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Blanensko a Boskovicko - 
Počet lidí v našem regionu, kte-
ré postihla chřipka nebo viróza, 
roste. Hygienici zaznamenali 
v šestém týdnu letošního roku 
o 36,5 procenta více nemocných 
než předcházející týden. V bos-
kovické nemocnici je už hos-
pitalizovaný pacient s těžkým 
respiračním selháním s nutností 
umělé plicní ventilace. Labora-
torní vyšetření u něj zatím chřip-
ku nepotvrdila.

„V těchto dnech máme na 
oddělení ARO hospitalizovaného 
pacienta s těžkým respiračním 
selháním s nutností umělé plicní 
ventilace, kde prozatím nemáme 
laboratorně potvrzenou diagnos-
tiku chřipkového viru. Na inter-
ním oddělení je hospitalizováno 
několik pacientů s virovým one-
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Sedmdesátiny oslaví zpěvák Laďa Kerndl 
se svými hosty na koncertě v Blansku

Žernovník - Fanoušky Ladi 
Kerndla letos čekají žně. Známý 
zpěvák ke svým sedmdesátinám 
chystá koncertní šňůru, vydání 
dvou cedéček a nové knihy. Jed-
ním z vrcholů oslav jeho kula-
tin bude v květnu velký koncert 
v Dělnickém domě v Blansku.

Turné nazvané příznačně 
Laďa Kerndl 70 začne 12. břez-
na v Písku. Každý měsíc je na 
programu několik vystoupení. 
To závěrečné se uskuteční těs-

Chřipka je nejhorší 
za pět let, epidemie 
uzavřela nemocnice

ně před Vánocemi v Mahenově 
divadle v Brně. 

„Cítím se skvěle. Připravuje-
me repertoár, sepisujeme scénář 
a dáváme dohromady noty. Teď 
jedu do lázní Luhačovice načer-
pat energii. Velmi se na koncerty 
těším. Já totiž ještě nekončím,“ 
říká známý zpěvák.

Na koncertech bude Laďu 
Kerndla doprovázet jeho orchestr, 
se kterým spolupracuje už dvacet 
let. Některá vystoupení absolvuje 
s Big bandy a Swing bandy ale 
také s pardubickou a královéhra-
deckou fi lharmonií. 

„Na koncertech poslucha-
če čekají světové evergreeny 
v mém podání. Mohou se těšit 

na filmové melodie, swingov-
ky a nebudou chybět ani jaz-
zové skladby,“ upřesňuje Laďa 
Kerndl. Podrobnosti o celém 
turné fanoušci najdou na adrese 
www.ladakerndl.cz.

Na své si během roku přijdou 
i lidé na Blanensku. 29. března 
Laďa Kerndl zazpívá v Kultur-
ním domě v Letovicích a přesně v 
den svých sedmdesátých naroze-
nin 16. května v Dělnickém domě 
v Blansku. Jak sám říká, bude to 
speciální koncert se speciálními 
hosty.

„Od roku 1977 žiji na blanen-
ském okrese, a tak to pro mě bude 
i srdeční záležitost. 

 Pokračování na str. 4

Vrah si vzal život
Jedovnický 
vrah spáchal 
sebevraždu 
bezprostředně 
po činu.

Více na straně 2

Vykvétají kamélie
Zámek v Rájci 
zve na návštěvu 
skleníků plných 
rozkvetlých 
kamélií.

Více na straně 4

Hokejisté bodovali
Hokejisté Minervy 
Boskovice zdolali 
před domácím 
publikem 
Uherský Brod.

Více na straně 8

Masopust. První obce oslavily masopust. Průvod masek se v sobotu vydal na pochůzku Žďárem (viz foto) 
i Doubravici nad Svitavou. V dalších obcích průvody masek vyjdou tento víkend.  Foto Michal Záboj
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Blansko - Napadením strážní-
ka skončilo minulý týden popíje-
ní třiatřicetiletého muže v jednom 
z barů v Blansku. Notně opilého 
muže rozlítilo to, že už mu obslu-
ha nechtěla nalít další alkohol. 
Vztek si pak vybil na přivolané 
hlídce.

Třiatřicetiletý muž se domáhal 
další skleničky ve čtvrtek večer. 
To ale personál baru odmítl. Opi-
lého návštěvníka to vybičovalo 

k nepříčetnosti. „Později, když 
krom vulgárností začaly hrozit 
i fyzické výpady, musela být do 
provozovny povolána městská 
policie,“ přidal podrobnosti bla-
nenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Strážníci ale respekt u opilce 
zpočátku nevzbudili. Začal napa-
dat i je. Jednomu z městských 
policistů se dokonce snažil pod-
kopnout nohy.

„Alkoholem ovlivněný mozek 
však nezvládl nutnou koordinaci 
pohybů a výsledkem úchopu ruky 
strážníka se záměrem vychýlení 
jeho těžiště z rovnováhy a pláno-
vaného podmetu, byla natržená 
služební bunda,“ dodal policejní 
mluvčí.

Opilému agresorovi teď za jeho 
výstup hrozí vězení. Za trestný 
čin násilí proti úřední osobě může 
jít až čtyři roky za mříže.  (moj)

Opilec v Blansku nedostal pití, 
strážníkovi pak roztrhl bundu

Letošní masopustní sezóna 
odstartovala ve Žďáru

mocněním při přidružených dia-
gnózách,“ uvedl v pondělí primář 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení boskovické nemocnice 
Vladimír Zemánek.

Podle hygieniků postihla Jiho-
moravský kraj nejsilnější chřip-
ková epidemie za posledních pět 
let. Ti také vydali doporučení 
zdravotnickým zařízením, aby 
zakázala návštěvy. Blanenská 
i boskovická nemocnice se dopo-
ručením řídí a návštěvy jsou 
v nich zakázané až do odvolání.

„Komise pro ústavní hygienu 
Nemocnice Boskovice denně 
komunikuje s Krajskou hygie-
nickou stanicí Blansko ohledně 
epidemiologické situace týkající 
se onemocnění akutních respi-
račních infektů na okrese Blan-
sko. V šestém kalendářním týd-
nu je nemocnost v okrese 1 830 
nemocných na sto tisíc obyvatel. 

Vzhledem k těmto číslům zákaz 
návštěv dále trvá,“ upřesnil Vla-
dimír Zemánek s tím, že jeho 
případné zrušení se bude řídit 
doporučením blanenské hygie-
nické stanice.

Také blanenská nemocnice 
zatím neuvažuje o zrušení návštěv. 
„Budeme se řídit doporučením 
hygieniků. Zatím žádný pokyn 
k přehodnocení situace nedo-
šel,“ potvrdila mluvčí blanenské 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Jak dále řekla, lidé by se měli 
v těchto dnech vyhýbat větším 
kolektivům a místům, kde se 
vyskytuje hodně osob na malém 
prostoru. „V případě, že se 
u nich projeví příznaky onemoc-
nění, neměli by rozhodně chodit 
do zaměstnání nebo posílat děti 
do školy a školek, aby se nemoc 
dále nešířila,“ doplnila Ostrá.

 Pokračování na str. 5

Prevence: pomáhají lidem 
předcházet rakovině

Blansko - Blanenská nemocnice nabízí novinku – preventivní 
onkologický program. Ten zahrnuje komplexní klinické vyšetření 
onkologem s podrobnou anamnézou a spektrum laboratorních, rent-
genových a ultrazvukových vyšetření se zaměřením na záchyt nej-
častějších nádorových onemocnění. Vyšetření přitom zabere jen dvě 
hodiny a všechno probíhá pod jednou střechou.

„Vyšetření je určeno jak pro subjektivně zdravého člověka, který 
žádné potíže nepociťuje, ale rád by se nechal takzvaně proklepnout, 
tak pro pokrevní příbuzné onkologického pacienta, kde je vždy zvý-
šené riziko,“ popsala program  mluvčí Nemocnice Blansko Kateři-
na Ostrá. Program je podle ní vhodný také pro maximálně pracovně 
vytížené lidi, kteří nemají čas trávit dlouhou dobu u lékařů.

 Více na straně 2

Na úřad práce 
přišli v lednu 
další uchazeči 
o zaměstnání

Region - Na Blanensku a Bos-
kovicku v lednu mírně přibylo 
lidí bez práce. Nezaměstnanost 
se meziměsíčně zvýšila o dese-
tinu procentního bodu na 6,8 
procenta. 

Úřad práce v regionu ke kon-
ci měsíce evidoval přes pět tisíc 
uchazečů o zaměstnání, což je 
asi o stovku více než v prosinci 
minulého roku. 

Situace na pracovním trhu 
odpovídala v uplynulém měsíci 
běžnému vývoji na trhu práce 
začátkem roku. 

„V lednu nezaměstnanost ros-
te pravidelně a letos tomu neby-
lo jinak. Na základě značného 
poklesu teplot došlo k výraz-
nému útlumu sezónních prací, 
hlavně ve stavebnictví. Výraz-
ně vzrostl počet mužů, kteří se 
hlásili do evidence Úřadu prá-
ce České republiky a také lidí, 
kterým na konci loňského roku 
skončily termínované pracovní 
smlouvy a dohody,“ vysvětli-
la Kateřina Sadílková, která je 
pověřená řízením Úřadu práce 
České republiky.

V celém Jihomoravském kra-
ji se nezaměstnanost ke konci 
ledna zvýšila o dvě desetiny 
procentního bodu na 8,4 pro-
centa. V rámci celé republiky 
číslo poskočilo o dvě desetiny na 
7,7 procenta. Úřad práce České 
republiky evidoval přes 556 tisíc 
nezaměstnaných.  (moj)



Díky dnes již legendárnímu 
J. R. Tolkienovi a jeho smyš-
leným bytostem a také elfům, 
skřítkům a trolům jsme si zvyk-
li na tyto bytosti hlavně v kni-
hách a na filmovém plátně. Jsou 
domovem spíše v severských 
zemích a právě v zábavním par-
ku Efteling v Holandsku vznikl 
muzikálový příběh „Droomv-
lucht“, který Městské divadlo 
Brno uvádí pod názvem „Let snů 
Lili“. Původně byl napsán scénář 
pro jednu atrakci parku, aby byl 
umocněn zážitek návštěvníků. 
Měl velký úspěch v roce 2012, 
takže se sešli zkušení autoři - lib-
retista J. van Dongen s německý-
mi muzikálovými hudebníky 
a vytvořili představení, které je 
„mnohem víc než pohádka“.

Celý děj je celkem jednodu-
chý. Lili si s babičkou jako malá 
kreslila Knihu elfů a vymýš-
lela jim příběhy. Ale už má tři-
náct, kamarádi se jí smějí a tak 
chce na elfy zapomenout. Moc 
si nerozumí s rodiči a poslední 
dobou i s babičkou, kam ji zane-
prázdnění rodiče často odklá-
dají. Ale stane se, když babička 
odejde uvařit čokoládu a Lili si 
přilehne na pohovku s Knihou 
elfů pod hlavou, že se vše zatočí 
a holčička se ocitá v hlubokém 
nočním lese. Naštěstí je tu s ní 
i babička a Světluška je provází 
do říše krále Oberona a jeho ženy 
Titanie. Poznávají neshody mezi 
elfím a trollím národem i příči-
nu upadající moci elfů. Lili se 
chová, jako by to byl sen, niče-
mu nevěří a chce domů. Ale jen 
ona může elfům pomoci. Tím, 

že jejich světu uvěří a zasype je 
zlatým hvězdným prachem, ze 
kterého žijí. Vidíte, že zápletka 
není nijak zvláštní, ale představ-
te si krásnou scénu hlubokého 
lesa s ožívajícími stromy, paseku 
zalitou sluncem, kde si hrají víly 
a faunové, nebo tmavou bažinu 
s nepříliš chytrými trolly (autor 
scény David Benson). K tomu 
krásné kostýmy (autorka Veroni-
ka Hindle) a masky. Přímo úžas-
ná jsou křídla, která se chvějí 
při sebemenším pohybu. Taneč-

ní čísla jsou z tvůrčí dílny Carl 
Rebeky Jefferson, která je člen-
kou taneční skupiny STOMP. 
Zde pracuje s 50 člennou „com-
pany“! Jak sama říká, v které je 
i šestnáct dětí.

Konkurzem na dětské role 
prošlo 180 dětí, v inscenaci 
hraje 53 dětí a jejich role jsou 
alternovány. V hlavní roli Lili 
můžeme vidět Natálii Grossovou 
nebo Kateřinu Fialovou. Dvoj-
roli maminky a Titanie ztvárnila 
Alena Antalová nebo Jana Musi-

lová, tatínka a Oberona Igor 
Ondříček nebo Milan Němec. 
V přípravném týmu napočítáme 
25 vynikajících odborníků, dva-
cátým šestým je Petr Gazdík, 
který připravil překlad z anglič-
tiny a režíruje. Podtitul hry zní 
„rodinný fantasy muzikál“. Je to 
naprosto výstižné, ale myslím, 
že malé děti by se mohly i trochu 
bát. Zato dospělí, když přijmou 
tuto hru na něco, si ji opravdu 
užijí.  Krásný zážitek přeje 

Naďa Parmová 
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P ...
Mezičas

Myslím, že už
všichni dávno
páchnem včerejškem,
a je to odér k nezaplacení.
Shazujeme dnešek
jako něco, co
si nezaslouží ani myšlenku,
vzpomínku, nic.
A přitom bez minulého
není přítomné,
bez přítomného
nebude budoucí
a bez budoucího nebudeme
ani my.
Jediné, co přesahuje čas,
leží teď v posteli
v peřině s ovečkama,
objímajíc plyšového koně.
Tak jest.
A bůh se tak rád směje
 DAG

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@

zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.
Více na 

www.zrcadlo.net

RECENZE - Muzikál z elfí říše

Alena Juračková, Kristýna Burešová, Alena Antalová, Severín Theo Sovják, Vendula Mrkvicová, Emma Lebán-
ková, Elena Jantačová.  Foto archiv MdB

Pokračování ze str. 1
Balíček preventivního onkolo-

gického programu obsahuje ana-
mnézu s lékařem, EKG vyšetře-
ní, změření krevního tlaku, pul-
su, odběry krve, vyšetření moče, 
test stolice na vyšetření skrytého 
krvácení, rentgen plic, ultrazvuk 
prsou (u žen) a další.

„Cena balíčku je stanovena na 
čtyři a půl tisíce korun. Je mož-
né zakoupit i dárkový poukaz. 
Výsledkem bude vyhotovená 
zpráva včetně všech výsledků a 
vyhodnocení možných rizik, která 
bude zaslána doporučeně poštou. 
V případě příznivého výsledku 
klientům současně doporučíme 
vhodný interval pro další pre-
ventivní prohlídku. V případě 
jakéhokoli pozitivního nálezu se 
samozřejmě o klienty postaráme,“ 
popsala Kateřina Ostrá.

Veškerá vyšetření nabídne 
nemocnice pod jednou střechou, 
v rámci jedné jediné návštěvy. 
V praxi to znamená, že po zvo-
lení termínu ze strany zájemce o 
vyšetření a závazném objednání 
se klient dostaví do blanenské 
nemocnice, kde během maximál-
ně dvou hodin projde sérií vyšet-
ření. Po jejich absolvování obdrží 
kompletní zprávu o svém zdra-

Brněnský fotbalista Petr Švancara při vyšetření.  Foto Nemocnice BlanskoBrněnský fotbalista Petr Švancara při vyšetření.  Foto Nemocnice Blansko

Brno, Jedovnice - Padesátiletý René Lachman si vzal život bez-
prostředně po vraždě své manželky. Jeho tělo se našlo minulý týden 
v lese nedaleko Ruprechtova na Vyškovsku. Policie teď zveřejnila další 
výsledky vyšetřování.

Na otázku, kdy René Lachman zemřel, měla odpovědět nařízená 
soudní pitva. Z jejích závěrů vyplývá, že muž spáchal sebevraždu ve 
svém autě krátce po činu.

„Je předpoklad, že tam mohl být už od doby toho skutku. Nemáme 
žádné informace, že by byl zaznamenán jeho pohyb v mezidobí, tedy 
od doby vraždy do doby nálezu,“ uvedla jihomoravská policejní mluv-
čí.

Soudní pitva také prokázala, že muž nezemřel cizím zaviněním. Svůj 
život si vzal nelegálně drženou pistolí, která se u něj našla.

Padesátiletý René Lachman je hlavním podezřelý z vraždy své 
manželky. Svou o rok starší ženu patrně zastřelil na začátku loňského 
prosince v Jedovnicích. Motivem k činu mělo být to, že jeho manželka 
si našla mladšího partnera a žila s ním.

Jeho tělo se našlo minulou středu v autě v lesích u Ruprechtova na 
Vyškovsku. Na stopu policisty přivedly informace, které získali od 
obyvatel. V autě, které bylo zapadané sněhem, nalezli mrtvolu muže. 
Po René Lachmanovi policisté pátrali dva měsíce. Případ jedovnické 
vraždy teď pravděpodobně bude odložen.  (moj)

Jedovnický vrah podle policie nežil 
o moc déle než jeho oběť

votním stavu s vyhodnocením 
všech možných rizik.

„Ofi ciálními tvářemi Preven-
tivního onkologického programu 
v Nemocnici Blansko jsou zpě-
vačka Tereza Kerndlová a brněn-

ský fotbalista Petr Švancara. Oba 
si programem na vlastní kůži pro-
šli a oba vzkazují jedno - Zdraví 
je nejcennější co máte! Přijďte 
včas!,“ dodala Kateřina Ostrá.

Riziko onkologického one-

mocnění je v tuzemsku poměrně 
velké. Přibližně každý třetí oby-
vatel České republiky onemocní 
v průběhu života některým typem 
nádorového onemocnění, a každý 
čtvrtý na ně zemře.  (hrr)

René Lachman.  Foto Policie ČRRené Lachman.  Foto Policie ČR

Vážení čtenáři,

do příštího čísla Zrcadla připravujeme rozsáhlou foto-
reportáž z masopustního dění v našem regionu. Pokud 
chcete na stránkách našeho týdeníku vidět otištěnou 
fotografii, stačí ji do pondělní desáté hodiny poslat na 
e-mail redakce@zrcadlo.net.  (red)

K
ŠEBETOV – Hazardér za volantem. Policisté zastavili v Šebeto-

vě třiatřicetiletého hazardéra. Mužům v uniformě bylo jasné, že řidič 
není střízlivý. Necelá čtvrtka promile alkoholu v provinilcově dechu 
hlídku jako vysvětlení jeho celkového vzezření a projevů neuspoko-
jila. Po testu na zjištění konzumace lihovin tak logicky následovala 
zkouška prokazující ovlivnění návykovými látkami. Z této se dalo 
vyvodit, že výtečník si před jízdou dopřál krom kapky něčeho ostřej-
šího i pervitin. Troufalec s přiznáním svých potěch neměl problém a 
dobrovolně se podrobil i vyšetření v boskovické nemocnici. Hlavu 
si ovšem nelámal ani se zákazem řízení, který mu byl v souvislosti 
s dřívějšími prohřešky stejné podstaty vysloven již koncem ledna. 
Hazardér si zřejmě neuvědomuje, že auto v jeho rukách může i zabí-
jet. Teď se tak bude muset zodpovídat z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a s velkou pravděpodobností i z maření výko-
nu úředního rozhodnutí.

DOLNÍ LHOTA - Víčko páčení neodolalo. Policisté řeší další 
případ ukradené motorové nafty. Zatím neznámý zloděj si pro šedesát 
litrů této pohonné látky přišel k bagru odstavenému nedaleko Dolní 
Lhoty. Nejprve páčením poškodil uzamykatelné víčko nádrže, aby 
poté palivo do poslední kapky odčerpal. Společnosti z Letovic, která 
stavební stroj vlastní a provozuje, tak jeho jednáním vznikla několi-
katisícová škoda. Za krádež spáchanou vloupáním naše právní před-
pisy hrozí strůjcům této trestné činnosti až dvouletým vězením.

LYSICE, SKALICE - Kradli jako straky. V posledních dnech se 
hned dva zloději vydali krást do domů. V Lysicích jedenašedesátile-
tý majitel jen příležitostně obývané nemovitosti zjistil, že objekt po 
dobu jeho nepřítomnosti navštívil nezvaný host. Páčidlem si otevřel 
zadní vstup, aby následně prostory domu kompletně vybílil. Z mís-
ta činu si nenechavec odnesl vše, co mělo alespoň zdánlivě nějakou 
hodnotu. Mimo jiné tak zmizela lednice, čtvery kamna, sporák, gra-
mofon, dřevěný žebřík, dvě postele i stůl se židlemi. Pachatel zde 
způsobil minimálně čtyřicetitisícovou škodu. Včera pak jiný zloděj 
využil nepozornosti obyvatel rodinného domu ve Skalici nad Svita-
vou. Neuzamčenými dveřmi se nepozorovaně dostal do zázemí domu, 
kde měli majitelé zaparkována tři kola. Ta si také z místa činu odnesl 
s sebou. Dvě z nich se svou cenou nevymykala obvyklému průměru, 
ale třetí byl zánovní speciál v hodnotě padesáti tisíc. Za krádež, které 
se výtečníci z Lysic i Skalice nad Svitavou dopustili, ukládají naše 
právní předpisy trest až dvouletého vězení. V kauze ukradených kol 
však může být odnětí svobody s ohledem na celkovou výši způsobe-
né škody, která tu dosahuje sedmdesáti pěti tisíc korun, i o tři roky 
delší.

BLANSKO - Odlet se nekonal. Podvodu na šestapadesátiletém 
muži z Blanska se zřejmě dopustil zatím neznámý pachatel, který 
prostřednictvím internetu nabízel rezervaci dvou zpátečních letenek 
na Kanárské ostrovy. Podvedený muž zaslal v prosinci minulého roku 
na účet vychytralce rezervační poplatek ve výši necelých sedmnácti 
tisíc korun, aby byl v den odletu na Letišti Václava Havla v Pra-
ze nemile zaskočen realitou. Zjistil totiž, že zde na něj žádné leten-
ky nečekají a plánovaný odlet se tak neuskuteční. Podvodník s ním 
samozřejmě přestal komunikovat, takže případné stížnosti či rekla-
maci nebylo kde uplatnit. Po dopadení pachateli tohoto jednání hrozí 
až dvouletý trest odnětí svobody.

SUCHÝ – Půllitrem do obličeje. Ošetřením na chirurgické ambu-
lanci v boskovické nemocnici skončila fyzická potyčka, která se ode-
hrála v Suchém. Sedmnáctiletý teenager měl údajně nad ránem před 
jedním z místních barů udeřit tenkostěnnou sklenicí od piva do obli-
čeje o tři roky staršího mladíka. Skleněný půllitr se při úderu rozbil 
a pořezal dvacetileté oběti tvář. Pokud se verze poraněného ozna-
movatele potvrdí, bude se mladistvý provinilec muset zodpovídat z 
výtržnictví a ublížení na zdraví. 

BLANSKO - Porušoval vyhlášku. Devatenáctiletý mladík z Brna 
se rozhodl realizovat jako podomní prodejce na parkovišti před jed-
ním z blanenských supermarketů. Zastavoval zde s nabídkou výhodné 
prodeje náramkových hodinek, holícího či masážního strojku osoby, 
které šly z nákupu. V zápalu své obchodní činnosti si však nevšiml 
pomalu se přibližujících pochůzkářů. Těm již co nabídnout neměl. 
Policisté totiž po obligátním pozdravu od samozvaného prodejce 
požadovali prokázat totožnost. Ukázalo se, že mladík u sebe nemá 
žádné osobní doklady. Musel proto být ztotožněn prostřednictvím 
policejních databází. Následně mu policisté vysvětlili, že se svým 
jednáním dopouští přestupku, neboť v Blansku je vyhláškou podomní 
prodej zakázán. Výtečníkovi teď ve spojitosti s jeho výletem do Blan-
ska hrozí uložení až třicetitisícové pokuty.  (hrr)



A������ ������ ������: Národní park 
Zion – Výšlap k vodopádu bez vody
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Je stále neděle 18. května 
a my se od jezera Lake Powell 
vydáváme na dnešní cestu, 
která měří 530 kilometrů a ve 
večerních hodinách by měla 
končit v Las Vegas. To ale není 
hlavní bod našeho dnešního 
programu. Ten leží jinde.

Z městečka Page se vydáváme 
nejdříve na sever a brzy přejíždí-
me hranici mezi státy Arizona a 
Utah. Potom již míříme na západ 
a přes město Kanab do Národní-
ho parku Zion, kterému je nej-
bližším městem Springdale. Zion 
se rozkládá na ploše 593 km2, 
převážná část parku se nalézá 
spíše ve vyšších polohách. Nej-
vyšším bodem celé oblasti je 
vrchol Horse Ranch Mountain, 
který dosahuje 2 660 m.n.m. 
Park dostal své jméno podle 
jeho nejznámějšího kaňonu Zion 
Canyon. Ten je dlouhý 26 km a 
hluboký až 762 metrů. V něk-
terých úsecích jsou protilehlé 
stěny od sebe vzdáleny pouze 6 
metrů.

Mnoho kilometrů před tím, 
než dorazíme do návštěvnické-
ho centra, pozorujeme podél 
silnice nádherné přírodní útvary 
z různých hornin různých barev. 

V serpentinách, kterými již sjíž-
díme do údolí Zion Canyon, pro-
jíždíme dlouhým tunelem. Když 
po výjezdu z něj zastavujeme 
v jedné z vyhlídkových zatáček, 
vidíme, jakým skalním masivem 
jsme právě projeli. Ve stěnách 
skály jsou jen malá „okénka“, 
podle kterých je poznat, kudy 
vede silnice. V tomto místě jsou 
skály převážně rudé, ale po ces-
tě jsme již viděli světlé – béžové, 
žluté, šedé. I laik pozná, že ne-
jsou všechny stejného geologic-
kého původu a jejich vznik má 
určitě různý původ. Je to způ-
sobené tím, že se Zion nachá-
zí na rozhraní tří geologických 

oblastí, konkrétně Colorádské 
plošiny, Velké kotliny a Mojav-
ské pouště. Kromě výjimečných 
geologických útvarů lze v parku 
vidět také pestrou škálu fauny a 
flory.

Lze zde nalézt kolem 900 dru-
hů rostlin a stovky druhů živoči-
chů, například je možné spatřit 
až 16 druhů ještěrek, hojně jsou 
ale také zastoupeni třeba chřes-
týši. 

Po několika zastávkách na 
vyhlídkách dojíždíme na obrov-
ské parkoviště Návštěvnického 
centra Národního parku Zion. 
Dál už se může jen pěšky nebo 
elektrobusem, který projíždí celé 

údolí a má několik zastávek.
Vzhledem k tomu, že ješ-

tě dnes musíme dojet do Las 
Vegas, volíme samozřejmě auto-
bus. Jedeme asi tři zastávky a 
vysedáme v hlavním návštěv-
nickém centru uprostřed údolí. 
Zde je restaurace a také výchozí 
bod na turistické trasy. I když 
čeští turisté se teď asi pousmějí. 
Na rozcestníku je nabídka tras 
k Emerald Poools: Lower Pool 
0,6 míle (asi 1 km), Middle Pool 
1 míle (1,6 km) a Upper Pool 1,5 
míle (2,5 km). Můžeme se tedy 
vydat k Hornímu, Střednímu 
nebo Spodnímu jezírku. Nám 
stačí k tomu, abychom poznali 
americkou pěší turistiku, cesta 
k Spodnímu jezírku, které má 
být pod vodopádem. 

Možná víte, že pěší turistika se 
v Americe neprovozuje v takové 
míře, jako v České republice. 
Hlavní důvody jsou dva. Prv-
ním je ten, že většina pozemků 
(včetně lesů) je soukromých a 
vstup na ně je zakázán. Druhým 
důvodem je možnost soudit se 
za cokoliv. Třeba za to, že byste 
si na značené turistické cestě 
vymkly kotník nebo se škrábli. 

K vodopádu a Spodnímu jezír-
ku tedy kráčíme krásnou příro-
dou po cestě, podél které jsou 
neustále upozornění, na co si 
máme dávat pozor. Po chvíli při-
cházíme pod obrovskou skálu, 
kde avizovaný vodopád nahrazu-
je malý pramínek vody, padající 
z velké výšky a díky větru vytvá-
řející vodní mlhu, která nám 
trochu ztrpčuje focení. Když 
procházíme přímo pod skálou, 
téměř si ani vpravo nevšimneme 
Spodního jezírka, které je oprav-
du hodně malé. Popojdeme 
ještě kousek na skalní vyvýšeni-
nu a pořídíme fotografie vodo-
pádu bez vody i z druhé strany 
a pomalu se vracíme zpět na 

zastávku autobusu. Po malém 
občerstvení nasedáme opět do 
autobusu a necháme se odvézt 
na konečnou. Zde se nachází 
obrovský skalní masiv nazvaný 
Temple of Sinawava a končí zde 
silnice. 

Kocháme se jen po dobu, než 
autobus opět nastartuje a my 
se vracíme zpět na parkoviště 
k našim autům. Z parkoviště 
ještě poslední pohled přes všu-
de přítomnou americkou vlajku 
na sluncem nádherně nasvícené 
skalní masivy a potom již vyráží-
me do města hazardu – Las 
Vegas.

Národní park Zion mě veli-
ce mile překvapil. Moc jsem o 
něm nevěděl a skutečnost byla 
ohromující. Hlavně v různoro-
dosti geologických útvarů. Bylo 
to nádherné a opět mohu jen 
doporučit fotogalerii na interne-
tu.  Text a foto Jaroslav Parma

 Více fotek na www.zrcadlo.net

Autorizovaný prodejce Volkswagen  
Porsche Brno 

www.volkswagenvbrne.cz 

Polo Start. 
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Vykvétají kamélie. V Rájci 
zvou na návštěvu skleníků

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

Možný pronájem od 1. 4. 2015. Kontakt na tel.: 
602 889 371, nebo na e-mail: odehnal.mir@seznam.cz.

INZERCE

Kulturní zařízení města Boskovice zve v sobotu 21. února od 20 hodin 
do Zámeckého skleníku na jedinečný rockový večírek. Koncert americ-
ké kapely Simeon Soul Charger se odehraje v rámci jejich turné A Trick 
of Light Tour 2015 k nové desce, s podporou dvou českých předkapel 
Aivn‘s Naked Trio a My Dog‘s Bone.  (hrr)

V Boskovicích vystoupí kapela 
Simeon Soul Charger

 Foto archiv Foto archiv

A Trick of Light (recenze alba)
V populární hudbě existují interpreti, kteří zdánlivě nepřinášejí nic 

nového a na první pohled se zdá, že ustrnuli v době dávno minulé. Tak by 
mohli na první poslech působit i Simeon Soul Charger, kapela původem 
z amerického Ohia, která se v roce 2011 usadila v Bavorsku a vyrazila 
na evpropské turné. A Trick of Light je jejich třetí studiové album, s kte-
rým se v roce 2015 vrací i do České republiky. Při bližším ohledání toto 
album přece jen nabízí porci kvalitní rockové muziky.

Jejich zvuk zapadá přesně tam, kde šedesátá léta zanechala odkaz 
létům sedmdesátým, a to především ve stylu psychedelického či progre-
sivního rocku silně ovlivněného blues a americkým folkem. Inspirace 
tehdejšími vzory je zřejmá, album ovšem až na jednu skladbu nabízí 
jejich původní tvorbu. Simeon Soul Charger přesně vědí, co hrají a co 
chtějí hrát, což jim přes určitou eklekticitu dodává autentický charakter.

Jednotlivé skladby jsou dostatečně výrazné na to, aby už při druhém 
poslechu působily jako důvěrně známé. Výraznější riffy jsou střídány 
progresivními pasážemi, přímočaré výpovědi zvukovými plochami. 
Celé album během svého průběhu přidává na výrazu a na tvrdosti. The 
Prince of Wands (A Trick of Light) je nenáročnou, příjemnou, zvukově 
zajímavou úvodní skladbou, následuje výrazná Heavy, první singl alba. 
Přes lehce „šedesátkovou“ Evening Drag a jemně kytarovou How Do 
You Peel se deska posouvá k progresivnějším a zároveň tvrdším rocko-
vým polohám v Workers Hymn a The Illusionist. Jane (A Bird in Flight) 
nás vrátí zpět do psychedlického konce šedesátých let a následuje jedi-
ná převzatá skladba, I Put a Spell on You z pera bluesmana Screamin‘ 
Jay Hawkinse (známá i od jiných interpretů, především Niny Simone), v 
podání Simeon Soul Charger v daleko tvrdší, téměř stoner rockové ver-
zi. Na závěr příchází mírné psychedelické odlehčení v podobě skladby 
Floating Castles.

Simeon Soul Charger se nesnaží svou hudbu obohacovat současnými 
prvky, díky tomu celé album působí jako příjemné retro. Album A Trick 
of Light tedy doporučuji především těm, kteří mají rádi psychedelický 
rock šedesátých a sedmdesátých let, hudbu založenou hlavně na kyta-
rách, zajímavém zvuku a propracovaných aranžích.

Mgr. Jan Bařinka, absolvent estetiky 
Filozo ické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

23. knižní jarmark 
bude v Jedovnicích

Jedovnice - Sobota 14. března bude v Jedovnicích patřit už tradiční-
mu a oblíbenému knižnímu jarmarku, který se tentokrát bude konat už 
po třiadvacáté. Od osmé hodiny ranní bude až do 16.30 v sále místního 
kulturního domu burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších 
tiskovin. Připomínáme, že příjem zboží do burzy se uskuteční ve středu 
– 11. března ve vestibulu KD od 17 do 18,30 hodin. Je nutné mít seznam 
věcí s udáním ceny.

Na jarmarku bude možné nakoupit i nové knihy, hry, mapy, křížovky 
a regionální literaturu včetně pohlednice, map, turistických známek atd. 
Zboží jako speciální mýdla, levné knihy a dárkové zboží budou nabízet 
i soukromí prodejci. Na akci se bude prezentovat i regionálního týdeníku 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka. Zajímavé bezesporu budou prezenta-
ce řemesel nebo ochutnávky výrobků z Moravského krasu jako med, 
medovina, sýr Niva, tvarohové pomazánky a další produkty a výrobky 
od farmářů z našeho regionu. 

V daném termínu na stejném místě Olšovec spol. s. r. o. Jedovnice ve 
spolupráci s MAS Moravský kras připravuje 12. jarní veletrh produktů 
z Moravského krasu. Na něm se budou prezentovat výrobci - držitelé 
značky Moravský kras - regionální produkt. (ama)

M  Z

Rájec nad Svitavou - Nej-
větší sbírka kamélií v České 
republice se opět po roce ote-
vřela návštěvníkům. Rozkvetlé 
květy mohou lidé v zámeckých 
sklenících v Rájci nad Svitavou 
obdivovat až do konce března. 
Na sbírku kamélií jsme se zeptali 
zámeckého zahradníka Evžena 
Kopeckého.

Jestli si dobře vzpomínám, 
tak skleníky se návštěvníkům 
poprvé otevřely teprve nedáv-
no. Co vás k tomu vedlo?

V minulosti to bylo tak, že 
skleníky byly přístupné pouze 
několik dnů v průběhu zámecké 
výstavy kamélií. Nám bylo ale 
líto, že tady kvete mnoho rost-
lin a odrůd kamélií a návštěvní-
ci některé nemohli vůbec vidět, 
protože některé jsou rannější  
a některé pozdnější. Takže už 
třetím rokem otevíráme sklení-
ky během února a března, a to 
denně vyjma pondělků, které si 
necháváme jako takový sanitár-
ní den. Lidi tady mohou nejen 
obdivovat kamélie, ale mohou 
si tady i poměrně široký sorti-
ment koupit. Vždycky je tady ale 
přítomen personál, který dokáže 
zodpovědět dotazy na pěstování, 
případně návštěvníkovi poradí 
při výběru kytky.

Skleníky jsou otevřené 
v únoru a v březnu. Když se 
rozhlédnu kolem, tak je jasné 
proč...

Je to doba maximálního květu 
kamélií. Sice některé už začínají 
vykvétat kolem Vánoc, dokonce 
některé ty úplně zvláštní vykvé-
tají už na podzim, ale ty jsou 
ojedinělé. To největší množství 
odrůd kamélií v našich podmín-
kách vykvétá právě únoru a břez-
nu. Chceme návštěvníky nalákat 
i mimo tu letní dobu, která je 
zámecká, a chceme ukázat, že 
máme i něco jiného než jenom ty 
nazdobené zámecké komnaty.

Dá se říct, která z těch vašich 
zámeckých kamélií je ta nej-
vzácnější?

No, to se asi takto vůbec říct 
nedá, protože jejich škála je 
obrovská. Ve světě je registro-
váno kolem šedesáti tisíc odrůd 
kamélií a jsou to opravdu od 
jednoduchých prostých květů 
po obrovské pestrobarevné kvě-
ty. Každý má jiný vkus a záleží 
asi i na náladě. Jestli jsme ale 
na něco opravdu hrdí, tak to je 
sbírka zdejší odrůd kamélií, kte-
ré vyšlechtil můj předchůdce pan 
Dvořák. S kaméliemi začínal 
v roce 1973. Vyséval semínka 
a z těch tisíců semenáčků vybí-
ral ty atraktivní a zajímavé a ty 
tady máme. Je jich kolem dvou 
set originálních odrůd vzniklých 
v Rájci. Ty tady máme a na ty 
jsme opravdu hrdí, ale že bych 

jmenoval jednu jedinou, tak na 
bych si netroufnul.

Květy kamélií ale mohou tra-
dičně lidé vidět i přímo v kom-
natách zámku. Kdy začínáte 
letos?

Letošní ročník bude už třia-
dvacátý. Výstava na zámku začí-
ná v pátek 6. března a potrvá do 
následující neděle 15. března. 
Název toho letošního ročníku je 
Kamélie a chryzantémy – poslové 
Dálného východu. Zdá se to tro-
chu zvláštní ta kombinace kamé-
lií a chryzantém, protože kamélie 
máme spíš spojené s předjarním 
obdobím a chryzantémy s pod-
zimem, ale ve světě roste více 
jak 260 druhů kamélií a někte-
ré vykvétají v jejich domovině 
v Číně, Japonsku už na podzim, 
tudíž se s chryzantémou potkají. 

Hlavním důvodem pro toto téma 
ale byl pohled na naše zámecké 
sbírky porcelánu a dalších orien-
tálních předmětů, kde se v deko-
rech nejčastěji objevují kombina-
ce kaméliových a chryzantémo-
vých květů.

A květy obou rostlin budou 
vyzdobeny interiéry zámku...

Ano. Každý rok střídáme jed-
no patro zámku. V letošním roce 
bude nazdobeno první patro zám-
ku, tedy knížecí apartmá. Budou 
tam aranžmá z květů právě kamé-
lií a chryzantém. Ostatní kytky 
se tam taky projeví  ale jen mini-
málně. Chceme nechat vyznít tyto 
dva květy. V komnatách budou 
představeny i naše orientální sbír-
ky, aby mohli návštěvníci posou-
dit tu inspiraci a to zhmotnění do 
skutečných živých kytek.

Evžen Kopecký. Foto Michal ZábojEvžen Kopecký. Foto Michal Záboj

Pokračování ze str. 1
V Blansku jsem před 20 lety 

zpíval po své nemoci s jazzmeny 
kolem Tonyho Lauera. Na koncer-
tu vystoupím s Big Bandem Brno. 
Jako hosté zazpívají Ilona Csáko-
vá, Roman Horký, dále vystoupí 
skvělý stepař Roman Matal a moje 
dcera Tereza. Ta vystoupí v přípa-
dě, že nebude v té době v zahrani-
čí,“ podotýká známý zpěvák s tím, 
že v den koncertu na návštěvníky 
čeká ještě výstava fotografi í, pla-

kátů a dalších věcí, které souvisí 
s jeho kariérou i životem.

Koncertním turné ale oslavy 
sedmdesátin Ladi Kerndla nekon-
čí. K jubileu zpěvák vydává dvě 
nová cédéčka. Jedno nazpíval 
s orchestrem Felixe Slováčka. 

„Druhé vyjde v dubnu s názvem 
You. Je to bluesové CD, do kte-
rého jsem dal všechny své život-
ní pocity,“ říká Kerndl, který pro 
fanoušky chystá i další knihu. 
Publikace, kterou napsal se spiso-

vatelem Petrem Mackem se bude 
jmenovat Kariéra na druhý dech. 
„V knize bude také velká přílo-
ha fotografi í z mého života, kte-
ré doposud nebyly zveřejněny,“ 
dodává zpěvák.

Laďa Kerndl se narodil 16. 
května roku 1945 v Brně. Vyučil 
se nástrojařem a vystudoval stroj-
ní průmyslovou školu. Následně 
vystudoval hudební školu - obor 
klavír. Od dětství hrál na housle, 
kytaru, klavír a skončil jako bube-

ník a zpěvák. Profesionálním zpě-
vákem a hudebníkem se stal v roce 
1970. Během své kariéry působil 
v několika orchestrech a část pro-
fesního života prožil také na výlet-
ních lodích.

Laďa Kerndl vydal na dvě 
desítky alb, dvě DVD a odzpíval 
nespočetně koncertů. Zahrál si 
také hlavní roli ve fi lmu Ostrov 
svaté Heleny. Jeho dcera Tereza 
je úspěšnou profesionální zpěvač-
kou.  Michal Záboj

Sedmdesátiny oslaví zpěvák Laďa Kerndl...

Křtiny - Od konce listopadu 
loňského roku je náměstí ve Křti-
nách zase o něco krásnější. Úřad 
městyse se dočkal nové fasády. 
Tím ale práce neskončily. Vedení 
Křtin nabídlo Moravské zemské 
knihovně, že do svých prostor 

přijme nové knihovnické stře-
disko. Začaly úpravy a objevil se 
další problém. 

„V obřadní síni jsme zjistili, 
že za obložením se drží vlhkost, 
opadává omítka a začíná se tvo-
řit plíseň. Museli jsme okamži-

tě přistoupit k její rekonstrukci 
a samozřejmě i modernizaci,“ 
řekl nám křtinský starosta Franti-
šek Novotný. „Počítáme, že prv-
ní svatebčany v nově upravených 
prostorách přivítáme 13. března. 
Možná to ale budou noví křtin-

ští občánci,“ uvedl. Ve Křtinách 
před několika lety upustili od 
vítání dětí do života, ale jak se 
ukázalo, byla to škoda. Pouka-
zovali na to rodiče i prarodiče, 
a tak vedení městyse rozhodlo, 
že tuto tradici obnoví. (ama)

Ve Křtinách opravují obřadní síň

Výstava. V adamovském společenském centru byla v neděli zahá-
jena výstava prací brněnské výtvarnice Jitky Zástěrové. „Obrazy se 
snažím malovat co nejpestřejšími barvami s trochou poezie, láskou 
a humoru,“ říká autorka. Obrazy jsou doplněny malovanými kameny 
ztvárněnými do podoby celé plejády pohádkových a snových postavi-
ček. Výstava je přístupna veřejnosti do 17. února. Na snímku autorka 
se členy adamovského historicko-vlastivědného kroužku při přípravě 
jednoho z exponátů.  Foto Marta Antonínová
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Pokračování ze str. 1
Chřipka je onemocnění viro-

vého původu. Přenáší se buď pří-
mým vdechnutím kapének z okolí 
již nemocné osoby, nebo kontak-
tem s virem například na klice 
ode dveří nebo kapesníku, který 
kontaminovala nakažená osoba. 

Pokud se virus usadí v dýcha-
cích cestách, začne se rychle 
množit, virus může nakažený 
člověk vylučovat po dobu deseti 
dnů. K nakažení stačí jen dva až 
tři viriony (virové částice). Inku-
bační doba je několik hodin až 
tři dny. 

„Chřipka postihuje všechny 
věkové skupiny lidí, nevyjímaje 

kojence a seniory. Právě u těchto 
dvou skupin může dojít k váž-
nější formě onemocnění, protože 
jejich imunitní systém ještě není 
zcela vyvinutý nebo je už osla-
ben. Proto chřipka může přejít v 
zápal plic nebo zánět srdečního 
svalu,“ vysvětlil Zemánek. 

Chřipka klinicky probíhá 
jako akutní zánětlivé onemoc-
nění horních cest dýchacích. 
Její nástup je obvykle náhlý, 
z plného zdraví. Často začíná 
zimnicí, bolestmi hlavy, teplota 
stoupá na 39 - 40 °C. Nemoc-
ní pociťují celkovou slabost, 
únavu, malátnost, mají bolesti 
svalů a kloubů, zejména rukou 

a nohou. V důsledku zánětu sliz-
nice nosu, nosohltanu, hrtanu, 
průdušnice a průdušek vzniká 
suchý kašel. Pacienti mají rýmu, 
stěžují si na pocit sucha a škrá-
bání v hrdle, pálení za hrudní 
kostí. Mohou mít zánět spojivek. 
Pokud nevzniknou komplikace, 
příznaky po 3 - 5 dnech odezní, 
ačkoli únava a slabost mohou 
přetrvávat déle. 

K úplnému uzdravení obvykle 
dojde do dvou týdnů od prvních 
příznaků. Závažnější onemocně-
ní může vést k primární virové 
pneumonii. Virus chřipky naruší 
a oslabí sliznici dýchacích cest, 
což usnadňuje její bakteriální 

superinfekci, takže současně s 
virovou infekcí, nebo v návaz-
nosti na ni vznikají i bakteriální 
záněty ucha, nosních a čelních 
dutin, nosu, průdušek a zápal 
plic. 

„Asi nejefektivnějším preven-
tivním opatřením je očkování. 
Imunita však nevydrží na dlouho, 
což je dáno mutacemi viru, proto 
je nutné každý rok přeočkovávat. 
Důležitá je životospráva, příjem 
dostatečného množství vitamí-
nů, vhodná pohybová aktivita, 
snížení stresů, otužování, sau-
na, dodržování hygieny – mytí 
rukou, zvláště v období chřipek,“ 
dodal Vladimír Zemánek.

Chřipka je nejhorší za pět 
let, epidemie uzavřela...

Sociální služby Šebetov
Veřejnost v poslední době přetřásá mediálně zajímavé téma. Zjištění 

ombudsmanky ve věci některých neregistrovaných sociálních služeb. 
Řešila totiž stížnosti na nedostatek jídla, špatnou hygienu, šikanu 
a absenci lékařské péče. O předraženosti těchto „služeb“ nemluvě.

Je dobře, že se postižení dočkali zastání ze strany ombudsmanky 
a že na tyto praktiky tisk poukázal. Sám se však chci podělit o mno-
hem pozitivnější zkušenost a ujistit veřejnost, že registrovaná soci-
ální péče je zárukou kvality služeb. Pokud navíc je zřizovatel těchto 
zařízení vstřícný a zařízení má nadšené vedení a personál, který bere 
své zaměstnání jako službu plnou empatie s klienty, pak se nemusíme 
o kvalitu života našich spoluobčanů - klientů sociálních služeb - obá-
vat.

Čas od času mám příležitost nahlédnout do života některých zařízení 
sociální péče, ať už jako člověk, který tam přišel na besedu se seniory, 
nebo jen nahlédnout, co se podařilo v zařízeních Jihomoravského kraje 
uskutečnit pro dobro jejich klientů. Mohu říci, že jsem se s „hrůzami“ 
popisovanými ombudsmankou nikde nepotkal ani náznakem. 

Naopak, má poslední návštěva byla v zámku v Šebetově. Místu 
sídla příspěvkové organizace Jihomoravského kraje - Sociální služby 
Šebetov. To, co se stavebně podařilo za poslední léta uskutečnit je věc 
hodná obdivu, nicméně mnohem podstatnější je vnitřní život zařízení. 
Z prohlídky a z popovídání s klienty i zaměstnanci jsem pochopil, že 
pro všechny je šebetovský zámek opravdovým domovem. Děkuji paní 
ředitelce Zdence Vašíčkové, že mi umožnila návštěvu a paní ombud-
smance bych přál, aby se tam zajela podívat také. Příležitostně, pro 
spravení nálady.  Zdeněk Peša, zastupitel Jihomoravského kraje

Boskovice - Boskovická 
hudební skupina Karlovy hračky 
nezahálí ani přes zimu. Pracu-
je na nových písních a do jejich 
řad vstoupil nový baskytarista. 
Snahou všech členů je, aby jejich 
hudba byla i nadále zábavná, zají-
mavá a něčím i typická. 

V loňském roce vystupova-
ly Karlovy hračky v řadě měst a 
na mnoha pódiích. Zaznamena-
ly také mnoho velmi úspěšných 
vystoupení. 

Například při prvním ročníku 
Večera pro lidi každého věku spo-

lečně s hudebními hosty (Kosher 
trio, René z moštárny a Blue-
chips band) naplnili boskovický 
Zámecký skleník k prasknutí. 
Akce se bude letos v dubnu znovu 
opakovat. Za zmínku stojí i mno-
ho dalších akcí – např. Southern 
rock and blues festival v Kolíně, 
kde muzikanti vystupovali se 
známými českými i zahraničními 
kapelami jako jsou Bluesberry, 
Blue Brothers nebo holandská 
kapela Livin´blues Xperience.

V souboru se nedávno odehrá-
la personální změna v obsazení 

baskytary. Baskytarista a spoluza-
kladatel Karlových hraček Miron 
Valter ukončil na svoji žádost 
působení v kapele. Nastalo období 
hledání, které dopadlo pozitivně. 
Za basovou kytarou se bude nyní 
nově realizovat známý hudebník 
našeho regionu Libor Dvořáček. 

A co plány pro letošní rok? 
Karlovy hračky chtějí podpořit 
kulturní akce v Boskovicích, ale 
také se rozhodly pomáhat onkolo-
gicky nemocným dětem. Všechny 
proto zvou na druhý ročník dob-
ročinného hudebního večera s 
názvem Pro lidi každého věku. 
Uskuteční se 11. dubna v bos-
kovickém Zámeckém skleníku. 
Karlovy hračky sem zvou oprav-
du lidi každého věku za zábavou 
a večerem plným hudby. 

„V plánu máme také neustále 
rozšiřovat svůj repertoár vlastních 
skladeb a samozřejmě zdokonalo-
vat svůj instrumentální i vokální 
projev. Jak říká všech osm členů 
kapely - jsme jen amatéři, ale 
pokusíme se být lepší,“ uvedl 
zpěvák skupiny Radek Klon. 

Karlovy hračky hrají pro poho-
du. Jejich bluesrockové, a i do 
jiných žánrů pronikající sklad-
by, jsou zajímavé vtipnými i 
poetickými texty. Nebrání se ale 
ani instrumentálním skladbám. 
Hlavním směrem jistě zůstanou 
zpívané písničky, které často sdě-
lují životní příběhy. Kapela věří 
ve svou muziku, která má poslu-
chače pobavit a někdy i přimět i k 
zamyšlení. Důležitá je také ener-
gie, kterou podle ohlasu diváků 
kapela vyzařuje. 

„Chceme hrát s radostí a úsmě-
vem, ale to neznamená, že vyne-
cháváme vážnější témata. Když 
zpíváte o něčem skutečném, 
nemusí to být vždy jen o radosti. 
Občas se nám do písničky propa-
šuje i život takový, jaký je. I tak 
si myslím, že snad s námi mohou 
posluchači zapomenout na všední 
den. Naším cílem je komunikovat 
s publikem a cítit zpětnou vazbu, 
která se na našich vystoupeních 
objevuje a bude se snad objevovat 
i nadále,“ doplnil Radek Klon.

 Radim Hruška

Karlovy hračky mají nového 
baskytaristu i nové skladby

Boskovice - Masarykovo 
náměstí v Boskovicích si v 
pondělí druhého února vybrali 
ke rvačce dva bratři. Roztržka 
obou mužů skončila nadávkami 
a kopanci. Silně opilý agresor 
skončil na protialkoholní záchyt-
né stanici.

Šestačtyřicetiletý muž se do 

svého mladšího bratra pustil za 
bílého dne zhruba hodinu před 
polednem. „Po vzájemné roztrž-
ce a za doprovodu vulgarizmů 
nejhrubšího zrna začal kopat do 
svého o čtyři roky mladšího bra-
tra,“ popsal blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

Policisté z boskovického 

obvodního oddělení, které sídlí 
na náměstí, to neměli k uklidnění 
rvačky daleko. Následná decho-
vá zkouška u agresora ukázala 
hodnotu 2,15 promile v dechu.

Muž si ale i pak nedal pokoj 
a pokračoval ve výpadech proti 
svému bratrovi. 

„Výtečník pokračoval v chr-

lení slovních urážek a sprostých 
nadávek. I proto následně v 
doprovodu policistů putoval do 
brněnské protialkoholní záchyt-
né stanice,“ dodal policejní 
mluvčí s tím, že šestačtyřicetile-
tému muži teď hrozí přestupkové 
řízení a v něm několikatisícová 
pokuta.  (moj)

Opilý muž nadával svému bratrovi 
a uštědřil mu i pár kopanců

Region - Jihomoravský kraj 
ve spolupráci se Sdružením Zla-
tý erb vyhlásil krajské kolo 17. 
ročníku soutěže o nejlepší webo-
vé stránky a elektronické služby 
měst a obcí České republiky Zla-
tý erb. 

Cílem soutěže je podpořit 
modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb 
poskytovaných obcím i specific-

kým skupinám uživatelů s využi-
tím internetu a ostatních elektro-
nických médií. 

Soutěž bude nadále probíhat 
dvoustupňově, tj. nejprve se usku-
teční krajská kola pod patronací 
jednotlivých krajských úřadů, ze 
kterých poté vzejdou soutěžící 
kola celostátního. To vyvrcho-
lí slavnostním předáním cen na 
konferenci ISSS (Internet ve stát-
ní správě a samosprávě), která se 

uskuteční ve dnech 13. a 14. dub-
na 2015 v Hradci Králové. 

V krajských kolech se hodnotí 
tzv. povinně zveřejňované infor-
mace, kvalita úřední desky podle 
správního řádu, rozsah zveřejně-
ných dalších informací, názornost 
ovládání webu, navigace a pře-
hlednost stránky, výtvarné zpra-
cování a bezbariérová přístupnost. 
V kategorii nejlepší elektronická 
služba je hodnocena užitečnost 

služby a nápaditost řešení. Hlavní 
ceny budou v krajském i celostát-
ním kole uděleny v kategoriích 
nejlepší webové stránky města, 
nejlepší webové stránky obce a 
nejlepší elektronická služba.

Jihomoravský kraj letos vyhla-
šuje zvláštní krajskou kategorii 
„web sboru dobrovolných hasi-
čů“, do které se mohou přihlásit 
jednotlivé sbory dobrovolných 
hasičů v obcích.  (hrr, zpr)

Soutěž Zlatý erb vstupuje do dalšího ročníku

Pomníky, válečné hroby 
a jiná pietní místa

V letošním roce si budeme připomínat 70. výročí osvobození naší 
vlasti slavnou sovětskou armádou, která od nás vyhnala německá oku-
pační vojska. Vyhnala ta vojska, která z nás udělala zemi otroků třetí 
říše. Je tedy i naší povinností připomínat všechny ty vojáky, partyzány 
či vlastence odbojáře, kteří neváhali a statečně se postavili proti nacis-
tickému zlořádu. I mnozí z těch nejmenovaných třeba jinými formami 
pomáhali těm, kteří vzali zbraň do ruky a pomáhali vyhnat vetřelce 
z naší vlasti. 

Stateční občané se našli i v našem okrese. Připomínají je mnohde již 
jen pomníky, které jsou výmluvnou statistikou všem pochybovačům, 
kteří by je možná již raději na našem území neviděli. Po poslední vál-
ce český slovník neblaze zaznamenal slova gilotina, popraviště, holo-
caust, genocida, Terezín, vězni bez soudu, mučení, tyfus a další hrůzy. 
To vše nám připomínají ony pomníky. Mnohde však tyto památníky 
připomínající válečné hrůzy atp. nejsou v tak důstojném stavu, jak si 
pieta těchto památných míst a vzpomínka na tyto vlastence zaslouží. Je 
dosti obcí, a najdou se v každém okrese i takové pomníky, které jsou 
spíše opakem než je stav skutečnosti, kterou representují, nebo kterou 
mají v jejich důstojné stavbě vyjadřovat. 

Například zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních 
místech v kontextu se zákonem o pohřebnictví 256/2001 Sb, na tuto 
důstojnou pietu pamatují. Válečným hrobem může být hrob jednotliv-
ce, hrob hromadný nebo osárium vč. náhrobků a ostatního hrobového 
zařízení. Za takové místo se považuje i pamětní deska apod. připomí-
nající válečné události. Zákon upravuje i daný text, který je důstoj-
ný svému poslání. Tento je evidován obcemi s rozšířenou působností. 
Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník hrobu a pokud není znám 
tak vlastník pozemku, na kterém je válečný hrob umístěn. Přemisťo-
vání tohoto hrobu není dovoleno, jen snad ve výjimečných případech 
se souhlasem Ministerstva obrany ČR. Vlastník hrobu, pokud není pří-
stupný z veřejného místa, musí umožnit přístup k vzdání úcty či piety, 
nebo k údržbě. Celou agendu kolem válečných hrobů vede ono minis-
terstvo vč. centrální evidence. Pokud by došlo k tomu, že hrob není 
udržován v důstojném stavu, není k němu přístup či je jinak upraven 
nebo dokonce zrušen, spáchá pachatel minimálně přestupek podle pře-
stupkového zákona, za který mu hrozí ať už osobě fyzické či právnické 
vysoká pokuta, která se může odrazit až do částky 100 tisíc korun. 

Válečný hrob, který je navíc prohlášen kulturní památkou spadá pod 
ochranu Ministerstva kultury ČR. Péčí o válečné hroby se rozumí mj. i 
zřizování nových válečných hrobů. Ne všichni vlastenci, kteří položili 
život za vlast, takovýto důstojný hrob mají. Zde je iniciativa obcí a dal-
ších organizací neomezená. Z organizací je to především Český svaz 
bojovníků za svobodu, který svými podněty a návrhy iniciuje obec. 
Stejně tak jako Československá obec legionářská a další vojenské spol-
ky či „jen“ občané. Povinnosti obce jsou v tomto směru tedy nezastupi-
telné a podněty se musí zabývat. Ostatně proč ne, vždyť ti občané, kteří 
bojovali proti fašismu si tuto pietu a naši úctu nepochybně zaslouží i po 
těch sedmdesáti letech. (jax)



Hledám hodnotnou sbírku 
zápalkových nálepek, sezových 
etiket, pohlednice a známky 
Japonska tel.: 515 546 163 - večer 
19 - 20 hod. Dík za nabídky.

Prodám chatu se zahrádkou 
v Blansku- Žlíbek.Kontakt: chata-
lenka@email.cz.

Hledám lektora pro výuku ang-
ličtiny - konverzace. Nemusí být 
„učitel“, podmínkou je absolvo-
vaný pobyt v zahraničí. 2 x týdně, 
1 - 2 hodiny. Lokalita Boskovicko. 
Tel.: 603 718 483.

Koupím knihu pro děti, ,,Bir-
libán“, vydanou v roce 1959, za 
cenou, kterou si řeknete. Mobil: 
737 452 965. 

Koupím sklenici (ne pivní 
lahev) s logem pivovaru Bos-
kovice, který fungoval v letech 
1993-1996. Cena 5 000 Kč. Kon-
takt: podsednicekv@seznam.cz, 
737 882 588.

Prodám manželskou dřevěnou 
postel - borovice, součástí noční 
stolky, pevný, pružný ortopedický 

rošt, lůžko šířka 180 x 200 cen-
timetrů. Velice pěkná, zachova-
lá. Cena komplet 5 000 Kč. Tel.: 
725 719 917.

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Pronajmu byt 1+1, 55 m2 
k pronájmu, lokalita Blansko 
Písečná, volný ihned, 8.200,- 
Kč/m vč.inkasa, tel: 724 791 204.
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NEMOCNICE BLANSKO
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA BLANSKO

P a r t n e r y  p l e s u  j s o u :

Zdravotnický

konaný v pátek 13. února 2015 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, Fit studio Cvicsnami.cz, kouzelník

Občerstvení a tombola

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky
Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko,

popř. rezervovat na tel.: 516 838 101 nebo e-mailem: kalova@nemobk.cz

ples

Vás srdečně zvou na

Kontakt na 
inzerci:

telefon:
774 408 399
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STŘEDNÍSTŘEDNÍ TĚŽKÉTĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉLEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ

ŘEŠENÍ TĚŽKÉ
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Vodník Čeřínek si prohlíží koupající se milovníky léta a povídá:Vodník Čeřínek si prohlíží koupající se milovníky léta a povídá:
„Bravo, je (tajenka).“„Bravo, je (tajenka).“

NOTOVÝ 
ZÁPIS

VYHYNULÝ 
NÁJEZDNÍK USEDATI ROVNĚŽ OLGA 

(DOM.) TAJENKA OPASEK 
(SLOV.) JAS TENISOVÝ 

ÚDER
LIDSKÝ 

JEDINEC
TYKVOVITÁ 
ROSTLINA

KOLMÁ 
PŘIHRÁVKA

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

CHOBOTNA-
TEC

KLEKÁNÍ
DRAVÝ 
PTÁK

VYSOKÁ 
KARTA

BODAVÝ 
HMYZ

NÁTĚR

DVĚ 
MUŽSKÁ 
JMÉNA

SMĚRY
VÝTAŽEK
Z BYLIN

ORLÍ 
MLÁDĚ

ZAJISTÉ
SOUBOR 
PŘEDNÁ-

ŠEK

OLOMOUC-
KÝ PODNIK

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

PEJSEK
EDÉM

PATLANINY

PLANÁ 
NÚBIJSKÁ 
BAVLNA
EPOPEJ

PRIMÁTI
ELEMENT 

CHŮZE
ŠLÁGRY

CHEM. ZN. 
EUROPIA
OBILNINA

TURECKÝ 
PĚVEC

DRUH 
OBALU

CELNÍ KÓD 
LESOTHA

POMOC 
(ANGL.)
OTEC

OČISTIT 
VODOU

USAZENINA

VLASTNIT 
METRÁK 
VČELÍHO 

PRODUKTU

TRNOVNÍKY
ŘECKÝ BŮH 

VÁLKY
MUŽSKÉ 
JMÉNO

CHEM. ZN. 
YTTERBIA
DISKUZE

ASIJSKÝ 
JELEN

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

OPLÁCH-
NUTÁ

2X SNÍŽENÝ 
TÓN

PŘEDLOŽKA

PAKOST-
NICE
FÁZE 

MĚSÍCE

VYHYNULÝ 
PŠTROS

TENTO DEN
ŽVÁSTY

ZÁPOR
VYCHOVA-

TELKA
MRAVOUK BIOGRAF

CHEM. ZN. 
AMERICIA

HAD
ORIENTÁLNÍ 
HOSTINEC

PLOD 
VAVŘÍNU

PŘEDLOŽKA

HBITĚ 
NAJÍTI 

ODSTÍN

ÚTOK SYN 
JUDŮV

CHEM. ZN. 
NITRIDU 
TITANU

VELKÁ 
POLE

ČESKÝ 
MALÍŘ

JAK 
(SLOV.)

P  
Prodám palivové dřevo tel.: 

608 065 337.
Koupím les, paseku, pozemek 

v okolí Blanska, Boskovic tel.: 
776 578 209.

Prodám maso z divočáka tel.: 
608 065 337.

Koupím dřevo na topení, na 
pořez, i v lese na stojato. Nabíd-
něte. Tel.: 776 578 209.

Ř  
Prodám za 1 000 Kč., půl 

roku používanou postel dělanou 
na zakázku ve firmě Xyla. Je 
bílé barvy, š. 80, včetně poloho-
vacího roštu a kvalitní matrace. 

Důvodem je prodej bytu. Mobil: 
737 452 965.

Koupím garáž v Blansku na 
Severu. Vážný zájem. Mobil: 737 
452 965.

Společnost BBN, s. r. o., vydavatel týdeníku 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka

hledá ženu nebo muže na pozici

I N Z E RT N Í I N Z E RT N Í 
P O R A D C EP O R A D C E

Požadujeme: Komunikativní a vyjednávací schopnosti 
* Příjemné vystupování * Vysoké pracovní nasazení * 
Samostatnost, lexibilitu * Znalost práce na PC * Řidičský 
průkaz sk. B

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

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
na e-mail hruska@zrcbce.cz.
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středa 11. únorastředa 11. února

AKCEAKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: 
Bylinky pro zdraví a dobrou kondici, před-
náška.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s 
Kotlíkem číslo 168 – IRSKO – sám sto-
pem.
Boskovice – Restaurace Slávia v 19 hod.: 
Chytrý Qvíz.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Joann Kucharczyk Quartet (PL/CZ).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. E. A. Poe: Podivný 
experiment.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Bílý 
bůh.

čtvrtek 12. únoračtvrtek 12. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Souro-
zenecké konstelace, povídání s psycholo-
gem.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Zimní stadion ve 14 hod.: 
Karneval na ledě.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: První svě-
tová válka - Barákové tábory, beseda.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Roman 

Horký, Jaroslav Samson Lenk a Pozdní 
sběr, koncert.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Klub mladých důchodců, přednáška Mgr. A. 
Kaderkové o bazilice sv. Petra ve Va  kánu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Padesát ods  nů šedi.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
ods  nů šedi.

pátek 13. únorapátek 13. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Pozná-
váme svět – hrátky se zvířátky.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Blanenská 
radnice 1905–2015, vernisáž výstavy.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
Nemocnice Blansko.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Boskovic-
ký poklad, vernisáž výstavy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 
hod.: Kaleidoskop Jana Rejžka.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Skautský ples.
Boskovice – Hotel Slávia ve 20 hod.: 
Taneční večer, hraje Another Way Brno.
Olomučany – Obecní hospoda U Kellnerů 
ve 20 hod.: Sousedský bál.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Padesát ods  -
nů šedi.

Boskovice v 10 hod. Babybiograf: S lás-
kou Rosie.
Boskovice ve 14.30 hod. Spongebob ve 
fi lmu: Houba na suchu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
ods  nů šedi.

sobota 14. únorasobota 14. února
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček 
v 8.30 hod.: Bazárek jarního dětského 
oblečení.
Blansko – Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: 
Líhnu   tučňáků, zábavné tvoření.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 
hod.: Tomáš Polcar: ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUB-
KA, vernisáž výstavy.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: XX. 
Rybářský bál.
Boro  n – Hasičský sklípek v 10 hod.: Prů-
vod masek obcí.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Sokol-
ský ples.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: 
Reprezentační ples Gatema s.r.o.
Cetkovice – Pohos  nství v 10 hod.: Prů-
vod masek obcí.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
základní školy.
Černovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Maškarní ples, hrají Tuláci.
Doubravice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Pochovávání basy.
Knínice – Kulturní dům v 9 hod.: Průvod 
maškar, ve 20 hod.: masopustní veselice.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Hasič-
ský bál.

Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Mimořád-
ně otevřená oranžerie s kvetoucími stro-
my a keři kamélií.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
ve stylu Hollywood.
Světlá – Obecní úřad ve 13 hod.: Průvod 
masek obcí.
Svitávka – Park ve 14.30 hod.: Dětský 
masopustní rej.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: 2. Pig 
ples (Ples Farmy Šebetov).
Uhřice – Kulturní dům v 9 hod.: Průvod 
masek obcí, ve 14 hod.: dětský karne-
val.
Valchov – Sokolovna ve 14 hod.: Dětský 
karneval.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 
hod.: Šraňkovský ples.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Padesát ods  -
nů šedi.
Boskovice ve 14.30 hod. Spongebob ve 
fi lmu: Houba na suchu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
ods  nů šedi.

neděle 15. únoraneděle 15. února
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Pohádka O strašně líném Honzovi, diva-
delní představení.
Horní Lhota - MaRC HM - budova B.O.I.S. 
v 10 hod.: Pohádka pro dě   s  betskými 
mísami.
Valchov – Hasičská klubovna v 8.30 hod.: 
Každoroční Valchovský masopust.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Velká šestka.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Padesát ods  -
nů šedi.
Boskovice ve 14.30 hod. Spongebob ve 
fi lmu: Houba na suchu. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
ods  nů šedi.

pondělí 16. únorapondělí 16. února
AKCEAKCE

Olešnice – Orlovna v 19 hod.: Babský bál.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mortdecai: Grandióz-
ní případ.
Boskovice v 19.30 hod. Vyšší moc.

úterý 17. únoraúterý 17. února
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 15.30 hod.: 
Dětský karneval.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvar-
ná dílna – Malování na hedvábí.
Boskovice – Sokolovna v 15 hod.: Karne-
válek pro mrňata aneb Párty se zvířátky.
Cetkovice – Obec ve 14 hod.: Průvod 
masek po obci s půlnočním pochovává-
ním basy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mortdecai: Grandióz-
ní případ.
Boskovice v 19.30 hod. Nezlomný.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 11. 2., 6:00 - 8:30, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 - 

22:00; Čtvrtek 12. 2., 6:00 - 10:00, 12:45 - 14:30, 21:00 - 22:00; Pátek 
13. 2., 6:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobota 14. 2., 7:30 
- 21:00; Neděle 15. 2., 7:30 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 11. 2., 6:30 - 8:30, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 12. 

2., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 13. 2., 6:30 - 7:50, 
12:00 - 13:30, 14:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 14. 2., 10:00 - 
15:00, 16:00 - 21:00; Neděle 15. 2., 9:00 - 20:00; Pondělí 16. 2., 18:00 
- 20:00; Úterý 17. 2., 10:30 - 16:00, 18:30 - 21:00.

P   

Konstruktéři strojů a tepelných zařízení:
 - využívání konstrukčního softwaru
 - práce v programu  CAD 3D - NX 7.5
         CAD 2D - ME10 verze17 ( OSDD,
     Creo Elements/Direct Drafting 17)
 - zařízení na tepelné zpracování a tavení kovů
        - základní znalost NJ nebo AJ (možnost interních  
   jazykových kurzů)

Montér – mechanik:
 - účast na montáži hydraulických a pneumatických systémů, 
   mechanických prvků a potrubních systémů (voda, plyn)
 - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Montér – elektro:
 - provádí elektroinstalace na mechanických systémech
 - výroba a montáž skříňových rozvaděčů NN
  - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Zámečník:
 - výroba ocelových konstrukcí pro vlastní produkty do 
   hmotnosti 10 tun
 - použité materiály: uhlíkové i nerezové oceli
 - svářecí oprávnění výhodou

Lakýrník:
 - lakování mokrou cestou
 - příprava lakovaných ploch, zamaskování, realizace  
   nátěrových systémů
 - obsluha lakovacího boxu
 - možnost dvousměnného provozu

Brusič - montér:
 - strojní a ruční broušení odlitků

HLEDÁME NOVÉ 
ZAMĚSTNANCE

Kontakt:

INZERCE

KOPANÁ
14. 2., 10:30 h Boskovice 

dorost - Blansko dorost, 16 h 
Boskovice - Blansko, přípravná 
kopaná. 

ŠACHY
15. 2., 10 h TJ Spartak Adamov 

- ŠK Lokomotiva Brno C, KP I. 
Jevíčko B - Jedovnice, Sloup B 
- Rudice B, Lipůvka - Rovečné, 
Lipovec D - Adamov B, OP.

VOLEJBAL
14. 2., 10 + 14 h TJ Sokol Leto-

vice - TJ Holubice B, KP muži.

K   

Region - Po 7. kole jihomorav-
ského šachového KP I se srovnalo 
pět sedmibodových celků na konci 
tabulky a první čtyři týmy mají jen 
jednobodové rozestupy - začíná se 
vlastně znovu. O záchranu bojují-
cí B - tým Lipovce v souboji dvou 
ohrožených celků vybojoval bod.

Garde Lipovec B - Tetčice 4:4, 
Sekanina - Tláskal 0,5:0,5, Habina 
- Dirgas 0,5:0,5, Holušová - Ham-
pel 0:1, Chládek - Sysel 0,5:0,5, 
Fojtík - Přibyl 1:0, Komprda - 
Kubát 0,5:0,5, Mráz - Kubíček 
0,5:0,5, Flašar - Nývlt 0,5:0,5.

Veselí nad Moravou - TJ 
Spartak Adamov 4,5:3,5, Symer-
ský - Handl 0:1, Vičar - Kredl 1:0, 
Klenner - Masák 0,5:0,5, Vrtal - 
Marek 0:1, Bílek - Píše 1:0, Navrá-
til - Mižák 0,5:0,5, Křížek - Ševčík 
0,5:0,5, Uřičář - Hubený 1:0.
1.  Kuřim 7 5 1 1 31.0 16
2.  Jundrov 7 5 0 2 33.0 15
3.  L. Brno C 7 4 2 1 32.5 14
4.  Bystrc  7 4 1 2 31.0 13
5.  Veselí 7 3 1 3 27.0 10
6.  Duras C 7 3 0 4 28.5 9
7.  Adamov 7 3 0 4 26.0 9
8.  Vyškov 7 2 1 4 26.5 7
9.  Tetčice 7 2 1 4 25.5 7
10.  Lipovec B 7 2 1 4 25.5 7
11.  Uni Brno 7 2 1 4 25.0 7
12.  Znojmo 7 2 1 4 24.5 7

Okresní přebor - Vedoucí 
celek Sloupu B po výhře v Roveč-
ném drží jednobodový náskok a 
v soutěži ještě neprohrál.

Adamov B - Lipůvka 5,5:2,5, 
Šmehlík - Kaderka 1:0, Trmač 
- Fiala 0:1, Ležák - Slezák 1:0, 
Masáková - Kovář 0:1, Dvořáko-
vá - Bílek 1:0, Mikuš - Poláček 
0,5:0,5, Gruber - Hodaň 1:0, Hlou-
šek 1:0 w.o.

Rovečné - Sloup B 2,5:5,5, 
Krondráf - Pokladník 0,5:0,5, 
Hájek - Helebrand 0,5:0,5, Dani-
el - Němec 0:1, Čuhel - Sedlák 
0,5:0,5, Čermák - Baláž 0:1, Neu-
dert - Mikulášek P. 0:1, Peša - 
Mikulášek J. 0:1, Peša 1:0 w.o.

Rudice B - Jevíčko B 6:2, Hni-
lička - Zemánek 0:1, Crhonek 
- Bulička 0,5:0,5, Klinkovský - 
Hrbata 0,5:0,5, Nejezchleb - Paří-
zek 1:0, Toulec - Soška 1:0, Šev-
čík - Vašíček 1:0, Brus - Kozelek 
1:0, Šenkýř - Borýsek 1:0.

Jedovnice - Boskovice B 4,5:3,5, 
Matuška - Veselý 1:0, Kunc - Dvo-
řáček 0:1, Plch - Marcikán 1:0, 
Fránek - Martyniuk 0:1, Nechví-
la - Havel 1:0, Fránek - Probošt 
0,5:0,5, Navrátilová - Brda 1:0, 
Nezval - Probošt 0:1.  (les)
1.  Sloup B 5 4 1 0 26.0 13
2.  Rudice B 5 4 0 1 25.0 12
3.  Adamov B 6 3 2 1 26.5 11
4.  Lipovec D 5 3 1 1 22.0 10
5.  Boskovice B 6 2 1 3 25.0 7
6.  Rovečné 5 2 0 3 17.5 6
7.  Lipůvka 5 2 0 3 16.0 6
8.  Jedovnice 5 1 1 3 17.0 4
9.  Jevíčko B 6 0 0 6 17.0 0

Lipovec vybojoval další bod

Sokolská Župa Krále Jiřího pořádá 
v sobotu 14. 2. 2015 

tradiční lyžařský sokolský přejezd 
Drahanské vrchoviny.

Start: Blansko - Skalní mlýn v 7:50
Trasa: Skalní mlýn - Pustý žleb - Sloup - Suchý

Odjezd vlakem z Boskovic v 7:01 do Blanska, poté 
autobusem z nádraží v 7:39.

V neděli 8. února se návštěvníci kostela sv. Prokopa v Letovicích mohli 
zaposlouchat do písní s duchovní téma  kou v provedení pěveckého sbo-
ru  Cantamus při ZUŠ Letovice. Navzdory nepříznivému počasí byla místa 
k sezení téměř zaplněna, a po více než hodinovém vystoupení se účinkují-
cí i diváci spokojeně rozcházeli do svých domovů. Eva Pařilová
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RENAULT SERVIS
Cena prohlídky je včetně DPH. Tato prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku. Obrázky jsou ilustrativní.

www.renault.cz

PERFEKTNÍ ZIMNÍ SERVIS

5. 1. – 28. 2. 2015

ZIMNÍ PROHLÍDKA

za 199 Kč
+ dárek!

DEALER NAME
DEALER ADDRESS
DEALER ADDRESS

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, 
mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, 
e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

INZERCE

Letovice, Boskovice - Krajské 
volejbalové soutěže pokračovaly 
minulý víkend dalšími zápasy.

Muži Letovic přes bojovný 
výkon odjeli ze Šlapanic s prázd-
nou, juniorkám Boskovic stačil 
k zisku bodů i chladný výkon.

KP muži: TJ Sokol Šlapanice u 
Brna - TJ Sokol Letovice 3:0 (18, 
22, 15) a 3:1 (-22, 18, 21, 21).
1.  Šlapanice 26 22 4 0 0 78:16 74
2.  Žabovřesky 26 20 1 1 4 69:24 63
3.  Ingstav Brno 26 14 5 3 4 65:42 55
4.  Znojmo 26 16 1 2 7 58:38 52
5.  Vyškov 26 12 2 3 9 53:42 43
6.  Brno - jih 26 8 3 3 12 47:53 33
7.  Tišnov 26 5 2 3 16 33:64 22
8.  Letovice 26 4 3 3 16 34:64 21
9.  Holubice B 26 3 2 5 16 31:69 18
10.  Šlapanice B 26 1 2 2 21 18:74 9

Už tuto sobotu hostí letovičtí 
volejbalisté v důležitém měření 
sil Holubice B.

KP Juniorky: TJ Miner-
va Boskovice - DDM HIPPO 
Kuřim 3:0 (9, 14, 15) a 3:0 (12, 
18, 10).
1. Boskovice 22 19 1 1 1 63:9 60
2. Předklášteří 24 16 4 2 2  66:26 58
3. Bzenec 24 12 2 3 7 50:41 43
4. Vyškov B 20 8 6 1 5 46:33 37
5. Újezd 24 9 4 1 10 47:44 36
6. Břeclav 21 9 0 4 8 40:39 31
7. Jehnice 22 9 1 0 12 35:43 29
8. Kuřim 22 6 0 3 13 27:51 21
9. Husovice 23 3 1 3 16 22:61 14
10. DDM Brno 24 3 0 1 20 17:66 8

V příštím dvojkole hrají juni-
orky v neděli 15. února v Újezdu 
u Brna.  (les)

L  S

Ráječko - V sobotu 7. února 
začal další ročník Okresní běžec-
ké ligy. Ráječkovská desítka se 
běžela už po jednadvacáté a její 
výsledky se započítávaly také do 
Brněnského běžeckého poháru.

Na start hlavního závodu se 
postavilo 236 atletů, na které 
čekala v obci suchá, mimo ni dost 
zledovatělá trať. Obdiv určitě 
budí účast Milana Hrubého (Blan-
sko) a Pavla Cahela (Sokol Brno), 
oba se totiž narodili v 1938.

První v cíli byl Jiří Homoláč, 
který časem 33:44 zůstal jen pět 
vteřin za loňským rekordem trati 
Roberta Míče. Ten tentokrát skon-
čil na třetím místě. Mezi tyhle dva 
atlety se v Ráječku vklínil Pavel 
Brlica (SK Žabovřesky).

Nejvíce bodů do Okresní 
běžecké ligy vybojoval celkově 
čtrnáctý Vojtěch Grün, zástupci 
našeho okresu byli nejvíce vidět 
na poloviční trati.

Výsledky - Muži: 1. Homoláč 
Jiří (Adidas Boost Team), 33:44, 
2. Brlica Pavel (SK Žabovřesky), 
33:55, 3. Míč Robert (Relax Fit.
cz Team/UNI Brno), 34:32, 11. 
Grün Vojtěch (VSK Univerzita 
Brno), 37:46, 16. Široký Sta-
nislav (AK Blansko Dvorská), 
38:59. Veteráni 1: 1. Kratochvíl 
Miloš (Hvězda SKP Pardubice), 
35:01, 2. Kotyza Petr (VSK Uni-
verzita Brno), 36:32, 3. Štěrbák 
Eduard (Brno), 37:28, 4. Dolák 
Hynek (Blansko), 37:52, 7. Grün 
Gustav (AC Okrouhlá), 40:04. 

Veteráni 2: 1. Rerych Jiří (AC 
MS Brno), 40:21, 2. Krejčí Bro-
nislav (Prdlavka SSSR Modřice), 
42:43, 3. Zouhar Libor (Brno-
Líšeň), 43:25, 6. Zoubek Karel 
(Vanovice), 45:55, 7. Bachratý 
Pavel (Blansko), 46:15. Vete-
ráni 3: 1. Kudlička Svatopluk 
(LRS Vyškov), 42:38, 7. Stráník 
Aleš (Blansko), 52:16. Junioři: 
1. Štěpaník Jiří (Moravec Bene-
šov), 28:56. Dorostenci: 1. Holík 
Michal (Orel Bořitov), 29:34, 5. 
Szabo Martin (AK Blansko Dvor-

ská), 33:04. St. žáci: 1. Kotyza 
Daniel (VSK Uni Brno), 04:23, 3. 
Klíč David (ACT Lerak), 04:54. 
Ml. žáci: 1. Žilka Tadeáš (VSK 
Uni Brno), 03:42, 7. Souček Jan 
(Ráječko), 04:42.

Ženy: 1. Miličková Marie (AK 
Olymp Brno), 30:24, 6. Tesařová 
Markéta (AK Olymp Brno), 33:07, 
12. Nedomová Lucie (Lysice), 
35:08. Veteránky 1: 1. Nacht-
neblová Kristína (BehejBrno.
com), 34:47, 2. Komárková Zden-
ka (Olešnice), 34:58. Veteránky 

2: 1. Durnová Marta (Veselí nad 
Mor.), 34:44, 3. Žákovská Alena 
(Horizont Kola Novák Blansko), 
35:46. St. žákyně: 1. Sedláková 
Vendula (AC MS Brno), 05:18, 2. 
Tesařová Jana (Moravec Team), 
05:19. Ml. žákyně: 1. Půstová 
Šárka (VSK Uni Brno), 03:54, 
3. Kalincová Anna (AK Blansko 
Dvorská), 04:08.

Okresní běžecká liga pokraču-
je druhým závodem 28. března. 
Bude jím v Blansku Jarní pětka 
na dráze.

Okresní běžecká liga 
začala o víkendu v Ráječku

Ráječkovská desítka.  Foto Lubomír SlezákRáječkovská desítka.  Foto Lubomír Slezák

Boskovice - Dvacáté druhé 
kolo Krajské ligy Jižní Moravy 
a Zlínska přivedlo v sobotu do 
Boskovic třetí Uherský Brod, 
jen o hodinu později začal zápas 
v Blansku. Domácí v něm hostili 
Uherské Hradiště.

SK Minerva Boskovice – HC 
Spartak Uherský Brod 4:1 (1:1, 
0:0, 3:0), 15. a 60. Bednář, 44. 
Matouš, 48. Skácel - 6. Holík.

Největší jistotou hostů byl 
brankář Málek. V úvodních 
minutách zlikvidoval šanci 
Matouše, po chvíli si na něm 
vylámal zuby Bednář. 

A tak šli v šesté minutě do 
vedení hosté, když Holík před-
vedl skvělou individuální akci 
a střelou po ledě překonal Vrbu. 
Minerva vyrovnala v 15. minutě, 

když se v přesilové hře prosadil 
Bednář. 

Druhá třetina byla spíš než kva-
litní podívanou bitvou o území. 
Z minima šancí stojí za zmínku 
Blahou trefená tyč ve 23. minutě, 
Málkovo zneškodnění Zvolánko-
vy šance ve 27. minutě a neúspěš-
ný samostatný nájezd hostujícího 
Kříže tři minuty před druhou pře-
stávkou.

Po sedmi minutách závěrečné 
dvacetiminutovky bylo rozhod-
nuto. Hostům evidentně došly 
síly a Málek na vše nestačil. Ve 
44. minutě ho překonal Matouš 
a za další tři minuty napodruhé 
Skácel. Minutu před koncem hos-
té odvolali brankáře, ale vítězství 
Boskovic zpečetil do prázdné 
branky Bednář.

Další výsledky: Velká Bíteš - 
Šumperk 1:6, Rosice - Uherský 
Brod B 5:2, Blansko - Uherské 
Hradiště 1:4, Uničov - Kroměříž 
6:5, Šternberk - Velké Meziříčí 
4:2.
1.  Uh. Ostroh  20 12 3 2 3 114:75 44
2.  Kroměříž 20 12  1  0  7  121:73  38
3.  Šumperk  20  10  3  0  7  99:67  36
4.  Uh. Brod  20  10  2  1  7  88:71  35
5.  Uničov  20  9  2  1  8  99:93  32
6.  Boskovice 19  9  2  0  8  83:75  31
7.  Rosice  20  10  0  1  9  61:67  31
8.  Vel. Mez.  21  8  0  6  7  83:75  30
9.  Blansko  18  9  1  1  7  63:69  30
10.  Uh. Hrad.  20  7  3  1  9  92:89  28
11.  Šternberk  20  7  2  2  9  82:96  27
12.  V. Bíteš  20  6  1  4  9  77:81  24
13.  Uh. Brod B  20  0  0  1  19  48:179  1

V sobotu jede tým Boskovic do 
Velkého Meziříčí, v neděli Blan-
sko do Šumperku.  (les)

Výhra domácích. Uherský Brod v Boskovicích neuspěl

Boskovice - Uherský Brod 4:1. Foto Lubomír SlezákBoskovice - Uherský Brod 4:1. Foto Lubomír Slezák

Blansko - Ligové stolně teni-
sové soutěže pokračovaly minulý 
víkend dalšími dvěma koly. A hráč-
ky Blanska se po dvou výhrách 
usadily v čele prvoligové tabulky.

16. kolo: Slovan Bohnice - 
KST GMC Blansko 2:8, body 
Pavlicová a Chajda 3, Ševčíková 
1, čtyřhra.

17. kolo: SF SKK EL Niňo Pra-
ha - KST GMC Blansko 4:6, body 
Chajda 3, Pavlicová 2, čtyřhra.

Blanenské stolní tenistky čeka-
jí tři utkání doma. Příští sobotu 

hostí Líšeň, zraky všech fanoušků 
se však upírají k sobotě 7. března, 
kdy od 13:30 h hraje v Blansku 
Hodonín B.  (les)
1.  Blansko 17 14 1 2 0  119:51  46
2.  Hodonín B 17 14 1 2 0 121:49 46
3.  EL Niňo 17 12 4 1 0 115:55 45
4.  Vlašim B 17 10 2 5 0 94:76 39
5.  Bohnice 17 9 1 7 0 91:79 36
6.  Dubňany 17 8 2 7 0 82:88 35
7.  Hr. Král. B 17 8 1 8 0 98:72 34
8.  Slavoj Praha 17 7 3 7 0 89:81 34
9.  Líšeň 17 6 0 11 0 72:98 29
10.  Nusle B 17 3 3 11 0 68:102 26
11.  Děčín 17 1 2 13 1 45:125  20
12.  Ústí n. O. 17 0 0 17 0 26:144 17

Blansko vede první 
ligu stolního tenisu

P   

Každý den ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net

Stálo to za to. Světový pohár v biatlonu hostilo minulý víkend Nové 
Město na Moravě. Úžasná atmosféra nadchla všechny přítomné. 
 Text a foto Martin Odehnal
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