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V Blansku 
by měli mít 

umělou trávu
Bohumil Hlaváček

Blansko - Jak potvrdil místosta-
rosta Blanska Jiří Crha i předseda 
tamního fotbalového klubu posla-
nec Michal Babák, vše nasvědčuje 
tomu, že by se mohlo podařit ješ-
tě letos vybudovat umělý trávník 
u hřiště v blanenské Údolní ulici. 
Nepůjde o standardně velké roz-
měry, ale pokud se vše podaří, 
mohla by již letošní zimní přípra-
va všech oddílů, zejména mládež-
nických, probíhat za nesrovnatel-
ně lepších podmínek.

„Fotbalový svaz vypsal ve spo-
lupráci s ministerstvem školství 
dotační program Victor, který by 
umožnil přispět vybraným klu-
bům k vybudování těchto pod-
mínek. Podle mých informací by 
mělo takových hřišť být v repub-
lice asi deset,“ prozradil Michal 
Babák, který se problematikou 
již dlouho zabývá. Žádostí bude 
podle něho určitě více. S návrhem 
na možné řešení situace přišel na 
zasedání zastupitelstva a následně 
došlo k jednání se starostou a mís-
tostarostou. „Vedení radnice se na 

jeho základě rozhodlo blanenskou 
kopanou podpořit. Rozměrově se 
bude jednat o plochu 60 krát 42 
metrů, což by pro tréninkový pro-
ces mělo stačit. Hřiště se standard-
ními rozměry bychom rádi výhle-
dově vybudovali na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka,“ plánuje 
Crha. 

Cena by se měla pohybovat ko-
lem šesti miliónů korun, dotace 
ze strany města by představovala 
necelou polovinu. Na zbytku stá-
vajícího tréninkového hřiště by 
vzniklo parkoviště, které v těchto 
prostorách chybí. „Příští rok by 
se opravila navíc příjezdová ces-
ta,“ nastínil místostarosta, který 
celý záměr předloží v nejbližší 
době radě k posouzení a případ-
nému schválení. Projekt pochopi-
telně počítá i s potřebným umě-
lým osvětlením, které by bylo 
nutností. 

Jak Babák dodal, momentál-
ně probíhají i společná jednání 
s blanenským patriotem Karlem 
Jarůškem, který přislíbil při jedná-
ní o přidělení prostředků do města 
pomoc.  Pokračování na str. 4
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Pro dobrou věc. Do Albánie zamíří výtěžek charita  vní módní přehlídky, která se v sobotu konala v Blansku. Již šestý ročník akce nabídl kromě 
samotné přehlídky také dražbu oděvů nebo doprovodný prodej šperků a dalších výrobků.  Foto Bohumil Hlaváček

Cestou z výcviku zachránili hasiči muže a psa

Na zahradě vyrostlo čapí hnízdo
Žáci i učitelé kunštátské 
základní školy 
chtějí, aby u nich na 
jaře zahnízdil čáp.

 Více na straně 3

Rozhovor s Václavem Kolářem
Vicemistr světa - 
biketrialista Václav 
Kolář podřizuje vše 
pečlivé přípravě na 
letošní mistrovství 
světa.
 Více na straně 9

Letovice - Štěstí v neštěstí měl 
v pátek 8. března šestačtyřicetiletý 
muž, který odpoledne venčil své-
ho psa u rybníku v Letovicích. Pes 
mu utekl na led, který se pod ním 
probořil. Muž proto neváhal a vrhl 
se na rybník za ním, ale také se 
dostal do vody. Štěstí bylo, že ce-
lou scénu viděli rybáři a na místo 
ihned přivolali policii i hasiče. Ti 
muže i se psem vytáhli a zachrá-
nili. Muž byl pouze podchlazený, 
proto skončil na pozorování v ne-
mocnici. Kuriózní na celé události 

je, že zasahující jednotka hasičů se 
právě vracela z výcviku záchrany 
osoby z vody, který se konal na 
nedaleké přehradě Křetínce.

„Operačnímu středisku byla 
událost ohlášena v 17.20 hodin. 
K zásahu ihned vyjela profesionál-
ní jednotka z Boskovic a letovičtí 
dobrovolní hasiči. V případě, že se 
člověk proboří do mrazivé vody, 
jde o minuty. Proto bylo velké 
štěstí, že ve stejnou dobu se místní 
dobrovolní hasiči vraceli z výcvi-
ku na nedaleké vodní nádrži. Na 

místo tak dorazili za dvě minuty,“ 
uvedl mluvčí jihomoravských ha-
sičů Jaroslav Mikoška.

Po příjezdu zjistili hasiči, že ve 
vodě je asi deset metrů od břehu 
muž a asi pět metrů od něj také pes. 
Dva hasiči proto spustili na led raft, 
který ještě před chvíli využili v po-
dobné situaci, ale při výcviku. Další 
dva členové jednotky oběhli rybník 
a zahájili záchranu z opačného bře-
hu. Muže se jim podařilo bezpečně 
vytáhnout a dostat na břeh. Posád-
ka raftu pak zachránila psa. 

„Chvíli na to dorazila k rybníku 
jednotka z Boskovic. Hasiči pro-
chladlého muže svlékli z mokrého 
oblečení a poskytli mu tepelný 
komfort v zásahovém voze. Za-
balili jej do termofólie a počkali 
na příjezd záchranné služby, která 
muže odvezla do zdravotnického 
zařízení. Promočeného psa vzali 
do péče letovičtí hasiči, kteří jej 
znali a mohli předat druhému ma-
jiteli. Jednotky se krátce po šesté 
hodině rozjely na své základny,“ 
doplnil Mikoška.  (hrr)
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Hana Štrajtová: Exekuce se 
nevyhýbají ani dětem

Tišnov - Ten případ není ojedinělý: mladý člověk opouští brány dět-
ského domova s obrovskými dluhy a hrozbou exekuce na krku za ne-
zodpovědnost svých rodičů. Hodně o tom ví ředitelka dětského domova 
v Tišnově Hana Štrajtová. Mrzí ji, že politiky tento problém příliš nezne-
pokojuje. O to víc oceňuje zájem jihomoravského poslance Michala Ba-
báka, který spolupracuje s několika dětskými domovy v regionu a usiluje 
o změnu příslušné legislativy. 

Jak je možné, že se dítě dostane do exekuce? 
Možností je mnoho. Pokud například rodič neplní svou povinnost 

a neplatí za dítě poplatky za odvoz odpadu, dluhy se načítají. Pokud je 
dítě plnoleté, jsou to už jeho dluhy. Musí je uhradit, a když to neudělá, 
může čelit exekuci. Částku, kterou musí uhradit, sice pak může vymáhat 

soudně na svých rodičích, ale jistě 
si umíte představit, jaká je pravdě-
podobnost, že dítě u soudu uspěje 
a dluh rodič zaplatí. 

 Pokračování na str. 8
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V Jedovnicích uspořádají
dvoudílný divadelní bál

Jedovnice - Jedovničtí divadelníci slaví sto padesáté výročí. Proto 
letošní tradiční Divadelní bál pořádají hned dva dny po sobě - v pátek 
22. března a v sobotu 23. března se začátkem ve 20 hodin. Kdo nebude 
mít štěstí a nedostanou se na něj vstupenky na první večer, nemusí lito-
vat, stejný program bude připraven i na ten druhý. 

A co vás čeká? Kvalitní živá hudba v podání skupiny AKCENT, za-
ujme exotické předtančení i vystoupení dětského pěveckého tělesa Bam-
bini di Traga pod vedením šéfdirigenta Hulínského. Ke slovu se dostane 
i zlatý fond české literatury - národní poezie v podání členů DS Vlastimil 
a na všechny pak čeká půlnoční překvapení: „Hvězdy hudebního nebe, 
které nehasnou“. Předprodej vstupenek je tradičně v místní prodejně 
květin.  (ama)

O bezplatné vyšetření byl zájem
V Boskovicích i Blansku 
mohli zájemci využít 
možnosti nechat 
si zdarma vyšetřit 
ledviny.

 Více na straně 2
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byl velký zájem
K K
Dívky trhaly

rekordy 
v opilosti

Boskovice, Letovice - Policisté 
v blanenském okrese se v noci na 
sobotu 16. března zaměřili na kon-
troly toho, zda v restauracích, her-
nách a na diskotékách nedostávají 
děti a mladiství alkohol. Ukázalo 
se, že opak je pravdou. Policisté 
společně se strážníky boskovické 
a letovické městské policie zkon-
trolovali asi čtyřicet provozoven, 
ve kterých bylo kolem osmdesáti 
mladších osmnácti let. Z nich pět 
bylo pod vlivem alkoholu. Rekord-
mankami byly tentokrát dívky. Nej-
mladší opilou byla čtrnáctiletá dív-
ka, která měla v dechu 0,44 promi-
le. Nejvíce ze všech pak nadýchala 
patnáctiletá slečna, v dechu měla 
1,87 promile alkoholu.  Obě dív-
ky policisté předali rodičům, další 
řešení bude mít na starosti orgán 
sociálně právní ochrany dětí. Těm,  
kteří podali nebo prodali mladším 
18 let alkohol, policisté uložili šest 
blokových pokut.  (hrr)

Zloděj se do
restaurace 
nedostal

Blansko - Blanenští policisté 
pátrají po pachateli, který se poku-
sil vloupat do restaurace v areálu 
Sportovního ostrova v Blansku. 
Zloděj nejprve přelezl dva metry 
vysoký plot, a pak se násilím po-
koušel dostat do vnitřního prostoru 
restaurace. Nejprve odsunul dvě 
křídla a bez poškození otevřel elek-
tronicky zablokované automatické 
dveře na fotobuňku, pak se pokusil 
otevřít i druhé obdobné dveře. To 
už mu zřejmě nešlo, proto se roz-
hodl v nich rozbít sklo. Skleněná 
výplň ale zůstala v rámu a zloděj 
se tak nakonec do prostor restaura-
ce vůbec nedostal a z místa raději 
zmizel. Přesto jen poškozením za-
řízení způsobil škodu za sedm tisíc 
korun.  (hrr)

Na opravu auta 
čekal čtyři roky

Blanensko - Když čtyřiašede-
sátiletý muž z Blanenska předával 
opraváři klíče od svého osobního 
auta společně s fi nanční částkou 
přesahující sto tisíc korun na opra-
vu netušil, že se práce na autě mo-
hou protáhnout na čtyři roky. Opra-
vář si totiž už v lednu roku 2009 
vzal zálohu na opravu auta ve výši 
sto čtyřicet tisíc. Dodnes, ani po 
opakovaných žádostech majitele 
vozu Nissan Pathfi nder, není auto 
opraveno a servisní technik odmítá 
muži také vrátit jeho peníze. Senior 
tedy všechno oznámil policistům. 
Dvaatřicetiletý opravář je tak nyní 
podezřelý ze spáchání  trestného 
činu zpronevěry.  (hrr)

Červená
chodcům 

příliš neříká
Blanensko a Boskovicko - Za-

čátkem března se policisté zaměřili 
na dodržování předpisů ze strany 
chodců. A to zejména na světelně 
řízených křižovatkách, ale také 
v blízkosti železnice, kde je velmi 
častým problémem to, že chod-
ci nerespektují výstražný systém 
a vstupují na koleje v době, kdy 
je to zakázáno. Tato akce není ze 
strany policie obvyklá. V současné 
době se koná v souvislosti s tím, že 
přibývá dopravních nehod, jejichž 
účastníkem je chodec.

O nezodpovědném chování 
chodců svědčí například také pří-
pad, který se stal minulý pátek 
1. března v Letovicích. Po hlav-
ním tahu Brno - Svitavy se přímo 
prostředkem pravého jízdního 
pruhu motala kolem čtvrté hodiny 
opilá žena. Policisté na místě zjis-
tili, že třicetiletá žena má v dechu 
2,12 promile alkoholu. Vzhledem 
k tomu, že ohrožovala svůj život, 
policisté ženu převezli do protial-
koholní záchytné stanice.

„K problematickým místům, na 
která se policisté během akce za-

měřili, patří například železniční 
přejezd v Blansku, ve Spešově, 
v Rájci-Jestřebí, ale také světelná 
křižovatka v Boskovicích u Slávie. 
Jen během středy 6. března poli-
cisté odhalili celkem dvaačtyřicet 
přestupků. Na železničních přejez-
dech, v době, kdy byla v činnosti 
výstražná signalizace, přecházelo 
celkem šest lidí, v jednom přípa-
dě takto na přejezd vjelo dokon-
ce osobní auto. Dalších jedenáct 
chodců pak zase přecházelo kři-
žovatky na červenou. Policisté tak 
chodcům a některým řidičům ulo-
žili pokuty v celkové výši přesa-
hující patnáct tisíc korun,“ vypo-
čítala blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Peněz si 
dlouho neužil
Olešnice - V rukou policistů 

skončil v úterý 12. března devate-
náctiletý mladík, který má na svě-
domí hned dvě krádeže. V noci na 
úterý 12. března se totiž vloupal do 
autobusu, který byl zaparkovaný 
v Olešnici. Mladík vypustil nejprve 
pojistným ventilem vzduch ze sys-
tému zajišťujícího dveře, pak dveře 
autobusu otevřel a z vnitřních pro-
stor vozidla vzal více než šestnáct 
tisíc korun. Kromě toho se ukázalo, 
že má na svědomí ještě vloupání do 
šatny jednoho ze školských objek-
tů v Olešnici, kde ukradl platební 
kartu. Z ní se pak pokoušel u ban-
komatu asi třikrát vybrat peníze, 
ale neznal potřebný kód, takže se 
k penězům nakonec nedostal. Muž 
je tak nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže a neopráv-
něné opatření, padělání a pozměně-
ní platebního prostředku.  (hrr)

Z kaple 
zmizel kříž

Boskovice - Kaple svaté Otý-
lie v Boskovicích se stala terčem 
zloděje. Tomu se líbil měděný kříž 
umístěný na vrcholu štítu střechy. 
Kaple je kulturní památkou a ukra-
dením kříže vznikla škoda nejméně 
za pětadvacet tisíc korun.  (hrr)

Zmizely dopravní 
značky

Blanensko - Hned na několika 
silnicích Blanenska někdo ukra-
dl dopravní značky. Ztratily se 
například dvě dopravní značky 
upozorňující na jiné nebezpečí 
s dodatkovou tabulkou Změna 
technologie posypu v úseku sil-
nice mezi Bořitovem a Rájcem-
Jestřebí. Ve Sloupě zase neznámý 
pachatel ukradl dopravní značku 
hlavní silnice včetně dodatkové 
tabulky znázorňující tvar křižo-
vatky. Na komunikaci u Šošůvky 
zmizelo dopravní značení upo-
zorňující řidiče na nebezpečí ná-
ledí nebo na dvojité zatáčky. Kro-
mě toho neznámý pachatel ukradl 
také dopravní značku, která řidi-
če informovala o tom, že přejíždí 
hranici okresu Prostějov a hranici 
Olomouckého kraje. Krádežemi 
značek, které nyní šetří blanenští 
policisté, tak silničářům vznikla 
škoda ve výši nejméně sedm tisíc 
korun.  (hrr)

Vyloupil dva 
rodinné domky

Boskovice - Do dvou rodinných 
domů v Boskovicích se v průbě-
hu víkendu 2. a 3. března vloupal 
zloděj. Na pozemek prvního domu 
vstoupil nezajištěnou brankou, 
pak se do domovních prostor do-
stal rozbitým oknem. Prohledal 
jednotlivé místnosti a pobral ne-
jen šperky, ale také peníze, které 
byly uschované na různých mís-
tech. Kromě toho se zřejmě stejný 
pachatel vloupal ještě do dalšího 
rodinného domku v Boskovicích, 
kam se dovnitř dostal po rozbití 
balkonových dveří, vzal opět šper-
ky, fi nanční hotovost jak v českých 
korunách, tak i v eurech. 

„Celkem tak poškozením oken, 
dveří a odcizením věcí způsobil 
majitelům škodu přesahující 145 
tisíc korun,“ přidala podrobnosti 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Radim Hruška

Blansko, Boskovice - Ve čtvr-
tek 14. března mohli zájemci 
v Blansku i Boskovicích využít 
možnosti bezplatného podstoupit 
bezplatné vyšetření ledvin. Lidé 
tuto možnost v obou městech hoj-
ně využili. 

Bezplatné vyšetření rizika 
ledvinného onemocnění v rámci 
Světového dne ledvin se již sta-
lo dobrou tradicí Nefrologického 
oddělení v Boskovické nemoc-
nici. Nechat se vyšetřit přišel 
rekordní počet zájemců. Celkem 
275 občanů z Boskovicka proká-
zalo, že jim záleží na jejich zdra-
ví. Vzhledem k počtu obyvatel 
regionu se jedná o nejvyšší počet 
v jednom dni vyšetřených paci-
entů v celé republice. Vzrůstají-
cí zájem o vlastní zdravotní stav 
a včasné odhalení mnohdy skry-
tých nebolestivě probíhajících 
chorob, které mohou vést k se-
lhání ledvin svědčí o tom, že si 
stále více lidí uvědomuje význam 
uchování dobrého zdraví v průbě-
hu celého života. 

„Na základě speciálního dotaz-
níku, měření tlaku, rozboru moči 
a krve jsme identifi kovali devěta-
dvacet případů dosud skrytě pro-
bíhajícího ledvinného onemocně-
ní, což potvrzuje nová zjištění, že 
i u více než deseti procent popu-
lace může v průběhu života vy-
puknout narušení ledvinné funk-
ce. Díky naší osvětové akci jsme 
navíc nově odhalili u patnácti ob-
čanů cukrovku, o níž tito neměli 
ani tušení, a u dalších osmadvace-

Škola pod širým nebem. V lesních školkách se studen   Mendelovy univerzity v praxi seznamují s  m, jak se 
pěstují sazenice pro Školní lesní podnik.  Foto archiv ŠLP

Marta Antonínová

Křtiny - Školní lesní podnik 
Masarykův les Medlovy uni-
verzity, který si letos připomíná 
devadesáté výročí svého vzniku, 
sídlí ve Křtinách a obhospodařuje 
velkou část lesů našeho regionu. 
Je to zařízení brněnské Mendlovy 
univerzity, a tak má hned něko-
likeré poslání. Je jednou velkou 
učebnou, v niž získávají zkuše-
nosti budoucí odborníci, a to také 
znamená, že lesní podnik musí 
na svěřeném území dobře hospo-
dařit. O rozhovor jsme požádali 
Eduarda Levého, vedoucího stře-
diska sazenic, arboret a zeleně. 

Můžete nám středisko struč-
ně představit? 

Naše středisko produkuje sa-
zenice lesních dřevin, pečujeme 
o svěřená arboreta a v neposlední 
řadě se věnujeme výrobě a prode-
ji okrasné zeleně.

Pěstujete sazenice okrasné 
zeleně jen pro potřebu ŠLP, 
nebo i pro veřejnost?

Centrum pěstování okrasné ze-
leně sídlí v současné době v Olo-
mučanech, ale výhledově se bude 
toto prodejní místo měnit, přiblí-
žíme se více k Brnu. Tato produk-
ce je určena především malospo-
třebitelům s cílem poskytnout jim 
co nejlepší sadební materiál. 

O co mají majitelé zahrad 
největší zájem?

Už dlouhodobě jsou to jedno-
značně túje. Nabízíme asi šest 
druhů. I v loňském roce o ně byl 
velký zájem a hodně se jich vy-
koupilo. Letos, hned jak pominou 
jarní přímrazky, budeme doplňo-
vat sortiment, abychom zájem-
cům mohli nabídnou co nejširší 
škálu rostlin. Dále registrujeme 
velký zájem o různé okrasné keře, 
zejména kvetoucí, které každého 
člověka potěší a zvednou nám na 
zahradě náladu. 

Kdy je nejvhodnější doba na 
nakupování okrasných dřevin?

U okrasných keřů můžeme roz-
dělit dobu výsadby na dvě části. 
Když zakládáte zahradu, je mož-
né díky krytokořenným sadebním 
materiálům vysazovat v průběhu 
celého roku. Když upravujete 
záhony, vysazují se letničky, je 
nákup a sortiment dán ročním ob-
dobím. 

Mají zahrádkáři v současné 
době zájem například i o kla-
sické jehličnany do svých za-
hrad?

Ano, mají. Než si ale takový 
stromek pořídí, měli by zvá-
žit kam ho sázejí a představit si 
stromek za takových deset či 
dvacet let. Snažíme se zákazní-
kům v naší prodejně poradit, jaké 
růstové vlastnosti ten který strom 
má. Je obtížně si představit, když 
si kupujete padesáticentimetro-
vou sazeničku, že za pět či šest 
let to může být podstatně větší 
strom, který může na zahradě 
představovat velký problém a tře-
ba i narušovat mezilidské vztahy 
s okolními sousedy. 

Školní lesní podnik Masary-
kův les Medlovy univerzity má 
ve své péči tři arboreta...

Ano, jedno označujeme jako 
trvale výzkumnou plochu okras-
ných dřevin, to je arboretum Hab-
růvka, pak je to menší arboretum 
v Řícmanicích, které ve své době 
bylo druhým největším arbore-
tem se sbírkou jehličnatých dře-
vin v České republice a největším 
a také nejznámějším je arboretum 
Křtiny. Arboretum Habrůvka je 
zatím veřejnosti skryto, dá se říct, 
že vzniká a je zajímavé přede-
vším pro studenty tím, že mohou 
být u jeho počátků. Doufám, že se 
nám první komentovanou ukázku 
pro veřejnost podaří připravit už 
letos na podzim. 

Co je teď na vašem středisku 
nejaktuálnější?

Jednoznačně příprava jarní-
ho zalesňování. Pro letošní rok 
budeme potřebovat přes tři sta 
sedmdesát tisíc sazenic. Naše 
školka nebyla dosud schopná 
produkovat dostatečné množství 

sadebního materiálu. Část jsme 
museli nakoupit. Ale naší snahou 
je pěstovat vlastní sadební mate-
riál z vlastního osiva a snažíme se 
udržet dobrý genetický potenciál, 
který místní lesy mají. 

Cílem je dosáhnout soběstač-
nosti a také poskytnout studen-
tům kvalitní ukázku toho, jak 
mají lesní školky vypadat. Brzy 
vznikne ukázkový demonstrač-
ní objekt pro potřeby studentů, 
a tím pádem i pro nás, protože 
zvětšením kapacit a změnou stylu 
pěstování sadebního materiálu si 
zajistíme i dostatek sazenic pro 
naše potřeby. 

Kolik druhů dřevin pro vý-
sadbu pěstujete?

Z jehličnatých je to smrk, 
v nemalém množství borovice, 
budeme dosazovat asi pět tisíc 
modřínů, pro které platí, protože 
hospodaříme i na území CHKO, 
zvláštní režim. Dále asi dvanáct 
tisíc jedlí pro výsadbu v příštím 
roce. Z listnáčů je to buk a dub 
a doplňkově javory.

ŠLP Křtiny pěstuje stromky pro 
svou potřebu i pro zahrádkáře

ti lidí jsme vyjádřili podezření na 
onemocnění vysokým tlakem,“ 
uvedl primář Nefrologického od-
dělení Stanislav Šurel. 

Zájemci o bezplatné nefrologic-
ké vyšetření zaplnili také čekárnu 
i přilehlé prostory hemodialýzy 
v blanenské nemocnici. „Z cel-
kem 170 vyšetřených pacientů 
bylo bez nálezu k dalšímu sledo-
vání cestou preventivních kontrol 
u praktického lékaře odesláno 
89 vyšetřených. Celkem 53 pa-
cientům byla pro různé rizikové 

faktory – například  pro patologii 
v močovém sedimentu, neurčité 
bolesti v oblasti ledvin aj. - dopo-
ručena další kontrola u praktické-
ho lékaře, diabetologa, urologa, 
internisty či ultrazvukové vyšet-
ření,“ uvedla mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá. 

Jak doplnila, pro záchyt snížené 
funkce ledvin bylo devětadvacet 
vyšetřených odesláno přímo do 
nefrologické ambulance. Jednalo 
se o patnáct osob ve věku 60 až 
90 let, jedenáct osob ve věku 40 

až 60 let, o dva vyšetřené ve věku 
30 až 40 let a o jednoho pacienta 
mladšího třiceti let.

„Svůj účel tato kampaň splnila 
v každém případě. Každý včas-
ný záchyt onemocnění je velmi 
podstatný pro léčbu a následnou 
kvalitu života. Jsme velice rádi 
za stoupající zájem o tyto preven-
tivní a současně informační akce 
a věříme, že zájem každého z nás 
o své zdraví a aktivní starost o něj 
je už běžnou praxí,“ dodala Kate-
řina Ostrá.

Vyšetření v Boskovicích.  Foto Jaroslav OldřichVyšetření v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich
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Školní zahradu v Kunštátě 

obohatilo čapí hnízdo

PRODEJNA KVĚTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Poříčí 5, Blansko

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

Vše za příznivé ceny!

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

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

Školní lesní podnik Masarykův les Kř  ny (ŠLP) 
je organizační součás   Mendelovy univerzity 
v Brně, účelovým zařízením především její Les-
nické a dřevařské fakulty. Od svého založení 
v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání: 

v prvé řadě poskytuje v rámci peda-• 
gogické a vědecké činnos   prak  cké zázemí 
posluchačům studijních programů lesnictví, 
krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky 
vysokoškolským učitelům k řešení pedago-
gických, výzkumných a ověřovacích úkolů, 

zabezpečuje řádné obhospodařování • 
univerzitního majetku, a to s pres  ží patřit 
mezi vedoucí subjekty resortu, 

v neposlední řadě slouží široké veřej-• 
nos  , přičemž využívá svého nadstandard-
ního rekreačního vybavení a bohatství, které po-
skytují rekreační a ostatní funkce lesa, realizuje 
také cílené projekty, jako je Lesní škola Jezírko či 
kulturní a společenská činnost na zámku Kř  ny. 

Dále se zabývá komerční činnos   
v následujících oblastech:

Prodej dřeva - Prodej jehličnatého a listnatého suro-
vého dříví všech kvalita  vních tříd. 
Dřeviny smrk, borovice, modřín, douglaska, buk, dub, 
jasan, javor, habr a další. 
Prodej dříví přímo z odvozního místa resp. z manipu-
lačních skladů Adamov a pila Olomučany. 
Doprava surového dříví po dráze (vagonem) – vlast-
ní železniční vlečka na skladu Adamov nebo po ose 
(LKW). Veškeré námi prodávané dříví pochází z námi 
obhospodařovaných lesů, které jsou cer  ikovány v 
systému FSC, PEFC a spotřebitelských řetězcích těch-
to cer  fi kačních systémů. 

Výroba a prodej palivového dříví 
Prodejní doba: Po - Pá, 7.00 - 15.00 h. 
Pro bližší informace o cenách a podmínkách na tele-
fonu 602 567 380.

Výroba a prodej stavebního 
a truhlářského řeziva v širokém 

kvalita  vním spektru 
zpracovávané dřeviny: buk, dub a smrk, • 

ostatní druhy řeziva dle dohody (borovice, modřin, 
ostatní listnaté dřeviny)  

tloušťka řeziva od 18 mm, stoupání po 1 mm • 
omítané jehličnaté řezivo • 
neomítané listnaté řezivo   • 

řezivo v délkách do 10 m • 
dodávky kompletních střešních vazeb  • 
produkce štěpek a pilin • 
sušení řeziva • 
paření řeziva • 

Pila Olomučany je cer  ikována ve spotřebitelském 
řetězci FSC a nabízí prodej řeziva s  mto cer  fi ká-
tem. 

Autodílny - Nedílnou součás   a samostatným 
střediskem v rámci Školního lesního podniku Masa-
rykův les Kř  ny jsou autodílny Adamov. Středisko 
provádí tyto činnos  : 

údržby a opravy speciálních vozidel pro od-• 
voz dříví a jejich hydraulických ruk 

údržby a opravy speciálních a univerzálních • 
kolových traktorů v lesním provozu 

opravy osobních a nákladních vozidel • 
zámečnické práce • 
pneuservis • 
mycí linka • 
čerpací stanice • 
soustružnické práce • 
prodej výrobků fi rmy STIHL a jejich servis • 

Okrasná zeleň - Zahradnictví Olomučany. Tato pro-
vozní jednotka zajišťuje: 

produkci a prodej okrasných rostlin• 
prodej další vzrostlé zeleně• 
projekty biologických rekul  vací, ozelenění • 

vašich zahrad včetně prak  ckého provedení
poradenskou službu v oboru• 
další školkařské a semenářské služby.• 

Najdete nás v Olomučanech 37. 
Provozní doba: Duben – červen, září – říjen: 
Po – Pá: 7.00 – 16.30 hod, So 8.00 – 11.00 hod 
Červenec – srpen: Po – Pá: 7.00 – 15.00 hod 
Kontakt: eduard.levy@slpkr  ny.cz , tel: 728 884 839 
 Pokračování příště

Radim Hruška

Kunštát - Kunštátská škola se 
už nějakou dobu může pyšnit na-
učnou zahradou, která obsahuje 
řadu zajímavých výtvorů, na je-
jichž výrobě se podílely děti pod 

vedením kantora Ladislava Dostá-
la. K rybníčku či modelům země-
koule přibyl letos další významný 
prvek, a sice čapí hnízdo. Jedná 
se o stožár, který ční deset metrů 
nad zahradou, na jehož vrcholku 
je nainstalované – zatím prázdné – 

hnízdo. Kunštátští nyní s napětím 
čekají, zda si ho na jaře vyhlédne 
k zahnízdění skutečný čáp.

„Čapí hnízdo je součást zahra-
dy, děti pomáhaly natírat kon-
strukci, kterou nám sponzorsky 
připravovala fi rma jedné z ma-
minek. Darem jsem dostali také 
sloup. Otázkou nyní je, jestli čáp 
skutečně přiletí. Samozřejmě by-
chom chtěli, aby se u nás usíd-
lil, což by bylo pro děti úžasné. 
V Kunštátě a okolí jsou vhodné 
vodní plochy, proto si myslím, že 
by se mu u nás mohlo líbit. Vý-
hled z hnízda je taky pěkný. Vel-
ké naděje si ale neděláme, protože 
úspěšnost obsazení nových hnízd 
je jen zhruba třicetiprocentní,“ 
vysvětlil kunštátský učitel Ladi-
slav Dostál.

I když je hnízdo hotové, budou 
ho Kunštátští ještě zdobit. V bu-
doucnu by po něm totiž měli špl-
hat hlemýždi, které budou vyrábět 
žáci školy v rámci výtvarné výcho-
vy. V těsné blízkosti ještě vyrostou 
ukázková hnízda různých druhů 
ptáků. Na přelomu března a dubna 
by měl, v ideálním případě, přile-
tět čáp a chystat obydlí pro samič-

ku. Pokud se tak nestane, zaplní 
vrcholek stožáru jeho model. „Za-
hrada je prezentovaná jako ukázka 
krajinného umění, takže model do 
její koncepce zapadá. Teď ho tam 
ale samozřejmě dát nemůžeme, 
aby nám neodradil živého čápa,“ 
uvedl s úsměvem Ladislav Dostál. 

Jak připomněl, kromě nového 
hnízda připravují na letošní rok i 
další vylepšení zahrady. Na jaře 
by se měl u rybníčku usadit vy-
řezávaný vodník. „Pokud všech-
no dobře půjde, tak přibude ještě 
další řezbářské dílo – možná ryba 
k rybníčku. Sám mám navíc doma 
nachystaný kmen lípy, takže také 
vytvořím něco, co by zahradu 
obohatilo. A co se týče práce dětí, 
tak máme připravenou velkou síť, 
na kterou umístíme výrobky žáků. 
Chci vyrobit i drátěnou zeměkou-
li, alespoň dvakrát větší než ty, 
které jsou na zahradě nyní, která 
by měla tvořit nosnou konstrukci 
pro různé plazivé rostliny,“ do-
dal Dostál s tím, že je nutné ještě 
dotvořit potůček mezi rybníčkem 
a jezírkem, dopracovat malý vo-
dopád a instalovat malou čistírnu 
vody. 

Na rozhledně Podvrší zahájí 
potřinácté turistickou sezónu

Vavřinec - Na Bílou sobotu 30. března 
bude na rozhledně Podvrší u Veselice zahá-
jena již potřinácté turistická sezóna. Sdružení 
Veselická kaplička pořádá při této příležitos-
ti Velikonoční jarmark, jehož cílem je mimo 
jiné propagovat regionální produkty. 

Přímo v areálu rozhledny budou prodávat 
své výrobky i držitelé značky Moravský kras 
– regionální produkt. Pro návštěvníky akce je 
připravena ukázka zdobení dekorativního per-
níku, budou si moci mimo jiné zakoupit med 
a další výrobky z včelích produktů, svatební 
koláče a další pečivo z pekárny ve Sloupě či 
plísňový sýr Niva z Mlékárny Otinoves, kozí a ovčí sýry. 

„Radost těm nejmenším určitě opět udělají živé ovce a kozy, pro ty 
odvážnější je připravena možnost svézt se na jezdeckých koních z Jez-
deckého oddílu Petrovice. Účastníci jarmarku budou moci navštívit i vý-
stavu fotografi í Neviditelný kontinent Marka Audyho, která je instalova-
ná ve veselické knihovně,“ uvedl starosta Vavřince Miloslav Novotný. 
Jejich autor připravil fotografi e z různých jeskyní z celého světa.

„I pro návštěvníky letošního jarmarku je opět přichystaná netradiční 
akce. Ten, kdo s sebou přinese jako dar pořadatelům nějakou brožuru, 
knihu a nebo další publikaci, jejímž tématem je region Moravský kras 
a okolí, obdrží od spolupořadatele akce, kterým je Místní knihovna Ve-
selice, kupon, umožňující mu vstup na rozhlednu pro sebe a omezený 
počet doprovodu v průběhu akce zdarma,“ vysvětlil Novotný. Cílem této 
akce je totiž mimo jiné získat knihy a další publikace do nově vytvářené-
ho fondu regionální literatury v místní knihovně. „Knihovnice Olga Háj-
ková bude vděčná za jakoukoli publikaci různého stáří a autora,“ doplnil. 
Pro návštěvníky akce je opět přichystané bohaté občerstvení a návštěvu 
akce je možné spojit i s návštěvou návsi ve Veselici s kapličkou sv. An-
tonína.  (bh)

Úklid krasu: Dobrovolníci se 
již pustili do práce

Blansko - Jaro je za dveřmi a k němu neodmyslitelně patří i tradiční 
úklid Moravského krasu. Dobrovolníci se do práce pustili už 16. března 
v jeho jižní části. Severní část na území našeho regionu přijde na řadu 
6. dubna. Uskutečnila se již řada schůzek se spolupořadateli a sponzory, 
aby všechno klaplo tak jak má. 

„V předchozích ročnících například hradilo zapůjčení svozových kon-
tejnerů město Blansko a Lesy české republiky, tentokrát to bude společ-
nost AVE, která nám dodá také sběrové pytle a posbíraný odpad i zlikvi-
duje,“ řekl vedoucí CHKO Moravský kras Leoš Štefka. 

Zdůraznil, že se tato akce neobejde bez řady dalších sponzorů, k nimž 
patří ČAD Blansko, které vypravuje zdarma autobusy pro brigádíky, 
Správa jeskyní pro ně zdarma zabezpečuje prohlídky jeskyní, společnost 
MK zajišťuje dopravu vláčkem a lanovkou a jsou i další spolupracov-
níci. „Na nikoho nechci zapomenout, protože bez nich by se tato akce 
neobešla. Právě v těchto dnech čekáme na odpověď z oslovených škol, 
zda se i letos do úklidu krasu zapojí. Zatím nám z devadesáti procent 
svou účast přislíbily,“dodal Leoš Štefka z CHKO.  (ama)

Ještě na zemi...  Foto Ladislav DostálJeště na zemi...  Foto Ladislav Dostál

Už stojí...  Foto Ladislav DostálUž stojí...  Foto Ladislav Dostál

Školní lesní podnik Masarykův les Kř  ny
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D    Novodvorská alej míří do Bruselu

Jiří Židů

Sloup - Začátkem června vy-
razí skupina žáků a učitelů ze 
Základní školy Sloup na půdu 
Evropského parlamentu v Bruse-
lu. Tam se jako jedni z navrhova-
telů Lípy z Novodvorské aleje do 
soutěže Strom roku zúčastní slav-
nostního vyhlášení evropského 
kola této soutěže. Přestože Lípa 
z Novodvorské aleje tentokrát 
nedosáhla na medailové pozice, 
je její umístění nejlepším umís-
těním stromu z České republiky 
v historii této soutěže. Zvláště 
cenná je ale skutečnost, že hla-
sování v soutěži podnítilo další 
ekologické aktivity. 

Ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví v Průho-
nicích se podařilo zajistit fi nanč-
ní prostředky z projektu Lokální 
identita zeleně venkovských sídel, 
které jsou postupně realizovány 
při zřízení školního arboreta na 
pozemcích ZŠ Sloup. Za pomoci 
fi nančnímu příspěvku od Lesů ČR 
– Lesní správy Černá Hora, bude 
v centrální částí arboreta umístěn 
dřevěný altán, který bude sloužit 
pro výuku v přírodě. Postupně 
vznikající zelenou učebnu doplní 
ještě v tomto školním roce výsad-

Dvanác  metrová přihláška do soutěže Strom roku.  Foto archivDvanác  metrová přihláška do soutěže Strom roku.  Foto archiv

ba trvalek. Bylinková zahrádka, 
která se také stane součástí zelené 
učebny, přiblíží dětem konkrétní 
možnosti využití léčivých rost-
lin rostoucích na každé zahradě. 
Děti se také dozví o možnostech 
využití léčivých rostlin v domácí 
kuchyni. Spoluprací s předními 
odborníky a výsledky žáků se tak 
dostává škola ve Sloupu na špičku 
ekologické výchovy, především 
v oblasti její praktické realizace. 
Obnova Novodvorské aleje a ná-

sledné vítězství Novodvorské ale-
je v soutěži Alej roku 2011 a první 
místo v národním fi nále soutěže 
Strom roku jen těžko někdo někdy 
zopakuje.

Na obnovu Novodvorské aleje 
navazuje také vynikající spolu-
práce se Správou a údržbou sil-
nic - cestmistrovství Blansko. Už 
v prosinci začali pracovníci s vel-
mi rozsáhlou obnovou starých 
ovocných alejí mezi jednotlivými 
částmi Vavřince. Nejzarostlejší 

úsek mezi Novými Dvory a Ve-
selicí již byl vyčištěn a připraven 
pro novou výsadbu. V průběhu 
roku bude vyhodnocena vitalita 
a životaschopnost všech ovoc-
ných stromů. Následně budou do-
sázeny mezery v alejích novými 
stromy původních odrůd švestek, 
třešní a ořechů, doplněných jed-
lými jeřabinami a kaštany. Ze 
zarostlých alejí se stanou opět 
místa zdobící krajinu a přinášející 
užitek.

Adamov - K měsíci březnu pa-
tří v Adamově již řádku roků vý-
stava, která nese název Salonek 
dětských adamovských umělců. 
Vznikla z akce, kterou iniciovala 
společnost Adavak u příležitosti 
Světového dne vody. Zájem byl 
velký, zapojily se děti ze všech 
adamovských škol. A protože 
dospělí výtvarníci mají v závěru 
každého roku svůj Salon, vznikl 
Salonek.

„Děti mají možnost přinést 
k vystavení svoje práce zhotove-
né doma, ale tradičně se do akce 
zapojují obě mateřské i základ-
ní školy. Svoje práce předsta-
vuje i místní umělecká škola,“ 
upřesnila ředitelka Městského 
kulturního střediska, které je 

dnes pořadatelem akce, nadá-
le se spolupodílí firma Adavak, 
město Adamov a farnost. Jejich 
zástupce i v letošním roce čekal 
nelehký úkol. Vybrat z velkého 
množství prací ty, jejichž autoři 
budou při vernisáži odměněni.

„Děti soutěžily v šesti kate-
goriích. Nejvíce přihlášených 
prací spadá do II. kategorie. Je-
jich autory jsou děti mladšího 
školního věku. Opět jsme na vý-
stavě našly práce, před kterými 
jsme opravdu museli smeknout. 
V několika případech se jednalo 
o kresby Adamova, keramické 
znaky našeho města, pohádkové 
postavy, vitráže, společné práce 
dětí zachycující jejich vyžití ve 
volném čase a podobně,“ přiblí-

žila témata oceněných děl Jitka 
Králíčková. 

Pořadatelé akce si opět při-
pravili osobní ceny pro autory 
soutěžních prací, které je nejvíce 
zaujaly. Cenu starosty města Ro-
mana Piláta získala žákyně třetí 
třídy Olga Dvořáková za práci 
nazvanou Portrét starosty a mís-
tostarosty. Místostarosta Jiří Ně-
mec vybral společnou práci dětí z 
třídy Veverek MŠ Jilemnického, 
nazvanou Lyžaři na svahu. Jiří 
Charvát, jednatel fi rmy Adavak, 
svoji odměnu věnoval Ivě Kolá-
řové ze 4.A třídy za zátiší s ovo-
cem. Ředitelka MKS Adamov 
Jitka Králíčková ocenila práci 
desetileté Veroniky Volgemuto-
vé v podobě stínidla na lampu a 

pan farář Jiří Kaňa si pro odměnu 
zvolil práci nazvanou Příchod Cy-
rila a Metoděje. Překvapením pro 
Terezu Knofl íčkovou byla cena, 
kterou si pro ni připravili členové 
Historicko-vlastivědného krouž-
ku při MKS, kterým kresba ada-
movského Skaláku připomenula 
krásnou historii jejich kroužku.

„V příštím roce oslavíme 50. vý-
ročí povýšení Adamova na město. 
Už dnes přemýšlíme o tom, jaké 
téma pro salonek zvolit, určitě ale 
bude souviset s Adamovem – tím 
dřívějším, ale i tím současným,“ 
uzavřela Jitka Králíčková. Práce 
malých adamovských výtvarníků 
si můžete prohlédnout v adamov-
ském Společenském centru až do 
22. března.  (ama)

Koná se Salonek dětských adamovských umělců

Blanenš   rybáři mají za sebou výroční schůzi, sezónu hodno   kladně
Blansko - Místní organizace ry-

bářského svazu v Blansku má za 
sebou výroční schůzi. „Celkovou 
činnost výboru lze hodnotit jako 
velmi dobrou. Jedná se o kolektiv 
velmi schopných lidí, kteří plní 
úkoly na úkor svého volného času 
ve prospěch všech členů. Dovolte 
mi, abych za tuto velmi náročnou 
práci všem členům výboru podě-
koval,“ uvedl předseda Jan Ples-
kač. Za odstupujícího Pavla Che-
mčuka byl novým předsedou MS 
Blansko-sever na ustavující schůzi 
výboru MS zvolen Pavel Zouhar, 
správcem areálu Sloupečník byl 
ustanoven Ludvík Ševčík.

K poslednímu únoru má MO 
celkem 957 členů, z tohoto počtu 
je 67 dětí ve věku 8-15 roků, 16 
mladých mezi 16-18 roky a 874 
dospělých nad 18 roků. „Členská 
základna zůstává již několik let 
zhruba na stejné početní úrovni. 
V naší organizaci máme 33 žen, 
109 důchodců nad 65 roků, 14 in-
validních důchodců a 51 držitelů 
průkazů ZTP a ZTP/P,“ vypočetl 
Pleskač. Jak řekl, začátkem února 
organizace uspořádala již osmnác-
tý rybářský bál a tak jako tradičně 
se podařilo díky sponzorům a zá-
sluhou členů naší MO uspořádat 
velmi pěknou a bohatou tombolu, 

a to se projevilo i v samotné účasti 
na plesu. 

Koncem roku 2012 vznikly 
nové webové stránky, které již 
splňují podobu dnešních potřeb. 
Stránky navštívilo v roce 2012 při-
bližně 3 000 lidí, což je v průměru 
250 měsíčně. „Znovu bych chtěl 
požádat členskou základnu o do-
dání zajímavých fotografi í z na-
šich revírů nebo vlastních úlovků, 
aby je mohl jednatel vystavit na 
webových stránkách. Na nich se 
objevily nové záložky, které jsou 
pravidelně aktualizovány,“ upo-
zorňuje předseda.

Blanenská MO se člení celkem 

na 8 místních sdružení s následu-
jícími počty členů. MS Blansko-
jih má 161 členů, Blansko-sever 
238 členů, Černá Hora 81 členů, 
Dolní Lhota 97 členů, Doubravi-
ce 53 členů, Jedovnice 173 členů, 
Lysice 67 členů a Sloup 93 členů. 
„Do současné doby bylo vydáno 
celkem 592 ks MP a 82 ks pstru-
hových povolenek. Ve srovnání 
s loňským rokem bylo vydáno o 30 
ks MP a o 3 ks pstruhových po-
volenek více,“ prozradil Pleskač. 
Jak dodal, po úspěšném jednání 
s nejvyššími představiteli města 
Blanska se organizaci podařilo od-
koupit od města Blanska areál ve 

Sloupečníku, včetně rybníka a po-
zemků o celkové výměře 3 800 m2. 
Celkové náklady na koupi areálu 
Sloupečník činily 536 900 korun. 
„Na tuto akci se nám podařilo za-
jistit dotaci ve výši 200 tisíc korun 
a bezúročnou půjčku ve výši 300 
tisíc korun se splatností pět let, 
s roční splátkou 60 tisíc korun,“ 
říká předseda.

A jak to bylo s úlovky? „Naši 
členové při 5989 docházkách ulo-
vili na revíru Podomský potok 1,1A 
a 1B celkem 3282 ryb o hmotnost 
3223 kg. Ve srovnání s rokem 2011 
je to o 729 ks více a v hmotnosti 
o 1210 kg více. Členové navštívili 

46 MP revírů a při 16433 docház-
kách ulovili 8035 ks ryb o celko-
vé hmotnosti 12095 kg. Největší 
ulovenou rybou na MP revíru MO 
byla štika o délce 80 cm, váze 6 kg 
a ulovil ji Leoš Hudec a kapr o dél-
ce 75 cm, váze 9,6 kg Rudolfa Me-
luzína. Největší ulovenou rybou na 
MP revíru byl sumec o délce 235 
cm, váze 80 kg a ulovil ho Jaroslav 
Dvořák na revíru Dyje 7. Nejvíce 
ryb má na svém kontě Jiří Gunda-
ker, a to 151 ks o hmotnosti 238 
kg, nejvíce kaprů Vladimír Šenkýř, 
celkem 86 ks o hmotnosti 178 kg,“ 
vyčetl Pleskač ze statistik.

 Bohumil Hlaváček

Marta Antonínová

Blansko - Slovník říká, že: Uni-
forma (z francouzského uniforme) 
je oděv jednotného charakteru pro 
lidi, kteří patří například k orga-
nizované skupině. Díky stejnému 
vzhledu umožňuje jednoduché 
rozpoznávání příslušníků této sku-
piny. Česky říkáme uniformě také 
stejnokroj. Uniforem je mnoho. 
Jsou například vojenské, policejní, 
školní, pracovní. I náš vztah k nim 
je různý. Když se přijdete podívat 
do blanenského muzea na výstavu 
Historie uniforem, přepadne vás 
především nostalgie.

Výstava uniforem a pracovních 
oděvů z let 1930 – 2000 čerpá ze 
sbírky Jana Bačáka. V první míst-
nosti najdete například starou so-
kolskou uniformu, připomenete si, 
jaký stejnokroj měli pionýři nebo 
například milicionáři. Smutnou 
historii připomínají části ošacení 
vězňů z koncentračních táborů 
z let 1930 až 1945. Když babičky 

Přijďte si zavzpomínat na výstavu uniforem

Uniformy. Expozice ukazuje, jak se 
v průběhu let proměňovaly stejno-
kroje různých profesí. 
 Foto Marta Antonínová

nebo dědečci vezmou na výstavu 
svá vnoučata, budou mít co vy-
světlovat.

Polovina druhé místnosti je vě-
nována především oděvům zdra-
votních sester a lékařů, nechybějí 
ani šaty uklízečky. Druhá část patří 
nejen prodavačkám. Zajímavý je 
například pánský klotový plášť, 
zřejmě učitelský, z třicátých let. 
Poslední část expozice se věnuje 
převážně dopravě. Najdete tam uni-
formy železničářů, pilotů a letušek 
i řidičů autobusů. Vaši pozornost 
upoutají i ukázky uniforem pracov-
níků amerických provozoven rych-
lého občerstvení z osmdesátých let 
minulého století. A to není zdaleka 
všechno. Figuríny a oděvy jsou do-
plněny i některými dobovými před-
měty. Uniformy v zámku si můžete 
prohlédnout do 22. března. 

Vojtěch Cikrle 
o novém papeži

Brno - V katedrále svatých Pe-
tra Pavla se slavnostně rozezněly 
zvony hned dvakrát. Nejen po ofi -
ciálním představení nového pape-
že, ale hned poté, když z komína 
na Sixtinské kapli ve Vatikánu 
v 19.07 hodin začal stoupat bílý 
dým. Průčelí brněnského biskup-
ství na Petrově ještě v pozdních 
večerních hodinách ozdobily vlaj-
ky – České republiky a Vatikánu. 

„Mám radost, že máme pa-
peže. S kardinálem Bergogliem 
jsme se osobně nikdy nesetkali, 
ale věřím, že bude dobrým ná-
stupcem papeže Benedikta XVI. 
Jsem zvědavý, po jaké cestě po-
vede církev. Je sympatické, že 
si zvolil jméno František, což je 
v dějinách církve poprvé. Mod-
lím se za něj a věřím, že nejsem 
sám,“ řekl bezprostředně po zvo-
lení brněnský biskup Vojtěch Ci-
krle. Od zvolení nového papeže 
bude v přímluvných modlitbách 
při všech bohoslužbách uváděno 
jeho jméno.  (zpr)

V Blansku by měli mít umělou...
Pokračování ze str. 1
„Beru to jako velkou možnou pomoc blanenskému sportu, věřím, že i za 

přispění dalších politiků se dobrá věc podaří,“ myslí si. Podle něho by bylo 
velkou chybou nastálou situaci s dotačním programem nevyužít. Podobný 
běžel nedávno v Polsku a pomocí něho se podařilo vybudovat až dva tisíce 
podobných fotbalových ploch. Momentálně probíhají intenzivní jednání 
s výborem FK o podmínkách využívání. „Vzhledem k tomu, že se v klubu 
v poslední době pracuje příkladně s mládeží, myslím, že naši pomoc bude 
pozitivně vnímat i nesportovní veřejnost. Do oblasti kultury, ať již se jed-
nalo třeba o zámek či třeba Dělnický dům nebo kino se v poslední době 
investovaly nemalé prostředky, sport je podle mne teď také na řadě. 

V plánu máme i další projekty,“ nastínil místostarosta Crha. Jak upřesnil, 
jednat se bude v prvé řadě o výměnu podlahy na hale v Údolní ulici, o její 
zateplení a v dalších letech o vybudování hlediště a sociálního zázemí. Na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka by měla vyrůst i malá tenisová hala. 
Oba projekty by se mohly realizovat z velké části už v letošním roce.

Minulý týden byl ve znamení 
trénování paměti

Adamov - Víte, že minulé pondělí patřilo Evropskému dni mozku 
a zahájilo Národní týden trénování paměti? Městské kulturní středisko 
v Adamově připravilo na pondělí ukázkovou hodinu pro zájemce o kurz 
věnovaný právě této aktivitě. Přednášet a učit přišla Michaela Nešporo-
vá, která pracuje v brněnském Centru pro rodinu. 

„K tréninku paměti jsem se dostala před několika lety. Absolvovala 
jsem základní kurz se zaměřením na seniory. Pak jsem si na internetu 
našla možnosti dalšího zdokonalování a dnes už jsem vyškolený trenér 
paměti. O tyto aktivity nemají zájem jen senioři, ale i manažeři a mohu 
říci, že prospívají například i malým dětem,“ řekla lektorka.

V rámci národního týdne trénování paměti se konaly osvětové před-
nášky po celé republice. Ta adamovská měla za cíl ukázat náplň násled-
ného kurzu a přiblížit některé základní metodiky. „Setkání při trénin-
ku paměti vnímám i jako společenskou aktivitu. Ale kdo chce trénovat 
doma, nic mu v tom nebrání,“ uvedla Michaela Nešporová, a tak na své 
přednášce seznámila přítomné nejen s odbornou literaturou, ale i s prak-
tickými pomůckami, které formou her pomáhají aktivovat naši paměť. 
Přítomní si pak sami odzkoušeli například techniku symbolu, dozvěděli 
se, že zlepšování paměti například napomáhá i žonglování a další zají-
mavosti.  (ama)

Ukázka. Michaela Nešporová (uprostřed) hovořila o zajímavých techni-
kách trénování pamě  .   Foto Marta Antonínová
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Motorkáři rozhodnou, jestli 

bude silnice bezpečnější
P

Skromný a odvážný svobodník SOS

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Bla-
nenští policisté přišli ze zajímavým 
nápadem. Sami motorkáři si to-
tiž budou moci zvolit jestli chtějí, 
aby v jedné z velmi nebezpečných 
zatáček silnice I/19 vedoucí od Se-
branic směrem na Žďár nad Sáza-
vou byla nainstalována speciální 
bezpečnostní svodidla, která mají 
ochránit jezdce na motocyklech.

„S touto unikátní myšlenkou 
přišli blanenští policisté, kteří vě-
nují velkou pozornost tomu, aby 
byly následky dopravních nehod 
motocyklistů co nejméně vážné. 
I proto každoročně již šest let po-
řádají preventivní akci Nežij vte-
řinou, na níž motorkáře seznamují 
s následky dopravních nehod, tes-
tují je ze znalostí pravidel silniční-

ho provozu, společně s odborníky 
je učí první pomoci při dopravní 
nehodě, ukazují bezpečnostní prv-
ky, které mohou ochránit jejich 
život a zdraví nebo vysvětlují pra-
vidla bezpečné jízdy na motocy-
klu v krizových situacích. A právě 
svou účastí na dalším ročníku pre-
ventivní akce Nežij vteřinou, která 
se uskuteční v sobotu 8. června 
od 13 hodin v areálu Sloupsko-
šošůvských jeskyní, mohou mo-
torkáři podpořit umístění nových 
svodidel. Pokud jich na akci při-
jede více než tři sta, přibude na 
Blanensku sto metrů speciálních 
svodidel právě pro ně,“ prozradi-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Policisté tak chtějí touto cestou 
motivovat motorkáře, aby se sami 
zasloužili o bezpečnost na silni-

cích. Vstoupili proto v jednání 
s výrobcem tohoto bezpečnostní-
ho prvku, ostravskou fi rmou Ar-
celorMittal. Zároveň na základě 
rozboru dopravních nehod navrhli 
místo, kde by svodidla mohla být 
umístěna. Vybrána byla první za-
táčka za obcí Sebranice směrem 
na Kunštát, kde se jen v roce 2012 
staly dvě dopravní nehody, kdy 
řidiči motocyklů nezvládli řízení, 
upadli na vozovku a jejich stroje 
se dostaly pod svodidla. K zajiš-
tění bezpečnosti zatáčky bude 
potřeba kolem sto metrů svodidel, 
která díky druhému, níže umístě-
nému spodnímu ochrannému pásu 
zabrání motorkáři a jeho stroji při 
případném pádu podjetí pod svodi-
dlem a jeho zranění o jeho sloup-
ky nebo stromy či další překážky 
v okolí silnice.

„Systém svodidel včetně jejich 
účinnosti zkoušené na crashtes-
tech bude fi rma ArcelorMittal také 
prezentovat přímo na akci Nežij 
vteřinou ve Sloupě v Moravském 
krasu. Tam se motorkáři kromě 
toho mohou těšit také na další 
bohatý program. Ve spolupráci 
s Pepou Sršněm, Karlem Abraha-
mem a Masarykovým okruhem 
v Brně se několik vybraných mo-
torkářů bude moci přímo na místě 
zúčastnit výuky bezpečné jízdy. 
Připraveny budou také další zají-
mavé prezentace ve vztahu k první 
pomoci, následkům dopravních 
nehod, techniky dopravní policie, 
bezpečnému oblékání na motocy-
kl a podobně. Konečnou podobu 
programu v současné době ještě 
společně s partnery akce dolaďu-
jeme,“ doplnila Šebková.

Tibor Dávid

Habrůvka - Je pátek 8. března 
krátce po poledni. Scházíme se 
před Krajským vojenským velitel-
stvím v Brně s jeho velitelem plk. 
Luďkem Lacinou a spolu s terén-
ním pracovníkem Československé 
obce legionářské Janem Kuxem 
vyjíždíme k cíli. Je jím nedaleko 
od Brna, uprostřed malebných 
lesů pokrývajících Moravský kras, 
vesnička Habrůvka. Stala se cílem 
naší cesty - jedeme blahopřát ing. 
Stanislavu Doležalovi k neuvěři-
telným 93. narozeninám. 

Popravdě jsem čekal vetchého 
a nemocného kmeta. Místo toho 
nás vítal čilý prošedivělý pán, oči-
vidně v dobré kondici i náladě. Jak 
by ne – měl narozeniny. A právě 
byl inaugurován jím volený pre-
zident a navíc ho potěšila i naše 
návštěva. Po nezbytném před-
stavení – jubilant se zná pouze 
s Janem Kuxem, který jej podob-
ně jako dalších více než pět desí-
tek „svých“ veteránů pravidelně 
navštěvuje. Následují gratulace 
i nezbytné dárky. Sedáme ke stolu 
a začínáme hovor s oslavencem. 
Pan inženýr je šprýmař a pravý 
partyzán, dostat z  něj konkrét-
nější válečné děje si však musím 
zasloužit. Nicméně, pomalu se 
vracíme do válečných let. 

Pan Doležal strávil celý aktivní 
život v lesích, od r. 1935 pracoval 
jako lesní praktikant, v letech 1936 
až 1940 studoval Vyšší lesnickou 
školu v Hranicích na Moravě. Při 
ohrožení republiky na podzim 
1938 - byť zatím nevoják dobro-
volně působil jako příslušník Strá-
že obrany státu (SOS), měl k ní ze-
lenou lesnickou uniformou velmi 
blízko. Zbystřuji pozornost – toto 
je, ač jsem o činnosti této sou-

části čs. branné moci v pohraničí 
přečetl nejednu knížku, pro mne 
novinka. V SOS sloužili četníci, 
policajti, fi nanci a vojenské posily 
a zde navíc mladíci, kteří dosud 
neprošli vojenskou službou! Při 
demobilizaci si ve zmatku, který 
vládl, ponechal vyfasovanou pis-
toli a střelivo. Po ústupu z hranice 
dostudoval a nastoupil jako lesní 
dělník a posléze manipulant na 
pile ve Starých Hamrech. A pro-
tože mu hrozilo totální nasazení 
v říši, aby se mu vyhnul, vrátil 
se k matce – vdově do Řícmanic 
u Brna. Zde pracoval až do led-
na 1946 jako manipulant na pile. 
A pily? Tehdy byly tyto závody 

velmi důležité pro válečnou vý-
robu. Zde se zapojil do odbojové 
činnosti Obrany národa. 

Zpočátku rozšiřoval ilegál-
ní tiskoviny, působí jako spojka 
a provádí zpravodajskou činnost. 
Později je celá skupina zařazena 
do Třetí čs. úderné roty Skalička. 
V průběhu války svou odbojovou 
činnost rozšířil o budování lesních 
úkrytů a bunkrů, ukrývání našich 
ilegálních pracovníků či uprch-
lých sovětských zajatců a poté 
následných partyzánů. Opatřoval 
potravinové lístky a sám touto ne-
bezpečnou prací prošel ilegálním 
vojenským výcvikem. V průběhu 
války byl převeden do partyzán-

ského oddílu zvláštního určení 
Zarevo a pokračuje zejména ve 
zpravodajské činnosti. Začátkem 
roku 1945, kdy vedle blížícího se 
jara bylo cítit vytouženou svobo-
du, se podílí i na organizaci útěku 
skupin sovětských zajatců z tábo-
ra v Kanicích. Byli zde nasazeni 
na protifrontových opevňovacích 
pracích. Nezalekl se ani velké za-
týkací akce 6. března 1945, kdy 
byl gestapem zatčen hajný Josef 
Šotola. Při krutých výsleších na 
gestapu však nepromluvil. Tím 
zachránil životy svých spolubo-
jovníků. Viděl jsem dokumenty, 
které popisují řadu akcí jichž se 
Stanislav Doležal zúčastnil. Ale 
on se skromností jemu vlastní o 
nich již nechtěl hovořit i když mu 
paměť nepochybně ještě dobře 
slouží. Po osvobození se zbraní 
v ruce prochází jeho oblíbené lesy 
a čistí je od skrývajících se vojáků 
wehrmachtu i vlasovců. Měl štěstí, 
nebyl zraněn, vyhnula se mu zrada 
i lágr, čestně přežil a byl na straně 
vítězů. Pak absolvoval kratičkou 
vojenskou službu, a v hodnos-
ti svobodníka ji ukončil. A záhy 
od října 1945 nastoupil ke studiu 
na Vysoké škole lesnické v Brně. 
A opět, až do odchodu do důchodu 
v roce 1983 pobyl v milovaných 
lesích v Moravském krasu. Ale 
to už je jiná kapitola. Vlastenec, 
hrdina, který i přes své tehdejší 
mládí věděl, kde je jeho místo. 
Odbojář, válečný veterán. Po ně-
kolikahodinové debatě se loučí-
me, ač bychom rádi zůstali déle. 
No nic, přijedeme jindy, doufám, 
protože jsme nemohli zvládnout 
všechny válečné příběhy v nichž 
šlo o život. My, tři důstojníci v du-
chu stojíme v pozoru a vzdáváme 
hold třiadevadesátiletému svobod-
níkovi, válečnému veteránovi. 

Háta a Rozmarný duch
přijedou do Jedovnic

Jedovnice - Kinosál jedovnického kulturního domu bude v neděli 
24. března svědkem divadelního představení s názvem Rozmarný duch 
v provedení Divadelní společnosti HÁTA Praha. Ve hře autora Noela 
Cowarda v režii Milana Schejbala uvidíte například Lucii Zedníčkovou, 
Mahulenu Bočanovou, Adélu Gondíkovou, Kateřinu Hrachovcovou 
nebo Janu Šulcovou, Marcela Vašinku a další. Začátek je v 18 hodin. 
Předprodej vstupenek je v Informačním středisku na jedovnickém ná-
městí (knihovna), tel. 516 442 284.  (ama)

Netradiční Velikonoce
s neandrtálci v jeskyni

Sloup - Netradiční prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní je připra-
vena na poslední březnový víkend. Velcí a především malí návštěvníci 
mohou prožít nezapomenutelné chvilky při akci Veselé velikonoce v jes-
kyni. Místo velikonoční nadílky je čekají speciality neandrtálské kuchy-
ně, pro děti jsou připraveny soutěže s velmi zajímavými cenami. Protože 
rezervace na prohlídku je nutná, najdete podrobnější informace na ad-
rese www.sloupskososuvkejeskyne.cz nebo se je dozvíte na telefonním 
čísle 516 435 335.  (ama)

Setkání sběratelů
Blansko - Galerie Jonáš připravila na sobotu 23. března v době od 

9 do 12 hodin další setkání sběratelů historických knih, pohlednic, od-
znaků a dokumentů s regionální tématikou. Jedná se o výměnnou a pro-
dejní burzu v prostorách Galerie a antikvariátu Jonáš, kterou najdete na 
Smetanově ulici v Blansku u kruhového objezdu. Přihlášky na mobil 
606 221 772. Přijďte vyměnit, koupit, ale také popovídat si s lidmi se 
stejnou zálibou a podělit se o zkušenosti.  (ama)

Projekt. Dne 5. března se v prostorách gymnázia v Boskovicích konala 
Konference projektu Škola plná příležitos  . Projekt byl spolufi nancován 
Evropským sociálních fondem a státním rozpočtem České republiky. 
V průběhu konference studen   představili cíl a průběh projektu, kterým 
škola žila celý rok. Součás   konference byly rovněž odborné semináře, 
kde byla představena práce studentů a v aule byla instalována výstava 
presentačních panelů zachycujících práci na projektu. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Vycházka. Sokolš   boskovič   turisté zahájili sezonu sobotní vycházkou 
z Kuřimi na rozhlednu Babí lom přes Nový hrad do Blanska. 
 Foto Jaroslav Oldřich

Budou soutěžit o nejlépe 
opravenou kulturní památku
Kraj - Rada Jihomoravského kraje vyhlásila další ročník soutěže Nej-

lépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2012.
„Cílem soutěže, která se koná již pošesté, je vhodná motivace vlast-

níků kulturních památek k jejich příkladné obnově, propagace památek 
na jižní Moravě a také seznámení široké veřejnosti s problematikou pa-
mátkové péče. Zájem o soutěž v  roce 2012 byl velký, což dokládá přes 
deset tisíc zaslaných SMS zpráv a desítky článků v tisku,“ uvedl hejtman 
Michal Hašek. Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) 
opravené v roce 2012. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nomi-
naci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž 
území se památky nacházejí. Písemný návrh lze zaslat na odbor kultury 
a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, e-mailový návrh na adresu: ok@kr-jihomoravsky.cz . Uzávěrka 
přihlášek do soutěže je 31. března 2013, hlasování prostřednictvím SMS 
zpráv proběhne od 1. do 24. května 2013, výsledky soutěže budou vyhlá-
šeny v červnu.  (hrr, zpr)

Boskovice - INTER NOS, SPgŠ 
Boskovice, KZMB a město Bos-
kovice vyhlásily Literární soutěž 
ve tvorbě prózy a poezie pro děti. 
Soutěž není tematicky omezena. 
Zúčastnit se mohou žáci II. stupně 
základních škol a žáci základních 
škol speciálních z okresu Blansko, 
studenti středních pedagogických 
škol z celé České republiky.

Soutěž je rozdělena do 5 kate-
gorií. Každý příspěvek musí být 
originální prací. Rukopisy je mož-
né zasílat v elektronické formě na 
emailovou adresu koordinátora 
soutěže a v pěti tištěných kopiích 
na adresu SPgŠ Boskovice. Každá 
zúčastněná škola může do soutěže 
přihlásit maximálně tři studenty 
v příslušných kategoriích (ZŠ sou-
těží ve třech kategoriích, SPgŠ ve 
dvou). 

Počet prací na studenta je ome-
zen jedním soutěžním příspěvkem 
v jedné kategorii (stejný student se 
nemůže zúčastnit více než jedné 
kategorie). Tematicky soutěž není 
omezena, po obsahové stránce 
musí splňovat kritérium díla ur-

čeného dětskému čtenáři/recitáto-
rovi/posluchači ve věku od pěti do 
dvanácti let. Rozsah příspěvků je 
stanoven u poezie min. čtyři sloky 
a max. dvanáct slok, u prózy max. 
dvě strany A4 (při velikosti písma 
12 a řádkování 1,5). 

U soutěžních prací je třeba 
uvést jméno a příjmení autora, rok 
narození, školní ročník, adresu 
školy a bydliště, emailovou adresu 
a u SPgŠ též studovaný obor (sou-
těže se mohou zúčastnit pouze žáci 
oborů předškolní a mimoškolní 
pedagogika, výchovná a sociální 
činnost a pedagogické lyceum). 

Zaslané příspěvky vyhodno-
tí odborná porota, která stanoví 
v každé kategorii tři místa. Abso-
lutního vítěze soutěže vybere bás-
ník Jiří Žáček. 

Věcné ceny budou soutěžícím 
předány v rámci slavnostního vy-
hlášení výsledků v červnu 2013 
v kině města Boskovice. Všem 
soutěžícím přítomným na slav-
nostním vyhlášení bude odměnou 
vybrané fi lmové představení. Více 
na www.zrcadlo.net.  (hrr)

Vyhlásili literární soutěžZahájení turistické sezóny 
aneb Nejvíc lidí, kteří mají 
„Všech pět P pohromadě“

Blanensko a Boskovicko - Zahájení turistické sezóny se v blanenské 
okrese již posedmé odehraje první dubnovou neděli. Ve své společné 
režii ho tradičně mají města Blansko, Boskovice a spolu s nimi Pivovar 
Černá Hora, na jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí. Její téma se 
každý rok mění, ale pokaždé se odehrává ve znamení pohodové jarní 
nálady, dobrého jídla a pití, country muziky a taky pořádné porce recese. 
A tak ani letošní ročník, který proběhne v neděli 7. dubna, tuto tradici 
nepřeruší.

Je již nepsaným pravidlem, že součástí této akce je vždy pokus o nový 
český rekord v netradiční disciplíně. Ani letošek nebude výjimkou. Bude 
to opět rekordní pokus konaný na počest veleducha Kašpara Krásy Bla-
nenského, který byl vášnivý turista a tak měl jistě taky všech pět P pohro-
madě. Proto organizátoři hodlají vytvořit za dohledu komisaře z Agen-
tury Dobrý den z Pelhřimova rekord právě v počtu lidí na jednom místě, 
kteří mají turistických „Pět P“. V bráně pivovaru, kam dorazí turistické 
pochody, budou 7. dubna už od 11.30 do do dvou hodin odpoledne opět 
umístěna dvě sčítací místa, kterými budou účastníci akce procházet. 
Započítán bude každý, kdo prokáže, že „má pět turistických P“, tj. má 
u sebe pět libovolných věcí, které jsou využitelné pro turistiku a začínají 
písmenem „P“. Na výběr je tak kupříkladu pláštěnka, peníze, pas, pohor-
ky, pohlednice, plánek (trasy či města), pokrývka (hlavy či těla), pytel 
(spací), placačka (s něčím ostřejším) atd. Dalším nápadům na předměty 
využitelné pro turistiku s „P“ na začátku se meze nekladou. Pro ty, co 
často vyráží na tůru se svým čtyřnohým miláčkem je započitatelný i pes. 
Více v příštím čísle Zrcadla.  (hrr, zpr)
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„nový rozměr 
léčby“
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Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zařízením okresního typu, které poskytuje péči v širokém 
spektru diagnostických a léčebných oborů. Zajišťuje primárně zdravotní péči pro pacienty 
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední době se však stává vyhledávaným 
zařízením i pro pacienty ze vzdálenějších regionů, kteří si naši nemocnici vybírají nejen pro 
vysokou kvalitu poskytované péče, ale i pro její příjemnou, až rodinnou atmosféru. Právě 
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

V nemocnici zajišťují kompletní urologickou péčiV nemocnici zajišťují kompletní urologickou péči
Od začátku letošního roku působí 

v boskovické nemocnici urolog Aleš 
Chromý. Jako lékař pracuje již dvanác-
tým rokem a v Boskovicích chce pacien-
tům poskytovat komplexní urologickou 
péči počínaje pravidelnou ambulancí až 
po operační zákroky. V nemocnici fun-
guje ambulance v rámci chirurgického 
oddělení. Pacienti už tedy nemusejí na 
zákroky dojíždět do Brna nebo Svitav. 

Jakou péči pacientům můžete nabíd-
nout?

Urologická péče znamená v první řadě 
ambulantní diagnos  ku a vyšetřování. 
Tedy diagnos  ku a léčbu infekcí močo-
vých cest, benigní hyperplazie prostaty, 
řešení ledvinových kamenů, dysfunkč-
ních poruch nebo inkon  nence, v tomto 
případě jsme dohodnu   na úzké spolu-
práci s gynekologicko-porodnickým od-
dělením boskovické nemocnice. Kromě 
toho také nabízíme řešení erek  lní dys-
funkce, varikokél a podobně. Samozřej-
mos   je onkologická léčba. 

Pokud pacien   projdou ambulantním 
vyšetřením, tak následně plánujeme dal-
ší postup. Buď doplnění diagnózy v rám-

ci endoskopických vý-
konů nebo už přímo 
operační řešení, jehož 
spektrum je poměrně 
široké. Přichází v úva-
hu například endosko-
pická opera  va – přes 
močovou trubici - nebo 
klasické operace. Malý 
počet tvoří také laparo-
skopické zákroky. Jejich 
por  olio by se mělo 
postupně rozšiřovat. 
Za  m nabízíme laparo-
skopickou operaci vari-
kokél, ale do budoucna 
bychom chtěli prová-
dět také laparoskopické operace horních 
močových cest a ledvin. V rámci řešení 
ledvinových kamenů je domluvená spo-
lupráce s urologickým pracovištěm vyš-
kovské nemocnice, kde je možnost využít 
drcení kamenů rázovou vlnou.

Kdy mohou navš  vit ambulanci?
Ambulantní péče je zajištěna v úterý 

a ve čtvrtek od deví   do čtrnác   hodin – 
v rámci odborné ambulance v chirurgic-

kém traktu. Dohodnu   
návštěv je možné kla-
sicky přes objednávko-
vý systém. Akutní stavy 
vyšetřujeme kdykoliv. 
Je výhodou, pokud 
pacien   přicházejí po 
vyšetření obvodního 
lékaře, ale mohou se 
objednat i přímo u nás. 
Objednací doba do 
ambulance je trochu 
delší, někdy i měsíc. Je 
to z toho důvodu, že 
pokud chceme zajis  t 
také opera  vu, tak ne-
máme tolik prostoru 

pro rozšíření ambulantních hodin. 

Nově tedy provádíte i urologickou 
opera  vu...

Urologická opera  va v Boskovicích 
dlouhodobě stagnovala, protože tady 
nebyl operatér, který by ji zajis  l. Ne-
prováděly se endoskopické výkony ani 
diagnos  ka. Já pracuji na tom, aby se to 
změnilo. Provádíme plánovaná operační 
řešení prostaty, nádorů močového mě-

chýře i akutních stavů – pokud má paci-
ent krvácení z močového měchýře nebo 
ledvinovou koliku. Pacient je schopen 
v boskovické nemocnici absolvovat, kro-
mě některých specializovaných vyšetření 
a operací, prak  cky celou léčku od pr-
votního diagnos  kování až po případné 
opera  vní řešení problému. 

Hlavní náplní je endoskopická opera  -
va. Tato metoda hraje v urologii již řadu 
let prim. Klasické operace jsou na ústu-
pu, přistupuje se k nim jen v nejnutněj-
ších případech. V boskovické nemocnici 
jsme v této souvislos   pořídili nové en-
doskopické instrumentárium, aby péče 
mohla být plně zajištěna. V plánu je také 
rozjet péči takzvané jednodenní urolo-
gie. Výkonů není zas až takové množství. 
Musí být především pro pacienta nato-
lik bezpečné, aby mohl do čtyřiadvace   
hodin odejít. Jde o drobnější výkony, co 
se týká větší opera  vy, tak tam se hospi-
talizace pohybuje od pě   do sedmi dnů 
s  m, že poté následuje rekonvalescence 
v domácím prostředí. 

V jakých případech by měli lidé vyhle-
dat péči urologa?

V rámci urologie není žádná konkrétní 
prevence, ale je dobré, aby každý muž 
starší padesá   let navš  vil svého urologa 
a nechal si vyšetřit prostatu. Je to z toho 
důvodu, že od padesá   let věku stoupá 
u mužů riziko karcinomu prostaty. Včasná 
diagnos  ka a zahájená léčba zaručuje vy-
soké procento její úspěšnos  . Důvodem 
návštěvy urologa jsou u mužů také po  -
že s erekcí. Jsme v jednadvacátém stole   
a určitě tento problém umíme řešit. Vy-
hledat vyšetření by měli i lidé, kteří mají 
problémy s močením nebo například ne-
obvykle zbarvenou moč. Může jít o zánět-
livé onemocnění, ale dost často se takto 
projevuje i onkologické onemocnění v po-
době nádoru v močovém měchýři nebo 
v horních močových cestách. U žen bývá 
dos   častým problémem inkon  nence, 
ať už stresová nebo urgentní. Oba typy se 
samozřejmě dají řešit, buď léky nebo ná-
sledným chirurgickým zákrokem na gyne-
kologii v boskovické nemocnici. Spousta 
žen to vnímá jako velmi zatěžující záleži-
tost, například pokud se chce vydat na ně-
jakou delší cestu, nebo s  m má problém 
při fyzické ak  vitě. V dnešní době ale už 
není řešení příliš velkým problémem.

Oddělení Rehabilitace Nemocnice 
Boskovice od 28. ledna tohoto roku 
zavedlo do praxe novou terapii. Jed-
ná se o GUNA-MD kolagenové injek-
ce. Injekce obsahují kolagen, který 
působí proti ochablosti pojivové tká-
ně a látky rostlinného původu, které 
napomáhají transportu kolagenu do 
cílové tkáně. 

„Léčba aplikacemi GUNA-MD kola-
genových injekcí mě hned od počátku 
oslovila, protože se jedná o skutečně 
účinnou léčivou látku,“ uvedl Prim. 
MUDr. Otto Vlach z oddělení Rehabili-
tace Nemocnice Boskovice. „Na podzim 
minulého roku jsem absolvoval závě-
rečný certifikovaný kurz v italském Mi-
láně a získal tak další potřebné znalosti 
k léčbě pomocí aplikací kolagenu. S do-
savadními krátkodobými výsledky jsme 
pacienti i já nadšeni. I u dlouhodobých 

obtíží různého původu včetně poúra-
zových stavů mohou během tří týdnů 
vyřešit letité problémy klienta, když jiná 
léčba je neúčinná,“ vysvětlil.

Injekce působí komplexně na bolesti 
zad a kloubů celého těla. Je jich několik 
druhů pro aplikace k příslušným struktu-
rám. Injekce působí proti bolesti, zlep-
šují pohyblivost páteře a kloubů, zpo-
malují fyziologickou degeneraci tkání 
a kloubů a to vždy v oblasti, pro kterou 
jsou určeny. Zároveň zmírňují poškoze-
ní způsobená stárnutím, nesprávným 
držením těla, průvodními chronickými 
onemocněními, poraněními a úrazy, 
zlepšují pohyblivost svalů, kloubů a pá-
teře a pevnost kloubů, odstraňují mno-
hé další potíže. Jejich základní použití je 
u onemocnění jako bolesti zad a páteře, 
bolesti kloubů, zánětlivá a degenerativ-
ní onemocnění kloubů, artrózy, revma, 
cévní potíže, bolesti hlavy, migréna, bo-

lestivé zatuhnutí ve svalech, nejčastěji 
na zádech, šířící se do končetin nebo 
hlavy a při mnoha dalších potížích.

„Aplikace injekcí se provádí v rehabi-
litační ambulanci ve druhém poschodí 
naší nemocnice na základě vyšetření 
a indikace rehabilitačním lékařem. Po-
platek činí dvě stě korun za jedno seze-
ní, je hrazen na pokladně nemocnice,“ 
dodal Otto Vlach.

Život v současné civilizaci přináší 
řadu nežádoucích jevů v oblasti životo-
správy s následnými důsledky pro zdra-
votní stav. Vinou pasivního stylu života 
či naopak nepřiměřené fyzické zátěže, 
dlouhodobě chybného držení těla, ne-
vyvážené stravy dochází u pojivovéno 
vaziva – zvláště kolagenu – k progre-
sivní degradaci vedoucí k neschopnos-
ti kolagenu plnit své specifické funkce. 
Přípravky řady GUNA-Medical Device se 
v praxi uplatňují jako specifické injekční 

zdravotnické prostředky (oblastní a tká-
ňové), přispívající ke kompenzaci nedo-
statečnosti kolagenu, která doprovází 
zánětlivé nebo degenerativní onemoc-
nění pohybového aparátu. Tyto pro-
středky se vyznačují jednoduchým pou-
žitím, obsahují látky přírodního původu 
a nemají nežádoucí účinky. Využívají 
se buď samostatně nebo v kombinaci 
se stávající terapií pohybového aparátu 
a jejich podávání ovlivňuje i proces stár-
nutí nitrokloubních a mimokloubních 
struktur i podpůrných tkání. Účinnost 
a bezpečnost těchto prostředků je do-
ložena v registrační dokumentaci sedmi 
klinickými kontrolovanými studiemi. 
Podle těchto studií se prostředky MD 
vyznačují účinností, dobrou snášenli-
vostí, nepřítomností alergických reakcí. 
Uvedené vlastnosti z nich činí nástroj 
jak pro lékaře, tak pro zlepšení kvality 
života pacientů.

Rehabilitační oddělení zavedlo do praxe novou terapii
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Mladkovští se připravují na 

sraz rodáků a žáků školy
Bývalá obecní škola v Mladkově byla otevřena v roce 1914 a byla 

navštěvována žáky nejen z Mladkova, ale i z okolních obcí Chrudichrom, 
Svitávky a Skalice nad Svitavou. V roce 1974 skončil její provoz, protože 
děti začaly chodit do Boskovic. Dne 8. března proběhlo první setkání 
přípravného výboru za účelem shromáždění historických dokumentů pro 
vydání almanachu k tomuto výročí. Využíváme této příležitosti a žádá-
me pamětníky, kteří by byli ochotni zapůjčit historické materiály, jako 
fotografi e, vysvědčení, památníky, apod., aby se přihlásili členům OV 
Mladkov.  Za přípravný výbor a OV Mladkov děkuje Zdena Boháčková

Bezpečně v kyberprostoru
V pátek 1. března byli pozváni žákyně páté třídy Magdaléna Wellová 

a žák IV. A Milan Musil ze ZŠ v Blansku v Erbenově ulici do informační-
ho centra Policie České republiky v Brně v Běhounské ulici, aby převzali 
čestná uznání za literární práce na téma „Bezpečně v kyberprostoru.“

Tento projekt si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počí-
tačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřen na uživatele osob-
ních počítačů. Magdaléna Wellová byla oceněna za povídku Kamarádky 
a Milan Musil za povídku Klárka a její kamarádka. Obě práce byly na 
téma kyberšikany. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopře-
jeme.  Mgr. Alena Lysoňková, Mgr. Alena Štěrbáčková

Odpoledne plné hudby
Na odpoledni plném hudby s oslavou svátku žen jsme se 6. března 

sešli v hojném počtu v letovickém Kulturním domě. Poskytl nám vhodný 
prostor k posezení, soustředění, rozptýlení, pobavení i k tanci.Předseda 
Nového sdružení zdravotně postižených Letovice, pan Rašovský všech-
ny ženy vřele přivítal a popřál jim k MDŽ ty nejlepší zážitky plné ra-
dosti a veselí. Pozdravení ženám a všem přítomným mužům přednesli 
naši hosté. Byli to představitelé města, ředitelka NMB Letovice MUDr. 
Královcová a nový ředitel MKS v Letovicích Jiří Palán. Hudební odpo-
ledne se konalo za podpory starosty Letovic p. Stejskala a Nadace města 
Letovic.

ZUŠ se postarala o hudební a umělecké zpestření celého odpoledne. 
Její program řídil zástupce ředitele Jiří Mifek. Vystoupily mažoretky 
a tanečnice, které svým vystoupením zaujaly přítomné. Následovalo 
představení jednotlivých hudebníků na různé nástroje. Jejich hudební 
projevy si zasloužily uznání posluchačů. 

Program pokračoval kabaretním vystoupením Komorního pěvecké-
ho souboru při MKS Carpe Diem. Jejich zábavný program plný zpěvu 
a tance sklidil velké ovace a nadšení obecestva.

Závěr odpoledne pokračoval produkcí country kapely Ponny Expres. 
V jejich repertoáru byly převážně známé písničky, při kterých si většina 
přítomných mohla zazpívat a naše country tanečnice byly připraveny si 
náležitě užít tohoto žánru k různým variacím country tanců, při kterých 
zaujaly nezúčastněné. 

Užívali jsme si krásných melodií, které nám skvělí muzikanti před-
kládali. V dobré náladě jsme se loučili s vydařenou akcí pro zdraví, kdy 
se přítomní náležitě duševně uvolnili. Radost zkrášluje naše dny, je to 
nejkrásnější, co máme ve své moci.  Borek

Oslavy MDŽ v Boskovicích
Střediskový výbor KSČM v Boskovicích po roce opět uspořádal oslavu 

Mezinárodního dne žen. Jsme rádi, že těchto oslav v rámci naší republi-
ky opět přibývá a pozornost jim věnují také média. Je to potěšitelné pro 
všechny ženy, zvláště pro ty, které neznají historii ženského hnutí a je jim 
to prezentováno jako svátek KSČM.

V pátek 8. března se na oslavě MDŽ sešlo v Modrém salonku Soko-
lovny na 50 žen z Boskovic a okolí. V úvodu přednesl báseň Jana Nohy 
„Mamince“ člen StV s. Kutil z Němčic. Oslavu zahájil předseda Středis-
kového výboru KSČM Jaroslav Vašek. Zmínil se o tom, že tento svátek 
všech žen vychází z dávné historie, kdy americké ženy z textilních továren 
v roce 1857 stávkovaly za zlepšení pracovních podmínek. Další stávky 
se týkaly zkrácení pracovní doby, lepších platů, hlasovacího práva žen, 
konce diskriminace žen v zaměstnání. Protesty pokračovaly dem. březen 
Mezinárodním dnem žen. Tento den je také demonstracemi proti zbrojení 
a za mír. Na základě všech těchto skutečností pak OSN ofi ciálně uznala 
8. březen Mezinárodním dnem žen. Tento den je také každoročně připo-
mínán i ve všech státech Evropské unie.

Přítomný předseda OV KSČM s. Tesař zdůraznil v krátkém vystoupení 
skutečnost, že dnes už ženy ve většině států nemusí bojovat za volební 
právo a přístup ke vzdělání, ale hovořit o rovnosti mužů a žen nelze. 
Rovnost chybí v oblasti trhu práce, v rozhodujících pozicích v pracovním 
poměru i v zastoupení ve volených orgánech. Vyzval ženy, aby využívaly 
všech příležitostí a nebály se zapojit i do veřejných funkcí. Jen tak docílí 
větších úspěchů.

Po tomto krátkém úvodu se ženy poslechly skladby na zobcovou fl étnu 
a báseň v podání studentky gymnázia. Na dobré náladě a k pobavení 
žen se dále podílel hudební produkcí Mgr. Topinka. Zároveň bylo ženám 
nabídnuto občerstvení. Překvapením pro přítomné bylo, že si každá z to-
hoto setkání odnesla mimo blahopřání k MDŽ a květiny i malý dárek, 
připravený členy Střediskového výboru. Na závěr poděkoval předseda 
výboru ženám za účast, popřál hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti ne-
jen jim, ale i jejich rodinám.  Střediskový výbor KSČM Boskovice

V ZŠ ve Svitávce se recitovalo
Březen – MĚSÍC KNIHY - jsme letos začali oslavou poezie. Ve středu 

6. března proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili 
vybraní žáci z prvního stupně. V první části soutěže poměřili své do-
vednosti prvňáčci. Jejich umění ohodnotili žáci páté třídy spolu s paní 
učitelkou. Na prvním místě se umístil Vítek Odehnal, na druhém Anežka 
Matušková a třetí místo obsadila Kristýna Včelíková.

Do role porotců pro druhou a třetí kategorii se vžili zástupci jednot-
livých tříd - M. Bihari, R. G. Ševčík, M. Randula, L. Nezval a V. Horák, 
kteří spolu s paní učitelkou Koudelkovou bodovali výkony ostatních re-
citátorů. Rozhodování neměli vůbec jednoduché. Některé výkony byly 
vyrovnané, jiné ovlivnila tréma. O konečném pořadí proto rozhodlo do-
datečné hlasování přítomných učitelek. 

V kategorii druhá až třetí třída si diplom za první místo odnesla Te-
reza Wetterová, za druhé místo Tereza Hrubá a třetí pořadí patří Marku 
Dvořáčkovi.

Mezi žáky čtvrté až páté třídy obhájila nejlepší umístění Diana Tju-
tjunnyková, stříbrnou pozici Monika Horáková a bronz získal Jakub Tr-
dla. 

Kromě diplomů a odměny za stupně vítězů dostali všichni účinkující 
sladkou odměnu. Ostatní žáci, kteří letos zůstali jen na místech diváků, 
snad najdou odvahu v příštím roce. Zatím ale určitě všichni budeme dr-
žet palce recitátorům postupujícím do okresního kola konaného v Lysi-
cích. Třídní učitelky první až páté třídy

Cena hejtmana putuje také 
do města Blanska

Na konci února tohoto roku se v Brně setkali představitelé jednotli-
vých krajů u příležitosti Národní konference kvality ve veřejné správě, 
jejímž spoluorganizátorem byl právě Jihomoravský kraj. Na tomto by 
nebylo nic tak mimořádného, kdyby se v rámci slavnostního zahajovací-
ho večera konference nepředávaly Ceny hejtmana Jihomoravského kraje 
jako symbol ocenění jednotlivým institucím veřejné správy.

Jedním z oceněných zařízení bylo i blanenské SENIOR centrum, jehož 
zřizovatelem je právě Jihomoravský kraj. V Blansku tento sotva deseti-

Výsledky svatovalentýnské 
soutěže blanenské knihovny
Každoročně 14. února se v anglosaských zemích slaví svátek sv. Va-

lentýna. Na tuto tradici navázala po roce 1989 i naše republika, a tak 
každým rokem v tento den mají „zamilovaní“ svůj svátek. Je to den, kdy 
krásný a silný lidský cit lze vyjádřit dárkem, květinou, ale třeba i básní.

Proto jsme u příležitosti svátku sv. Valentýna uspořádali v Městské 
knihovně Blansko soutěž. Letos již počtvrté zájemci z řad amatérských 
básníků měli možnost poslat nám svá díla.

Poštou, e-mailem i osobním předáním k nám během únorových dnů 
dorazilo celkem 33 příspěvků od 13 účastníků. Láska může mít různou 
podobu, i to se promítalo v tématech zaslaných textů. Láska k partnerovi, 
k matce, k dítěti, k přírodě… Některé texty byly vyzrálé, plné neobvyklých 
slovních spojení a nápadů, jiné naopak vynikaly jednoduchostí a prosto-
tou. Každý však byl psán od srdce a s LÁSKOU. 

Odborná porota vybrala tři nejlepší díla. Veřejnost se s nimi může 
seznámit na webových stránkách knihovny www.knihovnablansko.cz.

Bc. Pavlína Gargošová, Marie Slaničková, 
Městská knihovna Blansko

letý poskytovatel pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov 
se zvláštním režimem získal toto ocenění vůbec poprvé. Navíc v době, 
kdy byla čerstvě uvedena do provozu nová přístavba navyšující kapacitu 
o čtyřicet osob na celkových sto čtyřicet čtyři. Zajisté k tomu přispěl 
i ten fakt, že SENIOR centrum Blansko získalo v loňském roce jako první 
organizace zřizovaná krajem certifi kát Vážka, navíc s nejvyšším počtem 
bodů dosud v republice udělených. Certifi kát je udělovaný organizacím 
věnujícím se práci se seniory postiženými Alzheimerovou chorobou jako 
ohodnocení, že kvalita jejich práce je na skutečně vysoké úrovni. Přitom 
v celé ČR jsou držiteli certifi kátu Vážka jen necelé dvě desítky organi-
zací.

Samotnou cenu převzala osobně z  rukou náměstka hejtmana Bc. Ro-
mana Celého ředitelka domova Mgr. Lenka Dražilová. „Velmi si tohoto 
ocenění vážím. Je to morální ohodnocení práce všech zaměstnanců, kte-
rým bych touto cestou ráda poděkovala. Naše zařízení je známo po celé 
republice a díky doporučení České alzheimerovské společnosti k nám 
jezdí nabírat zkušenosti organizace ze všech koutů republiky. Směr, kte-
rým jsme se vydali, je ten správný,“ řekla Dražilová.

V SENIOR centru Blansko zkrátka funguje služba opravdu na jednič-
ku. Udělená cena je symbolickým oceněním dlouhodobé práce se seniory 
postiženými onemocněním demencí. Na skutečnou praxi se můžete přijít 
podívat osobně. Vždy budete vítáni. PeN

Karneval v mateřské škole
Ve minulý čtvrtek jsme měli lipoveckou mateřskou školku plnou prin-

cezen, indiánů, vodníků, spidermanů, berušek a dalších roztomilých 
pohádkových postav. Pořádali jsme karneval. Děti si od rána hrály, 
tancovaly a cvičily v maskách. Po svačince jsme začali s programem. 
Zahájili jsme jej společnou písničkou o karnevalu a promenádou masek. 
Děti házely kroužky na cíl, prolézaly tunelem, procvičovaly svou obrat-
nost v překonávání dráhy z různých překážek apod. Po skončení soutěží 
a „diskotéky“ všichni dostali diplomy, medaile a drobné dárečky. Děti 
přišly v krásných maskách a byly rády, že se s nimi mohly pochlubit 
paní ředitelce základní školy Mgr. Jaroslavě Školařové, která nás přišla 
navštívit.  Bc. Blanka Zouharová, vedoucí učitelka MŠ

Knihovna z pohledu statistiky
Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnos-

ti všech knihoven v České republice. Rozmanitá statistická data za rok 
2012 shromáždila i Městská knihovna Blansko. Informace nejprve pu-
tovaly do Moravské zemské knihovny v Brně a následně do NIPOSu 
(Národní informační a poradenské centrum pro kulturu), kde se dočkají 
dalšího souhrnného vyhodnocení. 

Z velmi podrobných údajů vybíráme některá pro veřejnost zajímavá 
data. Stav knihovního fondu Městské knihovny Blansko činil k 31. 12. 
2012 126 436 titulů (naučná a krásná literatura, zvukové dokumenty 
a další knihovní jednotky). Přírůstky do knihovního fondu knihovny ve 
sledovaném roce 2012 tvořilo 3 190 knihovních jednotek (zejména knihy 
a zvukové nosiče). Používaný elektronický knihovní systém Clavius za-
znamenal v roce 2012 2 849 aktivních registrovaných čtenářů, přičemž 
v celkové databázi eviduje 9 080 čtenářů.

Vysokými čísly disponujeme v oblasti návštěvnosti knihovny. V roce 
2012 přišlo do naší kulturní instituce 57 089 lidí (v této sumě je i 4 481 
přímých návštěvníků kulturních akcí a 24 532 virtuálních návštěv). 
Značný je počet výpůjček za sledovaný rok 2012, a to celkem 183 165 
jednotek (nejvíce – 100808 titulů - se půjčovala krásná literatura dospě-
lými čtenáři, 30 538 knih z oblasti krásné literatury si odnesli čtenáři do 
patnácti let z dětského oddělení).

Městská knihovna Blansko realizuje pro své klienty také meziknihovní 
výpůjční službu (MVS), která zajišťuje požadovanou literaturu z jiných 
knihoven v celé České republice. MVS se týká hlavně odborných knih. 
Službu jsme v loňském roce poskytli 178 zájemcům z blanenské knihovny. 
Jiné knihovny se s touto službou na naši knihovnu obrátily ve 200 pří-
padech. V rámci činnosti regionálního oddělení Městské knihovny Blan-
sko jsme knihovnám ve zhruba polovině bývalého okresu Blansko půjčili 
z výměnných fondů (VF) 221 souborů, přičemž soubory obsahovaly do-
hromady 15 167 knih. 

V uplynulém roce zorganizovali pracovníci knihovny 167 kulturních 
akcí pro veřejnost a 204 ryze vzdělávacích akcí (semináře, kurzy, před-
nášky apod.). Blanenská knihovna má pro své návštěvníky ve všech oddě-
leních k dispozici celkem 48 studijních míst. Poslední pozoruhodné číslo, 
které uvádíme, je 31236 návštěv webových stránek blanenské knihovny 
za rok 2012. Potěšitelné je konstatatování, že většina výše uváděných 
ukazatelů má v porovnání s rokem 2011 vzrůstající tendenci.

Všechny shora předložené informace těší a zároveň zavazují pracov-
níky Městské knihovny Blansko k aktivní a stále kvalitnější práci ve pro-
spěch uživatelů a návštěvníků jednoho z tradičních kulturně vzděláva-
cích zařízení v Blansku.

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko



Pokračování ze str. 1

Kolik máte takových případů? 
Dověděli jsme se o tom, když si jedna 

z našich bývalých dívek stěžovala, že veš-
keré její peníze padly na zaplacení poplatku 
za odvoz odpadu. Zajímali jsme se, zda je 
to vůbec možné, a přitom jsme zjistili, že 
je a tyto dluhy má řada našich dětí. Mnohé 
obce takové resty odpustily, ale město Brno 
ne. Takže téměř všechny děti s trvalým byd-
lištěm v Brně měly dluhy od dvou do šesti 
tisíc korun. Postupně se nám podařilo částky 
snižovat ze sponzorských darů, něco nám 
pomohli vyřešit magistrátní úředníci a soci-
ální pracovnice a také děti samy si na své 
dluhy přispěly z peněz na dárky. Stále však 
nemáme vše uhrazeno. Dluží ještě osm dětí. 

Můžete uvést příběh jednoho z nich? 
Tak například osmnáctiletá Hana. Do dět-

ského domova přišla jako malá dívenka, kte-
rou rodiče týrali. Kvůli krutému zacházení si 
ponese celoživotní následky. Když se nám ji 
podařilo dostat z nejhoršího ven, a vypadalo 
to, že by mohla mít klid, přišla zpráva o tom, 
že Hanka dluží 5 000 Kč za komunální odpad 
na adrese trvalého bydliště. Tam ovšem nepo-
bývá od roku 1997, neboť v té době už žila v 
našem dětském domově. Trvalé bydliště ale 
nejde zrušit, protože byt je majetkem jejího 
otce, který byl zbaven rodičovských práv, 
střídá místa pobytu a o děti v dětském domo-
vě nejeví zájem. Jen za úhradu péče poskyto-
vané dětem v našem zařízení otec dluží přes 
120 000 Kč. Kromě toho ani jeden z Hanči-
ných rodičů neplnil svoji povinnost platit za 
nezletilé děti poplatek za komunální odpad. 
Vše dospělo do fáze, kdy je Hanka plnoletá 
a podle pravidel brněnského magistrátu pro 
výběr poplatků jí hrozila exekuce kvůli dluhu 
ve výši 5 000 korun. Částku má prý zaplatit 
a následně ji může zpětně vymáhat po rodičích 
soudní cestou. Nedokážu si představit, kde by 
studentka z dětského domova přišla k tisí-
covkám korun a už vůbec nevím, jak by se 
vypořádala s několikanásobně vyšší částkou 
v momentě exekuce. V jejím případě se vše 
nakonec vyřešilo díky ochotě a štědrosti lidí, 
Hančina bratra, sociální pracovnice, divačky, 
kterou oslovil její příběh v televizní reportáži. 
Hanka tedy dluh nakonec uhradila, přestože 
nebyla tím, kdo měl povinnost platit. 

V čem vidíte východisko, které by po-
mohlo podobným případům zabránit? 

Do konce roku zákony na tuto věc nepa-
matovaly, podle nové legislativy je možné 
od platby osvobodit, ale stále záleží na tom, 
jak zněly místní vyhlášky. Proto některé děti 
dluhy neměly, a jiné ano. Na staré dluhy se 
však nic nového nevztahuje, ty zůstávají. 
Osvědčuje se nám spolupráce s magistrát-
ními úředníky, hodně nám pomohli a stále 
se snaží získat odpisy, pomáhají i sociální 

odbory. Hlavní řešení ale spočívá v úpravě 
legislativy, proto jsme se obrátili s prosbou 
o pomoc na pana poslance Michala Babáka. 
Patrně jako jediný nás vyslyšel a bojuje za 
legislativní změny. Bez nich jsou jakékoliv 
způsoby řešení dočasné. Potřebujeme také 
zákon, podle kterého by si mohly děti zrušit 
trvalá bydliště, to je také velký problém. Po-
kud by to za ně mohl udělat ředitel dětského 
domova v době, kdy nejsou ještě plnoleté, 
byl by to ideální stav.  (PR)
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Více modelů, více prostoru za cenu, která vám bodne. Přijďte se seznámit s nabídkou vozů Volkswagen Comfort Edition. Modely 
Polo, Golf  Variant, Golf Plus, Jetta, Tiguan a Touran s komfortní výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant 
v kůži a mnoho dalšího. Využijte navíc nabídku financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN  
a získejte ještě vyšší zvýhodnění.

Přijďte se svézt do Porsche Brno.

Pikniky, výlety, pes… Pro všechny vaše záliby. Volkswagen Comfort Edition.

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

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno

Pikniky, výlety, pes… Pro všechny vaše zá

Celkové zvýhodnění

až 149 000 Kč*

Vrata pro každého z Vás. Vrata klasická, 
moderní a speciální. Výměna starých 
vrat bez bourání se systémem Evo.

Staňte se fanouškem fi rmy TRIDO
facebook.com/trido.cz

Štrajtová: Exekuce se nevyhýbají... Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace včetně ceníku na 
www.zrcadlo.net
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Kam za fotbalem 
Sobota 23. 3. (15.00):  BOSKOVICE – BLANSKO
Neděle 24. 3. (15.00):  RÁJEČKO – KYJOV
Sobota 30. 3. (15.30):  BLANSKO - SPARTA
Neděle 31. 3. (15.30):  RÁJEČKO – IE ZNOJMO
    KUNŠTÁT – RÁJEC-JESTŘEBÍ
    LIPOVEC – ČERNÁ HORA

Vicemistr světa - biketrialista Václav Kolář podřizuje vše pečlivé přípravě na letošní mistrovství

Rád bych v Blansku skončil na bedně, říká
Bohumil Hlaváček

Blansko - Biketrialista Václav 
Kolář má za sebou svoji nejú-
spěšnější sezónu, v níž se stal vi-
cemistrem světa v elitní kategorii. 
Letos by na tento superúspěch rád 
navázal.

Už jsi v plné přípravě?
Snažím se maximálně. Rád 

bych toho předvedl co nejvíc. I li-
dem v Blansku na mistrovství svě-
ta nebo třeba v rámci Půlmaratonu 
Moravským krasem, ale to neklap-
ne, ve stejném termínu je závod 
v Čechách a nedostali by se sem 
všichni kamarádi. Škoda, mohla to 
být pěkná „šou“. S komentátorem, 
jak si to představuju.

Jedno vystoupení ale chystáš 
teď brzy…

Měl bych je mít s Vaškem Gry-
cem a ještě jedním kamarádem 
v rámci zahajovacího ceremoniá-
lu republiky ve fl orbale středních 
škol v jedovnické hale. Budou 
tam i kluci z kolové ze Svitávky 
v čele s Jirkou Hrdličkou, urči-
tě to bude zajímavé. Už jsme to 
tak jednou dělali, mělo to velký 
úspěch. Bude to večer v úterý 26. 
března od půl sedmé. Těším se na 
diváky, vstup je volný.

Vraťme se ke tvé přípravě…
Letošní zimu trénuju dvakrát to-

lik co předtím. Doufám, že to bude 
nějak poznat. Myslím, že mám do-
cela formu už teď. Trénuju i v malé 
tělocvičně, hlavně výskoky, máme 
tam navožené palety. Chodím do 
posilovny, plavat, běhat. Rád bych 
aplikoval trochu jiné metody, kte-
ré jsem se teď naučil.

Kde jsi trénoval?
Byl jsem ve Španělsku u Raula 

Václav Kolář s kamarády ve Španělsku.  Foto archiv Václava KolářeVáclav Kolář s kamarády ve Španělsku.  Foto archiv Václava Koláře

Největší aquapark a wellness na dosah

POUKAZ na vstup 2za
c e n u 1

Akce platí do 30. září 2013 pro vstup do aquaparku nebo fitness
Kuřim, Blanenská 1082, telefon: +420 541 420 240
www.wellnesskurim.cz

Nyní teplejší voday p jší voda
v zážitkovém bazénu + 2 ˚C 

NNNyy
v zv z

pivní  
a přísadové koupele

Finská  
a tropická sauna

restaurace  
a zážitkové balíčky

Kuřim, Blanenská 1082

i í Fi ká t

3 kryté bazény  
+ 1 pod širým nebem

tobogán  
o délce 75 m

fitness
centrum

Za vyplnění ankety VSTUP DO FITNESS ZDARMA

Pokud odpovíte správně na všechny otázky a výstřižek přinesete osobně 
na recepci Wellness Kuřim, získáte volný vstup do fitness.
Správné odpovědi naleznete na webových stránkách Fitness centra Wellness Kuřim.
Platnost této akce je do 30. 6. 2013

Jsem z: …………………………………………(město, obec)

Otázka č.1
Kolik trenérů, lektorů a masérů tvoří tým fitness centra ve Wellness Kuřim?  
……………………………………………………
Otázka č.2
Který den je v programu kolektivního cvičení dopolední lekce K2 Hiking? 
……………………………………………………
Otázka č.3
V rámci vstupného do fitness centra máte automaticky ZDARMA v ceně: 

……………………………………………………

Moderní wellness centrum v Kuřimi nabízí čtyři bazénové plochy, 
velké itness centrum, relaxační programy i restauraci. Více prozra-
dil vedoucí itness a balneo provozu Jaroslav Kučera.

Kam až sahá historie wellness centra?
Původní plavecký areál byl v Kuřimi vybudovaný v osmdesátých 

letech a disponoval jedním pětadvacetimetrovým bazénem a jedním 
„školním“ bazénem s posuvným dnem pro výuku neplavců. Technic-
ké řešení, použité materiály tehdejší doby, snižující se zájem a dra-
matický nárůst ceny energií bohužel přivedl tento provoz k velké 
ztrátovosti. Následné přebudování za podpory dotací z evropských 
fondů toto zvrátilo. Nyní máme moderní wellness centrum, které má 

celkem čtyři bazénové plochy, velké itness centrum s relax a balneo 
provozem a restauraci, která je pochopitelně nekuřácká.

Připravujete pro své návštěvníky nějaká vylepšení?
Snažíme se neustále něco zlepšovat a přinášet našim návštěv-

níkům nějaké novinky. Pružně reagujeme i na podměty klientů... 
Nově například 
přihříváme re-
kreační bazén 
na jednatřicet 
stupňů, což oce-
ňují především 
rodiny s malými 
dětmi. Ve itne-
ss centru pak 
sledujeme nové 
vývojové trendy 
a přinášíme ino-
vace ve zdravém 
sportování širo-
ké veřejnosti.

Zaměřme se na itness centrum, jaké služby nabízí?
Naše itness centrum má hodně široký záběr služeb. Nemáme jen 

klasickou část itness jako jsou činky a stroje, ale v dalších třech sá-
lech máme pravidelné lekce Power Yogy, K2hikingu, TRX, Kangoo 
Robiku, Indoor cyclingu, TAI-JI, Zumby nebo Pilates. Jsme rozsáhlým 
provozem, jehož tým tvoří celkem pět stálých trenérů, čtrnáct exter-
ních lektorů a dva maséři. Troufnu si říci, že na své si u nás přijde 

každý.
Naše stěžejní 

programy jsou 
lekce K2hiking, 
což je chůze na 
pásu. Vzhledem 
k tomu, že se 
jedná o jednu 
z nejpřiroze-
nějších aktivit 
člověka, tak tyto 
lekce jsou vel-
mi populární a 
v plné sezoně 
takto odcvičíme 

Jaroslav Kučera: Snažíme se stále něco zlepšovat
i dvaadvacet lek-
cí týdně. Další 
velmi využíva-
nou službou jsou 
naše VIP itness 
balíčky, které 
zahrnují privát-
ní tréninkové, 
výživové pora-
denství a samo-
zřejmě součástí 
jsou i osobní 
tréninky. Pocho-
pitelně k těmto 
službách použí-
váme i špičkové zařízení jako je třeba Bodystat, kterým provádíme 
diagnostiku složení těla pro navržení optimálního postupu. 

Naši trenéři se stále snaží zdokonalovat. Myslíme na budoucnost, 
která je ve znamení spojení tréninku a zdravotního cvičení. V tomto 
směru již připravujeme novinku, ale co to bude, prozradíme až při 
jejím představení.  (PR)

Další programy a akce Wellness Kuřim představíme v dubnu

Guttiereze, mého soupeře a kama-
ráda. Tímto bych mu rád za těch 
čtrnáct dní poděkoval. Trénovali 
jsme spolu každý den. Bylo tam 
u moře některé dny až devatenáct 
stupňů, krásná místa na ježdění. 

Má to tam najeté, občas byl i lepší 
než já, ale celkově jsme byli docela 
vyrovnaní. Já jsem ho loni na mis-
trovství světa porazil, on mne zase 
na evropském šampionátu. Jezdili 
jsme každý den okolo tří až čtyř 

hodin. Došlo i na posilovnu, ukázal 
mi pár novinek mimo ježdění. Je to 
zkušený borec, má dvaatřicet. Ve 
městě, kde bydlí, je docela hvězda, 
hodně mu tam vychází vstříc, moc 
toho nemusí platit.

To by se ti asi líbilo doma?
To ano. Už jsem se zkoušel do-

mlouvat na městě na podmínkách 
na posilovnu nebo bazén. Pracuje 
se na tom. Třeba to klapne, hrozně 
moc by mi to v přípravě pomohlo. 

Ono se to nezdá, ale ty peníze se 
hodně nasčítají. 

Takže jeden z tvých soupeřů 
ti vlastně pomáhal…

Toho si vážím, i když pak už 
mi to trochu vadilo. Myslel jsem 
si, že si i trochu užijeme, třeba 
na snowboardu, jak jsme byli do-
mluvení, ale nakonec z toho nic 
nebylo. Trénování bylo super, ale 
už to chtělo nějaké rozptýlení. 
Druhý týden naštěstí za námi při-
jel ještě Scott Wilson, který také 
jezdí Elite, s ním byla větší leg-
race, moc jsme se nasmáli a užili 
si to. Scott je jen o rok starší, víc 
jsme si seděli.

Raul má ještě jeden koní-
ček…

Tři roky jezdí rally, tak jsme si 
s jeho kámošem, špičkovým jezd-
cem, vyzkoušeli jejich okruh. To 
bylo zpestření, toho mohlo být 
víc. Měl jsem radost. 

Upřesni, jak to bude tedy le-
tos s mistrovstvím světa…

Odpadla Čína, to mi nevadí, bu-
dou jen dva závody. Začíná se ve 
Španělsku na stejném místě jako 
loni a pak přijde už vyvrcholení 
u nás v Blansku na Palavě. Těším 
se hvězdného Daniho Comase, 
kterého jsem už loni mohl porazit, 
neměl jsem k tomu daleko. Byl to 
doslova krůček, i když druhé mís-
to bylo parádní. V Blansku bych 
rád na bednu zase, snad to nebude 
nedejbože třeba čtvrtá příčka. Sa-
mozřejmě se moc těším. Elitní ka-
tegorie by měla startovat později, 
měla by být nějaká „šou“. Jezdci 
by si to přáli, to vím, je škoda, že 
se spousta závodů dělá dost tra-
dičně. Mně by třeba nevadilo jet 
něco i za umělého osvětlení, do-
jíždět za tmy. 



Střelci
13 - Haničinec (Kunštát)
11 - Janíček (Boskovice)
6 - Kuldan, Janda (Kuřim)
5 - Stara (Boskovice), Bezděk 

(Bořitov), Španěl (Kunštát)
4 - Klicpera, Tajnai (Rájec), 

Crhák (Kunštát), Ke-
prt (Blansko dorost), 
Blaha (Boskovice), 
Bílý (Kuřim)

3 - Boček, Adámek 
(Kunštát), Fojt Lukáš 
(Bořitov), Kuruc (Bo-
skovice), Hejč, Na-
vrátil (Rájec), David 
(Moravská Třebová), 
Sedlák (Rájec), Ma-
tuška (Blansko)

2 - Preč (Kunštát), 
Pokorný, Juránek, Va-
šák, Hanskut (Blan-
sko), Fojt Jiří, Richtr 
(Bořitov), Vorlický 
(Boskovice), Vavřík, 
Bombicz (Kuřim), 
Zouhar (Blansko do-
rost), Matějíček, Jelí-
nek, Švanda 

1 - Konečný, Ka-

lus, Kučernák, Sedláček, Linhart 
(Moravská Třebová), Macháček, 
Klicpera, Hepp, Štrof (Rájec), 
Horák, Adamec, Kuda, Adámek 
(Kunštát), Valent, Hochman, 
Skoumal, Richtárik, Marinč, Ně-
mec (Kuřim), Horáček, Bednář, 

Bavi, Šafařík, Šebela, Wan (Blan-
sko dorost), Sedláček, Trtílek, An-
tal, Nečas, Jarůšek, Hansl, Zouhar, 
Pospíšil (Blansko), Pospíšil, Ko-
lář, Janíček, Čech, Karaffa (Boři-
tov), Müller, Adamec, Horák M. 
(Boskovice).
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Krajský přebor
  1.  Blansko  15  10  3  2  36:10  33
  2.  Rousínov  15  9  3  3  35:20  30
  3.  Novosedly  15  9  2  4  30:24  29
  4.  Mutěnice  15  8  2  5  36:22  26
  5.  Sparta  15  8  2  5  30:24  26
  6.  Bzenec  15  8  1  6  32:20  25
  7.  Bosonohy  15  6  6  3  25:21  24
  8.  Ráječko  15  8  0  7  25:25  24
  9.  Ivančice  15  5  6  4  25:22  21
  10.  Kyjov  15  6  2  7  22:21  20
  11.  M. Krumlov  15  6  2  7  20:27  20
  12.  Znojmo  15  5  2  8  22:28  17
  13.  Boskovice  15  4  3  8  24:37  15
  14.  Rajhrad  15  4  1  10  18:37  13
  15.  Podivín  15  2  3  10  17:39  9
  16.  Kuřim  15  2  2  11  17:37  8

I.A třída
  1.  Kunštát  13  7  3  3  41:18  24
  2.  Vojkovice  13  7  2  4  23:14  23
  3.  Bořitov  13  7  2  4  23:21  23
  4.  Slovan  13  7  1  5  31:23  22
  5.  Dobšice  13  7  1  5  26:24  22
  6.  Líšeň B  13  6  2  5  21:27  20
  7.  Jevišovice  13  5  4  4  27:16  19
  8.  Šaratice  13  5  4  4  17:14  19
  9.  Šlapanice  13  5  3  5  17:19  18
  10.  Hrušovany  13  4  4  5  22:20  16
  11.  Tasovice B  13  3  5  5  15:18  14
  12.  Zbýšov  13  3  4  6  15:33  13
  13.  Rájec  13  3  1  9  13:35  10
  14.  Miroslav  13  1  6  6  12:21  9

I.B třída
  1.  Podolí  13  8  3  2  23:17  27
  2.  Soběšice  13  8  2  3  30:16  26
  3.  Švábenice  13  8  0  5  24:18  24
  4.  Bohdalice  13  7  2  4  40:17  23
  5.  Tišnov  13  7  0  6  24:25  21
  6.  Blansko B  13  6  1  6  24:27  19
  7.  Rousínov B  13  6  0  7  22:21  18
  8.  Černá Hora  13  5  2  6  23:29  17
  9.  Medlánky  13  5  2  6  23:35  17
  10.  Kohoutovice  13  5  1  7  16:17  16
  11.  Lipovec  13  4  3  6  20:21  15
  12.  Svratka  13  4  3  6  13:18  15
  13.  Ivanovice  13  4  2  7  14:23  14
  14.  Čebín  13  3  1  9  13:25  10

Tabulky po podzimu

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Z první pozice na-
stupuje FK Blan-
sko do jarní části 
krajského pře-
boru. Přes zimu 
mu však odešlo 
několik klíčových 
hráčů. Před úvod-
ním zápasem, kte-
rým bude derby 
v  Boskovicích, 
jsme si popovídali 
se sportovním ma-
nažerem Bohusla-
vem Jedinákem.

Blansko výrazně přes zimu 
oslabilo, o tom není pochyb. 
Dalo se odchodu některých hrá-
čů zabránit?

Ztrátám hráčů nerozumím – 
odešli od rozdělané práce a to do-
slova, první místo v tabulce s ná-
skokem tří bodů a stabilizovaný 
a kvalitní kádr. Mám pochopení 
pro dva, Michal Šenka – nabídka 
do Opavy bez diskuze, i když na-
konec bude hrát v Rosicích a Kuba 
Šplíchal – hostování do divizních 
Svitav, s tím, že studuje v Pardubi-
cích. Petr Šíp deklaroval již něko-
likrát, že to chce zkusit jinde, tak 

jsme mu tentokrát vyhověli. Hon-
za Doležel po skončení podzimu 

třikrát potvrdil, že 
zůstane…Martin 
Marák také. Bránit 
odchodu, pokud 
sám hráč nechce 
hrát za tým, nemá 
smysl.

Můžeš před-
stavit nové muže 
v Hajského kád-
ru?

Obránce Petr 
Grómský při-
šel na hostování 
z Rudice jako 

hráč Jedovnic s poctivým přístu-
pem k tréninku, podával kvalitní 
a vyrovnané výkony v příprav-
ných zápasech hráč Kotvrdovic. 
Ladislav Hansl je útočník. Na jaře 
ho už testoval v přípravě Michal 
Kugler, ale nakonec ho do týmu 
nezařadil. Vzhledem k nedostat-
ku kvalitních útočníků jsem rád, 
že jsme se s ním dohodli na spo-
lupráci. V přípravě odehrál dobré 
zápasy a věřím mu, že společně 
s Honzou Trtílkem budou střílet 
branky. David Müller je na svůj 
věk zkušený obránce, který nastu-
poval poslední tři roky v základu 
Boskovic. Zapadl na místo, kde 

jsme chtěli nahradit odcházející 
hráče – tedy útok a obranu. 

Jaká je spokojenost se zimní 
přípravou?

Zímní přípava probíhala v hale 
a na umělé trávě na Boby. Pří-
pravné zápasy samozřejmě na 
sportovištích mimo Blansko, ve-
lice celému klubu a to nejen mu-
žům chybí hřiště s umělou trávou. 
Tým jsme dávali dohromady do 
poslední chvíle a velice pomohlo 
i soustředění v Hamrech u Svitav. 
Spokojený bych byl, kdyby tým 
absolvoval celou zimní přípravu 
v hotové sestavě, ale tomu tak 
nebylo. 

Bude se tým snažit o postup 
i za tak ztížených podmínek? 
Jaký je tvůj osobní tip na ko-
nečné umístění?

Neřekl bych, že máme ztíže-
né podmínky. Samozřejmě Šenk 
s Doleželem se těžko nahrazují, 
ale dostanou šanci jiní hráči i z 
B-týmu a dorostu. Jsme na sezó-
nu připravení a věřím, že budeme 
bojovat o postup.

Mluví se o nejisté budoucnos-
ti béčka... Kdo je povede a je 
kádr dostatečně početný?

Po odchodu Radka Sedláčka se 

týmu ujal Ctibor Malík. V přípra-
vě byly problémy obsadit některé 
zápasy – ale testovali jsme hráče 
v A-týmu a do toho ještě zasáhly 
nemoci. Toto již pominulo a tým 
je připravený vstoupit do soutěž-
ních zápasů.

Co dorost a žáci?
K mladšímu dorostu se vrátil 

zkušený Jiří Pokoj a jak již jsem 
psal o celou mládež teď peču-
je Hynek Jarůšek. Mládežnická 
družstva se zúčastnila celé řady 
turnajů a přípravných zápasů, 
ve kterých celkově dokázali, že 
mládež v Blansku dosahuje vyni-
kajících výsledků. Bohužel i zde 
citelně chybí možnost trénovat 
v Blansku v zimě na kvalitním 
venkovním hřišti.

Vše však nasvědčuje tomu, že 
následující zimní příprava se 
již na umělé trávě odehraje… 

Proběhla schůzka mezi před-
sedou klubu Michalem Babákem 
a vedením města, kde jsme před-
stavili projekt Victor připrave-
ný FAČR, na který nás upozor-
nil Hynek Jarůšek. Jde o hřiště 
s umělým povrchem 3. generace 
o rozměrech 60 x 42, na kterém 
může hrát soutěžní i přípravné zá-
pasy mládež a samozřejmě může 

sloužit i přípravě ostatních druž-
stev. Vedení města tomuto projek-
tu předběžně vyjádřilo podporu, 
takže na tom nyní společně pra-
cujeme. Pokud vše dobře dopad-
ne, mělo by se vybudovat v areá-
lu na Údolní.

FK Blansko
Soupiska A týmu 

jaro 2013
Brankáři: David Juran (1993), 

Filip Němec (1994).
Obránci: Michal Beneš (1989), 

Radim Bubeníček (1984), Robin 
Buchta (1994), Petr Gromský 
(1991), Josef Maška (1976), Da-
vid Müller (1991).

Záložníci: Tomáš Jarůšek 
(1991), Roman Mokrý (1985), 
Jan Nečas (1984), Martin Pokorný 
(1985), Jan Sedláček (1992), An-
drej Vašák (1992), Tomáš Zouhar 
(1992).

Útočníci: Jan Trtílek (1993), 
Ladislav Hansl (1987), Jiří Majer 
(1992).

Trenér: Jiří Hajský. 1. asis-
tent trenéra: Radim Bubeníček. 
2. asistent trenéra: Miloš Vašák. 
Vedoucí mužstva: František Fi-
ala. Trenér brankářů a masér: 
Alexandr Malits ml.

Manažer Bohuslav Jedinák: Věřím, že se o postup do divize úspěšně popereme

Blansko zahájí jaro v Boskovicích

Krajský přebor
16. kolo 23. 3.(15.00): Bosonohy – Ivančice, Rousínov – Novosedly, 

Sparta Brno – Rajhrad, Boskovice – Blansko. 24. 3. (15.00): IE Zno-
jmo – Mor. Krumlov, Kuřim – Bzenec, Mutěnice – Podivín, Ráječko 
– Kyjov. 

17. kolo 30. 3. (15.30): Blansko – Sparta Brno, Rajhrad – Rousínov, 
Novosedly – Mutěnice, Podivín – Kuřim, Bzenec – Bosonohy. 31. 3. 
(15.30): Ráječko – IE Znojmo, Kyjov – Boskovice (10.15), Ivančice – 
Mor. Krumlov. 

18. kolo 6. 4. (15.30): Mor. Krumlov – Bzenec, Bosonohy – Podivín, 
Kuřim – Novosedly, Rousínov – Blansko, Sparta Brno – Kyjov, Boskovi-
ce – Ráječko. 7. 4. (15.30): IE Znojmo - Ivančice, Mutěnice – Rajhrad. 

19. kolo 13. 4. (16.00): Boskovice – IE Znojmo, Rajhrad – Kuřim, 
Novosedly – Bosonohy, Podivín – Mor. Krumlov, Bzenec – Ivanči-
ce. 14. 4. (16.00): Ráječko – Sparta Brno, Kyjov – Rousínov (10.15), 
Blansko – Mutěnice. 

20. kolo 20. 4. (16.00): Ivančice – Podivín, Bosonohy – Rajhrad, 
Kuřim – Blansko, Sparta Brno – Boskovice. 21. 4. (16.00): 21.04.2013 
(16.00): IE Znojmo – Bzenec, Mor. Krumlov – Novosedly, Mutěnice – 
Kyjov, Rousínov – Ráječko. 

21. kolo 27. 4. (16.00): Sparta Brno – IE Znojmo, Boskovice – Rou-
sínov, Rajhrad – Mor. Krumlov, Novosedly – Ivančice, Podivín – Bze-
nec. 28. 4. (16.00): Ráječko – Mutěnice, Kyjov – Kuřim, Blansko – 
Bosonohy. 

22. kolo 4. 5. (16.30): IE Znojmo – Podivín, Bzenec – Novosed-
ly, Ivančice – Rajhrad, Mor. Krumlov – Blansko, Bosonohy – Kyjov, 
Kuřim – Ráječko, Rousínov – Sparta Brno. 5. 5. (16.30): Mutěnice – 
Boskovice. 

30. kolo 8. 5. (16.30): IE Znojmo – Kyjov, Blansko – Ráječko, Raj-
hrad – Boskovice, Novosedly – Sparta Brno, Podivín – Rousínov, Bze-
nec – Mutěnice, Ivančice – Kuřim, Mor. Krumlov – Bosonohy. 

23. kolo 11. 5. (16.30): Rousínov – IE Znojmo, Sparta Brno – Mutě-
nice, Boskovice – Kuřim, Blansko – Ivančice, Rajhrad – Bzenec, No-
vosedly – Podivín. 12. 5. (16.30): Ráječko – Bosonohy, Kyjov – Mor. 
Krumlov (10.15).

24. kolo 18. 5 (16.30): Podivín – Rajhrad, Bzenec – Blansko, Ivan-
čice – Kyjov, Bosonohy – Boskovice, Kuřim – Sparta Brno. 19. 5. 
(16.30): IE Znojmo – Novosedly, Mutěnice – Rousínov. 1. 5. (16.30): 
Mor. Krumlov – Ráječko.  

25. kolo 25. 5.(16.30): Rousínov – Kuřim, Sparta Brno – Bosonohy, 
Boskovice – Mor. Krumlov, Blansko – Podivín, Rajhrad – Novosedly. 
26. 5. (16.30): Mutěnice – IE Znojmo, Ráječko – Ivančice, Kyjov – 
Bzenec. 

26. kolo 1. 6. (16.30): IE Znojmo – Rajhrad, Novosedly – Blan-
sko, Podivín – Kyjov, Bzenec – Ráječko, Ivančice – Boskovice, Mor. 
Krumlov – Sparta Brno, Bosonohy – Rousínov, Kuřim – Mutěnice. 

27. kolo 8. 6. (16.30): Kuřim – IE Znojmo, Sparta Brno – Ivančice, 
Boskovice – Bzenec, Blansko – Rajhrad. 9. 6. (16.30): Mutěnice – Bo-
sonohy, Rousínov – Mor. Krumlov, Ráječko – Podivín, Kyjov – Novo-
sedly (10.15). 

28. kolo 15. 6. (16.30): IE Znojmo – Blansko, Rajhrad – Kyjov, 
Novosedly – Ráječko, Podivín – Boskovice, Bzenec – Sparta Brno, 
Ivančice – Rousínov, Bosonohy – Kuřim. 16. 6. (16.30): Mor. Krumlov 
– Mutěnice.  

29. kolo 22. 6. (16.30): Bosonohy – IE Znojmo, Kuřim – Mor. 
Krumlov, Rousínov – Bzenec, Sparta Brno – Podivín, Boskovice – No-
vosedly. 23. 6. (16.30): Ráječko – Rajhrad, Mutěnice – Ivančice, Kyjov 
– Blansko (10.15).

I.A třída
15. kolo 30. 3. (15.30): Jevišovice – Tasovice B, Slovan Brno – Ša-

ratice. 31. 3. (15.30): Hrušovany – Šlapanice, Zbýšov – Miroslav, Bo-
řitov – Vojkovice, Líšeň B – Dobšice, Kunštát – Rájec-Jestřebí. 

16. kolo 6. 4. (15.30): Vojkovice – Zbýšov, Jevišovice – Hrušovany. 
7. 4. (15.30): Šlapanice – Kunštát, Rájec-Jestřebí – Líšeň B, Dobšice – 
Bořitov, Miroslav – Slovan Brno, Šaratice – Tasovice B. 

17. kolo 13. 4. (16.00): Jevišovice – Šlapanice, Slovan Brno – Vojko-
vice, Líšeň B – Kunštát (14.00). 14. 4. (16.00): Hrušovany – Šaratice, 
Tasovice B – Miroslav, Zbýšov – Dobšice, Bořitov – Rájec-Jestřebí. 

L   18. kolo 20. 4. (16.00): Dobšice – Slovan Brno, Vojkovice – Ta-
sovice B, Šaratice – Jevišovice. 21. 4. (16.00): Šlapanice – Líšeň B, 
Kunštát – Bořitov, Rájec-Jestřebí – Zbýšov, Miroslav – Hrušovany.  

19. kolo 27. 4. (16.00): Šaratice – Šlapanice, Jevišovice – Miroslav, 
Slovan Brno – Rájec-Jestřebí, Bořitov – Líšeň B. 28. 4. (16.00): Hru-
šovany – Vojkovice, Tasovice B – Dobšice, Zbýšov – Kunštát.  

20. kolo 4. 5. (16.30): Dobšice – Hrušovany, Vojkovice – Jevišovice. 
5. 5. (16.30): Šlapanice – Bořitov, Líšeň B – Zbýšov (14.15), Kunštát 
– Slovan Brno, Rájec-Jestřebí – Tasovice B, Miroslav – Šaratice.  

21. kolo 11. 5. (16.30): Šaratice – Vojkovice, Jevišovice – Dobšice, 
Slovan Brno – Líšeň B. 12. 5. (16.30): Miroslav – Šlapanice, Hrušova-
ny – Rájec-Jestřebí, Tasovice B – Kunštát, Zbýšov – Bořitov. 

22. kolo 18. 5. (16.30): Dobšice – Šaratice, Vojkovice – Miroslav. 
19. 5. (16.30): Šlapanice – Zbýšov, Bořitov – Slovan Brno, Líšeň B – 
Tasovice B (14.15), Kunštát – Hrušovany, Rájec-Jestřebí – Jevišovice. 

23. kolo 25. 5. (16.30): Vojkovice – Šlapanice, Šaratice – Rájec-
Jestřebí, Jevišovice – Slovan Brno, Zbýšov – Kunštát. 26. 5.: Miroslav 
– Dobšice, Hrušovany – Líšeň B, Tasovice B – Bořitov. 

24. kolo 1. 6. (16.30): Dobšice – Vojkovice. 2. 6. (16.30): Šlapanice 
– Slovan Brno, Zbýšov – Tasovice B, Bořitov – Hrušovany, Líšeň B – 
Jevišovice, Kunštát – Šaratice, Rájec-Jestřebí – Miroslav. 

25. kolo 8. 6. (16.30): Dobšice – Šlapanice, Vojkovice – Rájec-Jes-
třebí, Šaratice – Líšeň B, Jevišovice – Bořitov. 9. 6. (16.30): Miroslav 
– Kunštát, Hrušovany – Zbýšov, Tasovice B – Slovan Brno.

26. kolo 15. 6. (16.30): Slovan Brno – Hrušovany. 16. 6. (16.30): 
Šlapanice – Tasovice B, Zbýšov – Jevišovice, Bořitov – Šaratice, Líšeň 
B – Miroslav (14.15), Kunštát – Vojkovice, Rájec-Jestřebí – Dobšice. 

14. kolo 23. 6. (16.30): Dobšice – Kunštát, Vojkovice – Líšeň B, 
Šaratice – Zbýšov, Jevišovice – Slovan Brno. 23. 6. (16.30): Šlapanice 
– Rájec-Jestřebí, Miroslav – Bořitov, Hrušovany – Tasovice B.

I. B třída
5. kolo 30. 3. (15.30): Podolí – Bohdalice, Švábenice – Tišnov, Me-

dlánky – Kohoutovice. 31. 3. (15.30): Čebín – Blansko B, Ivanovice na 
H. – Soběšice, Lipovec – Černá Hora, Rousínov B – Svratka Brno. 

16. kolo 6. 4. (15.30): Kohoutovice – Švábenice (10.30), Svratka Brno 
– Lipovec, Bohdalice - Ivanovice na H., Soběšice – Čebín. 7. 4. (15.30): 
Blansko B – Medlánky, Tišnov – Rousínov B, Černá Hora – Podolí.  

17. kolo 13. 4. (16.00): Soběšice – Blansko B, Podolí – Svratka Brno, 
Rousínov B – Kohoutovice, Švábenice – Medlánky. 14. 4. (16.00): Če-
bín – Bohdalice, Ivanovice na H. – Černá Hora, Lipovec – Tišnov. 

18. kolo 20. 4.(16.00): Medlánky – Rousínov B, Svratka Brno – Iva-
novice na H., Bohdalice – Soběšice. 21. 4. (16.00): Kohoutovice – Li-
povec (10.30), Blansko B – Švábenice, Tišnov – Podolí, Černá Hora 
– Čebín.   

19. kolo 27. 4. (16.00): Bohdalice – Blansko B, Soběšice – Černá 
Hora, Čebín – Svratka Brno, Podolí – Kohoutovice. 28. 4. (16.00): Iva-
novice na H. – Tišnov, Lipovec – Medlánky, Rousínov B – Švábenice. 

20. kolo 4. 5. (16.30): Švábenice – Lipovec, Medlánky – Podolí, 
Kohoutovice – Ivanovice na H. (10.30), Svratka Brno – Soběšice. 5. 5. 
(16.30): Blansko B – Rousínov B, Tišnov – Čebín, Černá Hora – Boh-
dalice.  

21. kolo 11. 5. (16.30): Bohdalice – Svratka Brno, Soběšice – 
Tišnov, Podolí – Švábenice. 12. 5. (16.30): Černá Hora – Blansko 
B, Čebín – Kohoutovice, Ivanovice na H. – Medlánky, Lipovec – 
Rousínov B. 

22. kolo 18. 5. (16.30): Rousínov B – Podolí, Švábenice – Ivanovice 
na H., Medlánky – Čebín, Kohoutovice – Soběšice (10.30), Svratka 
Brno – Černá Hora. 19. 5. (16.30): Blansko B – Lipovec, Tišnov – 
Bohdalice. 

23. kolo 25. 5. (16.30): Svratka Brno – Blansko B, Bohdalice – Ko-
houtovice, Soběšice – Medlánky, Podolí – Lipovec. 26. 5. (16.30): Čer-
ná Hora – Tišnov, Čebín – Švábenice, Ivanovice na H. – Rousínov B. 

24. kolo 1. 6. (16.30): Švábenice – Soběšice, Medlánky – Bohdalice, 
Kohoutovice – Černá Hora (10.30). 2. 6. (16.30): Blansko B – Podolí, 
Lipovec – Ivanovice na H., Rousínov B – Čebín, Tišnov – Svratka 
Brno. 

25. kolo 8. 6. (16.30): Svratka Brno – Kohoutovice, Bohdalice – 
Švábenice, Soběšice – Rousínov B. 9. 6. (16.30): Tišnov – Blansko B, 
Černá Hora – Medlánky, Čebín – Lipovec, Ivanovice na H. – Podolí. 

26. kolo 15. 6. (16.30): Podolí – Čebín, Švábenice – Černá Hora, 
Medlánky – Svratka Brno, Kohoutovice – Tišnov (10.30). 16. 6. 
(16.30): Blansko B – Ivanovice na H., Lipovec – Soběšice, Rousínov 
B – Bohdalice. 

14. kolo 23. 6. (16.30): Blansko B – Kohoutovice, Svratka Brno – 
Švábenice, Bohdalice – Lipovec, Soběšice – Podolí, Čebín – Ivanovice 
na H. 24. 6. (16.30): Tišnov – Medlánky, Černá Hora – Rousínov B.

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Letošní zimní tur-
naj na „umělce“ je minulostí. Vítě-
zem se letos stal ambiciózní Kun-
štát, druzí byli překvapivě Ráječtí 
před Boskovicemi

Artézia Cup, výsledky posled-
ních zápasů: Rájec-Jestřebí - Mo-
ravská Třebová 3:1 (1:0), Navrátil 
2, vlastní. Blansko dorost – Kuřim 
5:4 (5:0), Keprt 2, Šebela, Zouhar, 
Wan. Boskovice – Bořitov 6:4 
(3:2), Blaha, Janíček 2, Vorlický, 
Stara - Bezděk 4. Kunštát – Blan-
sko B 6:3 (2:2), Haničinec 2, Cr-
hák, Španěl, Boček, Preč - Vašák 
st., Matuška, Hanskut. Rájec-Jes-
třebí – Kuřim 3:1 (1:0), Tajnai 2, 
Štrof. Kuřim – Bořitov 6:0 (3:0).

Konečná tabulka
  1.  Kunštát  7  5  0  2  34:18  15
  2.  Rájec  7  4  2  1  21:16  14
  3.  Boskovice  7  4  1  2  28:18  13
  4.  Kuřim  7  4  0  3  26:15  12
  5.  M. Třebová  7  3  0  4  15:18  9
  6.  Blansko B  7  2  2  3  19:26  8
  7.  Bořitov  7  1  2  4  17:26  5
  8.  Blansko dor.  7  1  1  5  12:35  4

Kunštát se stal vítězem Artézia Cupu

Zástupci prvních tří týmů.  Foto adam.sZástupci prvních tří týmů.  Foto adam.s
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Byl zahájen 9. ledna 2012 a 31. březen 2013 bude posledním 
dnem úspěšně realizovaného projektu. Cílem bylo zdokonalování 
a rozvíjení kompetencí učitelů ve dvou blocích:

1. „Posílení tzv. měkkých dovedností a osobnostní rozvoj 
pracovníků“ – tato část byla realizována v klidném a inspirujícím 
prostředí Moravského krasu, v hotelu Skalní mlýn, který poskytoval 
zázemí celému učitelskému sboru – ubytování, stravování a školící 
prostory. V rámci této klíčové aktivity jsme mohli zjistit: 

a. Jak rozvíjet vlastní kreativitu a kreativní myšlení
b. Jak zlepšit komunikaci mezi žákem a pedagogem
c. Jak být asertivní
d. Hledali jsme možnosti pro uplatnění brainstrormingu v peda-

gogické praxi
e. Učili jsme se ovládat svoje emoce
Vystřídalo se nám celkem 5 lektorů.. A mnohé zkušenosti a infor-

mace si odneslo celkem 30 učitelů naší školy.
2. „Využívání ICT a interaktivních prostředků v přípravě na 

výuku a ve výuce – s důrazem na aplikaci do praxe.“ Tento blok 
školení probíhal naopak ve škole, v našich počítačových učebnách. 
Na programu byla témata:

- MS Word II
- MS Excel II
- Vytváření výukových prezentací v MS PowerPoint I a II
- Využití interaktivní tabule ve výuce 
- Práce v prostředí Zoner Photostudio
- Adobe Acrobat
Tématy nás provedlo celkem 7 lektorů. Účast učitelů byla opět pří-

kladná, z celkového počtu 30, prošlo školeními 27. Z realizace této 

Na Obchodní akademii a Střední 
zdravotnické škole v Blansku 

úspěšně končí projekt
nazvaný „Posílení klíčových kompetencí 

pedagogických pracovníků Obchodní akademie 
a Střední zdravotnické školy, Blansko“, který 

je zaměřen na vzdělávání pedagogických 
pracovníků školy. 

klíčové aktivity zůstává učitelům 10 notebooků, na kterých si mo-
hou připravovat materiály pro své žáky, zdokonalovat se ve využívá-
ní počítačových aplikací, a to vše nejen ve škole.

Celkové plánované náklady projektu jsou 1 478 785,44 Kč. Z toho 
podíl národního spolu inancování ze státního rozpočtu ČR má do-
sáhnout 221 817,82 a podíl příspěvku z Evropského sociálního fon-
du bude 1 256 967,62. 

Právě inancování a systém schvalování monitorovacích zpráv byl 
největším oříškem pro projektový management. Systém je nastaven 
tak, že se projektový management hodně zapotil, aby zvládl 5 mo-
nitorovacích období ve 13 měsících, po které trval projekt, s tím, že 
každé období zabírá minimálně 3 měsíce. Díky perfektnímu zpraco-
vání monitorovacích zpráv a pochopení Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje, který nám nekladl překážky a naopak hladce schválil 
naše žádosti i monitorovací zprávy, se vše podařilo a my jsme s čers-
tvými zkušenostmi a HLAVOU PLNOU NOVÝCH NÁPADŮ mohli zdár-
ně zakončit naše PROJEKTOVÉ SNAŽENÍ.

VOLNÁ MÍSTA  
V ZAJÍMAVÝCH OBORECH!!! 

 
 

 
Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko  

 

PŘIJÍMÁ I NYNÍ  
DO VŠECH SVÝCH OBORŮ!! 

 
 
 
Přihlásit se můžete do: 
 

- čtyřletého oboru s maturitou CESTOVNÍ RUCH 
 

- tříletého oboru KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 
 

- tříletého oboru BARMAN – SOMMELIER 
 

- dvouletého nástavbového oboru GASTRONOMICKÝ 
MANAGEMENT 

 
Nabízíme moderní výuku v trendových oborech se širokým uplatněním 

a k tomu spoustu výhod -> viz www.gastronomicka-skola.cz 
 

 

ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, JEN POHOVOR!!!  
 

 
     
 Všechny Vaše dotazy zodpovíme telefonicky na číslech 

516 411 755  a  602 780 034 - 5, 
 

nebo osobně v sídle školy na adrese 
Masarykova 12, 678 01 Blansko. 

 

  
ATRAKTIVNÍ VÝUKOU  

K ATRAKTIVNÍMU OBORU!!! 
 

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko, 

racoviš  Zelená

 
a e a ik  a írodov dn c  ed

na „Zelené“ 16. dubna 2013 v 8.00

.

s oskovice c

 
Tel.: 516 802 299 

e-mail: dagmar.oujezska@zsbce.cz

Boskovice - V minulých 
dnech proběhla rozsáhlá re-
konstrukce posilovny Základní 
školy Boskovice na pracovišti 
Sušilova. Dosavadní stav nebyl 
optimální pro plnění plnohod-
notné hodiny tělesné výchovy, a 
tudíž jsme přišli s nápadem ma-
lého vylepšení. 

Posilovna dostala nový kabát, 
předností je zátěžový koberec 
a upgradovali jsme i nějaké cvi-
čební stroje. 

V celkovém výsledku je teď 
posilovna opticky větší, krás-
nější, pohodlnější a radostnější 
pro cvičení, jak můžete vidět 
na fotografii. Hojně ji využívají 
naši žáci v hodinách tělesné vý-
chovy i mimo ně. Touto cestou 
bych rád poděkoval za pomoc 
při renovaci a sponzorský dar 
Michalu Štoudkovi a firmě Ko-
berce Boskovice. Plně doufám, 
že mnoho našich chlapců a dí-
vek  využije tuto neobyčejnou 
možnost zlepšení fyzické kon-
dice.

 Zdeněk Oldřich, učitel

Základní škola renovovala posilovnu

Mléko je zdravé a ještě 
nestonalo

Boskovice - Žáci VOŠ ekonomické a zdravotnické a Střední školy Bo-
skovice v mezioborovém projektu Mléko je zdravé a ještě nestonalo na-
vazují na dva projekty, které proběhly v minulých letech pod názvy Husa 
a  Prase. Tato netradiční forma výuky zapojí do projektu žáky všech oborů, 
které se na střední škole vyučují a prověří jejich schopnosti, dovednosti 
a vzájemnou spolupráci při plnění praktických úkolů.

Žáci ověří základní složení a senzorické vlastnosti různých druhů mlék. 

Připraví a nabídnou k degustaci chutné mléčné výrobky. Ekonomicky 
zhodnotí nejen jejich výrobu, ale i náklady na produkci jednoho litru krav-
ského mléka. Vše bude řádně zdokumentováno a akce bude žáky patřičně 
propagována. Do projektu, který vyvrcholí v úterý 26. března, se zapojí 
žáci oboru agropodnikání, hotelnictví, kuchař a číšník, informační techno-
logie a veterinární prevence.

Mléko a mléčné výrobky tvoří významnou skupinu potravin živočiš-
ného původu. Mají vysokou výživnou hodnotu. Jsou zdrojem kvalitních 
proteinů a dobře stravitelných lipidů. Přínosné je i množství minerálních 
látek a vitamínů. S mlékem člověk přijímá látky potřebné pro růst všech 
tkání, stavbu a výživu těla, esenciální látky v optimálním poměru a lehce 
stravitelné formě.  Mgr. Milan Reitschmied

Lyžařský kurz ZŠ Erbenova 
se vydařil

Blansko - Lyžařský kurz Základní školy Blansko Erbenova se vyda-
řil. Zúčastnilo se ho jednačtyřicet dětí  sedmého až devátého ročníku. Po 
roce jsme se vrátili do Jedlové v Orlických horách, kde se nám loni tolik 
líbilo. První den hned po rozřazení do tří družstev lyžařů a jedné skupiny 
snowboardistů  začal výcvik. Přálo nám počasí, dobré sněhové podmínky 
a také mírný a pro méně zdatné lyžaře bezpečný svah. Všichni účastníci  
byli  disciplinovaní, dochvilní a  plnili pokyny instruktorů. Tyto okolnosti 
a samozřejmě také poctivá práce instruktorů  přispěly k tomu, že základy 
techniky sjezdového lyžování a snowboardingu zvládly i děti, které tento 
krásný sport teprve poznávaly. Vrcholem celého kurzu byl  tradiční závod 
ve slalomu a poslední večer soutěž o nejlepší karnevalovou masku.

Mgr. Milan Vrána, Mgr. Jitka Jelínková, 
Mgr. Petr Palán a Mgr. Tomáš Vašek
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LIVEBOX OP I muži: Husovice – 
Blansko 95:50. Husovice B – Blansko 
87:74. Boskovice – Vysočina B 84:80. Bos-
kovice – Znojmo 83:64.
 1. Husovice 22 20 2 1766:1368 42
 2. Kyjov 22 16 6 1544:1408 38
 3. Boskovice 22 14 8 1714:1542 36
 4. Žabovřesky B 22 14 8 1591:1471 36
 5. Tesla 22 13 9 1509:1425 35
 6. Vysočina B 22 13 9 1619:1545 35
 7. Žďár B 22 11 11 1561:1560 33
 8. Bílovice 22 11 11 1757:1799 33
 9. Husovice B 22 8 14 1611:1720 30
 10. Černovice 22 7 15 1464:1543 29
 11. Znojmo 22 3 19 1372:1646 25
 12. Blansko 22 2 20 1245:1726 24

U 17: Uherský Brod – BBK Blansko 
55:69 a 49:62. 
 1. Třebíč 20 18 2 1647:995 38
 2. Blansko 18 16 2 1638:793 34
 3. Uh. Brod 18 11 7 1232:1112 29
 4. V. Meziříčí 20 6 14 964:1512 26
 5. Žabovřesky 18 7 11 1066:1318 25
 6. SAM BŠM 20 5 15 1049:1305 25
 7. Bystřice 18 3 15 1007:1568 21

U 15, fi nálová skupina: BBK Blansko – 
Kyjov 79:37 a 114:56.
 1. Blansko 8 7 1 675:408 15
 2. Kyjov 6 2 4 309:410 8
 3. Břeclav 6 2 4 294:418 8
 4. Žďár 4 1 3 238:280 5

U 12: BBK Blansko – JBC Brno 47:78.
 1. SAM BŠM 20 18 2 1637:615 38
 2. Žďár 18 17 1 1504:518 35
 3. Uh. Brod 22 13 9 1360:947 35
 4. Blansko 19 8 11 883:1048 27
 5. JBC Brno 17 9 8 1195:843 26
 6. Kyjov 20 4 16 605:1539 24
 7. Žabovřesky 22 0 22 423:2097 22

OP I ženy: TJ ČKD Blansko – Univer-
zita 59:62. TJ ČKD Blansko – TJ Sokol 
Podolí 48:62.
 1. Univerzita 18 17 1 1426:946 34
 2. S. Podolí 18 15 3 1305:964 33
 3. R. Podolí 17 12 5 1145:902 29
 4. Žďár 16 11 5 1190:889 27
 5. Bílovice 16 11 5 1120:1005 27
 6. Kyjov 18 8 10 893:1086 26
 7. VSK UNI 18 5 13 1052:1194 23
 8. Blansko 18 4 14 926:1211 22
 9. Bílovice B 17 4 13 958:1270 21
 10. Tišnov 15 5 10 795:877 20
 11. Vysočina 17 2 15 916:1382 19

fl orbal
Jihomoravská liga dorostenci: Bull-

dogs Brno B – Atlas ČKD Blansko 8:3. Mi-
kulov – Atlas 5:3.
 1. Znojmo 20 19 0 1 156:41 57
 2. Šlapanice 20 15 1 4 174:47 46
 3. Slovácko 20 15 1 4 127:62 46
 4. Bulldogs 20 13 2 5 103:77 41
 5. Blansko 19 7 2 10 86:95 23
 6. Mikulov 20 5 2 13 53:117 17
 7. Slavkov 19 5 2 12 59:144 17
 8. Gullivers 20 2 4 14 52:127 10
 9. Židenice 20 0 2 18 47:147 2

kuželky
1. liga ženy: TJ Spartak Přerov – TJ 

ČKD Blansko 3:5 (3193:3285), Musilová 
D. 554, Nevřivová 524, Lahodová 516, Mu-
silová Z. 598, Kalová 528, Ševčíková 565. 
 1. Slavia 18 14 1 3 96,0:48,0 29
 2. Blansko 18 14 0 4 93,0:51,0 28
 3. Přerov 18 11 0 7 76,0:68,0 22
 4. Jičín 18 9 1 8 76,0:68,0 19
 5. Náchod 18 9 1 8 73,0:71,0 19
 6. Konstruktiva 18 9 0 9 72,0:72,0 18
 7. Val. Meziříčí 18 8 1 9 76,0:68,0 17
 8. Zábřeh 18 8 1 9 70,0:74,0 17
 9. Duchcov 17 7 2 8 68,0:68,0 16
 10. Husovice 17 8 0 9 67,0:69,0 16
 11. Č. Třebová 18 3 1 14 44,0:100,0 7
 12. Neratovice 18 3 0 15 45,0:99,0 6

2. liga muži: KK Zábřeh – TJ ČKD 
Blansko 5:3 (3309:3272), Honc 527, Ně-
mec 565, Flek J. 561, Procházka 583, Havíř 
533, Hlavinka 503.

 1. Zábřeh 18 13 2 3 91,5:52,5 28
 2. MS Brno B 18 12 1 5 99,5:44,5 25
 3. Olomouc 18 11 3 4 84,0:60,0 25
 4. Vyškov 18 11 2 5 87,0:57,0 24
 5. Blansko 18 10 3 5 78,5:65,5 23
 6. Rosice 18 10 2 6 75,0:69,0 22
 7. Opava 18 9 2 7 79,5:64,5 20
 8. Hořice 18 7 4 7 72,0:72,0 18
 9. Č. Třebová 18 6 1 11 58,5:85,5 13
 10. Prostějov 18 5 1 12 56,5:87,5 11
 11. MS Brno 18 2 0 16 39,0:105,0 4
 12. Šumperk 18 1 1 16 43,0:101,0 3

3. liga muži: TJ Sokol Vracov – TJ ČKD 
Blansko B 6:2 (3269:3102), Kotlán 556, 
Musil 514, Novotný 505, Pliska 497, Flek 
R. 526, Kolařík 504.
 1. Vracov 18 16 0 2 101,0:43,0 32
 2. Husovice B 18 13 1 4 95,0:49,0 27
 3. Dubňany 18 12 0 6 82,5:61,5 24
 4. Kutná Hora 18 10 1 7 73,5:70,5 21
 5. Jihlava 18 9 1 8 79,0:65,0 19
 6. Blansko B 18 8 2 8 68,0:76,0 18
 7. Mistřín 18 8 0 10 69,5:74,5 16
 8. Dačice B 18 8 0 10 66,5:77,5 16
 9. Ratíškovice 18 7 0 11 66,5:77,5 14
 10. Třebíč 18 7 0 11 58,0:86,0 14
 11. Ivančice 18 5 1 12 57,0:87,0 11
 12. Poděbrady 18 2 0 16 47,5:96,5 4

KP I: TJ ČKD Blansko C – TJ Sokol 
Brno Husovice C 2:6 (2476:2616), Petrů 
418, Musilová M. 350, Slavíčková 418, 
Musilová N. 422, Hédl 418, Flek M. 450. 
 1. Husovice C 20 18 0 2 123,5:36,5 36
 2. Žabovřesky 20 13 2 5 96,0:64,0 28
 3. Židenice 20 11 1 8 90,0:70,0 23
 4. Veverky 20 11 1 8 84,0:76,0 23
 5. Ivančice B 20 11 0 9 80,5:79,5 22
 6. Kometa 20 10 1 9 79,5:80,5 21
 7. Židenice B 20 10 0 10 77,5:82,5 20
 8. Devítka 20 9 1 10 79,0:81,0 19
 9. Ivančice 20 8 3 9 75,0:85,0 19
 10. Blansko C 20 9 0 11 75,0:85,0 18
 11. Sokol IV B 20 7 2 11 67,5:92,5 16
 12. MS Brno D 20 7 1 12 73,0:87,0 15
 13. Rosice C 20 5 1 14 66,0:94,0 11
 14. Ingstav 20 4 1 15 53,5:106,5 9

Okresní podniková liga, extraliga: 
ČBE A – Kadeřnictví ES 1234:1212, Pola 
268, Nesrsta 261 - Král 258, Žitník 253. 
VMS - RI Okna 1274:1334, Gruber 267, 
Gilk 266 - Štrait 287, Petlach 276. VVR B 
– ITAB 1288:1177, Kakáč 283, Semrád J. 
257 - Odehnal 268, Nesvadba 245. A je to 
– KSK 1291:1229, Brtníček 277, Pařil 274 
- Kolář 270, Valášek F. 259.
 1. A je to 14 13 0 1 1288,86 26
 2. VVR A 13 9 0 4 1268,46 18
 3. VB Leasing 13 9 0 4 1266,85 18
 4. ITAB 14 8 0 6 1251,71 16
 5. RI Okna 14 7 0 7 1285,86 14
 6. VVR B 14 5 1 8 1250,07 11
 7. ČBE A 14 5 1 8 1227,21 11
 8. KSK 14 5 0 9 1257,00 10
 9. Kadeřnictví 14 4 0 10 1223,29 8
 10. VMS 14 3 0 11 1237,64 6 

1. liga: BODOS – ČKD TurboTechnics 
1158:1227, Vybíhal 245, Blézl 235 - Bašný 
259, Špaček a Zatloukal oba 254.
 1. Catering 14 13 0 1 1268,86 26
 2. Turbo Technics 14 9 0 5 1211,71 18
 3. Stavba krbů 14 8 0 6 1231,14 16
 4. BODOS 14 8 0 6 1203,50 16
 5. Rapid 14 7 1 6 1217,71 15
 6. Hasiči 14 7 1 6 1172,64 15
 7. Blanzek 14 6 0 8 1217,29 12
 8. JEZAT 14 6 0 8 1203,50 12
 9. Nemocnice 14 4 0 10 1176,79 8
 10. AKK 14 1 0 13 1141,86 2

2. liga: SPŠ – ČBE B 1095:1058, Večer-
ka 248, Nečas 233 - Šlezinger 239, Střecha 
228. Lachtani – JMP 1004:1100, Holcner 
232, Málek 207 - Ježek 241, Navrátil 236. 
Relax Club - Eko System 1074:1069, Černý 
244, Polák M. 234 - Maláčová 220, Zouhar 
P. 218. Orel – Koloniál 1145:1207, Hasoň 
Jiří 258, Götz 244 - Pytela 265, Šlajch 256.
 1. Koloniál 15 14 0 1 1185,33 28
 2. Orel 16 12 0 4 1169,00 24
 3. JMP RC 15 11 0 4 1141,47 22
 4. EKO Systém 15 6 0 9 1126,00 12

 5. Profi  Weld 14 6 0 8 1109,14 12
 6. ČBE B 14 6 0 8 1103,86 12
 7. SPŠ 15 5 0 10 1084,00 10
 8. Relax Club 15 4 0 11 1072,73 8
 9. Lachtani 15 3 0 12 1040,60 6

stolní tenis
RP I: Vysočany – Šošůvka 5:13, Vodě-

rady - Zbraslavec B 5:13, Žďárná – Bos-
kovice B 8:10, Křetín B – Kunštát 16:2, 
Rájec – Svitávka 14:4, Křetín – Rohozec 
13:5, Vysočany – Žďárná 6:12, Boskovice 
B – Voděrady 15:3, Zbraslavec B – Šošůvka 
8:10, Kunštát – Rohozec 5:13, Svitávka – 
Křetín 8:10, Rájec – Křetín B 13:5.
 1. Zbraslavec B 16 14 0 2 0 199:89 58
 2. Boskovice B 16 12 1 3 0 179:109 53
 3. Šošůvka 16 11 3 2 0 182:106 52
 4. Žďárná 16 10 2 4 0 161:127 48
 5. Voděrady 16 9 0 7 0 160:128 43
 6. Vysočany 16 4 1 11 0 106:182 29
 7. Rájec 16 9 0 7 0 167:121 43
 8. Křetín 16 7 2 7 0 141:147 39
 9. Svitávka 16 4 3 9 0 124:164 31
 10. Rohozec 16 4 2 10 0 128:160 30
 11. Křetín B 16 4 1 11 0 117:171 29
 12. Kunštát 16 0 1 15 0 64:224 17 

RP II: Zbraslavec C – Adamov 14:4, 
Jestřebí – Olešnice 12:6, Boskovice C – Bo-
řitov 12:6, Žďárná B – Rudice 2:16, Veseli-
ce – Voděrady B 9:9, Blansko D – Šošůvka 
B 13:5, Adamov - Bořitov 3:15, Olešnice – 
Boskovice C 8:10, Zbraslavec C – Jestřebí 
13:5, Žďárná B – Šošůvka B 4:14, Voděrady 
B – Blansko D 7:11, Rudice – Veselice odl.
 1. Jestřebí 16 14 0 2 0 187:101 58
 2. Boskovice C 16 11 1 4 0 173:115 50
 3. Zbraslavec C 16 10 1 5 0 162:126 47
 4. Bořitov 16 10 1 5 0 168:120 47
 5. Olešnice 16 9 0 7 0 162:126 43
 6. Adamov 16 6 1 9 0 110:178 35
 7. Veselice 15 7 2 6 0 156:114 38
 8. Blansko D 16 6 3 7 0 145:143 37
 9. Šošůvka B 16 6 2 8 0 133:155 36
 10. Rudice 15 5 0 10 0 123:147 30
 11. Voděrady B 16 3 5 8 0 133:155 30
 12. Žďárná B 16 0 0 16 0 58:230 16

RP III: Rájec B – Vanovice 11:7, Něm-
čice – Letovice 14:4, Křetín C – Brumov 
8:10, Kunštát B – Svitávka B 9:9, Vysočany 
B – Petrovice 12:6, Borotín – Rohozec B 
10:8, Rájec B – Křetín C 10:8, Brumov – 
Letovice 14:4, Němčice – Vanovice 17:1, 
Svitávka B – Borotín 10:8, Rohozec B – Vy-
sočany B 5:13, Petrovice – Kunštát B 12:6.
 1. Němčice 16 12 2 2 0 198:90 54
 2. Brumov 16 11 3 2 0 178:110 52
 3. Letovice 16 9 3 4 0 158:130 46
 4. Rájec B 16 8 4 4 0 155:133 44
 5. Křetín C 16 9 0 7 0 157:131 43
 6. Vanovice 16 6 2 8 0 135:153 36
 7. Petrovice 16 8 2 6 0 151:137 42
 8. Vysočany B 16 6 3 7 0 131:157 37
 9. Borotín 16 5 3 8 0 147:141 34
 10. Rohozec B 16 4 1 11 0 115:173 29
 11. Svitávka B 16 3 1 12 0 92:196 26
 12. Kunštát B 16 1 4 11 0 111:177 23

RP IV: Veselice B – Šošůvka C 5:13, 
Petrovice B – Němčice B 15:3, Vysočany 
C – Okrouhlá 7:11, Křetín D – Rohozec C 
13:5, Vanovice B – Kuničky 11:7, Zbrasla-
vec D - Rájec C 8:10, Vysočany C – Vese-
lice B 16:2, Němčice B – Okrouhlá 5:13, 
Petrovice B – Šošůvka C 9:9, Zbraslavec D 
– Křetín D 8:10, Vanovice B – Rájec C 11:7, 
Kuničky – Rohozec C 13:5.
 1. Petrovice B 16 12 2 2 0 190:98 54
 2. Okrouhlá 16 11 1 4 0 172:116 50
 3. Šošůvka C 16 8 5 3 0 165:123 45
 4. Vysočany C 16 9 2 5 0 161:127 45
 5. Němčice B 16 8 1 7 0 143:145 41
 6. Veselice B 16 6 1 9 0 134:154 35
 7. Kuničky 16 8 1 7 0 142:146 41
 8. Vanovice B 16 7 0 9 0 133:155 37
 9. Rájec C 16 6 1 9 0 134:154 35
 10. Zbraslavec D 16 6 0 10 0 140:148 34
 11. Křetín D 16 5 1 10 0 117:171 32
 12. Rohozec C 16 2 1 13 0 97:191 23

RS I: Bořitov B – Vysočany D 11:7, 
Žďárná C – Olešnice B 13:5, Velenov – 
Petrovice C 10:8. Rájec D – Zbraslavec E 
11:7, Voděrady C – Kunštát C 10:8, Lhota 
Rapotina – Letovice B 11:7, Vysočany D 
– Velenov 2:16, Olešnice B – Petrovice C 

10:8, Bořitov B – Žďárná C 7:11, Lhota Ra-
potina – Rájec D 17:1, Letovice B – Kunštát 
C 4:14, Zbraslavec E – Voděrady C 6:10.
 1. Žďárná C 16 15 0 1 0 206:82 61
 2. Velenov 16 13 0 3 0 188:100 55
 3. Olešnice B 16 10 2 4 0 169:119 48
 4. Petrovice C 16 8 3 5 0 157:131 43
 5. Bořitov B 16 8 2 6 0 154:134 42
 6. Vysočany D 16 7 0 9 0 124:164 37
 7. Voděrady C 16 7 2 7 0 143:143 39
 8. Lh. Rapotina 16 6 2 8 0 145:143 36
 9. Kunštát C 16 6 2 8 0 148:140 36
 10. Letovice B 16 6 0 10 0 130:158 34
 11. Rájec D 16 2 1 13 0 81:207 23
 12. Zbraslavec E 16 1 0 15 0 81:205 19

RS II: Velenov B - Šošůvka D 10:8, 
Vísky – Boskovice D 6:12, Orel Blansko – 
Okrouhlá B 9:9, Jasinov – Bořitov C 4:14, 
Kunštát D – Petrovice D 5:13, Křetín E – 
Kunice 7:11, Olešnice C – Lhota Rapotina 
B 13:5, Šošůvka D – Okrouhlá B 8:10, Orel 
Blansko – Vísky 13:5, Boskovice D – Vele-
nov B 15:3, Kunštát D – Jasinov 14:4, Petro-
vice D – Bořitov C 8:10, Olešnice C – Křetín 
E 9:9, Lhota Rapotina B – Kunice 8:10.
 1. Orel 18 15 3 0 0 221:103 66
 2. Boskovice D 18 16 0 2 0 240:84 66
 3. Okrouhlá B 18 14 2 2 0 219:105 62
 4. Vísky 18 11 1 6 0 189:135 52
 5. Velenov B 18 9 0 9 0 180:144 45
 6. Šošůvka D 18 7 2 9 0 160:164 41
 7. Bořitov C 19 13 1 5 0 228:114 59
 8. Petrovice D 19 9 2 8 0 176:166 48
 9. Kunštát D 19 8 0 11 0 161:181 43
 10. Jasinov 19 4 1 14 0 123:219 32
 11. Kunice 19 6 2 11 0 129:213 39
 12. Olešnice C 19 3 3 13 0 118:224 31
 13. Křetín E 19 2 3 14 0 94:248 28
 14. Lhota Rapotina B 19 2 2 14 1 102:240 26 

šachy
Okresní šachový turnaj v Lipovci: 

1. Handl (Adamov) 7,5, 2. Sekanina (Li-
povec) 7,0, 3. Loubal (Adamov), 4. Fojtík 
(Prušánky) oba 6,5, 5. Švehla (Adamov), 
6. Boháček (Boskovice), 7. Chládek Vl. 
(Lipovec), 8. Moc M. (Blansko), 9. Mižák 
(Adamov), 10. Petřík (Kroměříž), 11. Mac-
kovič (Modranka), 12. Kašík (Kroměříž) 
všichni 6,0, 13. Ševčík Miloš (Lipovec), 
14. Zárecký (Modranka), 15. Dvořáček 
(Boskovice), 16. Dobeš (Boskovice) všich-
ni 5,5, 17. Moc R. (Blansko), 18. Hloušek 
(Lipovec), 19. Petr (Boskovice), 20. Nečas 
(Lipovec), 21. Veselý (Sloup), 22. Ševčík 
David (Lipovec), 23. Polách (Blansko), 24. 
Němec (Sloup) všichni 5,0.

KP I: Lipovec – Bystrc 5,5:2,5, Sekani-
na, Handl, Fojtík 1, David, Kopřiva, Habi-
na, Chládek Vl., Chládek V. 0,5.
 1. Lipovec 9 8 0 1 43,5 27 24
 2. Bystrc 9 6 1 2 38,5 16 19
 3. Lokomotiva C 9 6 0 3 44,5 31 18
 4. Lokomotiva B 9 5 0 4 39,5 29 15
 5. Ořechov 9 4 1 4 35,0 23 13
 6. Duras C 9 3 4 2 35,0 22 13
 7. Vyškov 9 3 2 4 34,5 18 11
 8. Tetčice 9 3 1 5 35,5 24 10
 9. Znojmo 9 3 1 5 34,0 21 10
 10. ŠK 64 9 2 2 5 31,5 10 8
 11. Hodonín 9 2 2 5 30,0 18 8
 12. Lokomotiva D 9 2 0 7 30,5 21 6

OP: Jedovnice – Lipůvka 3,5:4,5, Matuš-
ka, Nechvíla, Navrátil 1, Slouka 0,5 – Moc R., 
Slezák, Moc M., Bílek 1, Kovář 0,5. Adamov 
C – Rovečné 5:3, Ležák, Masáková, Mařík, 
Kocí Tom.1, Kocí Ter., Kratochvíla 0,5. Bos-
kovice B – Lipovec D 2:6, Veselý, Dvořáček, 
Walletzký, Kocina 0,5 – Vavřínek, Ševčík 
Milan, Krejčí F., Kratochvíl M. 1, Ševčík Mi-
loš, Krejčí P., Ševčík Lub., Ševčík Milan 0,5. 
Sloup B – Lipovec E 5:3, Sedlák, Helebrand, 
Mikulášek, Kouřil 1, Pokladník, Baláž 0,5 – 
Szymsza, Růžička 1, Šíbl, Grim 0,5.
 1. Lipovec D 7 7 0 0 39,0 29 21
 2. Rudice B 7 5 1 1 37,5 27 16
 3. Lipůvka 7 5 0 2 34,0 29 15
 4. Sloup B 7 4 0 3 29,0 22 12
 5. Boskovice B 7 3 1 3 29,5 22 10
 6. Adamov C 7 3 1 3 26,5 20 10
 7. Jedovnice 7 1 1 5 22,0 17 4
 8. Lipovec E 8 0 3 5 21,0 11 3
 9. Rovečné 7 0 1 6 17,5 10 1 

 (bh)

Z  
1. liga ženy: Slovan Bohnice – 

TJ ČKD GMC Blansko 7:3, Suko-
vá 1,5, Trávníčková 1, Ševčíková 
0,5. Slavoj Praha – TJ ČKD GMC 
Blansko 7:3, Ševčíková 2, Trávníč-
ková 1. 

Dvě porážky na stolech soupeřů 
posunula naději na záchranu bla-
nenských děvčat v 1.lize do oblasti 
teorie. Ani případná dvě vítězství v 
posledních zápasech nemusí na zá-
chranu stačit. Navíc tato dvě utkání 
odehraje Blansko opět venku.
  1.  Bohnice  20  18  1  1  0  138:62  57
  2.  Hodonín B  20  15  2  3  0  129:71  52
  3.  Slavoj  20  11  4  5  0  107:93  46
  4.  Nusle  20  12  2  6  0  116:84  46
  5.  Vlašim B  20  9  4  7  0  113:87  42
  6.  Hradec  20  8  2  10  0  102:98  38
  7.  MS Brno  20  8  1  11  0  92:108  37
  8.  El Nino  20  5  7  8  0  94:106  37
  9.  Plzeň  20  6  4  10  0  91:109  36
  10.  Blansko  20  6  2  12  0  90:110  34
  11.  Děčín  20  4  2  14  0  74:126  30
  12.  Dobré B  20  1  3  14  2  54:146  23

2. liga muži: Slezan Opava – TJ 
ČKD Blansko 5:10, Dudík 4,5, Při-
kryl Aleš, Čák 2,5 Kvíčala David 
0,5. OMYA KST Jeseník – TJ ČKD 
Blansko A 5:10, Dudík 4,5, Čák 2,5, 
Přikryl Aleš, Kvíčala David 1,5. 

Na výbornou zvládlo blanenské 
áčko velmi důležitá utkání v boji 
o první čtyřku a tím i o play off. 
K jistotě účasti v závěrečných bo-
jích o první ligu Blansku stačí doma 
porazit poslední Tišnov. V Opavě 
byli domácí oslabeni o svého nej-
lepšího hráče Dzidu a hosté toho 
dokázali plně využít. Blansku se 
velmi povedl vstup do utkání, v je-
hož průběhu vedlo dokonce 7:1. 
Pak se Opava sice trochu zvedla, 
ale skvěle hrající Luboš Dudík žád-
né komplikace nepřipustil a svými 
čtyřmi body dovedl Blansko k bez-
pečnému vítězství.

I proti Jeseníku, který v této se-
zoně na domácích stolech prohrál 
pouze jednou, Blansko potvrdilo 
vynikající formu posledních týd-
nů. Utkání bylo vyrovnané až do 
stavu 4:4, pak ale hosté šňůrou 
pěti vyhraných utkání v řadě zápas 
prakticky rozhodli.
  1.  Hodonín  20  13  5  2  0  188:127  51
  2.  MS Brno B  20  12  4  4  0  179:133  48
  3.  Blansko  20  13  2  5  0  177:128  48
  4.  Jeseník  20  13  1  6  0  180:116  47
  5.  Hradec  20  11  3  6  0  165:128  45
  6.  Opava  20  10  3  7  0  160:141  43
  7.  Vsetín  20  8  4  8  0  153:166  40
  8.  Prostějov  20  9  1  10  0  151:158  39
  9.  Čechovice  20  7  4  9  0  151:162  38
  10.  Přerov  20  7  2  11  0  150:162  36
  11.  Holice  20  2  1  17  0  82:192  25
  12.  Tišnov  20  0  0  20  0  77:200  20

2. liga ženy: TJ ČKD GMC 
Blansko B – Sokol Neředín 1:9. TJ 
ČKD GMC Blansko B – TJ Ostra-
va KST A 0:10.
  1.  Havířov B  20  18  1  1  0  153:47  57
  2.  Jihlava  20  15  2  3  0  136:63  52
  3.  Líšeň  20  12  5  3  0  126:74  49
  4.  Neředín  20  12  4  4  0  133:67  48
  5.  Čejč  19  12  3  4  0  115:75  46
  6.  Dubňany B  19  10  1  8  0  106:84  40
  7.  Frýdlant B  20  7  1  12  0  82:118  35
  8.  Sokol I  20  6  1  13  0  75:124  33
  9.  Dubňany C  20  5  2  13  0  73:127  32
  10.  Břeclav B  20  5  1  14  0  78:122  31
  11.  Ostrava  20  3  1  16  0  62:138  27
  12.  Blansko B  20  2  2  14  2  50:150  24

Divize muži: TJ ČKD Blan-
sko B – Sokol Moravský Krum-
lov 10:5, Mikula 3,5, Kutil Libor 
3, Kvíčala Josef 2,5, Voráč 1. TJ 

ČKD Blansko B – TTC Znojmo B 
6:10, Mikula 2,5, Voráč 2, Kvíčala 
Josef 1,5, Kutil Libor 1.
  1.  MS Brno D  20  16  3  1  0  192:104  71
  2.  Strážnice  20  14  2  4  0  178:101  64
  3.  Slatina  20  13  3  4  0  183:124  62
  4.  Sokol I B  20  11  2  7  0  157:127  55
  5.  Hodonín  20  9  2  9  0  157:151  49
  6.  Znojmo B  20  8  3  9  0  145:151  47
  7.  Oltec  20  8  1  11  0  140:157  45
  8.  Hustopeče B  20  8  1  11  0  132:154  45
  9.  Hlubočany  20  6  2  12  0  107:177  40
  10.  Blansko B  20  6  2  12  0  138:170  40
  11.  M. Krumlov  20  6  1  13  0  126:161  39
  12.  Dubňany  20  3  2  15  0  105:183  31

KS I: STK Zbraslavec – TJ So-
kol Moravský Krumlov B 10:1, 
Křepela L. 3,5, Bezděk 2,5, Křepe-
la R. 2,5, Těžký 1, Cetkovský 0,5. 
STK Zbraslavec – TJ Sokol Lanž-
hot B 9:9, Křepela R. 3,5, Křepela 
L. 2,5, Bezděk 2, Těžký 1.

Poslední dvě domácí utkání letoš-
ní sezóny odehráli v krajské soutěži 
1. třídy stolní tenisté Zbraslavce. 
V sobotu přivítali poslední celek ta-
bulky Moravský Krumlov B a v ne-
děli sedmý Lanžhot B, který byl jen 
o jeden bod za Zbraslavcem. Sobot-
ní utkání začalo pro domácí dobře, 
výhrami v obou čtyřhrách. Hosté se 
v prvním kole dvouher snažili nepří-
znivý vývoj hned zvrátit, ale ze čtyř 
vyrovnaných duelů se jim podařilo 
vyhrát pouze jednou. Domácí ani 
při výrazném vedení 5:1 nikterak 
nepolevili a ve zbytku utkání jasně 
dominovali. 

V neděli šlo o přímý souboj 
o šesté místo a hosté v sestavě 
s procentuálně nejlepším hráčem 
soutěže Branislavem Balážem za-
čali lépe. Po nerozhodných čtyř-
hrách šli do dvoubodového vedení, 
když uspěli jejich lídři Baláž a Ha-
nák. Domácí však odpověděli sérií 
šesti vyhraných dvouher za sebou, 
během nichž bratři Křepelové zdo-
lali i uvedenou dvojici soupeřů. 
Ve druhé polovině utkání už ale 
na straně domácích bodoval pou-
ze dvakrát Radim Křepela, což na 
udržení náskoku nestačilo. V ostat-
ních šesti zápasech zvítězili hosté a 
utkání dospělo ke konečné remíze. 
Domácí sice uhájili šesté místo, ale 
o jeho udržení budou muset bojo-
vat i v posledních dvou kolech.
  1.  Kobylí  20  16  3  1  0  193:103  71
  2.  Bystrc  20  15  0  5  0  181:114  65
  3.  Silůvky  20  14  2  4  0  180:109  64
  4.  Slatina B  20  13  4  3  0  184:124  63
  5.  Hodonín B  20  12  2  6  0  161:132  58
  6.  Zbraslavec  20  8  4  8  0  165:152  48
  7.  Lanžhot B  20  8  3  9  0  148:149  47
  8.  M. Prusy  20  6  4  10  0  126:174  42
  9.  Ivančice  20  5  3  12  0  138:166  38
  10.  Komořany  20  3  4  13  0  119:178  33
  11.  Tišnov C  20  4  0  16  0  105:178  32
  12.  M. Krumlov B  20  1  1  18  0  71:192  24

KS II: SK Kuřim – TJ ČKD 
Blansko C 10:3. Orel Boskovice 
– TJ Cemo Mokrá 7:10. Orel Bos-
kovice – TJ ČKD Blansko C 10:5. 
  1.  MS Brno E  20  19  0  1  0  198:66  77
  2.  Sokol I C  20  17  0  3  0  184:90  71
  3.  Holásky  20  16  1  3  0  187:97  69
  4.  Otnice  20  12  2  6  0  167:113  58
  5.  Mokrá  20  11  2  7  0  156:145  55
  6.  Slatina C  20  9  3  7  1  135:150  49
  7.  Blansko C  20  7  2  11  0  136:160  43
  8.  Kuřim  20  6  1  13  0  125:166  39
  9.  Silůvky B  20  5  2  13  0  123:166  37
  10.  Hostěradice  20  5  1  14  0  103:178  36
  11.  Boskovice  20  4  2  14  0  118:170  34
  12.  Komořany B  20  1  0  19  0  65:196  23

 (bh, vor, rkr)

Startuje tipovací soutěž
Jarní fotbalová sezóna 2013/2014 startuje. Začíná i naše oblíbená tipo-

vací soutěž. Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkuše-
né i začínající připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou. Dovo-
lujeme si připomenout, že nejsou dosud vyzvednuty některé výhry z jara. 

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 na řádku 
14, bonus za jeho uhodnutí je +3 body.  

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že naše noviny vychází v úterý, celková tabulka bude vychá-
zet bohužel s týdenním 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 

PRVNÍ KUPONY JIŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE !!!

Pozvánka
Blansko - Oddíl rekreačního sportu TJ ČKD Blansko srdečně zve na 

15. ročník Memoriálu Aleše Mokrého pro smíšené neregistrované rodin-
né dvojice v kuželkách. Sobota 30. března od 8 hod. na kuželně, star-
tovné 70 Kč za pár, minimální věková hranice 15 roků. Přihlášky Jan 
Šmerda (602 305 548).  (bh)

Boskovice - Jsou v polovině. 
Běžci z Trénuj s námi 2013 mají za 
sebou šest týdnů přípravy, pomalu se 
přesunují z tělocvičny na venkovní 
tratě a myšlenky čím dál víc směřují 
na vrchol projektu - na hlavní závod 
prvomájových Boskovických běhů, 
Běh za sedmizubým hřebenem.

Dvacítka účastníků se pohybuje 
v rozmezí 14 až 59 let a na začát-
ku přípravného projektu se skládala 
z naprostých začátečníků i pokroči-
lých závodníků, kteří Trénuj s námi 
absolvovali i v minulých letech. 
„Oproti loňskému ročníku si však 
pochvalujeme větší účast. Tréninky 
bývají plné, účastníci projektu nic 
nešidí,“ libuje si jeden z trenérů, 
pořadatel Boskovických běhů Petr 
Bartošek.

A tréninky chválí i sami běžci. 
„Cítím na sobě změny ve vytrvalos-
ti a v posilovně je to taky lepší, než 
to bývalo,“ raduje se pokročilá běž-
kyně Ivana Láníková. „Nejtěžší je 
skloubit práci, rodinu a k tomu při-
dat tréninky, ale jde to. Na tréninky 
se vždy těším a není tam nic, co by 
mě nebavilo,“ tvrdí devětatřicetiletá 
maminka, která v Trénuj s námi za-
čínala běhat už před dvěmi lety a bě-
hání za tu dobu propadla. „Výhodou 
projektu je, že díky organizovaným 
tréninkům jdu běhat i ve dnech, kdy 
bych se k tomu třeba ani nedostala,“ 
objasňuje, proč se projektu účastní 
opakovaně.

Nejmladší účastník Trénuj s námi 
2013, teprve čtrnáctiletý školák Zde-
něk Komárek, naproti tomu v pří-

pravné skupině běhá vůbec poprvé. 
„Přemýšlel jsem o přihlášce do pro-
jektu už od roku 2010, kdy jsem se 
účastnil prvního ročníku Boskovic-
kých běhů. Letos bych chtěl zdolat 
nejdelší trať, 12,5 kilometrů dlouhý 
Běh za sedmizubým hřebenem, 
tak jsem přihlášku poslal,“ vypráví 
Zdeněk. 

„Tréninky se hodně podepisují 
na čase, který jim musím věnovat, 
ale zase to stojí za to. Zlepšil jsem 
se ve všech sportech a aktivitách,“ 
říká. „S vytrvalostním během jsem 
už měl menší zkušenost, ve škole 
jsem byl nejlepší ze třiceti žáků a na 
vytrvalosti jsem za 14 minut zvládl 
přes tři kilometry. Ale moc jsem se 
chtěl posunout dál a získat kondici. 
A to se daří,“ raduje se.

Zdeněk však připouští, že i Tré-
nuj s námi není jen med. „Nejtěžší 
je to běhání, ta nutnost překonat se a 
vydat ze sebe něco víc,“ přiznává a 
pokračuje: „Zato pokaždé se nejvíc 
těším na posilovnu a taky regenerač-
ní část v lázních, tam si pokaždé po-
řádně odpočnu. A hlavně se těším na 
hlavní závod Boskovických běhů, 
nemůžu se dočkat startu v Běhu za 
sedmizubým hřebenem.“ 

Ivana i Zdeněk mají jako účastní-
ci Trénuj s námi své startovní číslo 
jisté, místa pro další zájemce však 
rychle mizí. V únoru se zaregistro-
valo o dvě stě lidí více než v loň-
ském roce a online registrace je na-
víc možná jen posledních pár týdnů. 
Přihlašování probíhá na webu www.
sportujsnami.cz.  Hana Trnečková

Program Trénuj s námi je ve své polovině

Okresní šachový turnaj. Nejlepší hráči letošního lipoveckého turnaje – druhý Jiří Sekanina, vítěz Mar  n Handl a tře   Pavel Loubal.  Foto Ján Mižák  
Poslední příprava. Před mistrovským duelem s Blanskem Boskovice prohrály v neděli s Bystřicí nad Pernštejnem 1:5.  Foto Jaroslav Oldřich
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„Tak vy máte paní čtrnáct dě  . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ „Tak vy máte paní čtrnáct dě  . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ 
„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“
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Býku, uplynulý rok pro vás při-
pravil i přes nelehké životní pře-
kážky mnoho úspěchů. Avšak rok 
2013 bude  mnohem příznivější a 
především v druhé polovině roku 
vám bude víc než příznivě naklo-
něn. 

Jste rození požitkáři a gurmáni 
života, tak proč toho tedy pořádně 
nevyužít! Avšak na rozdíl od roku 
2012 vstupuje do vašeho znamení 
planeta Saturn, představitel řádu a 
skromnosti, která nad vámi bude 

bdít, abyste to se svými požitky zas až tak moc nepřeháněli. Opozice 
této významné planety vás bude nutit zamyslet se nad tím, zda kroky, 
jež činíte, jsou ty správné. Rok 2013 je pro vás rok pozitivních změn, 
úspěchů, fi nanční jistoty a lásky! V tomto roce jste schopni dosáhnout 
i nemožného a díky své vůli a chuti dovést věci do zdárného cíle bude-
te právem odměněni. Budete pevní jako egyptská Sfi nga, nic nenaruší 
vaše rozhodnutí a i kdyby vám stříleli u hlavy, s vámi to milí Býci 
nepohne, naopak zaměříte situaci klidným pohledem a zapřete se do 
země. Především u zrozenců 2. dekády (2.5. - 11.5.) je patrna obrovská 
tvořivost a touha něčeho dosáhnout. Pokud je na obzoru cíl, nepolevuj-
te, hvězdy jsou rozhodnuty stát při vás! Jupiter vás nasměruje k správ-
nému vyjádření vašich názorů, větší expanzi v mezilidské komunikaci, 
přičemž zjistíte, že vaše slova mají větší moc ovlivnit druhé, než tomu 
bylo dříve. Počítače, telefony, emaily, ale také domov a kontakt se svý-
mi blízkými jsou oblasti, ve kterých máte teď zelenou. Nenechte se 
ani v nejmenším zaskočit Saturnem, který se bude snažit vytvořit ve 
vašich vztazích, ať partnerských, příbuzenských či obchodních nějaký 
problém. Vaše chuť a silná vůle zdolají tento rok všechny překážky. 
Velmi příjemným aspektem tohoto roku je schopnost povznést vás za 
hranice všedního života.

Láska a sex 
Bez ohledu na to, jak moc si zakládáte na svém soukromí, máte ve 

svém nitru plyšového medvídka, který touží být mazlen.  Březen je dob-
rým startem pro otevření vašeho srdce a pro to, abyste svému partnero-
vi říkali, co si myslíte, prohloubili společné sdílení i odkryli tajemství 
svých tajných sexuálních přání. I další měsíce k vám budou vstřícné, po-
kud nejste zadáni, pokusíte se přilákat větší pozornost osoby, kterou taj-
ně milujete. Každopádně máte zájem o čistou, opravdovou lásku a toho, 
co je ve vztahu zbytečné nebo falešné, se budete chtít především vy, 
zrozenci 2. dekády (2.5. - 11.5.), zbavit. Proč byste také dávali své srdíč-
ko jen tak do dražby? To není váš styl, máte zacíleno na citovou jistotu. 
Od září mohou planety přinést do vašeho nazírání na lásku jistou dávku 

HOROSKOP
Býk 21. 4. - 21. 5. 

Vyhodnocení soutěže
Vyhodnocení soutěže o nejlepší foto z Mistrovství světa v biatlonu 

v Novém Městě na Moravě nebylo jednoduché. Do redakce přišlo přes 
100 fotografi í od celkem 16 autorů.

Poukazy na vstup do aquaparku v Kuřimi získávají – Marie Koneč-
ná, Marian Žitný, Rudolf Svěrák a Petr Vališ. Fotogalerii vybraných 
fotek můžete naleznete na www.zrcadlo.net.

pesimismu, opoziční Štír varuje před zbytečným podezíráním a žárlivos-
tí. I když budete mít pocit, že je váš partner po určitou dobu poněkud 
záhadnější a neproniknutelný, nedělejte žádné závěry. Milí Býci, tento 
rok vám může jít ve vztahu o všechno a věřte, že hvězdy s vámi mají 
jiné plány než úskoky a nevěru, hlavním mottem bude tentokrát hloubka 
lásky, vášeň a osudovost. 

Práce
V lednu vykročíte zvolna, svým klidným pracovním tempem a i když 

se hned nepoženete za výkonnostními rekordy, budete mít přesně roz-
myšleno, na co se v tomto roce chcete zaměřit. Pod vlivem Jupitera se 
k vám dostává impuls k tvořivé práci, pomocí níž můžete vyprodukovat 
něco pro krásu. Pluto přináší snahu po uplatnění a díky nějakému vaše-
mu nápadu či mimořádné metodě můžete již od února očekávat uznání. 
Peníze jsou pro vás nesmírně důležité, co se týče luxusu, jste skuteční 
labužníci a je pro vás taky nezbytné cítit materiální uspokojení. Žádné 
obavy, očekávaný přírůstek fi nancí vás může mile překvapit v květnu. 
Planetární vlivy signalizují významnou fázi ve vaší existenční dráze, 
možnost vzestupu a schopnost uzavřít velmi dobré obchody. Obzvláště 
velmi pozitivní změna v povolání čeká především na zrozence 1. de-
kády (21.4.-1.5.), ale i vy ostatní si sáhnete po něčem, co bylo pro vás 
doposud vzdálené nebo nedosažitelné. Obezřetnější buďte v srpnu, tento 
měsíc se může zatvářit malinko nepříznivě, vyhněte se hlavně klepům na 
pracovišti, vedlo by to k nečekaným problémům. Koncem roku potvrdí, 
jak si ceníte svobody, ve své profesi ze sebe nenecháte kout jedno z oček 
řetězu, za který někdo tahá, potřebujete prostor k budování své pozice. 
Pomyslíte i na investování do pojištění, jistota je jistota.

Domov a rodina 
Celý rok budete čerpat a těšit se z toho, co jste pro rodinné pohod-

lí odstartovali vloni. Neptun vás naplní inspirací, jak vkusně dokrášlit 
hnízdečko společné pohody a obdaruje vás citem pro volbu té správné 
třešničky na dortu, jež dodá vzhledný estetický ráz domácího prostředí. 
Jste rození budovatelé a váš dům - váš hrad, je rčení šité na míru. V první 
polovině roku, především v březnu, se snažte být v expanzi úprav doma 
opatrnější, abyste příliš nevyčerpali fi nanční rezervy a úsilí vylepšovat 
se nezhouplo spíše do rodinných starostí. Vy, kteří jste narození ve 2. de-
kádě (2.5.-11.5.), nepodnikejte touto dobou žádné peněžní transakce ve 
vztahu k nemovitostem - domům, pozemkům.Celkově hvězdy přejí dob-
ré rodinné pohodě, mnohým společenským setkáním a oslavám, přičemž 
nejfrekventovanějšími měsíci budou srpen a září. Venuše s Jupiterem 
vám udělají radost a umožní setkání se vzdáleným příbuzným, o němž 
jste doposud nevěděli. Koncem roku můžete být také bohatší o nové 
sousedy a i když nepatříte k těm, kteří jsou hned důvěřiví v navazování 
nových kontaktů, budou z vás zakrátko dobří přátelé.

Zdraví 
Máte sice tendenci mít opravdu zdraví Býka, přesto vás však může 

začátek roku potrápit sníženou tělesnou odolností. Od ledna do března 
se snažte vyvarovat nachlazení, protože uzdravování by pak mohlo být 

zdlouhavější. Nejedná se jen o rýmu či rozbolavělý krk, ale Saturn svou 
opozicí ze Štíra nabádá i k ochraně spodní části těla, zamezte tedy pro-
fouknutí, aby to neodneslo například močové ústrojí. Nejlepším tahem 
bude, když posílíte svůj imunitní systém multivitaminy a přírodními do-
plňky stravy, vše však ve střízlivém poměru. Alternativní prostředky bu-
dou u vás teď neobyčejně účinné, co se týká alergií, ať je to pyl či rozto-
či, tento rok vás z rovnováhy nevyvedou. Pro duševní zdraví bude dobrá 
meditace, najděte si alespoň 30 minut denně a co tak v červnu naplánovat 
delší odpočinkový výlet? Uděláte tím pro sebe doslova dobrodiní. Té-
měř celou druhou polovinu roku se na vás chystá usmívat Jupiter, který 
se ovšem v ničem nebrzdí a bude lákat k požitkářství. Rozehrajte vaše 
chuťové buňky do hlasitého koncertu, takže pozor, raději převezměte 
taktovku a šetřete své zažívací ústrojí. Žádné přejídání, obložené bagety 
k snídani se vzdejte a inspirujte se raději novou dietou, vaše trávení tak 
zůstane bez problémů.

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2013: 
Vaší doménou jsou vztahy, máte šanci potkat svou osudovou lásku 

nebo člověka, který velmi významně ovlivní váš život.

Váš kámen pro zdraví v roce 2013: 
ACHÁT - jeho energie povzbudí odolnost organismu, posílí funkci 

trávení a napomůže v obraně proti alergiím.

Amulet pro štěstí a lásku pro rok 2013: 
Přívěsek KŘÍDLA.

Marie KonečnáMarie Konečná

Marian ŽitnýMarian Žitný

Rudolf SvěrákRudolf Svěrák

Petr VališPetr Vališ



Prodám pěkný kovový model 
japonského tanku T90. Délka cca 
18 cm. Firma Del Prada. Výborný 
stav, nepoškozený. Cena 200 Kč. 
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Inzerce:
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

www.zrcadlo.net

Kontakt na inzerci:

Magda Hrušková
777 008 399

inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace včetně 

ceníku na 

www.zrcadlo.net

PŮJČKY

739 443 544

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.

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

úterý 26. 3. Boskovice
Sokolovna 10 - 17 hod.

pondělí 8. 4. Blansko KSMB -
Dělnický dům 10 - 17 hod.

Obec Křetín vyhlašuje záměr  

  
  

K . K . 
U     

 17. 4. 2011  18.00  OÚ K .
Veškeré další informace k obsahu nabídky a nájemní 
smlouvy získáte na OÚ Křetín. Tel: 51647062, e-mail: 
obec.kretin@iol.cz.

PRODEJ
Prodám malý modrý dvoukolo-

vý vozík, nový, nepoužívaný. Tel.: 
516 436 037.

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

Prodám byt 3+kk v Jedovnicích, 
částečně zařízený, OV, vlastní ply-
nové topení, plastová okna, 3 sklepy, 
zahrádka se skleníkem a posezením. 
Tel.: 777 225 724. RK nevolat.

Prodám mobil Nokia 6300, moder-
ní design, tloušťka pouze 12 mm, velmi 
odolný ocelový kryt, fotoaparát, MP3 pře-
hrávač, bluetooth, USB ,internet, paměť. 
karta, jako nový včetně přísl., jen 1200 
Kč. I na dobírku. Tel.: 731 719 454.

Zašlu na dobírku. Tel.: 
731 719 454. 

Prodám úplně nový 
kvalitní dalekohled, 12-ti 
násobné zvětšení, optické 
sklo BK7. Vynikající da-
lekohled pro turistiku. Jen 
590 Kč. I na dobírku. Tel.: 
731 719 454.

Prodám vzduchovku 
ČZ- Slavie 630 s dalekohle-
dem, málo používaná, cena 
dohodou, tel.: 737 565 661.

Prodám starý vyšívaný 
obraz  76 x 56 cm v krás-
ném rámu, cena dohodou. 
Tel.: 737 565 661.

KOUPĚ
Sběratel koupí OBRAZY různých 

motivů např. - KRAJINY, AKTY, POR-
TRÉTY, SVATÉ, MOŘE, VESNICKÉ, 

ZVÍŘECÍ a jiné náměty. Mohou být i po-
škozené. Solidní a rychlé jednání platba 
v hotovosti. Tel.: 604 646 187.

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

Koupím byt 2+1 i ve špatném sta-
vu k rekonstrukci, širší centrum Blan-
ska, vlastní kotel výhodou. Okamžitá 
platba v hotovosti. Tel.: 773 030 788.

Koupím pšenici, ječmen, žito, ku-
kuřici. Tel.: 723 830 686.

Koupím chatu, chalupu s vodou a 
el. na Blanensku. Tel.: 731 083 618.

PRONÁJEM
Pronajmu novou chatu pro rodinnou 

rekreaci 2+3 s možností další chatky 2+2 
– venkovní gril, ohniště, travnatý tenisový 
kurt s osvětlením, bazén, velká oplocená za-
hrada napůl v lese – exkluzivita, volné po-

slední 4 týdenní termíny. Tel.: 731 479 280.
Nabízím pronájem garáže v BK na 

sídlišti Zborovce. Tel.: 723 828 080.
 Pokračování na str. 15
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 19. březnaúterý 19. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní vý-
stava s ukázkami řemesel – háčkování, drhání, slaměné výrobky.
Blansko – Dělnický dům v 10 hod.: Amundsen Cup 2013, barmanská 
soutěž.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Nové trendy v přechodu z kojenecké-
ho mléka na příkrmy, beseda.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Velikonoční výtvarná dílna – Táňa Ireinová.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Slovácko a Velká Morava, před-
náška PhDr. Josefa Prose.

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

středa 20. březnastředa 20. března
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9 hod.: Kouzlíme s barvami, malování na sklo.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 9 hod.: Strollering neboli Kočárková-
ní, první lekce cvičení pro maminky s kočárky.
Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní vý-
stava s ukázkami řemesel – korálky, škrábaná vejce.
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Cesty za poznáním, Waldemar Matuška 
a Recitační přehlídka žáků 1.–3. tříd ZŠ.
Blansko – Senior centrum ve 14 hod.: Jak se nechat pohladit poezií, 
komponovaný literární pořad.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zpívánky a drama  cká výchova.
Blansko – Centrum Spirit v 16 hod.: Tvořílnička – tvořivá dílnička na vý-
robu šperků, ketlování.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Desatero domácí ekologie prak  cky a Ekoma-
pa jižní Moravy, přednáška.
Boskovice – Synagoga v 19 hod.: Maok, hudební přivítání jara.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Vlasta Redl, koncert.

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

čtvrtek 21. březnačtvrtek 21. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní vý-
stava s ukázkami řemesel – skleněné fi gurky, vosková ba  ka.
Blansko – Knihovna v 10 hod.: Zpěvánky pro dě   a maminky, vítání jara 
a probouzení broučků.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Malta, přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Tenkrát na Západě.
Boskovice v 10 hod. BABYBIOgraf: Mar  n a Venuše.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Mar  n a Venuše.

pátek 22. březnapátek 22. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní vý-
stava s ukázkami řemesel – vejce, slámové výrobky, malování na sklo.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jarní očistná kúra, přednáška.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční zábava.
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Gymnázia Blansko.
Boskovice – Knihovna v 16 hod.: Feng Shui - cesta k úspěchu a harmo-
nii.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Divadelní bál.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mama.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Mar  n a Venuše.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Mar  n a Venuše.

sobota 23. březnasobota 23. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 9 hod.: Setkání sběratelů historických knih, 
pohlednic, odznaků a dokumentů z blanenského regionu.
Blansko – Centrum Spirit v 10 hod.: Kyvadlo jako nástroj v denním ži-
votě.
Blansko – Galerie města Blanska ve 14-17 hod.: Velikonoční prodejní 
výstava s ukázkami řemesel – košíky z papíru, řezbář.
Boskovice – ZŠ Slovákova v 9-13 hod.: Jarní jarmark Pod oborou.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Setkání, vernisáž výsta-
vy výtvarného sdružení Mixtum compositum.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Společenský večer restaurace 
29 a KZMB.
Boskovice – Westernové městeč-
ko ve 20 hod.: Country bál se sku-
pinou Espuelas.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Divadelní bál.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Dětský maškarní karneval.
Pamě  ce – Hospoda v 15 hod.: 
Turnaj v so   šipkách.
Šebetov – Kulturní dům ve 13 hod.: 
Vázání uzlů, soutěž hasičské mláde-
že.
Valchov – Osvěžovna ve škole ve 
21.30 hod.: 2. Valchovská černá 
hodinka.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 
20 hod.: Divadelní ples.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Crood-
sovi. (3D)
Blansko ve 20 hod. Mama.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve 
službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Mar  n a 
Venuše.

neděle 24. březnaneděle 24. března
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 8.45 hod.: Květná neděle.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Květná neděle.
Blansko – Galerie města Blanska ve 14-17 hod.: Velikonoční prodejní 
výstava s ukázkami řemesel – drátěná vejce, šperky.
Cetkovice – Kulturní dům v 15 hod.: Karneval pro dě   na téma Sněhurka 
a 7 trpaslíků.
Jedovnice – Kino v 18 hod.: Divadlo Háta: Rozmarný duch.
Letovice – Kulturní dům ve 14 a 17 hod.: V. Show Velkého dechového 
orchestru ZUŠ Letovice a hostů pod názvem Velká Morava.
Letovice – Restaurace Na Rybárně v 9 hod.: Výroční schůze Českého za-
hrádkářského svazu.
Valchov – Klubovna hasičů ve 14 hod.: 6. Velikonoční rukodělná dílna.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Croodsovi. (3D)
Blansko ve 20 hod. Mama.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Mar  n a Venuše.

pondělí 25. březnapondělí 25. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Velká velikonoční dílna s dobrovol-
nicemi.
Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní 
výstava s ukázkami řemesel – šperky, drátěné výrobky, pletení po-
nožek.
Blansko – Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Velikonoční tvoření.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gambit.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Hledá se prezident.

úterý 26. březnaúterý 26. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní vý-
stava s ukázkami řemesel – vizovické pečivo, krosienka.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Geriatrická přednáška, přednáší 
I. Krajíčková.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Dokumentární fi lm: Hledá se prezident.
Boskovice v 19.30 hod. 30 minut po půlnoci.

středa 27. březnastředa 27. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 10-17 hod.: Velikonoční prodejní vý-
stava s ukázkami řemesel – vyšívání, háčkování, paličkování.
Blansko – Klub důchodců ve 14 hod.: Jak se nechat pohladit – poezií.
Blansko – Centrum Spirit v 18 hod.: Setkání v kruhu žen.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Velikonoce – svátky vzkříšení 
Ježíše Krista.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Pozvání na slovíčko – s Marcelou 
Holanovou a Pavlem Trávníčkem.
Letovice – Diakonie v 8-16.30 hod.: Den otevřených dveří.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Velikonoce v klubu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hašišbába.
Boskovice v 19.30 hod. Mama.

čtvrtek 28. březnačtvrtek 28. března
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Austrálie v mých očích – fotografi cká vý-
stava Borise Hlavici, vernisáž.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Zelený čtvrtek.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 19 hod.: Zelený čtvrtek.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: Všechnopar  čka: K. Šíp + J. Náhlovský.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hos  tel.
Boskovice v 17 hod. Croodsovi.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Tenkrát na Západě.

pátek 29. březnapátek 29. března
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Krásy přírody trošku jinak, vernisáž 
výstavy fotografi í.
Blansko – Centrum Spirit v 17 hod.: Křest knihy Krušnohorské proroctví 
od Harryho Telesfora s autogramiádou.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Velký pátek.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Velikonoce – moc vzkříšení.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 19 hod.: Velký pátek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hos  tel.

PRODEJ 
VELIKONOČNÍCH 

KRŮT
z vlastních farem

Informace, objednávky:
tel.: 602 709 537, 516 435 486

Přijímáme objednávky na čerstvě 
opracované krůty z vlastních chovů.

PRODEJ:
pátek 14.00 – 16.00 hod
sobota 9.00 – 11.00 hod

Ostrov u Macochy – areál ZD Zemspol
CENA 79 KČ/KG KRŮTY ŽIVÉ

CENA 59 KČ/KG
Celoročně prodáváme vždy 
v sobotu 9.00 – 11.00 hod

Prodej krůťat na dokrm 6. a 18. 5. 2013
Farma Ostrov u Macochy

Drůbežárna v Doubravici nad Svitavou

Sociální služby Šebetov, 
p.o., Šebetov 1 

PŘIJMOU EKONOMAPŘIJMOU EKONOMA
P  : 

ekonomické
P  :

3 roky
P  :

od 1. 7. 2013

Strukturovaný životopis spolu se žádostí 
zasílejte na adresu: 

Sociální služby Šebetov, p.o., 679 35 Šebetov 1
T : do 5.4.2013

Boskovice v 17 hod. Croodsovi.
Boskovice v 19.30 hod. Mocný vládce Oz.

sobota 30. březnasobota 30. března
AKCEAKCE

Blansko – Klepačov v 7.30 hod.: Klepačovská bledule, turis  cký po-
chod.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 20 hod.: Bílá sobota.
Blansko – Kostel sv. Mar  na ve 21 hod.: Bílá sobota.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Croodsovi. (3D)
Blansko v 17.30 hod. G. I. Joe 2: Odveta. (3D)
Blansko ve 20 hod. Hos  tel.
Boskovice v 17 hod. Croodsovi. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mocný vládce Oz. (3D)

neděle 31. březnaneděle 31. března
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 a 8.45 hod.: Velikonoční neděle.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Velikonoční neděle.
Blansko – Fotbalová hospůdka v 19 hod.: Velikonoční veselice.
Boskovice – Zámek v 10.30, 12, 13.30 a 15 hod.: Velikonoční prohlídky 
zámku.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Velikonoční zábava.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Croodsovi. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. G. I. Joe 2: Odveta. (3D)
Boskovice v 17 hod. Croodsovi. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Mocný vládce Oz. (3D)

PRONÁJEM
Nabízím dlouhodobý pronájem 

nového, nadstandartního bytu 2+kk 
(42 m2) v Blansku – Sever. Byt se 
nachází ve 3 p., je prosluněný a je 
vybaven kuchyňskou linkou s ve-
stavnými spotřebiči. S možností 
připojení na internet. Cena včetně 
inkasa 9 000 KORUN/měsíc. Bez 
realitní kanceláře. Byt bude volný 
od 1. 8. 2013, po domluvě může být 
uvolněn dříve. Bližší info na tel.: 
777 977 064.

SEZNÁMENÍ
VŠ 64 letý muž 180/80, rozve-

dený, mladist. vzhledu, sport. typ, s 
autem, malým psem i bytem, hledá 
štíhlejší milou ženu s vlast. bydle-
ním k vážnému seznámení nejraději 
z Blanska a okolí, Boskovic. Tel.: 
722 415 009.

RŮZNÉ
Daruji za odvoz pálené střešní 

tašky z bouračky cca 600 ks. Odběr 
Blansko-Olešná. Tel.: 733 627 507.

ŘÁDKOVÁ inzerce



Hledáme 
pro naše 
klienty

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

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

www.bbnreality.cz

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

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

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSLEDNÍ M
ÍSTA

POSLEDNÍ M
ÍSTA

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Byt v osobním vlastnictví 
3+1 na Vinohradech v revi-
talizovaném domě v dvanác-
tém patře s výtahem.

  Cena: 1 990 000 Kč  Cena: 1 990 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 006JŽ 006

Patrový, samostatně stojící 
RD, se zahradou v Lulči. 
Okamžitě obyvatelný, velmi 
udržovaný. Prošel část. rekon-
strukcí. Krb, út, jak plyn, tak 
pevná paliva. Nová plastová 
okna.

  Cena v RK  Cena v RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JB 003JB 003

Velmi prostorný byt DB 3+1 s 
výhledem na Lužánky. 
Pro všestranné využití na ulici 
Pionýrská v I.NP. CP: 97,36 
m2. Lze také využít pro podni-
kání - kanceláře nebo ordinaci 
lékaře.

  Cena v RK  Cena v RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 004JŽ 004

Byt v OV 1+1 s 2 lodžiemi 
v Adamově. 
Plocha bytu je 33 m2. Dům je 
po celkové revitalizaci. V bytě 
je nové topení, sporák, WC, 
plastová okna. Cena k jednání.

  Cena: 750 000 Kč  Cena: 750 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 041AP 041

Brno, Purkyňova ul. 
Prostorný, slunečný 2+1 OV 
cihlový byt s okny do zahrady 
v 3. NP. Plocha 56 m2, nová ku-
chyňská linka, plastová okna. 
Byt je udržovaný.

  Cena: 2 990 000 Kč  Cena: 2 990 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 002JŽ 002

Dvougenerační RD 2+1 
a 1,5+1 po kompletní rekon-
strukci v Mokré Hoře. 
Samostatně stojící dům se za-
hradou, dílnou a dvěma terasa-
mi. Nová kuchyňská linka.

  Cena: 3 590 000 Kč  Cena: 3 590 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 001AP 001

DB 1+kk s balkonem v Brně 
na Vinohradech na Pálav-
ském náměstí. 
Plocha bytu je 43 m2. Byt se 
nachází v 5NP/6 s výtahem. 
Kolaudace v roce 2004. Cena 
k jednání.

  Cena: 1 260 000 Kč  Cena: 1 260 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 040AP 040

Byt v OV v Podomí. 
Bydlení v lesnaté, klidné loka-
litě nabízí 1 ze 6 byt. jednotek 
v BD nedaleko školy. Malá 
zahrádka, garáž, sklep. Samo-
statné topení, vkusně zařízené. 
Výhled na lesy.

  Cena: 779 000 Kč vč. provize  Cena: 779 000 Kč vč. provize
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JB 004JB 004

Medlánky – Hrázka  - útulný 
byt 2+KK. 
Účelně zařízená kuchyň je 
špičkově vybavena. Z obytné 
kuchyně se vstupuje na ba-
lonovou zahrádku. Prostorná 
koupelna s rohovou vanou.

  Cena: 2 450 000 Kč  Cena: 2 450 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 003JŽ 003

ZDE MŮŽE 
BÝT I VÁŠ 
INZERÁT

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena pronájmu 250 000 Kč/rok Cena pronájmu 250 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

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

Dů
m správce je volný

Dů
m správce je volný
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