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Policie: Nejčastější 
jsou krádeže 
a vloupání

Bohumil Hlaváček

Blansko - Policie České repub-
liky ve městě Blansku vloni šetřila 
295 trestných činů a u 163 z nich 
se podařilo odhalit pachatele. Ob-
jasněnost tedy činila 44,75 procent. 
Na Blanensku se pak stalo celkem 
1 591 trestných činů, pachatele se 
podařilo odhalit u 828 z nich, tedy 
u více než dvaapadesáti procent. 

„Krádeže a vloupání, to jsou 
nejčastější trestné činy, které šetří 
policisté na území města Blanska. 
V loňském roce jsme zaznamenali 
165 těchto případů, bylo to o třicet 
méně než v roce 2011. Několikrát 
do týdne tak policisté vyjíždějí 
především k obchodním domům, 
kde řeší s lidmi ukradené kabelky 
nebo peněženky včetně platebních 
karet,“ řekla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. 

Zloději lidi okrádají nejen při 
nakupování, kdy vezmou během 
chvilky nepozornosti věci z košíků, 
ale mnohdy také na parkovištích 
při překládání nákupu z košíků do 
vozidel. Blanenským policistům 
se společně s kolegy z Vyškova 
podařilo vloni objasnit 94 případů 
krádeží vloupáním především do 

aut v Blansku a v Moravském kra-
su s celkovou škodou přesahující 
870 tisíc korun. Motivem padesá-
tiletého pachatele, který se touto 
trestnou činností zabýval, byly 
dluhy,“ prozradila Šebková.

Jak dále dokládá, dlouhodobě 
Blansko trápí především sprejer-
ství. „V roce 2011 jsme na území 
města řešili 21 případů, v roce 
2012 o jeden případ více a v letoš-
ním roce od jeho začátku do sou-
časnosti to byly už tři případy,“ 
vypočetla. V loňském roce se ško-
da způsobená sprejery vyšplhala na 
337 tisíc korun. Poškozeny byly 
garáže, rozvodny elektrické ener-
gie, venkovní i vnitřní zdi bytových 
domů, rodinné domy nebo budovy 
škol, na nichž se objevily například 
nápisy „Kuřačko, smrdíš“. „Objas-
nit tyto trestné činy se nám příliš 
nedaří. Vloni jsme odhalili v Blan-
sku pouze jednoho pachatele. Po-
moci nám ale mohou i obyvatelé 
města. Pokud by si všimli někoho, 
kdo sprejem nebo jinak poškozuje 
cizí majetek, mohou nám to oka-
mžitě zavolat na linku 158 a pa-
chatele můžeme zadržet přímo 
při činu,“ vyzvala tisková mluvčí. 
 Pokračování na str. 2

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA&DVEŘE

Jubilejní výstava. První předzvěs   jara je letos už podvacáté výstava kamélií v Rájeckém zámku. Ta letošní je tedy už dvacátá a nabízí průřez 
tema  ckými expozicemi, které návštěvníci měli možnost vidět v minulých letech. Camelia Jubilaea bude na  Rájeckém zámku otevřena až do 10. 
března.  Foto Marta Antonínová

Lidé si mohou v Blansku i Boskovicích nechat zdarma vyšetřit ledviny

Marta Antonínová

Adamov - Vyprodaný sál si po-
slední únorový večer v Adamově 
užíval koncert Bratří Ebenů s ná-
zvem Chlebíčky. Za svými oblí-
benci přijeli i posluchači z širo-
kého okolí. Marek Eben, vedoucí 
sestavy, si před koncertem udělal 
chvilku čas na krátký rozhovor.

Stalo se už tradicí, že hosté, 
kteří do Adamova přijedou, vě-
nují čas i školákům v rámci akce 
Celé Česko čte dětem. Co vy jste 
si pro ně připravil?
Četl jsem jim ukázku se své 

Bratři Ebenové přivezli do Adamova Chlebíčky
oblíbené dětské knížky Medví-
dek Pú. Myslím si, že toto je vel-
mi dobrá akce. Děti jsou dnes víc 
připoutané k počítačům, než ke 
knížkám. Možná to tak bude, že 
budou číst knihy v elektronické 
podobě, ale pokud se dá ještě něco 
z klasických knížek zachránit, tak 
je to docela dobře. Protože přece 
jen - knížka je knížka. Má svůj pů-
vab, svůj design, svou grafi ckou 
hodnotu a formát. Na té čtečce to 
všechno vypadá velmi podobně. 
Cítil jsem se mezi dětmi velmi 
dobře.

Program, s nímž přijíždíte, 
má název Chlebíčky. Co si pod 
tím můžeme představit?

No, ty chlebíčky.

Takže budete posluchačům 
nabízet chlebíčky?

Samozřejmě, že ne. Mám na 
mysli píseň z našeho stejnojmen-
ného kompaktního disku. Chle-
bíčky jsou český fenomén. Nikde 
jinde se s nimi v té „naší“ formě 
nesetkáte. Některé národy mají 
tousty, jiné bagety, ale chlebíček 
v klasické formě, která se opa-
kuje už desítky let, to najdete jen 
tady. Mně se zdá, že je to takový 
symbol doby. 

Byl jste už někdy u nás v Ada-
mově? 

Ne. Jsem tady poprvé. Byl by 
to pro nás asi zážitek, kdybychom 
měli čas si to tu užít. Ale tento 
koncertní systém vypadá tak, že 
přijedu o chvíli dřív, abych mohl 
něco přečíst dětem, pak se připraví 
pódium, následuje zkouška, ode-
hrajeme koncert a je tma.

 Pokračování na str. 4

Pořádáte nevšední akci?   Děje se u vás něco zajímavého?         Volejte: 774 408 399       Pište: redakce@zrcadlo.net

Jiří Palán má velké plány
Rozhovor s novým 
ředitelem Městského 
kulturního střediska 
Letovice.

 Více na straně 5

Letovice hostily Enersol 2013
Studenti Masarykovy 
střední školy uspěli 
v krajském kole 
soutěže a postupují do 
celostátního kola.

 Více na straně 4

Policisté se zaměřili na chaty
Hlídky na koních 
a se psy kontrovaly 
rekreační oblast 
v Jedovnicích.

 Více na straně 5

Chlebíčky. Marek Eben se svými bratry a ostatními vynikajícími mu-
zikanty své kapely připravili adamovskému publiku nezapomenutelný 
zážitek.  Foto Marta Antonínová

Vápeníček zve 
na velikonoční 

výstavu
Lipovec - Jen jeden den bu-

dete mít letos příležitost navští-
vit tradiční velikonoční výstavu 
v Lipovci. Uskuteční se v sobo-
tu 16. března od 9 do 18 hodin 
v prostorách místní sokolovny. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
masné výrobky fi rmy Betas Lipo-
vec, guláš, sýry Niva z Otinovse 
a kozí výrobky ze Šošůvky. Ne-
budou chybět koláče a palačinky 
z Pekárny Kunštát a tvarůžkové 
moučníky. A jaká by to byla veli-
konoční výstava bez kraslic zdo-
bených různými technikami, bez 
dekorativních předmětů, veliko-
nočních forem nebo vazeb? Nic 
nebude chybět. V průběhu výsta-
vy budou někteří vystavovatelé 
také předvádět výrobu nabízené-
ho zboží.  (ama)

Blansko, Boskovice - Zvýšit 
informovanost zdravotníků a laic-
ké veřejnosti o nemocech ledvin, 
jejich včasné diagnostice a mož-
nostech léčby. Takový cíl si klade 
Světový den ledvin, který připadá 
na čtvrtek 14. března. V letošním 
roce je zaměřen na problemati-
ku akutního selhání ledvin, jeho 
rozpoznání a prevenci. V Blansku 

i Boskovicích si proto budou moci 
lidé nechat zdarma vyšetřit ledvi-
ny. 

V dialyzačním středisku v bos-
kovické nemocnici bude personál 
nefrologické ambulance veřejnosti 
k dispozici od sedmi do patnácti 
hodin. „Stejně jako v minulých 
letech i letos nabízí Nefrologická 
ambulance při Hemodialyzačním 

středisku v Boskovicích v tento 
den široké veřejnosti možnost bez-
platného vyšetření, které může pří-
padné onemocnění ledvin odhalit,“ 
uvedl primář boskovické nefrolo-
gie Stanislav Šurel.

Každému, kdo se 14. března do-
staví v době od 7 do 15 hod. na Ne-
frologickou ambulanci v přízemí 
nemocnice Boskovice, provedou 

vyšetření moči a krve a změření 
krevního tlaku. „Dále pacient vy-
plní krátký dotazník s důrazem 
na nemoci či stavy, které mohou 
k onemocnění ledvin vést. Podle 
výsledků zařídíme následnou kon-
zultaci a eventuální nejvhodnější 
léčbu u odborníka - nefrologa,“ 
dodal Šurel.

Pro zájemce, pacienty a jejich 

příbuzné nabízíme komentované 
návštěvy hemodialyzačního stře-
diska, vybaveného nejmodernější 
léčebnou technologií.“ Preventivní 
vyšetření zdarma připravila i Ne-
mocnice Blansko. 

„Již čtvrtým rokem, mohou 
zájemci zdarma absolvovat v Ne-
mocnici Blansko vyšetření, které 
může případné onemocnění ledvin 

odhalit. Vyšetření se sestává z mě-
ření krevního tlaku, vyšetření moči, 
hladiny odpadních látek a posouze-
ní funkce ledvin. Lidé mohou ve 
čtvrtek 14. března navštívit Ne-
frologické oddělení Nemocnice 
Blansko, kde budou bezplatně vy-
šetřeni mezi sedmou a sedmnáctou 
hodinou,“ uvedla mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.  (hrr)



úterý 5. března 2013 ZPRAVODAJSTVÍ2
Školní lesní podnik Křtiny 
slaví letos devadesátiny

K K
Opilá žena 
se motala 
na silnici

Letovice - Ženu, která se mota-
la v pátek 1. března kolem čtvrté 
hodiny ranní po frekventovaném 
hlavním tahu Brno-Svitavy - silnici 
I/43, a to ve městě Letovice, zpozo-
rovala projíždějící policejní hlídka. 
Policisté zaregistrovali také to, že 
nešla při kraji vozovky, ale přímo 
pravým jízdním pruhem. Pak upad-
la na vozovku. Zastavili tedy a zjis-
tili, že třicetiletá žena má v dechu 
2,12 promile alkoholu. Vzhledem 
k tomu, že svým chováním ohrožo-
vala svůj život, ji policisté zajistili 
a převezli do protialkoholní záchyt-
né stanice.  (hrr)

Posprejoval 
protihlukovou 

stěnu
Ráječko - Protihluková stěna 

u silnice II/374 v blízkosti Rá-
ječka se stala terčem sprejera. Na 
stěnu a podchod nastříkal množ-
ství nečitelných nápisů, čímž 
způsobil škodu ve výši 200 tisíc 
korun. Pachatel, po kterém poli-
cisté pátrají, je podezřelý ze spá-
chání trestného činu poškození 
cizí věci.  (hrr)

Narazil do 
dodávky

Adamov - Zrádnost ranní na-
mrzlé vozovky se podepsala na 
dopravní nehodě, která se stala ve 
čtvrtek 28. února v ranních hodi-
nách na silnici mezi Blanskem 
a Adamovem. Jednadvacetiletý 
řidič jedoucí se Škodou Felicií do-
stal smyk a narazil do protijedoucí 
dodávky Ford Tranzit. Po nárazu 
utrpěl řidič felicie lehké zranění. 
Na autech vznikla škoda asi 155 
tisíc korun. Dechová zkouška u ři-
dičů byla negativní.  (hrr)

Taxikář jezdil 
na ojetých 

pneumatikách
Blanenské a Boskovicko - 

V noci z pátku na sobotu 23. úno-
ra policisté společně se zaměst-
nanci odboru dopravy blanen-
ského městského úřadu a Českou 
obchodní inspekcí kontrolovali 
taxikáře. Zjišťovali, zda mají vše 
v pořádku. A to jak ve vztahu 
k vozidlům, s nimiž přepravují 
zákazníky, tak také k ostatním 
pro ně platným předpisům. Bě-
hem noci zkontrolovali dva ři-
diče. Zatímco u prvního nebyly 
odhaleny při kontrole žádné ne-
dostatky, u druhého zjistili řadu 
problémů. Muž měl například 
ojeté pneumatiky a jeho vozidlo 
navíc nesplňovalo technické pod-
mínky pro provoz taxislužby. Na 
místě mu proto uložili blokovou 
pokutu ve výši dvou tisíc korun. 
Další zjištěné problémy týkají-
cí se přepravy a podmínek pro 
cestující s ním budou řešeny ve 
správním řízení.  (hrr)

Sobotní
dopoledne: 
Tři nehody

Blanensko a Boskovicko - 
Sníh na většině silnic blanenské-
ho okresu komplikoval v sobotu 
23. února dopravu. Blanenští 
policisté jen během sobotního 
dopoledne vyjížděli ke třem ne-
hodám, naštěstí se všechny obe-
šly bez zranění. Při žádné z nich 
nebyl nikdo z řidičů pod vlivem 
alkoholu.

„První se stala hned v šest ho-
din ráno na blanenském sídlišti 
Zborovce. Zatím neznámý řidič 
tam v zatáčce na sněhu nezvládl 
řízení, dostal smyk a havaroval 
do zaparkovaného auta značky 
Citroën. Z místa nehody ujel, na 
zaparkovaném autě vznikla ško-
da asi pět tisíc korun,“ přiblížila 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Další nehoda se stala kolem 
osmé hodiny ráno ve Svitavské 
ulici v Blansku. Řidič autobu-
su vyjížděl v blízkosti nádraží 
a nedal přednost osobnímu vozu 
značky Nissan, který jel po hlavní 
silnici směrem na Brno. Při střetu 
vznikla škoda, která byla odhad-
nuta na 100 tisíc korun.

Hlavní tah Brno – Svitavy 
pak od ranních hodin blokovaly 
v některých kopcovitých úsecích 
stojící kamiony, které nemohly 
vyjet. Kolem jedenácté hodiny 
začal stojící kamiony u Závisti 
ve směru na Černou Horu objíž-
dět sedmadvacetiletý řidič Ope-
lu  Astra. Ve stejnou dobu však 
v protisměru od Svitav přijížděla 
Škoda Fabia. Obě auta se střetla 
zčásti čelně a zčásti bočně. Na 
autech vznikla škoda za padesát 
tisíc korun.  (hrr)

Senior nedal
přednost 
kamionu

Hodonín - Lehkým zraně-
ním spolujezdce z osobního auta 
skončila dopravní nehoda, která 
se stala v pondělí 25. února před 
polednem v Hodoníně u Kunštátu. 
Řidič Škody Fabia v důchodovém 
věku vyjížděl v obci z vedlejší 
silnice a nedal přednost kamionu, 
který jel po hlavní silnici směrem 
na Rozseč nad Kunštátem. Oba 
řidiči podle výsledku dechové 
zkoušky neměli před jízdou alko-
hol. Na vozidlech vznikla škoda 
ve výši 200 tisíc korun.  (hrr)

Rozebral
počítač 

v knihovně
Černá Hora - Více než studiu 

informací a knih se některý z ná-
vštěvníků knihovny v Černé Hoře 
věnoval studiu toho, jak dobře 
a hlavně nenápadně rozebrat po-
čítač. Zjistilo se totiž, že ze stol-
ního počítače umístěného v tamní 
studovně zmizely součásti v hod-
notě deset tisíc korun.  (hrr)

Zloděj si odvezl
bukové dřevo 

i vozík
Boskovice - Tři metry kubické 

loženého bukového dřeva, ruční 
dvoukolový vozík a také stavební 
kolečko si odvezl zatím neznámý 
pachatel z nezabezpečeného po-
zemku v Boskovicích. Zloděj tak 
majiteli způsobil škodu ve výši 
téměř pět tisíc korun.  (hrr)

Nehoda
skončila lehkým 

zraněním
Blansko - Nedání přednosti 

bylo příčinou dopravní nehody, 
která se stala ve středu 20. úno-
ra půl hodiny před polednem na 
kruhovém objezdu ve Smetanově 
ulici v Blansku. Čtyřiačtyřicetiletá 
řidička Fiatu Punto při vjezdu na 
kruhový objezd nedala přednost 
pětašedesátileté ženě, která jela na 
kole. 

„Při střetu žena z kola upadla na 
silnici a utrpěla lehké zranění. Na 
kole vznikla škoda jeden tisíc ko-
run. Dechová zkouška ani u jedné 
z řidiček neukázala, že by vyjely 
na silnici opilé,“ přidala podrob-
nosti blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Vzal prázdné 
lahve

Letovice - Čtyři stovky prázd-
ných vratných lahví od piva včet-
ně dvaceti přepravek si odnesl 
zatím neznámý pachatel v noci na 
úterý 19. února od prodejny v Le-
tovicích. 

Zloděj nejdřív přelezl oploce-
ní areálu prodejny, a pak se ještě 
prostříhal plotem až k nakládací 
rampě za budovou obchodu. Způ-
sobil tak škodu za více než tři 
a půl tisíce korun.  (hrr)

Marta Antonínová

Brno - Tisková konference 
konaná na Mendelově univerzitě 
v Brně poslední únorový den při-
pomenula, že Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny, který je 
účelovým zařízením univerzity, 
byl založen právě před devadesáti 
lety.

„Původní Školní lesní statek 
Adamov Vysoké školy zeměděl-
ské v Brně byl zřízen výnosem 
tehdejšího ministerstva zeměděl-
ství s účinností od 1. dubna 1923. 
Byl to tehdy školní a pokusný 
objekt. Čestný název Masarykův 
les byl podniku udělen v dubnu 
1932, a to se souhlasem prvního 
českého prezidenta,“ připomenul 
ve svém vystoupení rektor MEN-
DLU Jaroslav Hlušek. Považuje 
vznik podniku za šťastné rozhod-
nutí, neboť ve velmi rozmanitých 
přírodních podmínkách při pestré 
druhové skladbě lesních porostů 
tak vyrostly mnohé generace vy-
sokoškolsky vzdělaných lesních, 
krajinných, dřevařských a dalších 
odborníků.

„Školní lesní podnik poskytuje 
v rámci pedagogické a vědecké 
činnosti praktické zázemí stu-
dentům i učitelům k řešení peda-
gogických, výzkumných i ově-
řovacích úkolů. V průběhu roku 
každý student univerzity stráví 
na ŠLP při praktické výuce asi 
padesát hodin. Je to náš univer-
zitní majetek, proto se snažíme 
na něm řádně hospodařit s pres-
tiží patřit mezi nejlepší. Musím 
připomenout i neméně důležité 
poslání školního podniku – slou-
žit veřejnosti jako nadstandardně 
vybavená a bohatá rekreační ob-
last,“ doplnil rektor Mendelovy 
univerzity.

O unikátních přírodních pod-
mínkách Školního lesního podni-
ku Masarykův les pak hovořil jeho 
ředitel Vladimír Dolejský. Vyzve-

Pokračování ze str. 1
Vloni v Blansku policis-

té odhalili také varnu 
pervitinu. „Čtyřia-
dvacetiletý muž 
dlouhodobě zá-
vislý na pervitinu 
vyráběl z volně 
dostupných léků 
tuto drogu. Část 
užíval sám, část pak 
prodával dalším toxi-
komanům. V únoru byl 
zadržen a při domovní pro-
hlídce policisté nalezli i pomůcky 
na výrobu drogy,“ pochlubila se 
Šebková. 

Jak říká, častá je také trestná 
činnost páchaná na seniorech, při 
níž skupiny, zejména osob rom-
ské národnosti, cíleně vyhledávají 
samostatně žijící osoby vysokého 
věku. Poté pod různými záminka-
mi vniknou do jejich domu a od-
cizí zejména fi nanční hotovost. 

„Jednání pachatelek, většinou se 
totiž jedná o skupinu žen, 

doprovázených mu-
žem, je vysoce orga-

nizované s přesným 
rozdělením činnos-
tí. Obvykle jedna 
až dvě ženy senio-
ra zabaví a ostatní 
cíleně prohledávají 

jeho dům,“ varuje. 
V květnu policisté 

řešili případ okradeného 
třiaosmdesátiletého muže. 

„Ten žil sám v rodinném domě 
v Blansku. Měly jej navštívit dvě 
ženy, které mu vzaly asi třicet tisíc 
korun. Jak přesně ke krádeži došlo 
se, ale kriminalistům nepodařilo 
zjistit, protože okradený měl Alz-
heimerovu chorobu v pokročilém 
stádiu. Případ se bohužel nepoda-
řilo objasnit a byl odložen,“ uved-
la Šebková. 

V srpnu loňského roku pak po-

licisté v Blansku šetřili případ do-
mácího násilí. „Jednašedesátiletý 
muž tehdy oznámil napadení svým 
synem. Nakonec se ukázalo, že syn 
napadal rodiče už od roku 2004, 
nejprve slovně a později také fyzic-
ky. V roce 2011 a 2012 už syn rodi-
čům vyhrožoval i fyzickou likvida-
cí a napadal je i dvakrát do měsíce. 
Rodiče podezřelého se z obavy za-
mykali ve své části domu a snažili 
se minimalizovat styk se synem. 
Vše jsme šetřili pro podezření ze 
spáchání trestného činu týrání oso-
by žijící ve společné domácnosti,“ 
popsala další případ. Na obvině-
ného syna byl vloni v listopadu 
předán státnímu zástupci návrh na 
podání obžaloby. 

Z násilných trestných činů jsou 
nejčastějšími loupeže. „V Blansku 
jich bylo vloni deset. Ve většině 
případů se jednalo o loupežná pře-
padení obsluhy barů, heren nebo 
restaurací. Objevují se ale také 

přepadení osob přímo na ulici. 
Jedno z nich jsme šetřili koncem 
loňského listopadu, kdy k ženě 
jdoucí po chodníku v ulici Svitav-
ská přistoupili zezadu dva muži, 
jeden z nich se jí snažil vytrhnout 
kabelku. Žena ji však držela, upad-
la na zem a pachatel ji i s kabelkou 
táhl asi metr, pak žena tašku pustila 
a muži s ní utekli. Žena tak přišla 
o doklady, mobilní telefon a další 
věci v hodnotě víc jak dva tisíce 
korun,“ uvedla policistka. „V těch-
to případech je dobré, aby zejména 
ženy nechodily opuštěnými místy 
samy. Pokud je někdo přepadne, 
není vhodné se příliš bránit, proto-
že pachatelé jsou většinou silnější 
a hrozí tak i poškození zdraví,“ 
upozornila Iva Šebková.

Další z případů se odehrál mezi 
nezletilými. Dva chlapci mladší 
patnácti let zaútočili na jiného, ko-
pali do něj a nakonec mu sebrali 
batoh. 

Policie: Nejčastější jsou krádeže...

Masarykův les. Nedílnou součás   ŠLP je hojně navštěvovaný Lesnický Slavín. K jeho dominantám patří napří-
klad Máchův pomník.  Foto Marta Antonínová

dl mimo jiné také skutečnost, že 
ŠLP je díky způsobu obhospoda-
řování lesních porostů, estetické 
úpravě lesů a mnoha demonstrač-
ním objektům, moderní výrobě 
a výzkumné základně cílem čet-
ných domácích i zahraničních 
exkurzí, stáží a praxí. ŠLP je dr-
žitelem ekologických certifi kátů, 
od roku 1997 FSC a od roku 2003 
PEFC. Třetina podniku v Chráně-
né krajinné oblasti Moravský kras 
a čtyřicet procent lesních porostů 
ŠLP je zařazeno do evropského 
programu ochrany přírody NATU-
RA 2000. 

Letošní výročí si Školní les-
ní podnik připomene řadou akcí. 
Mimo jiné se chystá monografi e 
o vědecké činnosti, k vydání je 
připravena reedice, respektive do-
plněná a zaktualizovaná populární 

kniha Jiřího Truhláře Památník 
Adamovských lesů. Na květen se 
připravuje velký koncert ve křtin-
ském chrámu. Výročí budou věno-
vány i tradičně konané akce jako 
například soutěž trubačů nebo 
Svatohubertská slavnost.

Nejbližší akcí, která si výročí 
připomene, bude Josefská konfe-
rence na zámku ve Křtinách, ko-
naná ve dnech 18. až 20. března 
v součinnosti s organizací ESI. 
„Jde o mezinárodní centrum du-
chovní obrody založené na evrop-
ské tradici, které poskytováním 
služeb v oblasti mimosoudního ře-
šení sporů naplňuje, posiluje a šíří 
myšlenky vzájemného porozu-
mění a prosazuje v mezilidských 
vztazích a ve společnosti ochotu 
a smír, konstruktivní řešení a do-
hody respektující zájmy a potřeby 

zúčastněných stran,“ upřesnil zá-
stupce ředitele ŠLP Pavel Mauer. 
Letošním nosným tématem bude 
Zákon o mediaci z hlediska trhu 
práce – Nová šance zaměstnání. 
V rámci enviromentální sekce 
budou součástí konference před-
nášky odborníků na téma ochrany 
přírody. „Konference je určena od-
borné i laické veřejnosti,“ doplnila 
Šárka Veselá, asistentka ředitele. 

Program oslav a jednotlivých 
akcí bude v průběhu roku aktuali-
zován a najdete ho mimo jiné i na 
webových stránkách ŠLP. Oslavy 
výročí budou v polovině listopadu 
zakončeny odbornou lesnickou 
konferencí na zámku Křtiny s té-
matem 150. výročí narození a še-
desátého výročí úmrtí významné 
osobnosti profesora Josefa Ople-
tala.

Představují nedokončenou dálnici Vratislav-Brno-Vídeň

Výstava. Boskovické muzeum připravilo pro zájemce o historii zajímavou výstavu. Expozice se podrobně věnuje nedokončené dálnici Vra  slav-Brno-
Vídeň. Součás   vernisáže byla také přednáška Tomáše Jandy. V boskovickém muzeu bude výstava k vidění do 24. března. Poté se přesune do Velkých 
Opatovic, Jevíčka, Kunštátu, Cetkovic a Skalice nad Svitavou. (hrr)  Foto Jaroslav Oldřich



Pěkný slunný byt 3+1 OV 
v Adamově na Neumannově 
ulici. 80 m2, velká lodžie, po 
revitalizaci.
Nový výtah v domě, krásný vý-
hled do lesů.

  Cena: 1 400 000 Kč + provize  Cena: 1 400 000 Kč + provize
Tel.: 774 408 399  www.bbnreality.czTel.: 774 408 399  www.bbnreality.cz

Hledáme pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, Velké Opatovice• 
rekreační chalupy a chaty - okresy Blansko, Svitavy, Žďár • 
nad Sázavou
garáže - Blansko, Boskovice, Velké Opatovice• 

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.
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Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena pronájmu 350 000 Kč/rok Cena pronájmu 350 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Dlouhodobý pronájem nebo prodej rekreačního areálu v Je-
dovnicích. Součástí rozsáhlého areálu je několik zděných budov 
v dobrém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve 
zděných budovách a chatkách, společné umývárny, k vodě 10 m.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

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

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Stavební pozemek v Bílovi-
cích nad Svitavou o výměře  
1 200 m2. 
Příjezd po asfaltové komuni-
kaci. Všechny IS kromě plynu. 
Nádherný výhled!

  Cena: 2 200 000 Kč + provize RK  Cena: 2 200 000 Kč + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Dvě stě padesát tisíc Primulí 
letos pro své zákazníky připravi-
lo Zahradnictví Zera Rájec a.s., 
jehož skleníky i prodejnu najdete 
nedaleko blanenského Kaufl andu 
u silnice ve směru na Dolní Lhotu. 
Na to, co dalšího skleníky ukrýva-
jí, jsme se zeptali vedoucí zahrad-
nictví Tamary Kriklové.

Co teď dominuje vašim skle-
níkům?

Samozřejmě klasické Primu-
le, ale i Primule Euro. Ty se vy-
značují obrovskými květy, mají 
v průměru pět až šest centimetrů 
a vyznačují se i charakteristickými 
jarními zářivými barvami. Máme 
i plnokvěté Primule, jsou krásné, 
mnohdy až kadeřavé, ale plnokvě-
tosti je většinou obětována některá 
z dalších vlastností květů. V tomto 
případě nejsou barvy tak výrazné. 
Barevná škála je široká. Od bílé, 
krémové, několika odstínů žluté, 
oranžové, červené, mnohdy i ží-
hané, až po ty nejtmavší modré až 
modrofi alové.

Co dělat, abychom se z jejich 
květů radovali co nejdéle?

Primule kvete měsíc až dva. Zá-
leží na tom, kde roste. Ideální je 
trochu chladnější místo, protože 
ze skleníků je rostlina zvyklá na 

Skleníky září jarními barvami kvě  n, ale skrývají i přísady

teplotu kolem pěti stupňů, až nuly. 
Když ji dáme doma do vytopeného 
pokoje, odkvete rychleji. Jakmile 
přestanou noční mrazy, můžeme je 
dát i ven. Tak jako s teplotou, mu-

síme opatrně i se zálivkou. Raději 
nedolít, než abychom rostlinu uto-
pili. Méně je v tomto případě víc.

Někteří se pokoušejí přesadit 
primule i do zahrádek. Dá se to?

Určitě se to dá. Primulka je sice 
dvouletka, ale dovede být i „krát-
kodobou trvalkou“. Může vydržet 
tak tři, čtyři roky. Ale květy jsou 
pak podstatně menší. My ve skle-

níku Primulkám dáváme všechno, 
co potřebují, vhodné podmínky 
i nutné hnojení, což pak ve skalce 
už nemá. 

Primule se rozmnožují semeny. 
Vyséváme je už v květnu či červ-
nu, do koncových květináčů je 
sázíme na konci léta. Do prodeje 
přicházejí koncem prosince, teď 
jsou na vrcholu své sezóny. 

Jaro je doslova za dveřmi. Jak 
se připravujete?

Už jsme začali chystat bal-
kónové květiny a letničky. Jsou 
to tradičně Pelargónie, Surfi nie, 
Begonie, Bacopy, Salvie, Dahlie 
a další. Pro netrpělivé zahrádká-
ře, kteří mají skleníky přitápěné 
nebo dobře vyhnojené chlévskou 
mrvou, již máme i první přísady 
salátů. Salátům určeným k rych-
lení nevadí teploty kolem nuly. 
V případě nárazového mrazíku si 
lidé mohou vypomoci svíčkou ve 
skleníku a netkanou textilií. Dále 
pikýrujeme zelí, kapustu a další 
přísady, které budou v prodeji tak 
za dva až tři týdny. 

Nelze opomenout, že se blíží 8. 
březen...
Řekla bych, že Valentýna sla-

ví spíše mladší a nejčastěji ku-
povanou květinou jsou růže, k 

MDŽ patří spíše hrnkové květiny 
a přednost má klasika právě v po-
době Primulí, ale také bramboří-
ků, z řezaných květin vedle růží 
to jsou například frézie, které sice 
nepěstujeme, ale nakupujeme, 
a tak můžeme uspokojit všechny 
zájemce.

A máte i nějakou novinku?
V této době jsou hodně módní 

bylinky. Vedle klasické máty nebo 
meduňky, ke kterým loni přibyl 
Smil italský neboli kari, jsme le-
tos vypěstovali Bulbine - zvaný 
indiánský zázrak. Je to léčivka, 
která se svými účinky podobá 
aloe. Je jednodušší na pěstování 
a roste rychleji. Na první pohled 
připomíná cibuli s dužnatými listy 
a kvete krásnými oranžovými kvě-
ty. Má využití například při léčbě 
kožních onemocnění. Čerstvý vy-
mačkaný gel z listů léčí ekzémy, 
popraskané rty, bodnutí od hmy-
zu, řezné rány a spáleniny. Odvar 
z listů léčitelé doporučují k léčbě 
nachlazení, kašle, artritidy a při 
žaludečních potížích. Loni se na 
ni někteří zákazníci ptali, tak jsme 
se snažili jim vyjít vstříc a už si ji 
budou moci u nás koupit. S pěsto-
váním a ošetřováním samozřejmě 
ochotně poradíme.  (PR)

PRODEJNA KVĚTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Poříčí 5, Blansko

Aktuální nabídka: 
- přísady  - substráty, krmné směsi
- hrnkové i řezané kvě  ny   - sadbové brambory  
- slavnostní i smuteční vazby - hnojiva a postřiky

Vše za příznivé ceny!

Těšíme se na vás: 
PO – PÁ 8 - 17 hod. a SO 8 - 12 hod. 

Parkoviště přímo u prodejny Poříčí 5, Blansko! 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Blansko - Blanenský krytý 
bazén obsadili vodní záchranáři 
z celé republiky. Za účasti třiaše-
desáti sportovců se tam konala tra-
diční Blanenská dvěstěpadesátka. 
Již posedmnácté se jí zúčastnili 
muži i ženy v několika kategori-
ích, ale podmínky měli všichni 
stejné. Nechyběli startující z Frýd-
ku-Místku, Českých Budějovic či 
Plzně nebo Jablonce. 

O co v soutěži jde? Závodníko-
vi o celkový čas. Začíná hodem 
záchrannou podkovou na upou-
tanou bójku, při neúspěchu se mu 
přičítají trestné sekundy. Následuje 
padesát metrů plavání v oblečení, 
dalších padesát pak jen v plavkách, 
nechybí úsek s brýlemi, ploutvemi 

Vodní záchranáři soupeřili v Blansku
a šnorchlem či cihlou v ruce. Nej-
těžší je úsek s padesátilitrovým 
barelem plným vody. Je třeba také 
vylovit z hloubky hokejový puk.

V závodě se neztratili ani domá-
cí záchranáři. Legenda této disci-
plíny Michal Špaček opět ve své 
kategorii zvítězil, oproti tradici ale 
tentokrát nedosáhl na absolutně 
nejlepší čas. Akci zahájil a ceny na 
závěr předal starosta pořádajícího 
města Lubomír Toufar. Všichni se 
pak pobavili v Dělnickém domě 
na Druhé záchranářské plesové 
zábavě.  (bh)

V akci. Jedna ze soutěžících zá-
chranářek těsně před startem. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Nabízíme pozemky k výstavbě 
RD v Černé Hoře v lokalitě Sel-
kov, nalevo od silnice do Býkovic. 
Kompletní sítě - vodovod, kanaliza-
ce, plynovod, vedení nízkého napě-
tí, veřejné osvětlení a komunikace. 
Pozemky mírně svažité, krásný 
výhled. Poslední tři volné pozemky 
1.208 m2,  1.235 m2 a 1.236 m2. 

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m2 + provize RK Cena 800 Kč/m2 + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 
400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekonstruovaného obchodního centra 
KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici 
parkoviště pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstruk-
ci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová okna, hliníkové radiátory, 
vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče 
el., vody, šatna s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso
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Radim Hruška

Letovice - Letovický zámek 
hostil již devátý ročník přehlíd-
ky žákovských projektů z oblasti 
environmentálního vzdělávání 
Enersol 2013. Autoři projektů 
prezentovali své práce ve třech 
kategoriích a byli hned hodnoce-
ni nezávislou odbornou porotou. 
Prezentace se dotýkaly různých 
oblastí obnovitelných zdrojů 
energie a životního prostředí. 
Studenti Masarykovy střední ško-
ly Letovice dosáhli výborných 
výsledků.

V hlavní kategorii Enersol 
a praxe zvítězili Kamil Šamonil 
a Ivan Čarný s prací Hlubinný vrt 
pro tepelné čerpadlo na Skalním 
mlýně v Moravském krasu. Na 
třetím místě se umísil Pavel Ho-
ráček s prací Energie našich dětí - 
tepelné čerpadlo a na čtvrtém Mi-
roslav Odvárka s prací Slaměný 
dům. Kategorii Enersol a inovace 
ovládla Dana Renzová a Barbora 
Slačáková, které navrhly a vytvo-
řily putovní pohár soutěže.

„Připravili jsme práci o hlu-
binném vrtu tepelného čerpadla 
na Skalním mlýně v Moravském 
krasu. Práce byla rozdělena na 
několik částí, v jedné jsme při-
blížili tepelná čerpadla, jak fun-
gují a jejich rozdělení. Především 
jsme se ale zabývali tím, jak je 
těžké po formální stránce dojít ke 
schválení vrtu v chráněné krajin-
né oblasti. Měli jsme zjištěné jed-
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notlivé kroky, jak musel investor 
postupovat,“ vysvětlil Kamil Ša-
monil. 

Jak řekl, lidé si představí spíše 
to, že na místě vznikne sto pat-
náct metrů hluboká díra do země. 
Ale při dnešní technice je to 
otázka necelých tří dnů. Daleko 
složitější jsou přípravy na stavbu 
samotnou. 

„Přiznávám, že takový úspěch 

jsem ani nečekal. Musím ale říci, 
že chlapci zvítězili zaslouženě 
a spravedlivě. Vzali si práci za 
svou a věnovali jí velmi mnoho 
času. Její výslednou podobu ná-
sledně hodnotili tři nezávislí od-
borníci. Práce je zajímavá, proto-
že se zabývá stavbou v chráněné 
krajinné oblasti. Studenti se navíc 
museli propracovat řadou doku-
mentů. Poukázali tak na fakt, že 

i renomovaná inženýrská fi rma 
musí čtyři měsíce velmi intenziv-
ně shánět veškerá razítka a potvr-
zení, aby se mohlo vůbec začít 
stavět,“ uvedl koordinátor vítězné 
práce Jan Pořízek.

Úspěšní studenti se zapojí do 
týmu Jihomoravského kraje a bu-
dou jeho barvy hájit v celostátním 
kole soutěže, které se uskuteční 
21. a 22. března v Chebu.

Soutěž mladých barmanů vstupuje 
již do svého desátého ročníku

Michaela Novozámská a její 
pejsek a kočička v Blansku

Blansko - Kdo z nás by neznal tvorbu Josefa Čapka a jeho pohádky 
O pejskovi a kočičce. V pátek 8. března se s těmito pohádkami seznámí i děti 
ze školek a škol nejen z Blanska, ale i z Olomučan, Rájce-Jestřebí, Bořitova, 
Těchova, Černé Hory nebo Dolní Lhoty. S hudebně - pohádkovým předsta-
vením Povídejme si děti do blanenského kina premiérově přijíždí Hudeb-
ní divadlo dětem Michaely Novozámské, aby tak, jako v mnoha městech 
naší republiky rozdávalo malým divákům radost, poučení, hezké pohádky 
a veselé písničky. Ve třech pohádkách /Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné 
noční košilce a Jak vařili dort/ se představí autorka představení Michaela 
Novozámská a její herecký a pěvecký partner Jan Pouchlý. 

„Snažíme se, aby z dětí brzy spadla počáteční tréma a zapojily se co nej-
dříve do našeho představení. Do škol proto posíláme i noty a úvodní písnič-
ku Oříšek, aby se ji děti popřípadě mohly naučit v hodinách hudební nauky 
nebo při zpívání ve školkách. Když s námi děti spolupracují a zpívají pís-
ničky, je to pro nás velká radost a odměna. Představení má potom i právě 
díky dětem krásnou atmosféru, kterou se ještě snažíme podpořit divadelním 
nasvícením jednotlivých scén, bohužel v kině trochu omezeným. Ale víme, 
že dobrá nálada a zpívání dětí vytvoří nádherné emoce a náladu koncertu. 
Do Blanska přijíždíme prvně a jsme rádi, že díky podpoře fi rmy ČKD Blan-
sko Holding a.s., dostane každý malý divák, který v pátek 8. března přijde 
do kina Blansko, CD nosič se záznamem právě tohoto našeho představení. 
Je to příjemné zjištění, že v dnešní době fi rma takto – a opravdu myslím, 
že je to velmi hezké – věnuje dětem takový dárek. Na oba koncerty je při-
hlášeno 740 dětí a já se už na ně moc těším,“ řekla Michaela Novozámská 
a pozvala všechny na páteční koncerty v 8.30 a 10 hodin do blanenského 
kina. Představení je určeno pro děti od tří do deseti let a určitě svojí veselostí 
děti zaujme a naučí je nové písničky.  (bmdy)

Zástupci letovické Masarykovy střední školy.  Foto archivZástupci letovické Masarykovy střední školy.  Foto archiv

Marta Antonínová

Blansko - Amundsen Cup, tak 
se jmenuje juniorská barmanská 
soutěž, kterou letos už podesáté 
pořádá Střední škola gastrono-
mická z Blanska. Uskuteční se 
v úterý 19. března ve velkém sále 
Dělnického domu od 10 do 15 
hodin. 

„Využili jsme letošní výročí 
a k soutěži jsme připravili i ma-
lou retrospektivní výstavu. Myslí-
me si, že deset let je už dostatečně 
dlouhá doba na to, abychom se 
měli za čím ohlédnout, co srovná-
vat. Nebudou chybět fotografi e, 
videozáznamy. Představíme i nej-
úspěšnější drinky z předchozích 
ročníků. Návštěvníci budou mít 
příležitost za drobný peníz ochut-
nat ty nejlepší,“ uvedl Martin 
Jaglář, ředitel soutěže a doplnil: 
„V programu vystoupí s ohňovou 
šou i barman, který se věnuje bar-
manství už profesionálně, ale prv-
ní zkušenosti a úspěchy získával 
před lety právě na naší soutěži.“

Budoucí barmani budou před 

odbornými rozhodčími a diváky 
připravovat drinky podle zvole-
ných receptur. Jejich práci budou 
sledovat techničtí komisaři, stej-
ně tak jakostní komisaři posoudí 
vzhled a především chuť a cel-
kový estetický vzhled nápoje. Ti 
nejlepší budou oceněni.

Soutěž je tradičně přístupná ve-
řejnosti napříč ročníky, pro školá-
ky i seniory. Letos jistě nebudou 
mezi diváky chybět členové me-
zigeneračního klubu, který pod 
patronací školy vznikl v loňském 
roce. „Dostali od nás pozvánky 
a my se na jejich účast těšíme, 

protože podporují naše snahy 
a živě se o aktivity naší školy za-
jímají. Máme pro ně i malé pře-
kvapení,“ dodal Martin Jaglář.

V těchto dnech ještě organizá-
toři čekají na poslední přihlášky, 
ale předpokládají, že jako každo-
ročně se do bojů o nejlepší drink 
zapojí kolem třiceti soutěžících. 
Návštěvníky letos čeká i bohatší 
doprovodný program. Vedle free-
stylového barmanského vystou-
pení se představí mimo jiné i ta-
neční skupina malých roztleská-
vaček, které si připravily taneční 
číslo inspirované prací barmanů. 

„Zejména pro mladší návštěv-
níky jsme připravili možnost zku-
sit si roli jakostního komisaře při 
posuzování kvalitu několika neal-
koholických nápojů. A to přesně 
podle regulérních tabulek. Věří-
me, že to zaujme nejen ty, kteří 
o studiu na naší škole uvažují, 
ale i další zájemce, kteří se o bar-
manství zajímají. Připravujeme 
pro účastníky i anketu s možností 
výhry a další aktivity,“ řekl Mar-
tin Jaglář.Loňský ročník.  Foto Marta AntonínováLoňský ročník.  Foto Marta Antonínová

Bratři Ebenové přivezli...
Pokračování ze str. 1
Zpívá se vám líp před větším fórem nebo před takovým komor-

ním, jaké vás čeká v Adamově? 
To je nám jedno. Záleží na tom, jací přijdou diváci. Když máme cit-

livé publikum, které dobře reaguje, tak je jedno, jestli je jich padesát 
nebo pět set. Když hrajete pro komorní publikum, můžete si víc dovolit, 
více se uvolnit, více s lidmi komunikovat. Počet nerozhoduje, rozhoduje 
kvalita.

Jaké bylo to adamovské publikum, to jsme se už od kapely po koncertě 
nedozvěděli, protože Bratři Ebenové se dostali do obležení svých fanouš-
ků. Ale podle toho, jaká v sále městského kulturního střediska vládla at-
mosféra, se dá usuzovat, že jak dobře se publiku poslouchalo, tak dobře 
se asi muzikantům hrálo. Závěrečný potlesk nebral konce.

 Foto archiv divadla Foto archiv divadla Ochotnické divadlo Boskovice předvedlo Řeči

Řeči. Lenny Ganz v podání Lubomíra Slezáka.  Foto Jaroslav Oldřich

Boskovice - Ochotnické diva-
dlo Boskovice při TJ Sokol Bo-
skovice uvedlo v neděli novou 
hru. Divákům herci představili 
konverzační komedii Řeči z pera 
N. Simona. Režisérské taktovky 
se stejně jako v předcházející in-
scenaci ujala Jana Řezníčková.

„Zápletka se odehrává na ve-
čírku zástupce New Yorského sta-
rosty, který se svojí ženou slaví 
desáté výročí svatby a pozve si 
přátele. Je to zkrátka lepší spo-
lečnost. Co se odehraje během 
samotného večírku už bych ale 
neprozrazovala. Snad jen to, že 
příběh má lehce detektivní zá-
pletku,“ nalákala diváky Jana 
Řezníčková.

Během hodiny a půl dlouhé-
ho představení se před diváky 
vystřídá celkem devět postav. Je 
to tedy nejpočetnější hra, kterou 
soubor za dlouhou dobu předve-
dl. „Objeví se i nové tváře. Pro 
některé je to navíc úplná premi-

éra na „prknech, které znamenají 
svět“. Autorem hry je známý sou-
časný americký autor. Většinou 
jsme měli francouzské komedie, 
protože nám byl bližší jejich typ 
humoru. Tato je ale takzvaně kon-
verzační, což nám vyhovuje,“ při-
blížila režisérka.

Samotný scénář Boskovič-
tí zredukovali asi na polovinu 
obsahu, aby se vešel do jejich 
standardního formátu. I přesto si 
ale něco přidali. „U amatérů je 
běžné, že si vytvářejí i vlastní re-
pliky. Nejinak je tomu i v tomto 
představení. Oproti těm, co jsme 
hráli v minulosti, je ale „přídav-
ků“ podstatně méně,“ doplnila 
Jana Řezníčková.

Hlavní mužskou roli ztvárnil 
Lubomír Slezák, kterému je part-
nerkou Eva Štěpánková, druhý 
ústřední manželský pár představují 
Vojtěch Kopečný a Alice Fialová. 
Divákům se představí také Veroni-
ka Malasková, Hana Ožvoldíková, 

Martin Kejík, Tereza Šimonová, 
Vlastimil Blaha a Jan Vinkler.

Premiéra se konala uplynulou 
neděli, repríza je naplánovaná na 
pátek 15. března v 18 hodin v bo-

skovické sokolovně. Mimo to se 
Ochotnické divadlo Boskovice 
představí také v okolních obcích 
– například v Doubravice nebo 
v Knínicích.  (hrr, jo)

Chovatel. Výstavu králíků uspořádali o víkendu členové Českého svazu 
chovatelů z Rájce-Jestřebí. Tradiční přehlídka nabídla ukázku chovatel-
ské práce celého regionu.  Foto Marta Antonínová

Milovníci zimy. V Šošůvce se o víkendu sešli otužilci, aby si zaplavali 
v tamní zatopeném lomu.  Foto Pavel Novák
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Radim Hruška

Letovice - Pra-
coval pět let jako 
ředitel kulturního 
střediska v Konici, 
působí jako učitel 
na základní umělec-
ké škole a vede Ma-
lohanáckou muziku. 
Baví ho jazz a hraje 
s boskovickou ka-
pelou MIX Jaro-
slava Kolčavy. Řeč 
je o novém řediteli 
Městského kulturního střediska 
Letovice. Jiří Palán je ve funkci 
teprve krátce, ale už toho hodně 
zvládnul.

Co vás vedlo k tomu přihlásit 
do výběrového řízení na „šéfa“ 
letovické kultury?

Byla to vize lepší a zajímavější 
práce. Když to srovnám s Konicí, 
tak v Letovicích je kultury daleko 
víc a dělá se v lepších podmín-
kách. Máme například k dispo-
zici sál, který v Konici chyběl. 
Člověk by se měl prostě neustá-
le vyvíjet. Kulturou se zabývám 
už asi od čtrnácti let. Zkušenosti 
mám, myslím, bohaté. V Koni-
ci jsme pořádali velké festivaly 
i s několika tisícovou návštěvnos-
tí. Vím, jak se co dělá, proto jsem 
se rozhodl přihlásit do konkurzu 
v Letovicích.

Už jste naplánoval nebo pro-
vedl nějaké změny, co se týká 
fungování letovického kulturní-
ho střediska?

Většina změn, které jsme naplá-
novali, vychází z mého působení 
v Konici. Všechno se odvíjí od 
toho, že je nedostatek prostřed-
ků. Je proto nutné dělat úsporná 
opatření. Musíme hledat, kde se 
dá ušetřit. Děláme si vlastní audi-
ty na dodavatele různých služeb. 
Nejde ale jen o úsporu, ale také 
o větší ziskovost akcí, které po-
řádáme. 

Během zhruba měsíce jsme už 
naplánovali řadu úspor i akcí, 

které budeme pořá-
dat a očekáváme, že 
budou ziskové. Dra-
maturgie se zaměři-
la na to, že Letovice 
jsou větší město, a je 
proto potřeba připra-
vit zajímavější pro-
gram. V březnu se 
například odehraje 
koncert Vlasty Red-
la. Takže neztrácíme 
čas. Výhodou toho, 

že jsem přišel ze stejné funkce 
je i to, že jsem se v Letovicích 
poměrně rychle zorientoval a za-
bydlel.

A co se týká kolektivu pra-
covníků?

Kolektiv v žádném případě 
měnit nebudu, jsem s ním napro-
sto spokojený. Jsou tady výborní 
lidé, kteří jsou, obrazně řečeno, 
pro kulturní středisko ochotní dý-
chat. Mají ke kultuře velký vztah 
a jsou zvyklí na samostatnou prá-
ci. Nebudu také nikoho přibírat. 
Mně by se to samozřejmě líbilo, 
ale máme naplněnost přesně tako-
vou, jaká je městem schválená.

Podílel jste se už nějak kon-
krétně na letošním rozpočtu or-
ganizace nebo jste ho takříkajíc 
zdědil? 

Rozpočet jsem samozřejmě 
zdědil po své předchůdkyni. Není 
úplně jednoduché vypracovat 
rozpočet ze dne na den, na jeho 
přípravě před schválením se ale 
určitě podílím. S vedením Leto-
vic si upřesňujeme některé věci 
nutné k jeho konečnému schvále-
ní. Jakmile se tak stane, budeme 
muset upřesnit, jakým způsobem 
přidělené prostředky použijeme. 

Asi nejnákladnější je údržba 
a opravy kulturního domu...

Není to jednoduché. Opravy 
jsou vyčísleny v řádech desítek 

milionů korun. Bude to běh na 
dlouhou trať. V letošním roce 
chceme začít tím, že zkusíme ze-
fektivnit topení. Pravděpodobně 
budeme řešit výměnu kotlů, které 
jsou už zastaralé a také zefektiv-
nit celou topnou soustavu. Dalším 
krokem jsou okna, vzduchotech-
nika nebo střecha. Je toho velmi 
mnoho, co bude nutné změnit. 

Pojďme zpět ke kultuře. Tam 
máte jaké plány?

Chci zaměřit pozornost na 
mnohdy opomíjenou generaci 
mladých lidí, i nadále však bu-
deme pořádat akce i pro střední 
a starší generaci. Mladí se mohou 
těšit například na koncert Xind-
la X, o kterém jednáme, v rámci 
připravovaného Festivalu 3+1 
vystoupí Klára Vytisková a To-
xique. V létě chceme udělat sé-
rii čtyř koncertů. Alespoň jeden 
nebo dva pak budou zaměřené 
přímo na mladé. Mám v plánu 
i výuku moderního tance, proto-
že pohyb ve spojení s tancem je 
úžasná záležitost. I to je cesta, 
jak oslovit mladé lidi. Výborně 
tu také fungují mažoretky... Pro 
mladé se tady toho děje a chystá 
opravdu hodně.

Změní se nějak tradiční ak-
tivity?

Co se týče například koncertní 
sezony Kruhu přátel hudby, tak 
tam jsme ji změnili od základu. 
Pět koncertů za sezonu je velmi 
málo... Jejich počet se proto zvý-
ší a budeme se snažit zapojovat 
i místní umělce. Změnili jsme 
také styl prodeje předplatného. 
Je to o tom, přilákat na koncerty 
více lidí, aby tyto koncerty vza-
li Letovičtí za své. Změnou je 
také pravidelné pořádání výstav 
výtvarného umění. I když jsou 
ve městě dobře fungující galerie, 
tak se chceme stát další. Doufej-
me, že i jinou. Do prosince 2013 
máme naplánovanou kompletní 
sezonu výstav. Budeme se snažit 

oživit kulturní dům a přilákat do 
něj lidi. Chceme se snažit dělat 
kulturu kvalitněji, více a za méně 
peněz.

A další plány?
Tak například ochotníci. V Le-

tovicích fungoval velmi dobrý 
ochotnický spolek. Oslovil jsem 
proto několik lidí, a ti mně neřek-
li ne. To je prvopočátek úspěchu. 
Asi to nebude hned, ale rozhodně 
si myslím, že v nějaké dohledné 
době se tady začne něco dělat. 
Zázemí máme, jediné co chybí 
jsou lidé. Ale to změníme ...

Letovice by si určitě zasloužily 
také profesionální hudební těleso. 
V Boskovicích se před lety roz-
jížděl projekt s názvem RH Big 
Band, který ale postupně uvadl. 
Protože se se všemi muzikanty 
z něj znám, tak si myslím, že do 
vzniku nového bandu není dale-
ko. V podstatě už chybí jen jeden 
saxofonista. Určitě to nebude 
konkurence místní umělecké ško-
le, bude to spíš o spolupráci, pro-
tože jsou do toho zapojeni i její 
učitelé, kteří mají v jazzu vztah. 
Bude to sdružení profesionálních 
muzikantů, kteří dělají muziku na 
špičkové úrovni. 

Do budoucna se chceme zabý-
vat také modernizací webových 
stránek. Nejsou úplně špatné, ale 
myslím si, že by snesly změnu. 
Otázkou je jen sehnat prostředky. 
Nicméně se snažíme je udržet ak-
tuální a navíc jsme založili také 
facebookový profi l. I toto je totiž 
cesta, jak zpropagovat naše akce.

Můžete na závěr uvést nej-
bližší zajímavé akce?

Na čtvrtek 14. března jsme při-
pravili zajímavý koncert Hudební 
Vídeň Johanna Strausse. Poslu-
chačům se představí Jan Škrdlík – 
violoncello a Šárka Besperátová 
– klavír. Ve středu 20. března se 
odehraje již zmiňovaný koncert 
Vlasty Redla se skupinou. Více 
na www.mks-letovice.cz.

Jiří Palán: Kulturou se 
zabývám už od čtrnácti let

D    

Škola žila Týdnem stavebnictví a bydlení
Letovice - Uplynulý týden pat-

řil v letovické Masarykově střed-
ní škole tradiční akci Týden sta-
vebnictví a bydlení. Do akce byly 
zapojeny všechny obory školy. 
Pro studenty byla připravena řada 
odborných přednášek a názor-
ných ukázek. Nechyběl ani do-
provodný program jako výstavka 
Jak bydlet o dovolené v roce 2013 
nebo soutěž Poznej stavby ČR.

„Každý den byl připraven blok 
přednášek a prezentací v dílnách. 
Cílem je, aby se naši studenti se-
známili s praxí. Kromě nových 
materiálů a postupů je odborníci 
například také upozornili na nej-
častější chyby, se kterými se se-
tkávají na stavbách. Program ale 

nebyl určen jen pro naše studenty. 
Na jednotlivé akce se mohla přijít 
podívat také letovická veřejnost,“ 
přiblížila hlavní koordinátorka 
projektu Alena Tomková.

Cílem akce byla také pestrost. 
„Chceme studentům nabídnout 
přednášky o každé části stavby. 
Při ukázkách v dílnách předvádě-
li zástupci dodavatelů různé ma-
teriály i postupy. Pravidlem je, že 
každý rok přijdou s nějakou no-
vinkou,“ dodala Tomková.  (hrr)

Mladí designéři. Nábytkáři pod 
vedením Márie Bašné připravili 
v rámci pracovní dílny zajímavé 
modely interiérů. 
 Foto Radim Hruška

Policisté na koních a se psy kontrovali chaty

Kontrola.  Foto Iva ŠebkováKontrola.  Foto Iva Šebková

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
V zimním období policisté již 
tradičně zaznamenávají zvýšený 
počet vloupání do chat a dalších 
rekreačních objektů. Jejich ma-
jitelům se proto snaží pomoci. 
Slouží k tomu také pravidelné 
kontroly, při nichž se prověřuje, 
jestli jsou objekty dostatečně za-
jištěny nebo zda se v jejich oko-
lí nepohybují podezřelé osoby. 
Kontrola posílená jízdní policií 
na koních a policejními psovody 
se nedávno uskutečnila také v Je-
dovnicích. Policisté prohlédli asi 
dvě stě padesát objektů. Žádná 
z chat nebyla vyloupena ani ne-
byl odhalen žádný pachatel trest-
né činnosti.

„V období od podzimu do jara 
zaznamenávají policisté množství 
případů vloupání do rekreačních 
objektů. Zloději využívají toho, 
že zejména chatové oblasti v zimě 
nikdo nenavštěvuje a mají tak do-

statek času na to, aby si vyhlídli 
vhodný objekt a z něj si odnesli 
věci, které se jim hodí pro jejich 
osobní potřebu nebo je mohou 
zpeněžit a peníze pak následně 

utratit. Například před dvěma 
týdny se zatím neznámý pachatel 
vloupal po vypáčení mříže a roz-
bití okna do objektu v chatové ob-
lasti v Kunštátě. S sebou si odne-

sl domácí vodárnu a způsobil tak 
škodu za téměř tři tisíce korun,“ 
přiblížila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Podobné případy rozhodně 
nejsou ojedinělé. V blanenském 
okrese šetřili policisté v loňském 
roce jednadvacet vloupání do re-
kreačních objektů. Letos již evi-
dují čtyři případy. „Odhalit zlodě-
je ztěžuje fakt, že majitelé během 
zimy chaty téměř nenavštěvují. 
O tom, že jejich chata byla vykra-
dena, se tak policisté dozvídají 
i s několika týdenním odstupem. 
V té době už je problém se zajiště-
ním dostatečného množství stop. 
Majitelé chat se ale v posledních 
letech snaží zajistit lépe svoje ob-
jekty a také na zimu odvézt cenné 
věci, starožitnosti, zahradní nářa-
dí, sekačky nebo motorové pily. 
Zloději tak mnohdy způsobí větší 
škodu na poškození oken, okenic, 
mříží a dveří než na věcech, kte-
ré odtud odnesou,“ doplnila Iva 
Šebková.

Na blanenských školách 
proběhl zápis do prvních tříd

Blansko - Ve dnech 5. a 6. února se na všech blanenských základních 
školách uskutečnil zápis žáků do prvního ročníku základního vzdělá-
vání pro školní rok 2013/14. Zatímco v loňském roce to bylo 219 dětí, 
letos počet stoupl na 230, z toho osmnáct bylo těch, kterým byl povo-
lený odklad plnění povinné školní docházky v roce 2012. K zápisu se 
dostavilo osmnáct dětí, které mají místo trvalého pobytu v jiných ob-
cích, jedno mladší šesti let (v loňském roce čtyři) a šest cizích státních 
příslušníků – dva z Vietnamu, dva z Mongolska a po jednom z Ruska 
a Ukrajiny. 

O odklad plnění povinné školní docházky požádalo při zápisu sedm-
náct zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Z výsledků zápisu tak lze 
předpokládat, že k 1. září nastoupí do prvních ročníků v Blansku celkem 
213 žáků. Nejvíce dětí se zapsalo tradičně na ZŠ TGM (74), na ZŠ Er-
benova pak 64 a na ZŠ Dvorská 57. Nejméně prvňáčků bude na ZŠ 
Salmova (29), na jejím pracovišti v Dolní Lhotě jich bude šest. (bh)

Představují Kraj-jinné meze
Blansko - Nový kurátorský projekt s názvem Kraj-jinné meze byl za-

hájen vernisáží v Galerii města Blanska v sobotu 2. března. V jeho rámci 
se představují autoři - Barbora Trnková, Tomáš Javůrek, Marek Hlaváč, 
Tomáš Hodboď, Martin Salajka a Samuel Paučo. Kurátory projektu jsou 
Jana Písaříková a Tomáš Hodboď.

Téma výstavy odkazuje k samotnému významu slova meze. V kontex-
tu české krajiny představovaly území nikoho, pruh neobdělávané půdy 
mezi dvěma poli. Zároveň fungovaly jako výrazné přírodní linie, neza-
stupitelný estetický prvek v krajině. Většina těchto mezí - ostrovů svo-
body - už dávno zmizela, padly za oběť kolektivizaci půdy. S rozoranými 
mezemi se vytratili i malíři krajinek. Zbyly po nich jen jejich obrazy 
visící v obývacích pokojích, schované na půdách domů, uložené v depo-
zitářích muzeí, tiše čekající až se současní galeristé a kurátoři umoudří 
a začnou zase vystavovat poctivé malířské řemeslo.

Meze zároveň mohou označovat limity, které nechceme nebo nemůže-
me překonat. Tolik jsme se snažili vystavit „idylické krajinky“, které by 
po skončení výstavy zdobily obývací pokoje nejednoho milovníka umě-
ní, až to nakonec zase dopadlo trochu jinak...uvádějí k výstavě kurátoři. 
Přijďte se přesvědčit jak. Máte na to čas do 27. března.  (ama)

Arboretum. Poslední únorová sobota byla skutečně zimní. Ani dlouho-
trvající a husté sněžení však některé odvážlivce neodradilo od návštěvy 
arboreta v Řícmanicích, kde se právě konal den otevřených dveří. Za  m-
co někteří se k arboretu probrodili v závějích sněhu, jiní využili možnos   
zajet si tam na běžkách. Na místě asi kolem sto osmdesá   návštěvníků 
vedle prohlídky zasněženého areálu čekalo i občerstvení, které ve vánici 
skutečně přišlo vhod. Nejvíce si všichni chválili tradiční výborný kančí gu-
láš. Kuchař to zvládl na jedničku. A vhod přišlo nejen zahřá   u ohně, ale 
i horký čaj a další teku  ny na zahřá  .  Foto Marta Antonínová

Ve křtinském zámku najdete
výstavu Zastavení v krajině

Křtiny - Až do 17. března je k vidění na zámku ve Křtinách výstava 
s názvem Zastavení v krajině. Formou posterů prezentuje práce poslu-
chačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, které 
vznikly v rámci výuky na Ústavu nábytku, designu a bydlení jako příspě-
vek do loni zrevitalizovaného parku zámku Křtiny. Jedná se o dřevěný 
mobiliář pro relaxaci, sport, snění a zábavu - různá posezení, okrasné 
prvky, zahradní hodiny, altány, prolézačky i kapličku. Chcete si i vy do-
plnit zahradní nábytek? Na výstavě, která je otevřena denně od 10 do 17 
hodin, můžete najít mnoho inspirativního.  (ama)

Kraj vydal CD Dotační 
programy pro obce

Brno - Jihomoravský kraj připravil už popáté přehled jednotlivých do-
tačních programů pro obce – krajských, národních i evropských – a spo-
lu s nimi také stručný návod, jak o ně žádat. Publikace ve formě kom-
paktního disku je určena zejména pro představitele obecních samospráv. 
Letošní novinkou jsou pak doplněné nedostatky zjištěné při kontrolách 
dotací. 

„Navzdory hospodářské krizi Jihomoravský kraj i v letošním roce vy-
hlašuje dotační programy, které fi nančním objemem odpovídají možnos-
tem kraje v době daňových změn a tlaku vlády na přenesení fi nancování 
řady veřejných služeb na krajské rozpočty. Dotace jsou určeny především 
na rozvoj jižní Moravy – zejména pro obce, jimi zřizované organizace 
a svazky obcí. Stále komunikujeme a spolupracujeme s obcemi a městy 
na jižní Moravě a snažíme se být i nadále spolehlivým partnerem pro 
všech 673 obcí v našem regionu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Cílem pomůcky, kterou připravil Odbor regionálního rozvoje Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje, je poskytnout základní informace 
zástupcům obcí při získávání prostředků z veřejných rozpočtů na spo-
lufi nancování investičních i neinvestičních projektů. Dotace jsou tema-
ticky rozděleny do tří okruhů podle úrovně zdrojů fi nancování – krajské 
dotační programy, národní programy a fondy, programy Evropské unie. 
Připojeny jsou i dotační programy ostatních institucí.  (hrr, zpr)
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Boskovice - Ve čtvrtek 21. 
února se v Boskovicích konal 
 sedmnáctý veletrh fiktivních fi-
rem se zahraniční účastí. 

Organizátorem akce byla jako 
každý rok Vyšší ekonomická 
škola ekonomická a zdravotnic-
ká a Střední škola Boskovice pod 
záštitou Centra fiktivních firem 
NÚV Praha. Veletrhu se zúčast-

nilo devatenáct firem, z toho pět 
jich bylo z Vídně a čtyři z pořá-
dající školy.

Práce ve fiktivní firmě je 
odborný předmět, kterému se 
vyučuje na středních i vyšších 
odborných školách. Jedná se 
o zajímavou a přitažlivou for-
mu výuky, která je zaměřena na 
praktické procvičování znalostí 

a dovedností získaných z oblasti 
ekonomiky, účetnictví, daní, ma-
nagementu a marketingu. Absol-
venti škol jsou tak lépe připrave-
ni do praxe. 

V průběhu veletrhu probíhala 
soutěž o nejlepší prezentaci fir-
my, stánek firmy a katalog fir-
my.

Návštěvníci veletrhu si mohli 

„nakoupit a objednat“ různé pro-
dukty, výrobky, zařízení a potře-
by pro sport a volný čas, na vyba-
vení domácnosti apod., objednat 
si zájezdy a pobyty v tuzemsku, 
či v zahraničí atd. Zástupci fi-
rem jim vystavili doklady, které 
budou následně ve výuce tohoto 
předmětu zpracovávat.

 Milena Honsová

V Boskovicích se konal již 
17. veletrh fiktivních firem
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Lyžařský kurz 
v rakouských Alpách
Studenti převážně druhých ročníků boskovické Vyšší odborné školy 

ekonomické a zdravotnické a Střední školy se zúčastnili lyžařského vý-
cvikového kurzu v rakouských Alpách. 

Vyjeli jsme kolem desáté hodiny večerní od budovy školy. Cesta byla 
dlouhá a náročná, ale užili jsme si ji, většina z nás dala přednost spán-
ku, ostatní pak zábavě. Druhý den kolem sedmé hodiny ranní jsme do-
razili do města Lienz. Odtud jsme se lanovkou společně se všemi věcmi 
konečně dostali k našemu penzionu s názvem Zettersfeld. Hned prvním 
pohledem na sjezdovky jsme měli chuť si jít zalyžovat, byla to nádhera. 
A tak jsme na nic nečekali, oblékli se a šli na věc. 

V odpoledních hodinách nám byly přiděleny plně vybavené poko-
je. Co se jídla týče, snídaně byla podávána v podobě švédských stolů, 
následoval vždy výborný oběd a po něm večeře. Vařili nám především 
česká jídla a myslím, že za všechny mohu říct, že nám chutnalo. Každý 
den jsme měli krásně slunečno, na vrcholcích sjezdovek byla docela 
zima a foukalo, ale přebyl to pohled na modré nebe a krásná pano-
ramata. Také jsme měli přednášku o lyžařském vybavení a o tom, jak 
správně se starat o lyže. Hlavně nesmím zapomenout na náš výborný 
pedagogický dozor. 

Dvojice učitelů Milan Reitschmied a Karel Zoubek si s námi oprav-
du užili a dali nám spoustu nových zkušeností, co se lyžování týče. 
Poslední večer našeho kurzu jsme zakončili takzvanou „kytarotékou“, 
kde nám pan učitel hrál na kytaru a my studenti jsme ho doprovázeli 
zpěvem. Když přišel poslední den, všichni jsme si přáli náš kurz ještě 
aspoň o týden prodloužit. Při odjezdu jsme opět museli sjet lanovkou 
do města Lienz, tam na nás už čekal náš autobus a vydali jsme se na 
cestu domů. Závěrem bych chtěla říct, že jsme si to všichni moc užili 
a moc se nám tam líbilo. A všem, kdo budou mít tu možnost se příští rok 
kurzu zúčastnit, doporučuji aby neváhali, je tam opravdu nádherně.
 Aneta Haklová, HT2

Studen   gymnázia se 
seznámili s Cyrilometodějskou 

spiritualitou
Boskovice - Gymnázium Boskovice uspořádalo v rámci projek-

tu Škola plná příležitostí, který je zaměřen na práci s nadanými žáky 
mikroregionu, přednášku Cyrilometodějská spiritualita. Problematiku 
přijel studentům přiblížit teolog a vysokoškolský učitel Doc. ThDr. 
Gorazd Josef Vopatrný, ThD., který vyučuje pravoslavnou teologii na 
Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  (hrr)

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Vyjeli jsme ráno z vlakového 
nádraží. Nejdříve do Skalice, kde 
jsme přesedali na druhý vláček, 
který si to frčel až do Brna. V Brně 
jsme pořád někde vystupovali 
a nastupovali do různých trolejbu-
sů nebo šalin a já nevím, do čeho 
ještě, ale za moment jsme přijeli 
k planetáriu, kam jsme měli prvně 
namířeno na program s pokusy. 
Bylo to úchvatné.

Hned po ukončení jsme se pře-
sunuli do Anthroposu. U dveří na 
nás čekala milá paní Eva a říka-
la nám, že bude naší průvodkyní. 
Hned od první místnosti, a pak po 
celou hodinu, nám vše vysvětlo-
vala a odvyprávěla jako napínavý 
příběh.

První věc, která mě zaujala, 
byla Věstonická venuše. Já jsem si 
vždycky říkala, že ji našli v normál-
ním stavu, jako jsou kopie jiných 
venuší, ale nepředstavovala jsem si 
ji rozdělenou na dvě půlky. To prý 
dokazuje, že se „nakřapla“, když se 
vypalovala v ohni. Taky mě udivilo, 
že jsou na originálu otisky prstů, 
zřejmě chlapce, co ji hodil do ohně. 
Hodnota sošky je nevyčíslitelná.

Druhá věc, která mě zaujala, 
byly obrazy Zdeňka Buriana. Jak 
to nakreslil? Jak to dělal ten borec? 
Já nevím, ale asi se na to dá odpo-
vědět, že měl zálibu v kreslení. Ale 
copak to stačí? Já jsem jeho velká 
obdivovatelka, protože maloval fakt 
krásně, i když nejvíc jen pravěké 
bytosti. Třetí a poslední věc, která 
mě dostala, byl čtyř a půl metrový 
mamut s vedle stojícím mládětem. 
Na to jsem zírala, protože mládě po 
narození vážilo asi sto padesát kilo 
a měřilo zhruba půl až jeden metr.

Pak jsem se zastavila u jednoho 

Zelená vyrazila do planetária a Anthroposu
exponátu a dobře si ho prohlížela. 
Byl to pravěký šaman. Četla jsem 
si, jak se takový pravěký člověk 
mohl stát šamanem. Bylo tam psá-
no, že jen lidé s nějakou nemocí 
mohli být šamani. Proč? Protože 
asi věřili, že jen takoví lidé mo-
hou léčit druhé, že mají nějakou 
zvláštní moc. A taky bylo zvláštní, 
že držel v jedné ruce paličku, v dru-
hé buben a na krku měl pověšené 

kamenné disky (připomínaly CD). 
Asi těmihle nástroji a zaříkáváním 
vyháněl zlé duchy z nemocných těl. 
Pak jsem se ještě dočetla, že byl na-
lezen nějakými dělníky v kanalizaci 
v Brně na Francouzské ulici.

Další věc, kterou jsem nemohla 
rozdýchat, byl trojhrob mladých 
lidí. Byli potřeni nějakým červe-
ným slizem nebo omastkem, a to 
prý proto, že to byl asi nějaký rituál 

při pohřbívání lidí. Za pár vteřin 
jsem procházela kolem diorámatu, 
kde bylo vyobrazeno, jak nějaký 
muž kreslí na stěnu jeskyně zvíře, 
které umírá. No když neměli ještě 
v té době tužku a papír, tak to mu-
seli vyobrazovat po stěnách.

Celkově se mi exkurze líbila a už 
se těším na další podobné akce.

Tereza Jedličková, VI. A,                                                           
ZŠ Boskovice, nám. 9. května
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Pozvánka 
ŠK GARDE LIPOVEC pořádá 17.ročník OKRESNÍHO ŠA-
CHOVÉHO TURNAJE - Sobota 9. března 2013 – sokolov-
na Lipovec.
Švýcarský systém – 9 kol, 2 x 15 minut. Prezence: 8.15 – 
8.45 hodin, zahájení – 9 hodin. Ceny: pro 50 nejlepších + 
nejlepší žáky. Startovné: žáci – 90 Kč (jídlo), ostatní – 140 
Kč. V ceně startovného je oběd. Především z kapacitních 
důvodů je turnaj určen jen pro hráče okresu Blansko.

Do začátku krajských a okresních soutěží již nezbývá příliš času. Fanoušci se těší

Blansko přišlo skoro o půlku sestavy
Kontumace je 

zrušena
Praha, Blansko - O pouhých 

sedm minut později po skončení 
čekací doby dorazila druhá polo-
vina hostujícího týmu na zápas ku-
želkářské první ligy Konstruktiva 
Praha – TJ ČKD Blansko, který se 
měl hrát minulou sobotu. Po celé 
republice včetně D1 řádila sněhová 
kalamita, přesto rozhodčí nenechali 
zápas sehrát a zkontumovali jej ve 
prospěch Pražanek. Zdravý rozum 
ale nakonec zvítězil. STK násled-
ně rozhodla o zrušení kontumací 
a odložení utkání. Domácí družstvo 
Konstruktiva Praha neprodleně ve-
jde v kontakt s hostujícím týmem 
a navrhne možné termíny sehrání 
utkání ve volných týdnech, kdy se 
nehraje soutěž. Přednostní termín 
je sobota 9. 3., ve výjimečném pří-
padě je možné použít termín 30. 3. 
V úvahu samozřejmě připadají ne-
děle nebo všední dny. 

Tuto sobotu Blansko hostilo 
předposlední celek tabulky z České 
Třebové. Utkání mělo jednoznačný 
průběh. Domácí hráčky podaly vý-
borný výkon a bez ztráty kytičky 
vyhrály 8:0. Nejlepší výkon poda-
la, jak se již stává tradicí, v životní 
formě hrající Lenka Kalová, která 
je momentálně v lize podle průměrů 
třetí nejlepší hráčkou. Blansko je tak 
stále ve hře o titul. Podaří-li se mu 
vyhrát v dohrávce na Konstruktivě, 
vrátí se do čela tabulky.

1. liga ženy: Konstruktiva Pra-
ha – TJ ČKD Blansko odl. TJ ČKD 
Blansko – TJ Lokomotiva Česká 
Třebová 8:0 (3313:3006), Daňková 
535, Nevřivová 533, Musilová Z. 
558, Kalová 575, Musilová D. 550, 
Ševčíková 562.

Příští kolo: Husovice – Duchcov, 
Přerov – Blansko, Česká Třebová 
– Slavia, Konstruktiva Praha - Ná-
chod, Valašské Meziříčí – Neratovi-
ce, Jičín – Zábřeh.  (bh)
  1.  Slavia  17  13  1  3  88,0:48,0  27
  2.  Blansko  16  13  0  3  88,0:40,0  26
  3.  Přerov  17  11  0  6  73,0:63,0  22
  4.  Náchod  17  9  1  7  71,0:65,0  19
  5.  Zábřeh  17  8  1  8  69,0:67,0  17
  6.  Jičín  17  8  1  8  69,0:67,0  17
  7.  Duchcov  17  7  2  8  68,0:68,0  16
  8.  Husovice  17  8  0  9  67,0:69,0  16
  9.  Val. Meziříčí  17  7  1  9  69,0:67,0  15
  10.  Konstruktiva  16  7  0  9  58,0:70,0  14
  11.  Č. Třebová  17  3  1  13  44,0:92,0  7
  12.  Neratovice  17  3  0  14  44,0:92,0  6

O štít Němčic
Němčice - Turnaj O štít Němčic 

ve stolním tenisu se konal v sobotu 
v tamním kulturním domě již po-
čtyřicáté. Vítězem se stal Jiří Kos 
z Velkého Meziříčí před křetínským 
Petrem Koudelkou a Jiřím Obalilem 
ze Šošůvky. Vítěz dvouhry pak spo-
lu s kolegou Jiřím Kordou ovládl i 
čtyřhru. „Za zmínku stojí účast pět-
asedmdesátiletého Antonína Řez-
níčka z Doubravice, rovněž bychom 
rádi poděkovali sponzorům,“ uvedl 
za pořádající TJ Babylon Němčice 
Vítězslav Sedlák. Celkem se akce 
zúčastnilo 35 hráčů z 12 oddílů.

Výsledky, dvouhra: 1. Kos (Vel-
ké Meziříčí), 2. Koudelka P. (Kře-
tín), 3.Obalil (Šošůvka), 4. Korda 
(Velké Meziříčí), 5. Koudelka L. 
ml. (Křetín), 6. Krása (Zbraslavec), 
7. Kuběna (Adamov), 8. Klečka 
(Voděrady), 9. Beneš (Adamov), 10. 
Ondroušek (Němčice), 11. Hrouzo-
vá (Blansko), 12. Dvořák (Šošůvka), 
13. Žáček (Vysočany), 14. Přikryl J. 
(Blansko), 15. Zouhar (Vysočany), 
16. Hebelka L. ml. (Němčice).
Čtyřhra: 1. Kos, Korda (Velké 

Meziříčí), 2. Koudelka P., Koudelka 
L. ml. (Křetín), 3. Procházka, Ku-
til Š. (Blansko), 4. Krása, Klečka 
(Zbraslavec, Voděrady), 5. Příkryl 
J., Kuběna (Blansko, Adamov), 6. 
Sedlák, Hrouzová (Němčice, Blan-
sko), 7. Krátký P., Ondroušek A. 
(Němčice), 8. Zouhar, Žáček (Vyso-
čany).  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
první lize, kde se již bojuje osto-
šest, se připravují ke startu i nižší 
soutěže. Druhá liga měla o víken-
du svoje kolo sice ještě odloženo, 
brzy se ale dočkáme i u nás. Zimní 
pauza se chýlí ke konci, funkcio-
náři i trenéři zbrojí, hráči nabírají 
fyzičku.

Snad nejhůře dopadla přestávka 
pro Blansko. Tým, který vede ta-
bulku krajského přeboru, opouští 
hned pět hráčů základního kádru, 
neodolali vábení celků z vyšších 
soutěží. Druholigové Rosice zlá-
kaly Michala Šenka, který se už za 
ně v přípravě i trefi l. Do Bystrce 
za trenérem Kuglerem zamířili Šíp 
a Doležel, do Svitav ze studijních 
důvodů Šplíchal. Také hostování 
Maráka se neprodloužilo, působit 
bude v juniorce Jihlavy. Trenér Jiří 
Hajský má těžkou hlavu.

O víkendu absolvovali jeho 
svěřenci soustředění v Hamrech 
u Svitav. „Zúčastnilo se ho devate-
náct hráčů, pochopitelně i někteří 
nováčci či hráči, kteří dosud půso-
bili v béčku či dorostu,“ prozradil 
nový vedoucí mužstva František 
Fiala. Na zkušené tam byli Brňa-
né Pavel Dohnal a a Petr Křesťan, 
dorostenec Buchta či Hansl z Kot-
vrdovic a Grómský z Rudice. „Ješ-
tě někoho máme v hledáčku,“ tají 
Fiala. Po debaklu od áčka Svitav 
0:8 minulý týden se v rámci sou-
středění Blanenští utkali s béčkem 
tohoto mužstva. „Vyhráli jsme 
4:2, dva góly dal Trtílek, po jed-
nom Nečas a Paděra.

Ráječko skončilo po základ-
ní části zimního turnaje v Líšni 
na lichotivém třetím místě, když 
v posledním kole jako jediný tým 
sebralo bod za bezbrankovou re-
mízu prvnímu Vyškovu (tabulka na 
str. 10). 

„Následující týden nás čekají 
jednání s kluby, odkud bychom 
rádi posily. Zatím bych nerad něco 
prozrazoval, uvidíme, jak vše do-
padne. Podobně je tomu s odchody 
hráčů. Hotový je jen přestup Špa-
něla do Kunštátu,“ uvedl předseda 
Olympie Marcel Mokrý. Tu čekají 
- kromě zmíněného zápasu s Bystr-

cí přáteláky. Tuto sobotu na Spartě 
s Cvrčovicemi a následující týden 
na umělce VUT Brno proti Lipo-
vci.

Příliš se nezměnil kádr Bosko-
vic. Potvrdil to koordinátor klubu 
Jiří Vorlický. On sám je připraven 
v případě nutnosti znovu vypomoci 
i na hřišti. „Proto jsem zatím niko-
mu angažmá neslíbil, uvidíme,“ po-
kyvuje hlavou. Odchází Václavek 
na hostování do Březové. Sestupo-
vé starosti hrozí, to je Vorlickému 
jasné. „Už kvůli naší omladině, 
která je v záloze, bychom ale nera-
di soutěž opouštěli,“ podotkl.

V Kunštátě by rádi i na jaře 
bojovali o první místo. „Čekají 
nás jednání s kluby z nižších sou-
těží o případných posilách. Je to 
mnohdy těžké, mají nereálné po-
žadavky. Zatím máme na přestup 
Španěla a domluveno hostování 
Prudila z Letovic,“ prozradil tre-
nér Petr Loukota. Na hostování 
přichází i Haničinec, od něhož si 
kouč dost slibuje. Jeho celku se 
v přípravě dařilo se střídavými 
úspěchy. Na boskovickém tur-
naji Artézia Cup zpočátku sázel 
branky jako na běžícím pásu, 
v poslední době ale zaznamenal i 

prohry. „Teď nás vybrala Kuřim, 
dostali jsme šestku. Byl to silný 
soupeř, který nemilosrdně trestal 
naše hrubky, my jsme naopak 
šance promrhali,“ mrzí ho.

Bořitov také hraje v Bosko-
vicích. „Momentálně dolaďuje-
me příchod Koláře a Švancary 
z Blanska, Pospíšila z Lipůvky a 
výměně Feifera za Kozumplíka 
z Kuřimi. Jednáme i v Křoví o 
případném příchodu zkušeného 
Karaffy. Odešel Koláček,“ vypo-
četl manažer Alois Ťoupek.

O záchranu se chtějí pokusit 
v Rájci-Jestřebí. Trenéru Jaro-
slavu Málkovi se podařilo něko-
lik doplnění mužstva, pomoci by 
měli zejména velezkušení Radim 
Farník a Martin Klimeš. Na bos-
kovickém turnaji se týmu poved-
lo několik zápasů, uvidíme, jak si 
mužstvo povede v mistrovských 
zápasech.

Artézia Cup ve 
výsledcích: 

Bořitov – Blansko dorost 2:2 
(0:0), Čech, Richtr - Keprt, Zou-
har. Blansko B – Moravská Tře-
bová 1:7 (0:3), Hanskut. Bořitov 
– M. Třebová 1:2, Karaffa. Bosko-
vice – Blansko dorost 7:0, Janíček, 
Blaha 2, Stara, Adamec, Horák M. 
Kunštát – Kuřim 2:6, Haničinec 
2. Rájec-Jestřebí – Blansko B 
1:1, Sedlák – Juránek. Boskovi-
ce – Kunštát 4:3, Janíček 2, Stara, 
Vorlický – Haničinec, Adámek, 
Španěl. Kunštát – Bořitov 4:0, Ha-
ničinec 2, Španěl, Kuda.

Rájec-Jestřebí – Blansko B 1:1.  Foto adam.sRájec-Jestřebí – Blansko B 1:1.  Foto adam.s

Věra Vencelová

Blansko, Boskovice - Malý 
velký muž. I tak by se dali po-
jmenovat nejúspěšnější blanenští 
plavci Jarní ceny Boskovic. Na 
rozdíl však od slavného americké-

ho westernu se pod tímto názvem 
místo jedné skrývají postavy dvě. 
„Malého“ představuje nejmladší 
plavec blanenského družstva Ště-
pán Pokorný a „Velkého“ zase nej-
starší člen oddílu Jan Vencel. Oba 
borci v Boskovicích zvítězili ve 

Pokorný a Vencel uspěli na Jarní ceně Boskovic
všech třech přihlášených startech 
a ten „Velký“ si navíc odnesl po-
hár za nejlepší výkon v kategorii 
dorostu a dospělých. 

Letošní Jarní ceny Boskovic, 
která se konala v sobotu ve čtyř 
dráhové pětadvacítce boskovické-

Blanenš   v Boskovicích.  Foto Věra VencelováBlanenš   v Boskovicích.  Foto Věra Vencelová

Brno, Boskovice - Jen Bos-
kovice nakonec postoupily do 
semifi nále play off ligy Jihomo-
ravského a Zlínského kraje, bla-
nenští Dynamiters zůstali za jeho 
branami. A vstup do vyřazovací 
části se Minervě vydařil, když 
soupeře z Brna ve čtvrtek pora-
zil díky brance v prodloužení. 
V nedělní odvetě se karta obrátila 
a hosté vyrovnali stav série na 1:1 
na zápasy.

HCM Warrior Brno – SK Mi-
nerva Boskovice 2:3 po prodlou-

žení (0:0, 1:2, 1:0; 0:1), Karlíček, 
Pelán, Janda. Stav série 0:1.

Jelikož Boskovickým se v zá-
kladní části na svého soka v se-
mifi nále dařilo, byli favority i přes 
absenci několika hráčů. Hned při 
prvním střídání neproměnil šanci 
Karný. Neuspěli ani Hökl a No-
votný. V závěru první třetiny měli 
domácí výhodu dvojnásobné pře-
silovky, brankář Alexa ale Miner-
vu podržel. 

První branka padla ve 22. mi-
nutě. Pelán nahodil puk a po Kar-

líčkově teči propadl do brněnské 
branky. Vedení hostím dlouho ne-
vydrželo, vyrovnání přišlo ve 26. 
minutě z hole Tůmy. Houpačka se 
opět překlopila na boskovickou 
stranu ve 35. minutě po dorážce 
Pelána. 

Ve třetí dvacetiminutovce chtě-
li hosté rozhodnout, Brno ale ne-
složilo zbraně a jejich snaha byla 
korunována srovnáním, o které se 
postaral z brejku Hakl. Plichta vy-
držela do konce, začalo prodlou-
žení.  Pokračování na str. 10

Hraje se semifinále play off krajské hokejové ligy

ho akvaparku, se zúčastnila stovka 
plavců z Hodonína, Hustopečí, 
Vyškova, Blanska a domácích Bo-
skovic. Blanenský oddíl si z této 
pětice vedl nejlépe, neboť jeho zá-
stupci vybojovali nejvíce medailí, 
získali jeden ze čtyř pohárů za 
nejlepší výkon a zvítězili v závě-
rečných štafetách mužů i žen. Pře-
hled úspěchů blanenského třiadva-
cetičlenného družstva je následují. 
Celkový počet medailí – jedenatři-
cet, složení vítězné štafety mužů 
– Vencel J., Vencel M., Kyzlink 
J., Přikryl A., štafety žen – Kopři-
vová H., Zamazalová V., Pokorná 
P., Grmelová V. a držitelé zlatých 
medailí – Jan Vencel, Štěpán Po-
korný, Petra Pokorná a Veronika 
Zamazalová.

Minulou neděli se na jubilej-
ním desátém ročníku Blanen-
ského závodu, který je pořádán 
pro nejmenší plavce, představilo 
v blanenském bazénu na sto dva-
cet plaveckých nadějí z šestnácti 
českých a moravských oddílů. 
Osmiletí a mladší startovali na 
pětadvacetimetrových tratích, 
devítiletí a desetiletí zvládli tratě 
dvojnásobné. Na malých plavcích 
byla vidět nejen předstartovní tré-
ma, ale i bojovnost ve vodě, a pře-
devším pak velká radost ze získa-
ných medailí a diplomů. Těch se 

rozdalo v průběhu závodů celkem 
sedmdesát. Vyhodnocovaly se také 
absolutní nejlepší výkony chlapců 
a děvčat. Ani jeden ze dvou pohá-
rů za nejlepší výkon však doma 
nezůstal. Odnesli si je Marek 
Halama ze Šumperka a Martina 
Páleníková z Brna. Nejpočetnější 
zastoupení měly brněnské oddíly, 
ale také domácí oddíl představil 
celou dvacítku začínajících plav-
ců. Z nich se na stupně vítězů pro-
sadili čtyři. Nejlépe si vedl teprve 
osmiletý Marek Švarc, který vy-
bojoval s velkým náskokem na 
soupeře dvě zlaté medaile. Jednu 
zlatou a jednu bronzovou si na krk 
pověsil desetiletý Štěpán Pokorný. 
Ze třech stříbrných se radovala 
také desetiletá Nikola Prudká. 
Úspěšnou čtveřici uzavřel rovněž 
desetiletý Milan Kučera s jedním 
bronzem. Boskovické plavání za-
stupovalo osm plavců. Nejmlad-
šímu z nich Jáchymu Ryšávkovi 
bylo teprve šest let, a přestože ho 
na stupních vítězů nebylo téměř 
vidět, postavil se na ně hned dva-
krát a odnesl si zlatou a stříbrnou 
medaili. Stejnou hodnotu měli 
i medaile desetiletého Jakuba Be-
neše. Pátý cenný kov pro Boskovi-
ce vylovila z blanenského bazénu 
devítiletá Anna Bednářová, když 
dohmátla na padesátce prsa třetí.

Boskovice – Brno 2:4.  Foto Jaroslav OldřichBoskovice – Brno 2:4.  Foto Jaroslav Oldřich
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Bohumil Hlaváček
Zpavodajové Zrcadla

Blansko - Republikové i kraj-
ské soutěže ve stolním tenise v zá-
kladních částech vrcholí. Zatímco 
muži Blanska mají stále šanci na 
play off druhé ligy, ženy v lize 
první budou mít problémy se zá-
chranou. Bohužel remíza a těsná 
porážka v domácích utkáních se 
soupeřkami z Čech znamenají 
velké snížení šance na záchranu, 
obzvlášť když už je jasné, že až 
do konce sezony nenastoupí hlav-
ní opora Marie Jirůšková. Zbra-
slavec bodoval, i nadále se udržel 
na šestém místě tabulky a hlavně 
defi nitivně zahnal možnost sestu-
pové hrozby.

1. liga ženy: TJ ČKD GMC 
Blansko – SKST Děčín 5:5, Šev-
číková 3,5, Slezáková 1, Suková 
0,5. TJ ČKD GMC Blansko – SF 
SKK El Nino Praha 4:6, Ševčíko-
vá, Slezáková 2.

Důležitá utkání o setrvání 
v 1. ize blanenská děvčata bohužel 
nezvládla. Na domácích stolech 
hostila bezprostřední sousedy v ta-
bulce. Oba zápasy měly dramatic-
ký průběh, v prvním sobotním 
Kolbenka vedla již 4:1 a přesto to 
stačilo nakonec jen na bod. Ani ten 
pak na ni nezbyl v neděli. 
  1.  Bohnice  18  16  1  1  0  124:56  51
  2.  Hodonín B  18  14  1  3  0  117:63  47
  3.  Slavoj  18  10  3  5  0  95:85  41
  4.  Nusle  18  11  1  6  0  103:77  41
  5.  Vlašim B  18  9  3  6  0  105:75  39
  6.  Plzeň  18  6  4  8  0  84:96  34
  7.  MS Brno  18  7  1  10  0  84:96  33
  8.  Hradec  18  7  1  10  0  89:91  33

Absence hlavní opory - Marie Jirůškové je v blanenském týmu stolních tenistek citelně znát

Ženy TJ ČKD se bijí o záchranu v první lize

  9.  El Nino  18  4  6  8  0  81:99  32
  10.  Blansko  18  6  2  10  0  84:96  32
  11.  Děčín  18  3  2  13  0  63:117  26
  12.  Dobré B  18  1  3  12  2  51:129  21

2. liga muži: TJ ČKD Blansko 
– KST Vsetín 10:4, Dudík 3,5, Při-
kryl Aleš, Čák 2,5 Kvíčala David 
1,5. TJ ČKD Blansko – SK Přerov 
10:4, Přikryl Aleš 3,5, Dudík 2,5, 
Čák, Kvíčala David 2. 

Blanenské áčko stále úspěš-
ně bojuje o první čtyřku a tím 
i o účast v play off. O víkendu si 
celkem snadno poradilo s týmy 
ze Vsetína a Přerova. Tato dvě ví-
tězství znamenají, že Blansko ve 
velmi vyrovnané tabulce stále drží 
čtvrtou příčku. Zřejmě rozhodující 
zápasy se odehrají za dva týdny, 
kdy Blansko zajíždí na stoly svých 
největších konkurentů do Opavy 
a do Jeseníka.

  1.  Hodonín  18  12  4  2  0  169:118  46
  2.  MS Brno B  18  11  4  3  0  163:119  44
  3.  Jeseník  18  12  1  5  0  165:100  43
  4.  Blansko  18  11  2  5  0  157:118  42
  5.  Opava  18  10  3  5  0  151:121  41
  6.  Hradec  18  10  2  6  0  146:118  40
  7.  Prostějov  18  9  1  8  0  141:138  37
  8.  Čechovice  18  6  4  8  0  137:145  34
  9.  Vsetín  18  6  4  8  0  133:156  34
  10.  Přerov  18  6  2  10  0  133:148  32
  11.  Holice  18  1  1  16  0  72:177  21
  12.  Tišnov  18  0  0  18  0  71:180  18

2. liga ženy: Pro velkou ma-
rodku bohužel B tým žen ke svým 
zápasům nemohl odcestovat, takže 
ve Frýdlantu nad Ostavicí a v Ha-
vířově prohrál kontumačně 0:10.
  1.  Havířov B  18  17  0  1  0  140:40  52
  2.  Jihlava  18  14  2  2  0  127:52  48
  3.  Čejč  18  12  3  3  0  113:67  45
  4.  Líšeň  18  11  4  3  0  114:66  44
  5.  Neředín  18  11  4  3  0  121:59  44
  6.  Dubňany B  18  9  1  8  0  99:81  37
  7.  Frýdlant B  18  7  1  10  0  76:104  33
  8.  Dubňany C  18  4  2  12  0  63:117  28

  9.  Sokol I  18  4  1  13  0  60:119  27
  10.  Břeclav B  18  4  1  13  0  67:113  27
  11.  Ostrava  18  2  1  15  0  50:130  23
  12.  Blansko B  18  2  2  12  2  49:131  22

Divize muži: Slovan Hodonín – 
TJ ČKD Blansko B 6:10. Agrotec 
Hustopeče B – TJ ČKD Blansko 
B 6:10.
  1.  MS Brno D  18  14  3  1  0  172:96  63
  2.  Strážnice  18  12  2  4  0  158:96  56
  3.  Slatina  18  11  3  4  0  163:112  54
  4.  Hodonín  18  9  2  7  0  147:131  47
  5.  Sokol I B  18  9  2  7  0  137:122  47
  6.  Hustopeče B  18  8  1  9  0  125:134  43
  7.  Znojmo B  18  7  3  8  0  131:135  42
  8.  Oltec  18  7  1  10  0  128:143  40
  9.  M. Krumlov  18  6  1  11  0  117:141  37
  10.  Hlubočany  18  5  2  11  0  94:162  35
  11.  Blansko B  18  5  2  11  0  122:155  35
  12.  Dubňany  18  3  2  13  0  96:163  29

KS I muži: TTC Komořany – 
STK Zbraslavec A 4:10, Křepela 
R. 3,5, Bezděk 2,5, Křepela L. 2,5, 
Těžký 1, Cetkovský 0,5. SK Slati-
na Brno B –STK Zbraslavec A 9:9, 
Křepela R. 4, Bezděk 2,5, Těžký 
2, Cetkovský 0,5. 

Před blížícím se koncem sezóny 
odehráli stolní tenisté Zbraslavce 
dvě důležitá venkovní utkání. Obě 
v sobotu, nejprve předehrávali do-
poledne ve Slatině a v podvečer 
hráli v řádném termínu v Komo-
řanech. Zbraslavec se po předcho-
zích nezdarech, když z pěti utkání 
po novém roce pouze jedenkrát vy-
hrál, ocitl nebezpečně blízko pás-
mu sestupu a proto potřeboval vý-
sledkově zabrat. V prvním utkání 
proti Slatině, třetímu celku tabulky, 
mohl právě při pohledu na posled-
ní výsledky spíše překvapit, a to 
přestože doma s tímto soupeřem 
uhrál remízu. V úvodu ale Zbrasla-

večtí udrželi s domácími krok a v 
polovině utkání dokonce 6:4 vedli. 
Nakonec díky výbornému výkonu 
Radima Křepely a také díky bodo-
vému příspěvku dvou dalších hráčů 
dospělo utkání ke druhé vzájemné 
remíze v sezóně. Povzbuzeni tím-
to úspěchem se zdál úkol porazit v 
tabulce desáté Komořany o hodně 
snazší. Úvodní čtyři výhry přinesly 
Zbraslaveckým vedení, které už do 
konce utkání nepustili. Tentokrát 
dokázali bodovat ve dvouhrách 
všichni hráči, k tomu výborně se-
hrané obě čtyřhry, to dalo dohro-
mady přesvědčivé vítězství. 
  1.  Kobylí  18  15  2  1  0  174:88  65
  2.  Silůvky  18  13  1  4  0  161:98  58
  3.  Slatina B  18  12  4  2  0  170:108  58
  4.  Bystrc  18  13  0  5  0  161:107  57
  5.  Hodonín B  18  11  2  5  0  145:118  53
  6.  Zbraslavec  18  7  3  8  0  146:142  42
  7.  Lanžhot B  18  7  2  9  0  129:135  41

  8.  M. Prusy  18  6  3  9  0  112:155  39
  9.  Ivančice  18  4  3  11  0  122:155  33
  10.  Komořany  18  3  4  11  0  112:158  31
  11.  Tišnov C  18  4  0  14  0  102:158  30
  12.  M. Krumlov B  18  1  0  17  0  61:173  21

KS II muži: TJ ČKD Blan-
sko C – Sokol Brno I C 3:10. 
TJ Družstevník Hostěradice – 
Orel Boskovice 2:10. TJ ČKD 
Blansko C – TTC Komořany 
B 10:2. Orel Silůvky B – Orel 
Boskovice 9:9. 
  1.  MS Brno E  18  17  0  1  0  178:62  69
  2.  Holásky  18  15  1  2  0  172:85  64
  3.  Sokol I C  18  15  0  3  0  164:85  63
  4.  Otnice  18  10  2  6  0  147:107  50
  5.  Mokrá  18  9  2  7  0  136:134  47
  6.  Slatina C  18  8  3  6  1  125:134  44
  7.  Blansko C  18  7  2  9  0  128:140  41
  8.  Silůvky B  18  5  2  11  0  114:146  35
  9.  Kuřim  18  5  1  12  0  111:153  34
  10.  Hostěradice  18  5  1  12  0  102:158  34
  11.  Boskovice  18  3  2  13  0  101:155  29
  12.  Komořany B  18  1  0  17  0  57:176  21

Petra Suková.  Foto Bohumil HlaváčekPetra Suková.  Foto Bohumil Hlaváček

Aleš Přikryl a Luboš Dudík.  Foto Bohumil HlaváčekAleš Přikryl a Luboš Dudík.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko ovládlo krajská 
mistrovství jednotlivců

O víkendu 16. a 17. února měly ligové soutěže přestávku. Přesto 
blanenští kuželkáři a kuželkářky nezaháleli. Konala se totiž krajská 
mistrovství jednotlivců. Oddíl TJ ČKD Blansko vyslal své zástupce do 
osmi kategorií a znovu může oslavovat skvělé úspěchy. 

Z devatenácti blanenských hráčů a hráček si sedm odvezlo některý 
z cenných kovů. Ze všech však zřejmě nejvíce vyniká zlato Ondřeje 
Němce v kategorii mužů a stejné umístění Lenky Kalové v kategorii žen, 
neboť v obou těchto kategoriích existuje vůbec největší konkurence. 

Mezi ženami se navíc schylovalo k senzaci. Do posledních hodů to 
totiž vypadalo, že blanenské hráčky obsadí všechny tři medailové pos-
ty. Nakonec jediná kuželka navíc rozhodla o bronzu pro hráčku Rosic. 
Zdeňka Ševčíková se tedy bohužel nezařadila za své oddílové kolegyně 
Lenku Kalovou a Helenu Daňkovou, přesto si čtvrtým místem zajistila 
postup na mistrovství ČR. Zlato vybojovala ještě Lucie Nevřivová v ju-
niorkách, druhé příčky obsadili junior Martin Procházka, dorostenec 
Jakub Flek a Soňa Lahodová mezi seniorkami.

Na republikových šampionátech, které se budou konat začátkem 
května, se tak představí celkem osm blanenských hráčů a hráček. 
V žebříčku jihomoravských klubů, který je sestaven podle úspěšnosti 
na přeborech jednotlivců, Blansko opět obsazuje nejvyšší příčku, letos 
však s rekordním náskokem. Olympijským bodováním oddíl získal 42 
bodů, zatímco druhý Vyškov nasbíral bodů 20.  Lukáš Hlavinka

 Stříbrná Helena Daňková (vlevo) a Lenka Kalová.  Stříbrná Helena Daňková (vlevo) a Lenka Kalová. 

Bohumil Feruga
Bohumil Hlaváček

Boskovice - V sobotu se ve 
Žďáře nad Sázavou uskutečnilo 
semifi nálové kolo ligy škol, kde 
se na šprtecových stolech utka-
la nejlepší žákovská družstva 
z Moravy, která si vybojovala 
účast v krajských kolech. Mezi 
osmičkou účastníků samozřejmě 
nemohl chybět tým DDM Bosko-
vice, tentokrát v trošku oslabené 
sestavě - Vojtěch David, Mojmír 
Stloukal, Martina Ferugová a On-
dřej Šístek. 

Hrálo se ve dvou čtyřčlen-
ných skupinách na jednu směnu. 
Boskovický celek si postupně 
ve skupině poradil se ZŠ Nové 
Veselí 3:0, ZŠ Palachova Žďár 
nad Sázavou 2:0) a ZŠ Slovác-
ká Břeclav 2:1. Od čtvrtfi nále se 
již hrálo na dvě směny. V něm 
celek DDM Boskovice nastoupil 
proti čtvrtému ze skupiny B – ZŠ 
Švermova Žďár nad Sázavou. Po 
drobném zaváhání nakonec Bos-
kovice zvítězily 4:2 a zajistily si 
boj o medaile. Semifi nálové klání 
však nezvládli a odešli od stolů 
poraženi od ZŠ Hrušovany nad 
Jevišovkou v poměru 2:4. Medai-
le však byla velkým cílem a tak 
v boji o bronz předvedli bosko-
vičtí hráči všechen svůj um a ten 
den již podruhé porazili Břeclav, 
tentokrát poměrem 4:2. Vítězem 
se stal tým CVČ Kohoutovice.

Nejlepší čtyři týmy z Moravy 
a čtyři z Čech se utkají 23. března 
v Mostě o republikový titul nej-

Boskovice si zajis  ly postup do fi nále
lepšího žákovského družstva pro 
školní rok 2012-13 a tým DDM 
Boskovice bude opět u toho. Ta-
hounem týmu byli Vojtěch David 
a stále se lepšící Mojmír Stloukal, 
nezklamali ani Martina Ferugová 
a Ondřej Šístek.

Minulý víkend se v severočes-
ké baště stolního hokeje, ve městě 
Most uskutečnil první velký kva-
lifi kační turnaj kategorie ČP 36 

v roce 2013, ze kterých se hráči 
kvalifi kují na mistrovství ČR. Byl 
to také první turnaj této kategorie 
hraný novým, tzv. švýcarským 
systémem. A opět se potvrdilo, 
že tento systém svědčí Jakubovi 
Davidovi. 

V sedmi zápasech, které ode-
hráli všichni ze sto osmi účast-
níků tohoto turnaje, neztratil ani 
jeden bod a po zásluze zvítězil. 

Na stupně vítězů ho doprovodili 
dva zástupci brněnských klubů - 
druhý Jaromír Procházka (SHL 
Brno) a třetí Miroslav Škorpík 
(Dragons Brno). Dalším zástup-
cům klubu BHK Orel Boskovice 
se již tolik nedařilo. 62. resp. 71. 
místo obsadili bratři Procházkové 
(Josef a Ondřej), 76. skončil Voj-
těch David a na 100. místě Jakub 
Polák.

 Foto Bohumil Feruga Foto Bohumil Feruga

Svitávka - V sobotu se na pa-
lubovce ve Svitávce sešli nejlepší 
zástupci kolové mužů do třiadva-
ceti let z celé České republiky, 
aby bojovali o postupové místa 
do finálového turnaje. Na něm se 
letos bude poprvé hrát o mistra 
ČR v této kategoii. 

Asi třicet diváků, kteří se při-
šli na tento sport podívat, vidělo 
věru kvalitní podívanou vyrov-
naných mužstev, kdy ovšem ne-
našlo přemožitele domácí smíše-
né mužstvo Pavel Richter, David 
Richtr. 

Před nimi se musely poklo-
nit druhé Šitbořice, bronzový 

Na turnaji ve Svitávce kralovali domácí borci
stupínek si nakonec vybojova-
li juniorští reprezentanti z MO 
1 Svitávka Roman Staněk a Jiří 
Hrdlička, před čtvrtým Přerovem 
a pátou Chrastavou, Olomoucí 
která předčila domácí MO Svi-
távku 2 Tomáš Dyčka, Filip Za-
hálka. Poslední nominační bodík 
získaly Nezamyslice.

Bez nominačního bodu skon-
čila SC Svitávka 2 Jan Zouhar, 
Jiří Novotný, před SC Svitáv ka 
2 Marek Štencl, Martin Dřevo. 
Poslední pozice pak obsadily 
Zlin 1 a Zlín 2. Tři týmy se tur-
naje nezúčastnily turnaje z důvo-
du nemoci.  (zah, bh) Foto Vladimír Zahálka Foto Vladimír Zahálka



Nabízíme dlouhodobý pronájem pro-
storného, zrekonstruovaného bytu 3 + 1 v 
Boskovicích (ve skutečnosti ½ domu), o 
celkové rozloze cca 100 m2 + sklep a asi 
50 m2 půdních prostor. Byt se nachází v 1. 

NP a jeho součástí je: předsíň se zabudo-
vanou skříní, toaleta, technická místnost + 
turbokotel, koupelna se sprchovým koutem 
a masážní vanou, pokoj, kuchyně včetně 
linky a myčky nádobí, komora, obývací 

pokoj s krbem, ložnice s vestavěnou skří-
ní a postelí, sklepní prostor, půdní prostor. 
Byt je nadstandardně vybaven, má nové 
plynové ústřední vytápění + možnost topení 
v krbu, nová plastová okna, nové elektrické 
rozvody. Je velmi prostorný, světlý a jen pár 
minut od centra Boskovic. Byt bude volný 
začátkem března 2013. V případě zájmu vo-
lejte prosím na tel. 777 901 661.

Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 1+1 
v Blansku na sídlišti Sever, solidní jednání. 
Tel.: 723 091 226.

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 po celkové rekonstrukci. Nové vybave-
ní, lednička, pračka, internet. Volný ihned. 
Cena: 1 osoba 7 000 Kč, 2 osoby 7 500 Kč 
včetně služeb. Jen nekuřáci a bez zvířat. 
Tel.: 776 728 244.

Pronajmu byt 1+1 v Blansku, Dvorská 
36, IHNED VOLNÝ, částečně vybavený, 
internet UPC Fiber Power 10. Bližší info 
tel.: 608 965 363, info@salonrischa.cz - 
možné zaslat foto bytu na email. 

Pronajmu novou chatu pro rodinnou 
rekreaci 2+3 s možností další chatky 2+2 
– venkovní gril, ohniště, travnatý tenisový 
kurt s osvětlením, bazén, velká oplocená za-
hrada napůl v lese – exkluzivita, volné po-
slední 4 týdenní termíny. Tel.: 731 479 280.

Nabízím dlouhodobý pronájem nové-
ho, nadstandartního bytu 2+kk (42 m2) v 
Blansku – Sever. Byt se nachází ve 3 p., je 
prosluněný a je vybaven kuchyňskou linkou 
s vestavnými spotřebiči. S možností připo-

PRODEJ
Prodám zánovní závěsný elektrický 

ohřívač vody Dražice na 100 l, pro svislou 
montáž, TV stolek Robin 2 černý (na web. 
stránkách sconta). Cena dohodou, tel.: 774 
041 962.

Přenechám zavedený obchod v Bosko-
vicích. Tel.: 776 206 843.

Prodám dětské kolo zn. Olpran. Kolo 
je málo používané a je určeno pro nejmenší 
cyklisty. Toto kolo má odnímatelná balanč-
ní kolečka, celokryt řetězu a protišlapací 
zadní brzdu. Původní cena 2 500 Kč, cena 
nyní 900 Kč. Tel.: 723 000 391.

Prodám přesné potahy na Škodu Ro-
omster - béžová barva. Mohou se prát. Cena 
1 000 – 1 500 Kč. Mobil: 728 914 401.

Prodám pěkný manažerský notebook 
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows 
XP Prof., jako nový, jen 3 900 Kč. I na do-
bírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám hvězdářský dalekohled - tele-
skop pro začínající astronomy, kompl. sou-
prava vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. bal., jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám asi 200 různých mincí, Evropa 
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za 
ks. Na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám malý modrý dvoukolový vo-
zík, nový, nepoužívaný. Tel.: 516 436 037.

Prodám elektrický šicí stroj Veritas, 
návod v němčině, nový, nevhodný dar. Tel.: 
516 436 037.

Prodám byt 3+kk v Jedovnicích, čás-
tečně zařízený, OV, vlastní plynové topení, 
plastová okna, 3 sklepy, zahrádka se skle-
níkem a posezením. Tel.: 777 225 724. RK 
nevolat.

KOUPĚ
Koupím menší rodinný dům v okolí 

Blanska, nejlépe směr Boskovice. Tel.: 773 
568 099.

Koupíme staré učebnice, v jakémkoliv 
stavu pro studenta 2. a 3. ročníku Stroje a za-
řízení v pekárnách pro SOU (autoři Rohouš, 
Závodský, vydalo SNTL v letech 80 -90). 
Tel.: 732 542 768 nebo 546 451 305. Nutně 
potřebujeme!

Sběratel koupí OBRAZY různých mo-
tivů např. - KRAJINY, AKTY, PORTRÉTY, 
SVATÉ, MOŘE, VESNICKÉ, ZVÍŘECÍ a 
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PŮJČKY

739 443 544

Zákonné podmínky
- 

- 
- 
- 

- 

-
„

32 cm

Kovový zahradní domek

bezúdržbový, pozinkovaný plech, antracitová barva, jednoduchá montáž, vč. 
uzamykatelného kování, bez podlahy, rozměry jsou uvedeny včetně přesahů střechy

vel. 1, š 210 x h 122 x v 180 cm, dveřní otvor š 86 x v 155 cm, 2,10 m3 5.490,-
vel. 2, š 261 x h 182 x v 202 cm, dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, 4,20 m3 7.490,-
vel. 3, š 321 x h 242 x v 212 cm, dveřní otvor: š 130 x v 160 cm, 7,77 m3 9.990,-

Kovový zahradní domekkk

bezúdržbový pozinkovaný plech antracitová barva jednoduchá montáž vč

od

5.490,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY !BRNOBRNO

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

1300 W

Elektrický vertikutátor

HVLA 1300-32, pro travní plochy do 350 m2, 
šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových 
prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení 
hloubky řezu: 5 stupňů/ jednotlivě

Benzinový kultivátor

HMH 36 G, pro travní plochy 
do 200 m2, šířka záběru 34 cm, motor 
GGP RSCT 100 OHV, 4-taktní/ 100 cm3, 
výkon 1,56 kW/ 2,1 PS

2,1 PS

Benzinová sekačka s pojezdem

HB 51 R HW E, pro travní plochy do 1800 m2, 
šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS, 
pohon zadních kol, elektrostart, nastavení 
výšky střihu v 6-ti polohách, centrální 
60 – 90 mm, do vyprodání zásobyp

7.990,-

51 cm

s elektrostartem

4 funkce v 1 stroji

3,4 PS

y p j

2.250,-
ě ý , ,

5.490,-

Fóliovník 
Premium

180 x 240 cm, 
max. výška 197 cm, 
stabilní kovový rám, 
extra pevná průsvitná 
fólie, 3 rolovací 
okna a velké dveře, 
jednoduchá montáž, 
il. foto

3.990,-
EXTRA SILNÁ 

FÓLIE 180 g/ m2

5 % UV OCHRANA

rolovací okna

S tímto kupónem S tímto kupónem 

získáte při nákupu získáte při nákupu 

nad 400,- Kčnad 400,- Kč

50 l zahradnického 50 l zahradnického 

substrátu substrátu 

jako jako 

dárek dárek 

ZDARMA!ZDARMA!
73,-

Mulčovací kůra 80 lTrávníkové hnojivo 
s odpuzujícím účinkem 
proti krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny typy 
trávníků, potlačuje výskyt mechů

229,-

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg

10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík

198,-
Tato nabídka platí do 4. 4. 2013. Ceny jsou 
uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství 
jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Platnost 
kupónu 
do 4. 4. 2013
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800 303 330Volejte ZDARMA

PRODÁM 
Citroën C3 1.1I, 

rok výroby 2009, 
najeto POUZE 25.000 km. 

Objem motoru 1124 ccm, benzin, ABS, 
airbag 2x, převodovka manuální, imo-
bilizér, centrální zam. dálkově, klima-
tizace manuální, rádio s MP3, servo, 
dělená zadní sedadla, elektrická okna, 
nastavitelný volant, otáčkoměr, palubní 
počítač, tónovaná skla, zadní stěrač, 
výškově nastav. sedadla.

Servisní knížka, koupeno v CZ
Výborný stav vozidla, 

Cena 130 tis. Kč možnost odpočtu DPH

Mobil: 774 408 399

jiné náměty. Mohou být i poškozené. Solid-
ní a rychlé jednání platba v hoto-
vosti. Tel.: 604 646 187.

Koupím dům v Jedovnicích, 
Březině, Křtinách. Nejlépe se 
zahradou, možno k rekonstrukci. 
Tel.: 604 522 898.

PRONÁJEM
V obci Vranová pronajmu 

dvoupodlažní byt v rodinném 
domě. Kompletně nově zaříze-
ný, s vlastním vchodem. Tel.: 
608 920 859.

Nabízíme dlouhodobý pro-
nájem slunného bytu 2 + 1 v 
Boskovicích, byt je po částečné 
rekonstrukci (nové el. rozvody, 
podlahy, omítky, koupelna se 
sprch. koutem, kuchyň, topení). 
Celková rozloha je 64 m2, byt má 
i balkon + sklepní prostor, nachá-
zí se ve 2. NP, součástí je také ku-
chyňská linka včetně myčky ná-
dobí a vlastní plynové topení. Byt 
se nachází cca 10 minut chůze od centra, 
má v okolí lékaře, lékárnu, školku, školu, 
obchod i MHD. Byt bude volný začátkem 
března 2013. V případě zájmu volejte pro-
sím na tel. 777 901 661.

jení na internet. Cena včetně inkasa 9 000 
Kč/měsíc. Bez RK. Byt bude volný od 1. 8. 
2013, po domluvě může být uvolněn dříve. 
Bližší info na tel.: 777 977 064.

SEZNÁMENÍ
55/180 rozvedený automechanik 

žijící sám v rod. domku na vesnici kou-
sek od Blanska se rád seznámí s mladší 
pohlednou ženou, možno i cizinka. Tel.: 
776 728 244.

VŠ 64 letý muž 180/80, rozvedený, mla-
dist. vzhledu, sport. typ, s autem, malým 
psem i bytem, hledá štíhlejší milou ženu 
s vlast. bydlením k vážnému seznámení 
nejraději z Blanska a okolí, Boskovic. Tel.: 
722 415 009.

RŮZNÉ
Hledám kuchaře, nejlépe důchodce na 

jednosměnný provoz. Pracovní doba cca 
9 - 16.30 hodin. Tel.: 739 534 588.



basketbal
LIVEBOX OP muži: ASK Blansko – 

Žabovřesky B 60:78. TJ Jiskra Kyjov – TJ 
Sokol BC Boskovice 61:75. ASK Blansko 
– Tesla Brno 62:57. SKB Brno Černovice – 
TJ Sokol BC Boskovice 67:86. 
 1. Husovice 20 18 2 1571:1274 38
 2. Kyjov 20 16 4 1412:1272 36
 3. Vysočina B 20 13 7 1463:1379 33
 4. Boskovice 20 12 8 1547:1398 32
 5. Žabovřesky B 20 12 8 1450:1349 32
 6. Tesla 20 11 9 1388:1313 31
 7. Bílovice 20 10 10 1610:1605 30
 8. Žďár B 20 9 11 1386:1436 29
 9. Černovice 20 7 13 1362:1417 27
 10. Husovice B 20 7 13 1430:1543 27
 11. Znojmo 20 3 17 1260:1470 23
 12. Blansko 20 2 18 1121:1544 22

OP I ženy: TJ ČKD Blansko – TJ Jiskra 
Kyjov 69:52. TJ ČKD Blansko – SK Re-
nocar Podolí 39:71. 
 1. Univerzita 16 15 1 1300:839 30
 2. Podolí 16 13 3 1176:866 29
 3. Podolí 16 11 5 1066:853 27
 4. Bílovice 16 11 5 1120:1005 27
 5. Žďár 14 9 5 1075:831 23
 6. Kyjov 16 6 10 763:976 22
 7. Tišnov 15 5 10 795:877 20
 8. Bílovice B 16 4 12 900:1175 20
 9. VSK UNI 14 5 9 837:915 19
 10. Blansko 15 4 11 819:1067 19
 11. Vysočina 16 2 14 874:1321 18

fl orbal
Jihomoravská liga muži: TJ Sokol Ada-

mov – Florbal Kuřim 1:2. TJ Sokol Lanžhot 
– Atlas ČKD Blansko 5:3. TJ Sokol Ada-
mov – TJ Sokol Brno Židenice B 4:1. Atlas 
ČKD Blansko - Psycho Brno B 5:7.
 1. Gullivers B 20 16 2 2 106:53 50
 2. Telnice 18 15 2 1 111:50 47
 3. Boskovice 18 13 3 2 75:46 42
 4. Sivice 18 11 2 5 97:59 35
 5. Kuřim 18 10 3 5 93:58 33
 6. Psycho B 20 8 2 10 104:108 26
 7. Adamov 18 8 1 9 64:77 25
 8. Lanžhot 18 7 3 8 76:75 24
 9. Ivanovice 18 6 1 11 71:93 19
 10. Židenice B 18 5 3 10 71:92 18
 11. Bulldogs C 20 5 1 14 66:102 16
 12. Ratíškovice 18 2 1 15 48:113 7
 13. Blansko 18 1 2 15 60:116 5

Jihomoravská liga dorostenci: Atlas ČKD 
Blansko – Gullivers Sokol Brno I B 11:1.
 1. Znojmo 16 15 0 1 120:32 45
 2. Klobouky 16 12 1 3 145:34 37
 3. Slovácko 16 12 1 3 103:48 37
 4. Bulldogs B 18 12 1 5 92:71 37
 5. Blansko 17 7 2 8 80:82 23
 6. Slavkov 16 5 2 9 52:122 17
 7. Mikulov 17 3 2 12 45:104 11
 8. Gullivers B 18 2 4 12 47:114 10
 9. Židenice 16 0 1 15 39:116 1

fotbal
ZT Líšeň: Líšeň – Ráječko 2:0 (0:0). 

Vyškov – Ráječko 0:0. 
 1. Vyškov 5 4 1 0 13 
 2. Zbrojovka U-19 5 3 0 2 9 
 3. Ráječko 5 2 2 1 8
 4. Bystrc 5 1 2 2 6
 5. Líšeň 5 1 1 3 4
 6. Rousínov 5 0 2 3 2

hokej
OP Blansko: HC Blansko – Lysice 10:1 

(5:0, 2:0, 3:1), Zindulka, Klíma, Antonín Mi-
chal 2, Snopek, Antonín Tomáš, Ševčík Pa-
trik, Ševčík Pavel – Kopecký Milan. Sloup – 
Sokol Černá Hora 7:3 (2:2, 1:1, 4:0), Kubica 
3, Machač, Zouhar, Lukáš – Bílek, Hubený, 
Nezval. Letovice – Adamov 3:8 (0:2, 2:2, 
1:4), Vašíček 2, Dvořák – Kolenáč 4, Juřena 
2, Milfait, Kubíček. Březina – Dynamiters B 
odl. Černá Hora – HC Blansko 2:20 (0:6, 1:5, 
1:9), Reich 2 – Svrbík 5, Pokladník 3, Kuče-
ra, Klíma, Snopek, Antonín Tomáš 2, Ševčík 
Patrik, Ševčík Pavel, Dobiášek, Zindulka. 
Adamov – Sloup 4:2 (2:0, 0:2, 2:0), Milfait, 
Kolenáč, Kunc, Juřena – Svoboda, Machač. 
Lysice – Březina 4:6 (2:1, 2:1, 0:4), Horák 
2, Kopecký M., Reichel – Chudý 3, Papa-
joanu, Ondráček, Drahovzal R. Dynamiters 
B – Rájec-Jestřebí 4:14 (2:5, 2:4, 0:5), Vrba 
2, Kostrůnek, Rozmahel – Odehnal, Kuběna 

Jan 3, Syrový 2, Brázda, Kuběna Jar., Jordá-
nek, Klimeš, Lemon, Frantel. 

kuželky
2. liga muži: KK Moravská Slavia – TJ 

ČKD Blansko 7:1 (3657:3351), Němec 593, 
Flek J. 544, Procházka 547, Flek M. 560, 
Honc 577, Havíř 533. TJ ČKD Blansko – TJ 
Lokomotiva Česká Třebová 6:2 (3258:3179), 
Němec 584, Sehnal 498, Flek J. 520, Hlavin-
ka 587, Honc 548, Procházka 521.
 1. Zábřeh 17 12 2 3 86,5:49,5 26
 2. MS Brno B 17 11 1 5 92,5:43,5 23
 3. Olomouc 17 10 3 4 78,0:58,0 23
 4. Blansko 17 10 3 4 75,5:60,5 23
 5. Rosice 17 10 2 5 75,0:61,0 22
 6. Opava 16 9 2 5 75,5:52,5 20
 7. Vyškov 16 9 2 5 74,0:54,0 20
 8. Hořice 17 6 4 7 67,0:69,0 16
 9. Č. Třebová 17 6 1 10 56,5:79,5 13
 10. Prostějov 17 4 1 12 50,5:85,5 9
 11. MS Brno 17 2 0 15 36,0:100,0 4
 12. Šumperk 17 1 1 15 41,0:95,0 3

3. liga muži: TJ Centropen Dačice B – 
TJ ČKD Blansko B 7:1 (3137:3057), Musil 
491, Kolařík 556, Novotný 506, Pliska 504, 
Flek R. 491, Kotlán 510. TJ ČKD Blansko 
– TJ Bohemia Poděbrady 7:1 (3244:3066), 
Kotlán 572, Musil 557, Novotný 539, Kola-
řík 524, Flek R. 530, Pliska 522.
 1. Vracov 17 15 0 2 95,0:41,0 30
 2. Husovice B 17 12 1 4 89,0:47,0 25
 3. Dubňany 17 11 0 6 77,5:58,5 22
 4. Kutná Hora 17 10 1 6 71,5:64,5 21
 5. Blansko B 17 8 2 7 66,0:70,0 18
 6. Jihlava 16 8 1 7 69,0:59,0 17
 7. Mistřín 17 8 0 9 68,5:67,5 16
 8. Dačice B 17 8 0 9 64,5:71,5 16
 9. Třebíč 17 6 0 11 52,0:84,0 12
 10. Ivančice 17 5 1 11 55,0:81,0 11
 11. Ratíškovice 16 5 0 11 55,5:72,5 10
 12. Poděbrady 17 2 0 15 44,5:91,5 4

KP I: TJ ČKD Blansko C – KC Réna 
Ivančice B 6:2 (2488:2455), Řehůřková 
361, Slavíčková 429, Flek M. 443, Musilo-
vá N. 441, Hédl 445, Klimešová 369. 
 1. Husovice C 18 16 0 2 111,5:32,5 32
 2. Žabovřesky 18 12 2 4 86,0:58,0 26
 3. Veverky 18 10 1 7 76,0:68,0 21
 4. Kometa 18 10 0 8 74,5:69,5 20
 5. Ivančice B 18 10 0 8 72,5:71,5 20
 6. Židenice 18 9 1 8 75,0:69,0 19
 7. Blansko C 18 9 0 9 72,0:72,0 18
 8. Židenice B 18 9 0 9 70,0:74,0 18
 9. Ivančice 18 8 2 8 70,0:74,0 18
 10. Devítka 18 7 1 10 67,0:77,0 15
 11. Sokol IV B 18 6 2 10 62,5:81,5 14
 12. MS Brno D 18 6 1 11 64,0:80,0 13
 13. Rosice C 18 4 1 13 57,0:87,0 9
 14. Ingstav 18 4 1 13 50,0:94,0 9

Okresní podniková liga, extraliga: 
ITAB – ČBE A 1226:1205, Maška 271, Mu-
sil 266 - Pola 251, Šváb 247. Kadeřnictví 
ES – A je to 1161:1218, Suchý 245, Čevela 
242 - Souček 256, Šmerda 263. Kuželkáři 
VB Leasing – VMS 1249:1225, Jordán 267, 
Zouhar 261 - Gruber 267, Gilk 260. KSK – 
VVR A 1257:1330, Kolář 268, Ševčík 258 
- Stloukal 289, Flek 271. RI Okna – VVR B 
1246:1335, Pernica 280, Petlach 257 - Se-
mrád 287, Stojkovič T. 274.
 1. A je to 12 11 0 1 1297,75 22
 2. VVR A 12 9 0 3 1271,58 18
 3. VB Leasing 12 8 0 4 1269,25 16
 4. ITAB 13 8 0 5 1257,46 16
 5. RI Okna 13 6 0 7 1282,15 12
 6. KSK 13 5 0 8 1259,15 10
 7. VVR B 12 4 1 7 1253,33 9
 8. ČBE A 13 4 1 8 1226,69 9
 9. Kadeřnictví 13 4 0 9 1224,15 8
 10. VMS 13 3 0 10 1234,85 6

1. liga: JEZAT – Rapid 1112:1209, Beneš 
249, Jalový 240 - Brázda 275, Charvát 253. 
Nemocnice – Stavba krbů 1138:1262, Tichý 
266, Zavadil 245 - Gross 277, Klimeš 272. 
ČKD Turbo Technics – AKK 1155:1141, 
Bašný 256, Kovář 240 - Barša 265, Kunc 
249. Catering - BODOS 1285:1219, Skou-
pý 281, Volf D. 263 - Vybíhal 263, Závod-
ník 256. Hasiči - Blanzek 1190:1170 Majer 
267, Mynář 250 - Uhlíř 255, Grim 239. 
Stavba krbů – Catering 1200:1231, Klimeš 
270, Gross 244 - Volf R. 269, Kocourek 
256. AKK – Hasiči 1154:1191, Kunc 246, 
Lavický 238 - Majer 265, Opluštil 249.
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KZ   1. Catering 14 13 0 1 1268,86 26
 2. Stavba krbů 14 8 0 6 1231,14 16
 3. Turbo Technics 13 8 0 5 1210,54 16
 4. BODOS 13 8 0 5 1207,00 16
 5. Hasiči 14 7 1 6 1172,64 15
 6. Rapid 13 6 1 6 1218,77 13
 7. Blanzek 13 5 0 8 1214,69 10
 8. JEZAT 12 5 0 7 1197,83 10
 9. Nemocnice 12 4 0 8 1174,00 8
 10. AKK 14 1 0 13 1141,86 2

2. liga: ČBE B – Orel 1171:1129, Trou-
bil 249, Šlezinger 238 - Hének 254, Dvořák 
238. SPŠ – Relax Club 1047:1017, Bezdě-
ková 236, Nečas 228 - Černý 237, Polák M. 
207. Koloniál – JMP 1198:1134, Šlajch 261, 
Kuchař 242 - Podrabský 250, Ošlejšek 231. 
Lachtani – ČBE B 974:1095, Šehýr 256, Po-
lášek 222 - Troubil 233, Štegner 232. Relax 
Club – Profi  Weld 1044:1129, Černý 245, 
Polák M. 225 - Petříček 236, Králová 228. 
Orel – Eko System 1156:1050, Matuška 266, 
Hasoň 253 - Zouhar M. 241, Ďugoš 238.
 1. Koloniál 14 13 0 1 1183,79 26
 2. Orel 14 11 0 3 1171,57 22
 3. JMP RC 13 10 0 3 1144,69 20
 4. EKO Systém 13 5 0 8 1129,54 10
 5. ČBE B 12 5 0 7 1103,58 10
 6. Profi  Weld 13 5 0 8 1103,54 10
 7. SPŠ 13 4 0 9 1081,85 8
 8. Relax Club 13 3 0 10 1075,15 6
 9. Lachtani 13 3 0 10 1041,00 6

stolní tenis
RP I: Vysočany – Boskovice B 5:13, 

Zbraslavec B – Žďárná 15:3, Voděrady – 
Šošůvka 7:11, Kunštát – Křetín 2:16, Roho-
zec – Rájec 6:12, Křetín B – Svitávka nehl.
 1. Zbraslavec B 14 13 0 1 0 178:74 53
 2. Boskovice B 14 10 1 3 0 154:98 45
 3. Šošůvka 14 9 3 2 0 159:93 44
 4. Žďárná 14 9 2 3 0 141:111 43
 5. Voděrady 14 9 0 5 0 152:100 41
 6. Vysočany 14 4 1 9 0 95:157 27
 7. Rájec 14 7 0 7 0 140:112 35
 8. Křetín 14 5 2 7 0 118:134 31
 9. Svitávka 13 3 3 7 0 102:132 25
 10. Rohozec 14 3 2 9 0 110:142 25
 11. Křetín B 13 3 1 9 0 88:146 23
 12. Kunštát 14 0 1 13 0 57:195 15

RP II:  Boskovice C – Adamov 17:1, 
Bořitov – Jestřebí 14:4, Olešnice – Zbraslavec 
C 8:10, Blansko D – Žďárná B 17:1, Šošůvka 
B – Veselice 10:8, Rudice – Voděrady B nehl.
 1. Jestřebí 14 13 0 1 0 170:82 53
 2. Boskovice C 14 9 1 4 0 151:101 42
 3. Bořitov 14 9 1 4 0 147:105 42
 4. Olešnice 14 9 0 5 0 148:104 41
 5. Zbraslavec C 14 8 1 5 0 135:117 39
 6. Adamov 14 6 1 7 0 103:149 33
 7. Veselice 14 7 1 6 0 147:105 36
 8. Šošůvka B 14 5 2 7 0 114:138 31
 9. Blansko D 14 4 3 7 0 121:131 29
 10. Voděrady B 13 3 4 6 0 113:121 26
 11. Rudice 13 3 0 10 0 93:141 22
 12. Žďárná B 14 0 0 14 0 52:200 14

RP III: Brumov – Rájec B 9:9, Němčice 
– Křetín C 8:10, Letovice – Vanovice 11:7, 
Svitávka B – Rohozec B 10:8, Borotín – Pe-
trovice 12:6, Vysočany B – Kunštát B 14:4, 
 1. Němčice 14 10 2 2 0 167:85 46
 2. Letovice 14 9 3 2 0 150:102 44
 3. Brumov 14 9 3 2 0 154:98 44
 4. Křetín C 14 9 0 5 0 141:111 41
 5. Rájec B 14 6 4 4 0 134:118 36
 6. Vanovice 14 6 2 6 0 127:125 34
 7. Petrovice 14 7 2 5 0 133:119 37
 8. Borotín 14 4 3 7 0 129:123 29
 9. Vysočany B 14 4 3 7 0 106:146 29
 10. Rohozec B 14 4 1 9 0 102:150 27
 11. Svitávka B 14 2 0 12 0 73:179 20
 12. Kunštát B 14 1 3 10 0 96:156 20

RP IV: Okrouhlá – Veselice B 10:8, Pe-
trovice B – Vysočany C 8:10, Němčice B 
– Šošůvka C 4:14, Křetín D – Rájec C nehl. 
Zbraslavec D – Kuničky 12:6, Rohozec C – 
Vanovice B 7:11. 
 1. Petrovice B 14 11 1 2 0 166:86 48
 2. Okrouhlá 14 9 1 4 0 148:104 42
 3. Vysočany C 14 8 2 4 0 138:114 40
 4. Šošůvka C 14 7 4 3 0 143:109 39
 5. Němčice B 14 8 1 5 0 135:117 39
 6. Veselice B 14 6 1 7 0 127:125 33
 7. Kuničky 14 7 1 6 0 122:130 36
 8. Zbraslavec D 14 6 0 8 0 124:128 32
 9. Rájec C 13 5 1 7 0 109:125 29
 10. Vanovice B 14 5 0 9 0 111:141 29
 11. Rohozec C 14 2 1 11 0 87:165 21
 12. Křetín D 13 2 1 10 0 84:150 20

RS I: Vysočany D – Petrovice C 11:7, 

Žďárná C – Velenov 8:10, Bořitov B – Oleš-
nice B 3:15, Rájec D – Letovice B 10:8, Vo-
děrady C – Lhota Rapotina 9:9, Kunštát C 
– Zbraslavec E 12:6.
 1. Žďárná C 14 13 0 1 0 182:70 53
 2. Velenov 14 11 0 3 0 162:90 47
 3. Olešnice B 14 9 2 3 0 154:98 43
 4. Petrovice C 14 8 3 3 0 141:111 41
 5. Bořitov B 14 7 2 5 0 136:116 37
 6. Vysočany D 14 7 0 7 0 115:137 35
 7. Letovice B 14 6 0 8 0 119:133 32
 8. Kunštát C 14 5 2 7 0 126:126 31
 9. Voděrady C 14 5 2 7 0 123:129 31
 10. Lhota Rapotina 14 4 2 8 0 117:135 28
 11. Rájec D 14 1 1 12 0 69:183 18
 12. Zbraslavec E 14 1 0 13 0 68:184 17

RS II: Orel Blansko – Šošůvka D 13:5, 
Boskovice D – Okrouhlá B 10:8, Velenov 
B – Vísky 7:11, Petrovice D – Jasinov 
14:4, Kunštát D – Bořitov C 4:14, Lhota 
Rapotina B – Křetín E 8:10, Olešnice C – 
Kunice 10:8.
 1. Orel 16 14 2 0 0 199:89 60
 2. Boskovice D 16 14 0 2 0 213:75 58
 3. Okrouhlá B 16 13 1 2 0 200:88 56
 4. Vísky 16 11 1 4 0 178:110 50
 5. Velenov B 16 8 0 8 0 167:121 40
 6. Šošůvka D 16 7 2 7 0 144:144 39
 7. Bořitov C 17 11 1 5 0 204:102 51
 8. Petrovice D 17 8 2 7 0 155:151 43
 9. Kunštát D 17 7 0 10 0 142:164 38
 10. Jasinov 17 4 1 12 0 115:191 30
 11. Kunice 17 4 2 11 0 108:198 31
 12. Křetín E 17 2 2 13 0 78:228 25
 13. Olešnice C 17 2 2 13 0 96:210 25
 14. Lhota Rapotina B 17 2 2 12 1 89:217 24

šachy
KP I: Vyškov – Lipovec 3,5:4,5, Kop-

řiva, Habina, Fojtík 1, David, Sekanina, 
Chládek Vl. 0,5.
 1. Lipovec 8 7 0 1 38,0 24 21
 2. Bystrc 8 6 1 1 36,0 16 19
 3. Lokomotiva C 8 5 0 3 37,0 24 15
 4. Lokomotiva B 8 5 0 3 36,5 27 15
 5. Duras C 8 3 3 2 31,0 20 12
 6. Ořechov 8 3 1 4 29,5 19 10
 7. Znojmo 8 3 0 5 30,0 19 9
 8. Hodonín 8 2 2 4 29,5 18 8
 9. Vyškov 8 2 2 4 29,5 14 8
 10. ŠK 64 8 2 2 4 29,0 9 8
 11. Tetčice 8 2 1 5 29,0 18 7
 12. Lokomotiva D 8 2 0 6 29,0 20 6

KP II: Lipovec C – Blansko 6:2, Fla-
šar R., Machek, Flašar J., Krejčí P., Še-
včík Lub. 1, Mráz, Hloušek 0,5 – Moc R. 
1, Saida, Polách 0,5. Lipovec B – Jevíčko 
2,5:5,5, Svoboda 1, Ševčík Milan, Longhin, 
Šíbl 0,5. Boskovice – Sloup 4,5:3,5, Dobeš, 
Ševčík L., Boháček, Hubený 1, Veselý 0,5 – 
Drochytka, Mikulášek, Baláž 1, Sedlák 0,5. 
Vyškov C – Adamov B 4,5:3,5, Masáková 
1, Trmač, Ležák, Heinz, Novotný, Hloušek 
0,5. Rudice – Kuřim B 4,5:3,5, Rada Mich., 
Polách, Matuška 1, Nečas, Nejezchleb, 
Dvořáček 0,5.
 1. Rudice 10 9 1 0 48,5 31 28
 2. Kuřim B 10 7 1 2 50,5 36 22
 3. Lipovec C 10 7 1 2 48,5 33 22
 4. Boskovice 10 6 0 4 43,0 32 18
 5. Tišnov 10 5 3 2 43,0 26 18
 6. Sloup 10 4 4 2 43,0 35 16
 7. Jevíčko 10 4 1 5 41,0 24 13
 8. Blansko 10 3 1 6 36,0 25 10
 9. Vyškov C 10 3 1 6 34,5 18 10
 10. Vyškov B 10 2 3 5 37,0 20 9
 11. Adamov B 10 1 0 9 27,5 14 3
 12. Lipovec B 10 0 2 8 27,5 13 2

OP: Lipovec E – Boskovice B 2:6, Pe-
tržela 1, Sládek, Ševčík Jiří 0,5 – Zemánek, 
Veselý, Dvořáček, Brda, Havel 1, Kocina, 
Marcikán 0,5. Lipovec D – Adamov C 
4,5:3,5, Krejčí P., Ševčík Luboš, Ševčík 
Milan, Krejčí F. 1, Masák, Klimeš, Kočí 
1, Bednář 0,5. Rovečné – Jedovnice 3:5, 
Matuška, Kunc, Keprt, Plch ml. 1, Plch st., 
Navrátilová 0,5. Lipůvka – Rudice B 2:6, 
Moc R., Poláček 1 – Hnilička, Dvořáček, 
Hnilička, Toulec, Rada Marek, Brus 1.
 1. Lipovec D 6 6 0 0 33,0 25 18
 2. Rudice B 7 5 1 1 37,5 27 16
 3. Lipůvka 6 4 0 2 29,5 25 12
 4. Boskovice B 6 3 1 2 27,5 22 10
 5. Sloup B 6 3 0 3 24,0 18 9
 6. Adamov C 6 2 1 3 21,5 16 7
 7. Jedovnice 6 1 1 4 18,5 14 4
 8. Lipovec E 7 0 3 4 18,0 9 3
 9. Rovečné 6 0 1 5 14,5 8 1

 (bh)

Turnaj. Již tradičním místem konání okresního přeboru v bleskové šachové hře byl v sobotu sloupský kultur-
ní dům. Za účas   28 vyznavačů královské hry při rovnos   bodů prvních tří hráčů rozhodovalo až pomocné 
hodnocení. Vítězem se stal Mar  n Handl před Karlem Švehlou (oba Adamov), tře   skončil Zdeněk Hloušek 
z Lipovce. Na snímku v plném soustředění Milan Ševčík z Lipovce a domácí Josef Drochytka. (bh)
 Foto Pavel Novák

Přeborníkem v bleskové hře je Mar  n Handl Sedmnáctiletí 
basketbalisté 
porazili Třebíč
Blansko - Vedoucí celek ob-

lastního přeboru basketbalistů do 
sedmnácti let z Třebíče nestačil 
na hráče BBK Blansko. Dvě vý-
hry tak blanenský celek přiblížily 
obhajobě prvního místa z loňské-
ho roku. 

BBK Blansko - TJ Třebíč 
70:48 a 85:48, Šmerda 58, Zemá-
nek 29, Jimramovský 24, Navrátil 
13, Otisk 12, Juříček 11, Mazáč 4, 
Manoušek a Záruba po 2.

Celek Blanska je zatím v tabul-
ce na druhém místě, ale má o dva 
zápasy méně. 

„Výborně zahráli především 
hráči základní pětky Šmerda, 
Zemánek, Juříček, Otisk a Jim-
ramovský. Do konce sezony ale 
zbývá ještě osm zápasů, které 
družstvo musí vyhrát a tak dosta-
nou příležitost i ostatní hráči, aby 
dokázali, že jsou platnými členy 
týmu,“ uvedl trenér mužstva Mi-
chal Navrátil.  (kaj)
  1.  Třebíč  18  16  2  1459:912  34
  2.  Blansko  16  14  2  1507:689  30
  3.  Uh. Brod  16  11  5  1128:981  27
  4.  Žabovřesky  18  7  11  1066:1318  25
  5.  SAM BŠM Brno  18  5  13  955:1193  23
  6.  V. Meziříčí  18  4  14  852:1418  22
  7.  Bystřice n/P  16  3  13  924:1380  19

Z  

Výběr OFS Blansko třetí
Brno, Blansko - Žákovský výběr OFS Brno-venkov zvítězil v halo-

vém fi nále meziokresní soutěže výběrů O pohár předsedy KM JmKFS. 
Ve středečním klání v Bohunicích rozhodlo o jeho prvenství lepší skóre 
než měl druhý Hodonín. Třetí místo obsadil výběr OFS Blansko. Ra-
dim Ševčík se stal nejlepším střelcem turnaje.

Výsledky Blanska: MěFS Brno – OFS Blansko 1:6, Ševčík, Burgr 
po 2, Mlčoušek, Pokorný. OFS Blansko – OFS Brno-venkov 1:5, Šev-
čík. OFS Hodonín – OFS Blansko 6:3, Ševčík 2, Rek. (bh, zpr)

Začalo semifinále play off 
krajské hokejové ligy

Pokračování ze str. 7
V jeho úvodu Minerva přežila dvouminutové oslabení, aby pak ná-

sledně na trestnou lavici putoval domácí hráč. Tato přesilovka již přines-
la vítězný gól, o který se postaral po Maksově asistenci blafákem Janda.

SK Minerva Boskovice – HCM Warrior Brno 2:4  (0:2, 1:1, 1:1), 
branky – Janda 2 – Bednář, Klimeš, Tůma, Aulehla.

Boskovice si v playoff z Brna přivezly cenné vítězství a doufaly, že 
domácí prostředí jim pomůže k zvýšení náskoku v sérii. 

Omyl byl pravdou. V první třetině po vyrovnaném průběhu srazily 
domácí hráče na kolena dvě laciné branky do šatny. Ty nakoply  hostující 
tým, který ve druhé třetině nepustil domácí ke hře. Boskovičtí sice dali 
v polovině utkání kontaktní branku, ale o čtyři minuty opět prohrávali 
o dva góly 1:3. V 38. minutě byl faulován domácí hráč Pavel Maksa, 
kterému byl vyražen zub. Hráč se na oplátku vrhnul na faulujícího hráče 
pěstmi, a poté dokonce vnikl na brněnskou střídačku, za což byl potres-
tán vyloučením do konce utkání.

Poslední třetina již neznamenala obrat ve prospěch domácího druž-
stva. V 48. minutě hosté po pěkné akci již vedli o tři branky. I když 
Minerva ještě sedm minut před koncem vydolovala opět svým nejlepším 
hráčem Jandou branku, série domácích vyloučení, několik minut se hrálo 
tři na pět, zpečetilo výsledek.  (bh, jo)

Jarní prázdniny s DDM 
Boskovice

Karneval neboli masopust je období před Velikonocemi, kdy lidé orga-
nizují různé hlučné výstupy, zábavy a parády. Také Dům dětí a mládeže 
v Boskovicích společně s organizací TJ Sokol uspořádal pro boskovické 
děti maškarní zábavné odpoledne s mnoha soutěžemi, tancem i písněmi. 
Celým programem provázel Šáša Viktor z brněnské umělecké agentury. 
Dětské písničky se střídaly s lidovými. Všechny zúčastněné generace se 
spolu se svými dětmi radovaly z pěkného volného odpoledne. Mělo to 
spád a čas karnevalu rychle uběhl. 

„Děkujeme za účast, přejeme vám šťastnou cestu domů a za rok zase 
nashledanou,“ loučil se Šáša. Děti i dospělí se začali rozcházet, sokolov-
na se pohroužila do ticha pátečního večera. 

Akce byla vyvrcholením jarních prázdnin, kdy po celý týden v DDM 
probíhal příměstský tábor ve znamení „Letopisů Narnie“. Do čarov-
né země vstoupily děti prostřednictvím staré skříně, kde každý bojoval 
o osud celého království proti Bílé královně společně se lvem Aslanem. 
Z tábora děti odcházely s vědomím, že dobro opět zvítězilo. 

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu prázdnin. 
 Mgr. Kamil Ošlejšek a Hana Kučerová, DDM Boskovice

První Poslechové odpoledne
Úterního podvečera 12. Února 2013 jsme se sešli v hudebním oddělení 

Městské knihovny Blansko k poslechu písní od Anety Langerové v rámci 
nového projektu Poslechového odpoledne. 

Zpěvačka se proslavila jako vítězka prvního ročníku pěvecké soutěže 
Superstar. Její oblíbenkyní je kanadská rocková písničkářka Allanis Mo-
rissette, s jejímž singlem vyhrála na plné čáře. Na hudební scéně působí 
se svými rockovými baladami, které si píše převážně sama na základě 
svých pocitů, od roku 2004. Její sametový hlas a upřímné oči si lidé 
zamilovali a několikrát ji zvolili zpěvačkou roku.

Posezení v knihovně s novým Anetiným albem Pár míst… proběhlo za 
sychravé vánice, ale tohle CD z živého koncertu posluchače příjemně 
povzbudilo. Folkové melodie se ruku v ruce prolínají s klasikou. Tóny 
kytar, klavíru, houslí, violy či violoncella doprovázené harmonikou jsou 
pro Anetu skutečně tím pravým. Pustili jsme si i pár písniček ze zpěvač-
činých začátků.

V knihovně jsou k vypůjčení její alba Spousta andělů (Koncert), Do-
tyk, Jsem a od července i Pár míst… Další odpoledne s českou hudbou 
a s podmanivým hlasem Petra Muka je naplánováno na 8. března 2013.

 Marie Slaničková, Městská knihovna Blansko
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úterý 5. březnaúterý 5. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Sourozenecké vztahy – Jak mohou ro-
diče zlepšit vztahy mezi svými dětmi. Odborná přednáška s Mgr. Dagmar 
Kučerovou v rámci projektu SPONA - rodinná poli  ka.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Knižní novinky v knihovně, beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nespoutaný Django.

středa 6. březnastředa 6. března
AKCEAKCE

Boskovice – Gymnázium v 15 hod.: Velkomoravský šperk, přednáška.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Belfi ato Quintet, koncert.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Hledáme významné ženy 
naší historie.
Letovice – Kulturní dům ve 14.15 hod.: Odpoledne plné hudby a zába-
vy s oslavou svátku žen, pořádá Nové sdružení zdravotně pos  žených 
Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nespoutaný Django.

čtvrtek 7. březnačtvrtek 7. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Kde doma ušetřit? Povídání s fi nanční 
poradkyní Ing. Lucií Opus  lovou o domácím rozpočtu a nakupování.
Rájec-Jestřebí – Knihovna ve 14 hod.: Madrid a okolí, cestopisná před-
náška Kláry Kadlecové.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Pravidelná schůz-
ka spojená s oslavou MDŽ.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mar  n a Venuše.

pátek 8. březnapátek 8. března
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Poslechové odpoledne – Petr Muk.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Paličkovaná krajka a něžný dotek hedvábí. 
Vernisáž výstava Ivy Vanžurové a jejích žaček z kurzu v Blansku. Při zahá-
jení výstavy se uskuteční přednáška o paličkované krajce s prak  ckými 
ukázkami.
Blansko – Ulita ve 20 hod.: Alterna  va, koncert.
Boskovice – Základní umělecká škola v 19.30 hod.: LÍ.SK.Y: Impro, divadlo.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štěd-
roněm a hudbou.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Drahé tety a já, divadlo.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mar  n a Venuše.
Boskovice v 19.30 hod. Bobovřesky.
Šebetov v 19.30 hod. Modrý tygr.

sobota 9. březnasobota 9. března
AKCEAKCE

Blansko – Centrum Spirit v 10 hod.: Pohyby duše a systemické konste-
lace, seminář.
Blansko – Dělnický dům ve 13 hod.: Drakoneček aneb Den her a maxi-
autodráhy.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Ples sportovců – Služby Bos-
kovice.
Olešnice – Areál chovatelů v 8 – 18 hod.: Zimní prodejní výstava králíků 
spojená s trhem králíků, drůbeže a holubu. Pro nechovatelskou veřej-
nost od 12 do 18 hod.
Olešnice – Mateřské centrum Hastrmánek ve 14 – 17 hod.: Jarní burza 
dětského oblečení, sportovních potřeb, autosedaček, kočárků...
Sloup – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Dětský karneval.
Šebetov – Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: Maškarní bál pro dospělé.
Valchov – Sokolovna ve 20 hod.: Sportovní ples.
Vanovice – Kulturní dům v 16 hod.: Školní ples.
Velké Opatovice – Klubovna KČT v 8 – 10 hod.: Vítání jara, 13. ročník 
pochodu.
Zbraslavec - Pohos  nství v 10 hod.: Tradiční turnaj v mariáši.

KINAKINA
Blansko v 15 hod Hledá se Nemo. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Mar  n a Venuše.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Bobovřesky.

neděle 10. březnaneděle 10. března
AKCEAKCE

Třikrát s Vlastimilem
a tentokrát už naposled

Jedovnice - Derniéru úspěšného představení Třikrát s Vlastimilem 
připravili jedovničtí divadelníci na neděli 10. března se začátkem 
v 17 hodin. Máte poslední možnost zhlédnout v kinosále kulturního 
domu Jedovnice tři povídky s názvy Sto Euro, Hara-Kiri a Kudlanka 
Pačesatá, které zatím při každém provedení vyprodaly sál do po-
sledního místa. Vstupenky získáte v prodejně Květin Jedovnice nebo, 
když budete mít štěstí, i před začátkem představení, které ochotníci 
nastudovali u příležitosti letošního sto padesátého výročí existence 
souboru.  (ama)

KINAKINA
Blansko v 15 hod Hledá se Nemo. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Mar  n a Venuše.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Bobovřesky.

pondělí 11. březnapondělí 11. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Terapie láskou.
Boskovice v 17 hod. Bobovřesky.
Boskovice v 19.30 hod. Kuře na švestkách.

úterý 12. březnaúterý 12. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Emoce v našich životech: Co způ-
sobují emoce v rodinném souži  ? Odborná přednáška s Mgr. Dagmar 
Kučerovou v rámci projektu SPONA – rodinná poli  ka. 
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: Ochrana před nejvýznamnějšími 
chorobami a škůdci zeleniny
a ovocných dřevin, přednáška Ing. Evy Hrudové, Ph.Dr. z Mendlovy uni-
verzity Brno.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Výroční členská schůze Svazu těles-
ně pos  žených.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 17 hod.: Přednáška Rod Herbersteinů 
na Malé Hané, přednáší historik Mgr. Michal Schuster.

KINAKINA
Blansko v 19.30 hod. Falstaf / Giuseppe Verdi – přímý přenos z pařížské 
opery.
Boskovice v 17 hod. Bobovřesky.
Boskovice v 19.30 hod. Terapie láskou.

středa 13. březnastředa 13. března
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Zdravý životní styl. O správném 
životním stylu hovoří Mgr. Stainochrová, nutriční specialista Státního 
zdravotního ústavu Brno.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Na kole z Brna do Asie – Michal Kárný, Kuba 
Zedník, beseda.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Jaro je tady. Inspirace na 
jarní oblečení a doplňky.
Valchov – Knihovna v 17 hod.: Beseda s cestovatelem, o dobrodružných 
výpravách po světě přednáší Ludvík Hartl.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Terapie láskou.
Boskovice v 17 hod. Bobovřesky.
Boskovice v 19.30 hod. Terapie láskou.

čtvrtek 14. březnačtvrtek 14. března
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice v 7 hod.: Vyšetření zdarma v rámci Světového dne 
ledvin.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Začínáme povídat – batolata. Odbor-
ná beseda s logopedkou Mgr. Jaroslavou Bártovou o rozvoji řeči u ba-
tolat.
Blansko – Ulita v 18 hod.: Vyhlášení výsledků výtvarné a literární sou-
těže.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: Hrabaloviny, hraje Divadlo 
Prkno.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Hudební Vídeň Johanna Strausse, 
koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Smrtonosná past: Opět v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Koncert kapely Nylon Jail s 3D projekcí.

pátek 15. březnapátek 15. března
AKCEAKCE

Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Řeči, hraje Ochotnické divadlo Bos-
kovice.
Boskovice – Westernové městečko: Andělé v mém srdci, léčivé divadlo 
v saloonu 1870, rezervace na tel.: 603 258 536.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Ros  slav Pospíšil: ...a tak to vidím já, 
vernisáž výstavy.
Letovice – Sál základní umělecké školy v 19 hod.: Steve Walsh Band, 
koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Smrtonosná past: Opět v akci.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Nespoutaný Django.

sobota 16. březnasobota 16. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Vítání jara. Výroba Morany, vycházka 
s Moranou, grilování párků na OKNĚ DOKOŘÁN.
Blansko – Dělnický dům ve 14.30 hod.: Pomáhat je v módě, tak pomozte 
i vy, 6. ročník dobročinné módní přehlídky.
Blansko – Dělnický dům v 17.30 hod.: Večer u mola, hudební večer. 
Boro  n – Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Trní.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples sportovců.
Uhřice – Kulturní dům ve 20 hod.: Velikonoční zábava.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 hod.: Ples sportovců.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko v 17.30 hod. Mocný vládce OZ. (3D)
Blansko ve 20 hod. Smrtonosná past: Opět v akci.
Boskovice ve 14 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 16.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Riccardo Zando-
nai/Francesca da Rimini.

neděle 17. březnaneděle 17. března
AKCEAKCE

Boskovice – Sokolovna v 15 hod.: Povídání s lidmi, v jejichž životech do-
šlo k nevšedním událostem. Zajímavá svědectví o setkání s Bohem.
Cetkovice – Kulturní dům v 15 hod.: Pták ohnivá a liška Ryška, divadelní 
představení pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Mocný vládce OZ. (3D)
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Nespoutaný Django.

pondělí 18. březnapondělí 18. března
AKCEAKCE

Boskovice – Kino v 18 hod.: Jan Odehnal: Mera Peak – šes   sícovka 
skoro pro každého, cestopisná přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky.

Z  
Olešničtí rybáři zahájili 
sezonu výroční schůzí

Ačkoliv je příroda zavalena sněhem a rybářské revíry jsou ještě za-
mrzlé, rybáři s Olešnice zahájili sezonu výroční schůzí, která se konala 
24. února v Olešnici. O výroční schůzi, byl velký zájem, jelikož se zde 
sešlo více jak stovka příznivců rybářského cechu, aby si poslechli novin-
ky, které se pro rok 2013 chystají a zároveň si předali mezi sebou bohaté 
zkušenosti a zážitky, které nashromáždili během loňského roku.

Hospodář Pavel Cveček prozradil všem, kdo za rok 2012 chytil nej-
větší úlovky .Kolik ryb bylo v kterých revírech uloveno a zároveň ko-
lik docházek k těmto úlovkům bylo vynaloženo. Největšího kapra ulovil 
František Báča ml. 83 cm - 11,5 kg, amura bílého o délce 79 cm se po-
dařilo ulovit Ladislavu Škodovi 79 cm - 4,1 kg, největší štiku ulovil Josef 
Vaněrka 88 cm - 4,5 kg a František Báča 81 cm - 4,2 kg , pstruha o délce 
54 cm a váze 1,5 se podařilo chytit Ondřeji Homolkovi .

Rybářům byla potvrzena skutečnost o velkém úhynu úhoře, zvláště 
na blízké přehradě Křetínka, kterou zapříčinila nemoc této ryby. Nikdo 
ovšem nedokázal posoudit zda tato ryba z Křetínky zcela vyhynula, nebo 
zda někteří jedinci odolali a přežili. Nakonec si rybáři mohli zakoupit 
nové povolenky pro lov, jak ve vodách pstruhových tak mimopstruho-
vých.

Všem patřilo poděkování předsedy spolku p. MVDr . Práška, hospo-
dáře p. Cvečka a jednatele p. Nečase.  Vladimír Zahálka

Lyžařský kurz Základní školy 
Lipovec v Olešnici

Před jarními prázdninami 6. – 8.února pořádala ZŠ Lipovec lyžařský 
kurz pro žáky nižšího stupně ve ski areálu Olešnice na Moravě. Cel-
kem se přihlásilo 30 dětí ze ZŠ Lipovec a jeden chlapec ze ZŠ Rozstání. 
Společně s námi jela ještě ZŠ Ostrov (osm žáků). Polovina dětí neměla 
s lyžováním žádné zkušenosti a mnozí z nich si půjčovali celé lyžařské 
vybavení přímo v půjčovně na svahu (200 Kč na den).

Žáci byli podle svých schopností rozděleni do družstev a velmi aktivně 
a s nesmírným nasazením se učili základy lyžování nebo zdokonalovali 
svůj styl. Celkem se na jejich výuce podílelo pět instruktorů (Mgr. Eva 
Veselá, Mgr. Kateřina Veselá – ZŠ Lipovec, Mgr. Hana Trávníčková – 
z řad rodičů, PharmDr. Stanislav Fránek – dobrovolník z řad veřejnosti 
a Mgr. Marek Veselý – ZŠ Ostrov). 

Celé tři dny nám přálo počasí, podmínky na lyžování byly skvělé. 
Všichni účastníci byli schopni samostatně vyjet svah na kotvě i pomě 
a koordinovaně lyžovat. S dětí vyzařovalo nadšení. Velké uznání patří 
všem, kteří s lyžemi přišli poprvé do kontaktu. Žáci překonávali nejen 
strach, ale i ostych, který z nich rychle opadl. Všechny účastníky kurzu 
chválíme i za jejich disciplinované chování.

Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Haně Trávníčkové a panu lékár-
níkovi PharmDr. Stanislavu Fránkovi za jejich aktivní pomoc, kterou vy-
konávali v době své dovolené. Dále děkujeme žákyním devátého ročníku 
– Nikole Kučerové a Míše Hájkové – za pomoc při zvedání dětí a oblé-
kání lyžařské výstroje.

Obsluha ski areálu Olešnice na Moravě byla vzorná, všichni se nám 
snažili vycházet vstříc. Také jim patří naše poděkování. Věříme, že lyžař-
ský kurz uspořádáme i v příštích letech. Mgr. Eva Veselá, ZŠ Lipovec

Březen - měsíc čtenářů 
v blanenské knihovně

Městská knihovna Blansko se i v roce 2013 aktivně zapojuje do tradič-
ní celonárodní knihovnické akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.

Pracovníci blanenské knihovny připravili pro zájemce z řad stálých 
čtenářů a ostatních návštěvníků i dalších zájemců pestrou programovou 
nabídku, jejímž cílem je zkvalitnění a zefektivnění čtenářství jako tako-
vého.
Čtenářský měsíc odstartuje již prvního března 2013 pilotní akce, kte-

rou bude autorské čtení spisovatelky Kateřiny Tučkové. Jedna z nejzají-
mavějších současných autorek, která se stala kromě jiného v roce 2012 
nejprodávanější českou spisovatelkou, vystoupí ve zmiňovaném termínu 
od 18 hodin v sále ZUŠ na Kollárově ulici v Blansku. Na organizaci se 
podílí také ZUŠ Blansko a o. s. CIRCULUS Blansko.

Recitační přehlídka žáků prvních až třetích tříd blanenských základ-
ních škol patří již několik let mezi základní pilíře programové nabídky 
BMČ v dětském oddělení blanenské knihovny. Letos se představí malí 
„dramatičtí interpreti“ hlavně svým rodičům a prarodičům 20. března.

Naprostou novinkou v roce 2013, záměrně směřovanou do březnového 
termínu, je komponovaný literární pořad Jak se nechat pohladit – poezií. 
Jeho autorka Jana Trubáková, která si na každé vystoupení jako překva-
pení pozve zajímavého hosta, uvede toto poetické pásmo poprvé před 
auditoriem z řad klientů Senior centra Blansko 20. března. Pořad poté 
zreprízuje, avšak s jiným hostem, 27. března pro návštěvníky blanenské-
ho klubu důchodců.

Vzhledem k praktickým zkušenostem neuvažuje Městská knihovna 
Blansko v souvislosti s BMČ 2013 o čtenářské amnestii, ani o zmírňová-
ní či odpouštění  poplatků. 

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko
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Více modelů, více prostoru za cenu, která vám bodne. Přijďte se seznámit s nabídkou vozů Volkswagen Comfort Edition. Modely 
Polo, Golf  Variant, Golf Plus, Jetta, Tiguan a Touran s komfortní výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant 
v kůži a mnoho dalšího. Využijte navíc nabídku financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN  
a získejte ještě vyšší zvýhodnění.

Přijďte se svézt ke svému autorizovanému prodejci Volkswagen.

Táta, máma, děti, pes… Pro všechny posádky. Volkswagen Comfort Edition.

Autorizovaný prodejce Volkswagen CARNOVA s.r.o.
Dimitrovova 2, 568 02 Svitavy, tel.: 461 530 531, fax: 461 530 566,
e-mail: carnova@carnova.cz

Více modelů, více prostoru za cenu, která vám bodne. Přijďte se seznámit s nabídkou vozů Volksw
Polo Golf Vari t G lf Pl J Ti

Táta, máma, děti, pes… PPro všechhny posádky. Volksw

Celkové zvýhodnění

až 149 000 Kč*

*Akce trvá do 31. 3. 2013. Zvýhodnění 149 000Kč pro model Tiguan 1.4 TSI 90kW;
cenové zvýhodnění 109 500Kč. Při využití akční nabídky Volkswagen Finance
od ŠkoFINu ušetříte navíc až 39 500 Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO2,
4,2–6,5 l/100km, 109–152 g/km. Kompletní cenovou nabídku a financování modelů
Comfort Edition a bližší informace na www.comfortedition.cz.

NYNÍ VÁM FLUENCE JEŠTĚ O TŘÍDU VYLEPŠÍME S MAXIMÁLNÍ VÝHODOU 55 000 KČ.
AKCE TRVÁ DO 31. 3. 2013.

NOVÝ RENAULT FLUENCE
OPĚT O KROK DÁL

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789,  FAX: +420 123 456 789

www.dealer-renault.cz

NOVÝ MOTOR 1,6 dCi 130 k, 
SPOTŘEBA OD 4,6 l/100 km

ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR 530 l

BEZPEČNOST

Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Fluence: spotřeba 3,9–8,9 

(l/100 km), emise CO
2
 114–155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisu vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení 

vozu je pouze ilustrativní. Renault doporučuje

AUTECO, Komenského 9, 680 01  Boskovice, www.autecobs.cz

Repríza 15. března 2013 
v 18 hod., Sokolovna Boskovice

vstupné 80,- Kč, předprodej vstupenek v Sokolovně

BBN REALITY
Kde nás najdete:

BOSKOVICE
BLANSKO

 www.bbnreality.cz

774 408 399
reality@bbnreality.cz

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

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Úvěry účelové,neúčelové,

hypotéky,přeúvěrování.

Až 500  s. bez příjmů 

a bez zajištění.

Tel.: 723 617 213

Renovace dveří a zárubní.
Výroba a montáž zárubní přes 

stávající zárubeň na míru.

Lakujeme – Moříme – 
Fládrujeme

Dveře – Nábytek – Trezory
MIREK SLEZÁK  

tel. 604 150 378

Provedeme kompletní úklid 
Vaší domácnos  . 
Tel.: 608 232 027

Na dlouhodobou brigádu příjmeme 
pracovníka/ci na úklid v so + ne 
+ svátky. Pište prosím na e-mail 

asistentka@toplan  s.cz, 
nebo volejte 516 436 059 

(v pracovní dny).

Kontakt na 
inzerci:

Magda 

Hrušková

777 008 399

inzerce@

zrcadlo.net

Podrobné informace 

včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net
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