byla záhy změněna na humanitní 
směr s výrazným zastoupením 
výuky cizích jazyků, latiny, zá-
kladů společenských věd a práva. 
Od roku 2009 se na škole vyučuje 
podle školního vzdělávacího pro-
gramu s názvem Optima fi de, což 
je zároveň motto školy, a to už od 
jejího počátku.

Vepřové hody. Stalo se již tradicí, že v Doubravici se konají touto dobou v restauraci U Rudolfa vepřové 
hody. Ani letošek nebyl výjimkou, po celý den byl o speciality přímo v podniku i ve stánku před ním velký 
zájem. Foto Bohumil Hlaváček

C     ...
Schválili rozpočet města

Olešnice - Olešničtí zastupitelé schválili rozpočet města na letošní 
rok. Ten je vytvořen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši téměř 
27,9 milionu korun. Součástí rozpočtu jsou mimo jiné dotace do gran-
tového systému města k podpoře kulturních, sportovních a spolkových 
aktivit. Jedinou investiční akcí, která bude v letošním roce s jistotou 
realizována, je rekonstrukce a oprava hasičské zbrojnice. Další projek-
ty jsou ve stádiu žádostí o dotaci. Zastupitelé také schválili přidělení 
prostředků v rámci grantového systému. Celkem bylo rozděleno čtyři 
sta tisíc korun.  (hrr)

Vilémovická čajovna zve na 
setkání se spisovatelkou

Vilémovice - Do Literární čajovny ve Vilémovicích přijede v pátek 
9. března spisovatelka Daniela Krolupperová, autorka pohádkových pří-
běhů, které chytnou za srdce děti, ale i dospělé, překladatelka a žurnalist-
ka. Její setkání se čtenáři začíná v 18 hodin. 

„Máme velkou radost, že paní Krolupperová přijala naše pozvání. 
Kromě autorského čtení ve Vilémovicích se ve stejný den uskuteční také 
její pořad pro školáky prvního stupně v knihovně v Blansku. Cílem na-
šeho projektu je představovat lidem zajímavé a inspirativní tvůrce knih 
pro děti i dospělé. Kromě paní Krolupperové chystáme na podzim také 
autorské čtení výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha,“ sdělila Dana No-
váková, koordinátorka projektu Literární čajovna Vilémovice.  (ama)

Okrouhlá: Největší investicí 
bude příprava nových...

Pokračování ze str. 2
Nám se nelíbí obraz spodní části obce. Pomocí různých dotačních ti-

tulů bychom ji proto chtěli přebudovat do jakéhosi centra vesnice i spo-
lečenského života. Bydlí tam starší občané, cílem proto je, aby si mohli 
venku posedět u kávy a pobesedovat se sousedy. Přemístíme chodník, 
zasadíme stromy, postavíme lavičky a vytvoříme moderní náves. Jak 
bude vypadat, o tom si rozhodnou lidé sami. Princip je takový, že se 
všichni sejdou s architektem, kterému určí, co chtějí v dané lokalitě 
mít. On to následně vyhodnotí a požadavky převede do praxe. Už jsme 
viděli výsledky z jiných obcí a bylo to perfektní.

Pavel Šmerda

Blansko - Šestnáctý ročník zá-
vodů vodních záchranných služeb 
Blanenská dvěstěpadesátka vyhrál 
domácí Michal Špaček. 

„Celkem zakleklo do startov-
ních bloků 65 závodníků z tři-
nácti místních skupin. Namátkou 
z Karlových Varů, Ústí nad La-
bem, Klatov, Chrudimi, Plzně či 
Brna,“ uvedl předseda blanenské 
organizace vodní záchranné služ-
by Jiří Rydval s tím, že Blanenská 
dvěstěpadesátka si stále udržuje 
punc nejtěžšího záchranářského 
závodu v České republice. „Pře-
devším díky tomu, že v jedné 
disciplíně sdružuje dohromady 
několik samostatně o sobě nároč-
ných disciplín. To jsou např. hod 

záchranou podkovou na cíl, plavá-
ní v šatech, tažení barelu, plavání 
s cihlou, plavání s potápěčskou 
výstrojí aj. Nic podobného u nás 
není. Existují jiné závody, ale vždy 
jsou rozděleny tak, že jednotlivé 
disciplíny probíhají samostatně 
a závodník má čas na regeneraci,“ 
doplnil Rydval

Z domácího oddílu se předsta-
vilo třináct závodníků, tradičně 
nejúspěšnější byl Michal Špa-
ček. „Po kolikáté jsem už vyhrál? 
Přesně to nevím, ale maximálně 
desetkrát,“ řekl s úsměvem na 
tváři. „Čas nebyl moc dobrý, už 
se nedokážu dostat na výkony, 
které jsem plaval v minulosti, ale 
pořád to na ty mladší stačí. Oni 
se sice zlepšují, začínají na sobě 
pracovat, ale ještě potřebují tro-

chu více trénovat,“ uvedl Špaček 
s tím, že příští rok se vzhledem 
k svému věku přesouvá do star-
ší kategorie. „Trénuji pořád stej-
ně. Když je čas, jdu si zaplavat. 
Nejtěžší je pro mě tažení barelu, 
protože „prsové nohy“ nebyly 
nikdy můj koníček. V tom mám 
nedostatek a myslím si, že už se 
to nezlepší. Co se týká vyčerpání 
a únavy, ty se nijak neprojevují. 
Tělo si samo řekne, co zvládne, 
a když to nejde, tak zpomalí,“ do-
dal vítěz blanenského závodu. 

Výsledky, muži absolutní 
pořadí: 1. Špaček (Blansko), 
2. Piňos (Brno-střed), 3. Kopři-
va (Blansko). Ženy absolutní 
pořadí: 1. Nováková (Těrlicko), 
2. Burešová (Brno-střed), 3. Kne-
blová (Brno-město). 

Akce. V blanenském bazénu se konal nejnáročnější záchranářský zá-
vod.  Foto Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - Možná si řek-
nete, co může být na tak známém 
městě neobyčejného. Řeknu rov-
nou, že všechno. Jistě, jako Brňák 
toho dost o Brně vím, ale překva-
pila mě řada souvislostí. Že je tak 
staré, historie, a to pěkně od pravě-
ku. Překvapuje i Brno středověké, 
ale hlavně lidé, žijící a tvořící ve 
věkovém rozpětí od rodičů dneš-
ních sedmdesátníků až dodnes.

Historii Brna od pravěku po 
současnost zachytil autor Jaro-
slav Štěpaník v knize Neobyčej-
né Brno s podtitulem Unikáty 
a prvenství jednoho obyčejného 
středoevropského města. Kniha je 
rozdělena do tematických kapitol 
s názvy jako Svědkové dávných 
časů, Klid, mír smíření, Sportovní 
sláva a další. Každá kapitola má 
pak řadu hesel se stručnou his-

torií a množstvím informací. Na 
straně 109 čteme napínavý příběh 
výjimečného vynálezce, inženýra 
Ericha Roučky. Nebo o Ludvíku 
Daňkovi. Pod heslem Původně 
chtěl být lyžařem se dozvíme, že 
začal trénovat v brněnské Zbro-
jovce a v Brně nese jeho jméno 
gymnázium v Botanické ulici. 
Takových propojení od Brna na 
všechny světové strany v knize 

najdeme mnoho. Velkým plus 
je, že hesla nejsou rozvláčná, ale 
kratší a výstižně obsažná.

Ptala jsem se autora, kolik času 
mu příprava knihy zabrala (celkem 
268 stran většího formátu). Dva 
roky psaní a úpravy, předtím léta 
sbírání materiálů. Výsledkem je 
reprezentativní kniha vhodná jako 
dárek, jako studijní příručka, pro 
učitele jako školní pomůcka.  (np)

Pokračování ze str. 1 
Po procházce po nábřeží bude 

následovat shrnutí podnětů a ná-
vrhů při občerstvení v galerii. 
Blanenští tak budou mít možnost 
říct přímo architektům, co jim na 
nábřeží chybí, co by zde chtěli 
dělat a jak by si jej představovali. 

„Doufáme, že lidé využijí mož-
nosti sdělit svůj názor přímo ar-

chitektům a v zahraničí i v jiných 
českých městech běžné metody 
zapojování veřejnosti do pláno-
vání a rozhodování začnou hojně 
využívat při utváření veřejného 
prostoru také v Blansku,“ míní 
Vokálová. 

Setkání studentů s Blanenský-
mi odstartuje čtyřdenní work-
shop. V prostorách galerie čeká 

na studenty práce v týmech s lek-
tory a přednášky. Na některé blo-
ky jsou zváni i obyvatelé Blanska. 
V pátek 9. 3. v 17 hodin zavítá do 
galerie Jaroslav Ungerman, který 
představí zahraniční zkušenos-
ti a příklady dobré praxe úprav 
řek a jejich nábřeží, Eva Neča-
sová z Muzea Blansko popovídá 
o historii Svitavy. V sobotu 10. 3. 

promluví Denisa Müllerová na 
téma permakultura ve veřejném 
prostoru. V neděli 11. 3. studenti 
představí ve 14 hodin výsledky 
workshopu. Na všechny tyto blo-
ky je zvána i veřejnost. 

Více informací na webových 
stránkách www.veronica.cz/svi-
tava a na www.facebook.com/
blanenskenabrezisvitavy.

Blanenš   mohou plánovat podobu nábřeží...

Muzeum vydalo sborník
Blansko - Sborník Muzea Blansko 2011, v němž se čtenáři mohou 

seznámit s příspěvky věnujícími se dějinám i přírodě Blanenska, je vy-
dán. Nechybí v něm studie Leoše Slezáka o chodbě Hadice v Ochoz-
ské jeskyni, překlad výroční zprávy Skupiny pro jeskynní výzkum při 
Spolku německých turistů v Brně za rok 1912 či příspěvek Ivo Štelcla 
o historii Útulny u Macochy. Součástí je práce o černohorských sládcích 
v 17.–19. století a zpráva Karla Odehnala o smírčích kamenech v Buko-
vici a Rohozci. Novějším dějinám se ve sborníku věnuje Jiří Vymětalík, 
který se zabývá průběhem výstavby tzv. Hitlerovy dálnice na Blanensku, 
či Luděk Půlpitel, píšící o méně známé zbrani vyráběné za druhé světo-
vé války v Blansku. Sborník se dá zakoupit v pokladně Muzea Blansko 
nebo v Informační kanceláři Blanka. (zpr, bh)

I takhle se dá zastavit. Pohled na nezvykle „parkující“ vozidlo se nasky-
tl kolemjdoucím minulý týden nad Galerií města Blanska.
 Foto Bohumil Hlaváček

Parkovat lze opravdu různě
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Ředitelka Hana Německá: Našim klientům jsme vytvořili prostředí s pohodou a bezpečím

Z hotelu Santini je domov pro seniory

Bohumil Hlaváček

Blansko - Na SOŠ a SOU Blan-
sko se konala minulý pátek malá 
slavnost. Závěrečná konference 
vyhodnotila výsledky a výstupy 
dalších dvou dokončených projek-
tů v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. První z nich byl z oblasti stro-
jírenství, druhý elektrotechniky.

„Tomu strojírenskému jsme 
pracovně říkali Nástrojař. Projekt 
dopadl podle mého velice úspěš-
ně,“ pochlubil se ředitel Pavel Čí-
pek. Díky němu ve škole vznikla 
nová laboratoř měření a zkoušek 
mechanických veličin, která má 
některé špičkové technologie. 
Kromě toho i učební materiály pro 

Ukončili projekty z oblas   strojírenství a elektrotechniky
skupinové vyučování žáků přísluš-
ných oborů. „Je tam třeba několik 
druhů tvrdoměrů, délková měřidla, 
měřidla délek závitů a další. Jedna 
z technologií je podle mne ojedi-
nělá i v rámci kraje,“ vypočetl.

O co se jedná? „Je to 3D ske-
ner. Pomocí něho je možno snímat 
z listu informace o nějakém před-
mětu nebo třeba součástce. Ty se 
nahrají do počítače a importují do 
grafi ckého programu. Odtud se 
dostanou do CNC stroje, který vy-
robí to, co jsme nasnímali,“ popsal 
technologii ředitel. Jak dodal, tuto 
operaci lze provést i zpětně. „Tato 
metoda se používá třeba i v medi-
cíně nebo archeologii,“ upřesnil. 

Co se týče výukových materiálů, 
byla vytvořena rozsáhlá databáze 

příkladů, nezapomnělo se ani na 
jazykovou průpravu žáků. „Máme 
obrovskou zásobárnu strojíren-
ských odborných výrazů v anglič-
tině, němčině a češtině. Kolegové 
to vzali poctivě po předmětech, 
obsahem je i obrazový slovník,“ 
pochválil Čípek pedagogy, kteří se 
velkou měrou na projektu podíleli.

Druhý projekt byl zaměřen na 
elektrotechniku. „I v jeho rámci 
byla vybudována nová laboratoř, 
která nám tak trochu chyběla. 
Mimo jiné zde vzniklo zařízení na 
silnoproudé pracoviště. To je mož-
né napojit na výpočetní techniku,“ 
popsal ředitel Čípek. Kromě toho 
bylo nakoupeno velké množství 
měřících přístrojů. „Nejen analo-
gové a číslicové, ale také digitální, 

které mají výstupy na počítač,“ 
upřesnil. I zde byla zpracovaná 
rozsáhlá metodika.

Obě laboratoře mají počítačo-
vé vybavení, žáci mohou přímo 
v učebně zpracovávat potřebné 
protokoly v elektronické podobě. 
„Hodnota ukončených projektů, 
které trvaly dva roky, je zhruba 
3,8 milionů korun, každý zvlášť. 
Musím dodat, že jsme část museli 
dofi nancovat z vlastních zdrojů. 
Mohlo to být zhruba 300 tisíc ko-
run na každý projekt,“ vyčíslil Čí-
pek. Jak doplnil, v červnu budou 
ukončeny závěrečnou konferencí 
další dva projekty. „Dohromady 
jich bude za mého působení ve 
škole už devět, v celkové hodnotě 
asi šedesát milionů korun,“ uvedl.

Recitátoři soutěžili O lysické sluníčko

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Konference. Účastníci závěrečné konference si prohlédli obě nové la-
boratoře. Foto Jiří Šrámek

Boskovice - V Praze, v sídle spo-
lečnosti SCIO, se konala tisková 
konference, na kterou byli pozváni 
zástupci středních škol v ČR, které 
dosáhly nejlepších výsledků v tes-
tech společnosti SCIO. Ty hodnoti-
ly čtenářskou a fi nanční gramotnost 
středoškolských studentů. Celého 
testování se zúčastnilo 15 245 žáků 
ze 159 škol, z nichž nejvíce bylo 
v Jihomoravském kraji (2 255 žáků 
z 27 škol).

V testech čtenářské gramot-
nosti byli žáci Soukromé střední 
školy podnikání a managementu 
Boskovíce nejlepší v České re-
publice. Tiskové konference se 
za školu zúčastnily Hana Nei-
meistrová a Ingrid Pleskačová, 
obě s mezinárodními studijními 
zkušenostmi, pod vedením Petry 

Studen   jsou nejlepší ve čtenářské gramotnos  
Koudelkové, strůjkyně úspěchu 
našich žáků v testech fi nanční 
gramotnosti.

Neocenitelné bylo pro ně po-
rovnání zkušeností a dovedností 
se zástupci ostatních škol. Co se 
týká vyhodnocení testu fi nanční 
gramotnosti, tak i zde naši žáci 
ve srovnání s ostatními školami 
dosáhli vysokého percentilu (87), 
přičemž 16 žáků bylo hodnoceno 
díky svým špičkovým výsledkům 
jako nadprůměrných. 

Vynikající výsledek v testech 
čtenářské gramotnosti korespon-
duje také s výsledkem maturit-
ních zkoušek z českého jazyka, 
kdy v rámci kraje a skupiny obo-
rů se naši maturanti umístili na 
4. místě z 15 obdobně oborově 
zaměřených škol.  (ka)

Lysice - Osmapadesát dětí 
z osmi škol se zúčastnilo minulý 
týden v ZŠ Edvarda Beneše v Ly-
sicích pátého ročníku regionální 
recitační soutěže O lysické sluníč-
ko. „Soutěž se konala v pěti kate-
goriích. Samostatně se utkaly děti 
z 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy, 
6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy,“ řekla 
jedna z organizátorek Olga Tej-
kalová. 

Výsledky, 1. kategorie 
(1. třídy): 1. Natálie Bedná-
řová – ZŠ Lomnice, 2. Lukáš 
Sladký – ZŠ Kunštát, 3. Jan 
Sehnal – ZŠ Lomnice. 2. ka-
tegorie (2. – 3. třídy): 1. Mi-
chaela Skoumalová – ZŠ Li-
půvka, 2. Aneta Sojková - ZŠ 
Kunštát, 3. Radim Michalčák 
– ZŠ Lomnice. 3. kategorie 

(4.- 5. třídy): 
1. Eliška 
Štefková – 
ZŠ Lomni-
ce, 2. Mar-
kéta Gret-
zová – ZŠ 
E. Bene-

še Lysice, 3. Michaela Musilová - 
ZŠ Lomnice. 4. kategorie (6. – 7. 
třídy): 1. Tereza Vaščáková – ZŠ 
Lomnice, 2. Vít Pulec – ZŠ Kun-
štát, 3. Denisa Šikulová - ZŠ Kun-
štát, 5. kategorie (8. – 9. třídy): 
1. Jakub Nesnídal - ZŠ E. Beneše 
Lysice, 2. Anežka Vyskočilová – 
ZŠ E. Beneše Lysice, 3. Dorota 
Hanáková - ZŠ Lomnice. 

„O pořadí v kategoriích roz-
hodovala porota, kterou tvořili 
učitelé z jednotlivých základních 
škol, hlavní cenu soutěže, kterou 
udělili společně porotci i všichni 
soutěžící, získala Denisa Šikulová 
z Kunštátu,“ doplnila další organi-
zátorka Simona Kyánková. Soutěž 
sponzoroval městys Lysice, takže 
si vítězové odvezli velmi pěkné 
knihy.  (pš)

O výstavu Lega 
byl velký zájem

Akce. Druhý ročník Lego Technic 
Show v zámeckém skleníku v Bos-
kovicích navš  vilo během jediného 
dne okolo  síce lidí. Kromě ukázek 
modelů od třinác   vystavovate-
lů si dě   mohly některé modely 
i samy vyzkoušet na pódiu, kde 
byla připravena překážková dráha, 
nebo se mohly uchýlit do dětské-
ho koutku a něco si postavit. Kdo 
Lego Technic Show promeškal, má 
možnost navš  vil výstavu v Mu-
zeu Boskovicka Svět v kostkách, 
která začíná 8. 3. v 16 hod. Až do 
22. 4. si zájemci mohou prohléd-
nout městské domy, slavný britský 
Tower Bridge, gigan  cké kosmické 
lodě ze Star Wars, nádhernou pod-
horskou osadu, pirátský koráb aj. 
(pš) Foto Pavel Šmerda

Marta Antonínová

Křtiny - Křtinský hotel Santini 
začal první březnový den psát no-
vou kapitolu své historie. Stal se 
domovem pro seniory. O rozho-
vor jsme požádali jeho ředitelku 
Hanu Německou.

Jaká proměna se udála?
Místo hotelu Santini je tu dnes 

Domov Santini. Jméno jsme po-
nechali, protože je zafi xováno 
v povědomí lidí. Navíc je to pěk-
ný název. Vznikl nový domov pro 
seniory se zvláštním režimem, 
konkrétně pro ty, kteří trpí Alz-
heimerovou chorobou, stařeckou 
demencí a dalšími chorobami, 
které přináší stáří.

Proč jste si za své sídlo vybrali 
právě Kř  ny a hotel San  ni?

Dlouho jsme hledali vhod-
ný objekt. Sídlíme dlouhodobě 
v Modřicích, ale stávající budova 
není stavebně vyhovující a nespl-
ňuje naše kapacitní požadavky. 
Navíc není uzpůsobena pro lidi 
s uvedenou diagnózou. 

My jsme chtěli vytvořit klid-
né prostředí připomínající našim 
obyvatelům pohodu a bezpečí do-
mova. Proč Křtiny? Byla to velká 

náhoda, že právě tato budova byla 
ke koupi. Jsme si vědomi toho, 
že Křtiny jsou pro Brňáky už od 
první republiky nádherný výletní 
cíl. Podle mne je to charismatické 
místo a nemá konkurenci. Nád-
herná příroda, blízkost chrámu 
a zámku...

Jaké největší stavební zásahy 
jste museli na hotelu udělat?

Bylo jich víc, než jsme původ-
ně předpokládali, ale k největším 
patřila stavba výtahu. Je to velký 
evakuační výtah, který umožňu-
je převážet i lůžko. Například, 
když klienta přiveze sanitka po 
pobytu v nemocnici. Zabezpečuje 
v podstatě bezbariérovost celého 
objektu.

Další větší změny se dotkly ze-
jména přízemí budovy, kde, jak 
si mnozí jistě vzpomenou, dříve 
bývala restaurace a společenská 
místnost. Vznikla nově vstupní 
hala a dvě kanceláře. Společen-
ská místnost zůstala zachována, 
přičemž v její zadní části je dnes 
rehabilitační a terapeutická míst-
nost. Druhý velký prostor bude 
sloužit jako jídelna.

Má domov vlastní kuchyni?
Ne, máme zde jen výdejnu. 

Stravu nám budou vozit z kuchy-
ně ŠLP na zámku. Uzavřeli jsme 
smlouvu, kuchyňské prostory 
byly uzpůsobeny i pro naše potře-
by. Je to doslova přes ulici.

Kolik míst Domov San  ni kli-
entům nabízí? 

Úplné maximum je padesát lů-
žek. Předpokládám, že se počet 
klientů bude pohybovat kolem 
sedm či osmačtyřiceti. Jedná se 
převážně o dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, 
což je pozůstatek hotelu. Apart-
mány – pokoj s předsíňkou a soci-
álním zařízením, tedy sprchovým 
koutem, toaletou a umyvadlem. 

Kolika lidem dává Domov San-
 ni novou práci?

Vytvořili jsme zde pracovní 
pozice pro asi dvaadvacet lidí. 
Personál tvoří zaměstnanci z Bla-
nenska, ze Křtin a okolí. Byl to 
můj záměr, dát práci lidem, kteří 
žijí v blízkosti. Ošetřovatelský 
personál musí ze zákona splňovat 
požadovanou kvalifi kaci. Další 
zákonnou podmínkou je neustálé 
proškolování pracovníků, každý 
musí absolvovat ročně minimálně 
čtyřiadvacet hodin dalšího vzdě-
lávání. Témata samozřejmě volí-

me s ohledem na zaměření naše-
ho domova, patří k nim například 
komunikace s lidmi s Alzheime-
rovou chorobou, komunikace 
s rodinnou a další.

Do jaké míry je v současné 
době kapacita Domova obsaze-
na?

Vzhledem k tomu, že jsme svou 
činnost ofi ciálně zahájili prvního 
března, máme už jen pár posled-
ních volných míst. Přihlásit se 
a získat potřebné informace lze 
nejlépe prostřednictvím telefonu, 
kontakty jsou uvedeny na našich 
webových stránkách www.lumi-
na.cz. Jsou tam i formuláře a další 
dokumenty. 

Teď vás čeká něco jako zkušeb-
ní provoz. Jaké jsou vaše další 
plány?

Je to samozřejmě otázka fi -
nančních prostředků. Pokusíme 
se vybavit terapeutickou míst-
nost tak, aby odpovídala metodě, 
která se postupně rozšiřuje také 
k nám do Česka. Terapie, která 
má klienty zklidňovat, pomáhat 
jim navodit jakési uvolnění, lepší 
vnímání světa. Jde o specifi ckou 
metodu, která je používána i pro 
tělesně postižené děti.

Blanenská radnice udělí již
posedmé ceny za kulturu

Blansko - Již posedmé bude ohodnocena práce jednotlivců nebo or-
ganizací Cenou města Blanska za kulturu. Toto ocenění je udělováno 
jednou za tři roku, tvoří je titul, fi nanční odměna a symbolická plastika, 
která má od roku 2006 podobu tzv. Blanenské Venuše. Návrhy se před-
kládají řediteli KSMB, laureáty vybere odborná komise. (bh)

Biskupství má nové stránky
Brno, Blansko - Po více než deseti letech fungování dostaly interne-

tové stránky Brněnského biskupství novou podobu. 
„Cílem bylo vytvořit nejen nový moderní design stránek, ale také sys-

tém, který uživatelům nabídne rychlejší orientaci při vyhledávání po-
třebných informací,“ řekla tisková mluvčí Brněnského biskupství Marti-
na Jandlová s tím, že stránky obsahují praktické informace o všech 449 
farnostech brněnské diecéze, odkazy na jejich weby i přehled konání 
nedělních bohoslužeb. 

Webové stránky Brněnského biskupství denně „nalistuje“ kolem tři-
nácti set zájemců. Nové internetové stránky najdete na nezměněné adrese 
www.biskupstvi.cz.  (pš)  Foto archiv Foto archiv
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Blansko - Dětský klub Matýsek v 10 hod.: Hrnčířská dílna. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Očkování - neštovice, žloutenka před 
vstupem do kolek  vu, odborná beseda. 
Blansko - Dělnický dům ve 14 hod.: Soutěž tanečních oborů ZUŠ. 
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 17 hod.: Keltská civilizace a její odkaz, 
přednáška Filipa Havlíčka a Miroslava Popelky. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Muži, kteří nenávidí ženy.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Láska je láska.
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Láska je láska.

středa 7. března středa 7. března 
AKCEAKCE

Odpoledne plné hudby a zábavy
Nové sdružení zdravotně pos  žených Letovice pořádá pro své členy ve 
středu 7. března ve 14.15 hodin v kulturním domě v Letovicích Odpoledne 
plné hudby a zábavy s oslavou svátku žen. Po slavnostním zahájení za-
hraje ženám k svátku cimbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic, pro 
každou ženu bude navíc připravené malé občerstvení. Odpoledne uzavře 
posezení s hudbou k tanci a poslechu. Akce se koná za podpory Jihomorav-
ského kraje.  (hrr)

Blansko - Dětský klub Matýsek v 15 hod.: Plstění pro radost, tvoření pro 
maminky, hlídání dě   zajištěno. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Ozvěny Anifestu. 
Blansko - Klub Ratolest v 17 hod.: Fit hodiny aneb Cvičíme pro zdraví, cviče-
ní s Anežkou Štelclovou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 
Letovice - Knihovna v 15 hod.: Básničky od srdíčka, beseda s autorkou knihy 
- Ludmilou Lujkovou. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tohle je válka!
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Láska je láska.

čtvrtek 8. březnačtvrtek 8. března
AKCEAKCE

Den ledvin v boskovické nemocnici 
Na čtvrtek 8. března mezi osmou a patnáctou hodinou připravila Hemo-
dialýza Boskovice a nefrologická ambulance bezplatné základní vyšetření 
k odhalení ledvinových onemocnění. Vyšetřením, které zabere deset až pat-
náct minut, můžete předejít vážným zdravotním komplikacím. Kdo by měl 
na vyšetření zajít? Ten, kdo se cí   unavený, koho bolí záda a klouby, kdo má 
problémy s krevním tlakem, a kdo přibírá na váze.  (hrr)

Oživení blanenského nábřeží Svitavy
Ve dnech. 8. - 11. března pořádá Galerie města Blanska workshop s názvem 
Oživení blanenského nábřeží Svitavy. Ve čtvrtek 8. března od 16 do 18 hodin 
je připravena komentovaná procházka kolem řeky. Procházky se zúčastní 
občané, zastupitelé města a studen  , kteří se chtějí zúčastnit soutěže Ožive-
ní blanenského nábřeží Svitavy. Cílem je, aby zazněly hlasy všech zaintere-
sovaných stran a studen   s nimi mohli dále pracovat. V pátek 9. března od 
17 hodin následuje Povídání o Svitavě, vývoji její podoby v Blansku a inspi-
race z nábřeží ve světě, v sobotu 10. března přednáška na téma Krajinářství 
a krajina a v neděli 11. března od 14 hodin závěrečná prezentace.  (zpr)

Blansko - Muzeum v 17 hod.: Res  tuce majetku Salm-Reiff erscheidt-Raitz, 
přednáška Evy Nečasové. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Sestavovačka, zábavná soutěž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tohle je válka!
Boskovice v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy.
Boskovice v 19.30 hod. Čtyři slunce.
Doubravice v 18 hod. Anonym.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 18.30 hod.: Koncert španělské a jihoamerické 
hudby v podání kytarového dua L. Janeček a J. Kaufl ers. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Svět v kostkách, vernisáž výsta-
vy věnované stavebnici Lego.

pátek 9. březnapátek 9. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě - sestavení jídelníčku 
pro dě   od 1 roku, přednáška Jitky Pokorné. 
Blansko - Knihovna v 11 hod.: Beseda se spisovatelkou Danielou Krolup-
perovou. 
Blansko - Dům zahrádkářů v 16 hod.: Kuba, příroda, lidé a život na ostrově, 
přednáška Petra Chalupy. 

Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 
Rájec-Jestřebí - Zámecká restaurace v 15 hod.: Pěstování kamélií, přednáš-
ka Evžena Kopeckého. 

DIVADLODIVADLO
Kotvrdovice - Orlovna v 19.30 hod.: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, hrají 
Krásenš   divadelní ochotníci. 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy 3D.
Blansko ve 20 hod. Ďábel v těle.
Boskovice v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy.
Boskovice v 19.30 hod. Čtyři slunce.
Šebetov v 19.30 hod. Sherlock Holmes: Hra s  nů.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Nevěs  nec.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Alterna  va, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Jana Trubáková - básně a fotografi e, Gabriela 
Habrom - fotografi e, vernisáž výstavy. 
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 18 hod.: Klenoty noční oblohy, vernisáž výstavy 
astronomických snímků Mar  na Kroužka. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Oslava MDŽ. 

sobota 10. březnasobota 10. března
AKCEAKCE

Taneční soutěž v Kunštátě
V sobotu 10. března od 9.30 hodin se ve Sportovní hale v Kunštátě koná 
taneční soutěž O pohár města Kunštátu. Soutěžní přehlídky se mohou zú-
častnit všechny školní kroužky, amatérské taneční skupiny, taneční soubory, 
týmy, studia, kluby a Domy dě   a mládeže. Diváci uvidí postupně dispciplíny 
Street Dance předtančení, Show předtančení, plesové předtančení a parke-
tové taneční kompozice a aerobik a disco dance.  (pš)

Boro  n - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval. 
Jedovnice - Sál V chaloupkách ve 14 hod.: Setkání u příležitos   MDŽ. 
Jedovnice - Kulturní dům v 16 hod.: Dostaveníčko s Jožkou Golonkou, bese-
da, poté posezení s hudbou. 
Šebetov - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský maškarní bál. 
Úsobrno - Obecní hospoda ve 13 hod.: Turnaj v šipkách. 

DIVADLODIVADLO
Kořenec - Kulturní dům v 18 hod.: Mátový nebo Citron, hraje Ochotnické 
divadlo Boskovice.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy 3D.
Blansko ve 20 hod. Ďábel v těle.
Boskovice v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Čtyři slunce.

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Lipůvka - Obecní sál ve 20 hod.: Ples ASK Lipůvka. 
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Maškarní bál pro dospělé. 
Valchov - Sokolovna ve 20 hod.: 15. výroční sportovní ples, hraje Tamdem 
a Drábek, kulturní vystoupení, domácí kuchyně a bohatá tombola. Svoz roz-
voz zajištěn.
Vanovice - Kulturní dům v 16 hod.: Školní ples. 

neděle 11. března neděle 11. března 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům ve 14 hod.: Oslava Mezinárodního dne žen, v pro-
gramu vystoupí Kaštánci, žáci SZUŠ Blansko a další. 

Knínice - Kulturní dům v 15 hod.: Beseda o smyslu boles   a nemoci, o hos-
picové péči v našem kraji s MUDr. Violou Svobodovou - spoluzakladatelkou 
hospice v Brně a Radkou Kuncovou - vrchní sestrou domácí ošetřovatelské 
péče Blansko.
Ostrov u Macochy - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský karneval. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 15 hod.: Dětský maškarní bál. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: Jak se Honza dostal na hrad, hraje 
divadelní společnost Julie Jurištové. 

Rozseč - Kulturní dům v 16 hod.: Popelka, představení v podání ochotníků 
z Voděrad. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Happy Feet 2 3D.
Blansko v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy 3D.
Blansko ve 20 hod. Ďábel v těle.
Boskovice v 17 hod. John Carter: Mezi dvěma světy 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Čtyři slunce.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům ve 14 a 17 hod.: Show Velkého dechového orches-
tru ZUŠ Letovice. 

pondělí 12. březnapondělí 12. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9.30 hod.: Malovánky se Šárkou. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska je láska.
Boskovice v 19.30 hod. Zkrat.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Koncert Karla Plíhala. 

úterý 13. březnaúterý 13. března
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 9 hod.: Velikonoční tvoření s hlínou. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Alergie a kojenecká mléčná výživa, před-
náška Jitky Pokorné. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Klub spontánního tance. 
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 17 hod.: Detektory a archeologie, před-
náška Miroslava Popelky a Jakuba Těsnohlídka. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 13 hod.: Výroční členská schůze Svazu 
tělesně pos  žených. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska je láska.
Boskovice v 17 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Válečný kůň.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Cyklus kytarových koncertů Miloš Per-
nica a hosté, hrají Petr Vít - fl amencová kytara, Veronika Vítová - tanec. 

středa 14. březnastředa 14. března
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna ve 14 hod.: Recitační přehlídka pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 146, Kolem světa pěšky 
a stopem, vyprávění Romana Vehovského. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí!
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Perfect Sense.
Boskovice v 17 hod. Hugo a jeho velký objev 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Kř  ny.

čtvrtek 15. březnačtvrtek 15. března
AKCEAKCE

Blansko - Muzeum v 17 hod.: Polsko - Varšava, Krakov, cestopisná přednáš-
ka manželů Habešových. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Vyhlášení výsledků výtvarné a literární sou-
těže. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 17 hod. Lorax 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Probudím se včera.
Doubravice v 18 hod. Drive.

pátek 16. březnapátek 16. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Ukázková hodina kurzu baby masáží, vede 
Jitka Pokorná. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: O Koblížkovi, loutková pohádka, uvádí Jolana 
Chalupová. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 18 hod.: Noc v DDM s kostýmovou párty, 
s sebou pyžamo, spací pytel, karimatku, hygienické potřeby, svačinu a pi   
na večer. Snídaně zajištěna.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Lorax 3D.
Blansko ve 20 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 17 hod. Lorax 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Probudím se včera.
Šebetov v 19.30 hod. Vyměřený čas.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk.
 Pokračování na str. 7



úterý 6. března 2012 SERVIS7
kalendář akcíkalendář akcí                         plavecká část            rekreační část

Úterý 
6. 3. 630-900 1100-1600 1830-2000 1100-1600 1630-1730 1830-2000

Středa 
7. 3. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
8. 3. 1200-1500 1830-2100 1100-1430 1830-2100

Pátek 
9. 3. 1200-1600 1800-2100 1030-1600 1800-2100

Sobota 
10. 3. 1000-1300 1600-2100 1000-1300 1600-2100

Neděle 
11. 3. 900-2000 900-2000

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Jana - Z Hanka - E Michal Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30
Hanka Katka Katka Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45
Hanka Milan Honza

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

S zaměřené na spalování tuků
Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Rezervace lekcí u jednotlivých instruktorů jsou závazné. Rezervované místo lze zrušit bez poplatku nejpozději 
do 14 hod. v den konání lekce. Uvolněné místo tak může být postoupeno náhradníkovi. Pokud se na objed-
nanou lekci nedostavíte nebo v případě nedodržení výše uvedených storno podmínek, bude objednaná lekce 
považována za odjetou a účtována v plné výši. Pokud objednáte více míst na jedno jméno, odpovídáte za 
všechna objednaná místa a dodržení storno podmínek. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band. 

sobota 17. březnasobota 17. března
AKCEAKCE

Maxiautodráha a Den her
V Dělnickém domě v Blansku se v sobotu 17. března od 13 hodin koná akce 
s názvem Drakoneček 2012 - Maxiautodráha a Den her. Jedna z nejdelších 
tradičních autodráh v ČR se staví každý rok v Blansku. Připraven je den her 
pro dě   se spoustou soutěží, velká cena Blanska v maxiautodráze, zábava 
pro rodiče, skvělá atmosféra. Jako první bude probíhat Den her, kde dě   
mohou sbírat pla  dla, za která si koupí jízdy na autodráze a snaží se zís-
kat nejlepší čas, který bude rozhodující pro nominaci do Velké ceny Blanska. 
Během velké ceny bude možné sázet na vítěze jednotlivých kol a vyhrávat 
„dráčky“, tedy pla  dla.  (zpr)

Blansko - Klub Ulita v 18 hod.: Borneo, promítání z cest. 
Rudice - Dělnický dům ve 14 hod.: Josefské koštování vína. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Lorax 3D.
Blansko ve 20 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 15 hod. Lorax.
Boskovice v 17 hod. Lorax 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Probudím se včera.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rudice - Galerie v 17 hod.: Vernisáž výstavy fotografi í Oty Šimíčka. 

ZÁBAVY A PLESYZÁBAVY A PLESY
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Školní ples, hraje Nota Bene. 
Svitávka - Sokolovna ve 20 hod.: Maškarní ples Ochotnického divadla Svi-
távka, téma Večerníček.
Uhřice - Kulturní dům ve 20 hod.: Josefská zábava, hraje Krounex. 
Úsobrno - Obecní sál v 19 hod.: Maškarní bál pro dospělé. 

neděle 18. března neděle 18. března 
AKCEAKCE

Petrovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Lorax 3D.
Blansko v 17.30 hod. Ztracené duše, premiéra fi lmu.
Blansko ve 20 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 15 hod. Lorax.
Boskovice v 17 hod. Lorax 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Probudím se včera.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté, 
hraje Tom Sawyer Band. 

pondělí 19. březnapondělí 19. března
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kostky, soutěž pro malé i velké.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Love.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) 
* Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana 
Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice 
- Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Letovice - Galerie PEX: 
Prodejní výstava obrazů předního slovenského výtvarníka Andreje Augus  na 
(do 18. 3.) * Lysice - Knihovna: Danuše Sztablová - počítačová grafi ka a Gab-
riela Habrom-Rokosz - umělecká fotografi e (do 4. 3.) * Blansko - Galerie Ve 
Věži: Pavla Dvorská, kresby a grafi ky (do 10. 3.) * Blansko - Knihovna: Výstava 
o sboru Ras  slav (do 17. 3.) * Blansko - Galerie města Blanska: Výstava žáků 
Základní školy speciální Blansko a kli-
entů Ak  vačního centra - umělec-
kých činnos   (do 23. 3.) * Veselice 
- Knihovna: Fotografeie Petra Zajíčka 
(do 22. 3.) * Letovice - Galerie Domi-
no: Anna Kocmanová, obrazy (do 25. 
3.) * Boskovice - Muzeum Boskovic-
ka: Svět v kostkách, výstava věnova-
ná stavebnici Lego (do 15. 4.).

městské lázně Boskoviceměstské lázně Boskovice Este  ka lesa na polesí Habrůvka
Habrůvka - Lesní porosty Školního lesního podniku Masarykův les 

Křtiny Mendelovy univerzity v Brně se rozprostírají severně od Brna po 
Blansko. Jejich návštěvníci si jistě všimli, že je zde značná pozornost 
věnována rekreační a estetické funkci lesa, což dokládá síť lesních pa-
louků, studánek a památníků. S budováním těchto objektů se začalo již 
v roce 1929 a největší zásluhu na vzniku a realizaci této myšlenky měli 
profesoři tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně Rudolf Haša, Josef 
Konšel a Josef Opletal. Soubor pomníků a studánek volně rozmístěných 
po celém území podniku má i svůj název – Lesnický Slavín. V součas-
né době čítá na osmdesát staveb. Asi jedna třetina z nich se nachází na 
polesí Habrůvka.

Objekty Lesnického Slavína vyžadují pravidelnou údržbu i opravy, 
což pro rozpočet ŠLP představuje vysoké náklady. Velmi pozitivní je, že 
v posledních třech letech se daří získávat i evropské dotace přes Místní 
akční skupinu Moravský kras. Na polesí Habrůvka se tak opravilo šest 
studánek a sedm památníků, a to za téměř půl milionu korun. V průbě-
hu posledních čtyř let se zde staví také objekty nové. Lze uvést napří-
klad Boží muka nad Křtinami, Žabí studánku oproti Arboretu Křtiny či 
v loňském roce u lesní cesty Šíbrnka na Jedovnicku odhalený památník 
lesníka a vědce profesora Bohumila Doležala u příležitosti 100. výročí 
jeho narození. Pro návštěvníky lesa byl také při lesní cestě Schindlerova 
postaven netypický přístřešek, který jistě vítají pěší turisté a cyklisté při 
náhlé nepřízni počasí. Náklady na zbudování těchto staveb činily bez-
mála jeden milion korun. Také v letošním roce se plánují opravy dalších 
objektů, budou to tři studánky a dva památníky. V jarním období bude 
slavnostně otevřena nová netradiční dřevěná studánka U Sasanky, zbu-
dovaná na prameni pod Dlouhým vrchem u Olomučan.

Snad návštěvníci lesů Školního lesního podniku Masarykův les Křti-
ny MENDELU ocení snahu jeho zaměstnanců o zvelebování přírodního 
prostředí a při svých návštěvách budou vybudované objekty nejen užívat 
a obdivovat, ale také nepoškozovat a chránit.

Jaromír Halámka, vedoucí polesí Habrůvka 
ŠLP ML Křtiny MENDELU

 Foto archiv Foto archiv



Rodiče s dětmi využívají
Mateřské centrum Ferda

Svitávka - Mateřské centrum Ferda Svitávka, o. s. bylo založeno v pro-
sinci roku 2008. Jeho cílem bylo poskytnout rodičům a jejich dětem 
prostor, kde by se mohli společně setkávat, kde by si rodiče mohli vy-
měňovat své zkušenos   nejen s výchovou dě  , ale také se seznamovat. 

Ofi ciálně byl provoz zahájen slavnostním otevřením za účas   zastupitelů 
obce. Od té doby se u nás scházejí rodiče s dětmi již od narození až do 
školního věku. Nyní mateřské centrum navštěvuje asi 20 rodičů a přes 
35 dě  .

Mateřské centrum Ferda nabízí dětem kromě her také různé výtvarné 
a hudební ak  vity. Nechybí však ani pohyb v podobě cvičeníčka. Ferda 
myslí i na rodiče. Maminky se scházejí při cvičení Pilates, ale také při 
tvoření nejen pro maminky pod vedením Blanky Matuškové. Celé rodi-
ny chodí hrát volejbal. Naše mateřské centrum pořádá i výšlapy na růz-
ná zajímavá místa, mezi která patří např. Alexandrova rozhledna, Babí 
lom u Adamova, Burianova rozhledna a další. Kromě pravidelných akcí 
jako je cvičeníčko, tvoření, zpívánky a hudební rytmika (ve spolupráci se 
ZUŠ), pořádáme další ak  vity jako je Mraveniště (odpoledne plné soutě-
ží a her), drakiáda a nedávný výšlap ke krmelci.

V nejbližší době nás čeká jarní burza oblečení, Velikonoční dílna a cyk-
lis  cký výlet. Do budoucna také plánujeme výuku anglického jazyka pro 
dě  . Tímto zveme všechny naše příznivce na společně prožité příjemné 
chvíle.

 Za členky mateřského centra Romana Tesařová a Jana Strecková
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Starosta Martin Cetkovský: Také letošní rok se u nás bude točit hlavně kolem kanalizace

Svitávku se Sasinou spojí stezka pro pěší

Asi nemusím dlouze představo-
vat naši irmu Flamex-Stavebniny 
2000, která se již od roku 1994 za-
bývá prodejem stavebnin a souvi-
sejících speciálních výrobků. Radě-
ji se zaměřím na současnost. Přes-
tože naše irma disponuje zřejmě
největší skladovou plochou v regi-
onu, neměli jsme na rozdíl od naší
vesměs kvalitní a nezvykle početné
konkurence prodejnu odpovídající
současným nárokům a potřebám
zákazníků. To bylo způsobeno ze-
jména tím, že jsme dali přednost 
vybudování vlastní autodopravy na
špičkové technické úrovni. To jsme
v dané době považovali za klíčovou
součást servisu zákazníkům.

Na podzim roku 2011 se však si-
tuace zcela změnila. Během rekord-
ních 60 dnů jsme na „zelené louce“
vybudovali na ploše cca 2000 m2

moderní prodejní centrum se zá-
zemím. Tato nová prodejna byla
otevřena dne 31. 10. 2011. Teprve
v těchto dostatečných prostorách
jsme mohli naplno ukázat svým zá-
kazníkům mimo běžný sortiment,

také některé námi dlouho odkláda-
né projekty. To našim zákazníkům 
přináší kromě výjimečného rozsa-
hu naší nabídky kvalitních výrob-
ků zaměřených na dům byt, dílnu 
a zahradu také zásadní úsporu ná-
kladů a času. Přesto by asi málokdo 
čekal, že je u nás možné například 
pořídit za naprosto bezkonkurenč-
ní ceny také ohřívací techniku jako 
jsou plně automatické i univerzální 
kotle na tuhá paliva, bojlery, výmě-
níky, akumulační nádoby a solární 
systémy. Pořízením těchto výrobků 
lze ušetřit až 60% nákladů na vy-
tápění a ohřev vody oproti plynu. 
V nejbližších dnech spustíme ve 
spolupráci s irmou Primalex mí-
chací centrum malířských a fasád-
ních barev.

Jako zajímavý doplněk našeho 
sortimentu, který ocení především 
ženy, nabízíme velmi kvalitní čistí-
cí a úklidové prostředky za ceny, 
které Vám nenabídnou ani velké 
obchodní řetězce.

Profesionálové i kutilové si 
u nás můžou vybrat z velké nabíd-

ky elektrického a ručního nářadí
za akční ceny. Na letošní jaro při-
pravujeme akční nabídku nářadí
a strojů pro zahrádkáře.

Je toho nového opravdu hod-
ně a hodně ještě bude. A to bez
ohledu na jakési „strašidlo znovu
obcházející Evropu“, které šíří ve-
směs účelovou virtuální paniku
a obavy z budoucnosti chytře pod-
porovanou a zveličovanou senza-
cechtivými médii. Tato mediální
masáž v kombinaci se zdražová-
ním některých výrobků a služeb
bohužel silně ovlivňuje ochotu lidí
investovat. Váš zdravý nadhled
a fakt, že investice do bydlení je
pořád jednou z nejvýhodnějších,
společně s naší širokou nabídkou
kvalitních, cenově dostupných vý-
robků a služeb je řešením.

„Flamex-Stavebniny 2000 Váš
spolehlivý partner při hledání
chytrých a úsporných řešení“

A kde nás ve Svitávce najdete?
U letadla ke komínu zahněte!

Jaromír Strbačka,
ředitel společnosti

Nová prodejna stavebnin ve
Svitávce s výjimečnou nabídkou

• 2 bezšňůrové dráhy Brunswick až pro 24 osob

• strojní mazání mazačkou Brunswick
• možnost pořádání 
 firemních turnajů

• 2. ročník ligy družstev
 - začínáme 12. března

• v případě zájmu 
 vás naučíme
 základům bowlingu 
 jak pro rovináře,
 tak točení 
 reaktivní koulí

Bowling nabízí:

Bowling Bar Svitávka, nám. Svobody 218, 679 32 Svitávka
Tel.: 604 575 927 

E-mail: bowling@bowling-svitavka.cz

www.bowling-svitavka.cz

Pavel Šmerda

Svitávka - Výstavba kanalizace.
To je i pro letošní rok bod číslo jed-
na ve Svitávce. Potvrdil to starosta
městyse Mar  n Cetkovský. 

Ptát se, co čeká letošní rok Svi-
távku, je asi zbytečné, že?

U nás je to jednoduché. Budeme
pokračovat v budování kanalizace.
Momentálně jsme asi v polovině,
pokud vše půjde hladce, chceme
na začátku roku 2013 zahájit zku-
šební provoz. Téměř celý náš roz-
počet se tedy bude točit kolem této
akce, dále zajištění chodu městyse
a dokončení akcí z loňska. Je třeba
říct, že letos nás čeká rok úspor. V
příjmové čás   přijdeme o pět až
deset procent, což u nás dělá při-
bližně jeden milion korun. Manda-
torní výdaje jsou pořád stejné, ale
ubývá pěněz na inves  ce. 

Výstavba kanalizace probíhá
bez problémů?

Opro   původnímu plánu jsme
provedli nějaké změny, ale vícemé-
ně jsou to menší záležitos  , nic zá-

sadního. Takže i když nám vzniknou 
nějaké vícenáklady, jsou v rámci 
vysoutěžené rezervy. Jedeme pod-
le fi nančního i časového plánu.

Co další akce? 
Plánujeme spojení Svitávky 

s naší místní čás   Sasina, aby lidé 
nemuseli chodit podél silnice I/43. 
Akce přijde asi na 500  síc korun, 
vše je připravené, čekáme jen na 
vydání stavebního povolení, aby-
chom mohli vyhlásit výběrové říze-
ní na zhotovitele stavby. O propo-
jení Svitávky a Sasiny se už mluví 
dlouho. Čekali jsme na vyjádření 
Ředitelství silnic a dálnic, nyní snad 
už vše klapne a lidé tak budou cho-
dit „bezpečněji“.

Loni jste investovali hodně do 
školy. Tam už je vše hotové?

Letos tam budeme směřovat asi 
půl milionu korun na opravu soci-
álních zařízení. Dá se říct, že jsou 
desítky let ve stejném stavu, prošly 
pouze menší rekonstrukcí, kdy se 
vyměnilo pár nefunkčních věcí. Jak 
jste se zmínil, do školy jsme v po-
sledních letech investovali hodně 

peněz. Došlo na zateplení budovy 
a výměnu oken a dveří, přestěho-
vala se tam jídelna, opravili jsme 
rozvody na sociálních zařízeních. 
Pokud vše dobře dopadne, měla 
by škola dostat druhou část dota-
ce z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na pomůcky a vyba-
vení. Ve škole už jsou interak  vní 
tabule, kmenové třídy jsou vyba-
vené novým nábytkem. Klíčové 
záležitos   včetně vytápění jsou po-
řešeny, do budoucna nás ještě čeká 
rekonstrukce střechy. 

Jak vypadá provoz mateřské 
školy? 

Už několikátý rok nemáme s ob-
sazením žádný problém, protože 
do školky chodí dě   „silných roč-

níků ze sedmdesátých let“. Takže 
každoročně povolujeme výjimku 
na maximální počet osmadvacet 

dě   na třídu, celkem máme dvě. 
Zájem je ještě vyšší, ale nebylo by 
ekonomické se pouštět do rozšíře-

ní školky, když v krátkodobém časo-
vém horizontu dojde zase k úbytku 
dě  . Co se týká školky, požádali 
jsme o dotaci na zateplení budovy, 
půjde o inves  ci v řádu asi pět mi-
lionů korun. Pokud uspějeme, tak 
koncem letošního roku, potažmo 
příš   rok, dojde k zateplení budovy 
a výměně všech výplní, tedy oken 
a dveří. 

V loňském roce došlo ve Svitáv-
ce k úpravě středu obce a k výstav-
bě nového průtahu ke komunikaci 
I/43. Bude pokračovat také letos? 

Inves  ční záměr za  m nebyl 
schválený. S Ředitelstvím silnic 
a dálnic jednáme o napojení na ko-
munikaci I/43. Poslední návrh „ho-
voří“ o kruhovém objezdu, který 
by zpomalil dopravu z obou směrů. 
Nehody tam vznikají hlavně kvůli 
tomu, že řidiči jedou příliš rychle 
a když někdo odbočuje, tak za ním 
jedoucí vozidla nestačí dobrzdit. 
Věřím tomu, že akce proběhne co 
nejdříve.

Svitávka patřila vždy mezi regi-
ony s největší nezaměstnanos  . 
Jak je tomu nyní? 

Nezaměstnanost je stále pro-
blém. Za vedení městyse mohu 
říct, že se snažíme přivést do Svi-
távky investora, který by nabídl 
nová pracovní místa.

Plánujete na letošní rok nějaké 
větší kulturní či společenské akce?

Nic extra mimořádného nás ne-
čeká. Uspořádáme pouť a jarmark. 
Rádi bychom poděkovali lidem za 
to, že to „vydrželi“ při budování 
kanalizace. Chceme jim za odměnu 
připravit zajímavý kulturní zážitek. 
Vše je ve fázi jednání.

Bowlingová liga družstev
Od 12. března 2012 začíná v bowlingové herně ve Svitávce 2. ročník

ligy amatérských týmů s názvem Malá Paříž Bowling League. „Koná se
od března do května,“ řekl za pořadatele Filip Matějů s  m, že věcné
ceny si odnesou všechny zúčastněné týmy, na ty nejlepší čeká peněžitá
odměna. „Vyhodnoceni budou také nejlepší muž, nejlepší žena, nejvyšší 
nához muže, nejvyšší nához ženy a pivař ligy. Rád bych řekl, že akce je ča-
sově nenáročná. Hraje se jednou týdně asi jeden a půl hodiny. Přihlaste
se a přijďte se pobavit na bowling. Bližší informace najdete na našich in-
ternetových stránkách www.bowling-svitavka.cz,“ doplnil pan Matějů. 

Prvního ročníku akce se loni na jaře zúčastnilo šest týmů, na podzim
již devět týmů. Vítězné družstvo 007 ve složení Libor Jelínek, Radek Jelí-
nek, Eva Jelínková, Jiří Chloupek, Petr Kašpar si odneslo tři  síce korun.
Nejlepším mužem byl vyhlášen Petr Kašpar, nejvyšší nához zaznamenali
Ondřej Matějů a Tereza Hamerská, nejlepší ženou byla Jana Lakotová
a pivařem ligy Milan Rössler. 

Loňské otevření nového průtahu Svitávkou.  Foto Pavel ŠmerdaLoňské otevření nového průtahu Svitávkou.  Foto Pavel Šmerda



Dětský maškarní karneval
Svitávka - V sobotu 28. ledna se v sokolovně ve Svitávce konal Dět-

ský maškarní karneval. Tématem byla pohádka. Organizátorky – člen-
ky Ochotnického divadla Svitávka, se převlékly za pohádkové postavy 
a děti musely uhodnout, jaké postavy a z jaké pohádky představují.

Co by to bylo za pohádku, kdyby tam nebyla princezna! Navští-
vily nás dvě princezny. Šíleně smutná princezna a Šípková Růžen-
ka, která usnula a s ní všichni návštěvníci karnevalu. Nakonec byla
Růženka vysvobozena polibkem, takže karnevalové veselí mohlo
pokračovat. Nechyběla ani královna z pohádky O princezně, kte-
rá ráčkovala. S ní si mohly děti vyzkoušet hraní s barevným padá-
kem. Na děti čekala netradiční promenáda v maskách a to v podobě
„podlézačky“, která se po-
stupně snižovala. Své ta-
neční schopnosti si mohli 
všichni vyzkoušet s děv-
čaty z Dětského divadelní-
ho kroužku. Všechny mas-
ky byly moc krásné, takže 
odborná porota měla těž-
kou práci. Nakonec vybra-
la čtyři nejhezčí masky. 
Hellou Kitty, Rodina Shre-
kova, Mašinka Tomášek a 
Robot Walle. Za všechny 
soutěže a úkoly dostaly 
masky sladké odměny.

Miroslava Holasová, 
Ochotnické divadlo 

Svitávka

Ochotnické divadlo 

Svitávka

Vás zve na 

12. Maškarní ples

který se koná

v sobotu 17. března 2012 od 

20 hod. v prostorách místní 

sokolovny

Téma plesu: Večerníček

Hudba: 

sál – TALISMAN

bar- DJ SWEET

Vstupné: 80,- Kč

Děkujeme sponzorům 
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Starožitnosti U Labutě

VÝKUP A PRODEJ 
                STAROŽITNOSTÍ

www.ulabute.cz
Tel.: 602 966 628, e-mail: antikulabute@seznam.cz

Svitávka - Mateřská škola ve
Svitávce má dlouholetou tradi-
ci. Sahá až do roku 1908. V obci
bývaly v minulosti dvě mateřské
školy, každá v jiné budově. Pro-
tože prostory časem neodpoví-
daly podmínkám provozu, byla
v roce 1984 otevřena nová ma-
teřská škola pro 60 dětí ve věku

3-6 let a jedna třída jeslí. V roce 
1992 byly jesle zrušeny, prosto-
ry využity k zařízení zdravotní-
ho střediska a majetek převeden 
pod správu obce.

Od roku 1993 jsme stále 
dvoutřídní MŠ a od roku 2003 
je MŠ příspěvkovou organiza-
cí s počtem 56 zapsaných dětí, 

Prostředí mateřské školy si
vylepšují také samotné děti

což je maximálně nejvyšší počet 
možných přijatých dětí. Součástí 
školky je školní kuchyně.

Obě třídy (Včeličky i Berušky) 
jsou smíšené. Ve školce pracují 
kvali ikované učitelky, náš škol-
ní vzdělávací program s názvem 
S broučky objevujeme svět vy-
chází podle Rámcového vzdělá-
vacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Protože neustále při-
bývá dětí s vadami řeči, dvakrát 
týdně dojíždí do školky speciální 
pedagog zajišťující logopedic-
kou prevenci.

Prostředí v MŠ se snažíme 
modernizovat a vylepšovat, děti 
svými pracemi zkrášlují šatny 
a vestibul. Kolem školky je roz-
sáhlá zahrada, kterou neustále 
vybavujeme. V nejbližší budouc-
nosti nás čeká výměna oken, 
dveří a zateplování celé budovy.

Jitka Davidová, 
ředitelka MŠ Svitávka

Svitávka - V úterý 17. ledna se
Základní škola Svitávka zaplnila
předškoláky. Chtěli jsme, aby 
se dětem ve škole líbilo, a tak 
pro ně žáci naší školy připravili
v přízemí výstavu Letem světem
pravěkem.

Po zhlédnutí výstavy se bu-
doucích prvňáčků ujali žáci páté
třídy a doprovodili je do tříd, kde
na ně již čekaly paní učitelky.

Děti si poprvé vyzkoušely, jaké
je to usednout do školních lavic
a vypracovat školní úkoly. Paní
učitelky hravou formou zjistily,
zda dítě zná barvy, do kolika umí
počítat, zda ví, kde je vlevo, vpra-
vo, nahoře, dole. Zatímco děti pl-
nily úkoly, rodiče zapsali svého
potomka do úředních listin.

A na co by se měli předško-
láci nejvíce zaměřit? Určitě na
řeč, a to jak výslovnost, tak na
rozšiřování slovní zásoby. Dále

Do první třídy půjde 22 prvňáčků
by rodiče s dětmi měli procvi-
čovat grafomotoriku, zrakové 
a sluchové vnímání na zdokona-
lování matematických představ, 
orientaci v prostoru, schop-
nost komunikovat a soustředit 
se, udržet pozornost. Celkem 

bylo do prvního ročníku přija-
to 22 dětí. Přejeme jim, aby jim 
jejich prvotní dychtivost, zvěda-
vost a nadšení vydržely co nej-
déle a rodičům hodně trpělivosti 
při přípravě dětí do školy. 

Miroslava Pořízková 

Bohumil Hlaváček

Svitávka - Ve světě kolové je
Svitávka pojem. Úspěchy, kte-
rých zdejší borci docílili, by se
jen těžko vyčíslovaly. Od začát-
ku byl u toho zdejší zubař Pavel
Loskot. Termín otec zakladatel
je pro něho více než trefný, při-
vedl totiž k tomuto sportu i své
dva syny.

Jak to vlastně všechno za-
čalo? „K založení oddílu došlo
po motokrosovem závodě, kde
jsem měl já i Petr Andrle havárii.
Hned po něm jsme se rozhodli
s tím skončit a hledali jsme, čím
bychom se dál bavili,“ vzpomíná
Loskot. Pomohlo to, že ve Svitáv-
ce byla volná sokolovna. „Mně se
vždy líbila kolová a tak jsme se
rozhodli ji zkusit,“ padlo osudo-
vé rozhodnutí.

Nadšenci sehnali v Brně dvě
stará kola a asi půl roku zkou-
šeli u Loskotů doma základní
prvky. Teprve pak přešli do so-

Svitávka je už několik let 
světovou baštou kolové

kolovny a přibrali syna Roberta 
a Milana Nováka. „Jeho otec Mi-
lan byl spolu s Petrem Andrlem 
a se mnou zakládajícími členy 
budoucího klubu,“ vypočítává 
trenér. Svitávečtí se jezdili dívat 
na tréninky legendárních bratrů 
Pospíšilovych, sledovali video 
a dál trénovali v sokolovně. 

„Po nějaké době, tedy v roce 
1986, pozvali naše kluky na 
turnaj žáků. Vyhráli ho, a v tom 
okamžiku jsme věděli, že to ne-
děláme špatně. Okolí k nam bylo 
vstřícné, radami nám všichni 
pomáhali,“ líbilo se Loskotovi. 
Přišly první úspěchy. Byly to ti-
tuly mistrů republiky v žácích. 
„Do současné doby jich máme 

velice mnoho, teď ani nevím 
kolik. Odhaduji asi tak dvacet, 
stejně možná v juniorech,“ je 
spokojen. Pak začaly přicházet 
i výhry ve starších kategoriích. 
„Tituly mistrů republiky v mu-
žich a juniorech, tituly evrop-
ských šampiónů v juniorech, 
medailová umístění ve stejné 
soutěži a také v kategorii do 
třiadvaceti let,“ vyjmenovává 
Pavel Loskot.

Vy výčtu chybí úspěch největší, 
kterým bylo prvenství Jiřího Hr-
dličky a Radima Hasoně na mi-
strovství světa. Duhové trikoty, 
které si navlékli, byly největším 
oceněním pro kolovou ve Svi-
távce. Ta už dlouho není spojena 

jen s osobností Pavla Loskota. Za 
roky se dokázal obklopit dalšími 
nadšenci, dorůstají noví a noví 
hráči, kteří patří k republikové 
i světové špičcce. Vždyť napří-
klad v loňském roce byla ze šesti 
týmů mužské extraligy polovina 
právě ze Svitávky. 

A další plány? „Budeme se 

snažit opět být první v žácích 
i v juniorech v domácích soutě-
žich, postoupit tak na mistrov-
ství Evropy a tam se medailově 
umístit. V mužich uspět ve Svě-
tovém poháru a dostat se s ně-
kterou dvojicí na mistrovství 
světa,“ vytýká smělé cíle Pavel 
Loskot.

Jiří Hrdlička a Radim Hasoň Jiří Hrdlička a Radim Hasoň (vlevo) dosáhli největšího uspěchu oddílu(vlevo) dosáhli největšího uspěchu oddílu.  Ilustrační foto Pavel Šmerda.  Ilustrační foto Pavel Šmerda

Pavel Loskot Pavel Loskot (vlevo) (vlevo) přebírá ocenění Trenér roku.  Foto Radim Hruškapřebírá ocenění Trenér roku.  Foto Radim Hruška
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Dobročinný bazar ve škole
Naše škola se již tradičně zapojuje do mnoha dobročinných akcí orga-

nizovaných různými institucemi a nadacemi - Srdíčkovými dny počínaje 
a Bílou pastelkou konče. V závěru loňského kalendářního roku jsme se 
rozhodli, že se pokusíme založit novou tradici, a uspořádali jsme 1. Je-
žíškův dobročinný bazar. 

Studenti i zaměstnanci školy darovali drobnosti, často velké emocio-
nální hodnoty, s nadějí, že jimi udělají radost někomu jinému. A podařilo 
se. Po prvotních rozpacích nabrala akce nevídané obrátky a během čtr-
nácti dnů se nám po dvacetikorunách či dokonce dvoukorunách podařilo 
vybrat úctyhodných šest tisíc korun.

Tisícikoruna byla věnována UNICEF na nákup vakcinací proti spal-
ničkám a dětské obrně pro děti v Africe. Zbývajících pět tisíc jsme pře-
dali nadaci Krtek, která v brněnské dětské nemocnici pomáhá malým 
pacientům s onkologickým onemocněním. 

Johann Wolfgang Goethe řekl, že člověk je bohatý tím, co učinil pro 
druhé. V tom případě jsme hrdi na milionáře studující a pracující na naší 
škole. Jana Matušková, OA a SZdŠ Blansko

Euroklíče pro těžce postižené 
Euroklíče slouží k použítí bezbariérových sociálních zařízení (WC pro 

vozíčkáře) v ČR a všech státech Evropské unie. Lze je použít na dálnicích 
(motoresty, parkoviště, benzinové pumpy), v budovách veřejné správy, 
zdravotnických zařízeních, obchodech, bankách, nádražích, restaura-
cích, kulturních zařízeních aj. Nárok na ně mají držitelé průkazů mimo-
řádných výhod II. a III. stupně – ZTP a ZTP/P. Podmínkou pro vydání je 
předložení platného průkazu mimořádných výhod a občanského průka-
zu. Cena je 365 Kč. 

Euroklíče vydávají naši sociální pracovníci - Petr Krejčí a Jiří Štěp 
v kanceláři OO STP, dveře č. 106 v 1. poschodí budovy OSSZ, Seifertova 
3, Blansko v úředních dnech pondělí, středa, pátek od 9 do 12 hod. Bližší 
informace získáte na telefonním čísle 516 411 117. 

 Jiří Štěp, sociální pracovník OO STP Blansko

Olešničtí rybáři měli schůzi
Neděle 26. února se stala pro rybáře z Olešnice a okolí důležitým 

dnem. Místní organizace totiž svolala výročí schůzi, která je pro všechny 
rybáře zavazující. Proto bylo v Olešnici v sále plno. Akce se zúčastnilo 
více než sto příznivců Petrova cechu.

Účastníci se mimo jiné dozvěděli o hospodaření spolku, novinky 
ohledně zákonodárství a v neposlední řadě si mohli zakoupit povolenku 
na lov ryb pro další rok. Rybáři si volili i nový výbor. Předsedou se stal 
pan Prášek, hospodářem pan Cveček a jednatelem pan Nečas. Nejlépe 
lovícím rybářem byl loni Ivo Konečný ml., který ulovil největšího sumce 
139, tolstolobika 85 a candáta 82 cm. Ke cti mu bylo i to, že sumce vrátil 
vodě zpět. Celkem rybáři z Olešnice ulovili 689 kaprů o váze 1418 kg, 
47 ks/80 kg candátů, 15 ks/25 kg štik a 39 ks/143 kg amurů. Na vodách 
pstruhových bylo při 650 docházkách uloveno 780 ks ryb o váze 384 kg. 

V diskuzi vystoupil i starosta Olešnice Zdeněk Peša, který seznámil 
rybáře s problematikou zákonodárství a historií povodí, které rybáři ob-
hospodařují. Na schůzi vystoupili i zástupci ze sousedního rybářského 
svazu z Letovic, kteří pozvali mimo jiné své kolegy na jejich vody. Každý 
ze zúčastněných se těší na rozmrzlou vodu a první úlovek v roce 2012.

 Vladimír Zahálka

Maškarní ples pro dospělé
V pátek 24. února se konal v Lysicích pod záštitou MC Jablíčko Maš-

karní ples pro dospělé. Jak se vydařil? Za organizátory plesu musím 
vyseknout velkou poklonu všem návštěvníkům, kteří se nebáli a přišli se 
pobavit v kostýmech. Byli jsme příjemně překvapeni ohlasem, jaký tato 
akce vyvolala. 

A tak se na jednom místě sešlo přes 80 velmi vydařených masek. Při-
vítali jsme i méně odvážné návštěvníky v civilu. U vstupného všechny 
příchozí pozdravili čertíci. Akci podpořili svou přítomností významné 
osobnosti, např. římský císař Julius César, kuvajtský ropný magnát šejk 
Ahmad Husain se svoji manželkou, princové Slunečník, Měsíčník a Větr-
ník s krásnou Večernicí, Broučci, Ivánek s Nastěnkou a Marfušou, požár-
ník Sam, krásná Sněhurka a mnoho dalších. Chvílemi mohlo také hrozit 
nebezpečí. Museli jste si dát pozor, aby jste se nedostali do spárů loupež-
níka Lotranda nebo piráta Jacka Sparrowa. Na blízku byla i případná 
první pomoc zdravotníků zastoupená špičkovými chirurgy.

Na večeru nám v dešti zašepotala krásná Zuzana Norisová doprová-
zená skupinou školaček. A zlatým hřebem večera bylo úžasné vystoupení 
mužského baletního souboru bílých labuťáků, kteří nám přiblížili atmo-
sféru na Labutím jezeře.

Večerem provázel moderátor Mirek Rosmanit, o hudební zážitek se po-
starala skupina Kredit. Organizátoři připravili bohatou tombolu. Děkuje-
me všem sponzorům za příspěvky. Celý večer se nesl v uvolněné náladě. 
Věřím, že všichni návštěvníci si jej užili a budou na něj rádi vzpomínat. 
Zájemci o fotodokumentaci mohou navštívit portál rajče net (http://mcja-
blickolysice.rajce.idnes.cz/) nebo stránky MC Jablíčko (www.mcjablicko.
xf.cz), kde jsou fotografi e uveřejněny. Už teď můžu slíbit, že akce se příští 
rok bude konat znovu. A koho tam potkáme příště? Záleží jen na vás. 

 Za celý tým pořadatelů MC Jablíčko Irena Hradecká

Středoškolská odborná činnost
Ve středu 22. února hostila školní knihovna Vyšší odborné školy eko-

nomické a zdravotnické a Střední školy, Hybešova 53, Boskovice odbor-
nou komisi z řad vyučujících. Připadl na ně nelehký úkol. Z devíti stu-
dentů třetích ročníků prezentujících své práce vybrat ty, které postoupí 
do okresního kola Středoškolské odborné činnosti. Práce byly komisí 
hodnoceny v osmi oborech. 

Komise spolu s diváky se dozvěděla mnoho zajímavého z molekulární 
kuchyně, jak pěstovat gigantické šneky Achatiny, jak využít volný čas 
v Blansku, o psychické pohodě koní, mikrobiální kontaminaci salámo-
vých výrobků, o nákupní turistice, navštívila moderní divadla, připojila 
se na sociální síť a obdivovala šaty vytvořené podle Blanky Matragi.

Práce i prezentace prací byly na velmi dobré úrovni. Do okresního kola 
Středoškolské odborné činnosti, které se bude konat 13. dubna v Domě dětí 
a mládeže v Blansku, postoupilo se svými pracemi všech devět studentů – 
Klára Paseková, Iva Strakerlová, Leona Nečasová, Kateřina Fryaufová, 
Sára Hastíková, Veronika Berková, Iveta Dosedlová, Barbora Horáková 
a David Král společně s Petrem Kalasem. Vypracování prací a jejich ob-
hajoba před hodnotící komisí je dobrou přípravou studentů k maturitní 
zkoušce i pro studium na vysoké škole.  Milan Reitschmied

Sjezd z kopce na čemkoliv
Na místním kopci v Suchém se sešla opravdová hrouda dětí a příz-

nivců sáňkování. Hasiči tam totiž v sobotu 25. února připravili odpo-
ledne zimních radovánek. Kromě klasických saní byly vítány rovněž 
netradiční přibližovadla. K zahřátí se podával horký čaj, dospělým 
i něco ostřejšího, samozřejmě nesměly chybět ani sladkosti. Každý 
malý sáňkař dostal hřejivou šálu. Pro jiné třeba i přespolní byl připra-
ven drobný dárek. Jezdilo to o sto šest, a že u toho bylo veselo, netřeba 
zdůrazňovat.  Vladimír Ševčík

Masopust 2012 v Lipovci
Letošní oslava masopustu byla ohrožena silnými mrazy. Ještě ve středu 

obrovská kalamita, ale sobota 18. února nás všechny velmi překvapila. 
Teploučko, žádný mráz ani předpovědí slíbený sníh, vítr a déšť. I sluníč-
ko přálo a hlavně hřálo. Lepší podmínky si už nešlo přát. 

Autobusem, který zařídili a sponzorovali hasiči z Lipovce, vyjeli v čas-
ných ranních hodinách účastníci masopustu nejprve do osady Marianín. 
K masopustnímu reji vyhrávala již tradičně dechová kapela pana Krá-
le. Povedené „maškary“ se občanům Marianína a Lipovce velmi líbily 
a mnozí občané si také rádi zatancovali. Bohatě připravené občerstvení 

u „stoléčků“ a čerstvě usmažené koblížky určitě vždy zpříjemní maso-
pustní rejdění. Na závěr zahráli muzikanti k tanci a poslechu v Hospůdce 
U Hany.

Výbor Českého svazu žen Lipovec děkuje všem zúčastněným za ochotu 
udržovat lidové tradice v obci a za nemalou práci se zhotovením nároč-
ných masek. Škoda, že se nezúčastnili průvodu také noví spoluobčané. 
Spousta našich hezkých masek zůstala nevyužita. Snad příště? Velké po-
děkování patří všem našim občanům, kteří přispěli fi nančními dary, které 
svaz žen použije na pokrytí nákladů spojených s akcí, dále pak k organiza-
ci karnevalu pro děti, který se bude konat 18. března ve 14.30 hod. v místní 
sokolovně. Za ČSŽ v Lipovci Jaroslava Kuchařová, předsedkyně 

Rehabilitace a relaxace 2012
Rok 2012 bude v Novém sdružení zdravotně postižených Letovice opět 

ve znamení akcí pro zdraví, které jsou hlavní náplní programu činnosti 
sdružení. Již v prvním měsíci roku jsme zavítali do boskovických lázní 
na Relaxační odpoledne. Zde měli naši členové, ale i zdravotně postižení 
z letovického regionu možnost využít celý areál lázní k relaxaci a rehabi-
litaci. Nabízí všem dle libosti širokou škálu možností, jak si v příjemném 
prostředí zlepšovat a utužovat své zdraví. Vedle plaveckého bazénu je tu 
možnost využívat rekreační bazén, který nabízí masážní trysky, chrliče 
a divokou řeku. Relaxace si užívali hlavně neplavci. Dále byla k dispo-
zici vířivá vana a sauna. Na tomto místě je vhodné připomenout kladný 
přístup pracovníků těchto lázní při zajišťování prostor a programu naše-
ho relaxačního odpoledne. 

Rehabilitační odpoledne již řadu let pořádáme v blanenské nemocni-
ci, kam jsme rovněž v rámci našich akcí pro zdraví zavítali v polovině 
letošního února. Využili jsme vhodných prostor na balneoterapii rehabi-
litačního oddělení. Zde absolvujeme vodoléčebnou kůru a cvičení v tělo-
cvičně za odborného vedení rehabilitačních pracovnic, které se nám vždy 
náležitě věnují. Tato zmíněná odpoledne budeme v průběhu tohoto roku 
absolvovat celkem osmkrát. Dále nás v rámci akcí pro zdraví čekají dva 
ozdravné pobyty, relaxační odpoledne v Agrocentru Ohrada ve Vískách 
u Letovic a během celého roku probíhá v letovickém kulturním domě 
Relaxační cvičení s Lenkou. 

Zmíněné akce pro zdraví pořádáme za finanční podpory Jihomo-
ravského kraje, MěÚ Letovice a v rámci projektu – Zdravé město 
Letovice.  Borek
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Pokud pasivní dům, pak 
dřevostavbu

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNOBRNO

Průmyslové el. topidlo
3 stupně: 700/ 
1300/ 2000 W, 
IPX4, 
s termostatem

Univerzální podkladové desky 
OSB SUPERFINISH® ECO
k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, 
tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka

od 129,-/ m2 (kusový odběr)

*při paletovém odběru

m2 od

115,-*
*

*

BEZ FORMALDEHYDU

Interiérové dveře fóliované
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, 
levé/ pravé, 
buk

2/3 sklo

1.790,-

plné – buk 

998,- ! 2.990,-

1.690,-

Krbová 
kamna Tirol
výkon 6 kW, 
výhřevnost 
až 135 m3, 
rozměry: 
v 980 x š 485 
x h 426 mm, 
horní kouřovod 

 150 mm, 
keramická 
polička, 
hmotnost 67 kg

6 kW

1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

4.990,-

Elektrický 
topný 
panel
příkon 400 W, 
jednoduchá 
instalace, nízké 
pořizovací 
a provozní 
náklady, 
rozměr panelu: 
60 x 60 x 1 cm

2.390,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ 
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !

Navštivte 
také naše 
zahradní 

centra, kde 
jsme pro vás 
připravili vše 
pro zahájení 
jarní sezóny!

Koupelnový 
nábytek 
Super 65
spodní skříňka 
š 60 x v 81 x 
h 38,5 cm, lako-
vaná lesklá bílá 
dvířka, korpus 
mat, zrcadlo 
š 67 x v 103 cm 
s halogenovým 
osvětlením,  
vč. keramického 
umyvadla 
š 65 cm, 
bez baterie

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 1. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

Boskovice 137x209 CMYK.indd   1 21.02.12   10:54

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Postarejte se o trávník, za 
jarní péči se vám odmění

Chladných dnů valem ubývá a úměrně k tomu se
začínáme věnovat naší zahradě či zahrádce. A vězte, že
právě měsíc březen je na zahradní práce nejnáročnější.
Nastal čas, kdy je potřeba postarat se o trávník a prořezat
okrasné stromky a keře. Provětrání a provzdušnění 
trávníku se odborně říká vertikutace. Během ní se
z trávníku odstraní mech, plsti, odumřelé trávy a zbyt-
ky spadaného listí. Dříve jsme se při této práci pracně
a zdlouhavě lopotili s ručními hráběmi. Dnes už je pro
tyto účely všem dostupný elektrický nebo benzinový ver-
tikutátor, případně provzdušňovač. Vertikutátor prořeže
trávník a provzdušňovač ho díky drátkům provzdušní. Na
trhu je dnes už řada strojů, tzv. 2 v 1, tedy vertikutátor
a zároveň provzdušňovač v jednom přístroji, který najed-
nou provede obě činnosti v travním porostu. Například
v Zahradním centru Bauhaus se dají tyto stroje s pětiletou
zárukou pořídit již od dvou tisíc korun.

Dosít a pohnojit 
Po provedení vertikutace nebo provzdušnění náš trávník 

vypadá jako bychom ho zničili. Je to tím, že se do trávníku
dostane více světla, vzduchu, vody a živin. Proto nesmíme

zapomenout takto ošetřený trávník pohnojit, a to nejlépe 
travním hnojivem s dlouhodobým účinkem. Holá místa 
dosejeme travním osivem obnova, které umožní rychlé 
oživení trávníku s následným plným zapojením. Poté trávník 
pokropíme. Pro dohnojení odborníci doporučují použít do-
lomitický vápenec, který stabilizuje pH půdy, čímž dojde k 
lepšímu hospodaření s vláhou a hnojivy, a zlepší se kvalita 
trávníku.

Na pilku a žebřík zapomeňme 
Toto období patří také prořezávání okrasných keřů, 

a tím jejich prosvětlení. Polokeře prořezáváme téměř 
až k zemi. Prořezáváme také vinnou révu. Ale nejen 
to. Neměli bychom zapomenout na hnojení. Dusíkatým 
vápnem a hydrokomplexem dodáme po zimě dusík 
do půdy, který oživí rostliny a keře. Dostanou tak zpět 
pěknou zelenou barvu. Hořká sůl pak zabrání dalšímu 
hnědnutí jehličí. A jaké nástroje použít pro jarní prořez? 
Dříve to byla ruční pilka a žebřík. Dnes je ovšem vše 
mnohem snadnější. V Zahradním centru Bauhaus mají 
široký výběr elektrických nebo benzinových nůžek na 
živé ploty. Pro méně dostupná místa pak můžeme použít 
tyto nůžky v teleskopickém provedení, anebo si pořídíme 
odvětvovací a prořezávací pily. Pro zpracování zahrad-
ního odpadu dobře poslouží drtič.

Jak provádět vertikutaci 
Nejprve trávník krátce upravíme sekačkou. Je lepší 

provádět vertikutaci vícekrát v rozmezí několika týdnů 
jen do hloubky tří milimetrů než pouze jednou a hlouběji. 
Požadovaná hloubka řezu u pěstěného trávníku je zhruba 
3 milimetry, u divokých trávníků je to kolem pěti milimetrů. 
V každém případě nastavíme hloubku řezu tak, aby se 
nože při zapnutém motoru dotýkaly země. Pokud nebyl 
trávník dlouhá léta vertikutován, pak je třeba jej v podél-
ném a ještě v příčném směru zpracovat. Po této proceduře 
ale trávník potřebuje určitý čas na regeneraci. Vertikutaci 
provádíme na trávníku nejméně tří roky starém, a to pro-
to, že mladý trávník, který ještě není pevně zakořeněný, 
bývá často vytrhán. Po vertikutaci z trávníku odstraníme 
uvolněný materiál, aby se z těchto zbytků nevytvořila 
travní plsť. Vhodný čas pro provzdušnění trávníku je tehdy, 
když půda je po delší období vystavena teplotě nejméně 
8 stupňů Celsia. Měla by být také dobře vyschnutá. Při 
opakované vertikutaci dáváme pozor, abychom se strojem 
jeli pod úhlem 20 stupňů oproti předchozí vertikutaci, jen 
tak totiž dojde k optimálnímu prokypření trávníku. S udu-
sanou půdou si poradíme tak, že do rýh, které za sebou 
vertikutátor zanechává, nasypeme křemičitý písek, a to 
zhruba 3 až 5 litrů na metr čtvereční trávníku. Tato péče 
šetrná vůči životnímu prostředí je také vhodná v případě 
silně jílovité půdy. Po vertikutaci trávník zalijeme, holá 
místa dosejeme vhodným travním osivem a pohnojíme ho 
vhodným travním hnojivem Gardol. (top)

V zásadě jsou důvodem vhod-
nosti dřevostaveb k výstavbě
v pasivním standardu jejich
současné technologické kon-
strukční postupy, které pasivní
standard přímo předpokládají.
Základem konstrukce každé
montované dřevostavby jsou
sendvičové izolované panely 

s výbornými tepelně izolačními 
vlastnostmi. A zásadním kri-
tériem pro dosažení pasivní-
ho standardu vzduchotěsnost 
celého pláště včetně střechy, 
základů a výplní stavebních 
otvorů.

Ohromnou výhodou monto-
vaných dřevostaveb je rychlost 

jejich výstavby. Není problém 
postavit na připravenou zákla-
dovou desku hrubou stavbu 
dokonce během několika dnů. 
Běžně je přitom dodavateli 
uváděn jeden měsíc. Dobu vý-
stavby ovlivňuje konkrétní vol-
ba stavební konstrukce a systé-
mu výstavby domu. Jednotlivé 

díly jsou nejprve připraveny ve 
výrobní hale a poté montovány 
na místě stavby. 

Tepelnou izolaci tvoří buďto 
minerální vata či polystyréno-
vé desky, nebo i jiné materiály 
(například izolace z konopí). 
Minerální vlna se umisťuje mezi 
dvě sendvičové desky, polysty-
rén taktéž, nebo na vnější část 
nosné konstrukce. V sendvičo-
vých konstrukcích se nejčastěji 
používají OSB desky a obdobné 
materiály. Konečná úprava stěn 
bývá z interiérové strany reali-
zována nejčastěji sádrokartony. 

Stavíme za absence takzva-
ných mokrých procesů výstav-
by, čili na sucho. Díky tomu je 
možné stavět po celý rok, bez 
ohledu na venkovní teploty – 
dřevostavba nemusí vysychat. 
Navíc můžeme dům začít užívat 
ihned po jeho dokončení. 

Také fasádu je přitom mož-
né realizovat suchou cestou, 
nikoli tedy jako tenkovrstvou 
stěrkovou omítku, aby dřevo-
stavba vypadala zvenčí jako 
zděný dům, ale fasádním ob-
kladem. Obzvláště dřevěný ob-
klad vypadá na dřevostavbách 

výborně a je to logické, patří 
totiž k nim.

Dřevostavba je i přes své 
výborné tpelně izolační schop-
nosti velice subtilní konstrukcí, 
která nám ušetří obytný pro-
stor, respektive zmenší potře-
bu zastavěné plochy až o 10%. 
Subtilní jsou obvodové kon-
strukce i vnitřní příčky. Dřevo 
jakožto stavební materiál při-
tom nabízí zdravé vnitřní pro-
středí a díky svým vlastnostem 
umožňuje využít úsporné tech-
nologie pasivních domů.

 Pokračování příště...
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Semifi nálová utkání krajské ligy přinesla neobyčejná dramata

Boskovice jsou opět ve finále

Bohumil Hlaváček

Svatá Kateřina, Blansko - 
Mezi vyhlašovanými sportovci 
města Blanska za uplynulý rok 
se objevila jedna neokoukaná 
tvář. V desítce se octla také křeh-
ká zdánlivě nenápadná dívenka. 
Že je to již ostřílená motocyklo-
vá závodnice, by napadlo málo-
koho. 

Zapamatujme si jméno Roma-
na Tomášková. Je jí třináct let 
a pochází ze Svaté Kateřiny. Jak 

se říká, je odkojená benzínem, po 
okruzích se pohybuje od svých tří 
let. Ve čtyřech seděla poprvé na 
minibiku, od sedmi má závodní 
licenci. První sezonu žádný vý-
raznější výsledek nezajela, od 
druhé už se však pohybuje ve vý-
sledkových listinách jen nahoře. 
Mezi samými kluky, kteří to těž-
ko „rozchází“.

Kde se její talent vzal? „Já jsem 
dřív jezdil motokáry. Před deseti 
lety jsem navštívil kamaráda, 
který měl minibike. Koupili jsme 

ho pro syna kolegy z práce. Nám 
se narodil ještě kluk a tak jsem 
v rámci hlídání začal brát Ro-
manku po závodech,“ vzpomíná 
její otec Pavel Tomášek. Synovi 
kolegy to ale příliš nešlo. „Jak 
Romča dospěla do vyššího věku, 
začala to zkoušet ona. Z nejmen-
ších motorek přešla přes padesát-
ky postupně až na ještě silnější,“ 
popisuje. 

Tatínek se postupem času roze-
šel s manželkou a má nyní dcerku 
ve své péči. Jak přiznal, začíná 

mít o ni při závodech už i strach. 
„Ty motorky jsou silné, rychlé 
jako hrom, jen to letí,“ pokyvuje 
hlavou. Na stopětadvacítce má 
Romana najeto na Slovakia Rin-
gu spousty okruhů, jezdila hodně 
výborné časy. „Nechtěli nás tam 
napřed pustit, že má teprve dva-
náct. Museli jsme absolvovat ško-
lení. Pak pořadatelé upozorňovali 
ostatní, ať dávají pozor, že s nimi 
budet jezdit malá holka. Romča 
se napřed tři kola otrkávala a pak 
to začala některým i na silnějších 

motorkách pořádně nandávat,“ 
směje se Pavel Tomášek. 

Jak talentovanou závodnici be-
rou její chlapečtí kolegové? „No, 
nemůžou ji vystát. Jsou sice ka-
marádi, ale při závodech vypuk-
ne hon na Romanu. Je to pro ně 
otázka prestiže. Většinou ale mají 
smůlu, poráží je,“ popisuje. Jeho 
dcera chodí na blanenskou ZŠ Er-
benova. Hraje i fotbal, to je pro ni 
dobrá fyzická příprava. „Tak tro-
chu teď už z donucení také hraje 
na klávesy, baví ji tancování,“ 

vypočítává tatínek náplň jejího 
volného času.

Do nové sezony dostala Ro-
mana Tomášková právě v těchto 
dnech zcela nový stroj. „Je to 
sériová motorka, peníze jsme na 
to sehnali. Teď potřebujeme ješ-
tě asi tak půl milionu na sezonu. 
Se sponzory to ale samozřejmě je 
špatné, to není třeba říkat,“ krčí 
rameny Tomášek. Jeho dcera již 
nedočkavě závodní okruhy vyhlí-
ží, nemůže se dočkat, až usedne 
zase do sedla.

Romana Tomášková je nastupující motorkářskou hvězdou

Závodnice. Romana Tomášková na tra  .  Foto Pavel Tomášek Doma. S vyhranými trofejemi.  Foto Pavel Tomášek

Co letos čeká Romanu Tomáškovou?Co letos čeká Romanu Tomáškovou?

Kalendář přeboru ČR, MČR a ALPE ADRIA 2012 
28.-29. 4. Slovakia Ring (SK) 

12.-13. 5. Masarykův okruh Brno (CZ)

2.-3. 6. Pannonia-Ring (H)

16.-17. 6. Autodrom Most (CZ) 2 závody

14.-15. 7. Autodrom Most (CZ)

28.-29. 7. Tor Poznaň (PL)

1.-2. 9. Hungaroring (H)

29.-30. 9. Automotodrom Brno (CZ) 2 závody

Plavecké naděje v Blansku
Blansko, Boskovice - Již podeváté se sešli minulý víkend v blanenské 

pětadvacítce nejmladší plavci jedenácti oddílů Jihomoravského kraje na 
tradičním blanenském závodě. Na sto padesát sedm až desetiletých plavců 
bojovalo v bazéně nejen se soupeři, ale před startem také s velkou nervozi-
tou. A aby ne, když většina z nich stála na startovních blocích vůbec poprvé, 
a navíc ještě před k prasknutí přeplněným diváckým sektorem. Odměnou za 
předvedené výkony jim byl potlesk přítomných a především pochvala od 
trenérů. Ti nejlepší pak zářili na stupních vítězů, když jim zástupci pořádají-
cího klubu ASK Blansko předávali diplomy, medaile a poháry.

Domácí oddíl zastupovalo jedenadvacet plaváčků – osmnáct z družstva 
přípravky a tři ze skupiny závodního plavání. Tato sestava získala pro Blan-
sko v silné konkurenci čtyři medaile. V kategorii desetiletých dohmátl hned 
dvakrát na medailových pozicích Štěpán Pokorný. Stříbro bral na padesátce 
znak a bronz na padesátce kraul. V nejmladší kategorii, teprve sedmiletých, 
získali svou první medaili David Ševčík, který zvítězil na trati 25 m kraul, 
a Tereza Rašková, která na stejné trati dosáhla na bronzovou medaili. Dva 
ze čtyř pohárů za nejlepší výkon v kategoriích devíti a desetiletých si odve-
zl Plavecký klub Krokodýl Brno a po jednom Lokomotiva Česká Třebová 
a Slovan Hodonín.

Tuto sobotu na tradičních plaveckých závodech Jarní cena Boskovic byla 
ze šesti oddílů Jihomoravského kraje (Hustopeče, Hodonín, Vyškov, Brno, 
Blansko a Boskovice) nejpočetnější a také nejúspěšnější blanenská výprava. 
Třicet plavců tohoto oddílu získalo celkem dvacet osm medailí, z toho devět 
zlatých, jedenáct stříbrných a osm bronzových. Blanenští zvítězili, a to s vel-
kým náskokem, i v závěrečných štafetách mužů a žen. Je třeba zdůraznit, že 
blanenské družstvo mělo tentokrát ve svém středu velkou posilu, neboť mís-
to nemocného Dominika Špačka startoval v kategorii mužů jeho jmenovec, 
bývalý úspěšný český reprezentant a dálkový plavec, současný nejlepší vod-
ní záchranář v republice a trenér Michal Špaček. Ten také výrazně pomohl 
k vítězství mužské štafety. Mladší generace plavců s údivem sledovala jeho 
vynikající a stále ještě profesionální starty, obrátky a především velmi rychlé 
tempo na trati, kterému nestačil ani jeho tréninkový svěřenec Jan Vencel.

Zlaté medaile v individuálních startech vybojovali pro Blansko Michal 
Špaček, Jan Vencel, Veronika Zamazalová, Hana Kopřivová a Petra Pokor-
ná. Vítězná štafeta mužů na 4x50m polohový závod plavala ve složení Špa-
ček, Hort, Vencel J., Vencel M. O vítězství děvčat se zasloužila Kopřivová, 
Zamazalová, Pokorná P., Pokorná B. Další medaile ze stříbrného a bron-
zového kovu získali Michal Vencel, Zdenek Kocián, Radim Švarc, Michal 
Špaček ml., Barbora Sedláková a Kateřina Bachratá. Hned za Blanskem 
skončilo s třiadvaceti medailemi boskovické družstvo. Jemu přinesli zlaté 
kovy Anna Tlamková, Andrea Husovská, Vojta Přibyl a Filip Tlamka. (vv)

Úspěšné blanenské naděje.  Foto Věra VencelováÚspěšné blanenské naděje.  Foto Věra Vencelová

Kometa ve čtvrtfi nále. Co bude dál...???
Hokejisté Komety zažívají nejpovedenější sezonu od svého návratu 

do extraligy. Osmé místo v základní části bylo pro většinu fanoušků 
balzámem na jejich krvácející srdíčka, která musela dva roky po sobě 
trpět při bojích o záchranu v nenáviděném play-out.

Všichni věřili, že předkolo play-off proti Kladnu nebude konečná. 
A povedlo se. Možná ještě suverénněji, než většina příznivců modro-
bílé šlechty předpokládala. Po vítězství 3:0 na zápasy se parta trenéra 
Zdeňka Venery vznáší na ramenou svých fanoušků. A to teprve to pra-
vé hokejové šílenství začíná. Ve čtvrtfi nále Kometa narazí na indiány 
z Plzně nebo pražskou Spartu. Souboje s Martinem Strakou, Tomášem 
Vlasákem, Radkem Dudou nebo Petrem Tonem, Michalem Brošem či 
Petrem Tenkrátem, to bude teprve to pravé pošušňáníčko. I když jsou 
oba případní soupeři favoritem, Kometa určitě nesloží zbraně. V zádech 
se skvělými fanoušky, s vynikajícím brankářem Trvajem, obránci Žižkou, 
Bičánkem či Malcem a útočníky Čermákem, Divíškem, Petrovickým, 
Holcem či Dlouhým se nemusí bát nikoho.  Pavel Šmerda

Bohumil Hlaváček

Boskovice, Blansko - Osud 
tomu chtěl, aby letošní semifi nále 
hokejové krajské ligy Jižní Mora-
vy a Zlínska proti sobě odehrály 
celky Boskovic a Blanska. Hoke-
jisté obou týmů předvedli bojovné 
výkony. Blansko v obou utkáních 
sahalo po výhře, šťastnější ale 
byla Minerva, která si tak zahraje 
po roce znovu fi nále. Soupeřem 
jí budou favorizované Moravské 
Budějovice, první zápas se hraje 
dnes na jejich ledě. 

1. semifi nále: SK Minerva 
Boskovice – Dynamiters Blan-
sko HK 7:6 (0:1, 3:2, 4:3). Bran-
ky: 30:31 Látal (Maksa), 31:43 
Okénka (Karný, Komínek), 34:35 
Maksa PP (Kroupa), 42:05 Pra-
chař (Karlíček), 52:24 Komínek 
(Karlíček, Kroupa), 58:01 Veselý 
TS, 58:45 Látal PP (Karný) – 4:44 
Jakubec (Kocman), 28:21 Hrůza 
OS (Tesař), 30:51 Berka Miroslav 
(Hrůza), 40:24 Kuběna PP (Jaku-
bec, Bílý), 45:54 Tesař OS (Anto-
ňů), 54:40 Kuběna (Berka Miro-
slav, Hrůza). Vyloučení: 8:13, na-
víc Hrůza OT 10 min, Němec 2 x 
OT 10 min, Antoňů 5 + TH, Tesař 
5 + TH (všichni Blansko); využití 
2:1, v oslabení 0:2. Diváků: 280.

První třetina nenasvědčovala, 
že v zápase padne nakonec tako-
vé množství gólů. Jedinou trefu 
zaznamenal hostující Jakubec 
v 5. minutě. I druhá branka pad-
la z blanenské hokejky, skóroval 
po nahrávce Tesaře Hrůza. Látal 
sice snížil, po dorážce Berky ale 
Blansko vedlo znovu o dva góly. 
Stav dlouho nevydržel. Po doráž-
ce Okénky a bombě Maksy bylo 
srovnáno.

Do třetí dvacetiminutovky 
vkročili lépe Dynamiters, když je 
do vedení poslal Kuběna. Přeta-
hovaná pokračovala, Prachař ve 
43. minutě srovnal, aby Antoňů 
posunul krátce na to do vedení 
opět hosty. Na 5:5 srovnal po teči 
Komínek, odskočil opět Kuběna. 
Vypjatý zápas se řítil do koncov-
ky. V té měli více štěstí domácí. 
Antoňů na začátku 59. minuty 
zahrál ve svém brankovišti rukou 
a došlo na trestné střílení. Provi-
nilec ještě stačil po konfl iktu ode-
jít do sprch, vyrovnávací branku 
Veselého již neviděl. 

A nebylo toho pro Blansko 
dost. V přesilovce překonal jejich 
brankáře dorážkou Látal a bylo 
rozhodnuto. Tesař se následně 
rovněž nepohodl s hlavním sudím 
a musel nedobrovolně ven. Bos-

kovice si již těsné vedení pohlí-
daly. 

2. semifi nále: Dynamiters 
Blansko HK – SK Minerva Bo-
skovice 5:6 (3:1, 1:4, 1:1). Bran-
ky: 0:52 Hrůza (Berka Miroslav), 
10:59 Berka Miroslav PP (Berka 
Milan, Hrůza), 14:30 Berka Mi-
roslav (Bažant), 26:00 Kuběna 
PP (Jakubec), 52:03 Berka Mi-
roslav (Bažant) – 6:46 Komínek 
(Blaha), 22:47 Prachař (Kroupa), 
23:09 Látal (Karný), 30:40 Okén-
ka (Provazník), 35:11 Karný (Pra-
chař, Okénka), 50:05 Komínek OS 
(Světlík). Vyloučení: 6:13, navíc 
Blaha (SKMB) a Štěpánek (Blan-
sko) oba OT 10 min, využití 2:0, 
v oslabení 0:1. 320 diváků.

Tesař, Antoňů, Němec. Tři 
zkušení borci chyběli domácí-
mu trenéru Petru Drahovzalovi. 

Jeho svěřenci ale začali skvěle, 
hned v první minutě je poslal do 
vedení Hrůza. Hosté sice kontro-
vali Komínkem, Dynamiters ale 
díky dvěma trefám Berky odsko-
čili před první přestávkou o dvě 
branky. 

Neuběhly ani tři minuty druhé 
části hry a díky Prachařovi a Láta-
lovi to bylo 3:3. Domácí dokázali 
odpovědět při přesilovce Kubě-
nou. Další dva záznamy v gólo-
vém zápise ale patřily hostům. 
Díky Okénkovi a Karnému se 
skóre otočilo před druhou sirénou 
ve prospěch Minervy. Ta v druhé 
třetině patrně rozhodla o osudu 
utkání. V té poslední dal na 4:6 de-
set minut před koncem Komínek. 
Berka sice ještě zkompletoval svůj 
hattrick, na vyrovnání však už 
Blansku nezbyl čas ani síly. 

Druhé semifi nále.  Foto Bohumil HlaváčekDruhé semifi nále.  Foto Bohumil Hlaváček

Boskovice - Jedna třetina za 
nimi, dvě třetiny krásné dřiny ješ-
tě před sebou. Amatérští účastníci 
běžecké přípravy k Běhu za sedmi-
zubým hřebenem Připrav se 2012 
zvládli první měsíc ze své čtvrt 
roku trvající cesty k lepší fyzické 
kondici i pokoření květnového zá-
vodu, vedoucím ulicemi a okolím 
Boskovic. Zatím trávili více času 
v tělocvičně a posilovně, až nyní 
společně vyběhli na jeden z prv-
ních větších výběhů v přírodě.

Běh se běžně provozuje na sně-
hu a s venkovními tréninky se od 
začátku počítalo v předem daném  
plánu. Únorové počasí ale přineslo 
mrazy tak tuhé, že se běžci na radu 
trenéra raději schovávali pod stře-
chou a běžecká cvičení zaměřená 
na koordinaci pohybu i na radost si 
plnili na parketách tělocvičny. 

Na ovál vyhlíželi jen při klusu 
podél oken. „Nemělo cenu v dva-
cetistupňových mrazech riskovat 
nachlazení nebo podvrtnutí kotní-
ku na ledu skrytém pod ledem,“ 
objasňoval kouč František Ošlejšek 
své rozhodnutí. S nástupem jarních 
teplot se sedmnáct běžců pomalu 
přesunulo ven, uvnitř zůstávají jen 
při posilování, když výbušnou sílu 
do nohou pumpují v posilovně.

Kromě dvou společných a něko-
lika nepovinných výběhů týdně na 
sportovce čeká dvoudenní soustře-
dění, od kterého si pořadatelé Běhu 
za sedmizubým hřebenem a projek-
tu Připrav se slibují utužení party a 
zkušenost s intenzivním tréninkem 
o dvou až třech fázích za den, tedy 
přípravou typickou pro profesioná-
ly. Odehraje se koncem března, za 
lokalitu zvolili Suchý. 

Touto dobou by běžci měli po-
malu přemýšlet, jakou délku závo-
du zvolí. V rozhodování by mělo 
pomoci soustředění, ale také kont-
rolní běhy, které se odehrávají kaž-
dou druhou až třetí sobotu, běhají 
se v uvolněnějším tempu a jsou za-
měřeny spíše na vzdálenost, než na 
rychlost. Při nich si účastníci ově-
řují, jakou dálku zvládnou a na ja-
kou si mohou troufnout v závodě. 

Minulý víkend si navíc užíva-
li božské počasí, které v klidném 
sobotním ránu k poklidnému běhu 
krajinou doslova vybízelo. Sku-
pinka se vydala na cyklostezku 
směrem od Boskovic k Mladko-
vu, a přestože kolovaly vtipy typu 
„když to nezvládneme, tak jede 
autobus“, v závěrečných metrech 
se jednotliví běžci doznávali, že už 
jen samotná účast v projektu je pro 

ně vítězstvím. Běžet, trénovat na 
závod, donutit se k pohybu.

Do běžecké blaženosti se můžete 
zapojit také vy. Jen si se svou regis-
trací na Běh za sedmizubým hřebe-
nem raději pospěšte, protože nejvý-
hodnější cena startovného platí jen 
do poloviny tohoto měsíce. „Navíc 
jsme vyhlásili soutěž týmů, takže 
se můžete přihlásit na hlavní závod 
se svými čtyřmi kamarády nebo 
kolegy z práce,“ připomíná organi-
zátor Petr Bartošek.

Na internetové stránky Sportuj-
snami.cz by však měli zavítat také 
ti, kdo by se rádi připojili k organi-
začnímu týmu a stali se dobrovol-
níky. V závodní den 1. května je 
potřeba pomoc u trati či VIP pro-
storách. Každý dobrovolník získá 
na památku speciální dobrovolnic-
ké tričko a občerstvení. (ht)

Běžci mají za sebou již třetinu přípravy
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Jelikož se kvapem blíží začátek 

jarní sezony, reagujeme na vaše 
prosby o zařazení podzimní tabul-
ky a jarního losu krajského přebo-
ru mužů.

Tabulka po podzimu
  1.  Vracov  16  10  4  2  41:18  34
  2.  Znojmo  16  9  4  3  34:25  31
  3.  Bzenec  16  9  2  5  24:12  29
  4.  Rousínov  16  9  2  5  28:18  29
  5.  Blansko  16  7  7  2  31:19  28
  6.  Kyjov  16  8  3  5  25:15  27
  7.  Novosedly  16  8  3  5  19:19  27
  8.  M. Krumlov  16  7  4  5  20:19  25
  9.  Ráječko  16  6  2  8  16:19  20
  10.  Kuřim  16  5  4  7  29:30  19
  11.  Rajhrad  16  4  7  5  21:25  19
  12.  Boskovice  16  4  6  6  25:34  18
  13.  Ivančice  16  4  5  7  24:21  17
  14.  Podivín  16  3  3  10  25:41  12
  15.  Zbýšov  16  3  1  12  14:37  10
  16.  Rájec  16  2  3  11  11:35  9

Jarní los
V závorce začátky utkání (po-

kud není uvedeno jinak)
16. kolo (15.00) 24. 3.: Znojmo 

– Rájec-Jestřebí, Bzenec – Blan-
sko, Rousínov – Vracov, Kuřim – 
Zbýšov, Boskovice – Novosedly. 
25. 3.: Ivančice – Podivín, Ráječ-
ko – Rajhrad, Kyjov – M. Krum-
lov (10.15). 

18. kolo (15.30) 31. 3.: Bos-
kovice – Rájec-Jestřebí (18.00), 
Novosedly – Blansko, Znojmo – 
Podivín, Bzenec – M. Krumlov, 
Rousínov – Zbýšov. 1. 4.: Ivan-
čice – Vracov, Kyjov – Rajhrad 
(10.15), Ráječko – Kuřim. 

19. kolo (15.30) 7. 4. Kuřim 
– Rousínov, Rajhrad – Ivančice, 
Vracov – Bzenec, Podivín – No-
vosedly, Blansko – Rájec-Jestřebí, 
8. 4. Ráječko – Boskovice, Zbýšov 
– Kyjov, M. Krumlov – Znojmo.

20. kolo (16.00) 14. 4.: Bosko-
vice – Blansko, Novosedly – M. 
Krumlov, Znojmo – Vracov, Bze-
nec – Rajhrad. 15. 4.: Rájec-Jes-
třebí – Podivín, Ivančice – Zbýšov, 
Kyjov – Kuřim (10.15), Rousínov 
– Ráječko (10.15).

21. kolo (16.00) 21. 4.: Rousí-
nov – Boskovice, Kuřim – Ivan-
čice, Rajhrad – Znojmo, Vracov 
– Novosedly, Podivín – Blansko. 
22. 4.: Ráječko – Kyjov, Zbýšov 
– Bzenec, M. Krumlov – Rájec-
Jestřebí.

22. kolo (16.00) 28. 4.: Bos-
kovice – Podivín, Blansko – M. 
Krumlov, Novosedly – Rajhrad, 
Znojmo – Zbýšov, Bzenec – Ku-
řim. 29. 4.: Rájec-Jestřebí – Vra-
cov, Ivančice – Ráječko, Kyjov – 
Rousínov (10.15). 

23. kolo (16.30) 5. 5.: Rousí-
nov – Ivančice, Kuřim – Znojmo, 
Rajhrad – Rájec-Jestřebí, Vracov 
– Blansko. 6. 5.: Kyjov – Bosko-
vice (10.15), Ráječko – Bzenec, 
Zbýšov – Novosedly, M. Krumlov 
– Podivín. 

30. kolo (16.30) 8. 5.: Bosko-
vice – Zbýšov, Rajhrad – Kuřim, 
Vracov – Ráječko, M. Krumlov – 
Rousínov, Podivín – Kyjov, Blan-
sko – Ivančice, Rájec-Jestřebí – 
Bzenec, Novosedly – Znojmo.

24. kolo (16.30) 12. 5.: Bosko-
vice – M. Krumlov, Podivín – Vra-
cov, Blansko – Rajhrad, Novosedly 
– Kuřim, Znojmo – Ráječko, Bze-
nec – Rousínov, Ivančice – Kyjov. 
13. 5.: Rájec-Jestřebí – Zbýšov.

25. kolo (16.30) 19. 5.: Rousí-
nov – Znojmo, Kuřim – Rájec-Jes-
třebí, Rajhrad – Podivín, Vracov – 
M. Krumlov. 20. 5.: Ivančice – Bo-
skovice, Kyjov – Bzenec, Ráječko 
– Novosedly, Zbýšov – Blansko.

26. kolo (16.30) 25. 5.: M. 
Krumlov – Rajhrad (17.30). 26. 
5.: Boskovice – Vracov, Podivín 
– Zbýšov, Blansko – Kuřim, No-
vosedly – Rousínov, Znojmo – 
Kyjov, Bzenec – Ivančice. 27. 5.: 
Rájec-Jestřebí – Ráječko. 

27. kolo (16.30) 2. 6.: Bzenec – 
Boskovice, Rousínov – Rájec-Jes-
třebí, Kuřim – Podivín, Rajhrad 
– Vracov. 3. 6.: Ivančice – Znoj-
mo, Kyjov – Novosedly (10.15), 
Ráječko – Blansko, Zbýšov – M. 
Krumlov. 

28. kolo (16.30) 9. 6.: Bosko-
vice – Rajhrad, Vracov – Zbýšov, 
Podivín – Ráječko, Blansko – Rou-
sínov, Novosedly – Ivančice, Zno-
jmo – Bzenec. 10. 6. M. Krumlov 
– Kuřim, Rájec-Jestřebí – Kyjov. 

29. kolo (16.30) 16. 6.: Znojmo 
– Boskovice (10.15), Bzenec – 
Novosedly, Ivančice – Rájec-Jes-
třebí, Rousínov – Podivín, Kuřim 
– Vracov, Zbýšov – Rajhrad. 17. 
6.: Kyjov – Blansko (10.15), Rá-
ječko - M. Krumlov.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - Maraton čtyř 
zápasů v osmi dnech mají za se-
bou fotbalisté FK Blansko. Tři 
utkání turnaje Líšeň Cup, jeden 
přátelský. Náročný anglický tý-
den dokonale prověřil jejich fy-
zickou připravenost. K radosti 
trenéra Michala Kuglera se poda-
řilo ve třech případech vyhrát. 

Porážka s favoritem z Prostě-
jova v posledním kole náročné-
ho líšeňského zimního turnaje 
byla trochu očekávaná, nemuse-
lo k ní ale nakonec vůbec dojít. 
Kádr soupeře je prošpikován hrá-
či s prvoligovými zkušenostmi. 
V základní sestavě mimo jiné 
nastoupili Lukáš Zelenka, Tomáš 
Hunal, Ivo Zbožínek, Roman Ja-
noušek, v brance Tomáš Bureš, 
chyběl jen Michal Pospíšil. Blan-
sko ale začalo zcela bez respektu 
ze slavných jmen, zejména mla-
díci Zouhar či Šplíchal je místy 
i přehrávali. Po zranění zahrál 
výborně na levé záloze Šenk. Ten 
měl hned dvě šance. Prostějovu 
paradoxně k výhře stačila jediná, 
kterou mazácky ve druhém polo-
čase proměnil. 

„Jsem s výkonem kluků velice 
spokojen, měla to být minimálně 
remíza. Zahráli jsme dobře po tak 
náročném programu. Teď musíme 
chvilku vydechnout před závěreč-

Blanenš   fotbalisté hráli čtyři zápasy za osm dní, trenér je s výsledky spokojen

Prostějovští vyhráli jen se štěstím

ným fi nišem přípravy,“ usmíval 
se kouč Kugler.

Ten byl spokojen i se čtvrteční 
dohrávkou s Rousínovem. V prv-

ním poločase se sice Blanenští k 
ohrožení branky Rousínova pří-
liš nedostali, po přestávce se ale 
začalo zostra. Po faulu na Crháka 

otevřel z penalty ve 49. minutě 
skóre Bubeníček. O jedenáct mi-
nut později to bylo již 2:0, když 
po centru Šenka dal gól Hansl. 
Hosté korigovali v 66. minutě.

Minulý víkend hráli Blanenští 
v sobotu i v neděli. Nejprve je 
potkal v rámci líšeňského turna-
je mladší dorost Zbrojovky, kte-
rý vede na podzim ještě trenér 
A týmu a bývalý kanonýr Boby 
Brno a Rapidu Videň René Wag-
ner. Jeho svěřenci měli v první 
půli více ze hry, Bednáře v 17. 
minutě zachraňovala tyč. Mužem 
zápasu se stal po změně stran Ou-
lehla. Ten nejprve v 57. minutě 
po povedené individuální akci 
Doležela a přihrávce do vápna 
z otočky propasíroval míč poprvé 
do branky, aby druhou trefou po 
centru Zouhara v 74. minutě uza-
vřel účet utkání. 

Následující den fotbalisté 
FK Blansko nastoupili na umělé 
trávě stadionu Sparty Brno proti 
desátému týmu krajského přebo-
ru Vysočiny Velké Bíteši. V bo-
jovném utkání šel soupeř do ve-
dení ve 29. minutě. Do půle ale 
vyrovnal zkušeně s chutí hrající 
Janda. Po návratu z kabin převza-
lo otěže zápasu Blansko. Po faulu 
na Crháka dal z pokutového kopu 
na 2:1 kapitán Bubeníček, pečetil 
v 71. minutě po Pernicově při-
hrávce opět Janda. 

Výsledky: FK Blansko – 1. FK 
Prostějov 0:1 (0:0). Blansko: Ju-
ran – Bubeníček, Maška, Šplí-
chal, Šíp – Jarůšek, Zouhar, Du-
pal, Doležel, Šenk – Crhák. Stří-
dali Bednář, Nečas, Vašák. FK 
Blansko - FRAMOZ Rousínov 
2:1 (0:0). Branky: 49. Bubení-
ček z pen., 60. Hansl - 66. Makiš. 
Blansko: Bednář - Bubeníček, 
Maška, Šplíchal, Jarůšek - Sed-
láček, Vašák, Zouhar, Oulehla 
- Doležel, Crhák. Střídali: Šenk, 
Hansl, Brichta, Juran. FC Spar-
tak Velká Bíteš – FK Blansko 1:3 
(1:1), Branky: 29. Dvořák - 35. 
a 71. Janda, 59. Bubeníček z pen. 
Blansko: Juran - Bubeníček, Maš-
ka, Šplíchal, Jarůšek - Sedláček, 
Janda, Zouhar, Doležel - Crhák, 
Pernica. FC Zbrojovka Brno U17 
– FK Blansko 0:2 (0:0), Branky: 
57. a 74. Oulehla. Blansko: Bed-
nář - Jarůšek, Maška, Martinec, 
Šíp - Sedláček, Šplíchal, Vašák, 
Doležel - Janda, Crhák. Střídali: 
Klimeš, Šenk, Zouhar, Oulehla, 
Juran.

Konečná tabulka 
líšeňského turnaje

  1.  Prostějov  6  6  0  0  17:5  18 
  2.  Líšeň  6  4  1  1  13:6  13 
  3.  Zbroj. U17  6  3  0  3  13:12  9 
  4.  Bystrc  6  2  1  3  10:10  7
  5.  Vyškov  6  2  1  3  6:7  7 
  6.  Blansko  6  2  0  4  5:12  6 
  7.  Rousínov  6  0  1  5  3:15  1

Blansko – Prostějov 0:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Prostějov 0:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Do 
začátku jarní části letošní fotbalo-
vé sezony v krajských soutěžích 
již moc času nezbývá. Týmy hrají 
na zimních turnajích či sjednávají 
přátelská utkání.

Olympia Ráječko sázela na lí-
šeňském B-turnaji po pěti bran-
kách každý zápas. Tentokrát ale 
narazila. Se Šaraticemi prohráva-
la už od první minuty po rohovém 
kopu, na konečný stav 1:1 srovnal 
v 11. minutě po kombinaci Kup-
ského a Martina Sehnala zblízka 
Jan Sehnal. 

„To bylo vše. Nebyl to pěkný 
fotbal, úroveň nemastná nesla-

ná,“ nelíbilo se trenéru Ráječka 
Lubomíru Zapletalovi.

Fotbalisté Rájce-Jestřebí tento 
víkend nehráli. V minulém se ro-
zešli po bezbrankovém výsledku 
s rivalem z Černé Hory. „Ve středu 
jedeme na zápas do Břeclavi, kde 
nás čeká tamní béčko,“ prozradil 
trenér Jaroslav Málek, který stá-
le skládá sestavu. Boj o záchranu 
v krajském přeboru nebudou mít 
jeho svěřenci, kteří přezimují na 
poslední příčce, jednoduchý.

Boskovice odehrály v týdnu 
přátelské utkání s rakouským Eg-
genburgem, který byl u nich na 
soustředění. Soupeři se rozešli 

smírně. V neděli v podvečer pak 
v rámci jejich zimního turnaje po-
razily Kunštát 4:3. „Do stavu 4:1 
to bylo v pohodě, pak jsme ale ne-
pochopitelně zvolnili a protivník 
nás ještě pozlobil,“ uvedl trenér 
Jiří Vorlický, který v přípravě na-
skakuje i jako hráč.

Výsledky: Ráječko – Šaratice 
1:1 (1:1), Sehnal J. Ráječko: Tru-
bák – Bartoš, Kopecký, Tenora, 
Koutný – Štrajt, Kupský, Žilka, 
Laicman – Sehnal M., Sehnal J. 
Střídali Kučera, Badura, Tajnai, 
Žůrek. Rájec-Jestřebí – Černá 
Hora 0:0. Rájec: Klíma – Kuchař, 
Palkaninec, Štrof, Vágner – Pav-

líček, Hájek, Sedlák, Čepa – Ma-
cháček, Petržel. Střídali Stupka, 
Kubásek, Pokorný, Zouhar. Černá 
Hora: Sova – Klepáček, Širůček, 
Tatíček, Kapoun – Bílek, Flígl, 
Trávníček, Čech – Honsnejman, 
Mazal. Střídali Peša, Sedláček. 
Kunštát – Boskovice 3:4 (0:2), Bo-
ček 2, Zámek – Vorlický 2, Horák 
M., Janíček. Kunštát: Loukota I. 
– Pravec, Horák, Hruška, Loukota 
O. – Zámek, Mihola, Španěl, Král 
– Boček, Adámek. Střídali Vichta, 
Tenora, Vodák, Kopecký. Bosko-
vice: Švéda – Müller, Horák Jak., 
Adamec – Stara, Šafařík, Preč, Fojt 
Jiří – Vorlický – Janíček, Horák M. 

Střídali Kalášek, Blaha P. Bořitov 
– Blansko B 2:1 (0:0), Richtr 2 - 
Nečas. Bořitov: Hlavoněk – Jaku-
bec, Mareček, Koláček, Kolínek 
– Jelínek, Knies, Janíček, Vavřík, 
Málek – Bezděk. Střídali Petrák, 
Včelař, Richtr, Feifer. Blansko B: 
Suchý - Kunc, Střecha, Kopecký, 
Juránek - Antal, Paděra, Pokor-
ný, Nečas, Kügl – Pernica. Stří-
dal Rajtšlégr. Lipovec – Kühring 
(Rak.) 2:3 (1:1), Sedlák M., Musil. 
Lipovec: Sedlák O. – Marušák, 
Zouhar V., Sedlák J., Vágner – 
Sedlák R., Sedlák M., Horáček R., 
Lahodný – Zouhar M., Matuška. 
Střídali Musil, Koutný. (bh)

Olympia Ráječko na turnaji v Líšni poprvé nevyhrála

Zbraslavec - Stolní tenisté 
Zbraslavce, kteří jsou v čele ta-
bulky, odjížděli ke dvěma dalším 
venkovním utkáním.

KS II: Slatina C – Zbraslavec 
10:6, Bezděk 3,5, Cetkovský, Kře-
pela R. 1, Krása st. 0,5. Hrušovany 
- Zbraslavec 7:10, Bezděk, Krása 
st. 3,5, Křepela R. 1,5, Cetkovský 
1, Křepela L. 0,5. Slatina C – Bos-
kovice 10:5, nehl. Hrušovany – Bo-
skovice 7:10, nehl. Blansko C – Si-
lůvky 9:9, nehl. Blansko C – Nové 
Bránice 10:3, nehl.

V sobotu ve Slatině narazili 
Zbraslavečtí na nečekaně kvalitní 
celek, který hosty překvapil nasa-
zením dvou mladých hráčů. A ti se 
velkou měrou zasloužili o výhru 
domácích. Na straně hostů zůstal 
Luboš Bezděk s pouze jednou 
prohrou tentokrát osamocen. Na 
výkonu Radima Křepely se pode-
psala zdravotní indispozice a jeho 
obvyklé body k alespoň vyrovna-
nému průběhu chyběly.

Začátek nedělního utkání v Hru-

šovanech vyšel Zbraslaveckým 
snově. Vedli 7:0 a 9:2. Pak však 
domácí začali svou ztrátu mohutně 
stahovat. Potřebný desátý bod zís-
kal až v předposledním zápase Petr 
Krása, jenž v tomto utkání byl tím, 
kdo doplnil stabilně bodujícího 
Luboše Bezděka. Oba se největší 
měrou zasloužili o důležitou výhru 
svého celku. 

Obstojně si vedli i další dva 
okresní zástupci. Remíza s druhý-
mi Silůvkami a povinná výhra nad 
posledními Bránicemi přiblížily 
blanenský C tým opět blíže k zá-
chraně v soutěži. Boskovice vyhrá-
ly jeden zápas.  (bh, rk)
  1.  Zbraslavec  18  14  3  1  173:114  63
  2.  Silůvky  18  12  4  2  165:100  58
  3.  Sokol I C  18  10  3  5  154:104  51
  4.  MS Brno E  18  10  2  6  143:127  50
  5.  Mokrá  18  9  5  4  154:123  50
  6.  Otnice  18  8  1  9  146:141  43
  7.  Boskovice  18  7  2  9  137:149  41
  8.  Blansko C  18  6  4  8  124:139  40
  9.  Slatina C  18  6  4  8  136:145  40
  10.  Holásky  18  5  2  11  106:156  35
  11.  Hrušovany  18  5  1  12  122:157  34
  12.  N. Bránice  18  0  1  17  74:179  19

Zbraslavec vede tabulku

Boj o medaile. Blanenské kuželkářky jsou v první lize tře   a nevzdávají 
boj i o vyšší umístění. V sobotu doma zdolaly Valašské Meziříčí, na výhře 
se podílela i Kamila Šmerdová. Více na str. 15. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček
Pavel Voráč

Blansko - Blanenské stolní te-
nistky si trochu komplikují boj 
o první čtyřku a účast v play-off. 
Minulý týden v předehrávaném 
utkání nestačily na vedoucí Vla-
šim, v neděli pak podlehly přímé-
mu soupeři v boji o play off, týmu 
Nusle Praha. V týdnu se již děv-
čata ve středečním předehrávaném 
utkání 20. kola polepšila, když si 
poradila s rezervním týmem Vla-
šimi.

1. liga ženy: SKST Vlašim – 
TJ ČKD Blansko 9:1, Jirůšková 
1. Sokol Nusle Praha – TJ ČKD 
Blansko 6:4, Jirůšková, Ševčíko-
vá 2. TJ ČKD Blansko A – SKST 
Vlašim B 8:2, Jirůšková 3,5, Šev-
číková 2,5, Suková 2.

Středeční utkání bylo velmi dra-
matické a vyrovnané, i když tomu 
výsledek nenapovídá. Po vyhrané 
čtyřhře a snadném prvním bodu 
Marie Jirůškové odehrála jeden 
z klíčových zápasů Veronika Šev-
číková, když Míkovou zdolala až 
po pětisetové bitvě. Blansko tak 
vedlo 3:0. Pak sice prohrála Pet-
ra Suková 0:3 s nejlepší hráčkou 
soupeře Starou, ale když Ševčí-
ková v dalším utkání na pět setů 
zdolala Lajdovou, vedlo Blansko 
již 4:1. Minimálně remízu zajistila 
domácím svým dalším bodem Ji-
růšková. O tom, že všechny body 
zůstanou v Blansku, rozhodla 
Petra Suková, která si poradila 
s Míkovou, opět v pěti setech. 
Další zápasy pak již měly pouze 
kosmetický charakter. Ševčíková 
prohrála 0:3 se Starou, Suková po-

razila Lajdovou a to opět v pátém 
setu. V posledním zápase si hlad-
ce s Míkovou poradila Jirůšková. 
O vysokém vítězství tedy nakonec 
rozhodly pevnější nervy domácích 
hráček, které ze čtyř pětisetových 
bitev všechny vyhrály.
  1.  Vlašim  18  17  0  1  0  149:31  52
  2.  Voděrady  18  12  3  3  0  117:63  45
  3.  Bohnice  18  9  6  3  0  101:79  42
  4.  Blansko  19  10  3  6  0  105:85  42
  5.  Nusle  18  9  3  6  0  107:73  39
  6.  Litoměřice B  18  6  7  5  0  95:85  37
  7.  Hodonín B  19  6  7  6  0  96:94  37
  8.  Union  18  7  3  8  0  89:91  35
  9.  Vlašim B  20  7  3  10  0  79:121  35
  10.  Dobré B  18  5  2  11  0  76:104  30
  11.  Slavoj  18  2  0  16  0  55:125  22
  12.  Plzeň V  18  1  1  16  0  31:149  21

2. liga ženy: Baník Havířov B 
– TJ ČKD Blansko B 4:6, Tráv-
níčková 3, Suková 2, Slezáková 
1. SK Přerov – TJ ČKD Blansko 
B 0:10, Trávníčková, Suková 3,5, 
Slezáková 3.

Za pomoci Petry Sukové uhrálo 
blanenské ženské béčko dvě důle-
žitá vítězství a opět odskočilo ze 
sestupových míst.
  1.  MS Brno  18  12  5  1  0  116:64  47
  2.  Čejč  18  11  3  4  0  98:82  43
  3.  Neředín  18  10  3  5  0  110:70  41
  4.  Jihlava  18  10  3  5  0  105:75  41
  5.  Havířov B  18  9  3  6  0  109:71  39
  6.  Líšeň  18  10  0  8  0  104:76  38
  7.  Sokol I  18  7  4  7  0  90:90  36
  8.  Břeclav B  18  8  2  6  2  73:107  34
  9.  Dubňany B  18  5  3  10  0  80:100  31
  10.  Blansko B  18  5  3  10  0  83:97  31
  11.  Komořany  18  4  3  11  0  78:102  29
  12.  Přerov  18  1  0  17  0  34:146  20

2. liga muži: TJ ČKD Blansko 
– Matve Uherský Ostroh B 9:9, 
Přikryl A. 3,5, Dudík, Čák 2,5, 
Kvíčala D. 1,5. TJ ČKD Blansko 
– KST Zlín B 10:7, Dudík 3,5, Při-
kryl, Čák 2,5, Kvíčala D. 

Hráči blanenského A týmu po-
tvrdili formu a pohodu z posled-
ních několika týdnů a s bilancí 
jedno vítězství a jedna remíza udě-
lali velmi výrazný krok k záchra-
ně. K úspěchu vedly především 
všechny vyhrané čtyřhry a také to, 
že dokázali bodovat všichni hráči. 
Ve světle posledních výsledků je 
velká škoda rozpačitého začátku 
soutěže, jinak by Blansko bojova-
lo o účast v play off.
  1.  Orlová  18  18  0  0  0  180:60  54
  2.  Choceň  18  17  0  1  0  174:81  52
  3.  Jeseník  18  11  0  7  0  145:120  40
  4.  Uh. Ostroh B  18  8  5  5  0  146:136  39
  5.  Hradec B  18  9  2  7  0  138:126  38
  6.  Blansko  18  7  2  9  0  141:143  34
  7.  Elizza B  18  7  1  10  0  127:150  33
  8.  MS Brno B  18  6  2  10  0  136:159  32
  9.  Holice  18  6  1  11  0  125:146  31
  10.  Zlín B  18  5  1  12  0  111:154  29
  11.  Prostějov  18  4  3  11  0  111:166  29
  12.  Vsetín  18  0  3  15  0  84:177  21

Divize muži: Slovan Hodonín 
– TJ ČKD Blansko B 9:9, Mikula 
4, Voráč 3, Chajda, Kutil L. 1. Jis-
kra Strážnice – TJ ČKD Blansko B 
10:8, Mikula 4, Chajda 3, Voráč 1. 

Velmi těžcí soupeři čekali na 
hráče blanenského rezervního 
týmu. Béčko vedené famózním 
Stanislavem Mikulou ale zabo-
jovalo a jen pár míčků rozhodlo 
o tom, že si z Hodonínska odváží 
pouze jeden bod za remízu..
  1.  Sokol I  18  18  0  0  180:50  72
  2.  Tišnov B  18  14  1  3  161:84  61
  3.  MS Brno D  18  9  3  6  151:125  48
  4.  Strážnice  18  9  3  6  137:149  48
  5.  Hodonín  18  8  3  7  140:139  45
  6.  Znojmo B  18  8  2  8  136:141  44
  7.  Hustopeče B  18  7  3  8  125:142  42
  8.  Blansko B  18  6  4  8  132:139  40
  9.  Dubňany  18  5  6  7  148:141  39
  10.  Slatina  18  6  1  11  126:143  37
  11.  Průkopník  18  2  2  14  82:170  26
  12.  Komořany  18  1  2  15  81:176  23

Blanenské stolní tenistky stále 
bojují o účast v play off
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Kamenictví 
KARETERA  

Absolventka SPgŠ Boskovice 
nabízí hlídání dětí - předškol-
ního i školního věku - kdykoliv. 
Jsem spolehlivá a práce s dětmi 
mě baví. Mobil: 605 369 631, 
 e-mail: hlidani2012@seznam.cz.

Pronajmu byt 1+1 v RD 
v Blansku, prádelna, spíž, vel-
ké prostory, 7 500 Kč/měs. vč. 
inkasa, vlastní vchod, mini za-
hrádka. Havlíčkova ulice, klid-
né prostředí, blízko nemocnice, 
centra i lesa. Tel.: 605 909 476, 
605 198 031.

Nabízím krmnou řepu pro krá-
líky, slepice. Tel.: 607 567 557.

Prodám brambory odrů-

PŮJČKY
HYPOTÉKY
EXEKUCE 
 DRAŽBY

ODDLUŽENÍ
REALITY

739 443 544

úterý 6. března 2012 INZERCE14

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

Firma SINAJ, s.r.o. pronajme 
ve své budově /u kruhového 
objezdu/ místnost o výměře 
16,95 m2. Místnost je vhod-
ná jako kancelář a je v 2 NP. 
Možnost prohlídky po doho-
dě na tel.: 516 417 651.

taxi  FLORENTI Blansko 777 23 77 23 
Boskovice 775 23 75 23

Půjčky 30 - 200 tisíc od přímé-
ho investora, vyhodnocení zdarma. 
Spolupracuji s 1 věřitelem.

 Tel: 733 224 414, 732 547 490

SLUŽBY

KOLOS
s.r.o.

● kompletní stavební práce
● stavby na klíč
● půdní vestavby a nadstavby
● rekonstrukce, modernizace
● zelená úsporám
Dřevařská 17 tel./fax: 516 453 448
680 01 Boskovice e-mail: kolos@topnet.cz

Chcete vylepšit svůj rodinný 
rozpočet. Máte organizační schop-
nosti. Práce na vedlejší, hlavní 
pracovní činnost. Informace tel.: 
608 103104.

TÝDENÍKU

ODBĚRATEL
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PLÁTCE
(nevyplňujte, pokud je odběratel shodný s plátcem)
Jméno..................................... .....  Příjmení...............................................
Název společnosti .....................................................................................
Ulice a číslo ..............................................................................................
PSČ   město .....................................................................
Telefon ......................................................................................................
IČ: ............................    DIČ: ..................................

PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ

 roční  půlroční  čtvrtletní

Způsob platby:    složenkou       fakturou       SIPO

Konečný výběr, prosím, označte křížkem.

Objednávám závazně dne ........................  Podpis .......................

Číslo SIPO:

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 

Přenechám 

BAR S HERNOU
v Blansku

Tel.: 777 238 223

dy Rossela - konzumní 5,--/kg 
a sadbové 6,--/kg. Po dohodě 
dovezu.Tel.: Kunštátsko 
606 920 940. 

Z pozůstalosti po vo-
jácích, letcích, partyzá-
nech, SNB koupím me-
daile, odznaky, průkazy, 
foto, písemnosti. Tel.: 
608 420 808.

Koupím byt 1+1 
v osobním vlastnic-
tví v Boskovicích. Tel.: 
731 932 222.

Prodám RD 4+1 v Lu-
díkově. Tel.: 723 362 310.

Koupím garáž v Bo-
skovicích na ulici Ota-
kara Kubína. Tel.: 
723 362 310.

Koupím pšenici a ječ-
men. Tel.: 723 830 686.

Koupím krmné brambory. 
Tel.: 516 442 649.

Koupím králikárnu. Tel.: 
516 442 649.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Prodám konzumní brambory 
(bio), odrůda Krone a Adéla, 6 kč/
kg, možno i po menším množství. 
Tel.: 724 893 807.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Prodám pozemek v re-
kreační obci Suchý. Výměra 
1 352 m2. Pozemek je travna-
tý, obdélníkového tvaru. Šířka 
19 m. Možnost připojení elek-
třiny. Cena 400 Kč za m2., tel.: 
736 458 388.

Prodám postel - dvojlůžko 
(rám postele s čelem, 2 rošty, 
2 pěnové sendvičové matrace) 
rozměr 210x90 cm, barva olše, 

cena kompletu 2 000 Kč. Mobil: 
724 523 899.

Prodám velmi pěkný žlutý 
čalouněný gauč s opěrkou, mož-
no rozložit na 2 lůžko, rozměr 
190x120 cm, cena 2500 Kč. Mo-
bil: 724 523 899.

Prodám pěkný konferenční 
stolek , deska z keramické dlaž-
by, barva dub, rozměr 110x70 cm, 
cena 800 Kč. Mobil: 724 523 899.

Prodám sektorovou obývací 
stěnu, skříňky plné i prosklené, 
barva buk, šířka 260 cm, výška 
200 cm, cena 1 500 Kč. Mobil: 
724 523 899.

Prodám novou postel, šířka 
160 cm, IKEA, PC 16 000 nyní 

8 000 Kč. Možno vyzkoušet. Tel.: 
602 786 025.

Prodám ledničku BEKO TSE 
1262, třída A+, objem čerstvých 
potravin 101 l, objem zmraže-
ných potravin 13 l. Koupena 
v září 2010. Tel.: 605 780 712.

Prodám psací stůl s výsuvnou 
deskou Ikea Jonas, šířka 151 cm, 
hloubka 85-135 cm, výška 73 cm. 
Koupeno v září 2010, cena 2 490 
Kč. Tel.: 605 780 712.

Prodám 3+1 v Boskovi-
cích (ulice Komenského) za 
1 650 000 Kč. Při rychlém jed-
nání sleva. Informace na čísle: 
777 117 260.

Prodám byt 2+1 OV v Blan-
sku. Vlastní topení, 2 skle-
py. Ihned k nastěhování. Tel.: 
602 840 896. 

Prodám byt 2+KK v Rájci, 
tel.: 731 447 961, volejte prosím 
od 14 do 19 hod.

Prodám garáž v Rájci-Jestře-
bí, nutno vidět, cena dohodou. 
Tel.: 777 089 555.

Prodám RD 6+1 v Brně, řa-
dovku, 3 patra plus suterén, garáž, 
zahrádka před i za domem-vhod-
ný k podnikání, cena k jednání 
5,5 mil. A též prodám RD 3+1 ve 
Skalici se zahradou, posezením, 
pergolou. Cena dohodou. Tel: 
777 357 621.

Prodám použité dveře: 1x 
vchodové pravé 80 cm, cena 1 
500 Kč, 1x interiérové levé 80 
cm, prosklené, cena 650 Kč, 1x 
interiérové levé 60 cm, plné, cena 
350 Kč. Tel.: 777 964 213.

Prodám cihlový RD 5+1 Rá-
ječko, dům je s garáží a terasou, 
bez zahrady, ihned obyvatelný. 
Cena 990 000 Kč.  Tel.: 725 053 
848.

Nabízím prodej nového, nad-
standartního bytu 2+kk (42 
m2) v Blansku – Sever. Ve 3 p., 
prosluněný, vybaven kuchyňskou 
linkou s vestavnými spotřebiči. 
Cena: 1 400 000. Bez RK. Doho-
da možná! Tel.: 777 977 064.

Koupím krmné brambory. 
Tel.: 516 442 649.

Hledám jednopokojový byt 
nebo pokoj k dlouhodobému pro-
nájmu v regionech Boskovicka 
a Blanenska, i na vesnici. Tel.: 
731 370 778.

Pronajmu byt 2+1 v Boskovi-

SLUŽBY

František 
HRUŠKA 

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna

 Světlovody

 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

Prodám 
zavedenou 

CESTOVNÍ AGENTURU 
v Blansku.

Cena dohodou.

Tel.: 724 353 601

Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s.,
Havlíčkova 16, 680 01 Boskovice.

Den otevřených dveří: 9. března 2012
od 12.00 do 16.00 hodin.

cích u centra, 60 m2, 2 x sklep, 2 x 
balkon, po čátečné rekonstrukci. 
Cena: 6 000 Kč nájem + 2 600 Kč 
inkaso. Tel.: 732 586 038. 

Pronajmu byt 3+1 v Jedovni-
cích. Zařízený. Tel.: 777 174 648.

Pronajmu domek 1+1  v Bos-
kovicích částečně zařízený. Tel.: 
721 823 771.

Pronajmu byt 1+1 u cen-
tra Blanska, po celkové re-
konstrukci. Dlouhodobě, 
cena 7 500 Kč včetně inkasa. 
Tel.: 602 786 025.

Nabízím k pronámu garáž 
v centru Blanska - výhodně. Tel.: 
732 169 551.

Daruji do dobrých rukou 

čistokrevného parson russel te-
riéra. Hodný, živé povahy, neho-
dí se k dětem, vhodný do domu 
se zahradou. Tel.: 776 104 676, 
777 948 832.

Prodám cirkulárku domácí 
výroby, kotel a dvě kotliny. I sa-
mostatně. Cena dohodou. Tel.: 
731 706 318.

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Znění inzerátu, fakturační údaje a počet opakování 

zasílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

Jaro se blíží a většina 
z nás bude řešit 

otázku ohledně svého 
automobilu, 

příště se 
můžete těšit 
na speciální 

přílohu

AUTO-MOTO,
kde se dozvíte 

praktické rady tipy.



basketbal
LIVEBOX OP I muži: Černovice – Bo-

skovice 91:77. ASK Blansko – Žďár 82:51. 
ASK Blansko – Boskovice 65:71.
  1.  Husovice  20  20  0  1652:1105  40
  2.  Boskovice  20  17  3  1651:1316  37
  3.  Vysočina  20  14  6  1401:1324  34
  4.  Černovice  20  12  8  1501:1383  32
  5.  Kyjov  20  12  8  1272:1247  32
  6.  Žabovřesky B  20  11  9  1386:1302  31
  7.  Žďár n/S  20  8  12  1299:1391  28
  8.  Tesla  20  8  12  1245:1361  28
  9.  Babice  20  6  14  1375:1534  26
  10.  Husovice B  20  5  15  1313:1487  25
  11.  Znojmo  20  4  16  1264:1593  24
  12.  Blansko  20  3  17  1162:1478  23

OP ženy: TJ ČKD Blansko – VSK UNI 
Brno jun. 61:48. TJ ČKD Blansko – Uni-
verzita B 35:59.
  1.  Uiverzita B  14  13  1  1141:721  27
  2.  Žďár  13  11  2  1029:741  24
  3.  Tesla  13  11  2  894:673  24
  4.  Podolí  13  8  5  874:773  21
  5.  Blansko  13  8  5  793:779  21
  6.  VSK UNI  15  4  11  817:994  19
  7.  Tišnov  12  5  7  671:729  17
  8.  Kyjov  13  4  9  744:864  17
  9.  Vysočina  13  0  13  582:1113  13
  10.  Bílovice  11  1  10  639:797  12 

OP žákyně U15: Tišnov – TJ ČKD 
Blansko 47:32 a 36:47.
  1.  V. Meziříčí  18  18  0  1723:552  36
  2.  Frisco B  16  14  2  1622:485  30
  3.  Blansko  18  9  9  1137:805  27
  4.  Tišnov  16  7  9  913:724  23
  5.  VALOSUN  16  7  9  658:1087  23
  6.  Uh. Brod  18  3  15  533:1552  21
  7.  Rosice  18  2  16  390:1771  20

fl orbal
Jihomoravský přebor muži: TJ Sokol 

Adamov – FBO Orel Boskovice B 2:5. 
Gullivers Sokol Brno I C – FBO Orel Bo-
skovice B 4:6. Bulldogs Brno C – TJ Sokol 
Adamov 5:4.
  1.  Bulldogs C  14  10  2  2  65:44  32
  2.  Psycho B  14  10  1  3  84:53  31
  3.  Adamov  14  10  0  4  91:51  30
  4.  Eagles  14  9  2  3  81:50  29
  5.  Boskovice B  14  7  1  6  77:63  22
  6.  MZLU  14  7  1  6  74:70  22
  7.  Gullivers C  14  5  2  7  81:63  17
  8.  Sokol III  14  5  2  7  75:100  17
  9.  Ivanovice B  14  1  2  11  50:95  5
  10.  Wolves  16  0  1  15  42:131  1 

fotbal
Přátelsky: Kunštát – Eggenburg (Rak.) 

2:3 (0:2), Španěl, Boček. Boskovice – Eg-
genburg 2:2 (1:1), Horák Jan, Janíček. Ko-
řenec – Černá Hora 1:1 (0:1), nehl. – Tráv-
níček.

Ženy v Chocni: FK Jehnědí – Rakovec 
Kotvrdovice 2:3 (1:1), Zouharová, Plisko-
vá, Kraváčková. 

hokej
OP Blansko: Dynamiters Blansko HK 

B – TJ Sokol Březina 2:0 (2:0, 0:0, 0:0), 
Najt 2. HC Lysice – TJ Sokol Černá Hora 
5:0 (2:0, 1:0, 2:0), Koblasa 2, Kopec-
ký, Horák, Kraváček. HC Blansko – SK 
BACARDI Letovice 17:3 (4:1, 4:1, 9:1), 

Ševčík Patrik 3, Svrbík 2, Klíma, Dobi-
ášek, Antonín, Ševčík Pavel, Pokladník, 
Hoffman, Zindulka, Mikulášek, Šenkýř, 
Snopek, Zukal, Pokorný – Hrabálek, 
Mlýnek, Kozák. TJ Rájec-Jestřebí – TJ 
Spartak Adamov. TJ Spartak Adamov – 
Dynamiters Blansko HK B 4:3 (3:0, 0:1, 
1:2), Dostál, Kolenáč, Thoř, Juřena – Najt 
2, Horák. SK BACARDI Letovice – TJ 
Rájec-Jestřebí 3:8 (0:3, 0:1, 3:4), Činčera 
2, Mlýnek – Kuběna 3, Brázda 2, Šváb, 
Man, Lemon. TJ Sokol Černá Hora – TJ 
Sloup 5:4 SN (2:2, 0:1, 2:1), Jakubec, 
Bílek, Poděbradský, Hřebíček, Králík 
– Musil 2, Machač, Kutlach. TJ Sokol 
Březina – HC Lysice 5:3 (2:0, 1:1, 2:2), 
Drahovzal, Hradil, Skládaný, Kousalík, 
Chudý – Jíra 2, Prudek. Rájec- Jestřebí – 
Adamov 12:4 (4:0, 6:2, 2:2), Odehnal 3, 
Šváb 2, Štrof, Man, Syrový, Kuběna Jan, 
Kuběna Jar., Lemon, Brázda – Kubíček, 
Juřena, Bartoš, Průcha.

OP Žďár: Náměšť nad Oslavou - Bos-
kovice B 11:1 (4:0, 0:1, 7:0), Žáček. 

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – TJ 

Valašské Meziříčí 7:1 (3203:3140), Še-
včíková 540, Šmerdová 541, Nevřivová 
502, Kalová 570, Daňková 526, Musilová 
D. 524.
  1.  Slavia  17  15  0  2  100,5:35,5  30
  2.  Přerov  17  12  3 2  92,0:44,0  26
  3.  Blansko  17  11  1  5  83,0:53,0  23
  4.  Jičín  17  10  0  7  64,0:72,0  20
  5.  Náchod  17  9  0  8  74,5:61,5  18
  6.  Duchcov  17  9  0  8  69,0:67,0  18
  7.  Zábřeh  17  6  3  8  62,0:74,0  15
  8.  Konstruktiva  17  6  0  11  57,5:78,5  12
  9.  Husovice  17  5  2  10  55,0:81,0  12
  10.  Šumperk  17  5  1  11  50,5:85,5  11
  11.  Val. Meziříčí  17  4  2  11  52,0:84,0  10
  12.  Chýnov  17  4  1  12  56,0:80,0  9

2. liga muži: KK Zábřeh – TJ ČKD 
Blansko 6:2 (3338:3215), Honc 545, No-
votný 520, Flek R. 542, Stloukal 531, Ko-
lařík 533, Němec 544. 
  1.  Val. Meziříčí  17  11  1  5  93,0:43,0  23
  2.  Olomouc  17  11  1  5  83,5:52,5  23
  3.  Opava  17  11  0  6  79,0:57,0  22
  4.  Rosice  17  10  1  6  75,0:61,0  21
  5.  Zábřeh  17  9  2  6  74,0:62,0  20
  6.  Vyškov  17  10  0  7  74,0:62,0  20
  7.  MS Brno  17  9  0  8  70,0:66,0  18
  8.  Blansko  17  7  3  7  65,0:71,0  17
  9.  MS Brno B  17  6  0  11  67,0:69,0  12
  10.  Ratíškovice  17  5  0  12  51,0:85,0  10
  11.  Šumperk  17  5  0  12  50,5:85,5  10
  12.  Přemyslovice  17  4  0  13  34,0:102,0  8

3. liga muži: KK PSJ Jihlava B – TJ 
ČKD Blansko B 4:4 (3181:3164), Musil 
504, Flek J. 539, Procházka 523, Hlavin-
ka 586, Šmerda 497, Havíř 515. 
  1.  Benešov  17  12  0  5  90,5:45,5  24
  2.  Vracov  17  12  0  5  83,0:53,0  24
  3.  Kutná Hora  17  10  1  6  71,5:64,5  21
  4.  Mistřín  17  10  0  7  81,0:55,0  20
  5.  Dubňany  17  10  0  7  78,0:58,0  20
  6.  Dačice B  17  9  0  8  70,5:65,5  18
  7.  Jihlava  17  8  0  9  66,5:69,5  16
  8.  Třebíč  17  8  0  9  65,0:71,0  16
  9.  Ivančice  17  8  0  9  61,0:75,0  16
  10.  Blansko B  17  7  1  9  59,5:76,5  15

  11.  Jihlava B  17  3  2  12  48,5:87,5  8
  12.  Č. Budějovice  17  3  0  14  41,0:95,0  6

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Nový Jičín 5,5:0,5 (1581:1402), Řehůřková 
388, Slavíčková 396, Klimešová 365, Mu-
silová N. 432.
  1.  Olomouc B  11  10  0  1  50,0:16,0  20
  2.  MS Brno  10  7  0  3  39,5:20,5  14
  3.  Otrokovice  10  6  1  3  38,0:22,0  13
  4.  Odry  11  6  0  5  37,0:29,0  12
  5.  Zábřeh B  10  5  1  4  31,0:29,0  11
  6.  Blansko B  9  4  0  5  21,0:33,0  8
  7.  Nový Jičín  11  2  0  9  14,5:51,5  4
  8.  Vyškov B  10  0  0  10  15,0:45,0  0

Divize: KK CAMO Slavičín B – TJ 
ČKD Blansko C 6:2 (2602:2538). Plis-
ka 424, Haresta 424, Flek M. 424, Hédl 
396, Stloukal 472, Kotlán 398. TJ ČKD 
Blansko C – KK Rostex Vyškov B 5:3 
(3220:3077), Musil 544, Stloukal 540, 
Henzl 516, Pliska 539, Hédl 557, Flek 
M. 524.
 1. Valtice 19 15 2 2 99,5:52,5 32
 2. Husovice B 19 15 1 3 104,0:48,0 31
 3. Prušánky 19 12 1 6 94,0:58,0 25
 4. MS Brno C 19 11 1 7 82,0:70,0 23
 5. Ratíškovice B 19 11 1 7 81,0:71,0 23
 6. Sokol IV 19 10 1 8 79,5:72,5 21
 7. Čejkovice 19 10 0 9 76,0:76,0 20
 8. Luhačovice B 19 9 0 10 77,0:75,0 18
 9. Vsetín 19 8 1 10 78,0:74,0 17
 10. Vyškov B 19 7 2 10 72,5:79,5 16
 11. Telnice 19 6 1 12 60,0:92,0 13
 12. Blansko C 19 6 0 13 68,0:84,0 12
 13. Otrokovice 19 4 0 15 49,0:103,0 8
 14. Slavičín B 19 3 1 15 43,5:108,5 7 
KP I: KK Velen Boskovice – TJ Sokol Brno 
Husovice C 3:5 (2364:2413), Pitner 426, 
Zaoral 395, Ševčík 386, Minx 383, Sychra 
407, Řehůřek 367. 

Okresní podniková liga, extraliga: 
RI okna – A je to 1269:1193 Škaroupka 
268, Petlach 257 - Buchta 250, Bašný 242. 
Kadeřnictví ES – VVR B 1210:1219, Žit-
ník 261, Král 258 - Semrád J. 263, Čer-
noch 262. Kuželkáři VB Leasing – VVR 
A 1262:1253, Jordán 276, Brychta 260 
- Pernica 254, Kocman 253. ČBE A – Ca-
tering 1222:1270, Seďa 263, Šváb 252 - 
Hladík 269, Volf D. 269. JEZAT – VMS 
1243:1277, Víšek 269, Jalový 256 - Starý 
267, Nejezchleb 258.Catering – RI Okna 
1255:1138, Volf R. 274, Volf D. 269 - 
Štrait 256, Pernica 243.
 1. VB Leasing 13 11 0 2 1283,00 22
 2. A je to 13 8 0 5 1245,23 16
 3. RI Okna 14 8 0 6 1241,79 16
 4. Serbousek 13 7 0 6 1257,23 14
 5. VVR A 13 7 0 6 1245,54 14
 6. ČBE A 13 7 0 6 1239,15 14
 7. VVR B 12 6 0 6 1242,08 12
 8. Kadeřnictví 13 6 0 7 1208,85 12
 9. Catering 13 3 0 10 1207,08 6
 10. JEZAT 13 2 0 11 1193,46 4

1. liga: KSK – Rapid 1214:1252, Valášek 
P. 266, Valášek F. 249 - Charvát 279, Bráz-
da 269. ČKD Turbo Technics – BODOS 
1227:1241, Buš 267, Novotný 256 - Pařil 
285, Vybíhal 264. ITAB – AKK 1141:1166, 
Maška 239, Nesvadba a Odehnal oba 233 - 
Barša 274, Kunc 244. Tech Trading – ČKD 
Turbo Technics 1264:1226, Ošlejšek 280, 
Klimeš 253 - Buš 263, Kunc 245. Blanzek – 
KSK 1243:1249, Grim 275, Nejezchleb 268 
- Kolář 277, Neubauer 263. AKK – ČKD 
Turbo Technics 1165:1247, Kunc 272, Bar-
ša 243 - Kitner 258, Zatloukal 252.

 1. Turbo Technics 15 11 0 4 1228,13 22
 2. KSK 14 10 0 4 1249,79 20
 3. ITAB 14 9 0 5 1221,64 18
 4. Tech Trading 14 8 0 6 1204,21 16
 5. AKK 13 8 0 5 1155,23 16
 6. BODOS 13 7 0 6 1184,69 14
 7. Rapid 13 5 0 8 1177,46 10
 8. Orel 13 4 0 9 1162,38 8
 9. Blanzek 14 3 0 11 1171,07 6
 10. Koloniál 13 3 0 10 1162,15 6

2. liga: Profi  Weld – SPŠ 1104:1112, 
Kovařík 256, Musil 239 - Nečas 237, Šíbl 
236. Eko system – Nemocnice 1107:1131, 
Ďugoš 239, Zouhar 223 - Klíma 255, Srba 
247. Hasiči – Psychodrama 1166:971, 
Majer 253, Kleveta 240 - Šehýr 212, Polá-
šek 203. ČBE B – Relax Club 1108:1064, 
Šváb 244, Troubil 238 - Staněk 234, Polák 
M. 222.
 1. Nemocnice 15 11 0 4 1160,93 22
 2. JMP RC 14 9 0 5 1155,71 18
 3. Hasiči 14 9 0 5 1151,50 18
 4. ČBE B 14 9 0 5 1124,64 18
 5. Profi  Weld 15 8 0 7 1130,00 16
 6. Relax Club 14 8 0 6 1125,86 16
 7. SPŠ 14 5 0 9 1099,36 10
 8. EKO Systém 14 5 0 9 1091,93 10
 9. Psychodrama 14 0 0 14 961,79 0

stolní tenis
O štít Němčic, 39. ročník

Dvouhra: 1. Kos (Velké Meziříčí), 
2. Beneš (Adamov), 3. Obalil, 4. Dvo-
řák (oba Šošůvka), 5. Kutil Š. (Blansko), 
6. Žáček (Vysočany), 7. Bednář (Voděra-
dy), 8. Hrouzová (Blansko), 9. Koudel-
ka L. ml., 10. Koudelka P. (oba Křetín), 
11. Svoboda, 12. Dudek (oba Rájec), 13. 
Zouhar (Vysočany), 14. Polívka (Žďárná), 
15. Maresch M. (Křetín), 16. Musil J. st. 
(Žďárná).

Čtyřhra: 1. Obalil, Dvořák (Šošůvka), 
2. Daněk, Pacola (Drnovice), 3. Koudel-
ka st., Gyurgyik (Křetín, Vysočany), 4. 
Pařízek, Dokoupil (Boskovice), 5. Hycl, 
Beneš (Adamov), 6. Maresch M., Koudel-
ka ml. (Křetín), 7. Maresch R., Koudelka 
P. (Křetín), 8. Zouhar, Žáček (obaVyso-
čany).

RP I: Šošůvka – Voděrady 11:7, Žďárná 
– Zbraslavec B 9:9, Rohozec – Boskovice 
B 6:12, Rudice – Vysočany 8:10, Kunštát – 
Křetín 8:10, Křetín B – Blansko D 11:7.
  1.  Žďárná  14  12  1  1  0  156:96  39
  2.  Zbraslavec B  14  8  4  2  0  147:105  34
  3.  Voděrady  14  9  1  4  0  150:102  33
  4.  Boskovice B  14  8  1  5  0  141:111  31
  5.  Šošůvka  14  7  1  6  0  119:133  29
  6.  Rohozec  14  5  3  6  0  118:134  27
  7.  Křetín B  14  7  0  7  0  122:130  28
  8.  Křetín  14  6  2  6  0  126:126  28
  9.  Vysočany  14  6  1  7  0  120:132  27
  10.  Kunštát  14  6  0  8  0  119:133  26
  11.  Blansko D  14  2  0  12  0  101:151  18
  12.  Rudice  14  1  0  13  0  93:159  16

OP I: Adamov – Jestřebí 10:8, Rá-
jec – Svitávka 11:7, Veselice – Žďárná 
B nehl., Petrovice – Zbraslavec C 6:12, 
Šošůvka B – Voděrady B 10:8, Bořitov – 
Vanovice 11:7.
  1.  Rájec  14  12  1  1  0  179:73  39
  2.  Jestřebí  14  10  0  4  0  161:91  34
  3.  Svitávka  14  10  0  4  0  151:101  34
  4.  Adamov  14  7  2  5  0  126:126  30
  5.  Veselice  13  6  3  4  0  120:114  28
  6.  Žďárná B  13  6  1  6  0  107:127  26
  7.  Zbraslavec C  14  5  2  7  0  110:142  26

  8.  Šošůvka B  14  5  2  7  0  114:138  26
  9.  Bořitov  14  3  4  7  0  124:128  24
  10.  Voděrady B  14  4  1  9  0  106:146  23
  11.  Petrovice  14  3  2  9  0  107:145  22
  12.  Vanovice  14  3  0  11  0  89:163  20

OP II: Němčice – Boskovice C 7:11, 
Olešnice – Letovice 16:2, Borotín – Křetín 
C 7:11, Veselice B – Brumov 4:14, Svitávka 
B – Rohozec B 6:12, Jestřebí B – Vysočany 
B nehl.
  1.  Boskovice C  14  11  2  1  0  158:94  38
  2.  Olešnice  14  11  1  2  0  161:91  37
  3.  Křetín C  14  8  2  4  0  146:106  32
  4.  Letovice  14  8  2  4  0  139:113  32
  5.  Němčice  14  7  0  7  0  131:121  28
  6.  Borotín  14  6  2  6  0  126:126  28
  7.  Brumov  14  8  0  6  0  143:109  30
  8.  Svitávka B  14  6  2  6  0  125:127  28
  9.  Rohozec B  14  5  3  6  0  109:143  27
  10.  Vysočany B  13  3  4  6  0  103:131  23
  11.  Jestřebí B  13  1  0  12  0  91:143  15
  12.  Veselice B  14  0  0  14  0  62:190  14

OP III: Vanovice B – Kunštát B 5:13, 
Okrouhlá – Rájec B 5:13, Šošůvka C – Ro-
hozec C 10:8, Lhota Rapotina – Vysočany 
C 9:9, Křetín D – Petrovice B 8:10, Zbra-
slavec D – Letovice B 9:9.
  1.  Rájec B  14  13  0  1  0  179:73  40
  2.  Kunštát B  14  11  1  2  0  166:86  37
  3.  Okrouhlá  14  11  1  2  0  171:81  37
  4.  Šošůvka C  14  8  3  3  0  149:103  33
  5.  Rohozec C  14  6  1  7  0  122:130  27
  6.  Vanovice B  14  6  0  8  0  105:147  26
  7.  Petrovice B  14  6  1  7  0  129:123  27
  8.  Vysočany C  14  4  3  7  0  100:152  25
  9.  Křetín D  14  4  1  9  0  102:150  23
  10.  Zbraslavec D  14  2  3  9  0  90:162  21
  11.  Letovice B  14  2  2  10  0  95:157  20
  12.  Lh. Rapotina  14  2  2  10  0  104:148  20

OS I: Žďárná C – Velenov 7:11, Voděra-
dy C – Němčice B 8:10, Petrovice C – Ku-
ničky 9:9, Vanovice C – Olešnice B 10:8, 
Kunštát C – Bořitov B 7:11, Šošůvka D – 
Vysočany D 6:12.
  1.  Němčice B  14  12  2  0  0  164:88  40
  2.  Velenov  14  10  1  3  0  148:104  35
  3.  Kuničky  14  9  3  2  0  144:108  35
  4.  Voděrady C  13  8  1  4  0  139:95  30
  5.  Petrovice C  13  6  3  4  0  121:113  28
  6.  Žďárná C  14  5  1  8  0  111:141  25
  7.  Bořitov B  14  8  0  6  0  141:111  30
  8.  Vysočany D  14  5  3  6  0  131:121  27
  9.  Kunštát C  14  4  3  7  0  120:132  25
  10.  Olešnice B  14  4  2  8  0  123:129  24
  11.  Šošůvka D  14  1  1  12  0  87:165  17
  12.  Vanovice C  14  1  0  13  0  65:187  16

OS II: Zbraslavec E – Rájec C 8:10, 
Adamov B – Bořitov C nehl., Okrouhlá B 
– Velenov B 13:5, Kunštát D – Petrovice D 
nehl. Olešnice C – Vísky 1:17, Zbraslavec 
F – Lhota Rapotina B 8:10.
  1.  Adamov B  14  12  2  0  0  186:66  40
  2.  Rájec C  15  12  1  2  0  170:100  40
  3.  Bořitov C  14  12  1  1  0  175:77  39
  4.  Okrouhlá B  15  9  0  6  0  159:111  33
  5.  Zbraslavec E  15  8  1  6  0  150:120  32
  6.  Velenov B  15  8  0  7  0  141:129  31
  7.  Vísky  16  10  2  4  0  178:110  38
  8.  Kunštát D  15  5  2  8  0  144:126  27
  9.  Petrovice D  15  4  1  10  0  127:143  24
  10.  Olešnice C  16  3  1  12  0  86:202  23
  11.  Lhota Rapotina B  15  6  0  8  1  94:176  26
  12.  Křetín E  14  2  0  12  0  79:173  18
  13.  Zbraslavec F  15  0  1  14  0  57:213  16

šachy
KP I: Lipovec – Lokomotiva Brno D 

3,5:4,5, Habina 1, Pisk, Kopřiva, Handl, 
Chládek Vl., Chládek V.
  1.  Kuřim  9  8  0  1  43,5  27  24
  2.  Lipovec  9  7  0  2  44,5  27  21
  3.  MS Brno  9  7  0  2  43,5  27  21
  4.  Znojmo  9  5  1  3  37,0  17  16
  5.  Bystrc  9  5  1  3  36,5  15  16
  6.  Duras C  9  4  1  4  39,0  26  13
  7.  ŠK 64  9  4  1  4  36,5  17  13
  8.  Ořechov  9  4  0  5  34,0  21  12
  9.  Lokomotiva D  9  3  1  5  32,5  19  10
  10.  Lokomotiva C  9  1  1  7  32,0  16  4
  11.  Vinohrady  9  1  1  7  29,5  16  4
  12.  Tišnov  9  1  1  7  23,5  11  4

KP II: Boskovice – Blansko 3,5:4,5, 
Dobeš, Petr 1, Ševčík L., Boháček, Veselý 
0,5 – Polách, Kovář, Palaš 1, Saida, Moc 
M., Senáši 0,5. Jevíčko – Rudice 1,5:6,5, 
Grepl, Liebl, Hrbata 0,5 – Rada Mich., 
Polách, Nejezchleb, Crhonek, Klinkov-
ský Jiří 1, Hnilička, Matuška, Klinkovský 
Jak. 0,5. Lipovec B – Adamov B 7,5:0,5, 
Komprda, Flašar R., Hloušek, Flašar J. 
Ševčík D., Krejčí P., Ševčík Milan 1, Vav-
řínek 0,5 – Šmehlík 0,5. Sloup – Vyškov 
A 2,5:5,5, Hudec, Baránek, Sedlák, Dro-
chytka, Novotný 0,5.
  1.  Vyškov  10  8  2  0  59,0  47  26
  2.  Kuřim B  9  7  1  1  50,0  42  22
  3.  Rudice  9  7  1  1  46,0  30  22
  4.  Boskovice  9  6  2  1  43,0  30  20
  5.  Blansko  9  4  2  3  35,0  23  14
  6.  Lipovec B  9  4  0  5  37,5  23  12
  7.  Vyškov B  9  2  2  5  31,5  15  8
  8.  Sloup  9  1  2  6  26,5  14  5
  9.  Jevíčko  9  1  2  6  24,0  15  5
  10.  Lipovec C  9  0  3  6  24,0  8  3
  11.  Adamov B  9  0  3  6  23,5  12  3 

OP: Boskovice B – Jedovnice 5:3, Bo-
háček, Kocina, Marcikán 1, Veselý, Wal-
letzký, Dvořáček, Jedlička 0,5 – Matuška 
1, Fránek, Keprt, Rimpler, Slouka 0,5. Ro-
večné – Sloup B 2,5:5,5, Řehulka, Čuhel 1, 
Unčovský 0,5 – Pokladník, Baláž, Němec, 
Helebrand, Mikulášek 1, Procházka I. 0,5. 
Rudice B – Lipůvka 6:2, Klinkovský Jak., 
Toulec, Ševčík Mart., Rada, Brus 1, Ne-
jezchleb, Klinkovský Jiří 0,5 – Kaderka 1, 
Sapák, Slezák 0,5. Adamov C – Lipovec D 
2:6, Masák 1, Bednář, Masáková 0,5 – Še-
včík Miloš, Longhin, Krejčí F., Kratochvíl, 
Ševčík Jiří 1, Drahovzal, Ševčík Milan 0,5. 
Kunštát – Lipovec E 2,5:5,5, Páral 1, Libiš 
st., Kovář, Libiš ml. 0,5 – Brichta, Petrže-
la, Sládek, Olejníček 1, Šíbl st., Grim, Šíbl 
ml. 0,5. 
  1.  Rudice B  8  8  0  0  44,5  33  24
  2.  Boskovice B  8  6  1  1  43,5  35  19
  3.  Lipovec D  8  5  1  2  39,0  27  16
  4.  Jedovnice  8  5  0  3  37,0  29  15
  5.  Sloup B  8  5  0  3  36,5  28  15
  6.  Lipůvka  8  2  1  5  27,0  21  7
  7.  Adamov C  8  2  0  6  25,5  16  6
  8.  Kunštát  8  2  0  6  20,5  12  6
  9.  Lipovec E  8  2  0  6  19,0  12  6
  10.  Rovečné  8  1  1  6  26,5  16  4 

Základní soutěž: Vanovice – Boskovi-
ce C 2,5:2,5, Audy, Kubín 1, Hrabal 0,5 – 
Derňár, Dvořáček 1, Probošt 0,5. Rovečné 
C – Rovečné B 3:2, Čermák M., Daniel T. 1, 
Daniel J., Hlaváček 0,5 – Šutera 1, Čermák, 
Peša 0,5.
  1.  Rovečné C  9  5  2  2  25,5  21  17
  2.  Vanovice  9  4  2  3  23,5  18  14
  3.  Rovečné B  9  4  1  4  22,5  17  13
  4.  Boskovice C  9  2  1  6  18,5  14  7

 (bh)
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Z  

Den,datum: II., III., IV.tř. M Dorost Žáci Ml. žáci 7+1 II. třída Ženy Přípravky 5+1 Přípravky 4+1 Pohár FAČR
kolo čas kolo čas kolo čas kolo čas kolo čas kolo čas kolo čas kolo čas

NE 1. 4. 15 15.30 15 12.45   

ČT 5. 4. 11 16.30 22 15.15

SO 7. 4. 10 13.15 11 15.30

NE 8. 4. 16 15.30 16 12.45 10 10.00

ČT 12. 4. 12 16.30 12 15.15

SO 14. 4. 11 13.15 12 16.00   

NE 15. 4. 17 16.00 17 13.15 11 10.00     
ČT 19. 4. 13 16.30 13 15.15
SO 21. 4. 12 13.15 13 16.00

NE 22. 4. 18 16.00 18 13.15 12 10.00

ČT 26. 4. 14 17.00 14 15.45

SO 28. 4. 13 13.15 14 16.00

NE 29.4. 19 16.00 19 13.15 13 10.00

ÚT 1. 5. 27 16.00 - IV tř. 27 13.15 21 15.45 S-F 16.30

ČT 3. 5. 15 17.00 15 15.45

SO 5. 5. 14 13.45 15 16.30

NE 6. 5. 20 16.30 20 13.45 14 10.00

ÚT 8. 5. 28 16.30 - IV. tř. 28 13.45 F 16.30

ČT 10. 5. 16 17.00 16 15.45

SO 12. 5. 15 13.45 16 16.30

NE 13. 5. 21 16.30 21 13.45 15 10.00

ČT 17. 5. 17 17.00 17 15.45

SO 19. 5. 16 13.45 17 16.30

NE 20. 5. 22 16.30 22 13.45 16 10.00

ČT 24. 5. 18 17.00 18 15.45

SO 26. 5. 17 13.45 18 16.30

NE 27. 5. 23 16.30 23 13.45 17 10.00

ČT 31. 5. 10 17.00 19 15.45

SO 2. 6. 18 13.45 19 16.30

NE 3. 6. 24 16.30 24 13.45 18 10.00 F/A-B 10.00

ČT 7. 6.   20 16.00

SO 9. 6. 20 16.30 F/B-A 10.00
NE 10. 6. 25 16.30 25 13.45 F/A-B 10.00
SO 16. 6.  
NE 17. 6. 26 16.30 26 13.45 F/B-A 10.00
PÁ 22. 6. F/A-B 17.00
NE 24. 6. F/B-A 13.45

TERMÍNOVÁ LISTINA OFS BLANSKO - jaro 2012
Dvě dvojice ze Svitávky se pro-

bojovaly do fi nále Českého poháru 
mužů v Plzni. Za SC Svitávku 1 na-
stoupili Pavel Loskot a Jiří Hrdlička, 
za MO Svitávku 2 bojoval pár Ra-
dim Hasoň s Pavlem Richterem. Obě 
dvojice uspěly, když SC Svitávka 
obsadila druhé místo a MO Svitávka 
získala čtvrtou příčku. Favorit Brno, 
který turnaj vyhrál, potrápila dvoji-
ce Hasoň, Richter, která mu smolně 
podlehla 2:1. Třetí byla Plzeň.

V sobotu se hrálo i první kolo 
krajského přeboru mužů. V domá-
cím prostředí se představily hned tři 
celky Svitávky. Za SC Svitávka 2 
nastoupili Filip Zahálka a Patrik Ka-
menický, za SC 3 Petr Novotný, Lu-
káš Kumprech a za SC 4 Jan Zouhar 
s Jiřím Novotným. Velmi vyrovnaný 
turnaj se nakonec nejlépe povedl Šit-
bořicím 1, které získaly pro další dvě 
kola 21 bodů. Druhé místo s celko-
vými 19 body obsadili mladíci z SC 
Svitávka 2, kteří podlehli vítězům 
a smolnou remízu uhráli proti třetím 
Šitbořicím 2. „Musíme si uvědomit, 
že kluci z SC 3 a SC 4 hrají krátce, 
jen asi dva roky, smekám hlavně 
před Petrem Novotným. Ten ne-
dávno oslavil čtyřicátiny a opravdu 
v tomto věku denně dře na kole, aby 
mohl tento těžký sport zvládnout,“ 
pochválil trenér Svitávky Vladimír 
Zahálka. Podle něho první kolo uká-
zalo, že letos je kraj opravdu kvalitní 
. „Minimálně pět mužstev je schop-
no vyhrát s kýmkoliv ze soupeřů, 
a to se dlouho nevidělo. Je jen škoda, 
že o baráž bude moci hrát jen jedno 
mužstvo kraje,“ dodal. (bh, vz)

K

P
TJ Sokol Boskovice pořádá v so-

botu 24. března v sokolovně v Bo-
skovicích jarní turnaj ve stolním 
tenise neregistrovaných hráčů od 
10 do 100 let. Zahájení v 9 hod., 
prezentace od 8.30 hod. Informace 
tel.:  776 101 004.  (jo)



„Když vám, paní Kropáčková, nepřinesli děťátko čáp ani vrána, tak (tajenka).“„Když vám, paní Kropáčková, nepřinesli děťátko čáp ani vrána, tak (tajenka).“
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NEMOC 
Z HORKA

HBITĚ 
PROVÁDĚT 

NÁKUP

ZAST. VZT. 
ZÁJMENO ŠLECHTIC TMAVÝ ŠICÍ 

VLÁKNO
K

(LAT.)

PŮLKA CUK-
RÁŘSKÉHO 
VÝROBKU

ŽENSKÉ 
JMÉNO KOUT (SLOV.) SIBIŘSKÝ 

VELETOK LALOŠKA BIBLE DVA PTÁCI 
NAŠICH HÁJŮ JAKÉ (SLOV.)

PODÍL USEŇ NA 
RUKAVICE

FORMA K OD-
LÉVÁNÍ

BOROVICE
MODLA

VZ. FOSFIDU 
URANU

UBYTÍ
ZNAČKA 
KŘEMÍKU

ZNAČKA 
HLINÍKU

KAL
MĚSTO 

V ÁZERBÁJ-
DŽÁNU

PAST
NADÁVATI

NEVELKÉ
CITOSL. 

KŘUPNUTÍ

LEBKA
ZNAČKA 

NEPTUNIA
NÁVŠTĚVNÍK

MINULÉHO 
ROKU

KAREL (DOM.)

KLOUDNĚ
DRUH 
VÍNA

PODOBA

NEOBLEČENÝ
PLAT

NÁPOJ
PŘIKRÝVKA

KŮŇ
OCAS

ČIN
TEČKA

V TELEGRA-
MU

BAVLNA
VĚNOVATI
PÍSEMNÁ 
ZKOUŠKA

HUDEBNÍ 
DÍLO

HOŘLAVINA

ZKR. AK. VĚD
SYN 

ADAMŮV

TAJENKA

ZKRATKA
DOMU

UMĚLCŮ

MOHUTNÝ 
STROM
OPILÉ

KORÁLOVÝ 
OSTROV
OCHOZ

ODVĚTVÍ
ZPĚVOHRA

FILIPÍNSKÁ 
SOPKA

MPZ 
SÁRSKA

ÚTOK

JEMENSKÝ 
PŘÍSTAV
SPISOVÁ 
ZKRATKA

OTEVŘENÝ 
(ANGL.)

NEBO (ANGL.)

ŽENSKÉ 
JMÉNO

HLAVA KLÁŠ-
TERA

ČÍSLOVKA 
ZÁKLADNÍ

SYMBOL 
LÁSKY
ŠLÁGR

PRIMÁT
SLONÍ 
ZUBY

NÁROD
PLŤ

JAS
LISTNÁČ

ZKR. MILIAM-
PÉRU

TĚLNÍ 
TEKUTINA

KDYŽ 
(SLOV.)

DĚTSKÝ 
POZDRAV
SPZ OKR. 

MOST

ZÁPASIŠTĚ V 
DŽUDU EVROPAN MUŽSKÉ 

JMÉNO

NAPUCHAT OMASTKY
ŠVÝCARSKÉ 

ZIMNÍ 
STŘEDISKO
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