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Finále České Miss se blíží
Rozhovor s inalistkou 
soutěže krásy 
Veronikou Hladíkovou.

 Více na str. 3

Češi na slavném závodě
Milan Daněk a Alena 
Žákovská vyrazili na 
běh do Mexika.

 Více na str. 5

Vypisují konkurzy 
na ředitele

Minerva padla ve inále
Vítězem krajské ligy 
v hokeji se stal tým 
Moravských Budějovic.

 Více na str. 12

Anonym volal: V ulici je bomba

Turis  ckou sezonu zahájí další pokus o rekord
Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice, Černá 
Hora - Stalo se již tradicí, že 
turistická sezona v našem regi-
onu bývá slavnostně zahajována 
první dubnovou neděli ve stylu 
recesistické akce. Ani letošek 
nebude výjimkou, zábava může 
být o to větší, že datum vychází 
na prvního, tedy na apríla. „Toho 
samozřejmě hodláme využít, de-
taily však nechci prozrazovat, to 
bude překvapení,“ tají Jiří Kučera 
z blanenské radnice, který je opět 
hlavním organizátorem a duší 
akce.

Jaký nápad se letos bude reali-
zovat? „Vždy se snažíme o nový 
český rekord v netradiční disciplí-
ně. Bude to pokus stejně praštěný 
jako jiné roky, konaný na počest 
veleducha Kašpara Krásy Blanen-
ského, který jako všichni géniové 
měl taky o kolečko víc,“ směje se 
Kučera. Půjde tedy o to, aby se 
pod dohledem agentury Dobrý den 
z Pelhřimova sešlo v černohor-
ském pivovaru co nejvíce lidí, kteří 
budou mít o kolečko víc. „Započí-
tán bude každý, kdo u sebe bude 
mít třeba ozubené kolečko, koleč-
ko z dětského autíčka, z hodinek, 
kolečko salámu, tlačenky, případně 
doveze kolečko ze stavby, fantazii 
se meze nekladou. I letos budou 
největší, nejmenší a nejnápaditější 
kolečka pochopitelně odměněna,“ 
vysvětluje Kučera.

Farmářské trhy 
začínají již

tento čtvrtek 
Blansko - Již tento čtvrtek 

22. března ožije znovu náměstí 
Republiky v Blansku od rána far-
mářskými trhy. „Tento nápad se 
loni osvědčil. O masné výrobky, 
sýry, ovoce, zeleninu i nejrůznější 
pochutiny byl mezi občany velký 
zájem. Rozhodli jsme se proto je 
pořádat i letos,“ uvedl místosta-
rosta Jiří Crha. Čtrnáctidenní ryt-
mus bude zachován. (bh)

Chystá se delší
výluka na 
železnici

Blansko - Z důvodu výluky 
železniční dopravy na trati Brno 
- Blansko bude v tomto úseku 
zajišťována od 24. března do 
5. dubna náhradní autobusová 
doprava. V této souvislosti do-
jde k dočasné změně dopravní 
situace před nádražní budovou 
ČD. Přechodné dopravní značení 
vymezí úseky zákazu zastavení 
a současně omezí i počet parko-
vacích míst. Tato situace se bude 
v průběhu celého roku opakovat. 
V jakém rozsahu a četnosti není 
v současné době známé. (bh)

Ze skladu 
vzal vrata

Blansko - Dva balíky sekčních 
vrat zmizely záhadným způsobem 
v noci na středu 29. února ze skla-
du jedné z fi rem v Blansku. Zloděj 
se tam dostal zatím nezjištěným 
způsobem, kromě vrat si odnesl 
ještě kování k nim. Způsobil tak 
škodu za pětatřicet tisíc korun a je 
tak podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu krádeže.  (hrr)

Radim Hruška
Zpravodajové Zrcadla

Blanensko a Boskovicko - 
V souvislosti s novelou školské-
ho zákona vyhlašují některé obce 
a města v blanenském okrese vý-
běrová řízení na ředitele základ-
ních a mateřských škol. Rozhodly 
se k tomu, i když tento krok není 
povinný, kromě případů, kdy to 
přímo navrhne Česká školní in-
spekce nebo školská rada.

„V případě, že zřizovatel ne-
vyhlásí konkurz, pokračuje dosa-
vadní ředitel ve funkci v šestile-
tém funkčním období. Zřizovatel 
nebude vydávat pokračujícímu 
řediteli jmenovací dekret, protože 
zákon v těchto případech nevyža-
duje, aby proběhlo jmenování. Je 
však vhodné, aby vydal potvrzení 
o tom, že byly splněny podmínky 
automatického prodloužení funkč-
ního období,“ uvedlo v prohláše-
ní Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy.

Tento postup zvolili například 
v Boskovicích, kde Vladimír Och-

manský povede základní školu 
i nadále. „Rada města schválila 
pokračování dosavadního ředitele. 
Jeho pracovní poměr se ale mění 
na dobu určitou, tedy šest let. Svo-
ji funkci tak může vykonávat nej-
později do konce července roku 
2018,“ uvedl mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.

Opačně se k problematice sta-
ví blanenská radnice, která se 
rozhodla využít možnosti vybrat 
nové ředitele. „Jsme rozhodnu-
tí učinit tak v případě všech čtyř 
základních škol, jejichž jsme zři-
zovateli,“ potvrdil místostarosta 
Blanska Jiří Crha. Výběrové říze-
ní bude vypsáno i pro všechny ma-
teřské školy, kterých je pět. „Je to 
naše přání. Vše musí ještě schválit 
rada,“ upřesnil. Podle něho by se 
to mělo stihnout tak, aby jmenová-
ní proběhlo k poslednímu červnu 
letošního roku.

Stejně postupuje například 
i Adamov. „Při projednávání této 
záležitosti v radě města nebyl ná-
zor jednotný, padly argumenty pro 
i proti.  Pokračování na str. 5

Akci tradičně pořádají společ-
ně města Blansko a Boskovice 
ve spolupráci s Pivovarem Černá 
Hora. Na jeho nádvoří vyvrcholí. 
Nebude chybět i obligátní porco-
vání turistického salámu, ke které-
mu dojde ve 14 hodin. V průběhu 
celého odpoledne bude hrát kapela 
Prakl. Od poledne budou v bráně 
pivovaru dvě sčítací místa pro 
účastníky akce. Součástí dopro-
vodného programu bude prezen-
tace novinek v oblasti cestovního 
ruchu na Blanensku a Boskovicku, 
k dispozici bude půjčovna vozítek 
Segway a skákacích bot. V 15 ho-
din proběhne vyhlášení výsledků 
rekordního pokusu a ocenění nej-
originálnějších koleček, v 16 ho-
din rozvoz účastníků autobusy na 
vlakové nádraží v Rájci-Jestřebí.

 Pokračování na str. 4

Řidiče opět kontroloval vrtulník

Velké Opatovice - V jedné 
z ulic ve Velkých Opatovicích je 
bomba. Přibližně těmito slovy 
oznámil anonym kolem půl druhé 
v noci v sobotu 10. března policis-
tům závažnou skutečnost. Volající 

se ozval z veřejného telefonního 
automatu. Během několika dalších 
minut se se stejnou zprávou ozval 
na tísňovou linku ještě jednou. 
Policisté proto na místo okamžitě 
vyjeli, prohledali ulici a její okolí, 

ale žádný podezřelý předmět ani 
bombu nenalezli. Celou věc tak 
nyní šetří pro podezření ze šíření 
poplašné zprávy. Pachatel může 
být potrestán odnětím svobody až 
na tři roky.  (hrr)

Aktuální 
zprávy 
z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

  Ilustrační foto Pavel Šmerda  Ilustrační foto Pavel Šmerda

V kunštátské sportovní hale vystoupily stovky tanečníkůV kunštátské sportovní hale vystoupily stovky tanečníků

Akce. Taneční soutěž O pohár města Kunštátu se konala v tamní sportovní hale. V průběhu celého dne se divákům představily stovky tanečníků 
z České republiky i ze Slovenska.  Foto Pavel Šmerda

Boskovič   radní chtějí zachovat 
nemocnici pod městem

Boskovice - Opoziční sociálně-demokratičtí zastupitelé v Boskovi-
cích adresovali před časem tamním radním podnět, ve kterém vybídli 
k projednání teoretické možnosti převodu boskovické nemocnice pod 
Jihomoravský kraj. Před několika dny jim přišla odpověď. Radní v ní 
zaujali jasné stanovisko – provozovatelem nemocnice by mělo i nadále 
zůstat město.

„Město Boskovice neobdrželo žádnou nabídku na změnu zřizovatele 
či majitele nemocnice ani záměr převodu majetku města potřebného 
pro provozování nemocnice a poskytování zdravotní péče. Rovněž 
nebyly předloženy žádné záruky, že jiný provozovatel či majitel ne-
mocnice bude dbát na rozvoj tohoto zdravotnického zařízení, zachová 
v něm stávající rozsah poskytované péče a neutlumí jeho činnost. Od 
roku 2006 došlo k výraznému zlepšení ekonomiky nemocnice a sta-
bilizaci příjmů. Jako jedno z mála zdravotnických zařízení hospodaří 
pravidelně s kladným hospodářským výsledkem a v posledních letech 
obdržela řadu ocenění,“ stojí mimo jiné v odpovědi boskovických rad-
ních podepsané starostou města Jaroslavem Dohnálkem. 

Podle něj hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek při jednání 
s vedením města sdělil, že žádná nabídka výše uvedeného charakteru 
nebyla v kompetentních orgánech Jihomoravského kraje projednávána. 
Kompletní znění odpovědi na www.zrcadlo.net.  (hrr)

Blanensko a Boskovicko - Jako 
hazard se životy se dá označit cho-
vání některých řidičů na hlavním 
tahu I/43 Brno-Svitavy. Ve čtvrtek 
15. března se o tom opět přesvěd-
čili policisté v blanenském okrese, 
kteří se v rámci dopravně-bezpeč-
nostní akce zaměřili na silniční 
kotroly řidičů. Na pomoc si již 
tradičně přizvali vrtulník letecké 
služby.

„Jen během dopoledne se poda-

řilo zadokumentovat nebezpečné 
chování pěti řidičů, kteří předjíž-
děli na plné čáře nebo v místech, 
kde je to zakázáno. Byl mezi nimi 
i jeden motocyklista. Ten se přes 
plnou čáru vydal hned dvakrát, 
když předjížděl nákladní auta. Ta-
kové chování může být příčinou 
vážných dopravních nehod, ze-
jména na horizontech nebo v za-
táčkách,“ uvedla blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková. 

Kromě toho policejní kontroly 
odhalily také jednoho muže, kte-
rý usedl za volant bez řidičského 
oprávnění. Celkem bylo zkontrolo-
váno přes dvě stě řidičů, z toho po-
licisté zjistili pětadvacet přestupků 
a uložili blokové pokuty v celkové 
výši necelých osmnáct tisíc korun. 
Dalšími prohřešky bylo to, že řidiči 
vyjeli bez použití bezpečnostních 
pásů nebo s vozidly ve špatném 
technickém stavu.  (hrr)



Radim Hruška

Valchov - Ve 
Valchově se 
v letošním roce 
pustí do obno-
vy středu obce. 
V plánu je také 
d o v y b a v e n í 
dětského hřiště 
a další akce. Více prozradila sta-
rostka Jindra Brožová.

Co konkrétně obnáší projekt 
Nová náves pro Valchov?

Jeho cílem je úprava centra 
obce. Společně s tím bychom 
chtěli časově sladit rekonstrukci 
kanalizace, která probíhá v le-
tošním roce. Naše žádost byla 
doporučena ke schválení, takže 
věříme, že se plány uskuteční. 
Začínáme připravovat výběrová 

řízení a praktickou realizaci. Po-
kud se stane, že dotace neprojde, 
i tak budeme opravovat, ale jen 
část zamýšlených věcí. Výhodou 
projektu je, že obsahuje asi deset 
samostatných stavebních akcí, 
takže se dá rozdělit na několik 
částí. Byť se jedná o komplexní 
řešení, přesto se dá vybudovat ne-
závisle na sobě.

Projekt zahrnuje opravu tří 
mostů v obci, zejména opěrných 
zdí, revitalizaci mostovky a zá-
bradlí, aby odpovídaly platným 
předpisům. Dále výstavbu pře-
chodu pro pěší a jednoho místa 
pro přecházení do lokality, kde 
máme novou zástavbu a je tam 
velká hustota obyvatel s malý-
mi dětmi. Zaměříme se také na 
úpravu veřejných prostranství, 
co se týká parkových záležitostí. 
Přibude mobiliář jako jsou lavič-

ky, koše na odpadky a vytvoříme 
také drobnější zpevněné plochy. 
Ty bude tvořit pevný podklad 
prorůstající trávou a poslouží 
k parkování, příležitostným tr-
hům, či stánkovému prodeji. Cel-
kové náklady na projekt jsou asi 
dva miliony korun.

Jaké další projekty jste připra-
vili?

Plánujeme dovybavení dětské-
ho hřiště u mateřské školy. To se 
odehraje z dotace ze Svazku obcí 
Boskovicko. Chceme pořídit nový 
hrací prvek. Měla by to být lano-
vá prolézačka, aby dětské hřiště 
nabídlo svým malým návštěvní-
kům co nejlepší vyžití. S přichá-
zejícím jarem zveme všechny děti 
na hřiště a těšíme se, že bude co 
nejvíce využíváno. 

Mimo jiné jsme podali žádost 

o dotaci na činnost knihovny. 
Projekt s názvem Podejme si ruce 
je logickým pokračováním prá-
ce a nastaveného směru činnosti 
v knihovně. Zahrnuje pořádání 
dalších přednášek, besed, výstav, 
setkávání se a jiných akcí.

A co do budoucna...
Další větší akce v letošním roce 

pravděpodobně nezvládneme, ať 
už z časových nebo fi nančních 
důvodů. Nicméně pracujeme na 
projektech pro příští rok. Zpra-
cováváme strategický dokument, 
který se bude jmenovat Program 
rozvoje obce, kde by měly být 
všechny tyto věci zahrnuty. Obec 
tak bude mít vytýčený směr roz-
voje, což je výhodou při žádos-
tech o různé dotace. Dále bude-
me zpracovávat žádosti o dotace 
na úpravu plochy před hasičskou 

zbrojnicí, včetně porušeného ná-
jezdu do zbrojnice, opravy kříže 
i výměny starých stromů. Pracuje 
se také na projektové dokumen-
taci na rekonstrukci veřejného 
osvětlení.

Ve Valchově ale nezapomínáte 
ani na nejrůznější akce pro ve-
řejnost. Můžete připomenout ty 
nejbližší?

V letošním roce budeme v obci 
pořádat mnoho sportovních a kul-
turních akcí. Už koncem března 
se uskuteční velikonoční rukoděl-
ná dílna. Lidé se budou moci za-
pojit do výroby dekorací a před-
mětů spojených s Velikonocemi. 
Bude se odehrávat v bývalé škole, 

zapojí se do toho místní občané, 
kteří budou vést jednotlivá sta-
noviště. Určitě se budou vyrábět 
košíky, pomlázky, pečivo a další 
věci. Chybět nebudou ani tra-
diční kraslice a zdobení vajíček. 
Zájemci si přinesou jen vlastní 
vajíčka, všechno ostatní dostanou 
k dispozici. 

Poslední březnový den jsme se 
také připojili k akci Hodina Země. 
Od půl deváté do půl desáté večer 
vypneme veřejné osvětlení. Při-
dala se také Osvěžovna ve škole, 
která uspořádá první Valchovskou 
černou hodinku. Vypne veškeré 
osvětlení v podniku, vývěsní štít 
a televizi. Chceme zkusit založit 
jakousi tradici černých hodinek s 
tím, že by se například vyprávěly 
anekdoty. Obzvláště vítán bude 
ten, který přinese nějaký hudební 
nástroj...
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Biskupské gymnázium končí

Ve Valchově budou v letošním roce zvelebovat střed obce

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Muž zemřel 
na kolejích

Dolní Lhota - Lidský život vy-
hasl v pondělí 12. března krátce 
po čtvrté hodině odpolední na ko-
lejích nedaleko Blanska. Rychlík 
jedoucí od Budapešti do Prahy po 
trati Brno - Česká Třebová tam to-
tiž srazil muže. Vše se stalo v blíz-
kosti Dolní Lhoty. Podle prvotních 
šetření nebylo zjištěno cizí zavině-
ní. Smrt na železnici zkompliko-
vala dopravu, vlaky po dobu šetře-
ní neštěstí mohly místem projíždět 
pouze po jedné koleji.  (hrr)

Nafta je opět
v kurzu

Valchov - Nádrže zaparkova-
ných strojů ve Valchově zlákaly 
v noci na úterý 13. března zatím 
neznámého zloděje. Ten z nich od-
čerpal asi 280 litrů motorové nafty 
a fi rmě, která je jejich majitelem, 
způsobil škodu za téměř deset tisíc 
korun. Policisté nyní věc šetří pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Vloupala se 
do domu

Křetín - Mobilní telefon, kos-
metiku, šperky, ale i potraviny 
přišla v úterý 13. března krást do 
rodinného domku v Křetíně os-
matřicetiletá žena. Do objektu 
se dostala poté, co rozbila okno. 
Lupu si ale příliš neužila. Krátce 
po vloupání ji přímo na místě činu 
zadrželi policisté. Zjistili, že před 
vloupáním do domku se značně 
posilnila alkoholem. V dechu měla 
téměř tři promile. Žena je nyní po-
dezřelá ze spáchání trestných činů 
porušování domovní svobody 
a krádeže. Svým jednáním maji-
telům domku způsobila škodu za 
téměř sedm tisíc korun.  (hrr)

Hledají muže
ze Svitavska

Blanensko a Boskovicko - Už 
více než dvacet dní hledají poli-
cisté třiašedesátiletého muže ze 
Svitavska. Ten je pohřešován od 
13. února. Naposledy měl být vi-
děn v uvedený den kolem šesté 
hodiny večer ve Stvolové, odkud 
se měl vydat směrem k domovu. 
Tam již bohužel nedošel.

„Opakované prověrky v nemoc-
nicích, u známých i příbuzných, 
nepřinesly žádný úspěch. Výsle-
dek nepřineslo ani zveřejnění fo-
tografi e pohřešovaného v médiích 
a ani jedna ze společných pátra-
cích akcí. Jsme neustále v kontak-
tu s rodinou a chceme jí pomoci 
pohřešovaného otce i dědečka 
v jedné osobě nalézt,“ uvedla bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková. 

Proto v úterý 6. března proběh-
la další z řady pátracích akcí, do 
níž své síly a prostředky opět za-
pojili policisté z obou krajů. Na 
šest desítek mužů, včetně jízdní 
policie, speciální pořádkové jed-
notky, psovodů i hasičů opětovně 
propátrávalo nejen místa, kde byl 

hledaný naposledy spatřen. Hasiči 
prozkoumali řeku Svitavu, policis-
té se psy propátrávali okolí želez-
niční tratě i příkopy poblíž silnice 
I/43 od Moravské Chrastové po 
Stvolovou. Bohužel bezvýsledně. 
„I přesto, že byla akce neúspěšná, 
v pátrání po pohřešovaném muži 
stále pokračujeme,“ doplnila Šeb-
ková.  (hrr)

Opilých řidičů
stále neubývá
Blanensko a Boskovicko - Opi-

lých řidičů v blanenském okresu 
v posledních dnech neubývá. Po-
tvrdily to silniční kontroly policis-
tů v pondělí 5. března. Během ran-
ních a dopoledních hodin odhalili 
pět řidičů pod vlivem alkoholu, 
dva z nich nadýchali více než jed-
no promile. Jeden měl v dechu 
1,81 promile alkoholu, druhý 1,31. 
V policejních sítích uvízl také dal-
ší řidič, který měl soudem zaká-
zané řídit auto. Kauce pětadvacet 
tisíc korun pak byla uložena řidiči, 
který se odmítl podrobit dechové 
zkoušce.  (hrr)

Zloděj ukradl 
díly z aut

Boskovice - Auto bez části vý-
fuku našel v Boskovicích ve čtvr-
tek 1. března jeho majitel. Vše 
oznámil na policii, protože vznik-
la škoda za více než čtyři tisíce 
korun. Nebyl však jediným takto 
nepříjemně překvapeným majite-
lem auta. Dalším byl vlastník vozu 
Seat Alhambra, kterému někdo ve 
stejný den na parkovišti u obchod-
ního domu Kaufl and v Boskovi-
cích ukradl katalyzátor. Škoda na 
seatu nebyla upřesněna.  (hrr)

Chytili lapku
po vloupání

Letovice - Podezřelého muže 
s taškou si všimli ve čtvrtek 
1. března v Letovicích policisté 
na obchůzce. Když si od něj vy-
žádali průkaz totožnosti, neměl 
jej u sebe. Později se zjistilo, že 
se jedná o dvaačtyřicetiletého 
člověka, který už s policií měl 
v minulosti co do činění. A na-
víc se ukázalo, že jen pár minut 
předtím, než jej hlídka zastavila, 
vykradl v Letovicích byt. Věci 
z krádeže si odnášel v tašce. Ma-
jitelům způsobil škodu za téměř 
patnáct tisíc korun.  (hrr)

Vykradené auto? 
Za deset minut

Moravský kras - Jen deset mi-
nut stačilo ve středu 29. února zlo-
ději k tomu, aby se dostal do auta 
na parkovišti na Horním můstku 
u propasti Macocha a odnesl si 
z něj, co šlo. Pachatel rozbil sklo 
od dveří zavazadlového prostoru 
a ukradl textilní tašku se školními 
potřebami, oblečením, mobilním 
telefonem a příslušenstvím. To mu 
ale nestačilo a vzal i další tašku 
s brýlemi, peněženkou a doklady. 
Celkem způsobil škodu za deset 
tisíc korun.  (hrr)

Na Bílou sobotu zahájí sezonu na rozhledně

Radim Hruška

Letovice - Osud letovického 
Biskupského gymnázia se naplnil. 
Od příštího školního roku v něm 
skončí výuka a studenti budou 
muset dojíždět do Biskupského 
gymnázia v Brně, které převezme 
všechny studenty. Letovická škola 
narazila na malý počet studentů. 
O možném zrušení se spekulovalo 
už delší čas, konečný verdikt zři-
zovatele padnul minulý týden.

„Po předložení návrhu Rad 
školských právnických osob Bis-
kupského gymnázia Letovice 
a Biskupského gymnázia Brno 
rozhodlo Biskupství brněnské 
jako zřizovatel o sloučení škol 
s účinností od 1. července 2012. 
Sloučením dochází k zániku le-
tovického subjektu bez likvidace. 
Práva a povinnosti této zanikající 
školské právnické osoby přechá-
zejí na školskou právnickou osobu 
s názvem Biskupské gymnázium 
Brno. Všem studentům z Letovic 
bude nabídnuto studium v Brně 
nebo na ostatních církevních gym-
náziích v brněnské diecézi. Mohou 
se však rozhodnout, že přestoupí 
na státní školy, například kvůli do-
stupnosti,“ uvedla mluvčí biskup-
ství Martina Jandlová.

Jak uvedla, došlo k výraznému 
poklesu zájmu o studium na Bis-

Vavřinec-Veselice - Dvanác-
tá sezona na rozhledně Podvrší 
u Veselice bude zahájena na Bí-
lou sobotu 7. dubna. Sdružení 
Veselická kaplička pořádá při této 
příležitosti Velikonoční jarmark, 
jehož cílem je mimo jiné propa-
govat regionální produkty. 

Přímo v areálu rozhledny bu-
dou prodávat své výrobky i drži-
telé značky Moravský kras – regi-
onální produkt. Pro návštěvníky 
akce je připravena ukázka zdo-
bení dekorativního perníku, bu-
dou si moci zakoupit med a další 
výrobky z včelích produktů, sva-
tební koláče a pečivo z pekárny 
ve Sloupě, plísňový sýr NIVA 
z Mlékárny Otinoves, kozí a ovčí 
sýry, apod. 

„Radost nejmenším určitě udě-
lají živé ovce a kozy, ti odvážněj-
ší se budou moci svézt na koních 
z Jezdeckého oddílu Petrovice,“ 
upřesnil jménem pořadatelů Mi-
loslav Novotný. 

I pro návštěvníky letošního jar-
marku je přichystaná netradiční 
akce. „Ten, kdo s sebou přinese 
nějakou brožuru, knihu nebo pu-
blikaci, jejímž tématem je region 
Moravský kras a okolí, obdrží 
kupon, který umožňuje vstup na 
rozhlednu pro sebe a omezený 
počet doprovodu v průběhu akce 
zdarma. Cílem je získat knihy 
a další materiály do nově vytvá-
řeného fondu regionální literatury 
v místní knihovně,“ doplnil No-
votný.  (ama)

Drnovice - Na výsledky hned 
několika žádostí o dotaci čekají 
v Drnovicích. „Chceme se pus-
tit do zateplení kulturního domu 
a mateřské školy. Ve druhém pří-
padě akci už rozjelo minulé vede-
ní obce, my jsme na to navázali, 
ale vzhledem k tomu, že skončil 
program Zelená úsporám, museli 
jsme přepracovat projekt a jdeme 
do nové výzvy,“ řekl starosta Petr 
Ducháček. 

Neméně důležitá je i žádost 
o dotaci na rekonstrukci knihov-

ny, která se nachází v budově 
obecního úřadu. „Knihovna by 
měla být hravá, moderní a hlavně 
přívětivější dětem. I proto jsme 
na její podobě a navýšení knižní-
ho fondu spolupracovali s dětmi 
ze školy, které vytvářely svoje 
návrhy a vznášely požadavky 
na knihy. Momentální podoba je 
na dnešní dobu nevyhovující. Je 
tam starý nábytek, špatné osvět-
lení... Součástí rekonstrukce bude 
i úprava zasedací místnosti na 
studovnu,“ doplnil starosta.  (pš)

Na podobě knihovny
se podílejí i školáci

V Boskovicích opraví některé 
silnice a chodníky

Boskovice - Zhruba dva miliony korun vyčlenila v letošním roce bo-
skovická radnice na velkoplošné opravy. Vylepšení se dočká například 
ulice Ant. Trapla, kde se počítá s opravou povrchu komunikace od kři-
žovatky s ulicí O. Chlupa po křižovatku s Komenského ulicí. Práce se 
rozeběhnou i v Husově ulici, kde se počítá s opravou povrchu a výměnou 
části obrubníků. Co se týče chodníků, rekonstrukce proběhne v části Hy-
bešovy ulice, v Navrátilově ulici a v části ulice 17. listopadu.  (hrr)

Na jaře proběhne deratizace
Blansko - V období březen - červen a září - listopad tohoto roku bude 

v Blansku prováděna ohnisková deratizace. Provede ji fi rma SENTRAC 
spol. s r. o. Boskovice. I nadále budou odborem KOM shromažďovány 
informace od občanů o výskytu hlodavců, požadavky a případné aktuální 
problémy budou řešeny kdykoliv v průběhu roku.  (bh)

Sídlo Biskupského gymnázia Letovice. Foto Radim HruškaSídlo Biskupského gymnázia Letovice. Foto Radim Hruška

 Ilustrační foto Marta Antonínová Ilustrační foto Marta Antonínová

kupském gymnáziu Letovice. Zva-
žování možností o další existenci 
školy nevyvolaly fi nanční otázky. 
V prvním i druhém ročníku v sou-

časné době studuje třináct žáků. 
„Podle předpisů nemůže mít škola 
s méně než šedesáti žáky samo-
statnost. Biskupské gymnázium 

má sedmašedesát žáků, z čehož 
je třiadvacet letošních maturantů, 
kteří koncem školního roku studi-
um ukončí,“ dodala.



Pavel Šmerda

V sobotu 31. března od 20 ho-
din se na obrazovkách TV Prima 
Family uskuteční fi nálový večer 
soutěže Česká Miss 2012. Mezi 
čtrnác   adeptkami na  tul krá-
lovny krásy bude i osmnác  letá 
vicemiss Zrcadlo 2010 Veronika 
Hladíková. Jaké jsou její dojmy 
a pocity těsně před fi nálovým ve-
čerem, prozradila v následujícím 
rozhovoru.

Nemohu se na úvod zeptat ji-
nak. Jak to vypadá s tvým zraně-
ním, které sis přivodila při návra-
tu ze soustředění v Thajsku?

Sádru z nohy už mám konečně 
dole. Teď se to snažím co nejrych-
leji rozchodit, přece jenom fi nále 
už nám klepe na dveře.

Noha už je v pořádku?
Pořád kulhám. Jelikož jsem mě-

síc s nohou nehýbala, tak ji mám 
teď trochu namoženou, jak se ji 
snažím zatěžovat.

Limitovalo tě to v závěrečné 
přípravě?

Za  m pouze tak, že jsem mu-
sela po zasněžené Praze chodit se 

Miss Zrcadlo zná finalistky

úterý 20. března 20123
V.I.P.

Veronika Hladíková: Nervózní nejsem,Veronika Hladíková: Nervózní nejsem,
jen mám strach, jak zvládnu rozchodit nohujen mám strach, jak zvládnu rozchodit nohu

INZERCE

Finalistky letošního ročníku České miss, Veronika Hladíková Finalistky letošního ročníku České miss, Veronika Hladíková (tře   zleva)(tře   zleva). Foto Jiří Herman. Foto Jiří Herman

Koncert. Koncert. Boskovický zámecký skleník hos  l minulý týden koncert Karla Plíhala. Známý písničkář před-Boskovický zámecký skleník hos  l minulý týden koncert Karla Plíhala. Známý písničkář před-
stavil své populární skladby a publikum pobavil také v  pnými básničkami.  stavil své populární skladby a publikum pobavil také v  pnými básničkami.  Foto Vladimír FrišFoto Vladimír Friš

Charitativní koncert pomůžeCharitativní koncert pomůže
nadaci dětské onkologie Krteknadaci dětské onkologie Krtek
Na Hudební scéně Městského divadla Brno se opět začíná s přípra-

vami charita  vního Koncertu pro Krtka. Tato již tradiční událost, kterou 
každoročně organizuje zpěvák Robert Jícha, se letos dočká již pátého 
uvedení. Svoji účast přislíbili Helena Vondráčková, Ilona Csáková, Hana 
Holišová, Petra Jungmannová, Roman Vojtek, Aleš Slanina či Lukáš Vl-
ček. Hosté budou zpívat v hudebním doprovodu Šárky Králové (klavír) 
a Pavla Plcha (perkuse), na jeviš   vystoupí také tanečníci Městského di-
vadla Brno pod vedením Michala Matěje, a Dětský sbor Brno. 

„Výtěžek z prodeje lístků bude věnován Nadačnímu fondu dětské 
onkologie Krtek, jehož patronem je již několik let Robert Jícha. Proto 
je také cena vstupenek jednotná, a to ve výši 590 korun,“ řekla  sková 
mluvčí divadla Lenka Pazourková.

Nadační fond dětské onkologieKrtek pečuje o kojence, dě   a dospí-
vající mládež, kteří se pro nádorová onemocnění léčí na Klinice dětské 
onkologie Fakultní nemocnice Brno. Jejich hlavní prioritou je zkvalitně-
ní a zpříjemnění pobytu dě   v nemocnici, péče v průběhu trvání léčby 
a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. 

Benefi ční koncert se uskuteční v pátek 30. března v 19.30 hodin na 
Hudební scéně Městského divadla Brno, vstupenky jsou k dostání v di-
vadelní pokladně.  (pš)

Už po devatenácté se v sobo-
tu 31. března uskuteční tradiční 
knižní jarmark, tentokrát veliko-
noční. V sále jedovnického kul-
turního domu, který se návštěv-
níkům otevře už v 8 hodin, bude 
zahájena burza knih, časopisů, 
CD, MC, LP, hudebnin a dalších 
 skovin, prodej nových knih a re-

gionální literatury včetně pohled-
nic, map, turis  ckých známek 
a dalšího sor  mentu.

Neodmyslitelnou součás   jar-
marku bude i tentokrát osmý 
Jarní veletrh produktů z Morav-
ského krasu. Na něm se představí 
a své výrobky nabídnou k prodeji 
držitelé cer  fi kátu Moravský kras 
- regionální produkt, udělované-
ho Místní akční skupinou Morav-
ský kras. Bohatý sor  ment doplní 
i další soukromí prodejci.

„Letošní jarmark oživíme ukáz-
kami tradičních, ale také netra-

dičních řemesel. Zájemci budou 
moci například sledovat, jak se 
zdobí kraslice, a to hned několika 
technikami, jak vznikají okrasné 
svíce, svou zručnost předvedou 
také dráteníci nebo třeba per-
níkáři a kartáčníci,“ řekl jeden 
z organizátorů jarmarku Leoš Bla-
žek a dodal, že ani letošní ročník 
tradiční akce se neobejde bez ně-
kolika velmi zajímavých ochutná-
vek. (ama)

Jedovničtí zvou na velikonoční jarmarkJedovničtí zvou na velikonoční jarmark Adéla Grimová Adéla Grimová 
postoupila postoupila 
v soutěživ soutěži

Mladá talentovaná zpěvačka 
Adéla Grimová z Adamova po-
stoupila mezi dvacet nejlepších 
v soutěži Českého rozhlasu START.
ROZHLAS.CZ 2012. „Dostala jsem 
divokou kartu od odborníků,“ pro-
zradila Adéla s  m, že další kolo 
soutěže probíhá od 12. 3. do 6. 4. 
a postupně budou nahrávky pre-
zentovány v rozhlase. Pět zpěváků 
s nejvíce hlasy postoupí do fi nále. 
„Moji soutěžní píseň budou pouš-
tět v úterý 3. dubna na ČRo 2 Praha 
od 13.30 a 19.50 hod. a v ČRo Brno 
od 8.20 hod.,“ doplnila. Hlasová-
ní probíhá formou SMS, ve tvaru 
START 5122 na číslo 907 77 04. 
Cena jedné sms je 4 Kč.  (pš)

zlomenou nohou, ale aspoň mám 
v  pný zážitek.

Co všechno jsi tedy zvládala?
Jelikož jsem byla omezena mým 

zraněním, tak jsem se do fi tka ani 
na bazén nepodívala. Nohu nemo-
hu naplno zatěžovat, takže trénin-
ky la  nsko-amerických tanců nebo 
běžící pás jsou tabu.

Co všechno tě ještě čeká do fi -
nálového večera?

Před fi nále máme týdenní sou-
středění, kde budou probíhat pří-
pravy na samotný večer.

... a ten bude konkrétně vypa-
dat jak?

Finálový večer bude vysílán 
v přímém přenosu. Měly bychom 
absolvovat několik disciplín, 

mezi něž bude patřit promenáda 
v plavkách a rozhovor.

Jakou budeš mít volnou disci-
plínu?

Volnou disciplínu nemáme. 
Pokud vím, jsme už několikátý 
ročník České Miss kde není. Tato 
disciplína bude nahrazena jinou, 
ale to se nechte ještě chvíli pře-
kvapit… 

Jsi nervózní nebo se už těšíš?
Na fi nálový večer se samozřej-

mě velmi těším, bude to zakon-
čení několika skvělých měsíců, 
během nichž jsem poznala spous-
ty zajímavých lidí, na které nikdy 
nezapomenu. Samozřejmě budu 
nervózní, ale za  m mě žádná ner-
vozita nepřepadá. Mám pouze 
strach z toho, jak zvládnu rozcho-
dit nohu.

Chceš poslat nějaký vzkaz svým 
fanouškům, třeba co se týká hla-
sování?

Budu velice ráda, když mně 
podpoříte a pošlete mi SMS (více 
informací na internetových strán-
kách www.ceskamiss.cz – pozn. 
pš). Za vaše hlasy předem děkuji 
a velice si vážím vaší podpory.

Jmenuji se Veronika Hladíková, je mi 18 let a od-
malička bydlím ve Šternberku. Tře  m rokem studuji Gymnázium Šter-
nberk. V 8 letech mě rodiče přihlásili do aerobicu, ale po sedmi letech 
můj zájem lehce upadl a já začala pilně trénovat la  nsko- americké 
tance. Nyní se jim věnuji již pět let a moje trenérka je zároveň i mou 
nejlepší kamarádkou. V 15 letech mě kamarádky přihlásily do Dívky 
roku, kde jsem se probojovala až do celostátního fi nále a obsadila 
krásné 2. místo. Později se můj zájem stočil k modelingu a v 17 letech 
jsem poprvé vyrazila do zahraničí. Šest let jsem navštěvovala oddíl 
Modrá Pětka Šternberk a díky tomu mi nedělá problém rozdělat oheň, 
ráchat se v bahně nebo spát pod širákem. Jednou při fotbale jsem si 
zlomila malíček a od té doby mi většina mých kamarádů neřekne jinak 
než Packa nebo Pacina. Jsem ukecaná (ale bobříka mlčení jsem získa-
la), chvílemi jsem trochu víc hyperak  vní, cílevědomá, přátelská. Moje 
největší záporná vlastnost je nedochvilnost a také postrádám pořád-
kumilovnost. Moje nejoblíbenější zvíře je žirafa.  zdroj internet Veronika Hladíková Veronika Hladíková (vpravo)(vpravo). Foto Jiří Herman. Foto Jiří HermanVeronika Hladíková Veronika Hladíková (vpravo)(vpravo). Foto Jiří Herman. Foto Jiří Herman

Knihovna městyse Lysice pořá-
dá ve dnech 18. 3. - 1. 4. výstavu 
pod názvem Koláže. 

Autorem je Petr Žižka. Žije v Ra-
jhradě, vystudoval výtvarnou vý-
chovu na Pedagogické fakultě MU 

v Brně. Po ukončení studia učil 
na školách v Rajhradě, Zastávce 
u Brna, Modřicích atd. Věnuje se 
malbě, grafi ckým úpravám a v po-
slední době kolážím, které v jeho 
tvorbě převažují. 

Byl knihovníkem a spolu s man-
želkou vedli Místní lidovou, dnes 
Městskou knihovnu v Rajhradě. 
Výstava je otevřená v pondě-
lí, úterý, čtvrtek a v neděli od 14 
do 17 hodin.  (pš)

V knihovně vystavují koláže Petra ŽižkyV knihovně vystavují koláže Petra Žižky



Pavel Šmerda

Drnovice - Nové vedení drno-
vické základní a mateřské ško-
ly přišlo před místní zastupitele 
s novou koncepcí rozvoje, která 
počítá se stavbou nové budovy 
pro mateřskou školu. 

„Vychází z počtu narozených 
dětí. Víme, že do budoucna nám 
škola ani školka v současné po-
době nebudou z kapacitních dů-
vodu stačit,“ popsal starosta Petr 
Ducháček. V základní škole mají 
Drnovičtí momentálně tři třídy, 

v příštím školním roce už budou 
potřebovat čtyři a v roce 2014 do-
konce pět. „Pro příští školní rok 
nás čeká náročná organizace vý-
uky. Novou třídu ve škole chceme 
udělat místo počítačové učebny. 
Ta se přesune do míst, kde je nyní 
družina, kterou zase nasměruje-
me tam, kde je nyní třída školky. 
Místo celodenního provozu bude 
mít půldenní a odpoledne tam bu-
dou děti, které chodí do družiny. 
Je to trochu složitější, ale dá se 
to zvládnout. Chceme i nadále 
nabízet kvalitní vzdělávání a ro-

dičům „vzkázat“, že nemusejí pro 
děti hledat jiné zařízení,“ uvedla 
nová ředitelka školy Miloslava 
Brachová.

V mateřské škole provedou ješ-
tě letos drobné stavební úpravy 
v rámci provozu, ale ani to nebu-
de do budoucna stačit. „Pokud se 
rozhodneme ke zvýšení kapacity, 
tak přichází v úvahu dvě varianty. 
Buď přístavba školky nebo její 
nástavba. Spolupracujeme s audi-
torem, který počítá, která varianta 
bude nejekonomičtější na provoz, 
každopádně náklady na obě mož-

nosti, které vycházejí z připravené 
studie, jsou přibližně 3,5 milionu 
korun,“ prozradil Petr Ducháček 
a dodal: „V době, kdy ještě stále 
splácíme kanalizaci je to pro nás 
obrovská částka, nicméně umím 
si představit, že ji během dvou tří 
let dáme dohromady. Každopád-
ně zastupitelstvo ještě nerozhod-
lo o realizaci. Musíme vše velmi 
pečlivě promyslet, zdali se nám 
investice v dlouhodobém hori-
zontu skutečně vyplatí. Vyzvali 
jsme také občany, aby nám řekli 
svůj názor.“

V nemocnici otestovali zájemcům ledvinyV nemocnici otestovali zájemcům ledviny

úterý 20. března 2012 ZPRAVODAJSTVÍ4
Petr Ducháček: Do budoucna nebudou vzdělávací zařízení stačit

Školu čeká akce Kulový blesk

Na veletrhu se představily také fi k  vní fi rmy z Rakouska

Diskutovali 
o programu 

LEADER
Brno - Konference o uplatnění 

programu LEADER v Jihomorav-
ském kraji a možnostech jeho vyu-
žití v letech 2014 až 2020 se konala 
v Brně. 

„Program LEADER v České re-
publice běží od roku 2004, o dva 
roky později se stal součástí Pro-
gramu rozvoje venkova ČR v rám-
ci působnosti tak zvaných místních 
akčních skupin (MAS). V Jihomo-
ravském kraji nyní působí devět 
MAS, které jenom v loňském roce 
přinesly do regionu více než 82 
milionů korun,“ řekl Jozef Jančo 
z MAS Moravský kras. Konferen-
ce si dala za cíl nejen ukázat, jaké 
programy se již podařilo realizovat, 
ale také motivovat zástupce z ob-
lastí, které se zatím nezapojily, aby 
se i ony ucházely o podporu z pro-
gramu LEADER.

Náš region byl na konferenci za-
stoupen dvěma místními akčními 
skupinami. Jako první představila 
Místní akční skupinu Boskovicko 
PLUS její manažerka Olga Ondráč-
ková, druhou skupinou byla MAS 
Moravský kras. Její zástupce Jozef 
Jančo seznámil přítomné například 
s aktuálními programy  přeshraniční 
spolupráce nebo s novým progra-
mem Energyregion. (ama)

Pro zdraví. Boskovická hemodialýza se připojila ke Dni ledvin. Zájemcům nabídla bezplatné vyšetření, 
které odhaluje případné ledvinové onemocnění. Asi čtvrthodinovou prohlídku absolvovalo několik desí-
tek lidí. „Pomocí této akce se může podařit včas odhalit bílkovinu nebo krev v moči či zvýšení krevního 
tlaku, což může naznačovat, že ledviny nepracují správně. Následně je možné ihned zahájit kroky vedoucí 
ke snížení rizika selhání ledvin,“ zdůraznil lékař Stanislav Šurel.  Foto Radim Hruška

C     ...
Kraj vyhlásil soutěž o nejlépe 
opravenou kulturní památku
Brno, Blansko - Rada Jihomoravského kraje vyhlásila už pátý roč-

ník soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského 
kraje v roce 2011. Od 1. do 31. března mohou zájemci hlasováním 
formou SMS podpořit také čtyři památky z našeho regionu. Konkrétně 
Ježkův most v Blansku, kostel sv. Stanislava v Kunštátě, hrobku v Ly-
sicích a větrný mlýn v Rudici. 

Celkem 26 nejlepších návrhů, které vybrala na základě nominací 
soutěžní komise, bojuje o ceny ve třech kategoriích. Velké stavby (hra-
dy, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory...), díla vý-
tvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově 
se uplatňuje metoda restaurování a drobné stavby (lidové stavitelství, 
kapličky, zvoničky, boží muka, poklony…).

Fotografi e vybraných památek a doprovázející popisné texty, včetně 
podrobností o hlasování, jsou uveřejněny na internetových stránkách 
www.kr-jihomoravsky.cz.  (pš)

V Boskovicích chtějí koupit 
použitou in-line plochu

Boskovice - Vedení Boskovic se zajímá o nákup plochy pro in-line 
bruslaře. Jihomoravští krajští radní totiž schválili vypsání dotačního 
programu Zkvalitnění sportovního prostředí, z něhož lze čerpat až dvě 
stě tisíc korun, přičemž spoluúčast je stanovena na čtyřicet procent. 
Boskovičtí se zajímají o plochu z roku 2004, kterou prodává příspěv-
ková organizace města Břeclavi Tereza za cenu zhruba 380 tisíc korun. 
Její životnost by měla být ještě minimálně pět let.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Devatenáct fi rem 
z České republiky a Rakouska se 
zúčastnilo šestnáctého ročníku 
Veletrhu fi ktivních fi rem, který 
již tradičně pořádá Vyšší odborná 
škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice. 

„V naší škole se učí předmět 
Fiktivní fi rma již mnoho let. 
V blanenském okrese jsme jediná 
střední škola, která tuto akci orga-
nizuje. Jsme zapojeni do národní 
sítě fi ktivních fi rem (fi fi ) pod ve-
dením CEFIF v Praze a do mezi-
národní sítě EUROPEN. Žáci si 

naprosto reálným způsobem, tedy 
na skutečných formulářích, založí 
fi rmy, přičemž si sami mohou určit 
předmět podnikání,“ vysvětlila ga-
rantka akce Jitka Slámková. 

Pokud si studenti chtějí založit 
novou fi rmu, zasílají vyplněné 
formuláře do Prahy. Pracovníci 
CEFIF buď formuláře přijmou 
a fi rmy ofi ciálně založí, nebo je 
vrátí zpět, pokud není vše v pořád-
ku. Žáci jsou pak nucení provést 
opravu a procedura se opakuje tak 
dlouho, dokud není vše jak má 
být. Když je fi rma úspěšně zalo-
žena, začnou se vytvářet propa-
gační materiály – katalogy, letáky, 

vizitky… a začíná se obchodovat 
s ostatními fi rmami v síti CEFIF 
po internetové síti.

Podle Jitky Slámkové je veš-
keré obchodování, vystavování 
dokladů, vedení účetnictví, per-
sonalistika, včetně mezd a platů, 
odvody daní a podobně stejně 
reálné a na stejných formulářích 
jako v běžných fi rmách. Pouze 
peníze a zboží či služby jsou „jen 
jako“. Veškeré skutečné písem-
nosti žáci posílají na fi ktivní soci-
ální správu, zdravotní pojišťovnu, 
fi nanční úřad, živnostenský a ob-
chodní rejstřík, které provozuje 
CEFIF v Praze. Jeho pracovníci 

formuláře kontrolují a v případě 
chyb vracejí.

„Kromě našeho se účastníme 
ještě dvou veletrhů fi ktivních 
fi rem v Brně a jednoho v Olo-
mouci. V roce 2010 se navíc žáci 
se svými fi rmami představili na 
mezinárodním veletrhu ve Vídni 
a týden na to v Praze. Mimo to se 
studenti účastnili několika veletr-
hů a obchodních setkání ve Víd-
ni. Tam měli kromě obchodování 
možnost prokázat i své jazykové 
schopnosti. Setkávání na veletr-
zích je pro žáky stejně důležité 
jako „papírování“ v učebně fi ktiv-
ních fi rem,“ doplnila Slámková. 

Letošní heslo zahájení turistické sezony: 
Kdo má o kolečko víc, šlape z Blanska...

Muzeum Boskovicka patří 
milovníkům stavebnice Lego
Boskovice - Milovníci populární stavebnice Lego si v těchto dnech 

přijdou na své v Muzeu Boskovicka. To pro ně totiž připravilo výsta-
vu Lego – Svět v kostkách. Expozice nabízí velkou škálu nádherných 
staveb z dánské stavebnice. Je založena na statických modelech z kla-
sických Lego kostek, které znají snad všechny generace. 

Zájemci tak mohou obdivovat jak stavitelovu fantazii, tak i nepře-
berné množství dílků, které jsou v dnešní době k dispozici. Z velkých 
modelů se představuje například slavný britský Tower Bridge, z vlast-
ních hlav stavitelů se pak výstava pyšní městskou diorámou Ameriky 
čtyřicátých let, podhorskou osadou, stíhačkou a křižníkem z Hvězd-
ných válek v obrovském měřítku, Audi R8, pirátským korábem atd.

K dispozici je také dětský koutek, kde si mohou všichni vyzkoušet 
své stavitelské dovednosti. Zdi výstavních prostor jsou vyzdobeny ko-
miksem, kde „legáček“ v několika vtipných příbězích vysvětluje, kdo 
je tzv. AFOL (Adult fan of LEGO - dospělý fanoušek Lega).  (hrr)

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Pokračování ze str. 1
Turistické pochody do Černé 

Hory budou vyrážet mezi osmou 
a desátou hodinou po obvyklých 
trasách. Pro ty, kteří se chtějí vy-
dat po 9 km dlouhé trase Hořice 
– Jedle – Černá Hora, zde bude 
opět možnost výjezdu na Hořice 
autobusem s časy odjezdu v 8.30, 
9 a 9.30 hod. z parkoviště nad 
bowlingem v Blansku. Z Boskovic 
to bude z parkoviště u restaurace 

Zlatá růže v 9 hod. směr Štěchov, 
Býkovice.

„Účastníky akce čeká posezení 
v příjemném prostředí, pohoštění, 
prezentace turistických zajímavos-
tí regionu a losování o zajímavé 
ceny. Věříme, že se jich sejde co 
nejvíce,“ doufá Jiří Kučera.

Trasy z Blanska
9 km – Hořice – Jedle – Č. Hora

12 km – Blansko zámek – Hoři-
ce – Jedle – Černá Hora

25 km – Blansko zámek – Bu-
kovec – Milonice – Újezd – Lubě 
– Žernovník – Černá Hora

30 km – Blansko zámek – Šeb-
rov – Jedle – Černá Hora – Rájec-
Jestřebí – Blansko

50 km – Blansko zámek – Šeb-
rov – Jedle – Černá Hora – Doub-
ravice – Kuničky – Petrovice – 
Blansko

Trasy z Boskovic
5 km – Býkovice – údolí Bý-

kovky – Černá Hora (žlutá turis-
tická značka) cyklotrasa 

10 km – Štěchov – Lačnov – 
údolí Lhoteckého potoka (nezna-
čeno) – údolí Býkovky – Býkovi-
ce – Černá Hora (žlutá turistická 
značka)

25 km (cyklo) – Boskovice – 
Černá Hora – Boskovice Foto archiv Foto archiv

 Vizualizace archiv Vizualizace archiv

Poradenské středisko 
v Blansku zahájilo činnost

Blansko - Co znamená zkratka EKIS? Jedná se o Energetické kon-
zultační a informační středisko, které zahájilo ve středu v Blansko 
ofi ciálně svoji činnost. O jeho vznik se zasloužila Místní akční skupi-
na Partnerství venkova v Blansku. Jeho klienti se zde mohou poradit 
o tom, jakým způsobem se dá ušetřit za energie. Jak řekl manažer MAS 
Petr Dvořáček, na provoz se podařilo získat dotaci. V malé zasedací 
místnosti Městského úřadu Blansko na náměstí Republiky se mohou 
zájemci setkat s příslušnými experty vždy v pondělí a ve středu v době 
od 13 do 17 hodin. Na schůzku se lze objednat, ale přijít i neohlášeně. 
Poradenství je zdarma. (bh)
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Dobrodruh Milan Daněk s přáteli se zúčastnil osmdesátikilometrového slavného závodu

Češi překvapili svým výkonem Mexičany

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenští zastupitelé 
schválili městský rozpočet na rok 
2012. Je vyrovnaný, jeho výše 
činí zhruba 400 milionů korun. 
„Vzhledem k nižší daňové výtěž-
nosti je maximálně úsporný, ne-
dotkne se to ale základních služeb 
pro obyvatelstvo,“ říká místosta-
rosta Jiří Crha. I proto se letos 
neplánuje žádná opravdu velká 
investiční akce.

Na opravy komunikací je v roz-
počtu vyčleněno téměř dvanáct 
milionů korun. „To určitě není 
málo. Kromě běžných oprav se 
počítá s pracemi v ulicích Hybe-
šova, Mánesova a Čelakovského, 

Blanenš   zastupitelé schválili rozpočet města
pokračovat se bude v Masaryko-
vě ulici a v některých místních 
částech,“ upřesnil. Peníze jsou 
vyčleněny také na cyklostezku 
směrem na Ráječko. „Věříme 
v získání dotace,“ podotkl. Tu 
město očekává i v oblasti škol-
ství, kde bude hlavní investicí 
zateplení a výměna otvorových 
prvků na ZŠ Salmova, což bude 
stát pětadvacet milionů korun. 

Druhá etapa rekonstrukce zám-
ku již probíhá, bude se v ní pokra-
čovat i letos. V oblasti tělovýcho-
vy se připravuje investice do od-
vlhčovacího zařízení na zimním 
stadionu ve výši asi jeden a půl 
milionu korun. „Na stadionu ASK 
budou opraveny kabiny, na fotba-

lovém hřiště v Údolní ulici dojde 
k rekonstrukci travnaté plochy,“ 
vypočítává Crha. Na Zborovcích 
vznikne nové velké hřiště pro děti. 
Regenerace sídliště Sever bude 
pokračovat. „Milion korun půjde 
do nemocnice jako příspěvek na 
zřízení fi remní školky. Za patnáct 
milionů korun město odkoupí do 
svého majetku areál Technických 
služeb. Plánujeme velkou opravu 
veřejného osvětlení,“ pokraču-
je v rozboru základních položek 
rozpočtu místostarosta. Jak do-
dal, spolu s krajem se bude spolu-
fi nancovat průtah Lažánkami. Na 
příští rok hodlá radnice připravit 
velkou rekonstrukci sportovní 
haly v Údolní ulici. 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Ani ne po roce se 
blanenští cestovatelé a extrémní 
sportovci Milan Daněk a Alena 
Žákovská vrátili, tentokrát spolu 
s dalšími čtyřmi Čechy, do Mexika. 
V městečku Urique a jeho okolí se 
postavili na start slavného závodu 
Caballo Blanco, na nějž se sjeli 
ultramaratonci z celého světa, aby 
prověřili síly proti legendárním do-
morodým tarahumarským běžcům. 
S Milanem Daňkem jsme si o čers-
tvých zážitcích popovídali. 

Kolik lidí se vydalo na osmde-
sá  kilometrovou trať?

Podle startovní listiny 490, 
z toho 350 Indiánů Tarahumarů, 
80 cizinců. Zbytek byli Mexiča-
né. Ne všichni absolvovali celou 
délku. Není to až tak opravdový 
závod ve sportovním provedení, 
to se týkalo jen absolutní špičky. 
Domorodci dostali za odměnu 
poukázku na kukuřici podle toho, 
kolik uběhli. Je to taková slavnost 
běhu na podporu Tarahumarů. 

Kolik vás dorazilo z Česka?
Celkem šest, z toho pět aktiv-

ních účastníků závodu. Největší 
pozornost poutal Dan Orálek, 

který patří k nejlepším světovým 
ultramaratoncům. Tam se to ale 
tak nevědělo. Všechno se točilo 
kolem Germana Silvy, který dva-
krát vyhrál newyorský maraton 
a očekával se jeho souboj s Tara-
humary. Ukázalo se ale, že všech-
no bude jinak.

V čem?
Celý závod odtáhl Dan. Až osm 

kilometrů před cílem ho chytily 
křeče a jeden z Indiánů ho před-
běhl. Byl to Miguel Lara, loňský 
vítěz, kterého jsme navštívili 
v roce 2011. Dan byl druhý, Silva 
třetí. Všichni překonali dosavadní 
traťový rekord. Vítěz měl čas 6:40 
hod, Dan o čtyři minuty za ním, 
sedm minut před Silvou.

A za kolik to dal Milan Daněk?
Tak já za 13:15, to nebylo ale tak 

podstatné. Kolikátý jsem byl, ne-
tuším, vyhlašovalo se jen prvních 
deset. Bylo to úžasné setkání nad-
šenců. Loni bylo městečko takové 
poklidné. Teď to bylo pět nabitých 
dnů. Bylo fantastické pozorovat 
tamní atmosféru. Trať závodu se 
několikrát vracela do městečka, 
tak aby mohl kdokoliv kdykoliv 
skončit. Běželo se o tu kukuřici, 
cílem bylo podpořit místní obyva-

Sobotní noc: 
Alkohol i drogy
Blanensko a Boskovicko - Dva 

řidiči pod vlivem drog a jeden 
pod značným vlivem alkoholu - 
to je výsledek nočních kontrol, 
které provedli blanenští policisté 
v noci ze soboty na neděli 4. břez-
na. U dvou řidičů zjistili, že used-
li za volant po požití pervitinu. 
Další z nich při dechové zkoušce 
nadýchal 1,6 promile alkoholu 
a je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky. U dalších 
čtyř řidičů pak policisté zjisti-
li, že vyjeli na silnice s auty ve 
špatném technickém stavu nebo 
s nedostatečným osvětlením. Těm 
uložili blokové pokuty v celkové 
výši asi tři tisíce korun.  (hrr)

Pokračování ze str. 1
Nakonec jsme se rozhodli vy-

hlásit konkurz,“ sdělil adamovský 
starosta Roman Pilát. 

Otázka budoucího ředitele zá-
kladní a mateřské školy je ote-
vřená také v Olešnici. Případní 
zájemci mohou přihlášku do výbě-
rového řízení doručit do třicátého 
března, nový ředitel pak do funkce 

nastoupí k prvnímu srpnu letošní-
ho roku. 

„Existuje možnost vyhlášení 
konkurzu. Rada města tuto va-
riantu zvažovala. Nakonec jsme 
se rozhodli jít podobnou cestou 
jako Jihomoravský kraj v případě 
středních škol a konkurz vyhlásit,“ 
upřesnil starosta Olešnice Zdeněk 
Peša.  (hrr, bh, ama)

Některé obce vypisují 
konkurzy na ředitele...Blansko - V blanenské nemoc-

nici se konala již potřetí akce 
s názvem Světový den ledvin. 
Zájemci mohli absolvovat bez-
platné vyšetření v nefrologické 
ambulanci, jehož cílem bylo od-
halit případné skryté onemocnění 
ledvin (vyšetření krevního tlaku, 
laboratorní vyšetření choleste-
rolu, laboratorní vyšetření moči 
a výpočet fi ltrační funkce led-
vin). Pro veřejnost, především 
příbuzné a přátele dialýzovaných 

pacientů, byl současně realizován 
Den otevřených dveří dialyzač-
ního střediska, kde mohli nejen 
vidět na vlastní oči dialyzační 
zázemí svých blízkých v Nemoc-
nici Blansko, ale také se zapojit 
do diskuse s přítomnými lékaři 
a sestrami.

„Možnost nechat se bezplatně 
vyšetřit v nefrologické ambulanci 
využilo celkem sto dvacet zájem-
ců, z nichž bylo třicet doporučeno 
k podrobnému vyšetření v nefro-

logické ambulanci, devětadvacet 
vyšetřených bylo odesláno ke 
sledování v rámci preventivních 
prohlídek a jednašedesát zájemců 
bylo pro různé patologie odesláno 
k praktickému lékaři, do interní, 
diabetologické nebo urologické 
ambulance,“ řekla tisková mluv-
čí blanenské nemocnice Kateřina 
Ostrá s tím, že i třetí ročník této 
kampaně byl velmi úspěšný. Vý-
sledkem je nejen řada možných 
záchytů onemocnění ledvin, ale 

i zvýšení informovanosti bla-
nenské veřejnosti o problematice 
onemocnění ledvin. 

„Velké poděkování patří paní 
primářce MUDr. Brabcové, která 
tuto kampaň v Nemocnici Blan-
sko již třetím rokem zaštiťuje, ale 
také všem pracovníkům Nefrolo-
gického oddělení a Oddělení kli-
nických laboratoří, kteří pomohli 
tuto velice prospěšnou akci rea-
lizovat,“ dodala tisková mluvčí 
nemocnice.  (pš)

O vyšetření ledvin byl v nemocnici zájem

Blansko - Blansko hostilo 
studenty architektonických škol. 
Čtyřdenní workshop odstartovalo 
setkání s obyvateli Blanska. Stu-
denti naslouchali skupince lidí, 
kteří diskutovali a představili 
svoje návrhy ke třem místům ná-
břeží Svitavy. 

Navrhovali například více od-
padkových košů, osvětlení a la-
viček a prezentovali i své poža-
davky na lávky přes řeku, mola, 
zázemí pro vodáky, místa pro pik-

niky, přístřešky, hřiště pro děti, 
štěrkovou polopláž, říční lázně 
a mnohé další. Na čtvrteční setká-
ní dorazilo přes třicet studentů, na 
navazující třídenní workshop jich 
zůstalo okolo dvaceti. 
Čtvrteční diskuse se točila oko-

lo tří míst blanenského nábřeží. 
Parku u „Zborováka“ a okolí Jež-
kova mostu, místě mezi mostem 
u vlakové zastávky a lávkou ke 
koupališti a Salmova jezu. Spo-
lečně s facilitátorkou Hanou Cha-

lupskou se místní zamýšleli, co je 
v jednotlivých místech znejisťuje, 
co jim vadí a co by naopak uvíta-
li. Pro park u „Zborováka“ a okolí 
Ježkova mostu lidé zmiňovali, že 
zde není nic moc, co by je přimělo 
se zastavit a setkávat se. Blanenští 
se však shodli, že místo může být 
lákavé jak pro ně, tak pro turisty. 
Navrhovali např. zajištění přístu-
pu k řece díky molu, ze kterého by 
se jednak dalo sáhnout na vodu, 
krmit labutě a kačeny, ale také 

nasedat na lodě a sjíždět na jaře 
Svitavu. Do těchto míst by také 
lidé rádi zavítali s dětmi, dělali 
zde pikniky a čekali v příjemném 
prostředí na vlak. 

U soutoku mlýnského náhonu 
a Svitavy, tedy v místech mezi 
mostem k vlakové zastávce a láv-
kou ke koupališti, Blanenským 
vadí nedostatek laviček, odpadko-
vých košů pro pejskaře, osvětlení. 
Chybí také přístup k vodě bez-
bariérovost lávky ke koupališti. 

Lidé navrhovali, aby zde vznikly 
např. prolézačky, další lávka přes 
řeku, amfi teátr, štěrková polopláž 
nebo houpačka nad řekou. Záro-
veň poukazovali, aby byl zacho-
ván přírodní charakter břehu nad 
soutokem náhonu a Svitavy, kde 
je možné pozorovat ondatry, led-
ňáčky a ryby ve vodě. 

U Salmova jezu lidem nejvíce 
vadilo, že si zde není možné sed-
nout, zastavit se, ukrýt se před 
deštěm. Padly návrhy na lavičky, 

zastřešený altánek, stojany na 
kola, místa pro pikniky, tábořiště, 
speciální vyvýšené lavičky pro 
in-line bruslaře, které by záro-
veň sloužili jako prolézačky. Lidé 
zmínili, že si velmi cení staré kle-
nové aleje a vzpomněli, že dříve 
byla plná laviček a přezdívalo se jí 
„alej vzdechů“. Místu, kde je nyní 
baseballové hřiště, zase místní 
přezdívají „jahodové pole“, mlad-
ší používají „strawbery fi elds“. 
 Pokračování na str. 16

Mola nad řekou, amfi teátr, pikniky. Blanenš   řekli, jaké chtějí nábřeží

Valchov - Knihovna ve Val-
chově má nové logo. Slavnostně 
představené bylo poslední únoro-
vý den. Navrhl ho ilustrátor dět-
ských knih a časopisů Adolf Du-
dek a představuje mimo jiné pro-
pojení generací a setkávání se. 

„Kmotrou loga se uvolila být 
Zdeňka Mifková z Regionální-
ho oddělení Městské knihovny 
v Boskovicích. Při své zdravici 
nám sdělila, že Obecní knihovnu 

Valchov navrhla na ocenění za 
velmi dobré výsledky čtenářské-
ho kroužku a podporu komunitní 
činnosti. Ocenění propůjčuje Mo-
ravská zemská knihovna a Jiho-
moravský kraj. Součástí večera 
bylo pohádkové pásmo s písnič-
kami, které nacvičily děti z na-
šeho čtenářského kroužku, nebo 
úžasný dort, který upekla Lenka 
Hasoňová,“ uvedla starostka Val-
chova Jindra Brožová. 

Knihovna plánuje v letošním 
roce řadu akcí pro veřejnost, 
budou mezi ně patřit například 
setkání se seniory, velikonoční 
rukodělka, předprázdninový tá-
borák s vyhodnocením soutěže 
v kreslení, beseda s profesionál-
ními hasiči, přednáška o masožra-
vých rostlinách a jiné. Připravuje 
se také připojení na knihovnický 
systém REKS a vylepšení interi-
éru a vybavení.  (hrr)

V knihovně ve Valchově pokřtili nové logoBoskovič   chtějí snížit náklady 
na stavbu sportovní haly

Boskovice - Boskovičtí se snaží snížit náklady na případnou výstav-
bu nové sportovní haly. Navrhli proto úpravy projektové dokumenta-
ce, které mají fi nance uspořit. Důležité je ale zachování všech tech-
nických, prostorových, energetických, bezpečnostních, hygienických 
a estetických požadavků. O co konkrétně se jedná? Navrhuje se zámě-
na železobetonového skeletu za ocelový, nákladný zavěšený keramic-
ký obklad by mohl nahradit levnější materiál, hliníkové výplně otvorů, 
kromě dveří, nahradí plastové, může se upravit i tvar a skladba střechy, 
prověří se možnost rozšíření sportovní plochy na úkor divácké tribuny 
o zhruba dva metry atd.  (hrr)

tele. Prize money tam bylo jen pro 
elitu. Vše natáčely profesionální 
televizní štáby. 

Jaké byly podmínky na tra  ?
Náročné. Obrovská byla zejmé-

na prašnost. Mám z toho zánět 
průdušek. Ráno to šlo, pak teplota 
stoupala až na pětatřicet stupňů. 
Zásobení pitnou vodou bylo vy-
nikající, profesionální, s tím pro-
blémy nebyly. Atmosféra výborná. 
S pravidly si diváci moc starosti 
nedělaly. Laru k výhře doslova 
dohnala smečka Indiánů, která 
v závěru běžela s ním. 

Jak dopadla tvoje patrnerka 
Alena Žákovská?

Výborně. Mysleli jsme, že byla 
čtvrtá, předběhla ji ale Indiánka 
v sukni, o níž nás nenapadlo, že 
také závodí. Takže pátá. Sešlo se 
zhruba dvacet kvalitních vytrval-
kyň z celého světa, výborné umís-
tění. Čas měla 10:20. Češi sklidili 
obrovskou pozornost. Zaslouženě.

Plánujete návrat?
Já s Žákajdou určitě ne. Pro 

Dana to je ale velká výzva, přiznal 
se, že o tom vážně uvažuje. Mys-
lím, že by tam určitě rád vyhrál. 
Uvidíme. Slavnost běhu. Jedna z českých účastnic Alena Žákovská (druhá zprava). Foto archiv

Pro dě  . Podobné hřiště, jaké bylo loni otevřeno na sídliš   Sever, je 
plánováno letos na Zborovce. Foto Bohumil Hlaváček
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Radim Hruška, zpr

Letovice - Významné výročí 
si v letošním roce připomíná le-
tovický Pěvecký sbor Bohuslava 
Martinů. Těleso funguje už pade-
sát let. Při této příležitosti uspořá-
dá v pátek 27. dubna v letovickém 
kulturním domě jubilejní koncert 
k výročí svého založení. Jako 
hosté vystoupí pěvecké sbory 
Carpe Diem z Letovic, Vlastimil 
z Vanovic, Janáček z Boskovic 
a svitávecký Svatojánek.

Sbor navázal na slavnou tradici 
bývalého sokolského mužského 

tělesa vedeného Františkem Ču-
banem a ustavil se ve třech slož-
kách - ženský sbor pod vedením 
Vojtěcha Řeháka, mužský pod 
vedením Miloslava Krejsy a smí-
šený, který střídavě řídili oba 
jmenovaní sbormistři. 

V roce 1965 byl pojmenován 
po slavném skladateli našeho 
kraje Bohuslavu Martinů. Stalo 
se tak na slavnostním koncertě 
17. října 1965 za účasti zástupců 
rodiště skladatele města Poličky. 
V roce 1970 zemřel sbormistr 
Vojtěch Řehák a celkové vedení 
převzal Miloslav Krejsa, který je 

tak sbormistrem plných padesát 
let až doposud.

Miloslav Krejsa je absolvent 
varhanního oddělení brněnské 
Konzervatoře. Svou sbormistrov-
skou činnost začal již jako poslu-
chač konzervatoře v roce 1946. Za 
tuto dlouhou dobu až do dnešního 
dne řídil – a některé i založil – ne-
uvěřitelných sedmadvacet pěvec-
kých sborů. Byly to sbory dětské, 
mládežnické, studentské, ženské, 
mužské a smíšené, sbory komorní 
i velké, sbory světské i duchovní. 
Jako perličku uvádí, že když byl 
pacientem v sanatoriu Paseka, 

i tam dal dohromady sbor z paci-
entů a zpívali na Vánoce koledy. 

Za největší sbormistrovský 
úspěch považuje řízení mnoha 
spojených sborů na okresních 
a krajských Pěveckých slavnos-
tech pořádaných UČPS. Tam byla 
utvořena pěvecká tělesa čítající 
až několik set zpěváků. Rád také 
vzpomíná na dětský sbor u sv. Ja-
kuba v Brně, ve kterém zpívali 
Eva Pilarová a Jan Hladík, sólista 
Janáčkovy opery, stejně jako na 
korespondenci s hudebním sklada-
telem Jaroslavem Křičkou. V roce 
1953, když byl ředitelem kůru 

u sv. Jakuba v Brně, dostala se mu 
do rukou Židlochovská pastorálka 
pro dětský sbor a varhany Jarosla-
va Křičky. Zaujala ho a hned ji za-
čal nacvičovat s chrámovým dět-
ským sborem. Protože si nedovedl 
představit Vánoce bez muzikantů, 
napsal Jaroslavu Křičkovi, že by ji 
rád zinstrumentoval. Mistr souhla-
sil, a tak byla tato mše o Vánocích 
1953 jako premiéra provedena na 
kůru sv. Jakuba v Brně dětským 
chrámovým sborem za doprovodu 
komorního orchestru posluchačů 
brněnské Konzervatoře a za řízení 
Miloslava Krejsy.

Pěvecký sbor Bohuslava Mar  nů bude slavit 50. výročí

Radim Hruška

Moravské Knínice - Manželé 
Marie a Karel Dvořákovi z Morav-
ských Knínic strávili rok ve ves-
nické škole v jedné z nejchudších 
oblastí v Indii. V městečku De-
odurga ve státě Karnataka, kde se 
nachází salesiánská škola pro děti 
z okolí, bydleli a pracovali. Pomá-
hali s výukou angličtiny, informa-
tiky, přírodních věd a matematiky, 
doučovali a pomáhali s organizací 
volnočasových aktivit. Své zážit-
ky popsali v knize Sto dětí mi říká 
brácho. Více prozradila lékařka 
boskovické nemocnice v současné 
době na mateřské dovolené Marie 
Dvořáková. 

Jak jste přišli na nápad odjet po-
máhat do Indie?

S manželem jsme se vzali na 
podzim v roce 2008. Oba jsme 
skončili vysokou školu a přemýšle-
li o tom, že bychom vyjeli někam 
do zahraničí za výdělkem. Chtěli 
jsme do anglicky mluvící země, 
ale jako čerství absolventi bez pra-
xe jsme neměli příliš šancí. Když 
se nedařilo nic najít, tak jsem jen 
tak mezi řečí prohodila, že poje-
deme pomáhat někam do Afriky. 
Asi jsem to ani nemyslela vážně, 
ale manžela to zaujalo, a protože 
je muž činu, tak začal hledat na 
internetu. Výsledkem bylo, že na-
šel salesiánskou organizaci, která 
vysílá každoročně dobrovolníky do 
různých rozvojových zemí světa. 
Zkontaktovali jsme se a protože se 
nám líbilo jejich poslání, způsob 
práce a navíc to byl zaběhnutý pro-
gram, kde byly určité záruky, sou-
hlasili jsme. Nakonec se ale z Af-
riky stala Indie, trochu kvůli bez-
pečnosti a hlavně kvůli angličtině, 
protože v Africe v té době hledali 
dobrovolníky hlavně do francouz-
sky mluvících zemí.

Život v Indii se asi hodně liší od 
toho, na který jsme zvyklí u nás. 
Co vás překvapilo?

Venkované žijí hodně primitiv-
ním způsobem. Člověk tam sice 
najde věci, která máme tady, napří-
klad moderní mobilní telefony, in-
ternet, ale všechno je zatím v plen-

Marie a Karel Dvořákovi z Moravských Knínic prožili rok jako dobrovolníci v salesiánské škole

Kniha Sto dě   mi říká brácho popisuje život v Indii

kách. Například rozvody elektřiny 
jsou zašmodrchané jako kdyby jste 
smotal dohromady klubíčka pro-
vázků a navěšel je na sloupy, které 
občas spadnou nebo je někdo podet-
ne, protože zrovna potřebuje dřevo 
na otop. V nedávné době v Deodur-
ze vznikly tři internetové kavárny, 
ale je problém s elektřinou, protože 
se stává, že například půl nebo tři 
čtvrtě dne nejde proud, nebo kaž-
dých pět minut vypne... I přenos 
je hodně pomalý a počítače jsou 
zastaralé. V „našem“ městečku byl 
i bankomat. Ale lidé ho používají 
zajímavým způsobem. Mají sice 
kartu k účtu, neví ale, jak peníze 
vybrat. Jsou většinou negramotní, 
sice znají číslice, ale číst většinou 
neumí. Například se nám stalo, že 
jsme potkali muže stojícího u ban-
komatu, který chtěl vybrat sto rupií 
(asi 40 korun). Poprosil nás o po-
moc, na ruce měl napsaný PIN kód, 
a my jsme mu ukazovali, jak pení-
ze vybrat. Takže vynálezy tam sice 
jsou, ale zasazené do negramotné-
ho prostředí, což někdy působí až 
trochu kontraproduktivně.

Jak vypadalo vaše zázemí?

Měli jsme zázemí evropské-
ho typu, vlastní pokoj a sociální 
zařízení. Bydleli jsme v asi dva-
cetitisícovém městečku, ale naše 
práce se soustředila především na 
lidi z okolních malých vesniček, 
kde žili velmi zaostale. Hlavním 
problémem je nedostupnost škol 
a kvalitního vzdělání. V městečku, 
kde jsme pobývali, zřizují Salesiáni 
školu a internát pro děti, které ne-
mohou dojíždět, protože je to příliš 
daleko. Zde mají možnost dostat 
kvalitní vzdělání zdarma. Pečovali 
jsme se tedy o děti, které chodily na 
základní školu a do školky ve věku 
zhruba od čtyř do šestnácti let. Měli 
jsme na starosti hlavně čas, kdy se 
děti vracely ze školy a zůstaly na 
internátě bez rodiny. Náš úkol byl 
pomoci jim se připravit se na další 
den do školy, účastnili jsme se také 
sportovních her a podobně. 

Vaše povolání je lékařka, jak je 
to se zdravím tamních obyvatel?

Překvapilo mě, že nejčastější 
choroby jsou podobné jako u nás 
– různé záněty dýchacích cest, ka-
šel. Co ale člověk u nás zdaleka tak 
často nenajde, jsou kožní infekce, 

zhnisané pupínky, mykózy... Mno-
hokrát jsme se tam setkali se zane-
dbanými dětmi, u nás by už člověk 
dávno vyhledal lékaře, ale tam 
k němu rodiče děti vodili doslova 
na poslední chvíli. U některých 
starších lidí jsme se setkali i s po-
kročilými stádii nádorových one-
mocnění. Problém není jen cena 
lékaře, v Deodurze je i státem pla-
cený lékař, který lidi ošetří zdarma. 
Potíž je v jeho dostupnosti. Vesnice 
jsou odlehlé a do městečka vyjíždí 
například jen dvakrát denně traktor 
s vlečkou...

Vraťme se ke škole. Jak vypada-
la výuka?

V Indii jsou dva roky školky, 
a poté začíná povinná desetiletá 
školní docházka. To, že je povinná, 
ale neznamená, že by ji absolvovali 
všichni. Do naší školy chodilo asi 
450 dětí, z toho zhruba tři sta do-
cházelo do školy denně. Tyto děti 
pocházely z majetnějších rodin, 
které si mohly dovolit platit škol-
né. Umožňovaly tak chod celé ško-
ly a internátu. V něm bydlelo asi 
devadesát dětí z chudých vesnic 
v okolí. Jejich rodiny platily vět-

šinou jen minimální školné nebo 
dávaly příspěvek ve formě naturálií 
jako cibule, rýže, obilí... Do školy 
se chodí i v sobotu, ale jen na dopo-
ledne. Předměty jsou podobné jako 
u nás. Naprosto odlišný je ale vzdě-
lávací systém. Děti se učí prakticky 
všechno nazpaměť, a to mnohdy 
včetně matematiky. Stále se opa-
kuje stejný příklad, který probírají 
ve škole, potom ho mají za domá-
cí úkol a i v písemce. V ostatních 
předmětech jsou často na přesné 
otázky vyžadované přesné odpo-
vědi, slovo od slova. Snažili jsme 
se tedy po večerech dětem s domá-
cími úkoly pomáhat a vysvětlovat 
látku, kterou bylo nutné pochopit. 

Další velkou odlišností je vztah 
učitel – žák, nebo obecně dospělý 
– dítě. Celkově je založený na au-
toritativním přístupu. 

Jakým jazykem se ve vaší škole 
vyučovalo?

V naší škole se učilo v anglič-
tině, přestože ofi ciálním jazykem 
v Karnatace je kannada. Pro děti to 
bylo výhodné, protože když budou 
chtít někdy sehnat jinou práci než 
pomáhat rodičům na poli, tak bu-
dou angličtinu určitě potřebovat. 
Budou mít velkou výhodu i pokud 
půjdou dál na střední školu, proto-
že tam je angličtina nutností.

Jak vypadá život dě   na inter-
nátu po vyučování?

Škola začínala v půl desáté 
a končila ve čtyři hodiny odpoled-

ne. Po skončení vyučování měly 
děti z internátu hodinu volno na 
hry, které ale byly organizované. 
Vedení internátu se snaží o to, aby 
se děti v tu dobu hýbaly, protože 
převážnou část dne prosedí v la-
vicích. Následuje koupání a praní 
prádla. Děti si perou samy, a to 
včetně těch nejmenších, maximál-
ně jim pomohou sourozenci. Od 
šesti do osmi je povinné studium. 
Život na internátě je poměrně 
striktní a volného času je naprosté 
minimum. Doopravdy volno měly 
děti jen asi dvacet minut po večeři, 
kdy si mohly dělat, co chtěly. 

Do Indie jste ale nejeli s úmys-
lem napsat o tom knihu. Kdy vás 
to napadlo? 

S tím úmyslem jsme tam nejeli, 
ale měli jsme povinnost podávat 
zprávy o našem pobytu organizaci, 
která nás vyslala z České republi-
ky. Posílali jsme jim každý měsíc 
povídání o tom, co bylo zrovna 
aktuální, co nás v tu dobu oslovilo. 
Po návratu domů jsme si říkali, že 
by bylo škoda, kdyby naše zápis-
ky zůstaly ležet někde v šuplíku. 
Proto jsme oslovili několik nakla-
datelství, která vydávají cestopisné 
knihy, a brněnské nakladatelství 
Cesta zareagovalo. Vznikla asi sto-
šedesátistránková knížka doplněná 
o barevnou fotografi ckou přílohu. 
V současné době je téměř rozebra-
ná, ale dá se ještě sehnat v interne-
tových knihkupectvích a v prodej-
ně nakladatelství Cesta v Brně.

Neděle.  Foto archiv manželů DvořákovýchNeděle.  Foto archiv manželů Dvořákových

Ve třídě.  Foto archiv manželů DvořákovýchVe třídě.  Foto archiv manželů Dvořákových

 Miloslav Krejsa Miloslav Krejsa
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úterý 20. března úterý 20. března 
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Odpoledne správných holek, 
zapékání skla.
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 17 hod.: Vývoj mečů od pravěku po no-
vověk, přednáška Patrika Bárty. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Love.
Boskovice v 19.30 hod. Den zrady.
Šebetov v 19.30 hod. Kocour v botách.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 18 hod.: Velikonoční výtvarná dílna. 
Černá Hora - Sál na Zámečku v 18 hod.: Koncert Slovanského kvarteta. 

středa 21. března středa 21. března 
AKCEAKCE

Adamov - MKS v 17 hod.: Káva o páté s hercem Městského divadla Brno 
Petrem Štěpánem. 
Blansko - Dětský klub Matýsek v 16 hod.: Vítání jara. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Bezpečné fi nance, beseda s Vladimí-
rem Pilařem. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Svět  cha, beseda o speleologii. 
Boskovice - Kino Panorama ve 14 hod.: Světem na křídlech poezie, přehlíd-
ka recitace a přednesu žáků ZŠ Boskovice. 
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Řím, beseda s Jaroslavem Parmou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Bohémský život.
Boskovice v 19.30 hod. The Chemical Brothers: Don’t Think.

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Básník a kočka, divadelní představení, 
hrají Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová. 

čtvrtek 22. březnačtvrtek 22. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 15.30 hod.: Malování se Šárkou. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Jindřich Wankel, otec moravské archeologie, 
přednáška Petra Kostrhuna. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Na králíka, soutěž, v 15.30 hod.: 
Keramická dílna pro dě   s rodiči.
Boskovice - Mateřské centrum v 15 hod.: Vítáme jaro v lese. 
Valchov - Knihovna v 17.30 hod.: Dálková silnice Prostějov - Boskovice - 
Žďár nad Sázavou a cikánská tábor v Hodoníně, přednáška. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Čtyři slunce.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: Aréna smr  .

Doubravice v 18 hod. I ženy mají své dny.

pátek 23. březnapátek 23. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Co nám škodí a co nám prospívá ve 
stravě, beseda s Jitkou Pokornou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hurá do Afriky! 3D.
Blansko ve 20 hod. Čtyři slunce.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: Aréna smr  .
Velké Opatovice v 19.30 hod. I ženy mají své dny.

PLESY A ZÁBAVYPLESY A ZÁBAVY
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Gymnázia Blansko. 

sobota 24. březnasobota 24. března
AKCEAKCE

Blansko - DDM v 9 hod.: Turnaj v petanque. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Vítání jara. 
Blansko - Galerie Ve věži ve 14 hod.: Jarní mámení, velikonoční dílna. 
Blansko - Dělnický dům v 15 hod.: Pomáhat je v módě, tak pomozte i Vy, 
charita  vní módní přehlídka. 
Lipovec - Sokolovna v 11 hod.: Prodejní velikonoční výstava. 
Olešnice - Kulturní dům v 19 hod.: V. ročník olešnického koštu vína, hudební 
doprovod Klapeto.
Světlá - Kulturní dům v 9 hod.: Velikonoční tvoření.
Úsobrno - Obecní sál: Turnaj ve stolním tenise. 
Vilémovice - Fotbalové hřiště ve 12 hod.: Vepřové hody. 

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

Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Faust, hraje divadlo LMD Kunštát. 
Vranová - Kulturní dům v 19 hod.: Mátový nebo citron, hraje Ochotnické 
divadlo Boskovice.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hurá do Afriky! 3D.
Blansko ve 20 hod. Čtyři slunce.
Boskovice v 17 hod. Šmoulové 3D.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hunger Games: Aréna smr  .

KONCERTKONCERT
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Boins, pohodáři z Modřic. 

ZÁBAVY A PLESYZÁBAVY A PLESY
Velké Opatovice - Sokolovna ve 20 hod.: Divadelní ples, hraje Slza. 

neděle 25. března neděle 25. března 
AKCEAKCE

Bořitov - Orlovna ve 14 hod.: Jarní střelecké závody ze vzduchovky. 
Knínice - Sýpka vedle fary v 9.30 hod.: Velikonoční jarmark.
Lipovec - Sokolovna v 11 hod.: Prodejní velikonoční výstava. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Hurá do Afriky! 3D.
Blansko ve 20 hod. Čtyři slunce.
Boskovice v 15 hod. Šmoulové.
Boskovice v 17 hod. Signál.
Boskovice v 19.30 hod. Musíme si promluvit o Kevinovi.

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 18 hod.: Jakeovy ženy, hraje divadelní společ-
nost Háta, účinkují Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček aj. 
Kunštát - Kulturní dům v 17 hod.: Faust, hraje divadlo LMD Kunštát. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Vernisáž výstavy fotografi í Ivo Fi-
lipa.

pondělí 26. březnapondělí 26. března
AKCEAKCE

Adamov - MKS v 17.30 hod.: Společenský provoz a jak se v něm neztra  t, 
přednáška Petra Vlhy.
Blansko - Dětský klub Matýsek ve 13 hod.: Zahájení kurzu baby masáží. 
Bořitov - Obecní úřad v 17 hod.: Kurz vaření pod vedením Evy Holasové. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Miláček.
Boskovice v 17 hod. Signál.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Pod sluncem tma.

úterý 27. březnaúterý 27. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Povídání o velikonocích s P. Jiřím Kaňou. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Háčkované kraslice. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Miláček.
Boskovice v 19.30 hod. Žena v černém.

KONCERTKONCERT
Olešnice - Malý sál na půdě radnice v 15 hod.: Jarní koncer  k, účinkují žáci 
a učitelé olešnické pobočky ZUŠ Letovice.

středa 28. březnastředa 28. března
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Amundsen Cup, barmanská soutěž. 
Blansko - Dětský klub Matýsek v 16 hod.: Velikonoční plstění. 
Blansko - Klub Ulita v 17.30 hod.: Výroba domácích sýrů. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Tvořivá dílna, velikonoční 
ozdobná vajíčka.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: The Ar  st.
Boskovice v 17 hod. Žena v černém.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Bohémský život.

čtvrtek 29. březnačtvrtek 29. března
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Velká velikonoční dílna. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.30 hod.: Velikonoční výtvarné hrátky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Doubravice v 18 hod. Poupata.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň města v 19.30 hod.: Jarní koncert, hrají Alice 
Ondrejková, zpěv, Kamila Dubská, cembalo, Marie Havlíčková, barokní fl ét-
na a Marek Kubát, loutna. 

pátek 30. březnapátek 30. března
AKCEAKCE

Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 
Sloup - Kostel Panny Marie v 7 a 10.30 hod.: Květný pátek. 
Velenov - Knihovna v 17 hod.: Noc s Andersenem.

DIVADLODIVADLO
Olešnice - Kulturní dům v 19 hod.: Mátový nebo citron, divadelní předsta-
vení v podání boskovických ochotníků.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hněv Titánů 3D.
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Šebetov v 19.30 hod. Poupata.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Labyrint.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - MKS v 18 hod.: Vernisáž výstavy Salon adamovských fotografů. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Basket bál. 

sobota 31. březnasobota 31. března
AKCEAKCE

Blansko - DDM v 9 hod.: Vejce 100x jinak, velikonoční mišmaš, tvoření. 
Boskovice - Masarykovo náměs   v 9.30 hod.: Sedmimílové boty aneb Hravé 
jarní putování pro celou rodinu, zahájení turis  cké sezony.
Boskovice - Arboretum Šmelcovna ve 14.30 hod.: Vítání jara na babiččině 
dvorku, vystoupení Boskověnky, křest jehňátek a další program.
Jedovnice - Kulturní dům v 8 hod.: Knižní velikonoční jarmark a jarní veletrh 
produktů z Moravského krasu. 

Lipůvka - Obecní sál ve 14 hod.: Košt vína. 
Lysice - Zámek v 9 hod.: Zahájení nové návštěvnické sezony. 
Valchov - Klubovna hasičů v 15 hod.: IV. Velikonoční rukodělná dílna.
Valchov - Osvěžovna ve škole ve 20.30 hod.: 1. Valchovská černá hodinka.
Vranová - Kulturní dům v 8.30 hod.: Turnaj v mariáši.
Vanovice - Kulturní dům: Čaj o páté, posezení s důchodci. 
Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum v 9 hod.: Velikonoční 
prodej, sušené vazby, velikonoční perníky, kraslice, proutěžné zboží aj. 

DIVADLO DIVADLO 
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Faust, hraje divadlo LMD Kunštát. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hněv Titánů 3D.
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.

KONCERTKONCERT
Adamov - MKS Ptačina v 16.30 hod.: M-Gospel, koncert pěveckého sou-
boru. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Trní, boskovická country kapela. 

neděle 1. dubna neděle 1. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 9 hod.: Květná neděle. 
Černá Hora - Nádvoří pivovaru ve 14 hod.: Zahájení turis  cké sezony, tento-
krát s pokusem o rekord Nejvíce lidí, kteří mají o kolečko navíc. 
Spešov - Obecní dům ve 14 hod.: Velikonoční dílnička a výstavka. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hněv Titánů 3D.
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Ky  ce pohádek.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.

pondělí 2. dubnapondělí 2. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 15 hod.: Velikonoční tvoření. 

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 
hod.) * Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvor-
ba Jana Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * 
Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko 
- Galerie města Blanska: Výstava žáků Základní školy speciální Blansko 
a klientů Ak  vačního centra - uměleckých činnos   (do 23. 3.) * Veseli-
ce - Knihovna: Fotografeie Petra Zajíčka (do 22. 3.) * Letovice - Galerie 
Domino: Anna Kocmanová, obrazy (do 25. 3.) * Boskovice - Muzeum Bo-
skovicka: Svět v kostkách, výstava věnovaná stavebnici Lego (do 15. 4.) * 
Lysice - Knihovna: Petr Žižka, koláže (do 1. 4.) * Kunštát - Informační cent-
rum: Čokoláda a jiné cukroviny (do 5. 4.) * Blansko - Galerie Ve Věži: Kůlaj 
sa vajíčko, kůlaj (do 15. 4.) * Blansko - Knihovna: Jana Trubáková, básně 
a fotografi e, Gabriela Habrom, fotografi e (do 30. 3.) * Boskovice - Kino 
Panorama: Libuše Baďurová, obrazy (do 2. 4.).
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I v letošním roce budeme podporovat místní spolky a organizace, říká starosta Pavel Perout

Rájec-Jestřebí: Plánují zlepšení parkování
Pavel Šmerda

Rájec-Jestřebí - Co čeká v le-í
tošním roce Rájec-Jestřebí? Jaké
inves  ční akce tam mají napláno-
vané? Nejen toto, ale i mnohem
více prozradil starosta města Pavel
Perout. 

Pane starosto,
prozraďte, co plá-
nujete letos v Ráj-
ci-Jestřebí?

V Rájci-Jestřebí 
na letošní rok plá-
nujeme hned ně-
kolik větších akcí. 
Jednou z nich je do-
končení rekonstruk-
ce a výstavba nové 
kanalizace v čás   ulic 
Fügnerova, Taufrova a Ko-
menského. Je to projekt, který 
máme nachystaný řadu let. Loni
se nám podařilo získat dotaci z Ji-
homoravského kraje, věřím tomu,
že letos akci úspěšně dokončíme.
Dále plánujeme opravu povrchů
komunikací a výstavbu veřejné-
ho osvětlení pro nová stavební 
místa v čás   Jestřebí. Jedná se
o velmi pěknou lokalitu v klidové
čás   města. První etapa zahrno-
vala inženýrské sítě, druhá počítá
s realizací chodníků, komunikací,
veřejného osvětlení a případně
parkovacích míst.

Co další akce?
Dokončujeme koncept bezpeč-

nos   města. Dvě čás   jsme reali-
zovali už v loňském roce. Zahrnu-
je dokončení pro  povodňových
hrází, zřízení městské policie pro
větší pořádek a bezpečnost ve
městě a letos nás čeká tře   krok,
pořízení nového hasičského auta

pro sbor dobrovolných hasičů 
z Rájce.

Města a obce se v současné 
době neobejdou bez dotací. Rá-
jec-Jestřebí asi nebude výjim-
kou? 

Přesně tak. Loni jsme podali žá-
dost o dotaci na re-
vitalizaci zeleně, le-
tos se dozvíme, zda-
li jsme byli úspěšní. 
Žádali jsme také 
o dotaci na zame-
tací zařízení, stroj, 
který zlepší čistotu 
ve městě, přede-
vším na komunika-

cích. Letos jsme po-
dali žádost o dotaci na 

zateplení mateřské školy 
v Rájci. Jedná se o objekt, 

který má velkou spoustu výplní, 
oken, výklenků, takže úniky tepla 
jsou tam poměrně velké. Pokud 
uspějeme, určitě do budoucna 
ušetříme velké množství peněz 
na energiích. Je zpracováván pro-
jekt na rozšíření parkovacích míst, 
především v ulici Sportovní, kde je 
u fotbalového areálu velký pohyb 
vozidel hlavně o víkendech, a dále 
v místní čás   Holešín. Chystáme 
projekty na rekonstrukci kanaliza-
ce a vodovodu v ulicích Hradisko a 
Šafranice, včetně nových povrchů 
silnic a chodníků. Co se týká míst-
ních čás  , chceme v každé z nich 
udělat vždy kousek něčeho nové-
ho. Ať už je to veřejné osvětlení, 
komunikace nebo vybavení dět-
ských hřišť. 

Pamatuje rozpočet města i na 
spolkový život a místní organiza-
ce?

Samozřejmě. Dnešní doba se 

Nové kulturní centrum.  Foto Pavel ŠmerdaNové kulturní centrum.  Foto Pavel Šmerda

Nabízíme Vám školu, která:
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�

�

�

Plesová sezona je v plném
proudu a vybrat si ze široké na-
bídky není lehké. Ale kdo navš  vil
17. ples rájeckého gymnázia, ur-
čitě nelitoval. Filmová atmosféra

na vás dýchla už při vstupu do 
předsálí rájecké sokolovny a byla 
korunována bohatou výzdobou 
v hlavním sále.

Po tradičním zahájení plesu ře-

ditelem školy Stanislavem Laštův-
kou čekalo na návštěvníky před-
tančení studentů gymnázia inspi-
rované fi lmovými melodiemi. Po-
děkování patří Miroslavu Tesařovi, 

pod jehož vedením maturan   své 
výborné vystoupení nacvičili. 

Velký ohlas také vzbudilo mo-
derátorské umění studentů 3. roč-
níku - Ivety Müllerové a Petra 
Zbořila. Oba bravurně provázeli 
celým večerem, uvedli premié-
rové vystoupení aerobiku „Dě   
ráje“ Relax Clubu Rájec a násled-
né šerpování studentů třídy sexta 
a 4. ročníku, opět podbarvené fi l-
movou hudbou. Rodiče s napě  m 
čekali na šerpovaní své dcery nebo 
svého syna. Určitě mnohým z nich 
ukápla slza doje  , stejně tak mož-
ná i třídním - Markétě Machové 
a Monice Novákové. Nezapome-
nutelný okamžik podtrhly fi lmově 
hvězdné šaty maturantek a nonša-
lantní obleky maturantů. 

V té době byl prodej losů a nově 
zavedených volenek v plném 
proudu. Studen   kvinty, kvarty 
a 1. ročníku se ukázali být vyni-
kajícími prodejci - prodali téměř 
všechny losy a výherci si posléze 
mohli vyzvednout své ceny letos 
rekordní tomboly, čítající přes 500 
cen. Zde je na místě poděkovat 

soukromým osobám, fi rmám i ro-
dičům, kteří poskytli dary do bo-
haté tomboly.

K nezapomenutelné atmosféře 
plesu přispěla svým repertoárem 
hudební skupina Arcus. Profesio-
nální přístup jejích členů a široká 
nabídka hudebních žánrů byla 
zárukou všeobecné spokojenos   
a přispěla k úspěchu celé akce.

Když s napě  m všichni čekali 
na ohlášené vystoupení tanečníků 
Veroniky Jaškové a Josefa Musila 
„Hříšný tanec“, málokdo počítal 
s takovou bombou. Ohlas předčil 
očekávání - zvlášť, když se k nim 
spontánně přidali maturan   a vy-
tvořili profesionální kompars, až 
se tajil dech! Programovou nabíd-
ku završilo stepařské vystoupení 
Tap Dance Studia Blansko.

A víte, co ještě přispělo k ma-
ximální spokojenos   návštěvníků 
plesu Gymnázia Rájec-Jestře-
bí? Profesionální catering fi rmy 
100KA, s. r. o. Kamila Alexy a To-
máše Kaly. Nabídli návštěvníkům 
bohatý sor  ment jídla a nápojů, 
profesionální obsluhu a gastro-

služby. „Třešničkou na dortu“ byla 
široká nabídka míchaných alko 
i nealko nápojů - to vše výrazně 
přispělo k naprosté spokojenos   
návštěvníků a k velkému úspěchu 
plesu.

Co říci na závěr? To nejdůležitěj-
ší - poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na hladkém průběhu ple-
su a jeho velkému ohlasu – přede-
vším maturantům, ale i učitelům 
a studentům nižších ročníků, kteří 
významně pomohli s předtanče-
ním i organizačním obsazením, 
a také všem pořadatelům. Spe-
ciální poděkování patří řediteli 
gymnázia Stanislavu Laštůvkovi, 
Monice Novákové, Markétě Ma-
chové a Ivě Vitoulové - díky je-
jichž organizačním schopnostem, 
ochotě a nasazení bylo možné 
i letos ples Gymnázia a Střední od-
borné školy, o. p. s. Rájec Jestřebí 
uspořádat, a to na velmi vysoké 
úrovni. Tak příš   rok na plese opět 
nashledanou!

Markéta Machová 
a Monika Nováková, třídní 

maturitních ročníků

Maturitní ples rájeckého gymnázia měl velký úspěch

Centrum Motýlek funguje
letos už třetím rokem

Rájec-Jestřebí - Centrum Motýlek je občanské sdružení založené 
za účelem setkávání dětí, mládeže a rodičů. Svoje aktivity začalo v lis-
topadu roku 2009. Mezi první patřila výtvarná činnost pro děti od 
6 -15 let. Současně jsme založili Loutkové divadlo Motýlek, kde hrají 
rájecké děti.

V roce 2010 jsme dále pokračovali ve výtvarných aktivitách, hra-
ní loutkového divadla, od března jsme rozšířili naši činnost o výuku 
anglického jazyka pro děti předškolního věku a zapojili jsme se do 
kampaní pořádaných Sítí mateřských center.

Dnes působíme ve dvou klubovnách Sokolovny Rájec-Jestřebí. Na-
bízíme přes dvacet pravidelných kroužků pro děti, mládež i dospělé. 
Pořádáme jednorázové aktivity, výtvarné a rukodělné dílny, výlety 
pro děti, besedy pro maminky s dětmi aj. Prázdniny zpestřujeme 
dětem příměstskými tábory. Naše akce navštěvuje ročně kolem sto 
padesáti lidí.

Naším cílem je poskytnout komplexní servis co nejširšímu okruhu 
mladých rodin s dětmi, vytvářet příjemné místo setkávání, nabízet 
odborné informace a vzdělávací kurzy pro všechny věkové kategorie. 
Nabízet pestrou nabídku zájmové činnosti, která vede k začleňování 
dětí a rodin z různých sociálních skupin, vyjítí ze stereotypu či izola-
ce. Poskytujeme náměty ke společnému trávení volného času (spor-
tovního, kulturního a vzdělávacího rázu). 

Alena Hrbková, předseda Centra Motýlek

Rájec-Jestřebí - Nová návštěv-
nická sezona pomalu klepe na 
dveře také na Státním zámku 
Rájec nad Svitavou. Podle kaste-
lánky Jany Kopecké bude bohatá 
na zajímavé akce, lidé se mohou 
těšit i na několik novinek. 

„Hlavní novinkou letošní se-
zony je pokladnice. Jedná se 
o poslední místnost prohlídko-
vé trasy prvního patra zámku. 
V této místnosti budou ve vitrí-
nách nasvíceny a umístěny nej-
cennější předměty zámku, které 
nejsou běžně součástí prohlídky. 
Konkrétně Řády zlatého rouna, 
knížecí koruna Salmů, poháry 
z horského křišťálu a řada dal-
ších, které si od nás půjčují zám-
ky z celé republiky, protože je 
máme pouze v Rájci,“ řekla kas-
telánka Jana Kopecká s tím, že 
dojde i k částečné změně v pří-
zemí zámku. Podoba se vrací do 
70. let 19. století, pouze se pro-

První patro zámku bude překvapením
hodí některé místnosti tak, jak 
byly původně. V knihovně se při-
pomene zednářskými předměty 
založení první zednářské lóže 
na Moravě. Novinkami sezony 
jsou také příležitostné otevření 
zámeckých sklepů, které se na-
cházejí pod tzv. starým zámkem 

rodiny Drnovských, a ojedinělý 
vstup do prostor pod zámeckou 
kaplí, která měla sloužit jako ro-
dová hrobka rodiny Salmů.

Už v loňském roce v rájeckém 
zámku zpřístupnili nově upravené 
patro. Pokoje se vrá  ly do podo-
by poloviny 19. stole  , tedy do 

doby, kdy zámek obýval kníže Hu-
gon Karel Fran  šek Salm se svojí 
ženou Alžbětou, rozenou Liech-
tenstein. Nově upravené pokoje 
představují soukromé knížecí 
appartementy i hos  nské poko-
je. Návštěvníci mohou zhlédnout 
ložnice knížat, dámské, pánské 
kabinety i lovecký salón, pracov-
ny a hos  nské pokoje. Vše je zaří-
zeno původním mobiliářem, kte-
rý byl uložen v depozitářích rájec-
kého zámku a depozitářích zámku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Pro 
milovníky obrazů je připraveno 
jen v prvním patře 250 obrazů, 
celkově zámek nabízí k prohlídce 
450 obrazů a ry  n. Pracovna kní-
žete nabídne i nálezy z Moravské-
ho krasu, který patřil k panství. 
Jedná se o lebky jeskynních med-
vědů a obratel z kytovce. Lovecký 
salonek připomene tradici lovů 
v okolních lesích.

 Pokračování na str. 9
Pracovna knížete.  Foto Pavel ŠmerdaPracovna knížete.  Foto Pavel Šmerda

projevuje v rapidním úbytku spon-
zorů. Organizace se tedy obracejí 
na město, jako na jednoho z mála 
stabilních partnerů, který dotace 
nezmenšuje, naopak to vypadá, 
že v letošním rozpočtu budou tyto 
příspěvky navýšeny. Máme zájem 
na tom, aby se město rozvíjelo ne-
jen po hmotné stránce, ale aby u 
nás byli lidé spokojeni i co se týká 
svých zájmů, koníčků a volného 
času. 

V této souvislos   mě napadá 
otázka. Hodně se v poslední době 
mluvilo o fi nančních problémech 
fotbalového oddílu. Jak se na to 
díváte z pohledu vedení města?

Fotbalový klub je jedním z nej-

početnějších. Ceníme si toho, že 
se věnují i dětem a mládeži. Fot-
balisté v poslední době přišli o dva 
hlavní sponzory, zůstalo jen měs-
to, nezbývalo tedy, než navýšit pří-
spěvek na provoz, aby klub mohl 
fungovat. Na druhé straně je tře-
ba říct, že vedení oddílu muselo 
vytvořit krizovou variantu svého 
rozpočtu a snížit veškeré náklady. 
Kroky byly učiněny z obou stran 
a já doufám, že fotbal bude v Rájci 
fungovat dál.

Rájec-Jestřebí trápí dopravní 
za  žení. Jak to vypadá s pokra-
čováním nové silnice Blansko-Bo-
skovice, která je pro vás hodně 
důležitá?

Jak jistě všichni vědí, silnice 
mezi Blanskem a Boskovicemi 
momentálně prochází středem 
města, takže projekt nového pro-
pojení Blanska a Boskovic velmi 
podporujeme. Je naším zájmem, 
aby se z hlediska dopravy střed 
města zklidnil. V současné době 
se zpracovává pro čtvrtou etapu 
na katastru města projektová do-
kumentace pro stavební povolení. 
To je záležitost Správy a údržby 
silnic, co se týká města, snažíme 
se pomáhat při výkupu pozemků, 
jednání s majiteli. Je to pro nás pri-
oritní a je to možnost, jak můžeme 
tuto akci podpořit. Dále bude po-
třeba vyčkat, jak dopadne žádost 
o dotaci, ale věřím tomu, že pokud 

se podaří získat prostředky z EU, 
akce se rozběhne velmi rychle. 

S  m souvisí i dlouhodobý plán 
na rekonstrukci náměs  ... 

Co se týká rekonstrukce náměs-
  v Rájci, máme zpracované dvě 

studie, nicméně celé náměs   půlí 
státní silnice. Pokud bychom tedy 
chtěli upravit vedení komunikace, 
není to v současné době mož-
né. V okamžiku, kdy se dopravně 
zklidní střed města, můžeme začít 
plánovat kompletní rekonstrukci 
náměs  . V plánu je klidová zóna, 
rozšíření zeleně, dovybavení mo-
bilářem a jiné úpravy tak, aby se 
tady domácí i návštěvníci města 
cí  li dobře. Zkrátka, aby náměs   
nebyla jen velká křižovatka, ale 
hlavně místo pro setkávání.

Co provoz letního kina? Podaři-
lo se už najít nového nájemce? 

Provoz letního kina zůstává i na-
dále omezen. Krize a úbytek spon-
zorů se projevily v kultuře i v práci 
kulturních agentur. Přestože jsme 
měli před dvěma roky připrave-
nou smlouvu s nájemcem, který 
by zde provozoval kulturní akce, 
nedostatek podpory od sponzorů 
celou inicia  vu zastavil. Zvažuje-
me, zda lokalitu nevyužít na tvoři-
vé workshopy, případně řemesln-
ná sympozia.

Prázdná zůstává i budova 
ZŠ v Jestřebí, kterou má prona-
jaté gymnázium. Jaké s ní máte 
plány?

V budově základní školy v Jes-
třebí a přilehlém areálu je připra-
ven záměr na vybudování středis-
ka netradičních sportů. Chystají ho 
pracovníci gymnázia a momentál-
ně se vyhledávají dotační zdroje.
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Návštěvníci knihovny se rozhodně nenudí

Rájec-Jestřebí - Současná čin-
nost divadelního spolku navazuje
na dlouholetou tradici ochotnic-
kého divadla v našem městě, která
sahá daleko do minulého stole  .
Pamětníci jistě vzpomínají na vý-
pravné divadelní hry s bohatými
kulisami i kostýmy, na překrásné
melodie operet, na výborné herce,
kteří v nich vystupovali, na další 
osobnos   spojené s historií diva-
dla ve městě. Připomeňme aspoň
některé z nich – režiséry O  u Mül-
lera, Václava Müllera, Leopolda
Kunce, herce Betku Hruškovou,
Věrku Kučerovou, Václava Fránka,
Oldřicha Plhoně, Václava Sní  lého,
manžele Maňouškovi.

Novodobá historie rájeckého
divadla začíná v 80. letech minu-
lého stole   a je spjata se jménem
Karla Frantela, který se po návratu
z Pracha  c zasloužil o znovuoživení 
činnos   divadelního souboru. Pod
jeho režijním vedením soubor na-
studoval řadu kvalitních a divácky
úspěšných divadelních představení 
(např. Tři v tom, Oldřich a Božena,
Petr a Lucie, Všechno naruby). Ka-
rel Frantel byl nejenom režisérem,
ale v řadě představení i hrál, za-
sloužil se o zkvalitnění technického
vybavení a jeho přepis knihy R. Fal-
leta Zelňačka do divadelní podoby
a následné nastudování rájeckými
ochotníky patřilo k vrcholům toho,
co ochotnické soubory v regionu
v té době nabízely. Díky jeho kon-
taktům z dřívější činnos   v pracha-
 ckém divadelním souboru měli
členové souboru možnost poznat
profesionální zázemí Městského

Divadelní spolek má již 
dlouholetou tradici

Představení Ducháčkové v podání rájeckých ochotníků. Foto Pavel ŠmerdaPředstavení Ducháčkové v podání rájeckých ochotníků. Foto Pavel Šmerda

Akce platí do 
   30. 4. 2012
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Organizátorem této promoční akce je Coca -DCola HBDC Česká republika, s.r.o.

Akce se nevztahuje na pizzu menu 70 Kč a již zvýhodněnou měsíční pizzu.
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Tel.: 776 002 661

SLUŽBY

 
 

 
 

 

Kamenictví 
KARETERA  

SLUŽBY

František 
HRUŠKA 

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna

 Světlovody

 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

Kulturní dění na Státním zámku 
Rájec nad Svitavou 2012

D  
Rájecká pokladnice - 1. patro prohlídkové trasy zámku, v pokladnici

jsou soustředěny cenné a jedinečné předměty z depozitářů zámku, kte-
ré není možné představit v běžné prohlídkové trase zámku. 

11. - 15. 4. otevřeny sklepy pod starým zámkem
Velikonoce na zámku - slavnostní jarní výzdoba prohlídkové trasy

zámku
K

1. a 8. 5. Vstup do prostor pod zámeckou kaplí.
1. 5. Vitráže v zámecké kapli – Luděk Adámek – výstava je součás   

velkého okruhu prohlídkové trasy zámku 
20. 5. Zámecká kaple - koncert souboru Ras  slav.

Č
p

9. a 10. 6. Víkend se zámeckým zahradníkem - prohlíd-
ka zámeckého parku.

29. 6. Concentus Moraviae - koncert v zahradním sále
zámku.

Č  
1. – 8. 7. Svatojánské kví   – aranžmá z léčivých bylinek

spojených se svátkem sv. Jana, zvyky a pověry vážící se
k tomuto svátku.

Noční prohlídky – Intriky pana Kardinála, Hrabě Mon-
te Christo

S
12. 8. Církevní zámecké pouť, bohoslužba v kapli Na-

nebevze   Panny Marie
Noční prohlídky – Intriky pana Kardinála, Hrabě Mon-

te Christo
Z  

8. - 16. 9. Babí léto na zámku – kvě  nové aranžmá
v zámeckých prostorách

28. 9. Soutěž ve vaření zvěřinového guláše

Pokračování ze str. 8
„Stejně jako v přechozích letech

bude i letošek v Rájci-Jestřebí 
bohatý na doprovodné akce. Ne-
bude chybět koncert v rámci me-
zinárodního hudebního fes  valu
Concentus Moraviae, soutěž ve
vaření guláše i dvě výstavy kvě-
 n. Bohatý program čeká i Galerii

Kruh. Milovníci umění se mohou
těšit od května do září na výstavy
obrazů, grafi ky, keramiky a dal-
ších,“ vyjmenovala kastelánka.

Co se týká provozních záleži-
tos  , nejdůležitější informací pro

návštěvníky je, že vstupné zůstává 
stejné jako v loňském roce. „Bo-
hužel ani letos se nám nedostává 
peněz, takže budeme provádět 
jen běžnou údržbu zámeckého 
parku, zahradnictví a celého areá-
lu,“ dodala Jana Kopecká.

Otvírací doba rájeckého zám-
ku je v dubnu a v říjnu v sobotu 
a v neděli od 9 do 15 hodin, o ve-
likonočních svátcích od 9 do 16 
hod. V květnu, červnu a září je his-
torický objekt pro veřejnost ote-
vřen od 9 do 16 hodin, v červenci 
a v srpnu od 9 do 16.30 hodin.

První patro zámku...

Rájec-Jestřebí - Řekne-li seí
knihovna, řada lidí vidí před se-
bou police plné knih a pár star-
ších babiček, co si nesou v tašce
zamilovaný románek. Mladí by
vám řekli: nedivte se, počítač je
jim cizí, mobil ovládají jen malič-
ko, tak co jim zbývá. Žijí prostě
v pravěku. A těch pár mladých?
Kantoři je vyštvali. Prý povinná
četba! Co jiného dělat v knihov-
ně? Ale omyl. Vaše představa je
úplně scestná. 

Knihovny se dnes otvírají co nej-
širšímu spektru čtenářů a nabízejí 
různorodé akce pro všechny věko-
vé kategorie.

My v Rájci hodně preferujeme
dě  . Vždyť právě z nich mohou vy-
růst šikovní čtenáři. Proto navš  ví-
te-li v těchto dnech naši městskou
knihovnu, uslyšíte většinou dětský
smích, dupání a švitoření. Celý
měsíc to  ž probíhá další cyklus

čtení od hodné babičky. Malé dě   
od tří let přichází se svými rodiči či 
prarodiči, aby si poslechly pohád-
ku, vyrobily zvířátko, kvě  nu či ji-
nou maličkost, pohrály si se svými 
kamarády a půjčily si knížku. Tak 
najdou první kontakt s knihovnou 
a mnozí potom přicházejí znovu 
na další akce. 

Třeba na květnové Večerníčky 
na zahrádce. O jakou akci se jed-
ná? To oprášíme naši malou za-
hrádku vedle knihovny, nanosíme 
lavičky, vyrobíme večerníčkovské 
čepičky z papíru a v šest večer 
zazní úvodní melodie Večerníčku. 
Potom čteme pohádky, hrajeme si 
a tvoříme maličkos   z přírodních 
materiálů, které si dě   donesou. 

Velmi dobrou spolupráci má 
naše knihovna se školami. Žáčko-
vé chodí do knihovny pravidelně 
se svou třídou. V březnu třeba na 
povídání o spisovatelce Zuzaně 

Pospíšilové, pověstech Moravské-
ho krasu, Přemyslu Otakarovi II. 
Vyšší ročníky přišly na přednášku 
o holocaustu a následně se u nás 
setkaly s Erikou Bezdíčkovou, kte-
rá prošla Osvě  mí a absolvovala 
pochod smr  . Čeká nás povídání 
o dobrodružné literatuře a životě 
dě   v 19. stole  , celostátní lite-
rární soutěž Kde končí svět, kaž-
dý měsíc Škola naruby, projekt 
Knížka je můj kamarád, Pasování 
prvňáčků na čtenáře a celá řada 
dalších ak  vit. Loni jsme pro ško-
lu a veřejnost uspořádali sto pa-
desát akcí.

Ale knihovna – to nejsou jen 
dě  . Pro dospělé např. pořádá-
me každý měsíc setkání v literární 
kavárně. Povídáme si o známých 
osobnostech (Karel IV., J. Seifert, 
B. Němcová), připomínáme si li-
dové tradice (Vánoce, Velikonoce) 
a teď v březnu to budou kuchařské 

knihy a M. D. Re   gová. Nabídku
obohacují každý měsíc výsta-
vy. Nyní můžete vidět fotografi e
hvězdné oblohy Mar  na Kroužka.
Ročně u nás proběhne 8-10 vý-
stav. Obrazů, keramiky, fotogra-
fi í, panenek, motýlů apod. Letos
otevřeme výstavní síň veřejnos   
i o prázdninách, kdy budou k vidě-
ní ořezávátka ze sbírky brněnské
sběratelky P. Václavíkové.

Půjčování, nákup knih, jejich
zpracování, starost o dvě pobočky
v příměstských obcích, to všech-
no je samozřejmě součás   práce
rájeckých knihovnic, stejně jako
propagace akcí, články do novin
i zpravodaje, péče o budovu, we-
bové stránky atd. atd. Ale pořád
jsou  m ústředním středobodem
naší práce knihy a lidé. Bylo tak,
je a doufejme i bude. Protože
bez nich nemůže existovat žádná
knihovna. Pavla Šamonilová

Rájec-Jestřebí - V Rájci nad Svita-
vou zakotvil fotbal v roce 1921. Jak 
uvedl autor publikace z jeho histo-
rie Zdeněk Skřipský, začínalo se na 
malém plácku u rybníka Klimšáku 
za dnešní požární zbrojnicí.

„Přes velký zájem mládeže o fot-
bal nebylo snadné v Rájci najít mís-
to na hřiště. Nejčastějšími soupeři 
v té době byla mužstva Blanska, 
Boskovic a Jevíčka. Později museli 
fotbalisté svou činnost omezit, ne-
boť přišli o hřiště a nové u nádraží 
bylo nevyhovující,“ píše v ní.

V roce 1932 se obnovila pra-
videlná činnost Sportovního klu-
bu a na schůzi 24. srpna 1932, za 
účas   sedmdesá   členů, byl zvolen 
nový výbor. Klub získal pozemky ve 
Spešově. Jejich úprava pro hřiště 
byla velmi složitá a tak se hřiště 
začalo budovat o dva roky později 
přímo v Rájci. Slavnostní otevření 
se konalo v květnu 1934.

Klubovými barvami byly a stále 

jsou zelená a bílá. Radost ze spor-
tovních úspěchů pokazila válečná
léta. Po osvobození roku 1945 se
činnost klubu obnovila. Obec při-
dělila fotbalistům nový pozemek na
hřiště. Díky velkému poválečnému
nadšení bylo hřiště vybudováno
v rekordně krátké době, ručně, bez
použi   techniky. Šatny byly v dře-
věném baráku. Slavnostní otevření 
se konalo 15. září 1946 exhibičním
utkáním s AFK Blansko.

Názvy klubu se často měnily. Do
roku 1948 SK, poté Sokol, Tatran, TJ
a od roku 1964 MKZ. V soutěžním
ročníku 1965/66 se konečně pove-
dl postup do I. B třídy. Byl to prv-
ní „skok“ do krajských soutěží od
roku 1939, po několika sezonách se
ale klub vrá  l do okresu. K největ-
šímu rozmachu rájeckého fotbalu
došlo v posledních letech. Všechno
začalo v roce 1983, kdy byly staré
dřevěné šatny přemístěny k řece.

Pokračování na str. 15

Ráječtí fotbalisté si 
zahráli také divizi

Divadelní spolek chystá 
novou hru Popel a pálenka

Rájec-Jestřebí - Pod režijní taktovkou Hany Kuběnové chystají členo-í
vé Divelního spolku Rájec-Jestřebí novou hru. Plánovaná premiéra je
27. dubna. „Jedná se o poměrně černou komedii fi nského autora B. Ahl-
forse o manželství, vztahu rodičů a dospělých dě   a pečlivě utajených plá-
nech, které stejně vyjdou najevo,“ řekl vedoucí souboru Fran  šek Alexa. 

O co se v ní jedná? Zemře slavný plukovník, který po sobě zanechá
dědictví a ostatky (popel v názvu hry je samozřejmě popel zesnulého).
A jak už to bývá, představy hrdinů komedie o tom, jak naložit s rodinným
dědictví a ostatky se různí. Na jedné straně stojí svérázná a na svůj věk
velice vitální vdova, na druhé straně její dvě dě  ; hluboce věřící a přesto
mnohokrát rozvedená dcera, syn – nezaměstnaný architekt, který je opi-
lec a jeho bývalá excentrická manželka. Svou úlohu sehrává i prostořeká
hospodyně. V příběhu nechybí životní op  mismus ani láska, která kvete
v každém věku. (pš)

divadla Pracha  ce a zahrát si na 
opravdových prknech, která zna-
menají svět. Je škoda, že v důsled-
ku změny zaměstnání se mu nepo-
dařilo dokončit nastudování hry 
Vévodkyně valdštejnských vojsk. 

Po zhruba dvouleté odmlce se 
režijní práce ujala členka souboru 
Hana Kuběnová. Její režijní „prvo-
 nou“ byla v roce 1992 hra Noc 

na Karlštejně, dílo scénicky a dra-
maturgicky velmi náročné, s vel-
kým počtem vystupujících osob. 
Do souboru v té době přišla řada 
nových členů, kteří společně se 
zkušenějšími vytvořili partu obětu-
jící svůj volný čas tomu, aby mohli 

společně „hrát tu velkou a krásnou 
komedii zvanou ochotnické diva-
dlo“. I proto Noc na Karlštejně patří 
mezi nejúspěšnější inscenace, kte-
ré v dílně rájeckých ochotníků kdy 
vznikly. Po této inscenaci soubor 
nastudoval a odehrál řadu dalších 
divadelních her, při jejichž režii se 
s Hanou Kuběnovou střídal znovu 
i Karel Frantel (Jakub a jeho pán, 
Noc s Cassanovou, Drahý lhář, Dívčí 
válka, Charleyova teta, Dámy a hu-
saři, Šťastný konec poustevníka..).

Soubor, který je od roku 1996 
občanským sdružením s názvem 
Divadelní spolek v Rájci- Jestřebí, 
reprezentoval naše město – čas-

to i opakovaně - ve 24 městech 
a obcích našeho okresu. Kromě 
Pracha  c hrál i v Tišnově, Babi-
cích, Bystrém, zúčastnil se pře-
hlídky amatérských divadel na 
hradě Veveří a národní přehlídky 
jednoaktovek v Holicích. Pravidel-
ně je zván na soutěžní přehlídku 
amatérských divadelních souborů 
Hanácký divadelní máj do Němčic 
nad Hanou. Z téměř každé účas   
na této přehlídce si dovezl někte-
rou z cen udělovaných odbornou 
porotou. 
Členové divadelního souboru se 

podílejí na kulturních a společen-
ských akcích města – např. mode-

rování městské slavnos  , zajišťují 
kulturní program při svatebních 
obřadech, vystoupení pro dě   na 
Mikulášské besídce, zapojují se do 
činnos   Kulturní komise Rady Měs-
ta Rájec-Jestřebí. 

Nesmazatelně zapsáno do his-
torie rájeckého ochotnického diva-
dla je datum 25. 6. 2007. V tento 
den zástupci divadelního spolku 
převzali v obřadní síni městského 
úřadu Cenu starosty města Rájec-
Jestřebí, která jim byla udělena za 
záslužnou práci při rozvoji a propa-
gaci města.

Nezanedbatelnou podmínkou 

dlouhodobé úspěšné činnos   diva-
delního spolku je podpora, které 
se nám vždy dostávalo od Města 
Rájec-Jestřebí. Nemám na mysli 
pouze fi nanční prostředky, kterou 
spolek formou dotace obdržel na 
realizaci některých představení. 
Nesmírně si vážíme podmínek, 
které jsme od 90. let měli v pro-
storách Penzionu na zkoušení 
a kompletní přípravu vystoupení 
i nového zázemí, které dostal náš 
soubor v loňském roce v prosto-
rách rekonstruované Sokolovny. 

Fran  šek Alexa
předseda DS v Rájci-Jestřebí
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Pochod lesem se psem
Každoroční pejskařská akce, kterou pořádá Klub Agility – Blansko 

vždy první neděli v březnu, se opět vydařila. Velkou zásluhu na tom mělo 
i sluníčko, které sice mírně, ale přesto hřálo. Letos přijelo téměř 50 účast-
níků. A nebyli pouze z Blanska, ale dorazila i početná skupina z Brna 
a z Prostějova. Cíl akce byl v areálu občerstvení Veranda na Obůrce. 
Tam na všechny účastníky čekal teplý čaj, táborák, opékání špekáčků 
a několik soutěží pro pejsky i jejich páníčky. Na závěr akce proběhlo 
vyhlášení vítězů a předání cen. Poté se již šlo nazpátek do Blanska. 

Byla to první z mnoha akcí, které Klub Agility – Blansko letos chystá 
pro všechny pejskaře, kteří se svým čtyřnohým kamarádem rádi něco 
podnikají. Další akce naleznete na našem webu: www.agility-blansko.
net.  Hana Rajtšlégrová

Hodnocení bowlingu 2011 
V rámci projektu MPSV Aktivizační služby pro zdravotně postižené 

občany a seniory byly realizovány soutěže v bowlingu. Těchto soutěží se 
zúčastnilo pravidelně jednou za 14 dní 10 – 15 lidí. 

Soutěže probíhaly na dvou drahách – družstvo žen a družstvo mužů 
vždy od 10 do 11 hodin. Po ukončení her následoval společný oběd a po 
něm beseda, na které byly projednávány aktuální otázky týkající se zdra-
votně postižených občanů. 

Dvakrát do roka, v období Velikonoc a Vánoc, je organizováno vzá-
jemné utkání družstev mužů a žen z MO STP Blansko č. 1 a MO STP 
Boskovice. Po utkáních dochází k vyhodnocení a předání cen. Zakončení 
je společným obědem. 

Tyto aktivizační akce probíhají pod záštitou okresní organizace STP 
Blansko, za což jim účastníci vyslovují poděkování a přejí si, aby se opa-
kovaly i v roce 2012. 

 Za účastníky Jindřich Dvořáček, MO STP Blansko č. 1

Zahrádkáři bilancovali
Na výroční členské schůzi základní organizace Českého zahrádkář-

ského svazu v Boskovicích, která se konala 23. února ve velkém sále 
sokolovny, bylo provedeno vyhodnocení činnosti za uplynulý rok. Ve 
zprávě o výsledcích práce bylo konstatováno úspěšně naplnění schvále-
ného programu. Tímto článkem chceme seznámit veřejnost se zajímavou 
a pestrou činností organizace v uplynulém roce. 

Na úseku odborně osvětovém byl připraven pro naši organizaci již tra-
diční přednáškový cyklus, který zahrnoval tři zajímavé a kvalitní před-
nášky a zúčastnilo se ho 169 členů a občanů. Největší zájem byl o před-
nášku Pěstování a sortiment orchidejí, kterou navštívilo 82 posluchačů. 
V měsíci březnu se uskutečnila Praktická ukázka řezu drobného ovoce, 
připravená společně s Arboretem Šmelcovna. V minulém roce bylo při-
praveno a uskutečněno také šest zdařilých zájezdů. Nejvýznamnější akcí 
na odborně osvětovém úseku byla III. regionální výstava ovoce a okras-
ných rostlin, která byla připravena společně s Arboretem Šmelcovna. Se 
svými výpěstky se jí zúčastnily všechny mikroregiony MAS Boskovicko 
PLUS a navštívilo ji přes 700 účastníků.

Současně s těmito odborně osvětovými akcemi byla zajišťována aktiv-
ní činnost i na ostatních úsecích činnosti organizace. Bylo uskutečněno 
základní kolo výtvarné soutěže Zahrádka očima dětí, vyhlášené Repub-
likovou radou ČZS, kterého se zúčastnilo 305 dětí ze všech pracovišť 
mateřské a základní školy, Spec. školy a Charitativního zařízení Beta-
ny. I v minulém roce pracoval při základní organizaci kroužek Mladých 
zahrádkářů, který je jediným kroužkem na okrese, který pracoval při 
základní organizaci ČZS. Pěkného výsledku dosáhli mladí zahrádkáři 
v okresní soutěži, organizované Územním sdružením ČZS, ve které se 
v kategorii mladších dětí umístili na 2. a 3. místě a v kategorii starších 
dětí na 2., 4. a 9. místě. Úspěšní byli i mladí zahrádkáři v celostátní sou-
těži Mladý zahrádkář – pěstitel na podzimní výstavě Flora Olomouc, kde 
se umístili dvakrát na 1. místě a jednou na 2. místě.

Od února do konce listopadu byl zajištěn sezonní prodej naší prodejny 
Zahrádkářských přebytků a potřeb. Celkový objem prodeje za toto obdo-
bí byl vyšší než v minulém roce. Na pomoc pěstitelské činnosti členům 
a ostatním občanům byla v průběhu hlavní pěstitelské sezony zajišťována 
odborná zahrádkářská poradna. Bylo uskutečněno sedm poradenských 
konzultací, při kterých se mohli zájemci poradit o svých potížích při pěs-
tování ovoce, zeleniny i okrasných rostlin. Po celý rok probíhala aktivní 
pěstitelská činnost v sedmi zahrádkových osadách. Nepřehlédnutelnou 
skutečností v minulém roce bylo, že členové základní organizace pečova-
li o více než 33 hektarů půdy ve městě a jeho blízkém okolí s mnoha tisíci 
ovocných stromů, stromků a keřů drobného ovoce a okrasných rostlin. 
Tím významně přispěli k vytváření zdravého životního prostředí v našem 
městě.  Josef Šafář, ZO ČZS Boskovice

Bonjour. Ça va?
Většina studentů francouzštiny běžně slýchá tato krásná a libozvučná 

slova na začátku vyučovacích hodin z úst svých učitelů. Studentům rájec-
kého gymnázia se však v závěru února naskytla neobvyklá příležitost sly-
šet je v podání pravého, nefalšovaného a živého rodilého mluvčího. Do 
školy totiž zavítal na návštěvu Monsieur Valentin Sauvourez, aby strávil 
dvě příjemné hodiny se studenty Sexty a Kvarty.

Projekt Začínáme s počítačem
Ještě jste nesebrali odvahu sednout si k počítači, nechat rozsvítit ob-

razovku a zkusit si, k čemu je to všechno vlastně dobré? Máte obavy, že 
něco pokazíte nebo vymažete? Nebojte se! V projektu Galerie Ve Věži 
a společnosti BEVE Blansko vás ve dvou vyučovacích blocích vždy po 
čtyřech hodinách (dvě po sobě jdoucí úterý od 8 do 12 hodin, nebo dvě 
po sobě jdoucí soboty od 14 do 18 hodin) provedeme krok za krokem 
základy ovládání počítače i práce s internetem. I když počítač momentál-
ně nepotřebujete v nynějším zaměstnání, je nanejvýš pravděpodobné, že 
v budoucnu vás práce s ním stejně nemine. Pokud někdy přijdete o práci, 
s pomocí počítače bude hledání nového daleko jednodušší. Nemusíte se 
rozčilovat a ztrácet čas na úřadech – mnoho věcí se dá už zařídit z domu. 
Pomocí internetu se naučíte komunikovat s přáteli a dopisovat s dětmi 
a vnoučaty.

Výuka probíhá v prostorách Regionálního poradenské a informačního 
centra BEVE spol. s.r.o. Blansko, Sadová 2, Stará fabrika. Maximální 
počet jednoho kurzu je deset posluchačů. Přihlášky přijímá Pavel Svo-
boda, tel. 606 221 772, 607 7235 579.  Pavel Svoboda

Kurz kávy v Boskovicích
Začátkem března proběhly na VOŠ Ekonomické a zdravotnické a SŠ 

Boskovice dva kurzy kávy BARISTA. Byly určené pro zájemce ze všech 
ročníků oboru Kuchař-číšník a Hotelnictví a skládaly se z teoretické 
a praktické části. Na naší škole se podařilo tento kurz zajistit vůbec po-
prvé. 

V teoretické části se absolventi seznámili s historií, druhy, pěstováním, 
sklizní, zpracováním, degustací a teorií přípravy kávy. V praktické části 
pak nacvičovali čištění a sanitaci kávovaru, nastavení hrubosti a gramá-
že, přípravu špičkového espressa, degustaci, nácvik šlehání mléčné pěny. 
Součástí kurzu byl i trénink základních receptů z kávy a mléka a přípravu 
horké čokolády, nechyběla ani ukázka techniky latte art.

Kurz vedl špičkový odborník barista a mistr kávy Michal Křižka, kte-
rý je mimochodem lektorem Pražského kulinářského institutu. Nejlepší 
účastníci absolvovali soutěž v přípravě espressa a cappuccina podle me-
zinárodních kritérií. Nejúspěšnějšími v soutěži se stali – Monika Hlaváč-
ková (3. ročník, obor Hotelnictví a turismus) a Radovan Plšek (2. ročník, 
Kuchař-číšník).  Milan Reitschmied

Lyžařský kurz gymnázia 
Na začátku března vyrazili studenti Gymnázia a SOŠ Rájec-Jestřebí 

v doprovodu svých učitelů a instruktorů na lyžařský výcvikový kurz do 
Jeseníků. Tentokrát však nikoli na tradiční horskou chatu do Karlova, 
nýbrž do zbrusu nového ski-areálu v Koutech nad Desnou. 

Ubytováni jsme byli přímo pod sjezdovkou a navíc nás přivítalo slu-
nečné počasí a rozlehlý areál svahů různé náročnosti. Po nedělním roz-
řazení do družstev začal týdenní výcvik lyžařů a snowboardistů. Nebýva-
lý komfort a možnost alespoň chvilkového oddechu po dlouhých sjezdech 
nám poskytovala mimo jiné pohodlná šestisedačková lanovka. 

Během odpočinkového dne jsme pěšky a někteří hraví studenti i s lopa-
tami na sjíždění svahů navštívili vodní dílo Dlouhé Stráně a pokochali se 
neuvěřitelným rozhledem na panorama Jeseníků. I když se nám nevyhnu-
ly menší úrazy, tak byli instruktoři a pedagogové spokojeni jak s kvalitou 
sjezdovek, tak s převážně nádherným počasím. 

A studenti týdenní výcvikový kurz rájeckého gymnázia komentovali 
takto: „Nejluxusnější lyžák, co kdy byl. Sluníčko a sjezdovky, jak v Itá-
lii.“ „Jsou zde skvělí lidé, super zábava a těším se na příští rok.“ „Po-
časí i svah excelentní. Ubytování průměrné, jídlo podle nálady. Akorát 
bych požádal o postele s pokud možno jednou matrací.“ „Jsou zde pěkně 
dlouhé sjezdovky, skvělá zábava a večerní programy a pěkná příroda.“ 
„Lyžování se mi líbilo. Zábava dobrá, zůstala bych tu klidně ještě tý-
den. Dobrá parta, dobří instruktoři.“ „Hory byly super. Líbilo se mi, 
že starší žáci se bavili s mladšími. Sjezdovky byly ale hodně zledovatělé 
a bylo hodně úrazů.“ „Letošní hory byly asi ty nejlepší, na kterých jsem 
se školou byla. Parádně jsme si zajezdili a myslím, že jsme si to užili. 
Ubytování mělo plusy i mínusy. Líbilo se mi, že jsme bydleli přímo na 
sjezdovce.“ „Tento kurz se mi velmi líbil. Byla zde velká legrace a v ly-
žování jsem se zlepšil.

Vyšlo nám nádherné počasí. Středisko Kouty bylo naprosto fantastic-
ké. Sešla se dobrá parta, bylo strašně moc srandy. LUXUS! Příští rok 
jedou i maturanti!!! Účastníci kurzu

Zábavné odpoledne s oslavou
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice připravilo na 7. března 

zábavné odpoledne. Patřilo především všem přítomným ženám a bylo zá-
roveň první slavností akcí, na které jsme si připomněli deset let činnosti 
Nového sdružení.

Místem konání odpoledne byl tradičně letovický kulturní dům a konalo 
se za fi nanční podpory Jihomoravského kraje. Na začátek slavnostního 
programu vystoupil náš taneční soubor Ema v krátkém programu. Je-
jich vystoupení bylo pro mnohé překvapením, stejně tak, jako pozděj-
ší vystoupení tanečního tria BOS. Tito naši členové svým vystoupením 
pobavili plný sál a přispěli k veselé náladě tohoto odpoledne a sklidili 
zasloužený potlesk a ovace. 

Po slavnostním zahájení, se představili naši hosté v čele s náměstkem 
hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polákem. Dále to byl mimo jiné le-

tovický starosta Vladimír Stejskal a ředitelka Nemocnice Milosrdných 
bratří v Letovicích Drahoslava Královcová.

Milým dárkem našeho sdružení přítomným ženám k jejich nadcházejí-
címu svátku bylo vystoupení Cimbálové muziky Zádruha z D. Bojanovic. 
Krásné moravské melodie, při kterých si publikum zvesela zazpívalo, 
všechny skutečně nadchly a potěšily. Jejich vystoupení bylo na vysoké 
umělecké úrovni a tito milí muzikanti určitě zanechali v Letovicích ten 
nejlepší dojem. Závěr odpoledne patřil hudebnímu souboru Frapet, kte-
rý všechny bavil svými oblíbenými hity, které jsou naší generaci blízké. 
 Borek, foto Radim Hruška

Jeho spontánní a veselý projev, přednesený krásnou, pomalou a zře-
telnou francouzštinou, zaujal všechny zúčastněné studenty a přinesl jim 
řadu nových zajímavých informací o Francii a tamním vzdělávacím 
systému. V závěru hodiny měli studenti možnost se zeptat v podstatě na 
cokoli, co je zajímalo a na co jim jejich řečové dovednosti stačily. Vedle 
faktických informací byla pro ně možná ještě důležitější jejich zkušenost, 
že to, co se ve škole učí, lze použít i v praxi.

Panu Valentinovi patří obrovský dík za jeho čas a trpělivost a všem 
studentům, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že by to chtělo více takových 
diskuzí, můžeme slíbit, že se podobné akce budou na naší škole určitě 
opakovat. Barbora Honzátková, vyučující Frj, Aj

Turisté opět přivítali jaro
Sokolští turisté z Boskovic se zúčastnili tradičního pochodu Vítání 

jara. Pěkné akce, kterou v předjaří již po dvanácté uspořádal Klub čes-
kých turistů ve Velkých Opatovicích, se účastnilo 132 turistů. 

 Jaroslav Oldřich



úterý 20. března 2012 INZERCE11

4190 DEL PorscheBrno GolfVI_290x207_T4.indd   1 3/14/12   5:46 PM

AUTO - MOTO
speciál

Allianz nabízí v oblasti 
autopojištění řadu výhod

4
60 000 km

4
40 000 km*

Povinné ručení, havarijní pojiště-
ní, doplňkové pojištění, asistenční 
služby, úrazové pojištění. Všechny 
tyto možnos   nabízí svým klientům 
v oblas   autopojištění společnost 
Allianz. 

Povinné ručení u jiných pojišťo-
ven nabízí vždy pouze některé z vý-
hod, ať už se jedná o pojištění pro   
střetu se zvířetem, pro   živlům nebo 
přímou likvidaci. Navíc standardní 
povinné ručení nijak nechrání auto 
pojistníka, pouze zdraví a majetek 

poškozeného. Allianz povinné ručení 
Exkluziv je jedinečný produkt, který 
výhod, jinak dostupných pouze v ha-
varijním pojištění, nabízí nejvíce na 
celém trhu. K dispozici máte tři va-
rianty plné výhod a bonusů, ze kte-
rých si určitě vyberete.

Havarijní pojištění chrání Vaše 
vozidlo nejen v případě nehody, ale 
i v případě odcizení, poškození nebo 
zničení vozidla v důsledku živelní 
událos   či vandalismu. Allianz pojiš-
ťovna nabízí širokou škálu kombinací 

s různým stupněm pojistné ochrany, 
stačí si jen vybrat. K dispozici máte 
tři varianty.

Allianz nabízí i další doplňková 
pojištění. Proč mít pojištěno pouze 
čelní sklo, když můžete mít pojištěna 
všechna? U Allianz pojišťovny může-
te mít pojištěno nejen čelní sklo, ale 
všechna skla ve vozidle. A to pro pří-
pad havárie, živelní událos  , odcizení 
i vandalismu. Bojíte se o svá cestovní 
zavazadla nebo o věci osobní potře-
by přepravované ve vozidle? Pojiště-

ní zavazadel od Allianz Vaše zavaza-
dla ochrání nejen při havárii, ale i při 
živelní událos  , odcizení, vandalismu 
a ztrátě zavazadel. Ať už ve dne nebo 
v noci. Bourali jste a Vaše vozidlo se 
stalo nepojízdné? Dojíždíte vozidlem 
do zaměstnání každý den? Sjednej-
te si pojištění náhradního vozidla 
a máte po starostech. Pojištěním 
získáte nárok na úhradu nákladů za 
nájem náhradního vozidla po dobu 
až 10 dnů.

Asistenční služby: Stalo se Vaše 
vozidlo nepojízdné následkem jeho 
poruchy, havárie? Poškodil Vám vo-
zidlo vandal, padlý strom nebo krou-
py? Zabouchli jste si klíče ve vozidle, 
nemůžete vozidlo nastartovat nebo 
odemknout řadící páku? Nezoufej-
te. Allianz autopojištění zahrnuje 
asistenční služby i pro tyto případy. 
Stačí jen zavolat. Základní asistenční 
služby Allianz pojišťovna poskytuje 
ZDARMA všem klientům při sjednání 
povinného ručení nebo havarijního 
pojištění. 

Úrazové pojištění osob ve vozi-
dle. Vztahuje se na všechny osoby 
přepravované ve vozidle a zahrnuje: 
trvalé následky a smrt následkem 
úrazu, denní odškodné při pobytu 
v nemocnici, denní odškodné po 
dobu nezbytného léčení. 

Na všechny  py nabídek je sa-
mozřejmos   bezplatná konzul-
tace. S přátelským přístupem se 
s Vámi setká Vít Šaroun, specialis-
ta Allianz, a. s., tel.: 732 917 005, 
e-mail: vitsaroun@seznam.cz, 
vit.saroun@iallianz.cz.

Vyhněte se problémům 
s pneumatikami

Rizikům na vozovce, jako jsou výmoly, sklo a kameny, se zpravidla nevyhne-
me. Můžeme se ale vyhnout třem základním příčinám problémů s pneuma  -
kami: neodpovídající tlak huštění, nadměrná rychlost a pře  žení. 

Podhuštění nebo přehuštění - Jízda s podhuštěnými nebo přehuštěnými 
pneuma  kami má nega  vní vliv na jízdní komfort, přilnavost, brzdné vlast-
nos   a životnost vašich pneuma  k. Pneuma  ka s nízkým tlakem huštění se 
více deformuje, což způsobuje její nadměrné zahřívání, zvýšení valivého od-
poru a předčasné opotřebení. V extrémních případech může vést podhuštění 
k celkovému poškození pneuma  ky. Jízda s přehuštěnou pneuma  kou nao-
pak zkracuje životnost pneuma  ky v důsledku nerovnoměrného opotřebení 
a snižuje její přilnavost. 

Vysoká rychlost - Při vyšších rychlostech je obecně větší riziko poškození 
pneuma  ky než při rychlostech nižších. Při kontaktu s překážkou se pneuma-
 ka jedoucí vysokou rychlos   poškodí snáze než pneuma  ka s nižší rychlos  .

Při rychlé jízdě se pneuma  ka nadměrně zahřívá, což může vést až k jejímu 
poškození nebo celkovému zničení s nečekanou celkovou ztrátou tlaku huště-
ní. V takovém okamžiku se vozidlo stává neovladatelné a může dojít k nehodě 
se závažnými důsledky. Pokud u své pneuma  ky nebo na rá  u zpozorujete 
jakékoliv poškození, namontujte místo ní rezervní pneuma  ku a poté nechte 
její stav zhodno  t svým prodejcem pneuma  k MICHELIN.

Pře  žení - Abyste si byli jis  , že vaše pneuma  ky nejezdí pře  žené, na-
jděte si na jejich bočnici údaj o maximálním možném za  žení. Tuto hodnotu 
nikdy nepřekračujte. Pneuma  ky, které nesou větší  hu, než je jejich index 
nosnos  , se nadměrně zahřívají a může dojít k jejich nečekanému celkovému 
zničení. Z těchto důvodů vždy respektujte doporučení výrobce pneuma  k. 
U žádné nápravy nikdy nepřekračujte hmotnost, na kterou je konstrukčně na-
stavena.  zdroj internet
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Favorit z Moravských Budějovic ve finále play off nezaváhal

Boskovice prohrály sérii 0:2
V Boskovicích se hrála liga

Boskovice - Minulou sobotu zavítali do boskovické orlovny na druhé 
kolo 1. ligy družstev ve šprtci další dva účastníci soutěže - Prague NHL 
a Šprtmejkři Ostrava.

První utkání sehráli domácí Orli s týmem Šprtmejkrů. Nezachytili 
však úvod a hráči z Ostravy po druhé směně vedli 4:0. Boskovice hru 
vyrovnaly, ale snižovat náskok soupeře, i přes enormní snahu, se jim 
nedařilo. Šprtmejkři tak vcelku snadno vybojovali první vítězství v se-
zoně 5:11.

Hned v následujícím utkání se pokusili domácí o reparát, tentokrát se 
soupeřem z Prahy. Boskovice si hned v první směně vybudovaly dvou-
bodový náskok. O ten však ve třetí směně trochu smolně přišly a bylo 
srovnáno na 4:4. Předposlední směnu však dokázali domácí opět o dva 
body vyhrát a v poslední již komplikace nepřipustili. Konečný výsledek 
pak zněl 9:6 pro Boskovice. Závěrečné utkání dne vyhráli Šprtmejkři 
nad Prahou 11:6.

Den poté zajíždělo boskovické béčko ke dvěma dvojutkáním 2. ligy 
družstev do Ostravy. Tam sehrálo dva zápasy s domácím B týmem Šprt-
mejkrů a dva s týmem Dragons Brno B. Nakonec do Boskovic přivezlo 
tři body za jednu výhru, jednu remízu a dvě porážky. Oporou týmu byl 
prvoligový hráč Michal Odehnal.  (fer, bh)

 Foto Bohumil Feruga Foto Bohumil Feruga

Bohumil Hlaváček

Moravské Budějovice, Bo-
skovice - Společná krajská liga 
Jihomoravského a Zlínského kraje 
je u konce. Boskovická Minerva 
se potřetí v řadě dostala do fi nále 
play off, letos však na favorizo-
vaného soupeře nestačila. Žihadla 
z Moravských Budějovic ji nejpr-
ve přetlačila na domácím stadionu, 
aby ji pak na jejím ledě přehrála již 
výraznějším způsobem. Jak uvedl 
boskovický trenér Tomáš Zeman, 
jeho svěřenci prohráli ale v sérii 
se ctí. „Sezonu hodnotím celkově 
kladně. Přes vlažný úvod jsme se 
pak již rozehráli,“ dodal. 

1. fi nále: HC Moravské Budě-
jovice – SK Minerva Boskovice 
4:3 (1:0, 1:1, 2:2). Branky: 1:29 
Cihlář (Dusík, Barvíř), 24:46 Hra-
decký (Sobotka), 50:49 Zahradník 
PP (Bulička), 59:00 Sechovec PP 
(Hrbáček) – 32:56 Okénka (Kar-
ný), 45:29 Kroupa (Světlík), 46:44 
Kroupa (Maksa). Vyloučení: 10:10, 
navíc Topol (Budějovice) a Ha-
lamka (SKMB) oba OT 10 minut, 
Maksa (SKMB) 5 + do konce utká-
ní, využití 2:0. Boskovice: Hracho-
vina – Provazník, Světlík, Maksa, 
Karlíček, Halamka, Honzek – Kar-
ný, Komínek, Okénka, Kroupa, Ve-
selý, Chlup, Blaha, Harmim.

Boskovice začaly špatně a již ve 
druhé minutě prohrávaly. Branka 
domácí povzbudila a jejich tlak 
byl místy až drtivý. Hrachovina ale 
Minervu podržel a v úvodní třeti-
ně již další gól nepadl. Když ve 
25. minutě přidal Hradecký druhý 
zásah Žihadel, nebylo to s hosty 
nijak růžové. Na začátku druhé 
poloviny utkání se ale znenadání 
probudili a výsledkem bylo sníže-

ní stavu z hole Okénky. Když pak 
Minerva přestála oslabení tři proti 
pěti, šla do poslední části s naděj-
nou jen jednogólovou ztrátou.

V jejích prvních sedmi minu-
tách pak domácí dokonale zasko-
čila. Nejprve Kroupa nadvakrát 
přehodil ležícího gólmana, aby 
pak po minutě stejný hráč poslal 
přesnou střelou Boskovice do ve-
dení. Ty ale pak přísný rozhodčí 
začal vylučovat. Několik oslabení 
přestály, v 51. minutě ale po záva-
ru před brankou přece jenom Hra-
chovina kapituloval. Zápas šel do 
dramatické koncovky. V ní Maksa 
po zbytečném faulu inkasoval pě-
timinutový trest a Žihadla dohrá-

vala v přesile. Využil jí přesně mi-
nutu před koncem jejich kapitán 
Sechovec k vstřelení rozhodující 
branky.

2. fi nále: SK Minerva Bosko-
vice – HC Moravské Budějovice 
0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Branky: 20:28 
Zahradník (Křenek), 32:38 Secho-
vec PP (Zahradník), 45:30 Dostál 
(Vlašín, Prkna), 49:32 Zahradník 
(Kundela). Vyloučení: 7:6, využití 
0:1. Diváci: 208. Boskovice: Hra-
chovina – Provazník, Karlíček, 
Maksa, Honzek, Halamka – Kar-
ný, Chlup, Holý, Kroupa, Veselý, 
Látal, Okénka, Blaha, Harmim.

Nepříliš výrazný výkon Morav-
ských Budějovic z prvního utkání 

se neopakoval, naopak již unaveně 
působili domácí. V první bezbran-
kové třetině sice ještě se soupeřem 
drželi krok, hned v první minutě 
druhé ale poprvé umístěnou stře-
lou Zahradníka inkasovali. Bosko-
vičtí ještě měli šanci na vyrovnání 
při přesilovce pěti proti třem, když 
ji však nevyužili, zápas se defi ni-
tivně překlonil na stranu Budějo-
vic. Při přesilovce dal Sechovec 
po dorážce Zahradníkovi střely 
na 0:2 a bylo rozhodnuto. Vedení 
hostí potvrdil nejprve se štěstím ve 
46. minutě Dostál, aby je čtvrtým 
zásahem po pěti minutách potvrdil 
opět Zahradník. Zápas se již jen 
dohrával. 

Druhé fi nále.  Foto adam.sDruhé fi nále.  Foto adam.s

Blansko - Teprve poslední dvoj-
kolo rozhodne o tom, zda si stolní 
tenistky TJ ČKD Blansko zahrají 
play off první ligy. Vše mají ve 
svých rukou.

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
- Slavoj Praha 8:2, Jirůšková 3,5, 
Ševčíková, Suková 2,5.

Velmi důležité a povinné vítěz-
ství vybojovala minulou sobotu 
na domácích stolech blanenská 
děvčata. Svého soupeře z konce 
tabulky deklasovala rozdílem tří-
dy a stále drží čtvrté místo zaru-
čující postup do play off.
  1.  Vlašim  20  19  0  1  0  166:34  58
  2.  Voděrady  20  12  4  4  0  124:76  48
  3.  Bohnice  20  11  6  3  0  116:84  48
  4.  Blansko  20  11  3  6  0  113:87  45
  5.  Nusle  20  10  4  6  0  119:81  44
  6.  Litoměřice B  20  7  7  6  0  105:95  41
  7.  Hodonín B  20  7  7  6  0  105:95  41
  8.  Union Plzeň  20  8  3  9  0  99:101  39
  9.  Vlašim B  20  7  3  10  0  79:121  37
  10.  Dobré B  20  5  2  13  0  80:120  32
  11.  Slavoj  20  2  0  18  0  58:142  24
  12.  Plzeň V  20  1  1  18  0  36:164  23

2. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
B – TTC Komořany 6:4, Suková 
2,5, Trávníčková 2, Slezáková 1,5. 
TJ ČKD Blansko B – Sokol Ne-
ředín GRM Systems 5:5, Suková, 
Slezáková 2, Trávníčková 1.

I rezervnímu týmu žen se o ví-
kendu na domácích stolech dařilo. 
Za vydatné pomoci Petry Sukové 
uhrálo béčko důležité vítězství 
s předposledním týmem Komořan 
a nečekanou remízu se čtvrtým 
Neředínem. Dvě kola před kon-
cem tak Blansko drží poslední ne-
sestupové místo.
  1.  MS Brno  20  13  6  1  0  128:72  52
  2.  Čejč  20  12  3  5  0  112:88  47
  3.  Havířov B  20  10  4  6  0  120:80  44
  4.  Neředín  20  10  4  6  0  117:83  44
  5.  Jihlava  20  10  3  7  0  112:88  43
  6.  Líšeň  20  11  0  9  0  114:86  42
  7.  Sokol I  20  8  4  8  0  102:98  40
  8.  Břeclav B  20  9  3  6  2  84:116  39
  9.  Dubňany B  20  6  4  10  0  94:106  36
  10.  Blansko B  20  6  4  10  0  94:106  36
  11.  Komořany  20  5  3  12  0  88:112  33
  12.  Přerov  20  1  0  19  0  35:165  22

2. liga muži: Sokol Hr. Králo-
vé 2 B Atlanta – TJ ČKD Blansko 
10:8, Přikryl A. 3,5, Dudík 2,5, 
Čák 1,5, Kvíčala D. 0,5. Elizza 
Praha B – TJ ČKD Blansko 10:4, 
Dudík 2,5, Přikryl A. 1,5. 

Blanenský A tým má za sebou 
po dlouhé době víkend, ve kterém 
nedokázal ani jednou bodovat. 
Nejprve Blansko nestačilo na Hra-
dec Králové, za který nastoupil 
i extraligový Šlapák. I přesto k re-
míze nebylo daleko, vždyť David 
Kvíčala svůj poslední zápas pro-
hrál 18:16 v pátém setu. V neděli 
přišla o dost jasnější porážka na 
stolech Elizzy Praha.
  1.  Orlová  20  20  0  0  0  200:72  60
  2.  Choceň  20  19  0  1  0  194:87  58
  3.  Hradec B  20  11  2  7  0  158:140  44
  4.  Jeseník  20  12  0  8  0  163:136  44
  5.  Uh. Ostroh B  20  9  5  6  0  162:154  43
  6.  Elizza B  20  9  1  10  0  147:159  39
  7.  Holice  20  8  1  11  0  145:158  37
  8.  Blansko  20  7  2  11  0  153:163  36
  9.  MS Brno B  20  6  2  12  0  147:179  34

  10.  Zlín B  20  5  1  14  0  123:174  31
  11.  Prostějov  20  4  3  13  0  120:186  31
  12.  Vsetín  20  0  3  17  0  93:197  23

Divize muži: TJ ČKD Blansko 
B – Koral Tišnov B 3:10, Mikula 
2, Kvíčala J. 1. TJ ČKD Blansko 
B – TTC Komořany 10:0, Mikula, 
Voráč, Chajda, Kutil L. 2,5.

Soupeře z opačných pólů tabul-
ky hostilo blanenské béčko a tomu 
odpovídají i výsledky. V pátek ne-
stačilo na druhý Tišnov, v neděli si 
pak bez problémů poradilo s po-
sledními Komořany. 
  1.  Sokol I  20  20  0  0  200:55  80
  2.  Tišnov B  20  15  1  4  175:97  66
  3.  MS Brno D  20  11  3  6  171:140  56
  4.  Strážnice  20  10  4  6  156:161  54
  5.  Znojmo B  20  9  3  8  155:157  50
  6.  Hodonín  20  9  3  8  154:150  50
  7.  Blansko B  20  7  4  9  145:149  45
  8.  Hustopeče B  20  7  3  10  139:162  44
  9.  Slatina  20  7  2  11  145:156  43
  10.  Dubňany  20  5  7  8  165:160  42
  11.  Průkopník  20  2  2  16  86:190  28
  12.  Komořany  20  1  2  17  82:196  25

 (bh, vor)

Stolní tenistky Blanska jsou kousek od play off 

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

1 N  – B , KP 1 0 2
2 R  – K , KP 1 0 2
3 B  – L  B, I.A 1 0 2
4 M  – Č  H , I.B 1 0 2
5 B  – K , I.B 1 0 2
6 L  – T , I.B 1 0 2
7 B  B – V , OP 1 0 2
8 O  – K , OP 1 0 2
9 D  – Š , OP 1 0 2

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

1. kolo1. kolo
TIPOVAČKATIPOVAČKA

Fotbalové jaro začíná i v našem regionu a startuje i naše oblíbená tipo-
vací soutěž. Sázející začínají, jak se říká, s čistým štítem, od nuly. Hlav-
ním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkušené i začínající 
připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou.

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 0 - re-

míza, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu -1 bod.
2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, 

v tomto případě ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, nao-
pak riskujete možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, jejich 
počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání dle va-
šeho libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem, označit jakoby 
žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v případě úspěchu 
nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek, bonus za 
jeho uhodnutí je +3 body. 

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že náše noviny vycházejí v úterý, celková tabulka bude vychá-
zet bohužel se zpožděním, informace pro nedočkavce budou umístěny 
na www.zrcadlo.net. Vítěz každého kola získá menší dárek od partnera 
soutěže, celkově nejlepší se mohou těšit na ceny hodnotnější. Kontakt 
776 198 192 nebo hlavacek.zrcadlo@centrum.cz 

TĚŠÍME SE NA VAŠE TIPY OD PRVNÍHO KOLA !!!

S   

Zbraslavec - O víkendu ode-
hráli Zbraslavečtí stolní tenisté 
v krajské soutěži poslední dvě 
utkání v domácím prostředí. V so-
botu přivítali mladíky z Moravské 
Slavie Brno a v neděli o záchranu 
usilující Holásky. Po dvou výhrách 
je před posledními dvěma koly 
Zbraslavec stále první a k vítěz-
ství v tomto ročníku krajské soutě-
že má už opravdu blízko. Stačí mu 
v posledním dvojkole v jednom 
z utkání uhrát remízu.

V prvním zápase to byl přede-
vším souboj zkušenosti domácích 
proti hbitosti a šikovnosti hostů. 
Až do stavu 4:4 byl stav vyrovna-
ný. Pak domácí konečně vyhráli 
dva zápasy po sobě a závěr pak 
byl už zcela v jejich režii. Bodově 
svůj tým opět táhnul Radim Kře-
pela, který ani jednou neprohrál. 
Naprázdno nevyšel žádný z do-
mácích hráčů, takže utkání do-
spělo k jejich celkem přesvědčivé 
výhře.

Ve druhém utkání měli Zbra-
slavečtí notně jednodušší úlohu, 

neboť jeden z hostujících hráčů 
nemohl kvůli zdravotním potí-
žím nastoupit. Oslabení hosté 
pak i proto kladli jen malý odpor 
a o výhře domácích nebylo hned 
zkraje pochyb.

Výsledky: Zbraslavec – Mo-
ravská Slavia E 10:5, Křepela R. 
4,5, Bezděk 2, Krása st. 2, Cet-
kovský 1, Křepela L. 0,5. Zbra-
slavec – Holásky 10:2, Křepela 
R. 3,5, Bezděk 2,5, Křepela L. 
2,5, Krása st. 1,5. Cemo Mokrá 
– TJ ČKD Blansko C 9:9. So-
kol Otnice – TJ ČKD Blansko C 
10:6. Orel Boskovice – MS Brno 
E 10:3. Orel Boskovice – Holás-
ky 9:9.  (bh, rk)
  1.  Zbraslavec  20  16  3  1  193:121  71
  2.  Silůvky  20  14  4  2  185:110  66
  3.  Mokrá  20  10  6  4  173:135  56
  4.  Sokol I C  20  10  3  7  163:124  53
  5.  MS Brno E  20  10  2  8  151:147  52
  6.  Otnice  20  10  1  9  166:153  51
  7.  Boskovice  20  8  3  9  156:161  47
  8.  Slatina C  20  7  4  9  151:161  45
  9.  Blansko C  20  6  5  9  138:158  43
  10.  Hrušovany  20  6  1  13  137:172  39
  11.  Holásky  20  5  3  12  117:174  38
  12.  N. Bránice  20  0  1  19  85:199  21

Zbraslavec má blízko 
k postupu z kraje V Nezamyslicích proběhly v sobotu boje o body na ME v kolové, 

které se bude konat v květnu v Belgii. Zároveň šest týmů z tohoto tur-
naje si zahraje za měsíc ve Zlíně vrcholný turnaj o mistra ČR. Stejně 
jako celou sezonu neokusila hořkost porážky dvojice z SC Svitávky 
Filip Zahálka, Marek Topolář. Dokázali ji potrápit opět jen hráči z MO 
Svitávka Hrdlička ml. a Staněk, kteří prohráli pouze z SC 1 4:6 a skon-
čili druzí. Třetí místo obsadila Olomouc před Zlínem a pátou SC Svi-
távka 3 v sestavě Jan Zouhar, Jiří Novotný. 

„Je vidět, že v této kategorii Svitávce takzvaně pšenka roste, vždyť 
polovina týmů, která se probojovala na MČR, je ze Svitávky,“ je spo-
kojený trenér Vladimír Zahálka. (bh, vz)

A

Šachy. Již po šestnácté se sešli milovníci královské hry v Lipovci na Okres-
ním šachovém turnaji. Za účas   44 hráčů se na prvních dvou místech 
umís  li borci z klubu Makkabi Boskovice Dušan Dobeš (uprostřed) a La-
dislav Petr (první zprava), tře   byl domácí Vlas  mil Chládek.  (bh) 

 Foto Luboš Ševčík Foto Luboš Ševčík
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V    KP
FK Blansko

Umístění po podzimu: 5. místo 
Brankáři: Jindřich Bednář, David Juran.
Obránci: Radim Bubeníček, Jakub Šplíchal, Josef 
Maška, Michal Martinec, Michal Beneš, Petr Šíp, 
Jan Cupal. 
Záložníci: Jan Sedláček, Michal Šenk, Tomáš Zou-

har, Martin Dupal, Jan Doležel, Andrej Vašák, Jiří Oulehla, Tomáš Ja-
růšek.
Útočníci: Jan Janda, Petr Crhák, Marek Pernica, Jiří Majer. 
Trenér: Michal Kugler

SK Olympia Ráječko
Umístění po podzimu: 9. místo 

Brankáři: Ladislav Trubák, Libor Kučera.
Obránci: Martin Bartoš, Jaroslav Kopecký, Viktor 
Lajcman, Tomáš Koutný, Jakub Tenora. 
Záložníci: Michal Štrajt, Lukáš Badura, Vít Sehnal, 

Tomáš Kupský, Petr Žilka, Tomáš Slavíček, Jakub Kolář. 
Útočníci: Jan Sehnal, Martin Sehnal, Martin Tajnai, Martin Neděla, Jan 
Žůrek. 
Trenéři: Lubomír Zapletal, Jiří Škaroupka.

FC Boskovice
Umístění po podzimu: 12. místo

Brankáři: Petr Švéda, Jakub Klimeš. 
Obránci: Jakub Horák, Jan Horák, Filip Adamec, 
David Müler, Matěj Černý, Josef Vykoukal.
Záložníci: Antonín Preč, Jan Šafařík, Lukáš Fojt, 

Jiří Fojt, Jan Stara, Pavel Blaha, Vít Sedlák.
Útočníci: Jiří Janíček, Jiří Vorlický, Michal Horák. 
Trenéři: Milan Peša, Jiří Fojt, Jiří Vorlický.

MKZ Rájec-Jestřebí
Umístění po podzimu: 16. místo

Brankáři: Viktor Sova, Milan Zouhar, Jaroslav Klí-
ma.
Obránci: Radek Pavlík, Michal Štrof, Lukáš Vág-
ner, Adam Svoboda, Štefan Palkaninec, Kamil Ská-
cel, Radek Kuchař.
Záložníci: Antonín Mazal, Michal Hájek, Jakub 

Sedlák, Zdeněk Stupka, Marek Kubásek, Jan Pokorný.
Útočníci: Ondřej Čepa, Tomáš Pavlíček, Libor Macháček.
Trenér: Jaroslav Málek.

Los KP jsme uveřejnili v minu-
lém Zrcadle.

I.A třída
Zápasy Sokola Bořitov  

16. kolo, 1. 4., 15.30: Bořitov – 
Líšeň B. 17. kolo, 7. 4., 15.30: Slo-
van Brno – Bořitov. 18. kolo, 15. 4., 
16.00: Bořitov – Čebín. 19. kolo, 
21. 4., 16.00: Jevišovice – Bořitov. 
20. kolo, 28. 4., 16.00: Bořitov – 
Hrušovany. 21. kolo, 6. 5., 16.30: 
Bořitov – Mikulov. 22. kolo 13. 5., 
16.30: Dobšice – Bořitov. 23. kolo 
20. 5., 16.30: Bořitov – Miroslav. 
24. kolo, 26. 5., 16.30: Slavkov – 
Bořitov. 25. kolo, 3. 6., 16.30: Bo-
řitov – Vojkovice. 26. kolo, 10. 6., 
16.30: Šlapanice – Bořitov. 14. kolo 
17. 6., 16.30: Bořitov – Bosonohy. 

I.B třída
V závorce začátky utkání (pokud 

není uvedeno jinak)
16. kolo (15.30) - 31. 3.: Svrat-

ka – Švábenice, Medlánky – Černá 
Hora, Bohdalice – Kunštát, Kohou-
tovice – Vev. Bítýška (10.15). 1. 4.: 
Ivanovice – Rousínov B, Lipovec – 
Tišnov, FKD – Ochoz. 

17. kolo (15.30) - 7. 4.: Kohou-
tovice – Svratka (10.30). 8. 4.: Vev. 
Bítýška – FKD, Ochoz – Lipovec, 
Tišnov – Bohdalice, Kunštát – Me-
dlánky, Černá Hora – Ivanovice, 
Rousínov B – Švábenice (10.15). 

18. kolo (16.00) - 14. 4.: Svratka 
– Rousínov B, Švábenice – Černá 
Hora, Ivanovice – Kunštát, Medlán-
ky – Tišnov, Bohdalice – Ochoz. 15. 
4.: Lipovec – Vev. Bítýška, FKD – 
Kohoutovice (10.15). 

19. kolo (16.00) - 21. 4.: Kohou-
tovice – Lipovec (10.30). 22. 4.: 
FKD – Svratka (10.15), Vev. Bítýš-
ka – Bohdalice, Ochoz – Medlánky, 
Tišnov – Ivanovice, Kunštát – Švá-
benice, Černá Hora – Rousínov B.  

20. kolo (16.00) - 28. 4.: Svratka 
- Černá Hora, Rousínov B – Kun-
štát, Švábenice – Tišnov, Medlánky 
– Vev. Bítýška, Bohdalice – Kohou-
tovice. 29. 4.: Ivanovice – Ochoz, 
Lipovec – FKD. 

21. kolo (16.30) - 5. 5.: Kohouto-
vice – Medlánky (10.30). 6. 5.: Li-
povec – Svratka, FKD – Bohdalice 
(10.15), Vev. Bítýška – Ivanovice, 
Ochoz – Švábenice, Tišnov – Rou-
sínov B, Kunštát – Černá Hora. 

22. kolo (16.30) - 12. 5.: Svratka 
– Kunštát, Švábenice – Vev. Bítýš-
ka, Medlánky – FKD, Bohdalice – 
Lipovec. 13. 5.: Černá Hora – Tiš-
nov, Rousínov B – Ochoz (10.15), 
Ivanovice – Kohoutovice.

23. kolo (16.30) - 19. 5.: Bohdali-
ce – Svratka, Kohoutovice – Švábe-
nice (10.30). 20. 5.: Lipovec – Me-
dlánky, FKD – Ivanovice (10.15), 
Vev. Bítýška – Rousínov B, Ochoz 
– Černá Hora, Tišnov – Kunštát. 

24. kolo (16.30) - 26. 5.: Svratka 
– Tišnov, Švábenice – FKD, Me-
dlánky – Bohdalice. 27. 5.: Kunštát 
– Ochoz, Černá Hora – Vev. Bítýška, 
Rousínov B – Kohoutovice (10.15), 
Ivanovice – Lipovec. 

25. kolo (16.30) - 2. 6.: Medlánky 
– Svratka, Bohdalice – Ivanovice, 
Kohoutovice – Černá Hora (10.30). 
3. 6.: Lipovec – Švábenice, FKD – 
Rousínov B (10.15), Vev. Bítýška – 
Kunštát, Ochoz – Tišnov. 

26. kolo (16.30) - 9. 6.: Svratka – 
Ochoz, Švábenice – Bohdalice. 10. 
6.: Tišnov – Vev. Bítýška, Kunštát 
– Kohoutovice, Černá Hora – FKD, 
Rousínov B – Lipovec (10.15), Iva-
novice – Medlánky (14.30).

14. kolo (16.30) - 16. 6.: Svratka 
– Ivanovice, Medlánky – Švábenice, 
Bohdalice – Rousínov B, Kohouto-
vice – Tišnov (10.30). 17. 6.: Lipo-
vec – Černá Hora, FKD – Kunštát 
(10.15), Vev. Bítýška – Ochoz. 

I.A třída
  1.  Šaratice  14  8  4  2  35:15  28
  2.  Bosonohy  14  7  5  2  35:26  26
  3.  Vojkovice  14  7  3  4  25:18  24
  4.  Líšeň B  14  7  2  5  27:26  23 
  5.  Dobšice  14  5  7  2  36:25  22
  6.  Slavkov  14  7  1  6  32:26  22 
  7.  Šlapanice  14  4  6  4  21:18  18 
  8.  Jevišovice  14  5  3  6  21:23  18 
  9.  Bořitov  14  4  5  5  26:31  17
  10.  Slovan  14  3  7  4  27:29  16
  11.  Miroslav  14  4  3  7  15:21  15
  12.  Čebín  14  3  5  6  14:21  14 
  13.  Hrušovany  14  4  1  9  23:36  13
  14.  Mikulov  14  3  2  9  16:38  11

I.B třída
  1.  Bohdalice  14  8  4  2  43:30  28 
  2.  Tišnov  14  8  3  3  25:19  27
  3.  Kunštát  14  8  2  4  28:18  26 
  4.  Kohoutovice  14  8  1  5  32:22  25
  5.  Medlánky  14  6  5  3  26:20  23 
  6.  Ochoz  14  6  3  5  23:20  21 
  7.  Ivanovice  14  6  2  6  25:25  20 
  8.  Černá Hora  14  6  1  7  26:26  19
  9.  Lipovec  14  5  2  7  27:29  17 
  10.  Švábenice  14  4  4  6  28:22  16 
  11.  Rousínov B  14  4  4  6  13:17  16 
  12.  V. Bítýška  14  4  1  9  23:36  13
  13.  FKD  14  3  4  7  17:32  13 
  14.  Svratka  14  4  0  10  17:37  12

P  

Před začátkem jarní části fot-
balové sezony jsme položili ně-
kolika osobnostem čtyři anketní 
otázky.

1. Podaří se Blansku návrat do 
divize?

2. Dá na jaře víc gólů Petr Cr-
hák nebo Martin Sehnal?

3. Zachrání se Ráječtí v kraj-
ském přeboru?

4. Kdo vyhraje okresní přebor?

David Bednář, 
fotbalista

1. Je to reálné. Kádr na to je, 
bude záležet i na tom, jak budou 
hráči zdraví.

2. No nevím. Myslím, že to 
bude asi Sehnal.

3. Bohužel nejspíše ne.
4. Blanenskému béčku se daří, 

rozdají si to se Sloupem, kde jsou 
zkušení hráči.

Jiří Müller, 
předseda MKZ Rájec-Jestřebí

1. Obávám se, že to nevyjde.
2. Sehnal.
3. Měl bych říct jasně ano. Ale 

bude to těžké, toho jsme si vědo-
mi.

4. Sloup, má nejsilnější kádr.

Jan Nečas, 
fotbalový expert

1. Přál bych si to, i když to bude 
těžké. Doufám, že ano.

2. Věřím Petru Crhákovi.
3. Budou to mít těžké, snad se 

jim to podaří.
4. Udělalo by mi radost, kdyby 

to byl Sloup.

Jiří Sychra, 
sekretář OFS Blansko

1. Doufám, že se to povede.
2. Myslím, že Crhák stoprocent-

ně Sehnala v Blansku nahradí, ale 
jinak těžko tipovat.

3. Nevěřím tomu.
4. Troufnu si říct, že Sloup.

Alois Ťoupek, 
manažer Sokola Bořitov

1. Kvalita týmu tam je, při troše 
štěstí, které na podzim občas chy-
bělo, je to reálné.

2. Myslím, že Martin Sehnal.
3. Přes příchod zkušených hráčů 

to budou mít těžké. Spíše ne.
4. Bude to asi béčko Blanska po 

boji se Sloupem.

Miloš Vašák, 
funkcionář FK Blansko

1. Kdyby se to nepovedlo, byl 
bych hodně zklamaný.

2. Podle mne to bude Martin 
Sehnal.

3. Asi ne.
4. Myslím, že naše béčko.

Jiří Vorlický, 
prezident FC Boskovice

1. Snad to vyjde. Bylo by dobré, 
aby aspoň jeden tým z okresu hrál 
divizi.

2. Oba jsou kvalitní, netroufnu 
si tipovat.

3. Mohlo by se to podařit.
4. Na favorita tipuju blanenské 

béčko.

Lubomír Zapletal, 
trenér Olympie Ráječko

1. Byl bych upřímně rád. Bude 
to ale těžké, záleží, jak to tým 
zvládne psychicky.

2. Samořejmě Martin Sehnal.
3. Tvrdím, že ano.
4. Tipuju Sloup, rozhodnou 

zkušenosti.  (bh)

A

Aktiv Okresního fotbalového 
svazu Blansko před jarní částí se-
zóny 2011/12 se koná v pátek 23. 
března v Blansku ve Fotbalové 
hospůdce na ulici Údolní. Pre-
zence zástupců oddílů je od 14.45 
do 15 hodin. Na úvod si delegáti 
vyslechnou úvodní slovo člena 
STK Antonína Parolka. Následo-
vat bude představení a slavnost-
ní křest knižní publikace 110 let 
českého fotbalu, o což se postará 
Zdeněk Skřipský. Na programu 
budou zprávy STK k podzim-
ní části soutěží a nové podněty 
k soutěžím přípravek. Předseda 
OFS přednese důležité informace 
z FAČR a JmKFS, sekretář OFS 
pak informace z OFS. (sy)

P

Fotbalové jaro startuje

Boj o divizi. Dovede kapitán Radim Bubeníček (vlevo) tým Blanska k vy-
touženému návratu do divize? Foto Bohumil Hlaváček

Okresní přebor
15. kolo (1. 4., 15.30): Drnovice 

– Jedovnice, Boskovice B – Vyso-
čany, Doubravice – Šošůvka, Ska-
lice – Letovice, Sloup – Rudice, 
Blansko B – Olomučany, Olešnice 
– Kořenec. 

16. kolo (8. 4., 15.30): Jedovni-
ce – Olešnice, Kořenec – Blansko 
B, Olomučany – Sloup, Rudice – 
Skalice, Letovice – Doubravice, 
Šošůvka – Boskovice B, Vysočany 
– Drnovice. 

17. kolo (15. 4., 15.30): Vysoča-
ny – Jedovnice, Drnovice – Šošův-
ka, Sloup – Kořenec, Boskovice B 
– Letovice, Doubravice – Rudice, 
Skalice – Olomučany, Blansko B – 
Olešnice. 

18. kolo (22. 4, 16.00): Jedovni-
ce – Blansko B, Olešnice – Sloup, 
Kořenec – Skalice, Olomučany – 
Doubravice, Rudice – Boskovice 
B, Letovice – Drnovice, Šošůvka 
– Vysočany.

19. kolo (29. 4., 16.00): Šošůvka 
– Jedovnice, Vysočany – Letovice, 
Drnovice – Rudice, Boskovice – Olo-
mučany, Doubravice – Kořenec, Ska-
lice – Olešnice, Sloup – Blansko B.

20. kolo (6. 5., 16.30): Jedovnice 
– Sloup, Blansko B – Skalice, Oleš-
nice – Doubravice, Kořenec – Bo-
skovice B, Olomučany – Drnovice, 
Rudice – Vysočany, Letovice – Šo-
šůvka. 

21. kolo (13. 5., 16.30): Letovi-
ce – Jedovnice, Šošůvka – Rudice, 
Vysočany – Olomučany, Drnovice 
– Kořenec, Boskovice B – Olešnice, 
Doubravice – Blansko B, Skalice – 
Sloup.

22. kolo (20. 5., 16.30): Jedovni-
ce – Skalice, Sloup – Doubravice, 
Blansko B – Boskovice B, Olešni-
ce – Drnovice, Kořenec – Vysoča-
ny, Olomučany – Šošůvka, Rudice 
– Letovice.

23. kolo (27. 5., 16.30): Rudice 
– Jedovnice, Letovice – Olomuča-
ny, Šošůvka – Kořenec, Vysočany 
– Olešnice, Drnovice – Blansko B, 
Boskovice B – Sloup, Doubravice – 
Skalice.

24. kolo (3. 6., 16.30): Jedovni-
ce – Doubravice, Skalice – Bosko-
vice B, Sloup – Drnovice, Blansko 
B – Vysočany, Olešnice – Šošůvka, 
Kořenec – Letovice, Olomučany – 
Rudice.

25. kolo (10. 6., 16.30): Olomu-
čany – Jedovnice, Rudice – Koře-
nec, Letovice – Olešnice, Šošůvka 
– Blansko B, Vysočany – Sloup, 
Drnovice – Skalice, Boskovice B – 
Doubravice.

26. kolo (17. 6., 16.30): Jedov-
nice – Boskovice B, Blansko B – 
Letovice, Doubravice – Drnovice, 
Skalice – Vysočany, Sloup – Šo-
šůvka, Olešnice – Rudice, Kořenec 
– Olomučany.

III. třída
15. kolo (1. 4., 15.30):. Vilémo-

vice – V. Opatovice, Lipůvka – Ost-
rov, Knínice – Vranová, Kotvrdovi-
ce – Benešov, Bořitov B – Kunštát 
B, Vavřinec – Vísky, Ráječko B 
– Lysice. 

16. kolo (8. 4., 15.30): V. Opato-
vice – Ráječko B, Lysice – Vavři-
nec, Vísky – Bořitov B, Kunštát B 
– Kotvrdovice, Benešov – Knínice, 
Vranová – Lipůvka, Ostrov – Vilé-
movice.

17. kolo (15. 4., 15.30): Ostrov 
– V. Opatovice, Vilémovice – Vra-
nová, Lipůvka – Benešov, Knínice 
– Kunštát B, Kotvrdovice – Vísky, 
Bořitov B – Lysice, Vavřinec – Rá-
ječko B.

18. kolo (22. 4, 16.00): V. Opa-
tovice – Vavřinec, Ráječko B – Bo-
řitov B, Vísky – Knínice, Lysice – 
Kotvrdovice, Kunštát B – Lipůvka, 

Benešov – Vilémovice, Vranová 
– Ostrov.

19. kolo (29. 4., 16.00): Vranová 
– V. Opatovice, Ostrov – Benešov, 
Vilémovice – Kunštát B, Lipůvka 
– Vísky, Knínice – Lysice, Kotvr-
dovice – Ráječko B, Bořitov B – 
Vavřinec.

20. kolo (6. 5., 16.30): V. Opato-
vice – Bořitov B, Vavřinec – Kotvr-
dovice, Ráječko B - Knínice, Lysi-
ce – Lipůvka, Vísky – Vilémovice, 
Kunštát B – Ostrov, Benešov – Vra-
nová.

21. kolo (13. 5., 16.30): Benešov – 
V. Opatovice, Vranová – Kunštát B, 
Ostrov – Vísky, Vilémovice – Lysi-
ce, Lipůvka – Ráječko B, Knínice – 
Vavřinec, Kotvrdovice – Bořitov B.

22. kolo (20. 5., 16.30): V. Opa-
tovice – Kotvrdovice, Bořitov B 
– Knínice, Vavřinec – Lipůvka, 
Ráječko B – Vilémovice, Lysice – 
Ostrov, Vísky – Vranová, Kunštát 
B – Benešov.

23. kolo (27. 5., 16.30): Kunštát 
B – V. Opatovice, Benešov – Vísky, 
Vranová – Lysice, Ostrov – Ráječko 
B, Vilémovice – Vavřinec, Lipůvka – 
Bořitov B, Knínice – Kotvrdovice.

24. kolo (3. 6., 16.30): V. Opa-
tovice – Knínice, Kotvrdovice – 
Lipůvka, Bořitov B – Vilémovice, 
Vavřinec – Ostrov, Ráječko B – 
Vranová, Lysice – Benešov, Vísky 
– Kunštát B.

25. kolo (10. 6., 16.30): Vísky – 
V. Opatovice, Kunštát B – Lysice, 
Benešov – Ráječko B, Vranová – 
Vavřinec, Ostrov – Bořitov B, Vi-
lémovice – Kotvrdovice, Lipůvka 
– Knínice.

26. kolo (17. 6., 16.30): V. Opato-
vice – Lipůvka, Knínice – Vilémo-
vice, Kotvrdovice – Ostrov, Bořitov 
B – Vranová, Vavřinec – Benešov, 
Ráječko B – Kunštát B, Lysice – 
Vísky. (bh)

Los krajských soutěží, okresního přeboru a III. třídy

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Nádherné víkendové počasí nám 
jasně vzkázalo, že jaro je tady. 
A milovníci kulatého nesmys-
lu jásají. Konečně budou moci 
vyrazit na stadiony a hřišťátka 
i v našem regionu a fandit těm 
svým klukům. Předkrmem bude 
víkendové kolo krajského přebo-
ru, který začíná o týden dříve než 
ostatní soutěže. 

Těžká prověrka čeká hned na 
úvod ambiciózní Blansko, které ab-
solvuje zápasy v Bzenci a následně 
v Novosedlech. Klub v zimní pau-
ze přišel o kanonýra Sehnala, kte-
rého zlákala ráječkovská nabídka, 
rakouské peníze zase Koláře. Do 
Bořitova zamířil Janíček, do Ráj-
ce oklikou přes Doubravici Hájek. 
„Věřím, že se díky usilovné práci 
výboru podařilo zajistit kvalitní 
náhrady,“ je přesvědčen nový spor-
tovní manažer Bohuslav Jedinák. 
Mladou obranu vyztuží velezkuše-
ný Maška z Ráječka, o branky by 
se měli starat především kanonýři 
Crhák a Janda, doplní je Oulehla ze 
Zbrojovky. Na poslední chvíli při-
šel ještě záložník Dupal s ligovými 
zkušenostmi z Jihlavy. V sestavě 
se již pevně zabydleli místní mladí 
odchovanci. „Jestli budou postupo-
vat dva týmy, jak je avizováno, byl 
bych zklamán, kdybychom se mezi 
ně nevešli,“ klade si smělé cíle tre-
nér Michal Kugler. V přípravě proti 
těžkým soupeřům jeho svěřenci 
ukázali, že se nemusí bát nikoho.

Posílilo i Ráječko. Nejvíce se 
mluví o kanonýru Sehnalovi, který 
se již v sestavě přes zimu zabyd-
lel. „Na jeho, řekněme, vlažnějším 
přístupu k tréninkům se ale nic ne-
změnilo ani po příchodu k nám,“ 
prozradil s úsměvem trenér Lu-
bomír Zapletal. Jak řekl, ani nic 
jiného neočekával. Jeho tým vy-
hrál bez porážky „béčkový“ turnaj 
v Líšni. „To bych ale nepřeceňoval, 
měli jsme přece jenom soupeře 
z nižších soutěží,“ dodal. Na rozdíl 
od Blanska, které jede dvakrát ven, 
se Olympia představí nejprve dva-
krát doma. Tuto neděli ji prověří 
Rajhrad, další pak Kuřim. V jejích 
silách by měl být zisk šesti bodů.

Boskovice začínají rovněž dva-
krát doma. Nejprve je prověří nevy-
zpytatelné Novosedly, za týden pak 
v derby zachraňující se Ráječtí. Jak 

uvedl prezident klubu, trenér a hráč 
v jedné osobě Jiří Vorlický, jaro 
pod hradem ale nebude jednodu-
ché. „Náš tým citelně oslabil. S ak-
tivní činností skončil kapitán Pavel 
Martínek. Do Rakouska zamířil 
Ošlejšek, na hostování do Březové 
Václavek. A přišli jen vlastní do-
rostenci Blaha, Černý a Klimeš,“ 
krčí rameny. Jak řekl, situace není 
právě růžová. „Na naší nastavené 
fi losofi i a koncepci se však nic ne-
mění,“ doplnil.

Aby to v Rájci-Jestřebí neměli 
jednoduché, jaro začínají dvěma 
zápasy na hřištích soupeřů. Nejpr-
ve zamíří do Znojma, pak do Bos-
kovic. Nový trenér Jaroslav Málek 
dělal přes zimu možné i nemožné 
pro doplnění kádru. K návratu pře-
mluvil stopera Pavlíka, univerzála 
Mazala, velkou radost mají fanouš-
ci z toho, že budou moci znovu 
doma vidět patrně nejlepšího hrá-
če historie klubu Ondřeje Čepy. 
Z Lipovce přišel zkušený Vágner. 
„Zbytek doplňují mladíci, mnozí 
bez jakékoliv zkušenosti z této sou-
těže. O záchranu se chceme roz-
hodně poprat, ale bude to nesmírně 
těžké,“ pokyvuje hlavou předseda 
klubu Jiří Müller.

Bořitovští jsou po podzimu v I.A 
třídě devátí. Bezprostřední ohrože-
ní sestupem sice aktuálně nehrozí, 

manažer Alois Ťoupek to ale nepře-
ceňuje. „Neděláme si žádné iluze, 
záchrana je pořád náš hlavní cíl. Co 
bude potom, se uvidí,“ plánuje. Jak 
uvedl, příprava splnila jeho před-
stavy jen částečně. „Nespokojen 
jsem byl především s docházkou 
hráčů na tréninky,“ upřesnil. V klu-
bu došlo ke změně na postu tenéra. 
„Jaroslav Sýs skončil z pracovních 
důvodů, problémy měl i s dojíždě-
ním. Nahradí ho jeho dosavadní 
asistent Stanislav Blažek,“ prozra-
dil Ťoupek.

Týmy v I.B třídě mají rozdílné 
problémy. Zatímco v Lipovci zů-
stal stabilizovaný kádr, který by 
se rád nadále pohyboval ve středu 
tabulky, v Černé Hoře se jara tro-
chu bojí. „Do Rájce se vrátili Čepa, 
Mazal a Štrof, do Lysic Měcháček a 
Jonáš. Nějaké posily stále ještě hle-
dáme, nijak růžově to ale nevidím,“ 
bojí se manažer Květoslav Kopec-
ký. Naopak v Kunštátě by se rádi 
poprali o postup do vyšší soutěže. 
„Kádr se stabilizoval, navíc přišel 
šikovný Adámek. Zkusíme to,“ ne-
bojí se trenér Petr Loukota.

Příští týden začínají i okresní 
soutěže. Zajímavý bude boj titul 
okresního přeborníka. S největší 
pravděpodobností si to spolu roz-
dají Sloup a Blansko B, překvapení 
ale nelze vyloučit.
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inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

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

Kontakt na inzerci:
777 008 399

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

Hledám hospodyni do domác-
nosti. Jen z Boskovic. Volejte 
725 415 008.

PŮJČKY - SPOLUPRACU-
JI S 1 VĚŘITELEM!!! Tel.: 
732 547 490, 734 277 263, 
e-mail: pujckainfo@seznam.cz.

Nabízím praci mobilní ma-
sér.731 153 057, levapsacen@
seznam.cz, www.masaze.info/
pavel-necas.

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

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

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Vedoucí ATC Olšovec Jedovnice
Popis pozice:

vedení kolektivu zaměstnanců, komplexní zodpovědnost za po-
skytované služby, komunikace se zákazníky a dalšími stranami, 
úzká spolupráce s jednateli a plnění jejich pokynů, plánování 
rozvoje a plnění schválených cílů, odpovědnost za hospodaření, 
provozní činnost, aktivní vyhledávání klientů, správa rezervační-
ho systému, apod. 

Požadujeme: 
úplné střední vzdělání s maturitou
praxi na vedoucí pozici
znalost AJ (případně NJ) slovem i písmem
znalost práce na PC (MS Outlook, MS Office, Internet Explorer)
komunikační, prezentační a obchodní dovednosti 
časovou a pracovní flexibilitu 
reprezentativní vystupování 
organizační schopnosti, spolehlivost a loajalitu
zaslání životopisu na e-mail kemp@olsovec.cz v ČJ i AJ 

 (případně v NJ) do 6. dubna 2012
ŘP skupiny B, bezúhonnost 

Uvítáme:
zkušenost s poskytováním služeb v cestovním ruchu, 

 případně i pohostinství a ubytovacích službách
znalost regionu a jeho turisticky významných míst
VŠ vzdělání výhodou 

Nabízíme: 
pracovní poměr na dobu určitou s výhledem změny na dobu 

 neurčitou po zapracování
možnost seberealizace
příležitost učit se novému
ohodnocení s fixní částí v rozmezí 20–25 tis. Kč HM dle 

 zkušeností a pohyblivou motivační složkou dle prokazatelně 
 dosažených výsledků

služební telefon, PC/NTB 
nástup možný ihned nebo dle vzájemné dohody

Pro další informace k této pozici kontaktujte jednatele Olšovce s.r.o.:

Leoš Blažek, blazekl111@seznam.cz
Ing. Oldřich Horák, oldrichhorak@seznam.cz

Ing. Radek Lebiš PhD., r.lebis@post.cz

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS!

Thajsko - Mexiko - Kapverdy - Dominikana -
Emiráty - Zanzibar - Kuba 

EGYPT – Vaše jistota za výhodnou cenu!  

CHORVATSKO * BULHARSKO = ALL INCLUSIVE 
ANDALUSIE * SICÍLIE * letecky z BRNA!

Letecké zájezdy dotované pro 

Stále jsi s námi...
 Dne 26. 3. 2012 uplyne

pět smutných let od úmrtí 

pana Františka Zeráka 
z Újezda u Černé Hory  

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Prodám cihlový byt 2+1 
v centru Blanska, s vlastním plyn. 
kotlem, a sklep. kojemi.Nákla-
dy bydlení cca 1 000 Kč/měs. 
Cena k jednání 1 290 000 Kč 
možnost slevy. A dům na vesnici 
k rekonstrukci se zahradou, cena 
700 000 Kč, též k jednání. Tel.: 
606 880 156.

Prodej stavebního pozemku 
Černá Hora o výměře 560 m2, IS, 
příjezd 812 tis. Kč. Tel.: č.728 
140 655.

Doučím matematiku na zá-
kladní, střední i vysokou školu.V 
případě zájmu volejte na telefon-
ní číslo 774 603 345.

Prodám brambory ke kon-
zumaci, tříděné, odrůda Rafa-
ela, varný typ A, balení po 25 
kg nebo podle požadavku, cena: 
6 Kč/ kg Prodám sadbové bram-
bory, odrůda Rafaela, poloranná, 
žlutomasá, cena: 8 Kč/kg. Tel.: 
603 951 972.

Prodej stavebního pozemku 
Lysice o výměře 1 825 m2, IS, ob-
délník. tvar, cena 872 tis. Kč. Tel. 
č. 728 140 655.

Prodám zahradu v Rájci - 
Jestřebí 600 m s malou chatkou 
3x6 m. Prosím volejte po čtrnácté 
hodině na tel.: 731 447 961. Cena 
dohodou.

Prodej bytu DB smožn.do OV 
1+1 Blansko-sever, panel, lodžie, 
plast. okna. Cena 960 tis. Kč. 
Tel.: 728 140 655.

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

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

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

Prodám brambory odrůdy 
Rossela - konzumní 5,--/kg a sad-
bové 6,--/kg. Po dohodě dovezu.
Tel.: Kunštátsko 606 920 940. 

Z pozůstalosti po vojácích, 
letcích, partyzánech, SNB 
koupím medaile, odznaky, prů-
kazy, foto, písemnosti. Tel.: 
608 420 808.

Koupím byt 
1+1 v osobním 
vlastnictví v Bo-
skovicích. Tel.: 
731 932 222.

Prodám RD 
4+1 v Ludíkově. 
Tel.: 723 362 310.

Koupím garáž 
v Boskovicích 
na ulici Otaka-
ra Kubína. Tel.: 
723 362 310.

Koupím pšeni-
ci a ječmen. Tel.: 
723 830 686.

Koupím krmné 
brambory. Tel.: 
516 442 649.

KONKURS

Starosta obce Cetkovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona 

a

 

 nebo na www

Prodám 
zavedenou 

CESTOVNÍ AGENTURU 
v Blansku.

Cena dohodou.

Tel.: 724 353 616

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ, KINEZIOLOGIE
BIOREZONANČNÍ PŘÍ-

STROJ BICOM 2000 je 
velmi účinný nástroj ce-
lostní medicíny. Je to te-
rapeu  cký přístroj, který 
funguje na principu elek-
tromagnet. rezonance . 
V lékařství se využívá již 
25 let. Účinnost při odvy-
kání kouření má 85-90%. 
Snímá elektromag.pole cigarety a dokáže toto pole odejmout z člově-
ka kuřáka a ten již potom nemá chuť na cigaretu. Podrobnos  , videa 
z terapie i reference lékařů shlédněte na www.umimezit.webnode.
cz. Přístroj disponuje elektroakupunkturním testováním zdravotního 
stavu a následně vybere programy vhodné pro léčbu. Dokáže vyladit 
zdravotní stav, ulevit zátěži organismu. Dokáže pomoci i lidem závislým 
na drogách, alkoholu nebo řeší psychické po  že. KINEZIOLOGIE ONE 
BRAIN - metoda odstraňování psychických problémů na základě svalo-
vých testů a jednoduchých cviků. Pomáhá odstranit řečové vady dě   
i dospělých, nevhodné chování u dě  , stresy, řeší partnerské i vztahové 
problémy/rodiče-dě  , šéf-podřízený…/, různé fobie i strachy/že nebu-
du mít práci, peníze, že se něco stane…/ 

NUTNÉ SE OBJEDNÁVAT. TEL. 724 129 171 JANA MANDOKOVÁ 
RÁJEČKO, DLOUHÁ 84

 www.umimezit.webnode.cz

Koupím králikárnu. Tel.: 
516 442 649.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

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

Prodám novou postel, šířka 
160 cm, IKEA, PC 16 000 nyní 
8 000 Kč. Možno vyzkoušet. Tel.: 
602 786 025.

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

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

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

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

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

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

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

Koupím krmné brambory. 
Tel.: 516 442 649.

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

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

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

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

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

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



basketbal
LIVEBOX OP muži: Boskovice – Hu-

sovice 73:106. Tesla – Blansko 58:55. Bos-
kovice – Husovice B 92:68. Žabovřesky B 
– Blansko 67:56. 
  1.  Husovice  22  21  1  1827:1258  43
  2.  Boskovice  22  18  4  1816:1490  40
  3.  Vysočina  22  15  7  1552:1449  37
  4.  Kyjov  22  14  8  1431:1376  36
  5.  Černovice  22  13  9  1639:1505  35
  6.  Žabovřesky B  22  13  9  1521:1415  35
  7.  Žďár  22  10  12  1460:1521  32
  8.  Tesla  22  9  13  1357:1497  31
  9.  Babice  22  6  16  1490:1687  28
  10.  Husovice B  22  5  17  1442:1660  27
  11.  Znojmo  22  5  17  1395:1742  27
  12.  Blansko  22  3  19  1273:1603  25

OP ženy: Podolí – Blansko 78:56. Vyso-
čina – Blansko 44:70.
  1.  Univerzita B  15  14  1  1207:762  29
  2.  Tesla  15  13  2  996:763  28
  3.  Žďár  15  12  3  1138:828  27
  4.  Podolí  16  11  5  1131:916  27
  5.  Blansko  15  9  6  919:901  24
  6.  VSK UNI  16  5  11  878:1046  21
  7.  Tišnov  15  5  10  800:904  20
  8.  Kyjov  15  5  10  838:971  20
  9.  Vysočina  16  1  15  739:1358  17
  10.  Bílovice  14  1  13  814:1011  15 

fl orbal
3. liga muži: TJ Sokol Brno Židenice – 

Atlas ČKD Blansko 4:1. Panthers Otrokovi-
ce B – Atlas ČKD Blansko 3:2.
  1.  Klobouky  16  12  2  2  97:60  38
  2.  Hluk  16  12  1  3  123:64  37
  3.  Holešov  16  11  2  3  100:56  35
  4.  Židenice  16  9  0  7  84:72  27
  5.  Pohoda  16  8  2  6  94:88  26
  6.  Bučovice  16  8  0  8  96:106  24
  7.  Znojmo B  16  7  2  7  92:98  23
  8.  Počenice  16  7  1  8  93:84  22
  9.  Otrokovice B  16  7  1  8  75:83  22
  10.  Blansko  18  2  0  16  63:128  6
  11.  Skurut Hai  18  1  1  16  79:157  4

Jihomoravský přebor muži: Bulldogs 
Brno C – FBO Orel Boskovice B 4:2. MAC 
Eagles Brno – TJ Sokol Adamov 5:6. FBO 
Orel Boskovice B – FBC Sokol Ivanovice na 
Hané B 8:2. Adamov – Psycho Brno B 5:5. 
  1.  Bulldogs C  16  11  2  3  70:51  35
  2.  Adamov  16  11  1  4  102:61  34
  3.  Psycho B  16  10  2  4  93:64  32
  4.  Eagles  16  9  2  5  88:64  29
  5.  Boskovice B  16  8  1  7  87:69  25
  6.  VSK MZLU  16  8  1  7  84:78  25
  7.  Gullivers C  16  7  2  7  95:69  23
  8.  Sokol III  16  7  2  7  92:112  23
  9.  Ivanovice B  16  1  2  13  59:113  5
  10.  Univerzita  16  0  1  15  42:131  1

3. liga junioři: Val. Klobouky – Atlas 
ČKD Blansko 13:3. Atlas ČKD Blansko – 
SFK Slovácko-Sokol Hodonín 5:17.
  1.  Zlín  19  17  1  1  138:64  52
  2.  Holešov  19  11  2  6  108:76  35
  3.  Hodonín  19  10  3  6  107:72  33
  4.  Val. Klobouky  19  10  2  7  105:78  32
  5.  Hornets Brno  19  9  2  8  82:83  29
  6.  Blansko  19  5  0  14  70:161  15
  7.  Slavkov  19  3  4  12  64:97  13
  8.  Hattrick  19  3  2  14  57:100  11

fotbal
Přípravné zápasy 

Bořitov – Boskovice 3:6 (2:0), Bezděk 
2, Richtr – Šafařík, Janíček 2, Preč, Vorlic-
ký. Bořitov: Hlavoněk – Jakubec, Mareček, 
Koláček, Feifer – Vavřík, Janíček, Jelínek, 
Dornaj – Bezděk, Richtr. Střídal Vlk. Bos-
kovice: Švéda – Horák Jak., Šafařík, Müller, 
Adamec – Kalášek, Preč, Horák Jan, Stara 
– Janíček, Blaha. Střídali Fojt J., Vykoukal, 
Vorlický, Přikryl, Klimeš. 

HFK Olomouc – Blansko 4:0 (2:0). 
Blansko: Bednář - Bubeníček, Maška, Šplí-
chal, Šíp – Cupal J., Zouhar - Doležel, Jan-
da. Šenk – Crhák. Střídali Juran, Martinec, 
Jarůšek, Sedláček.

Líšeň B – Ráječko 1:4 (0:2), Sehnal J. 
2, Sehnal V., Lajcman. Ráječko: Kučera – 
Bartoš, Wutka, Lajcman, Badura – Štrajt, 
Sehnal V., Tenora, Sehnal J. – Sehnal M., 
Tajnai. 

Boskovice – Bystrc 0:6 (0:1). Bosko-
vice: Švéda – Horák Jak., Šafařík, Müller, 
Adamec – Fojt J., Preč, Sedlák, Stara – Ja-
níček, Vorlický. Střídali Blaha, Vykoukal, 
Černý, Kalášek.

Černá Hora – Kuřim 0:7 (0:5). Černá 
Hora: Trávníček – Kapoun, Kolář, Tatíček, 
Pejcal – Jelínek, Němec, Širůček, Čech – 
Honsnejman, Absats. Střídali Stejskal Pa-
vel, Stejskal Petr.

Rájec-Jestřebí – Březová 4:2 (2:0), 
Čepa, Macháček, Hájek, Stupka. Rájec: 
Zouhar – Štrof, Pavlík, Vágner, Skácel 
– Pavlíček, Sedlák, Hájek, Palkaninec – 
Čepa, Macháček. Střídali Klíma, Pokorný, 
Stupka, Kubásek.

Lipovec – Dědice 2:1 (2:0), Sedlák M., 
Sedlák R. Lipovec: Sedlák O. – Marušák, 
Sedlák M., Zouhar V., Musil L. – Pernica, 
Sedlák M., Horáček L., Sedlák R. – Zouhar 
M., Horáček R. Střídali Hebert, Musil F.

Kunštát – Kuřim 2:2 (1:0), Adámek, 
Boček. Kunštát: Loukota I. – Loukota O., 
Horák, Šmerda, Bednář – Boček, Vlasák, 
Španěl, Mihola – Adámek, Truhlář.

hokej
Okresní přebor Blansko

Konečná tabulka
  1.  Rájec  16  14  1  0  1  125:41  44
  2.  HC Blansko  16  13  0  1  2  136:48  40
  3.  Březina  16  11  0  0  5  77:56  33
  4.  Dynamiters B  16  7  0  0  9  54:58  21
  5.  Adamov  16  6  0  1  9  60:72  19
  6.  Lysice  16  5  2  0  9  47:70  19
  7.  Letovice  16  4  2  1  9  59:102  17
  8.  Černá Hora  16  2  2  2  10  52:96  12
  9.  Sloup  16  3  0  2  11  49:116  11

kuželky
1. liga ženy: KK Slavia Praha – TJ 

ČKD Blansko 6:2 (3282:3163), Ševčíko-
vá 560, Daňková 494, Musilová D. 494, 
Nevřivová 517, Lahodová 533, Kalová 
562. TJ ČKD Blansko – KK Šumperk 8:0 
(3197:2820), Musilová D. 538, Lahodová 
481, Šmerdová 526, Kalová 560, Daňková 
508, Ševčíková 584. 
  1.  Slavia  19  17  0  2  113,5:38,5  34
  2.  Přerov  19  14  2  3  103,0:49,0  30
  3.  Blansko  19  12  1  6  93,0:59,0  25
  4.  Jičín  19  10  0  9  69,0:83,0  20
  5.  Zábřeh  19  8  3  8  74,0:78,0  19
  6.  Duchcov  18  9  0  9  71,0:73,0  18
  7.  Náchod  19  9  0  10  76,5:75,5  18
  8.  Husovice  19  7  2  10  65,0:87,0  16
  9.  Konstruktiva  19  7  0  12  65,5:86,5  14
  10.  Val. Meziříčí  19  5  2  12  61,0:91,0  12
  11.  Šumperk  19  5  1  13  53,5:98,5  11
  12.  Chýnov  18  4  1  13  59,0:85,0  9

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK 
Hagemann Opava 1:7 (3236:3354), Porub-
ský 560, Němec 578, Novotný 522, Kolařík 
507, Honc 539, Flek R. 530. KK Šumperk 
– TJ ČKD Blansko 3:5 (3257:3350), Honc 
585, Němec 561, Flek R. 556, Novotný 523, 
Porubský 582, Kolařík 543. 
  1.  Opava  19  13  0  6  91,0:61,0  26
  2.  Val. Meziříčí  19  12  1  6  100,0:52,0  25
  3.  Olomouc  19  12  1  6  92,5:59,5  25
  4.  Rosice  19  12  1  6  87,0:65,0  25
  5.  Vyškov  19  11  0  8  85,0:67,0  22
  6.  Zábřeh  19  10  2  7  81,0:71,0  22
  7.  Blansko  19  8  3  8  71,0:81,0  19
  8.  MS Brno  19  9  0  10  75,0:77,0  18
  9.  MS Brno B  19  8  0  11  79,0:73,0  16
  10.  Šumperk  19  6  0  13  58,5:93,5  12
  11.  Ratíškovice  19  5  0  14  56,0:96,0  10
  12.  Přemyslovice  19  4  0  15  36,0:116,0  8

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Sparta Kutná Hora 7:1 (3204:3081), Šmer-
da 507, Procházka 551, Stloukal 514, 
Havíř 530, Hlavinka 561, Flek J. 541. TJ 
BOPO Třebíč – TJ ČKD Blansko B 7:1 
(3317:3130), Flek J. 531, Procházka 550, 
Šplíchal 534, Hlavinka 560, Šmerda 474, 
Hédl 481. 
  1.  Vracov  19  14  0  5  96,0:56,0  28
  2.  Benešov  19  13  0  6  100,5:51,5  26
  3.  Dubňany  19  11  1  7  88,0:64,0  23
  4.  Kutná Hora  19  11  1  7  79,5:72,5  23
  5.  Mistřín  19  11  0  8  88,0:64,0  22
  6.  Jihlava  19  10  0  9  79,5:72,5  20
  7.  Třebíč  19  9  1  9  76,0:76,0  19
  8.  Dačice B  19  9  0  10  73,5:78,5  18
  9.  Blansko B  19  8  1  10  67,5:84,5  17
  10.  Ivančice  19  8  0  11  64,0:88,0  16
  11.  Jihlava B  19  3  3  13  53,5:98,5  9
  12.  Č. Budějovice  19  3  1  15  46,0:106,0  7

3. liga ženy: TJ Odry – TJ ČKD Blansko 
B 4:2 (1623:1600), Řehůřková 413, Musilo-
vá N. 423, Klimešová 389, Slavíčková 375. 
TJ ČKD Blansko B – TJ Jiskra Otrokovice 
2:4 (1560:1662). Řehůřková 393, Slavíčko-
vá 429, Klimešová 331, Musilová 407.
  1.  Olomouc B  12  11  0  1  55,0:17,0  22
  2.  MS Brno  12  8  1  3  46,5:25,5  17
  3.  Otrokovice  12  7  2  3  45,0:27,0  16
  4.  Odry  12  7  0  5  41,0:31,0  14
  5.  Zábřeh B  12  6  1  5  36,0:36,0  13
  6.  Blansko B  11  4  0  7  25,0:41,0  8
  7.  Nový Jičín  11  2  0  9  14,5:51,5  4
  8.  Vyškov B  12  0  0  12  19,0:53,0  0

Divize: TJ Podlužan Prušánky – TJ ČKD 
Blansko C 7:1 (2681:2525), Pliska 435, 
Musil 414, Stloukal 427, Henzl 433, Flek 
M. 381, Hédl 435. TJ Sokol Brno Husovice 
B – TJ ČKD Blansko C 7:1 (3221:3074), 
Pliska 541, Henzl 538, Musil 534, Flek M. 
510, Stloukal 478, Hédl 473. 
  1.  Husovice B  21  17  1  3  117,0:51,0  35
  2.  Valtice  21  16  2  3  109,5:58,5  34
  3.  Prušánky  21  13  1  7  104,0:64,0  27
  4.  Ratíškovice B  21  12  1  8  90,0:78,0  25
  5.  MS Brno C  21  12  1  8  89,0:79,0  25
  6.  Čejkovice  21  12  0  9  88,0:80,0  24
  7.  Vsetín  21  10  1  10  90,0:78,0  21
  8.  Sokol IV  21  10  1  10  83,5:84,5  21
  9.  Luhačovice B  21  9  0  12  81,0:87,0  18
  10.  Vyškov B  21  8  2  11  79,5:88,5  18
  11.  Telnice  21  8  1  12  71,0:97,0  17
  12.  Blansko C  21  6  0  15  70,0:98,0  12
  13.  Otrokovice  21  5  0  16  58,0:110,0  10
  14.  Slavičín B  21  3  1  17  45,5:122,5  7

Okresní podniková liga, extraliga: 
VMS – Kadeřnictví ES 1232:1214, Gruber 
264, Starý K. 260 - Žitník 274, Král 251. 
VVR B – ČBE A 1238:1218 Kakáč 261, 
Černoch 259 - Špidla 267, Seďa 264. VVR 
A – JEZAT 1221:1206, Flek 278, Kocman 
245 - Víšek 260, Jalový 248. A je to – Ku-
želkáři VB Leasing 1194:1360, Pařil 260, 
Bašný 247 - Nezval 285, Zouhar 281. VMS 
– VVR B 1256:1248, Nejezchleb 274, Gru-
ber 261 - Semrád M. 259, Kakáč 253. Ku-
želkáři VB Leasing – Catering 1286:1174, 
Brychta 271, Malits A. 264 - Volf D. 257, 
Hladík 241. JEZAT – A je to 1226:1282, 
Beneš 274, Jalový 252 - Brtníček 266, 
Buchta 261.
  1.  VB Leasing  15  13  0  2  1288,33  26
  2.  VMS  15  9  0  6  1255,47  18
  3.  A je to  15  9  0  6  1244,27  18
  4.  VVR A  14  8  0  6  1243,79  16
  5.  RI Okna  14  8  0  6  1241,79  16
  6.  VVR B  14  7  0  7  1242,21  14
  7.  ČBE A  14  7  0  7  1237,64  14
  8.  Kadeřnictví  14  6  0  8  1209,21  12
  9.  Catering  14  3  0  11  1204,71  6
  10.  JEZAT  15  2  0  13  1196,47  4

1. liga: AKK – Koloniál 1199:1205, Kunc 
259, Barša a Zachar oba 244 - Šlajch 271, 
Kuchař 263. Rapid – Orel 1231:1193, Hraz-
díra 261, Brázda a Růžička ml. oba 249 - Ha-
soň Jiří 282, Hének 274. BODOS – ITAB 
1201:1221, Vybíhal 264, Pařil 254 - Maš-
ka 272, Odehnal 252. Koloniál – BODOS 
1186:1218 Kuchař 266, Zouhar 243 - Pařil 
276, Vybíhal 266. Orel – Blanzek 1151:1180, 
Dvořák 243, Šoba 242 - Uhlíř 260, Grim 
245. KSK – AKK 1266:1206, Kocourek 287, 
Kolář 267 - Slavíček 255, Barša 247. Rapid – 
Tech Trading 1216:1209, Brázda 267, Char-
vát 259 - Klimeš 261, Gross 244.
  1.  KSK  15  11  0  4  1250,87  22
  2.  Turbo Technics  15  11  0  4  1228,13  22
  3.  ITAB  15  10  0  5  1221,60  20
  4.  Tech Trading  15  8  0  7  1204,53  16
  5.  BODOS  15  8  0  7  1188,00  16
  6.  AKK  15  8  0  7  1161,53  16
  7.  Rapid  15  7  0  8  1183,60  14
  8.  Blanzek  15  4  0  11  1171,67  8
  9.  Koloniál  15  4  0  11  1166,60  8
  10.  Orel  15  4  0  11  1163,67  8

2. liga: Relax Club – Hasiči 1118:1198, 
Černý 264, Polák M. 245 - Majer 263, 
Opluštil 257. Psychodrama – Eko System 
1033:1101, Šehýr 229, Bernard 227 - Zou-
har 244, Pšenčík 237. Nemocnice – JMP 
1214:1107, Tichý 254, Jedináková 245 
- Dostál 230, Kozák 228. SPŠ – ČBE B 
1070:1124, Nečas 261, Šíbl 223 - Šváb 241, 
Troubil 239. 
  1.  Nemocnice  16  12  0  4  1164,25  24
  2.  Hasiči  15  10  0  5  1154,60  20
  3.  ČBE B  15  10  0  5  1124,60  20
  4.  JMP RC  15  9  0  6  1152,47  18
  5.  Profi  Weld  15  8  0  7  1130,00  16
  6.  Relax Club  15  8  0  7  1125,33  16
  7.  EKO Systém  15  6  0  9  1092,53  12
  8.  SPŠ  15  5  0  10  1097,40  10
  9.  Psychodrama  15  0  0  15  966,53  0

stolní tenis
RP I: Rohozec – Šošůvka 8:10, Bosko-

vice B – Žďárná 10:8, Voděrady – Zbrasla-
vec B 11:7, Blansko D – Rudice odl., Křetín 
B – Kunštát 14:4, Vysočany – Křetín 8:10, 
Zbraslavec B – Šošůvka 7:11, Boskovice B 
– Voděrady 6:12, Rohozec – Žďárná 11:7, 
Křetín – Rudice nehl., Vysočany – Křetín B 
5:13, Blansko D – Kunštát nehl.
  1.  Žďárná  16  12  1  3  0  171:117  41
  2.  Voděrady  16  11  1  4  0  173:115  39
  3.  Zbraslavec B  16  8  4  4  0  161:127  36
  4.  Boskovice B  16  9  1  6  0  157:131  35
  5.  Šošůvka  16  9  1  6  0  140:148  35
  6.  Rohozec  16  6  3  7  0  137:151  31
  7.  Křetín B  16  9  0  7  0  149:139  34
  8.  Křetín  15  7  2  6  0  136:134  31

  9.  Vysočany  16  6  1  9  0  133:155  29
  10.  Kunštát  15  6  0  9  0  123:147  27
  11.  Blansko D  14  2  0  12  0  101:151  18
  12.  Rudice  14  1  0  13  0  93:159  16

OP I: Žďárná B – Adamov 8:10, Svitáv-
ka – Veselice 10:8, Rájec – Jestřebí 13:5, 
Bořitov – Petrovice 10:8, Voděrady B – Va-
novice 10:8, Zbraslavec C – Šošůvka B 9:9, 
Adamov – Rájec 8:10, Jestřebí – Veselice 
13:5, Svitávka – Žďárná B 16:2, Šošůvka 
B – Petrovice 10:8, Vanovice – Zbraslavec 
C 11:7, Bořitov – Voděrady B 16:2.
  1.  Rájec  16  14  1  1  0  202:86  45
  2.  Svitávka  16  12  0  4  0  177:111  40
  3.  Jestřebí  16  11  0  5  0  179:109  38
  4.  Adamov  16  8  2  6  0  144:144  34
  5.  Žďárná B  16  7  1  8  0  127:161  31
  6.  Veselice  16  6  3  7  0  141:147  31
  7.  Šošůvka B  16  6  3  7  0  133:155  31
  8.  Bořitov  16  5  4  7  0  150:138  30
  9.  Zbraslavec C  16  5  3  8  0  126:162  29
  10.  Voděrady B  16  5  1  10  0  118:170  27
  11.  Petrovice  16  3  2  11  0  123:165  24
  12.  Vanovice  16  4  0  12  0  108:180  24

OP II: Borotín – Němčice 3:15, Křetín 
C – Olešnice 8:10, Boskovice C – Letovice 
13:5, Veselice B – Jestřebí B 3:15, Svitáv-
ka B – Vysočany B 9:9, Rohozec B – Bru-
mov 9:9, Němčice – Letovice 13:5, Křetín 
C – Boskovice C 6:12, Borotín – Olešnice 
9:9, Veselice B – Rohozec B 6:12, Brumov 
– Vysočany B 10:8, Jestřebí B – Svitávka 
B 9:9.
  1.  Boskovice C  16  13  2  1  0  183:105  44
  2.  Olešnice  16  12  2  2  0  180:108  42
  3.  Křetín C  16  8  2  6  0  160:128  34
  4.  Němčice  16  9  0  7  0  159:129  34
  5.  Letovice  16  8  2  6  0  149:139  34
  6.  Borotín  16  6  3  7  0  138:150  31
  7.  Brumov  16  9  1  6  0  162:126  35
  8.  Rohozec B  16  6  4  6  0  130:158  32
  9.  Svitávka B  16  6  4  6  0  143:145  32
  10.  Vysočany B  16  4  5  7  0  131:157  29
  11.  Jestřebí B  16  2  1  13  0  118:170  21
  12.  Veselice B  16  0  0  16  0  75:213  16

OP III: Rohozec C – Vanovice B 11:7, 
Šošůvka C – Rájec B 8:10, Kunštát B – 
Okrouhlá 12:6, Lhota Rapotina – Zbrasla-
vec D 8:10, Petrovice B – Letovice B 13:5, 
Křetín D – Vysočany C 9:9, Okrouhlá – Va-
novice B 9:9, Kunštát B – Šošůvka C 13:5, 
Rohozec C – Rájec B 5:13, Křetín D – Lho-
ta Rapotina 10:8, Letovice B – Vysočany C 
7:11, Petrovice B – Zbraslavec D 12:6.
  1.  Rájec B  16  15  0  1  0  202:86  46
  2.  Kunštát B  16  13  1  2  0  191:97  43
  3.  Okrouhlá  16  11  2  3  0  186:102  40
  4.  Šošůvka C  16  8  3  5  0  162:126  35
  5.  Rohozec C  16  7  1  8  0  138:150  31
  6.  Vanovice B  16  6  1  9  0  121:167  29
  7.  Petrovice B  16  8  1  7  0  154:134  33
  8.  Vysočany C  16  5  4  7  0  120:168  30
  9.  Křetín D  16  5  2  9  0  121:167  28
  10.  Zbraslavec D  16  3  3  10  0  106:182  25
  11.  Letovice B  16  2  2  12  0  107:181  22
  12.  Lh. Rapotina  16  2  2  12  0  120:168  22

OS I: Žďárná C – Petrovice C 12:6, 
Němčice B – Kuničky 13:5, Voděrady 
C – Velenov 5:13, Šošůvka D – Vanovi-
ce C 11:7, Vysočany D – Bořitov B 14:4, 
Olešnice B – Kunštát C 12:6, Voděrady C 
– Žďárná C 8:10, Kuničky – Velenov 15:3, 
Němčice B – Petrovice C 15:3, Vanovice C 
– Kunštát C 4:14, Olešnice B – Vysočany D 
10:8, Bořitov B – Šošůvka D 16:2.
  1.  Němčice B  16  14  2  0  0  192:96  46
  2.  Kuničky  16  10  3  3  0  164:124  39
  3.  Velenov  16  11  1  4  0  164:124  39
  4.  Voděrady C  16  8  2  6  0  161:127  34
  5.  Petrovice C  16  6  4  6  0  139:149  32
  6.  Žďárná C  16  7  1  8  0  133:155  31
  7.  Bořitov B  16  9  0  7  0  161:127  34
  8.  Vysočany D  16  6  3  7  0  153:135  31
  9.  Olešnice B  16  6  2  8  0  145:143  30
  10.  Kunštát C  16  5  3  8  0  140:148  29
  11.  Šošůvka D  16  2  1  13  0  100:188  21
  12.  Vanovice C  16  1  0  15  0  76:212  18

OS II: Zbraslavec E – Okrouhlá B 4:14, 
Velenov B – Adamov B 1:17, Rájec C – 
Bořitov C 13:5, Petrovice D – Vísky 8:10, 
Olešnice C – Kunštát D 4:14, Zbraslavec F 
– Křetín E 6:12, Bořitov C – Zbraslavec E 
10:8, Velenov B – Rájec C nehl. Adamov B 
– Okrouhlá B 13:5, Olešnice C – Petrovice 
D 9:9, Kunštát D – Vísky 4:14, Křetín E – 
Lhota Rapotina B odl.
  1.  Adamov B  17  15  2  0  0  233:73  49
  2.  Bořitov C  17  13  1  3  0  191:115  44
  3.  Rájec C  16  13  1  2  0  183:105  43
  4.  Okrouhlá B  17  10  0  7  0  178:128  37
  5.  Zbraslavec E  17  8  1  8  0  162:144  34
  6.  Velenov B  16  8  0  8  0  142:146  32
  7.  Vísky  18  12  2  4  0  202:122  44
  8.  Kunštát D  18  7  2  9  0  177:147  34
  9.  Petrovice D  18  4  2  12  0  149:175  28
  10.  Olešnice C  18  3  2  13  0  97:227  26
  11.  Lhota Rapotina B  15  6  0  8  1  95:175  26
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  12.  Křetín E  15  3  0  12  0  91:179  21
  13.  Zbraslavec F  16  0  1  15  0  62:226  17

Okresní bodovací turnaj mládeže, 
Svitávka

Nejmladší žáci: 1. Novohradský (Petro-
vice), 2. Zukal (Vysočany), 3. Nečas (Leto-
vice), 4. Maresch (Olešnice). Mladší žáci: 
1. Novohradský (Petrovice), 2. Koumar, 
3. Šmerda, 4. Žáček (všichni Rájec). Starší 
žáci: 1. Horváth (Boskovice), 2. Sedláčko-
vá (Olešnice), 3. Král (Olešnice), 4. Janáč 
(Vysočany). Dorost: 1. Peterka (Svitáv-
ka), 2. Dvořáček (Svitávka), 3. Sedláčková 
(Olešnice), 4. Zemánková (Boskovice). 

šachy
Okresní šachový turnaj v Lipovci, 16. 

ročník: 1. Dobeš, 2. Petr (oba Boskovice) 
oba 7, 3. Chládek Vl., 4. Handl (oba Lipo-
vec), 5. Hubený (Boskovice), 6. Ševčík D. 
(Lipovec) všichni 6,5, 7. Hloušek (Lipo-
vec), 8. Boháček Milan (Boskovice) oba 6, 
9. Moc R. (Blansko), 10. Sekanina.

Okresní turnaj v bleskové hře, Sloup: 
1. Ševčík L. (Boskovice) 18,5, 2. Chládek 
V. (Lipovec), 3. Chloupek (Boskovice) 17, 
4. Moc M. (Blansko), 5. Hloušek (Lipovec) 
oba 16, 6. Marek (Boskovice) 14,5, 7. Fiala 
(Lipůvka), 8. Moc R. (Blansko), 9. Špičák, 
10. Baláž (oba Sloup) všichni 14.

KP I: Lipovec – ŠK 64 Brno 5:3, Seka-
nina, Handl, Habina 1, David, Pisk, Kopři-
va, Chládek Vl. 0,5.
  1.  Kuřim  10  9  0  1  49,0  30  27
  2.  Lipovec  10  8  0  2  49,5  30  24
  3.  MS Brno  10  8  0  2  48,0  29  24

  4.  Bystrc  10  6  1  3  41,0  17  19
  5.  Znojmo  10  5  1  4  40,5  18  16
  6.  Duras C  10  4  1  5  42,5  27  13
  7.  ŠK 64  10  4  1  5  39,5  18  13
  8.  Ořechov  10  4  0  6  37,5  22  12
  9.  Lokomotiva D  10  3  1  6  34,0  17  10
  10.  Lokomotiva C  10  2  1  7  36,5  18  7
  11.  Tišnov  10  2  1  7  30,0  17  7
  12.  Vinohrady  10  1  1  8  32,0  16  4

Okresní přebor: Lipovec E – Boskovi-
ce B 3:5, Růžička 1, Šíbl st., Grim, Šíbl ml., 
Petržela – Walletzký, Marcikán, Dvořáček 
1, Veselý, Kocina, Probošt, Havel 0,5. Li-
povec D – Kunštát 4:4, Zouhar, Krejčí F. 1, 
Krejčí P., Ševčík Miloš, Longhin, Harašta 
0,5 – Mikulčický, Holík 1, Libiš st., Bla-
žek,Llibiš ml., Záboj 0,5. Lipůvka – Ada-
mov C 4,5:3,5, Kaderka, Fiala, Stloukal, 
Bílek 1, Poláček 0,5 – Mikuš, Schneider Z., 
Vysloužil 1, Klimeš 0,5. Sloup B – Rudice 
B 4,5:3,5, Baláž, Mikulášek, Kouřil, Pro-
cházka Š. 1, Pokladník 0,5 – Klinkovský 
Jiří, Toulec, Šenkýř 1, Dvořáček 0,5. Jedov-
nice – Rovečné 6,5:1,5, Matuška, Plch st., 
Kunc, Fránek, Plch ml. 1, Keprt, Nechvíla, 
Rimpler 0,5 – Řehulka, Dvořák, Čuhel 0,5.
  1.  Rudice B  9  8  0  1  48,0  36  24
  2.  Boskovice B  9  7  1  1  48,5  38  22
  3.  Jedovnice  9  6  0  3  43,5  34  18
  4.  Sloup B  9  6  0  3  41,0  32  18
  5.  Lipovec D  9  5  2  2  43,0  29  17
  6.  Lipůvka  9  3  1  5  31,5  25  10
  7.  Kunštát  9  2  1  6  24,5  14  7
  8.  Adamov C  9  2  0  7  29,0  19  6
  9.  Lipovec E  9  2  0  7  22,0  13  6
  10.  Rovečné  9  1  1  7  28,0  16  4

 (bh)

Plavkyně Rybářová vyhrála 
České Budějovice - O víkendu se v Českých Budějovicích uskutečnil 

41. ročník Velké ceny Českých Budějovic, který byl zároveň 1. kolem 
Českého poháru v plavání. Na dvoudenním mítinku padlo několik rekor-
dů Velké ceny a naše česká plavecká špička si tam mohla plnit kvalifi -
kační limity na olympijské hry do Londýna. 

To se podařilo české reprezentantce, medailistce z loňského zimního 
mistrovství Evropy ve Štětíně, chomutovské Simoně Baumrtové. Na tra-
ti 200 m znak časem 2:10,76 zaplavala nový český rekord a splnila ná-
ročný olympijský A limit, který jí zaručuje start v Londýně. Baumrtová 
je tak čtvrtou jistou olympioničkou plaveckých sportů. V Londýně má 
již jistou účast z bazénového plavání Petra Chocová a Barbora Závadová 
a z dálkového plavání Jana Pechanová. Ta letos v Českých Budějovicích 
pro nemoc chyběla, takže vítězkou nejdelší bazénové tratě 1500 m kraul 
se stala blanenská plavkyně závodící za Kometu Brno Silvie Rybářová. 
Ke zlatu na patnáctistovce ještě přidala bronz na dvoustovce motýlek. 
V hlavním závodě, kterým byla stovka kraul, zvítězil český reprezentant 
a dlouholetý nejlepší plavec v této královské disciplíně Martin Verner 
z Komety Brno. 

V nejkrásnější padesátimetrové plavecké aréně u nás se představili 
i dva plavci blanenského oddílu Michal a Jan Vencelovi. Oba si sem 
přijeli především splnit kvalifi kační limity na letní mistrovství ČR, Mi-
chal na MČR dorostu a Honza na MČR dospělých, což se jim podařilo. 
Nejlepší výsledek zaznamenal Jan Vencel v disciplíně 200 m motýlek, 
když dohmátl v první desítce na devátém místě.  (vv)

Ráječtí fotbalisté si zahráli...
Pokračování ze str. 9
Na uvolněném místě bylo započato s výstavbou nových kabin, které 

od roku 1988 slouží ke svému účelu, nově zatravněné hřiště bylo ote-
vřeno 6. srpna 1991. Fotbalový areál byl v průběhu let vylepšován o zá-
vlahové zařízení, časomíru, střídačkami, modernizací bufetu, sociálního 
zařízení a částečným osvětlením tréninkové plochy.

V sezoně 1991/92 se po dvaceti letech podařilo postoupit do I. B třídy, 
po třech letech pak o třídu výš, a dalších třech již do krajského přeboru. 
Velmi úspěšná byla sezona 2005/06, kdy se Rájeckým podařil husarský 
kousek, kterým byl postup do divize. Zasloužili se o něj noví trenéři Zá-
leský a Bureš, oba bývalí ligoví fotbalisté Zbrojovky Brno, a hráči Polák, 
Klíma, Jakubec, Pavlík, Širůček, Mazal, Palkaninec, Bubeník, Šmerda, 
Flígl, Kuběna, Hebelka, Břoušek, Dokoupil, Traxl, Janák, Krejčí, Život-
ský, Patocs, Hájek, Kolář a Janča. První divizní sezona vyšla nad oče-
kávání - konečné páté místo, ve druhé skončilo mužstvo na dvanáctém 
místě. Následující znamenala sestup do krajského přeboru, kde tým pů-
sobí i nyní. Po neúspěšném podzimu se pod novým trenérem Jaroslavem 
Málkem pokusí vybojovat záchranu v soutěži.

Úřední začátek muži v 15.30, dorost 
12.45 (pokud není uvedeno jinak)

sobota 24. března
Krajský přebor: Bzenec – Blansko 
(15.00).Znojmo – Rájec-Jestřebí 
(15.00). Boskovice – Novosedly 
(15.00).
Divize dorost: Blansko – Líšeň B 
(10.15, 12.30).

neděle 25. března
Krajský přebor: Ráječko – Raj-
hrad (15.00).

sobota 31. března
Krajský přebor: Novosedly – 
Blansko.
Divize dorost: Vrchovina – Blan-
sko (10.15, 12.30). 
I.A třída: Bořitov – Líšeň B.
I.B třída: Medlánky – Černá Hora. 
Bohdalice – Kunštát.
II. třída: Boskovice B – Vysočany 
(18.00).
III. třída: Vilémovice – V. Opatovi-
ce. Ráječko B – Lysice.
IV. třída: Doubravice B – Valchov. 
I. třída dorost: Slavkov – Rájec-
Jestřebí (13.00). 

II. třída dorost: Ráječko – Adamov 
(12.30). 

neděle 1. dubna
Krajský přebor: Ráječko – Kuřim. 
Boskovice – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Lipovec – Tišnov. 
II. třída: Doubravice – Šošůvka. 
Skalice – Letovice. Sloup – Rudice. 
Blansko B – Olomučany. Olešnice 
– Kořenec. 
III. třída: Lipůvka – Ostrov. Knínice 
– Vranová (v Bosk., 17.30). Kotvrdo-
vice – Benešov. Bořitov B – Kunštát 
B (13.15). Vavřinec – Vísky. 
IV. třída: Rozstání – Jedovnice B. 
Bukovina – Adamov (v Bukovince). 
Lažánky - Olomučany B. Lažany – 
Vilémovice B. Kořenec B – Svitáv-
ka (10.00). Skalice B – Cetkovice 
(13.00). Lomnice – Voděrady (ve 
Voděradech). 
I. třída dorost: Lipovec – Tišnov.
II. třída dorost: Sloup – Jedovnice 
(12.30). Černá Hora – Kotvrdovice. 
Lipůvka – Skalice. Svitávka – V. Opa-
tovice. Olešnice – Vísky. Drnovice – 
Cetkovice (v Cetkovicích). Letovice 
– Voděrady (ve Voděradech).  (bh)

K   
Vladimír Jirůšek

Brno, Svatá Kateřina - Minulý 
pátek proběhla v prostorách značko-
vé prodejny Honda v Brně-Řečko-
vicích malá slavnost. Teprve třinác-
tiletá Romana Tomášková, úspěšná 
motocyklová závodnice ze Svaté 
Kateřiny, kterou jsme vám před-
stavili v posledním čísle Zrcadla, 
převzala z rukou Oty Hilburgera no-
votou vonící motocykl Honda 250 
NSF-R, se kterým bude v nadchá-
zející sezoně startovat v mezinárod-
ním mistrovství ČR, které se jede 
v rámci šampionátu Alpe-Adria.
Využil jsem proto příležitost a o ně-
kolik slov požádal právě sponzora, 
mechanika a „dobrého ducha“ celé-
ho PaM servis Racing Týmu, Otu 
Hilburgera z Boskovic.

O vás je známo, že jste sám zá-
vodil a ve skromných podmínkách 
jste to dotáhl v 70. letech až do 
tehdejšího federálního mistrovství 
ČSSR. Jak se stalo, že jste se začal 
věnovat Romaně?

Asi před třemi roky mě na ni upo-

Ota Hilburger předal Romaně Tomáškové motorku
zornil Luboš Jakubec, který pro ni 
„šrouboval“ na minibajcích. Začalo 
mě to vábit a spojil jsem se s jejím 
otcem Pavlem. No a když jsem ji vi-
děl na závodech ve Vysokém Mýtě, 

jak to na vodě doslova „nakládala“ 
svým soupeřům, bylo rozhodnuto!

Co o ní můžete říct?
Za dvacet let své kariéry jsem 

nasbíral dostatek zkušeností a proto 

Romana Tomášková a Ota Hilburger. Foto Josef FaitRomana Tomášková a Ota Hilburger. Foto Josef Fait

můžu s klidným svědomím tvrdit, 
že od dob Elišky Junkové neměl náš 
motosport mezi něžným pohlavím 
větší talent. Romča si mne zcela 
získala a já mohu zodpovědně pro-
hlásit, že jsem i díky ní lépe překo-
nal následky vážného onemocnění 
a získal novou chuť do života. Ona 
má neskutečný talent a cit pro jízdu, 
umí prostě jezdit hlavou, což doka-
zovala i loni při testu na Slovakia-
ringu, kde jsme si chtěli ověřit, jak 
si povede na „dospělé“ motorce, 
na velkém okruhu a kde svým vý-
konem udivila všechny přítomné. 
Navíc je velice učenlivá, skromná 
a poslušná.

Romana právě přebrala nový 
stroj…

Když vyvstala otázka, jak dál 
pokračovat v její kariéře a nevy-
šla možnost získat pro ni jednu ze 
dvou volných stopětadvacítek přes 
AMK Brno, rozhodl jsem se, že 
věnuji prostředky na pořízení nové 
Hondy pro třídu Moto3. Romča si 
to prostě za svůj přístup k závodění 
zaslouží.
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Mediálním partnerem

24. 3. 2012

od 19:00 hod.

KONCERT KAREL GOTT RevivaL.
BOSKOVICE

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
20. 3. 630-900 1100-1600 1830-2000 1100-1200

bez relax. čás  1200-1730 1830-2000

Středa 
21. 3. 630-900 1730-1800

pro veř. 2 dráhy 1800-2100 1530-2100

Čtvrtek 
22. 3. 1200-1500 1830-2100 1100-1200

bez relax. čás  1200-1530 1830-2100

Pátek 
23. 3. 1200-1600 1700-1830

pro veř. 1 dráha 1830-2100 1000-1600 1700-2100

Sobota 
24. 3. 1000-1300 1600-2100 1000-1300 1600-2100

Neděle 
25. 3. 900-2000 900-2000

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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

Mola nad řekou, amfiteátr...
Pokračování ze str. 5
„Děkujeme všem Blanenským, kteří přišli, za jejich cenné podně-

ty a zkušenosti. Místní se zde osvědčili jako nenahraditelní znalci, kteří 
ví, jak a v jakých denních i ročních dobách dění na místech funguje. Své 
mohou říci k nábřeží ještě i ostatní Blanenští. Pro ně jsme připravili an-
ketu, jejíž výsledky předáme studentům. Děkujeme také Městu Blansku, 
které vyhlásilo architektonickou soutěž pro studenty a díky jehož zájmu 
a podpoře se uskutečnilo čtvrteční setkání obyvatel Blanska a studentů,“ 
podotýká Monika Vokálová z Ekologického institutu Veronica, který byl 
organizátorem čtvrtečního setkání. Anketa je k vyplnění jak elektronicky 
na www.veronica.cz/svitava, tak je k dostání v tištěné podobě v Galerii 
města Blanska a v Kině Blansko. Ti, kteří připíší do formuláře i svůj te-
lefon nebo e-mail, mohou získat po vylosování volné lístky do kina nebo 
celoroční vstupné do Galerie města Blanska. 

Akci ocenili i studenti. Pro většinu z nich bylo setkání s místními v teré-
nu novou zkušeností a jak uvedli v hodnotících dotaznících, tak i cennou. 
Mnohými nápady Blanenských jako např. zázemím pro vodáky, amfi te-
átrem apod. se prý budou inspirovat. „Mnozí studenti vyrazili na nábřeží 
dokonce i v sobotu místo plánované práce v týmech, aby se místních ještě 
doptali, jak by si nábřeží představovali,“ zmiňuje Olga Hořavová, vedoucí 
Galerie města Blanska, která poskytla studentům zázemí pro workshop. 
Organizátorkami workshopu byli doktorantky docenta Havliše z brněnské 
fakulty architektury VUT Ing. arch. Veronika Dobešová a Ing. arch. Gab-
riela Blažková.

Moderátorka Hana Chalupská dodává: „Chtěla bych pochválit město, 
že nabídlo příležitost pro setkání veřejnosti, veřejné správy, neziskových 
organizací a podnikatelské sféry se studenty. Zapojování veřejnosti do plá-
nování a rozhodování o podobách veřejného prostranství je rozšířené v ze-
mích západní Evropy, v Česku bychom našli zatím spíš pár světlých vý-
jimek. Vůle radnice zapojit místní dává městu dobrý zvuk a je příkladem 
dobré praxe. Doufám, že setkání bude takovou vzpomínkou do budouc-
nosti jak pro Blanenské, tak pro studenty. Přáli bychom si, aby podobné 
akce vyžadovali představitelé města i zadavatelů projektů.“

městské lázně Boskoviceměstské lázně Boskovice

Vápeníček 
pořádá výstavu

Lipovec - Občanské sdružení 
Vápeníček připravilo na víkend 24. 
a 25. března prodejní velikonoční 
výstavu. Uskuteční se v lipovecké 
sokolovně v sobotu od 11 do 18 
a v neděli od 11 do17 hodin. Po oba 
dny budou k vidění i ke koupi kras-
lice zdobené různými technikami, 
dekorativní velikonoční předměty 
i slavnostní vazby. V nabídce ne-
budou chybět masné výrobky nebo 
guláš, sýry z Otinovsi a ze Šošůvky, 
v sobotu i tvarůžkové moučníky. 
Některé z technik zdobení veliko-
nočních kraslic můžete na výstavě 
sledovat na vlastní oči. (ama)

Vodáci otevřou
řeku Svitavu

Blansko - V neděli 1. dubna 
se po zimním spánku znovu otví-
rá řeka Svitava. Začátek splutí je 
v Blansku u nádraží ČD, konec 
v Bílovicích nad Svitavou. Délka 
splouvaného úseku je osmnáct ki-
lometrů.  (pš)

Hradišťan
bude hrát ve 

Výpustku
Jedinečný zážitek připravuje 

blanenská charita u příležitosti 
dvacátého výročí svého vzniku. 
Na čtvrtek 26. dubna totiž pozvala 
do Moravského krasu soubor Hra-
dišťan s uměleckým vedoucím Ji-
řím Pavlicou. Hradišťan vystoupí 
v jeskyni Výpustek u Křtin. Kon-
cert začíná v 18.30 hodin. Vstu-
penky jsou v předprodeji v Blan-
sku v charitním zařízení Okno 
dokořán (naproti kostelu), dále 
v Boskovicích v centru PRO vedle 
Betany a také  v Diecézní charitě 
Brno tř. Kpt. Jaroše 9.  (ama)
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