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Zámek zahájil novou sezonu
V Lysicích 
letos lákají 
na několik 
zajímavých 
akcí.
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Pavel Šmerda

T itul Česká Miss poslucha-
čů Frekvence 1 získala na 
fi nálovém večeru České 

Miss 2012 Veronika Hladíková. 
Osmnáctiletá studentka gymnázia 
ve Šternberku, která se v roce 2010 
stala první vicemiss soutěže Miss 
Zrcadlo, oslovila svým projevem 
nejvíce posluchače na tomto radiu. 
Krůček byla i od celkového vítěz-
ství. Českou Miss 2012 se nakonec 
stala Tereza Chlebovská z Krnova, 
titul Česká Miss World 2012 udě-
lila porota Lindě Bartošové a titul 
Blesk Česká Miss Earth 2012 zís-
kala Tereza Fajksová.

„Děkuji všem za podporu a hla-
sy, které mně posílali. Moc se 
toho vážím,“ řekla Veronika Hla-
díková.

Dívky soutěžily jako vždy 
v několika disciplínách. Po po-
čátečním představení následovala 
promenáda v plavkách, po které 
přišlo na řadu vyřazování. Do 
užšího výběru se dostalo sedm 
dívek. Následovala volná disci-
plína, kdy soutěžící musely zastat 
některou z domorodých profesí 
v Thajsku. Svůj umělecký talent 
předvedly během kabaretního 
vystoupení. Šarm i cit pro tanec 
pak při závěrečné promenádě ve 
večerních šatech.

V porotě České Miss se objevili 
kromě ředitelky soutěže Michaely 
Maláčové také například deseti-
bojař Roman Šebrle nebo herci 
Eliška Balzerová a Martin Dejdar. 

Čestnou předsedkyní poroty se 
pro letošní rok stala Claudia Car-
dinale.

Slavnostní večer zahájil Ka-
rel Gott, dále vystoupila skupina 
Mandrage se svým hitem Šrouby 
a matice, část z představení Vraž-
da za oponou předvedli členové 
divadla Karlín. Koncem večera se 
představilo i uskupení Dae Men, 
vítězové soutěže Česko Slovensko 
má talent.

Veronika Hladíková získala 
za svůj titul moderátorský kurz. 
Všechny fi nalistky pak digitál-
ní fotoaparáty s kamerou, pitný 
režim pramenité vody, celoroč-
ní vlasovou péči v kadeřnických 
salonech a balíčky vlasové kos-
metiky, dárkové poukazy na fran-
couzskou kosmetiky, poukazy na 
nákup obuvi a celoroční využití 
wellness centra.

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Veronika Hladíková se v České Miss neztra  la

Na svátky míří do hospod 
Velikonoční Krasličák

Černá Hora - Milovníci chmelového moku zbystřete pozornost. Ob-
chodní tým Pivovaru Černá Hora v těchto dnech uvádí na trh velikonoční 
piva. Na Zelený čtvrtek si mohou zájemci připít Zeleným Krasličákem 
a po zbytek Velikonoc dvoubarevným Velikonočním Krasličákem. 

Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. V případě Velikonočního 
Krasličáku platí toto známé rčení dvojnásob. Po loňském velkém úspě-
chu jej opět připravili sládci pivovaru v Jihlavě, ale je to právě mistr 
výčepní, kdo ze zeleného a červeného piva bude čepovat dvoubarevný 
zeleno-červený speciál. K dosažení dvoubarevného efektu je nezbytné 
dodržovat několik zásad, zejména řádné vychlazení obou piv a pozvol-
né čepování vrchního červeného piva z malé výšky a slabým proudem. 
 Pokračování na str. 4

Boskovice - V boskovické ne-
mocnici připravují novou moderní 
specializovanou elektrofyziologic-
kou a neurologickou ambulanci. 
V provozu má být od konce května. 
Nemocnice koupila v loňském roce 
přístroj EMG (elektromyograf), 
který slouží k vyšetření periferních 
nervů a svalů. Pro správný a neru-
šený průběh elektromyografi ckého 
vyšetření proto vznikne speciální 
technicky upravený prostor. 

„Díky tomuto vyšetření mo-
hou lékaři zjistit mnoho informací 

o funkci nervů, svalů a nervosva-
lové ploténky a odhalit jejich one-
mocnění a poruchy. Při poranění 
nervu lze pomocí EMG určit ne-
jen místo a rozsah poškození, ale 
i stupeň regenerace nervu,“ popsal 
fungování přístroje a jeho využití 
ředitel boskovické nemocnice Ros-
tislav Verner.

Vedení nemocnice chce vytvo-
řit speciální pracoviště pro nový 
přístroj s odpovídajícím zázemím 
a učinit tak další krok ke zkvalit-
ňování péče o pacienty. „Aby tato 

nová technologie, kterou má ne-
mocnice k dispozici, měla optimál-
ní pracovní prostředí, realizuje se 
příprava zcela nové neurologické 
ambulance, a to na základě k tomu-
to účelu speciálně vypracovaného 
projektu,“ přiblížil technický ná-
městek Pavel Chvalina. 

V neurologické ambulanci bude 
kromě EMG umístěn také EEG 
(elektroencefalograf), který slou-
ží k vyšetření mozku, zejména při 
podezření na záchvatová onemoc-
nění.  (hrr)

Chystají neurologickou ambulanci

V Boskovicích 
vystoupí 

Václav Neckář
Boskovice - Ve středu 9. května 

od 19 hodin se v boskovické soko-
lovně uskuteční koncert Václava 
Neckáře se skupinou Bacily. 

Václav Neckář, zpěvák s ne-
zaměnitelným hlasem i kouzlem 
osobnosti, patří mezi legendy české 
hudební scény. V 60. letech se spo-
lu s Martou Kubišovou a Helenou 
Vondráčkovou proslavil v uskupení 
Golden Kids. Později pokračoval 
v sólové dráze s kapelou Bacily. 
Hity jako „Tu kytaru jsem koupil 
kvůli tobě, Lékořice, Stín katedrál“ 
a mnohé další zlidověly. Do pově-
domí české společnosti se „Vašek“ 
zapsal nejen svými nestárnoucími 
hity, ale i jako fi lmová postava 
několika snímků (Ostře sledované 
vlaky, Skřivánci na niti nebo po-
hádka Šíleně smutná princezna). 
Se skupinou Umakart nazpíval pí-
seň „Půlnoční“, která je mnohými 
odborníky považována za událost 
tuzemského popu roku 2011.

Účastníci koncertu si budou 
moci mimo jiné zakoupit jeho ka-
lendář 2013 s názvem „Proměny 
Vaška Neckáře“, který i sám umě-
lec rád fanouškům podepíše. Před-
prodej vstupenek od 300 do 350 
Kč byl zahájen v MIS Boskovice, 
Masarykovo nám. 1 v pracovní 
dny.  (pš)

Nemá okna, 
ani peníze

Svinošice - Na nová okna se 
už od loňského srpna těší majitel 
rodinného domku ve Svinošicích. 
Před tři čtvrtě rokem totiž předal 
muži z okresu Brno-venkov čtr-
náct tisíc korun, za které měl bě-
hem šesti týdnů dostat čtyři okna 
a balkonové dveře. To se ale ne-
stalo, pětatřicetiletý muž nedodal 
okna a dveře, ani nevrátil peníze. 
Případem se tedy nyní budou za-
bývat policisté. Muž, který převzal 
od majitele domku peníze, je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu podvodu.  (hrr)

Radnice získá
novou fasádu
Boskovice - Historická budova 

boskovické radnice se může v le-
tošním roce těšit na opravu fasá-
dy. V návrhu rozpočtu města pro 
letošní rok je v rámci programu 
regenerace zařazena částka 1,05 
milionu korun. Z Ministerstva 
kultury obdrží město v letošním 
roce do programu regenerace více 
než půl milionu korun. Celá část-
ka bude přidělena na pokračování 
akce Regenerace historické budo-
vy radnice Boskovice. V letošním 
roce je navrženo provést opravu 
uliční i dvorní fasády historického 
objektu radnice.  (hrr)

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

A je to pojištěno!

Nejlepší lék na finanční krizi: pojištění od nás!

Garantované zhodnocení Vašich peněz – Garant 3,5

•  Evoluce a Štístko – nejlepší nová životní pojištění
•  Penzijní připojištění s atraktivním dárkem
•  Na povinné ručení i havarijní pojištění sleva až 50 %, kvalitní přímá 

likvidace, oprava bez amortizace a náhradní vozidlo v balíčku SERVIS

841 444 555
www.cpp.cz

Kde nás najdete:
Růžové náměstí 3 a 4
680 01 Boskovice
Tel. 516 452 137

Smetanova 8
678 01 Blansko
Tel. 516 833 184

Fotbalové jaro se rozběhlo
Ráječko 
získalo 
doma na 
úvod plný 
počet bodů.

 Více na str. 16

Pavel Šmerda

Černá Hora - Akce s názvem 
Aprílové zahájení turistické se-
zony aneb Kdo má o kolečko víc, 
šlape z Blanska, z Boskovic zahá-
jila novou turistickou sezonu na 
Blanensku a Boskovicku. Ta opět 
začala netradičním rekordem. Na 
nádvoří Pivovaru v Černé Hoře 
dorazilo sice méně lidí než v před-
chozích letech, přesto komisař 
z Agentury Dobrý den z Pelhřimo-
va napočítal více než čtyři stovky 
„recesistů“, kteří přišli „s koleč-
kem navíc“. 

Sedmý ročník akce značně po-
znamenalo počasí. Zatímco v po-
sledních letech vždy svítilo sluníč-
ko a bylo krásně teplo, tentokrát 
se turisté na trase do Černé Hory 
museli vyrovnat i se sněhovými 
přeháňkami. 

„Je také nepsaným pravidlem, 
že součástí této akce je vždy pokus 

Kvůli nepříznivému počasí dorazilo na nádvoří Pivovaru Černá Hora méně lidí

Turis  cká sezona začala novým rekordem
o nový český rekord v netradiční 
disciplině. Ani letošek nebyl výjim-
kou,“ řekl za pořadatele Jiří Kučera 
s tím, že v Černé Hoře se sešli lidé, 
kteří měli „o kolečko víc“. A trhli 
rekord, který pocházel z roku 2009. 
Tehdy dorazilo s kolečkem navíc 
sto šedesát devět lidí. „Letos jsme 
napočítali čtyři sta osm účastníků 
a devět psů. Padl tedy nový čes-
ký rekord,“ řekl Michal Jurečka 
z agentury Dobrý den.

Pořadatelé ohodnotili také nejná-
paditější kousky. Například linecké 
kolo nebo tradiční kolečka s nákla-
dem dvou žen. Jelikož byl 1. duben, 
tedy apríl, nepřekvapily ceny. „Vás 
čeká přelet přes Vysočinu a vy se 
projdete s turistickým průvodcem 
přes Alpy,“ uvedl Kučera. Těšení 
turistů ale zmrazí výkřik. „Apríl!“ 
Jednomu z vítězů pořadatelé vzá-
pětí ukazují salám, další vyfasuje 
dvě tekuté Alpy, které musí na pó-
diu překročit.  Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Úspěch. Veronika Hladíková (vpravo) byla při fi nále České Miss hodně 
vidět. Více v příš  m čísle Zrcadla.  Foto Jiří Herman 



Pavel Šmerda

Černá Hora -
F i n a n c o v á n í 
sportu. Jedno 
z ožehavých 
témat posled-
ní doby. Jak 
se k tomuto 
problému staví 
senátor Jozef Regec, který má 
tuto oblast přímo v náplni svojí 
práce?

Můžete prozradit, jak to bude 
letos s fi nancováním sportu?

Přes veškerou snahu nového ve-
dení ČSTV si musíme uvědomit, 
že „ztrátou“ Sazky přišel ČSTV 
o možnost rozdělovat svoje zdro-
je mezi své členy podle vlastních 

pravidel. Finanční prostředky od 
státu rozděluje Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy pod-
le své metodiky a matematických 
klíčů. 

Můžete být konkrétnější?
Finanční prostředky pro letošní 

rok jsou v podstatě již rozděleny 
a budou distribuovány přímo ad-
resátům, tzn. že nebudou posílány 
na ČSTV, který je dříve dále pře-
posílal jednotlivým subjektům. Fi-
nanční prostředky budou posílány 
přímo národním svazům na zákla-
dě uzavřených smluv. 

Jak se tedy mohou k těmto pe-
nězům dostat menší kluby či or-
ganizace?

Je nutné si uvědomit, že existu-

je systém rozdělování a poskyto-
vání státních prostředků a žadate-
lé v mnoha případech žádají o fi -
nanční podporu v rozporu s těmito 
pravidly. Proto bych doporučoval 
všem tělovýchovným jednotám 
a sportovním klubům, aby se po-
drobně seznámily se systémem 
rozdělování fi nančních prostřed-
ků a uplatňovaly své požadavky 
ve schváleném termínu a u dané-
ho správce těchto prostředků. 

Zpravidla platí, že MŠMT roz-
děluje prostředky subjektům na 
úrovni celonárodní působnosti, 
tzn. např. národním sportovním 
svazům jako je fotbal, lyžování, 
cyklistika a jiné. Jednotlivé od-
díly se mohou přihlásit o fi nanční 
podporu, avšak výhradně pro-
střednictvím příslušného národ-

ního svazu. Posílat samostatné 
žádosti bez souhlasu národního 
svazu nebo mimo schválený ter-
mín podávání žádosti je vcelku 
zbytečné.

Co byste jim tedy poradil?
Činnost tělovýchovných jednot 

a sportovních klubů by měla být 
fi nancována z lokálních zdrojů, 
tzn. z měst a obcí, případně kraje. 
Tyto subjekty mají ve svém roz-
počtu vždy položky určené pro 
sport. Avšak opět by se jednotliví 
žadatelé měli seznámit se schvále-
nými termíny a způsobem podává-
ní žádostí, který se u jednotlivých 
měst, obcí a krajů zpravidla liší.

Pla   také ve sportu, že fi nanč-
ních prostředků je méně?

Nemyslím si, že fi nančních 
prostředků pro sport je v letošním 
roce méně, avšak řada oddílů žádá 
o tyto prostředky až ve chvíli, kdy 
je potřebuje, nikoliv v dostateč-

ném předstihu a schváleným způ-
sobem. 

Sportovní kluby si budou muset 
zvyknout, že předkládání žádostí 
je defakto profesionální činnost, 
kterou nelze provádět vlastním 
výkladem, pouze formou jakého-
si dopisu s žádostí o peníze. Je to 
podobné jako s evropskými gran-
ty, kde je také nutno dodržovat 
velmi přísná pravidla. Myslím si, 

že by se jednotliví žadatelé měli 
tato pravidla učit, neboť tento sys-
tém navazuje i na evropský a zna-
lost těchto postupů se žadatelům 
v budoucnu bude jistě hodit. Tím 
však nechci říci, že většina žada-
telů podává žádosti špatně, na-
opak, z vlastní zkušenosti mohu 
říci, že jsou sportovní svazy, 
které své subjekty včas a přesně 
informovaly, jak o peníze žádat, 
a tyto žádosti potom uplatnily na 
MŠMT. Např. z těch velkých je 
to svaz tenisu, který měl naprosto 
bezchybně zvládnutou informační 
kampaň pro své oddíly prostřed-
nictvím internetu a jak jsem měl 
možnost i posoudit, některé další 
sporty tuto jejich metodiku využi-
ly i ve svůj prospěch. 

 Pokračování na str. 4
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Jozef Regec: Finančních prostředků do sportu není méně

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Policista 

zachránil život 
muži

Olešnicko - Zabránit devěta-
třicetiletému muži, aby si sáhl na 
život, se podařilo policistům z ob-
vodního oddělení v Letovicích. Ti 
vyjeli v pondělí 26. března do ro-
dinného domku v jedné z obcí na 
Olešnicku, kde se zavřel muž s ne-
legálně drženou střelnou zbraní 
a vyhrožoval, že se zastřelí. Když 
policisté přijeli na místo, z domu 
se ozval výstřel. Policejní hlídka 
z důvodu obavy o život a zdraví 
muže vešla do domu přes otevře-
nou garáž. V přízemí pak spatřili 
člověka s dlouhou střelnou zbraní. 
Muž tuto zbraň krátce namířil na 
hlídku, pak začal couvat ke scho-
dišti do prvního patra a ústí hlavně 
si přiložil pod bradu.

Policista, který byl v té době 
nejblíže, chytil hlaveň zbraně 
a pohotově ji odklonil mimo ob-
ličej muže. Těsně na to vyšel ze 
zbraně výstřel. Střela naštěstí 
minula obličej a poškodila strop. 
Muž se pak snažil policistům vy-
trhnout, ti jej však zajistili a pře-
vezli na záchytku. V dechu měl 
téměř jedno promile alkoholu. Po 
propuštění skončil v psychiatrické 
léčebně. Následně policisté zjisti-
li, že zbraň ukradl své ženě, která 
ji legálně držela. Muž je tak pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
nedovolené ozbrojování.  (hrr)

Červená na
přejezdu lidem 

nic neříká
Blanensko a Boskovicko - 

I když na železničním přejezdu 
blikala červená výstražná světla 
a v činnosti bylo zvukové výstraž-
né zařízení, pro mnohé to nic ne-
znamenalo a zbytečně riskovali se 
svými životy. Přesvědčili se o tom 
ve středu 28. března policisté 
v blanenském okrese při celodenní 
dopravně bezpečnostní akci. Po-
kutovali dva chodce, jednoho řidi-
če a jednoho cyklistu. Kromě toho 
zjistili na silnicích dalších 44 pře-
stupků a uložili blokové pokuty ve 
výši asi 23 tisíc korun. Nejčastěji 
se jednalo o překročení nejvyšší 
povolené rychlosti. Smutným re-
kordmanem byl cizinec, který jel 
v místě, kde je povolena sedm-
desátikilometrová rychlost, 104 
km/h. Celkem policisté během 
akce zastavili a zkontrolovali 198 
vozidel.  (hrr)

Kvůli rozvodu 
předstíraly 
ženy týrání

Blanensko a Boskovicko - Bla-
nenští kriminalisté šetřili v minu-
lém roce asi pět případů, jejichž 
oběťmi měly být ženy. Ty přišly na 
policii oznámit, že je jejich man-
želé týrají. A to i po celou dobu 
trvání manželství, mnohdy i dvě 
desítky let. Uváděly, že je jejich 
muži znásilňovali, bili, ponižovali 
a hrubě uráželi. Když však policis-
té začali případy vyšetřovat, uká-
zalo se, že skutečnost není taková, 

jak se zdá, a ženy si většinou svoje 
problémy v manželství „přikrášli-
ly“ v opačném slova smyslu. Vět-
šinou proto, že měly před sebou 
rozvodové řízení. 

„Je potřeba upozornit na to, že 
podání trestního oznámení v těchto 
případech nic neřeší. Ženy ubližují 
nejen sobě, ale i svým nejbližším. 
A v konečném důsledku vystavují 
samy sebe riziku, že je bude poli-
cie vyšetřovat pro křivé obvinění,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Zloděj si 
odnesl nářadí
Adamov - Do bývalého areálu 

Adastu v Adamově se vloupal zlo-
děj. Z výrobní haly ukradl nástro-
jařskou a nerezovou ocel, vrtačky, 
brusky, elektrocentrály a drobné 
nářadí. Škoda se vyšplhala na sto 
tisíc korun.  (hrr)

Hra ho nebavila, 
proto kradl

Boskovice - Hra na interneto-
vém videoterminálu v jedné z bo-
skovických heren zřejmě nenesla 
tolik, kolik si představoval šestatři-
cetiletý muž. Proto se rozhodl, že 
si peníze odnese i bez hraní. Odlo-
mil zámky od pokladny automatu 
a ukradl více než šestatřicet tisíc 
korun. Vše se stalo koncem září 
loňského roku, v současné době 
policejní komisař zahájil trestní 
stíhání zloděje, kterého se podaři-
lo dopadnout.  (hrr)

Vloupal se
do firmy

Adamov - Jednu z adamovských 
fi rem si vyhlédl zatím neznámý 
zloděj. Nejdříve přeskočil bránu 
objektu, poškodil oka pro uchycení 
zámku a ve venkovních prostorách 
fi rmy ukradl dva kanálové poklopy, 
kovový žebřík a také dvě nefunkční 
myčky nádobí. Způsobil tak škodu 
za asi dvaadvacet tisíc korun a je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Zmizely odlitky 
za čtvrt milionu

Adamov - Speciální odlitky ze 
slitiny zinku ukradl zatím neznámý 
pachatel ze skladu jedné z adamov-
ských fi rem. Do objektu se dostal 
po poškození zdi. Majiteli způsobil 
škodu za více než 242 tisíc korun 
a je nyní podezřelý z trestného činu 
krádeže.  (hrr)

Sprejery chytili
přímo při činu
Spešov - Jeden devatenáctiletý 

mladík a dva ve věku sedmnácti 
let se ve čtvrtek 15. března vydali 
sprejovat na protihlukovou stěnu 
v blízkosti železnice u Spešo-
va. Červeným a černým sprejem 
vytvořili několik nápisů. Radost 
z tvoření jim ale zkazili přivolaní 
policisté, kteří je zadrželi přímo 
při činu. Mladíci se tak budou 
zodpovídat z trestného činu po-
škození cizí věci.  (hrr)

Policejní odbory z Blanska a Vyškova se sloučily
Blansko - Vedení jihomoravské-

ho policejního ředitelství rozhodlo 
o transformaci územních odborů 
Vyškova a Blanska do jednoho 
organizačního článku. Změna 
proběhla prvního dubna. Součástí 
nového odboru je šest obvodních 
oddělení - Blansko, Boskovi-
ce, Bučovice, Letovice, Slavkov 
u Brna a Vyškov s policejní stanicí 
Rousínov, dopravní inspektorát, 
dvě oddělení obecné kriminality, 
oddělení hospodářské kriminali-
ty, skupina případových analýz 
a oddělení kriminalistické techni-
ky. Vedoucím Územního odboru 

Blansko-Vyškov se stal 
Jiří Dokoupil, jeho 
zástupcem pak 
Zdeněk Grénar. 

„O slou-
čení se uva-
žovalo již 
v minulosti. 
Samotnému 
rozhodnutí 
předcháze-
ly podrobné 
analýzy nápa-
du trestné čin-
nosti, personální 
situace a dalších 

parametrů na každém 
z teritorií. Dosavad-

ní územní a orga-
nizační uspořá-

dání kladlo 
n e ú m ě r n é 
nároky na 
l o g i s t i c k é 
zabezpeče-
ní a provoz 
obou územ-

ních odborů 
při neadekvát-

ním nápadu 
trestné činnosti. 

Cílem je zejména 

zefektivnění práce policie, funkč-
nost nového uspořádání a zajiště-
ní bezpečnosti a standardu služeb 
pro občany na celém území,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. 

Nový územní odbor se tak veli-
kostí, počtem policistů, počtem ob-
vodních oddělení i nápadem trestné 
činnosti přiblíží ostatním územním 
odborům v působnosti Krajského 
ředitelství policie Jihomoravského 
kraje. Změny se nedotkly policis-
tů v přímém výkonu služby, ani 
standardu služby pro občany obou 
územních celků.  (hrr)

Pavel Šmerda

Lysice - Státní zámek Lysice se 
po zimní přestávce opět otevřel 
pro návštěvníky. „Co se týká akcí, 
máme jich letos připraveno celou 
řadu. Kromě již tradičních květi-
nových výstav, koncertů a nočních 
kostýmovaných prohlídek bych 
ráda vyzdvihla květnovou Sva-
tební show, červnový dětský den 
s mateřskými centry či červencový 
rytířský turnaj. Návštěvníci budou 
mít také možnost zažít netradiční 
prohlídky zámku vedené kastelán-
kou, či prohlídky, které je zavedou 
do prostor jinak nepřístupných, 
třeba na půdu či do sakristie zá-
mecké kaple. Podobné prohlídky 
má připravené i zámecký zahrad-
ník,“ prozradila kastelánka Marti-
na Medková-Rudolfová s tím, že 
intenzivně pracují také na přípra-
vě výstavy ve velké výstavní síni 
předzámčí a současně probíhají 
i jednání o fi nancování. Pokud vše 
dobře dopadne, těšit se mohou mi-
lovníci historických zbraní.

Co se týká investic, ke konci 
loňského roku byla díky mimo-
řádné dotaci dokončena obnova 
dřevěné pergoly v zahradě zámku. 
„Plánovali jsme pokračování v ob-
nově klasicistních sloupů koloná-
dy. Bohužel prioritu musí dostat 
řešení nálezu dřevokazné houby 
v severním křídle hlavní zámec-
ké budovy. Sanace těchto prostor 
bude náročná nejen fi nančně, ale 

O víkendu se letos poprvé otevřely brány Státního zámku Lysice

Připravili zajímavý program

i časově. Věřím, že se nám poda-
ří nahradit lidem uzavření dvou 
místností, které byly součástí trasy 
1. patrem zámku tím, že její sou-
částí se stane severní schodišťová 
hala. V první polovině roku oče-
káváme netrpělivě zprávu z Bru-
selu, jestli jsme uspěli se žádostí o 
získání grantu z Programu Cultur, 

jenž by zajistil restaurování interi-
érů sala terreny s iluzivní barokní 
výmalbou,“ doplnila kastelánka. 

Jak prozradila, ke zvýšení 
vstupného v Lysicích letos nedo-
jde, a to ani kvůli změně sazby 
DPH. „Naše dlouhodobá strate-
gie není ve zvyšování vstupného, 
ale v zajímavé nabídce, která má 

veřejnost k návštěvě lysického 
zámku přivést, a to i několikrát do 
roka. To souvisí i s poskytováním 
kvalitních služeb a zázemí pro ná-
vštěvníky, aby se k nám vraceli 
a doporučovali prohlídku našeho 
památkového objektu dalším,“ do-
dala Martina Medková-Rudolfová. 
Více na www.zameklysice.cz.

Ani letos nebudou chybět kostýmované prohlídky. Foto Pavel ŠmerdaAni letos nebudou chybět kostýmované prohlídky. Foto Pavel Šmerda

Rudice - Nešťastně dopadl 
ve čtvrtek 22. března výlet dvou 
mladíků do Rudického propadání 
v Moravském krasu. Jeden z nich 
totiž uklouzl a spadl ze skály. 

„Mladíkovi se v kluzkém terénu 
smekla noha. Začal ujíždět z prud-
kého svahu, po zhruba dvaceti me-
trech následoval několikametrový 
pád do skalní štěrbiny u vstupu do 
přírodního útvaru. Při pádu se zra-
nil. Na místo vyjeli blanenští pro-
fesionální hasiči a dobrovolní ha-
siči z Rudice. Ze stanice v Lidické 
ulici v Brně na místo vyrazilo také 
družstvo hasičů – lezců se speciální 
technikou. Brněnská jednotka ale 

nakonec zůstala v záloze a nezasa-
hovala,“ uvedl mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jaroslav Haid.

Podle něj bylo nutné se spus-
tit do skalní štěrbiny, zraněného 
mladíka stabilizovat a umístit do 
transportních nosítek. „Pomocí 
lan s kladkostroji a další techniky 
pak záchranáři nosítka vytáhli na-
horu a vynesli na louku k sanitce 
zdravotnické záchranné služby. 
Protože lékař k převozu zraněné-
ho do nemocnice povolal vrtulník 
letecké záchranné služby, hasiči 
zajistili prostor pro přistání stroje 
a mladíka pomohli naložit do ka-
biny,“ doplnil Haid.  (hrr)

Mladík spadl ze skály 
a těžce se zranil

Boskovice uspěly v soutěži 
webových stránek Zlatý erb
Boskovice - Také v letošním roce uspěly Boskovice v soutěži we-

bových stránek Zlatý erb. Po loňském vítězství v kategorii webových 
stránek měst, nenašly letos přemožitele v kategorii nejlepší elektronic-
ká služba, kde zabodovaly s digitalizovanou městskou kronikou. Bo-
skovičtí tak postoupili do celostátního kola, které se konalo v pondělí 
2. dubna v Hradci Králové v rámci konference Internet ve státní správě 
a samosprávě.  (hrr)

Výstava se koná do pátku
Blansko - Velikonoční prodejní výstava s ukázkami řemesel je ote-

vřena v Galerii města Blanska až do tohoto pátku. Každý den je zamě-
řen jinak. Od čtvrtka mohli její návštěvníci sledovat například výrobu 
skleněných fi gurek, voskové batiky, ozdobných vajec, malování na 
sklo, korálkování, pletení košíků a další. Dnes je možno obdivoavat 
malování a výrobu drátkovaných vajec, zítra slaměných a drátkova-
ných. Ve čtvrtek se bude připravovat vizovické pečivo, šustí a přáníč-
ka, poslední den pak přijde řada na drátkování a výrobu šperků.  (bh)
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MAS Moravský kras má pět nových členů

Pavel Šmerda

Kunštát - Faust. Věčné téma si 
tentokrát vybrali kunštátští ochot-
níci ze souboru LMD pod vede-
ním režisérky Mariky Wetterové. 
Romantická tragédie se zpěvy 
s podtitulem Co se stane, když se 
Bůh a Ďábel sejdou na greenu při 
partii golfu, při premiéře zaplnila 
do posledního místa kulturní dům 
v Kunštátě.

A nutno podotknout, že kdo 
přišel, určitě nelitoval. Divadelní-
ci předvedli takřka profesionální 
výkon, který gradoval závěrečnou 
scénou. Při výstupu Fausta a Mar-
kétky se snad všem divákům v sále 
zastavil dech. Grandiózní. „Proč 
jsme si letos vybrali právě Fausta? 
Seděla jsem u počítače a hlavou 
mi proběhl příběh Fausta. Nezna-
la jsem ho, věděla jsem jen to, co 
jsem se naučila ve škole. Až když 
jsem přečetla překlad Vrchlického 
a pak Bouře, tak jsem pochopila, 
o čem ten příběh doopravdy je. 
Když sledujete jednotlivé verše, 
jsou hrozně současné,“ uvedla Ma-
rika Wetterová s tím, že LMD je 
velký soubor a najít hru, kde uplat-
ní dvacet lidí, je složité. „Situační 
komedie jsou většinou pro šest až 

sedm lidí a těžko se do nich vklá-
dá muzika. My jsme vyprofi lovaní 
jako hudební divadlo a abych do 
hry dostala všechny svoje ovečky, 
tak to chce něco výpravného. Ne-
jsem schopná nikomu říct, ty letos 
hrát nebudeš,“ doplnila režisérka. 

Jak jistě čtenáři Zrcadla vědí, 
Dr. Johann Faust je skutečná his-
torická postava. Narodil se v Ně-
mecku, byl alchymistou, studoval 
matematiku a stal se doktorem 
přírodních věd. Procestoval celý 
tehdy známý svět, poznal africké 
země, Persii a dokonce i Indii. 
Byl mimo jiné proslulý svým na-
dáním pro čarodějnické kousky 
a nadpřirozenou mocí. Vystupoval 
jako člověk ovládající přírodní 
síly a lidské osudy. To všechno mu 
přineslo již za života takovou po-
pularitu, že byl považován nejen 
za šarlatána, odpadlíka a chvás-
tala u katolických teologů či hu-
manistických učenců, nybrž i za 
opravdového kouzelníka v očích 
lidových vstev. A právě obdiv 
a ústní tradice dala vzniknout to-
muto nejznámějšímu evropskému 
mýtu. Ten vypráví o tom, jak dok-
tor Faust uzavřel ze zištných dů-
vodů smlouvu s ďáblem, a pak za 
to krutě zaplatil. 

Režisérka Marika We  erová: Chtěla jsem vybrat něco, kde bych uplatnila všechny svoje herce

Kunštátš   ochotníci sehráli příběh o Faustovi

„Naše představení je jen útrž-
kem Faustova bohatého života. 
Zachycuje právě ten kousek, kdy 
potká, je okouzlen a učaruje krás-
nou a čistou Margaretu. Tato láska 
však pro dívku nedopadne dobře, 

díky Mefi stofelovým trikům při-
jde postupně o matku, bratra a na-
konec i dítě. Umírá sama v temné 
kobce žaláře,“ říká k přeběhu reži-
sérka Marika Wetterová. 

A v jakém složení se soubor 

LMD divákům představil? Me-
fi stofeles muž (Martin Koneč-
ný), Mefi stofeles žena (Štěpánka 
Šauerová), Faust mladý (Jarda 
Sedláček), Faust starý (Petr Sto-
jan), Markétka (Lucie Stojanová), 

Představení. Foto Pavel ŠmerdaPředstavení. Foto Pavel Šmerda

Křtiny - Valnou hromadu hod-
notící uplynulý rok svolala Místní 
akční skupina Moravský kras ten-
tokrát do Křtin. 

Z výroční zprávy a plánu na 
letošní rok mimo jiné vyplynulo, 
že MAS v letošním roce podpoří 
více než pětadvacet projektů. Na-
příklad v oblasti nazvané Příleži-

tost pro dědictví bylo vybráno je-
denáct akcí. Patří k nim mimo jiné 
oprava kaple v Kotvrdovicích, zá-
chrana zvoničky v Olomučanech 
a výměna oken v kostele Cyrila a 
Metoděje ve Vysočanech. 

Díky dotaci v oblasti Příležitost 
pro poznání vznikne lezecká stě-
na v Olomučanech nebo půjčovna 

sportovních potřeb v Protivanově. 
Zásluhou místní akční skupiny se 
již připravují k realizaci napří-
klad naučné stezky v Kotvrdovi-
cích, Ježkovicích i naučná stezka 
Rakoveckým údolím, k nim při-
bude i pěší trasa Senetářov. MAS 
přispěje také na rozhlednu ve 
Spešově nebo na rekonstrukci pa-

mátníků v lesích Školního lesního 
podniku Křtiny.

Valná hromada schválila také 
vstup pěti nových členů do místní 
akční skupiny. Patří k nim společ-
nost FPO s.r.o. z Olomučan, David 
Verner, obec Lubě a poprvé i dvě 
římskokatolické farnosti - Vysoča-
ny u Blanska a Krásensko.  (ama)

Marta (Blanka Doskočilová), Va-
lentin (Václav Hock), Čarodějnice 
(Tonda Loukota), Student (Ondra 
Daniel), Lieschen (Izabela Ště-
pánková), Andělé (Eva Trtílková, 
Andrea Ondroušková, Blanka 
Doskočilová, Václav Hock, Bára 
Vichtová, Tonda Loukota, Ondra 
Daniel), Bůh (Jirka Dokoupil), 
Duchové (Klára Konopáčová, 
Bára Hřebíčková, Maruška Wet-
terová, Izabela Štěpánková, Ondra 
Auda), Čumilové (Bára Hřebíčko-
vá, Maruška Wetterová, Klára Ko-
nopáčová, Ondra Auda). Scénář: 
Johann Wolfgang von Goethe, 
překlad: Petr Bouř, dramatizace 
a režie: Marika Wetterová, hud-
ba: Ondra Auda a Pavel Havelka, 
LMD Band: Terezka Pulcová, 
Honza Kovář, Ondra Daniel, Pa-
vel Havelka. 

„Divadelní spolek LMD – Li-
dové městské divadlo, někdy též 
zvané s nadsázkou Lehká mozko-
vá dysfunkce, se snaží být neotře-
lým amatérským tělesem, jehož 
přáním je diváky někdy rozesmát, 
jindy rozplakat, ale vždy rozles-
kat. Jsme postiženi touhou se ba-
vit a doufáme, že postižení bude 
trvalé,“ dodává s úsměvem Mari-
ka Wetterová. 

Barmanská soutěž Amundsen Cup v Blansku oslaví příš   rok jubileum
Blansko – Barmanská soutěž 

Amundsen Cup se v Blansku ko-
nala letos už podeváté. Na pozvání 
Střední školy gastronomické při-
jelo své umění ukázat dvaadvacet 
soutěžících ze šesti škol. 

„Naši školu reprezentovalo pět 
žáků, kteří se připravovali asi půl 
druhého měsíce. Výhodou men-
šího počtu soutěžících bylo, že 
mohli na pódiu pracovat ve dvo-
jicích a měli více prostoru,“ řekl 
ředitel soutěže Martin Jaglář s tím, 
že letošní ročník byl jiný i v tom, 
že se výrazným způsobem obo-
hatil program ve prospěch divá-
ků. „Cílem bylo vyplnit čas mezi 
vystoupením jednotlivých sou-
těžících. Naši žáci, kteří studují 
obor cestovní ruch, připravili do-
provodný program věnovaný naší 
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Do cafisca 
nejen na kávu, 
můžete zajít v poledne, 
k večeru i po ránu.

Otevřeno 
            od 8 hodin 

škole a jejím aktivitám, soutěži, 
nápojům a podobně,“ doplnil.

Na pódiu blanenského Dělnické-
ho domu se střídaly soutěžní dvo-
jice. Nejdříve příprava v zákulisí, 
pak na pódiu a když se zmáčkly 
stopky, začala samotná soutěž. Di-
váci povzbuzovali své favority a ti 
se snažili ze sebe dostat to nejlepší. 
Jak se jim to dařilo, to sledovali dva 
techničtí komisaři.

„Před každým kolem soutěže se 
musím připravit na to, co se bude 
na pódiu odehrávat. Jedna z věcí, 
kterou hodnotím, je dodržení re-
ceptur, takže musím znát složení 
nápoje. Při samotné soutěži sleduji 
především vyměřený čas, postup 
míchání, prezentování lahví, dodr-
žování receptury i správnou ma-
nipulaci s barmanským nářadím,“ 

uvedl technický komisař Adam 
Janečka z Ostravy. 

Do soutěže pak vstou-
pili jakostní komisaři. Ti 
posuzovali vzhled, vůni 
a chuť nápoje. Po posled-
ním drinku nastalo sčítá-
ní bodů. Vítězkou devá-
tého ročníku barmanské 
soutěže se stala Denisa 
Šindarová ze SŠHS 
Kroměříž, druhou pozici 
obsadil Petr Nožička ze 
SOŠ Fortyka a třetí místo 
patřilo Ivaně Vaněrkové 
z ISŠ Slavkov.

„Dá se říci, že už 
dnes se připravujeme 
na nadcházející jubilejní 
ročník. Plánujeme také 
některé přípravné akce,“ 

řekla ředitelka školy Marta Truh-
lářová.  Marta Antonínová 

V akci. Foto Marta AntonínováV akci. Foto Marta Antonínová

Jedovnice - Týden před Veliko-
nocemi se nemohl tradiční Jedov-
nický jarmark obejít bez kraslic 
zdobených řadou technik, veliko-
nočních perníčků, dekorací nebo 
třeba ručně pletených pomlázek. 
Ale poslední březnovou sobotu 
si na své přišli snad všichni, kteří 
do jedovnického kulturního domů 
zavítali. 

Milovníci literatury nejrůz-
nějších žánrů tam jako vždy na-
šli i knížky za korunu, sběratelé 
třeba tituly, který dlouho hledali. 
„Největší zájem byl o knížky, kte-
ré patří do tak zvané povinné čet-
by. Poptávka byla i po učebnicích 
nejrůznějších druhů a především 
o dětskou literaturu,“ vypočítal 

spoluorganizátor akce Leoš Bla-
žek. 

Zvědavost malých i velkých bu-
dily především stánky, kde se něco 
dělo. Šikovné ruce předváděly, jak 
se dělají košťata nebo řezané svíč-
ky, jak se zdobí perníky nebo jak 
vzniká škrabaná či „drátěná“ kras-
lice. K jarmarku už neodmyslitel-
ně patří i výrobky nesoucí ozna-
čení Moravský kras – regionální 
produkt. O zájemce neměly nouzi 
koláče ze sloupské pekárny, sýry 
a tvarohy z Otinovsi, kozí sýry 
z farmy v Šošůvce, mýdla a svíč-
ky z Lažánek ani med a medovina 
od tradičních producentů z okolní-
ho krasu, nechyběly ani produkty 
doubravické pštrosí farmy.  (ama)

Jarmark skončil, ale
Velikonoce začínají

Jarmark. Foto Marta AntonínováJarmark. Foto Marta Antonínová



Tisíce lidí se na Květný pátek sešly ve Sloupu

Bohumil Hlaváček

Kotvrdovice-
O zamyšlení 
nad uplynulým 
rokem a plány 
na letošní jsme 
požádali staros-
tu Kotvrdovic 
Aloise Kunce.

Jaký byl rok 2011 ve vaší obci?
Rozšířil bych to na celé období 

od posledních komunálních voleb 
do současnosti, tedy asi rok a půl. 
Musím konstatovat, že se mi ne-
podařilo sjednotit zastupitelstvo 
k práci pro obec, jako tomu bylo 
v předchozích obdobích, kdy jsem 

starostoval. Od voleb příslušníci 
opozice jen hledají chyby a kriti-
zují téměř vše, co se udělá. Bohu-
žel je to tak. Za celých dvacet let 
práce v úřadě jsem něco takového 
nezažil, je to smutné. Musím to 
tak říct. Vzájemná ostrá diskuse 
se sice již nekoná veřejně, ale na 
soukromých mailech je to o to os-
třejší.

Když se od tohoto opros  te, co 
se vám loni podařilo?

Jako svůj dluh z minulosti jsem 
viděl napojení nové výstavby na 
kanalizaci, aby se dalo vše zko-
laudovat. To se podařilo, většina 
domů to má za sebou a v obci nám 
tak přibylo padesát nových obča-

nů. Žije jich teď u nás 886. V této 
oblasti máme čistý štít. Nové věci 
jsme nerozjeli.

Co vás čeká letos?
Zahájení výstavby obecních 

bytů. A to je jedna z věcí, kterou 
nám zmíněná opozice vyčítá, obá-
vá se, že obec se zadluží. Podle 
mne je ale naopak tato investice na 
rozdíl od ostatních návratná. Bude 
generovat sice malý, ale stálý pří-
jem. Vytýkají nám také postupy 
při opravách, i další věci. Třeba 
že počítáme s malým nájemným, 
my však vidíme sociální hledisko. 
Do výstavby bytů se ale přesto 
pustíme. Místo dvou dvojdomků 
začneme s jedním, i za rizika, že 

nedostaneme dotaci, počkáme, jak 
se to osvědčí. Počítáme s třemi až 
čtyřmi miliony korun, uvidíme po 
výběrovém řízení na dodavatele 
stavby. 

Jak silná je opozice v zastupi-
telstvu?

Podle výsledků voleb čtyři pro-
ti devíti. Při hlasování se někdy 
stane, že je to dva ku jedenácti, 
výjimečně jeden proti dvanácti. 
Opozice si nechce připustit, že vý-
sledek voleb nám dal mandát pl-
nit volební program, obstrukcemi 
a připomínkami hodně věcí mnoh-
dy zbytečně brzdí. 

Jak to vnímá veřejnost?

Spokojení lidé si žijí dál a nekři-
čí. Ti, kteří chtějí chtějí změny, se 
ozývají. Nezaujatý posluchač slyší 

křiklouny a ne mlčící většinu. Já 
se svými úspěchy nechlubím, jen 
to konstatuji. Léta praxe mi dala 
za pravdu. Vládnout znamená 
sloužit. Jestli jsem to dělal dobře, 
jsem ochoten pokračovat. Až bude 
většina jiného názoru, budu to 
milerád respektovat. Rád si budu 
užívat důchodu, vnoučat a trochu 
jiného způsobu života. Za ten rok 
a půl jsem zestárl o patnáct let. Do 

té doby jsem byl plný elánu, teď 
už mám jiný názor. Nečekal jsem 
to. Mrzí mne to zejména z toho 
pohledu, že mne napadají hlavně 
lidé, které jsem považoval vždy za 
kamarády. 

Nebojíte se, že těmito větami 
v  sku rozdmýcháte další odezvy?

Přiznám se, že jsem se něčemu 
podobnému snažil vyhýbat. Ale 
řekl jsem si, že to nemá cenu. Svý-
mi názory se netajím. Třeba nao-
pak svým oponentům napovím, co 
mají dělat. Nekritizovat, ale dělat, 
a pak budou mít třeba lepší voleb-
ní výsledky. Tomu se nebráním. 
Když budou chvilku sloužit, pak 
mohou vládnout. 
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Kunc: Mrzí mne, že opozice brzdí práci v zastupitelstvu

náš rozhovornáš rozhovor

Z  

Regec: Finančních prostředků...

Bohumil Hlaváček

Sloup - Sloupský kulturní dům 
hostil minulý týden zajímavou 
výstavu. Týkala se sběratelství 
a hobby. „S nápadem přišel místní 
zastupitel Vladimír Čípek a obrá-
til se na mne, abych mu s tím po-
mohl, protože mám s podobnými 
akcemi zkušenosti,“ uvedl jeden 
z hlavních organizátorů Miloslav 
Kuběna. V expozicích se sešel vel-
mi pestrý sortiment. „Jsou zde věci 
od místních, ze Šošůvky, Vavřin-
ce, ale také až z Ostravy. Lidé se 
i hlásili sami, když se doslechli, co 
vymýšlíme,“ říká.

K vidění byly třeba nejrůznější 
etikety, doutníkové pásky, pivní 
i vinné láhve, vstupenky na NHL. 
Nechyběly kaktusy, kameny, papí-

rové modely budov i strojů, medo-
vé perníky, losy, staré účtenky, od-
znaky, staré historické pohlednice 
či vojenské čepice nebo propisky 
a vánoční pohlednice. Objevily 
se i kolíčky na prádlo. „Někteří 
vystavovatelé se představili jme-
novkou, jiní si přáli zůstat v ano-
nymitě, nechali jsme to na nich,“ 
poznamenal Kuběna.

Nejvzdálenějším vystavovate-
lem byl Roman Kotisa z Ostravy. 
Ve Sloupu ho ale skoro každý zná 
pod přezdívkou Skřítek. „Jezdím 
sem od roku 1994 jako vedoucí na 
tábor a zdejší lidi a krajinu jsem 
si zamiloval. Objevím se tu teď 
i několikrát do roka, nejen v létě,“ 
směje se muž, který v kulturním 
domě předvedl velkou část své 
unikátní sbírky hlavolamů. 

Kompletuje ji už od roku 1972. 
„V září to bude přesně čtyřicet 
let. Momentálně mám 505 růz-
ných hlavolamů, do Sloupu jsem 
jich přivezl v šesti bednách 358,“ 
vypočetl. Jak dodal, je jeden ze 
sedmi sběratelů v České republi-
ce, kteří mají více než 400 kusů. 
Ti se pravidelně scházejí jednou 
ročně ve Větřkovicích u Fulneku, 
kde tamní starosta, rovněž sběra-
tel, organizuje jejich setkání a vý-
stavu. 

Některé Skřítkovy hlavolamy 
jsou opravdu raritní. Jak sám říká, 
umí všechny složit. Sbírku stále 
rozšiřuje. „Třeba před Vánocemi 
mi přišlo šest kousků z Anglie, jak 
už to bývá, vyměňujeme,“ prozra-
zuje. Kolik do své sbírky bývalý 
horník, který této práce po těžkém 

úraze musel nechat, investoval, si 
netroufne odhadnout. „Před pár 
lety jsem to zkoušel spočítat, ale 
nešlo to. Nejdražším kouskem je 
Eternity, ten stál tři tisíce korun,“ 
prozradil. 

Výstava byla slavnostně otevře-
na minulou sobotu, přístupná byla 
i následující den a pak u příleži-
tosti velké sloupské pouti v pátek. 
Sloupští nadšenci plánují, že se 
podobná akce nekoná naposledy. 
„Rádi bychom ji pořádali takto 
zjara kolem Květného pátku pravi-
delně. Nápad, čeho by se výstava 
týkala, už máme. Laďa Čípek pro 
ni vymyslel pracovní název Jak 
jsme žili. Zatímco teď jsme zabrali 
„jen“ polovinu sálu, do budoucna 
plánujeme celou plochu,“ usmívá 
se Miloslav Kuběna. 

Unikátní výstava hobby a sběratelství přilákala spoustu návštěvníků

Ve Sloupu založili novou tradici

Pokračování ze str. 2
Je ale nutné počítat s tím, že 

spíše je vidět kritika těch oddílů, 
které fi nanční prostředky neobdr-
žely, než spokojenost těch klubů, 
co je získaly. 

Jak už jste řekl, co se týká men-
ších sportovních klubů a oddílů, 
měly by jejich činnost podporo-

vat především jednotlivé obce 
a města... 

Ano. Každá obec i město jistě 
rádi přispějí na významnou spor-
tovní akci ve svém regionu nebo na 
sportovní činnost svých voličů. A je 
dobré i při předvolebních mítincích 
ptát se kandidátů, které chceme 
volit, jak se k této otázce v případě 
svého zvolení budou stavět.

I v momentě, že by se do bu-
doucna měnil způsob rozdělová-
ní peněz, např. by tato pravomoc 
přešla z MŠMT na jiný subjekt, 
i tak musí všichni vždy počítat 
s tím, jak už jsem řekl, že zákla-
dem úspěchu získání fi nančních 
prostředků od státu je bezchybně 
podaná žádost se smysluplným 
obsahem.

Při úklidu
našel náboje

Boskovice - Při jarním úklidu 
dřevníku v pondělí 19. března na-
šel sedmatřicetiletý muž v Bosko-
vicích šestnáct kusů pistolových 
nábojů značky Browning. Nález 
odevzdal na místním oddělení 
policie. Policisté následně munici 
předali pyrotechnikovi přivolané-
mu z Brna.  (hrr)

Blansko, Boskovice - Blanenští 
policisté připravili pro zájemce 
preventivní akci zaměřenou na 
propustnost skel aut. Celkem se jí 
zúčastnila více než stovka řidičů. 

„Z dvaapadesáti zkontrolova-
ných aut v Blansku prošlo pou-
hých devět, v Boskovicích pak ze 
zkontrolovaných sedmdesáti jen 
pět vozidel. To jsou ne příliš op-

timistické výsledky. Ovlivnila je 
ale skutečnost, že většina řidičů, 
kteří se akce zúčastnili, si bylo vě-
domo, že jejich auta budou mít se 
splněním normy problém,“ uved-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Cílem bylo nabídnout těm řidi-
čům, kteří si nejsou jisti, zda jejich 
auta splňují požadavky na propust-

nost skel u řidiče a spolujezdce, 
změření této skutečnosti a mož-
nost dát svá vozidla do pořádku. 
V následujících dnech už totiž po-
licisté budou za příliš tmavá skla, 
která zejména v nočních hodinách 
značně negativně ovlivňují výhled 
z auta, ukládat blokové pokuty až 
do dvou tisíc korun.

„Většina řidičů na místě při-

znala, že bude uvažovat o vyřeše-
ní tohoto problému. Týkalo se to 
především „rekordmanů“ akce, je-
jichž skla propustila pouhých dva-
náct procent. Příjemně překvapivá 
pak byla reakce tří řidičů, kteří 
přímo na místě ze svých aut fólie 
odstranili a když si znovu nechali 
skla přeměřit, bylo již vše v pořád-
ku,“ doplnila Šebková.  (hrr)

Policisté kontrolovali propustnost skel u aut

Na svátky míří 
do hospod...

Pokračování ze str. 1
Zelený Krasličák je 14% zelené 

speciální pivo, které vyniká vý-
raznou plností, podpořenou mírně 
nasládlou chutí a zakončenou jem-
nou hořkostí. Červený Krasličák 
je 10% středně prokvašené světlé 
výčepní pivo, s výraznou hořkostí 
a chmelovou vůní. 

Zelený i zeleno-červený Veliko-
noční Krasličák bude od 5. dubna 
až do vyčerpání zásob čepovat na 
120 hospod na jižní Moravě. Zapo-
jí se mimo jiné všechny hospody 
čepující pivní speciality v rámci 
programu Cesta pivních znalců, 
jejichž seznam je uveden na webu 
http://www.cestapivnichznalcu.
cz/restaurace/. Spotřebitele potěší 
také velikonoční edice lahvových 
piv sedmi chutí sedmi speciálů, 
která obsahuje sedm zajímavých 
piv z Čech a Moravy - Comenius 
(Pivovar Uherský Brod), Démon 
(Pivovar Vysoký Chlumec), Telč-
ský Zachariáš, Jihlavský Grand 
(oba Pivovar Jihlava), Protivínský 
Granát, Prácheňská Perla (oba Pi-
vovar Protivín) a Granát (Pivovar 
Černá Hora).  (pš)

Den otevřených dveří aneb 
pozvánka do Zlína

Dne 18. dubna 2012 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně koná Den 
otevřených dveří Fakulty multimediálních komunikací. Tento den není 
pouze běžnou každoroční prezentací fakulty pro zájemce o studium. Je 
to výroční narozeninový den této fakulty, která slaví kulatých 10 let své 
existence. Samozřejmě v patřičné míře kreativity, která ji po celý tento 
čas provázela a nadále provází.

„Atmosféra fakulty nelze popsat, je třeba ji pocítit.“ Živě si vzpomí-
nám, jak jsem před třemi lety slyšel od svého kamaráda tuto větu, kte-
rá mně měla přiblížit vysokoškolský život na Fakultě multimediálních 
komunikací ve Zlíně. A měl pravdu. Letošní rok zde končím bakalářské 
studium a jsem vděčný, že jsem si vybral tuto vysokou školu a onu atmo-
sféru mohl zažít.

Fakulta nabízí řadu kreativních oborů. Mnohé je možné studovat 
i dálkově. Díky tomu není problém navštěvovat školu v jakémkoliv věku. 
Sám jsem dálkovým studentem a mohu potvrdit, že cesta z Blanska do 
Zlína není dlouhá. Zanedlouho jste ve Vyškově, ze kterého vede dálni-
ce až přímo do Zlína. Je to pohodlná, pěkná cesta, která rychle uteče. 
Z oborů mohu zmínit například marketingové komunikace, multimédia 
a design s řadou specializovaných ateliérů, animovanou tvorbu či režii 
a scenáristiku, kameru a jiné.

Unikátnost tohoto studia spatřuji v jedinečnosti tamních lidí, kteří se 
zde potkávají a tvoří tu největší hodnotu. Jsou tak velkým benefi tem v po-
rovnání s jinými univerzitami. Studiu ve Zlíně vděčím za řadu kreativních, 
výjimečných přátel, jenž jsem zde poznal a na které se mohu spolehnout 
ve svém osobním i profesním životě. Na fakultě jsem se setkal s osobitým 
přístupem akademiků, kteří mi dnes již připadají jako mí přátelé. Jestli 
se tedy ostýcháte začít studium na vysoké škole, mohu potvrdit, že na 
FMK se není čeho bát.

Zlín, to je samozřejmě světoznámé jméno Baťa. Jeho duch je přítomný 
nejen v názvu této univerzity, ale setkáváme se s ním na řadě míst celé-
ho města. Zejména v podobě zdejších architektonických památek. Mnozí 
z vás již slyšeli o zlínském mrakodrapu, tzv. „Jednadvacítce“, s jezdící 
výtahovou kanceláří Tomáše Bati nebo o Baťových domcích, Baťově ka-
nálu, Velkém kině a jiných zajímavostech. Místo pro kreativce a student-
ský život jak dělané. 

Pokud jste ve Zlíně nebo na Fakultě multimediálních komunikací ještě 
nebyli, je den otevřených dveří naší kreativní fakulty příležitostí udělat si 
výlet do Zlína, nasát atmosféru fakulty a prohlédnout si město Zlín. Tak 
tedy na viděnou 18. dubna ve Zlíně. Lukáš Toman

Zářivý úsměv, nejlepší odměna
Nedělní odpoledne 18. 3. patřilo v Lipovci dětem. Český svaz žen pro 

ně připravil tradiční dětský karneval. Letos čekalo na všechny nejedno 
velké překvapení.

Děti byly přímo vtáhnuty do děje divadelního představení „Neboj-
sa“. I ty nejmenší vydržely téměř celou hodinu sledovat a „vystupovat“ 
v tomto zdařeném divadelním představení pod vedením varietního uměl-
ce pana Bílka z Lipovce. Patří mu naše velké poděkování.

Celkem se představilo osmdesát nádherných masek. Každá „maska“ 
dostala kromě sladkého potěšení, které upekly členky výboru ČSŽ, také 
věcný dárek, kterým byl duhový bublifuk ve tvaru mobilu. Vyhodnotit 
nejkrásnější masku nebylo vůbec jednoduché, proto tato odměna byla 
rozdělena mezi nejmladšího a nejstaršího účastníka karnevalu. Nejmlad-
šímu růžovému motýlkovi byl jeden měsíc a nejstarší princezničce třináct 
roků.
Řádění a tancování masek by nebylo možné bez precizního hudebního 

a pěveckého vystoupení slečny Pavlínky Zouharové. V pestrém programu 
se střídaly i různé soutěžní disciplíny. Šikovné děti si z těchto soutěží od-
nesly domů spousty sladkých dobrůtek. Největší odměnou pro pořadatele 
této akce byl dětský zářivý a spokojený úsměv.

 Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci 

Pouť. Vždy týden před Velikonocemi se na Květný pátek sejdou  síce věřících, aby se pomodlily k Panně 
Marii Sedmibolestné ve Sloupu. Ani letošek nebyl výjimkou.  Foto Bohumil Hlaváček
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Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Svačinky - jejich role ve stravě dě  , bese-
da s Jitkou Pokornou. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Mistři barokní hudby, hudební pořad. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Ozvěny Anifestu, blok fi lmů. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 15.15 hod.: Velikonoční tvoření.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Dětský bazar, sběr oděvů. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko - Ulita v 19 hod. Ozvěny Anifestu - Humor černý a černější.
Blansko ve 20 hod. Navždy spolu.
Boskovice v 16.30 hod. 100 let od počátků kinematografu v Katolickém 
domě.

DIVADLODIVADLO
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 10 hod.: O červené Karkulce, 
hraje divadlo Duha. 

středa 4. dubna středa 4. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Dětský klub Matýsek v 15 hod.: Matýskova herna. 
Blansko - Klub Ratolest v 17 hod.: Fit hodiny aneb Cvičíme pro zdraví s Anež-
kou Štelclovou. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14.45 hod.: Pečeme Jidáše, výroba ve-
likonočního pečiva.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Dětský bazar, prodej. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Navždy spolu.
Boskovice v 19.30 hod. Český lev 2012: Poupata.

čtvrtek 5. dubnačtvrtek 5. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Malování se Šárkou. 
Blansko - Klub Ratolest ve 12 hod.: Centrum podpory dě   a rodin, s psycho-
logem Miroslavem Šamalíkem. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže v 8 hod.: Zelený čtvrtek, hlavolamy, stolní 
hry, lezecká stěna, hry na počítači, velikonoční tvoření...
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 hod.: Dětský bazar, prodej. 
Kř  ny - Společenský sál v 18.30 hod.: Himálaje, cestovatelský večer, vypráví 
Pavel Kořínek. 
Světlá - Autobusová zastávka v 10 hod.: Zdobení břízky.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Pravidelná schůzka Klubu mladých 
důchodců. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Železná lady.
Boskovice v 17 hod. Hněv  tánů 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Titanik 3D.
Doubravice v 18 hod. Rodina je základ státu.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 10 hod.: Jaro na zámku, tradiční výstava kvě  n a aranž-
má. 

pátek 6. dubnapátek 6. dubna
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička s per-
níčky. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sněhurka.
Blansko ve 20 hod. Titanic 3D.
Boskovice v 17 hod. Hněv  tánů 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Titanik 3D.
Šebetov v 19.30 hod. Perfect Days.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Vladimír Michálek, dřevořezby, vernisáž vý-
stavy. 
Lysice - Zámek od 10 hod.: Jaro na zámku, tradiční výstava kvě  n a aranž-
má. 

sobota 7. dubnasobota 7. dubna
AKCEAKCE

Boskovice - Zámek v 10 hod.: Velikonoce na zámku.
Lazinov - Obecní úřad v 10.30 hod.: Pletení pomlázek, v 17 hod.: Oslava 
Dne matek.
Vanovice - Sál záložny v 10 hod.: Vítání občánků. 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 18 hod.: Díky, netradičně zpí-
vaná bohoslužba, host Jaroslav Kuben. 
Veselice - Rozhledna v 9 hod.: Zahájení nové turis  cké sezony a Velikonoční 
jarmark. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Sněhurka.

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
3. 4. 630-900 1100-1600 1830-2000 1100-1730 1830-2000

Středa 
4. 4. 630-830 1730-1800

pro veř. 2 dráhy 1800-2100 1600-2100

Čtvrtek 
5. 4. 1100-1730 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Pátek 
6. 4. 1400-1600 1700-2100 1400-1600 1700-2100

Sobota 
7. 4. 1000-2100 1000-2100

Neděle 
8. 4. 900-2000 900-2000

městské lázně Boskoviceměstské lázně Boskovice

Blansko ve 20 hod. Titanic 3D.
Boskovice ve 13 hod. Titanik 3D.
Boskovice v 17.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Jules Massenet/
Manon.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 10 hod.: Jaro na zámku, tradiční výstava kvě  n a aranž-
má. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Velikonoční zábava, hraje Medium. 

neděle 8. dubna neděle 8. dubna 
KINA KINA 

Blansko v 17.30 hod. Sněhurka.
Blansko ve 20 hod. Titanic 3D.
Boskovice v 17 hod. Modrý tygr.

Boskovice v 19.30 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 10 hod.: Jaro na zámku, tradiční výstava kvě  n a aranž-
má, otevřeny i skleníky a oranžérie zámeckého zahradnictví. 

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

pondělí 9. dubnapondělí 9. dubna
DIVADLODIVADLO

Blansko - Dřevěný kostelík v 16 hod.: S odvahou krále, maňáskové divadlo. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Signál.
Boskovice v 17 hod. Modrý tygr.
Boskovice v 19.30 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Lysice - Zámek od 10 hod.: Jaro na zámku, tradiční výstava kvě  n a aranž-
má, otevřeny i skleníky a oranžérie zámeckého zahradnictví. 

úterý 10. dubnaúterý 10. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Setkání nad problema  kou umístění dě   
do MŠ na území Blanska. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Mistři barokní hudby, hudební pořad. 
Boskovice - Horní sál evangelického kostela v 17 hod.: Křesťanství a společ-
nost, přednáška Prof. Jana Sokola, PhD.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Poupata.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Máme papeže!
Boskovice v 19.30 hod. Máme papeže!

středa 11. dubnastředa 11. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 8 hod.: Nebojte se počítače, zahájení kurzu. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 146: Srí Lanka, cestopisná 
přednáška. 
Boskovice - Klubovna zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská po-
radna.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. U2 3D - koncert.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Lektorát o historii kinematografů 
v Boskovicích.

čtvrtek 12. dubnačtvrtek 12. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Muzeum ve 14.30 hod.: Hmatová prohlídka pro nevidomé a sla-
bozraké. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.
Boskovice v 17 hod. Sněhurka.
Boskovice v 19.30 hod. Vrásky z lásky.
Doubravice v 18 hod. Dokonalý únik.

KONCERTKONCERT
Blansko - Muzeum v 16 hod.: Makabara Trio, koncert, zazní skladby J. Pav-
lici, V. Petrova, P. Ebena, B. Janové a dále lidové písně a kánony a hebrejské 
písně v podání Marie Vostatkové, Kateřiny Uličné a Barbory Janové, absol-
ventek Konzervatoře Jana Deyla. 
Boskovice - Evangelický kostel v 18 hod.: Jarní koncert, vystoupí Smíšený 
pěvecký sbor Nota a sólisté.

pátek 13. dubnapátek 13. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě, recepty pro dě   od 
1 roku. 
Blansko - Dělnický dům v 15 hod.: Bazárek jarního a letního dětského ob-
lečení a věcí. 
Blansko - Zámek v 18 hod.: Křeslo pro hosty Ras  slava, hudební večer. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Cvičení pro maminky a Be-
ruščina hernička s tvořením. 

Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Felix Holzmann - Včera, dnes a zítra, 
v hlavní roli se představí David Šír.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Království hmyzu 3D + Monstra oceánů 3D - pravěké 
dobrodružství.
Blansko ve 20 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.
Boskovice v 17 hod. Sněhurka.
Boskovice v 19.30 hod. Vrásky z lásky.
Šebetov v 19.30 hod. Alvin a Chipmunkové 3.
Velké Opatovice v 17 hod. Modrý tygr.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Dům.

ZÁBAVAZÁBAVA
Černovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 

sobota 14. dubnasobota 14. dubna
AKCEAKCE

Dobrovolníci uklidí Moravský kras
Sobota 14. dubna bude letos dnem, kdy do všech oblas   Moravského krasu 
vyrazí malí i velcí dobrovolníci, aby pomohli uklidit kras pro letošní zimě 
v rámci celosvětové akce Den Země. „Do úklidu severní a jižní čás   CHKO 
Moravský kras se již tradičně zapojí například hasiči z Bílovic, kterým každo-
ročně svěřujeme jednu z nejnáročnějších tras. Nepostradatelnými a nejpo-
četněji zastoupenými pomocníky  jsou zejména školáci nejen z Moravského 
krasu, ale i z okolí. Většina brigádníků s námi vyrazí do terénu v sobotu, 
některé školy si stanovily vlastní termín. Do úklidu se zapojují také skau  , pi-
onýři, speleologové a další dobrovolníci,“ řekl vedoucí CHKO Moravský kras 
Leoš Šte  a s přesvědčením, že i letos bude tato akce úspěšná.  (ama)

Cetkovice - Kulturní dům v 10 hod.: Turnaj ve stolním tenise pro neregis-
trované. 
Olešnice - Hasičská zbrojnice v 8 hod.: Jarní vejšlap Olešnice - Štěpánov.

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

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Modrý tygr.
Blansko v 17 hod. Hunger Games.
Blansko ve 20 hod. Prci, prci, prcičky: Školní sraz.
Boskovice v 15 hod. Vrásky z lásky.
Boskovice v 17.45 hod. Metropolitan opera live in HD: Giuseppe Verdi/La 
Traviata.

KONCERTKONCERT
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 14 hod.: Alikvotní sbor Spektrum, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Vernisáž výstavy fotografi í 
Pavla Bartáka Fránkův Rozvířený prostor.

neděle 15. dubna neděle 15. dubna 
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15 hod.: Den otevřených dveří + 
oslava 3. narozenin. 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina ve 14 hod.: Vítání jara, pásmo 
básniček, písniček a tanečků v podání dě   z MŠ. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: O krtečkovi, hraje Divadlo Genus 
Brno. 
Jedovnice - Kulturní dům v 17.30 hod.: Faust, hraje LMD Kunštát. 

Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 17 hod.: Představení divadel-
ního souboru Prkno. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Modrý tygr.
Blansko v 17 hod. Hunger Games.
Blansko ve 20 hod. U2 3D - koncert.
Boskovice v 17 hod. Sněhurka.
Boskovice v 19.30 hod. Vrásky z lásky.

pondělí 16. dubnapondělí 16. dubna
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Puzzliáda.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.

Poslední malíř v galerii
Blansko - Pod názvem Poslední malíř byla v sobotu 31. března v Gale-

rii města Blansko zahájena výstava prací Matěje Smetany. Autor studoval 
mimo jiné na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Na současné vý-
stavě se prostřednictvím krátkých animovaných fi lmů a fotografi í zabývá 
hvězdami, ať už je vnímáme jako znaky, optické klamy nebo tělesa s apo-
kalyptickým potenciálem. „Umění Matěje Smetany má některé příznaky, 
které provázejí vědecké objevy. Je to vytrvalost, radost z přesnosti, uplat-
ňování známých vzorců za okolností, za nichž jejich působení dosud nikdo 
neprověřil, a touha podívat se na něco, co ještě nikdo neviděl,“ řekla Lenka 
Vítková. Výstava je veřejností přístupna do 25. dubna. (ama)
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BOSKOVICE

MŇÁGA A ŽĎORP

Pátek 13. 4. 2012 ve 21 hod.
Sál Hotelu Lidový dům v Lysicích

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 R -J  – P , KP 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 B  – Č , I.A 1 0 2

4 Š  – Č  H , I.B 1 0 2

5 I  – K , I.B 1 0 2

6 L  – V . B , I.B 1 0 2

7 V  – J , OP 1 0 2

8 D  – Š , OP 1 0 2

9 S  – O , OP 1 0 2

10 S  – K , OP 1 0 2

11 L  – B , III. . 1 0 2

12 B  B – L , III. . 1 0 2

13 V  – R  B, III. . 1 0 2

14 B  – B , KP 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – R -J , KP 1 0 2

2 S  B  – B , I.A 1 0 2

3 O  – L , I.B 1 0 2

4 K  – M , I.B 1 0 2

5 Č  H  – I , I.B 1 0 2

6 J  – O , OP 1 0 2

7 K  – B  B, OP 1 0 2

8 O  – S , OP 1 0 2

9 L  – D , OP 1 0 2

10 Š  – B  B, OP 1 0 2

11 K  B – K , III. . 1 0 2

12 V  – L , III. . 1 0 2

13 O  – V , III. . 1 0 2

14 R  – B , KP 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

Radim Hruška

Olešnice - Olešnické mateřské 
centrum Hastrmánek uspořádalo 
besedu o hostitelské péči se zá-
stupkyní občanského 
sdružení Děti pat-
ří domů Michaelou 
Blahutovou. Akce se 
odehrála za fi nanční 
podpory fi rmy Gate-
ma, která celý projekt 
hostitelské péče dlou-
hodobě podporuje tak, 
že služby zájemcům 
mohou být poskyto-
vány zdarma. 

Ve večerních ho-
dinách se sešlo přes 
dvacet lidí. Zajímali se převážně 
o to, co konkrétně taková péče 
obnáší, jak se s hostiteli pracuje 
a jak celou situaci vnímají samot-
né děti. Poměrně velký prostor byl 
také věnován rizikovému chování 
některých dětí. „Obohacující bylo, 
že se sešli lidé nejrůznějších gene-
rací, dokonce zde byla paní, která 
dvacet let pracovala v dětském do-
mově v okolí. Bylo zřejmé, že ně-
které hostitelská péče velmi zaujala 
a možná budou uvažovat o tom, 
zda by oni sami mohli takové zá-
zemí dítěti poskytnout,“ uvedla 
Blahutová.

Děti patří domů 
Občanské sdružení vzniklo na 

počátku roku 2008 z iniciativy žen, 
kterým nebyla lhostejná situace 
ohrožených dětí v České republice, 
přičemž všechny mají několikaleté 
zkušenosti s dětmi s deprivací, a to 
jak z pěstounské péče, tak z pozice 
vychovatelky dětského domova. 
Hlavním cílem organizace je napo-
máhat snížení počtu dětí v dětských 
domovech, dětských centrech 
a kojeneckých ústavech. Tohoto 
cíle dosahuje organizace ve dvou 
základních linkách. Podporou roz-
voje hostitelské péče a podporou 
pěstounské péče. Oba tyto projek-
ty se částečně dotýkají a doplňují, 
přestože mají jiný záměr. Hostitel-

ská péče jsou v podstatě návštěvy 
dítěte vyrůstajícího v dětském do-
mově u hostitelů doma, o pěstoun-
ské péči mluvíme tehdy, pokud je 
dítě soudem svěřené na výchovu 

do péče pěstounské 
rodině, tzn. žije a vy-
růstá v rodině, kterou 
bere za svou.

Hostitelská péče
„Cílem rozvoje 

hostitelské péče je 
objevit ve společnosti 
rodiny a jednotlivce, 
kteří chtějí pomoci 
dítěti z dětského do-
mova nikoli penězi, 
ale aktivním zájmem 
o dítě, jeho navště-

vováním, nabídnutím společně 
stráveného času u nich doma nebo 
na výletech, o prázdninách. Ta-
ková nabídka je velkou šancí pro 
děti a dospívající, kteří vyrůstají 
v dětském domově a již objektivně 
nemají velkou naději, že by našly 
náhradní rodinu nebo se vrátily ke 
svým vlastním rodičům,“ vysvětli-
la Blahutová. Podle ní se často jed-
ná o děti staršího věku (nad 6 a nad 
10 let), z velkých sourozeneckých 
skupin, se zdravotním hendike-
pem nebo například jiného etnika. 
Přestože pro většinu těchto dětí stát 
zatím nemá dostatek pěstounských 
rodin, mají tyto děti stejné potřeby 
jako každé jiné. Zažívat dlouho-
dobou lásku a zájem, individuální 
péči, a vidět vzor mezilidských 
vztahů v rodině i v partnerství. 
Přes sebevětší snahu pracovníků 
dětských domovů, tohle jim ústa-
vy poskytnout nemohou. Hostitel-
ská péče s sebou však nese kromě 
velkých přínosů také určitá rizika, 
a to především proto, že se jedná 
o děti, které toho v životě zažily 
mnohdy až příliš mnoho náročného 
a příliš málo hezkého, což se odráží 
na jejich projevech. Proto sdružení 
poskytuje v rámci projektu také 
přípravu k hostitelské péči. Pro 
zájemce pak nabízí zkontaktování 
s dětským domovem a následné 

Sledujeme mírný nárůst zájemců o hostitelskou i pěstounskou péči, říká Michaela Blahutová

Beseda přiblížila zájemcům hos  telskou péči
intenzivní provázení, které zahrnu-
je především seznámení s dítětem, 
postupný plán setkávání a konzul-
tace řešení náročnějších situací. 

Pěstounská péče
Naproti tomu druhá linka čin-

nosti sdružení se věnuje již dětem, 
které měly to štěstí a nalezly svou 
druhou rodinu v podobě pěstoun-
ské péče nebo osvojení. Protože 
péče o tyto děti je velmi náročná 
a pěstouni často nemají možnost 
si odpočinout, nabízí sdružení 
služby poskytující podporu celé 
rodině. Jedná se o pobyty pro děti 
(víkendy a letní tábory), kde děti 
mají zajištěný zajímavý a zároveň 
bezpečný program (děti se zvýše-

nou péčí mají k dispozici osobního 
asistenta), což pro často unavené 
pěstouny znamená možnost nabrat 
nové síly a věnovat se také sami 
sobě. Dále jde o Maminky, což jsou 
svépomocné skupiny adoptivních 
maminek, pěstounek, zájemkyní 
o náhradní rodinnou péči, které se 
dvakrát v roce setkávají, společ-
ně sdílejí své starosti, relaxují, ale 
také se odborně vzdělávají. Velmi 
úspěšné jsou v poslední době poby-
ty pro celou rodinu, které jsou často 
tematicky a odborně zaměřené. 

Poradenství
Kromě těchto pobytových akti-

vit nabízí sdružení také poradenství 
v oblasti náhradní rodinné a hos-

titelské péče. Všechny tyto služby 
poskytuje celorepublikově, ve svi-
tavském okrese je navíc možnost 
doučování a hlídání dětí v náhradní 
rodinné péči a omezeně také prová-
zení pěstounskou péčí.

Počet zájemců je nedostatečný 
„V poslední době sledujeme mír-

ný nárůst zájemců o hostitelskou 
i pěstounskou péči, ale je třeba říci, 
že ještě stále není dostatečný. Věří-
me však, že jakmile projde novela 
zákona o sociálně-právní ochra-
ně dětí, a udělá se tak další krok 
v transformaci péče o ohrožené 
dítě, budou podmínky pro pěstouny 
vhodnější a počet zájemců vzroste. 
Požadavky na pěstouny a hostitele 

se liší, protože pěstounství je ne-
porovnatelně náročnější, jelikož se 
jedná o dlouholetou, každodenní 
péči v intenzivním kontaktu s dítě-
tem s náročnou minulostí. Společ-
ným jmenovatelem a domnívám se 
i základem pro zájemce o pěstoun-
ství i hostitelství však je chuť a zá-
jem někomu pomoci, dát mu novou 
šanci, nabídnout svou energii, čas 
a lásku dítěti, které v životě nemělo 
štěstí. Je také potřeba brát v úvahu, 
že pokud bychom čekali na ideální 
osoby, nemuseli bychom se dočkat. 
Proto není nutné být dokonalý, ale 
především schopný seberefl exe, 
otevřený seberozvoji a novým vě-
cem,“ doplnila Blahutová. 
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

Pokud pasivní dům, pak 
dřevostavbu

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNOBRNO

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

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

od 129,-/ m2 (kusový odběr)

*při paletovém odběru

m2 od

115,-*
*

*

BEZ FORMALDEHYDU

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

2/3 sklo

1.790,-

plné – buk 

998,- ! 2.990,-

1.690,-

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

 150 mm, 
keramická 
polička, 
hmotnost 67 kg

6 kW

1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

4.990,-

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

2.390,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ 
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !

Navštivte 
také naše 
zahradní 

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

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

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

Boskovice 137x209 CMYK.indd   1 21.02.12   10:54

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Jak vlastně funguje
pasivní dřevostavba

Dřevostavby se od tradič-
ně zděných domů zásadně
liší způsobem svého užívání
a hygienou vnitřního prostře-
dí. Prvně jde v pasivním stan-
dardu o stavby vzduchotěsně
uzavřené, musíme se proto
naučit v dřevostavbě – pasiv-
ním domě - bydlet. Podstatou
fungování pasivních, ale i níz-
koenergetických domů není
jen snížení nákladů za vytá-
pění, ale vůbec způsob jejich
užívání.

Hlavní je správný způsob vě-
trání. Větrat okny sice může-

me, ale skutečného úsporného 
efektu lze dosáhnout pouze 
řízeným větráním s rekuperací 
vzduchu. 

Vydýchaný a vlhký vnitřní 
vzduch je odváděn přes reku-
perační jednotku, kde je tím-
to vzduchem ohříván vzduch 
příchozí (studený a suchý). 
Odchozí vzduch tedy předá-
vá teplo vzduchu příchozímu, 
čehož nelze běžným větráním 
samozřejmě dosáhnout. Navíc 
zde hraje roli fakt, že stěny 
dřevostaveb výborně tepelně 
izolují, ale dosahují nízké aku-
mulace tepla. Při běžném vět-
rání přitom požadujeme, aby 
teplo zůstalo akumulováno ve 
stěnách a předmětech.

Interiér dřevostavby 
- jako v tradiční

zděné novostavbě

Taktéž je nutné použít alter-
nativní zdroje energií. V pasiv-
ním domě s měrnou roční spo-
třebou energie 15 kWh/m2 ne-
využijeme běžné způsoby vytá-
pění. Podstatou je co nejlevněji 
a alternativně vyhřát vnitřní 
prostor a toto teplo pomocí re-
kuperace udržet. V úvahu musí-
me brát také fakt, že v pasivním 
domě vyhříváme interiér už jen 
my sami svým pobytem uvnitř 
(37 oC lidského těla předsta-
vuje významný zdroj tepla a při 
pobytu několika osob v jedné 

místnosti je to 
již znát).

V dokonale 
vzduchotěs-
ném domě se 
prostě obejde-
me bez běž-
ného topného 
systému, nějak 
je ale přece jen 
třeba prvotní 
teplo získat. 
Řešením jsou 
solárně ter-
mické kolekto-
ry v kombinaci 
s nízkoteplot-
ním podlaho-

vým topením a ohřevem užit-
kové vody, doplněné například 
elektrickým zdrojem tepla. Pod-
statné jsou pak i pasivní zisky 
ze slunečního záření. Budovy 
jsou proto svými dominantními 
prosklenými plochami oriento-
vané na jih. 

 
A ještě jednou 

vzduchotěsnost

Proudící vzduch samozřejmě 
odvádí teplo a jelikož potřebu-
jeme v pasivním domě dosáh-
nout co nejvyšších úspor za 
vytápění, je vzduchotěsně uza-
vřen. Už jen narušení vzducho-
těsnosti domu přináší poměrně 
vysoké tepelné ztráty. A právě 
kvůli potřebě dosažení napro-
sté vzduchotěsnosti interiéru 
je nutné, aby realizační irma 
provedla veškeré řemeslné prá-
ce naprosto přesně, až do ab-
solutních detailů. Preciznost je 
zde základem úspěchu. Navíc je 
otevíravá pouze část oken v pa-
sivním domě a větráme přiroze-
ně opravdu jen s rozumeme, čili 
minimálně – od toho je rekuper-
ační jednotka.

Vzduchotěsnosti přitom musí 
dosahovat všechny součásti 
pláště dřevostavby – tedy kromě 
stěn a střechy i okna, vchodové 
a terasové či balkónové dveře 
a základy. Vzduchotěsnost je tes-
tována blower door metodou, 
kdy je uvnitř vytvořen přetlak 
či podtlak a je měřeno množství 
vzduchu, procházejícího pláš-
těm dřevostavby. Konkrétně je 
ve vstupním prostoru do domu 

umístěn ventilátor a vchod je 
jinak dokonale utěsněn. Namě-
ří-li se při testu nežádoucí hod-
noty, je nutné najít problematic-
ké detaily – kudy vzduch uniká 
ven. Nejproblémovějšími místy 
pro dosažení vzduchotěsnosti 
pasivní dřevostavby jsou oken-
ní a dveřní prostupy a napojení 
podlah a stropů na plášť domu.

Pečlivě vybírejte 
dodavatele pasivní 

dřevostavby

Jde vlastně o nejdůležitější 
krok výstavby. Tradice pasiv-
ních domů u nás teprve začíná, 
realizační irmy s nimi mnohdy 
nemají dostatečné zkušenosti, 
přitom však z marketingových 
důvodů nabízí pasivní domy vět-
šina stavebních irem. Vyhněte 
se podezřelým nabídkám ex-
trémně laciných domů a opřete 
se při výběru irmy především 
o reference. Co vypadá dobře 
na papíře a v číslech, může být 
fatálním zklamáním. 

 zdroj internetSLUŽBY

František 
HRUŠKA 

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna

 Světlovody

 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

SLUŽBY

KOLOS
s.r.o.

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

N a b í z í m e 

ZEMNÍ PRÁCE 
A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

pomocí mechanizace minirypadlem, UNC 
nebo bagrem od 3,5 do 14 t. 

Dále odvezeme, dovezeme písek, zeminu, 

Více na tel.: 724 096 965 
nebo jirisvoboda@centrum.cz



PŮJČKY
HYPOTÉKY
EXEKUCE 
 DRAŽBY

ODDLUŽENÍ
REALITY

739 443 544
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

Kontakt na 
inzerci:

777 008 399

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

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

Vedoucí ATC Olšovec Jedovnice
Popis pozice:

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

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

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

Uvítáme:
zkušenost s poskytováním služeb v cestovním ruchu, 

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

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

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

 zkušeností a pohyblivou motivační složkou dle prokazatelně 
 dosažených výsledků

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

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

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

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

Hledám podnájem 1+1 nebo 
samostatný pokoj v Boskovicích 
a blízkém okolí. Spěchá. Tel.: 
731 370 778. 

Prodám komletní ložnici 
i s madracemi a rošty + šatní skříň. 
Cena 10 000 Kč, při rychlem jed-
nání sleva. Tel.: 604 535 048.

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

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

    Vilibald Lašan 
          Revizní technik spalinových cest 

Nabízíme vám tyto kominické práce: 

i t ní komín  na pevná a p ynná pa iva 
 ontá  vícevr tv c  nerezov c  komín  
 evize a ko a ace komín
 reventivní pro í ky 
 ení emi í e zákona  b  
 ontro a pa inové ce ty 

 e zákona  b  
 rézování komín  

Vilibald Lašan 
Blansko, Pod javory 14, tel.: 603 267 096 

e-mail: v.lasan@seznam.cz 
www.kominictvi-lasanbrno.cz 

o kování komín  na p ynná pa iva: 
 a  v o ko  nerez 
 b  v o ko  ran e  
    c  montá  pa inové o o ko ení pro kot e t rbo

Blansko - Na mapě blanenských 
restauračních zařízení se objevil 
zcela nový subjekt. Na sídliš   Pí-
sečná byla otevřena Černohorská 
pivnice. Jejími provozovateli jsou 
Marek Studnař a Luboš Klimeš. 
S prvním z nich jsme si krátce po-
povídali.

Proč zrovna v této lokalitě?
My jsme tam již hospodu před 

více než dese   lety měli a víme, 
že tam pivnice chybí. Chtěli jsme 
se vrá  t, cí  li jsme tam podnika-
telský potenciál. Po čtrnác   dnech 
provozu se to potvrzuje. I když 
jsme to nijak zvlášť neinzerovali, 
od prvního dne se u nás, jak se 
říká, dveře netrhnou. 

Na co láká vaše kuchyně?
Na tradiční česká jídla. Když 

si někdo objedná svíčkovou na 
smetaně, tak ji dostane jako od 
maminky. Žádné experimenty 
s exo  ckými názvy. Repertoár do 

pivnice. Guláše, vepřová s knedlí-
kem a zelím, řízek, pečená žebra a 
kolena… Solidní porce. Cena menu 
od 69 do 79 korun. Firmám nabí-
zíme cenu podle dohody včetně 
dovozu. 

Jaké pivo máte na čepu?
Jak název napovídá. Tedy Čer-

ná Hora. Chtěli jsme podpořit re-
gionální pivovar, i když jsme měli 
mimořádně zajímavé nabídky od 
konkurence. I přesto. Zákazníci 
jsou s naším rozhodnu  m spoko-
jeni. Takže točíme desítku, jede-
náctku, dvanáctku, jsme zapojeni 
do akce Cesta pivních znalců, kdy 
se o víkendu točí speciály z malých 
pivovarů. 

Jakou máte v pivnici otevírací 
dobu?

Od půl jedenácté do dvaadva-
ce   ve všední den, o víkendu od 
půl dvanácté. Plánujeme letní po-
sezení na zahrádce směrem k vla-

kovému nádraží, aby nehlučela 
k sídliš  .

Kde přesně se vaše pivnice na-
chází?

Najdete ji na Písečné, je vytvo-
řena z bývalé výrobny lahůdek, 
kde jsme v pronájmu. V hlavní 
čás   je asi padesát míst, dalších 
třicet v oddělených prostorách, 
některé jsou nekuřácké včetně 
malého salónku. K dispozici je ku-
lečníkový stůl, šipky, stolní fotbá-
lek. I na zahrádce bude asi pade-
sát míst, s její výstavbou začneme 
co nejdřív. Nabízíme možnost po-
řádání akcí v salonku pro 20 – 25 
osob, denní menu, rezervaci na 
www.pivniceblansko.cz a placení 
stravenkami.  

Na Písečné otevřeli Černohorskou pivnici

Bližší informace na 
www. pivniceblansko.cz

KONKURS
Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo:

Požadavky:
1)  předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
2)  znalost školské problematiky a předpisů,
3)  organizační a řídící schopnosti,

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. srpna 2012
 
Více informací na www.sebranice.eu. Tel.: 516 462 828.
 
Přihlášky se všemi doklady doručte do 20. dubna 2012,
1500 hod., na adresu:  Obec Sebranice

Sebranice 149
679 31

ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
Základní školy a Mateřské školy, Sebranice, 

okres Blansko, příspěvkové organizace

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

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

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

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

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

Absolventka SPgŠ Boskovice 
nabízí hlídání dětí - předškol-
ního i školního věku - kdykoliv. 
Jsem spolehlivá a práce 
s dětmi mě baví. Mobil: 
605 369 631,  e-mail: hli-
dani2012@seznam.cz.

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

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

Koupím garáž v Bos-
kovicích na ulici Otakara 
Kubína. Tel.: 723 362 310.

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

Prodám ledničku 

BEKO TSE 1262, třída A+, objem 
čerstvých potravin 101 l, objem 
zmražených potravin 13 l. Koupe-
na v září 2010. Tel.: 605 780 712.

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

Prodám byt 2+1 OV v Blan-
sku. Vlastní topení, 2 sklepy. 
K nastěhování. Tel.: 602 840 896. 

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

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

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

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

Pronajmu byt 1+1 u centra 
Blanska, po celkové rekonstruk-
ci. Dlouhodobě, cena 7 500 Kč 
včetně inkasa. Tel.: 602 786 025.

O l š o v e c   spol. s r. o. J e d o v n i c e
si Vás dovoluje pozvat na

J a r n í PŘELOV RYBNÍKU B U D K O V A N
(rybník za Olšovcem) 

sobota – 7. dubna 2012 

9,00 – 13,00 hodin

Prodej živých ryb přímo pod rybníkem. 

V nabídce …kapr, amur, lín, š  ka, candát)

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., náměstí Svobody 2, 678 01 Blansko, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR 
E 17 259. Šéfredaktor: Pavel Šmerda (516 410 243, smerda.zrcadlo@centrum.cz). Redaktor zpravodajství, grafi ka, webmaster: Radim Hruška (777 967 332, hruska@
zrcbce.cz). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: 777 008 399. Adresa redakce: nám. Svobody 2, 678 01 
Blansko, e-mail: redakce.zrcadlo@centrum.cz. Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. a Mediaservis, s.r.o. Nevyžádané materiály se nevracejí. 
Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.
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Radim Hruška

Boskovice -
Boskovič   si 
v letošním roce 
p ř i p o m í n a j í 
790 let od první 
zmínky o měs-
tě. Kromě oslav 
proběhne také 
řada inves  čních a kulturních akcí. 
Více prozradil starosta Jaroslav 
Dohnálek.

Jaké cíle si vytýčilo vedení měs-
ta do letošního roku?

Cíle určitě máme, nicméně 
bude hodně záležet na tom, jak se 
bude vyvíjet příjem fi nancí. Z dů-
ležitých věcí bychom v letošním 
roce chtěli vybudovat novou cyk-
lostezku z „Kamenice“ na Šmel-
covnu. V polole   by mělo padnout 
rozhodnu   o výběrovém řízení na 
stavbu nové sportovní haly. Pokud 
se nevyskytnou komplikace, tak ji 
začneme stavět nejpozději na za-
čátku příš  ho roku. Rádi bychom 
také dál pokračovali s vylepšová-
ním komunikací ve městě, práce 
je v tomto směru opravdu hodně. 
Největší akcí bude rekonstrukce 
ulice kpt. Jaroše, která začne už 
v polovině dubna. Musíme pokra-
čovat také v opravách vodohospo-
dářské infrastruktury. Například 
dešťová kanalizace je v havarijním 
stavu v čás   Lidické ulice a na kři-
žovatce Dukelské a Lidické ulice. 
Plánujeme také postupné vylep-
šování areálu letního kina. V letoš-
ním roce se sice dostaneme jen ke 
„klasické“ údržbě, ale už máme 

k dispozici studii, kam by mělo 
kino směřovat. Příš   rok bychom 
chtěli něco dělat s jevištěm, oplo-
cením a postupně upravovat také 
zázemí pro účinkující i diváky.

V Boskovicích ale nezapomíná-
te ani na kulturu a sport...

Budeme rádi, když se v Bosko-
vicích udrží kulturně společenský 
život. Jen namátkou, proběhne 
dvacátý ročník fes  valu Unijazz, 
blíží se tře   ročník Běhu za sedmi-
zubým hřebenem, který je hojně 
navštěvovanou sportovně-spole-
čenskou akcí, druhého června se 
v Boskovicích uskuteční zahajo-
vací koncert cyklu Concentus Mo-
raviae a těšíme se také na fes  val 
španělské kultury Iberica. Posled-
ní víkend v září pak proběhnou 
tradiční Husí slavnos  . V letošním 
roce jsme připraveni, že v přípa-
dě příznivého počasí budou více 
navštěvovaná kulturní vystoupení 
přesunuta do letního kina. 

Jak hodláte vylepšovat pod-
mínky pro život ve městě?

Zaměříme se mimo jiné na čis-
totu chodníků. Obrovský problém 
máme s psími exkrementy. Mimo 
zájem nezůstane ani veřejná ze-
leň. Pokud uspějeme v dotačních 
programech, tak by letos mohlo 
dojít na úpravu oblas   sídliště 
v ulici Otakara Kubína. V plánu je 
také revitalizace aleje v ulici Sva-
topluka Čecha, která je v současné 
době asi nejvzácnější v Boskovi-
cích a určitě si zaslouží pozornost. 
Město chceme také více otevřít 
lidem, konkrétně myslím městský 

Pořádáme setkání s občany, rozšířili jsme také úřední hodiny, říká Jaroslav Dohnálek

Starosta: Město chceme otevřít obyvatelům

úřad. Začali jsme pořádat setkání 
s občany, se kterými budeme po-
kračovat. Rozšířily se také úřední 
hodiny. Úřad už pro veřejnost ne-
funguje jen v pondělí a ve středu, 
ale kromě pátku ho mohou navš  -
vit i v úterý a ve čtvrtek. 

Před nedávnem zazněl ze stra-
ny opozičních zastupitelů ná-
zor, že by bylo vhodné uvažovat 
o převodu boskovické nemocnice 
pod Jihomoravský kraj. Jak se na 
to dívá vedení města?

V první řadě je potřeba říci, že 
nevidíme žádný zájem o nemocni-
ci ze strany kraje. Druhou věcí pak 

je, že nemocnice musí sloužit pře-
devším lidem v Boskovicích a spá-
dovém regionu. Bez toho aniž by 
se poskytly záruky, že se péče ne-
bude omezovat, aniž by se vědělo, 
co bude s nemocnicí dál, ji proto 
není možné převádět. 

Osobně odmítám být nějakou 
fi gurkou na šachovnici předvo-
lebních her do krajského zastupi-
telstva a podobně. Nemocnice je 
natolik závažné téma, že se s ním 
nesmí hrát. Je to sice jistá zátěž 
pro město, ale prvořadá je starost 
o občany. Pokud máme toto zdra-
votnické zařízení v rukou, umíme 
také částečně ovlivnit, jaké služby 

potřebujeme. Pokud se dostane 
do jiných rukou, tak neovlivníme 
vůbec nic, například ani možné 
omezování péče.

Již hodně dlouho se mluví o do-
končení nové komunikace mezi 
Blanskem a Boskovice a takzva-
né Boskovické spojce, která by 
naopak měla usnadnit cestování 
vlakem do Brna. V jaké fázi jsou 
obě stavby?

Jsou to už doslova evergreeny. 
V případě Boskovické spojky je 
v současné době „  cho“. Stav-
ba musí být spojena s výstav-
bou komunikace mezi Blanskem 

a Boskovicemi. V tomto směru 
našemu regionu Jihomoravský 
kraj hodně dluží. Neposunuje se 
nic, stavba se zastavila před Ráj-
cem-Jestřebí a řeší se projektové 
záležitos   směrem k Doubravici. 
V tuto chvíli, i při ideálním stavu, 
by stavba skončila u doubravické-
ho zahradnictví a další trasa není 
připravena. Je to krajská komuni-
kace a v tomto duchu kraj selhal. 
Snažíme se věc tlačit dál, protože 
pokud se bude posunovat stavba 
komunikace, je šance posunovat 
i Boskovickou spojku, která má být 
prak  cky v těsném sousedství. Že-
leznice i silnice mají zároveň slou-
žit jako pro  povodňová ochrana 
Lhoty Rapo  ny i Doubravice nad 
Svitavou, je špatné, že se v tomto 
příliš nedělá. Na věc stále apeluje-
me, byli jsme na několika jedná-
ních na kraji společně starostové 
Boskovic, Rájce-Jestřebí, Doubra-
vice nad Svitavou a Lhoty Rapo  -
ny, ale za  m narážíme spíš jen na 
mlčení nebo krčení rameny.

Rozvoj města je úzce spjat 
s rozvojem průmyslu. Jak se v Bo-
skovicích daří zaplňovat průmys-
lovou zónu?

V současné době se prodává 
poslední část průmyslové zóny, 
která patří městu. Tím jsme vy-
čerpali možnos  , protože už ne-
máme v majetku další vhodné po-
zemky. Máme i zájemce, kteří by 
chtěli jednat o podmínkách, my je 
ale odkazujeme na privátní maji-
tele pozemků. Do budoucna by 
se mohla případně rozšířit, ale to 
v tuto chvíli není na pořadu dne. 

Boskovické Masarykovo náměs   z ptačí perspek  vy. Foto Radim HruškaBoskovické Masarykovo náměs   z ptačí perspek  vy. Foto Radim Hruška

Boskovice - Vyšší odborná ško-
la ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice vznikla 
1. července 2004 sloučením dvou 
škol v Boskovicích, jejichž tradice 
sahá do osmdesátých let devate-
náctého stole  . Tehdy byla v Bo-
skovicích založena Živnostenská 
škola pokračovací určená pro „vý-
chovu kvalifi kovaných řemeslní-
ků“ a Zimní hospodářská škola pro 
„prohlubování vědomos   synů 
středních a drobných rolníků“. 
Sloučením škol tak vznikl ojedi-
nělý komplex s širokou vzdělávací 
nabídkou (www.vassboskovice.cz), 
v jehož čele dnes stojí Pavel Vlach. 
V současné době školu navštěvuje 
1 147 žáků a studentů. 

Škola má statut Univerzitní tre-
nérské školy Mendelovy univerzi-
ty v Brně. Je zapojena do projektu 
UNIV 2, který pomáhá středním 
školám při proměně v centra ce-
loživotního učení určená zejména 
pro dospělé, jimž nabízí nejrůz-
nější formy dalšího vzdělání. Do-
posud byly realizovány pod ve-
dením cer  fi kovaných pedagogů 
dva programy. „Údržba veřejné 
zeleně“ a „Pracovník v sociálních 
službách“. Další připravované pro-
jekty budou zaměřeny na oblast 
gastronomie „Příprava teplých 
pokrmů“ a na oblast výpočetní 
techniky k získání cer  fi kátu ECDL. 
Škola je také akreditována Minis-
terstvem zemědělství pro realizaci 
rekvalifi kačního vzdělávacího pro-
gramu „Kurz pro výkon obecných 

VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice se představuje

Boskovice - Muzeum Boskovic-
ka ve spolupráci s Městem Bosko-
vice připravuje k oslavám dopro-
vodné akce.

4. 4. 2012 ve 12.30 hod. - Měst-
ská památková zóna - Městská 
knihovna Boskovice. Beseda v rám-
ci cyklu Boskovice - památky mís-

tostarostky města Jaromíry Vítkové 
se žáky Základní školy Boskovice. 
Beseda bude doplněna výstavkou 
knih s regionální tema  kou.

19. 4. 2012 v 18 hod. - Divadel-
ní večer - Zámecký skleník. 

26. 4. 2012 - RH FAKTOR - Měs-
to Boskovice a SPgŠ Boskovice po-
řádají již 5. ročník pěvecké soutěže 
RH FAKTOR 2012.

8. 5. 2012 v 15 hod. - Muzeum 
Boskovicka. Kardinál Špidlík mezi 
námi, beseda pod záš  tou mís-
tostarostky Jaromíry Vítkové ve 
spolupráci s jednotou Orel. 

19. 5. 2012 - Charita  vní kon-
cert (ve prospěch o. s. Aurelius) 
- Zámek Boskovice - pořádá Inter 
Nos o.s. a KZMB. 

31. 5. 2012 - Slavnostní vyhláše-
ní výsledků Literární soutěže pro 
žáky a studenty. 

31. 5. 2012 - Slavnostní vyhlá-
šení výsledků místního kola Vý-
tvarné soutěže Památky očima 
mladých.

2. 6. 2012 - Vivat Boskovice – 
neziskové, zájmové organizace 
a školy.

2. 6. 2012 - Concentus Moraviae.
12. 9. 2012 - Otevření nové stá-

lé expozice Muzea Boskovicka.
25. 9. 2012 - Slavnostní koncert 

(výročí 790 let Boskovic, zahájení 
sezóny KPH).

září 2012 - Setkání Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska.

Program oslav 790. výročí od první písemné zmínky o městě
1. – 31. října 2012 - Výsta-

va regionální literatury z fondu 
Městské knihovny v Boskovicích. 
 (hrr)

Jarní akce na pletiva a letáková akce na www.kovokolonial.cz

 

Centrum Kras v Boskovicích aktuálně nabízí

zemědělských činnos  “ a ve spo-
lupráci s Ústavem zemědělských 
a potravinářských informací Praha 
zabezpečuje kurzy vzdělávání pra-
covníků státní správy.

Škola se také podílí na řadě 
akcí, které pořádá Město Bosko-
vice. Z mnoha ak  vit jmenujme 
například zabezpečení cateringu 
během Husích slavnos   žáky obo-

ru hotelnictví - turismus a kuchař 
- číšník nebo pořádání přednášek 
první pomoci spojených s prak  c-
kými ukázkami, které jsou reali-
zovány studenty VOŠ zdravotnic-

ké v průběhu Dne bez aut, Dne s 
policií atd. Škola spolupracuje se 
základními a středními školami 
Boskovicka v různých oblastech 
vzdělávání. Žáci základních škol 

se například zúčastňují odborné 
výuky v ordinaci veterinární pre-
vence, chemické a biologické la-
boratoři.

 Pokračování na str. 14

kancelář: Růžové nám. 3, 680 01 Boskovice, tel. 605 454 249, info@slunceasnih.cz

nabízíme vám za nejlepší ceny včetně slev a bonusů od CK 
zájezdy zahraniční i tuzemské, pobytové i poznávací

poptávky na on line

DOVOLENÁ BEZ STAROSTÍ
C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř

www.slunceasnih.cz
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 Sokolovna Boskovice, Sokolská 13/221, 680 01  Boskovice
v sobotu  28. 4. 2012 od 9.00 do 19.00 hod

PROGRAM:
Pøednášky 

Poradenství a konzultace

Prodej

  9 hod - Zdenka Blechová  "Nemoci pocházejí z emocí aneb vše se dá vyléèit"
 10 hod - Prof. MUDr. Alla Kuliková, CSc. "Základ zdraví v souèasném životì"
 11 hod - Iva Matyášová "Feng Shui a tajemství úspìchu"
 12 hod - Mgr. Alžbìta Matiášová "Homeopatie-cesta k uzdravení"
 13 hod - Hana Körnerová "Uzdravení ženy aneb je èas na životní zmìny"
 14 hod - Zdenìk Vacek "Úloha ženy v souèasnosti a partnerské vztahy"
 15 hod - Iris Lenochová "Meditace - Chrám léèení"
 16 hod - Josef Šálek "Rok 2012-Iluze nebo skuteènost"
 17 hod - Emílie Bertová "Promìna lidské duše a tajemství iniciace"
 18 hod - Ervín Englisch "Ušní a tìlové svíce a jejich využití v praxi"

aromaterapie - astrologie - automatická kresba - cvièení pro ženy - detoxikace
feng-shui - fytoterapie - hlubinná terapie - homeopatie - chiromantie - výklad 
karet - makrobiotika - masáže - numerologie - reflexní terapie - zdravý životní styl ...

zdravá výživa, potravinové doplòky, bylinky, èaje, pøírodní kosmetika a drogerie, 
dárkové pøedmìty, šperky, ušní a tìlové svíce, mandaly a obrázky, keramika,
zdravotní pomùcky a spoustu dalších zajímavých vìcí...

 

Pøíspìvek na akci:  80,- Kè (celý den)

1. roèník Festivalu 

ZDRAVÍ A EZOTERIKY 

 1. roèník Festivalu 

 ZDRAVÍ A EZOTERIKY

O obèerstvení malých i velkých návštìvníkù se postará firma Dobrotky od Loïky.

Srdeènì zvou poøadatelky akce
Jitka Baèíková a Margita Rožková

Kontakt:
e-mail: zdravi.ezoterika@seznam.cz
Tel. 733 368 257, 777 219 409
Skype: andesspirulina.cz nebo gitarozkova
Web: www.masaze-jitka.cz, www.poradna-obchudek.cz, www.andesspirulina.cz  

STUDIO CRAZY HAIR
Pavlína Holanová
Kapitána Jaroše 27, Boskovice,

NOVĚ ZAHAJUJE PÁNSKÉ STŘÍHÁNÍ
BEZ OBJEDNÁNÍ VE DNECH
Po a čt 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.
dámské, dětské otevřeno na objednání
Po, út 8.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.
St zavřeno
Čt, pá 8.000-12.00 a 13.00-16.00 hod.

tel.: 776 716 904

Boskovice - V plném proudu 
je příprava nové stálé expozice 
v Muzeu Boskovicka. V součas-
né době fi nišují stavební práce. 
Intenzivně pokračuje příprava 
scénáře a pořizuje se vybavení, 
to znamená nábytek a technika. 
Dokončují se také úpravy v mu-
zejní zahradě. 

„Stavební práce nejvíce ovlivni-
ly požadavky památkářů. Týkaly se 
například stropů. Původně byly na-
vržené snížené, ale nakonec jsme 
se tam, kde to šlo, vrá  li k původní 
výšce. V jedné místnos   byla navíc 
odkryta výmalba z konce devate-
náctého stole  , kterou návštěvní-
kům připomeneme v čás   expo-
zice, která se bude věnovat ději-
nám devatenáctého a dvacátého 
stole  . Paralelně se pracuje také 
na vestavbě nového výtahu. Už je 
hotová výtahová šachta a čekáme 
na dodávku technického zařízení. 
Slavnostní otevření plánujeme na 
dvanáctého září,“ uvedla ředitelka 
boskovického muzea Dagmar Ha-
malová.

Muzeum návštěvníkům na-
bídne krátké představení příro-

Muzeum představí 
expozici v září

dy regionu. V expozici najde své 
místo také pravěk Boskovicka, 
nově budou popsané dějiny měs-
ta a regionu od středověku až do 
současnos  . Poslední část pak 
bude věnovaná židovskému téma-
tu a osobnostem. V návaznos   na 
to se představí i projekty, které se 
v posledním období podařilo zre-
alizovat v židovské čtvr  . Zájemci 
také poprvé uvidí hotovou repliku 
Boskovické bible, která bude dopl-
něna o interak  vní prvky. 

 Pokračování na str. 13

Radim Hruška

Boskovice - Elektrické divadlo 
- největší na Moravě - je v Bos-
kovicích od 13. ledna v sále Kato-
lického domu. Takovou reklamou 
na sebe upozorňovalo boskovické 
kino v periodiku Krajinský list Malé 
Hané 13. ledna 1912. V letošním 
roce uplynulo sto let od prvního 
představení v Boskovicích. 

„Já si to představuji tak, že přijel 
nějaký potulný kinematograf, kte-
rý si pronajal sál, promítnul fi lm 
a zase odjel. Neznamená to, že by 
od toho roku tady byla pravidelná 
produkce, jak ji známe z dnešních 
dní. Kino, které by mělo ve své 
náplni jen promítání fi lmů, tady 
nebylo. V roce 1912 vzniklo kino 
v sokolovně, ale nehrálo každý 

den. Zásadní změna pro biograf 
v Katolickém domě přišla v roce 
1927, kdy spolek Ludmila začal 
usilovat o získání kinematografi c-
ké licence. To se mu podařilo o rok 
později, pravidelně začal promítat 
v kině Charita. Ve fi nále tedy měly 
Boskovice dvě kina – v Katolickém 
domě a v Sokolovně,“ popsal ve-
doucí boskovického kina Panora-
ma Radek Pernica. 

Do budoucna ale mělo zůstat 
zachováno jen jedno z nich. V roce 
1941 byl Sokol zakázaný, v jeho 
kině se promítaly mimo jiné pro-
pagandis  cké fi lmy a kino zaniklo 
v roce 1951. V Katolickém domě 
se hrálo po celou válku. V roce 
1945 se biograf znárodnil – přešel 
pod správu státu. V roce 1957 ho 
začalo spravovat město. Koncem 

Boskovičtí si letos připomínají sto let od počátků kinematografu v Katolickém domě

Historii promítání zmapuje také brožura

padesátých let proběhla první 
významná rekonstrukce a kino se 
změnilo do podoby, ve které jsme 
ho znali až do roku 1999, kdy se 
odehrála druhá velká rekonstruk-
ce. Hrálo se dvakrát denně, bylo 
to už širokoúhlé – panorama  cké 
kino, proto nese od šedesátého 
roku název Panorama. Vznikla také 
elevace, tedy stupňovité hlediště, 
došlo k výměně strojů a adapto-
vání na nový provoz. V roce 1999 

proběhla zásadní rekonstrukce bi-
ografu do současné podoby.

Velká změna se odehrála také 
v roce 2010. „Na podzim jsme 
začali promítat digitálně a minulý 

rok jsme už odehráli celý digitálně, 
navíc s trojrozměrnou technologií. 
Byla to velká změna, ale v historic-
kém kontextu bylo mezníků hned 
několik. Napadá mě například 

nástup zvuku v roce 1933, změ-
na na panorama  cké promítání 
nebo zvednu   hlediště,“ doplnil 
Pernica. 

Původní kino Charita ještě ne-
mělo elevaci a nabízelo 309 míst. 
Jejich počet klesl s přechodem na 
elevaci na 250 a po rekonstrukci v 
roce 1999 na 153. Zajímavé je, že 
v roce 1928 se žádalo o přístavbu 
galerie, která měla být pro sto lidí, 
takže by sál pojmul více než čtyři 
sta diváků. Povolení ale nakonec 
nebylo uděleno.

NABOSO 
uspělo na 
Hobblíku

Boskovice - Boskovické amatér-
ské divadlo NABOSO se zúčastnilo 
krajské přehlídky amatérských di-
vadel Hobblík v Hodoníně. 

Celkem získalo osm ocenění. 
Boskovič   si přivezli diplom za in-
scenaci Uvařeno, porota také oce-
nila herecké výkony Marka Šmer-
dy, Mar  na Koláře, Jana Bařinky, 
Evy Tajovské a režii Tomáše Trum-
peše. Soubor získal také diplom za 
výtvarné řešení inscenace, drama-
turgický počin a nominaci na celo-
státní přehlídku Divadelní Piknik 
Volyně.  (hrr)

Ukázka z připravované brožurky 
8/1899  V srpnu, za pouhý rok a měsíc, byla budova postavena. Katolický dům vysvě  l brněnský 
 biskup Fran  šek Saleský Bauer.
okolo 1910  Antonín Vítek z Čech realizoval na dnešní ulici 17. listopadu stanové kino pod názvem 
 Biograf Amerika. A. Vítek sám doprovázel němé fi lmové projekce hudební produkcí. 
18. 3. 1911  Hans Röck z Vídně žádá o možnost zřídit v Boskovicích stálé elektrické divadlo.
21. 3. 1911  C. k. okresní hejtmanství v Boskovicích nesouhlasí se zřízením stálého elektrického 
 divadla. Jako důvod uvádí nedostatek místnos   ve městě vhodných pro tento účel. 
3. 10. 1911  Představenstvo Boskovic žádá c. k. okresní hejtmanství v Boskovicích o co nejmenší 
 udělování pochybných koncesí /potulní šumaři a komedian  / pro zdejší okres. Lze se 
 domnívat, že měli na mysli i majitele pojízdných kinematografů.
13. 1. 1912  První doložitelná informace o kinematografi ckém představení v Katolickém domě. Inzerát, 
 který vyšel v Krajinském listu Malé Hané, zve na „Elektrické divadlo, největší na Moravě“.

Starý sál.  Foto archivStarý sál.  Foto archiv

Už dvacet let působí na trhu 
společnost Ana  s, která se zabývá 
prodejem a montáží podlah, ku-
chyní a dalších bytových doplňků. 

„Jsme odborná podlahářská 
fi rma, člen cechu podlahářů Čes-
ké republiky, což zákazníkům ga-
rantuje kvalitu a záruka profesio-
nálních služeb. Máme vzorkovnu 
podlahových kry  n, nabízíme pro-
dej podlahových kry  n, prostřed-
ků na údržbu, přechodových lišt, 
laků, olejů, lepidel. Navíc všechny 
podlahové kry  ny odborně polo-

žíme,“ řekl jednatel fi rmy Milan 
Hrnčíř s  m, že samozřejmos   je 
broušení, opravy a renovace par-
ket. „Nově nabízíme čištění dřevě-
ných teras včetně ošetření kvalit-
ním exteriérovým olejem,“ doplnil 
jednatel.

Součás   fi rmy je i kuchyňské 
studio. „Pro zákazníky máme kom-
pletní nabídku služeb od 3D návr-
hu nové kuchyně od zkušeného 
projektanta až po její odbornou 
montáž. Design kuchyní odráží 
současné trendy v bydlení. Samo-

zřejmos   je poradenství v oblas   
elektrospotřebičů a jejich dodáv-
ka,“ uvedl Milan Hrnčíř.

A další ak  vity? E-shop prodej 
nábytku se zajímavou slevou 7% 
při osobním odběru na provozov-
ně v Boskovicích, výroba a montá-
že žaluzií, prodej bytových doplň-
ků – tapety, záclonové tyče, samo-
lepící fólie na nábytek atd.

Bližší informace získáte v pro-
dejně v Komenského ulici 50 v Bo-
skovicích nebo na telefonním čísle 
516 454 436.

Anatis nabízí kvalitní podlahy, 
ale také moderní kuchyně



„nový rozměr 
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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.

Jak šel čas v boskovické nemocnici

Cesta ke stavbě
nemocnice byla 
dlouhá

Historické prameny dokazují, 
že Boskovice měly svoji nemoc-
nici už v první tře  ně 19. stole-
 . Jednalo se o tzv. špitál neboli 

chorobinec. S nedostatkem lů-
žek se nemocnice potýkala až do 
první republiky. V roce 1930 do-
šlo k rozhodnu   uspořádat veřej-
nou sbírku, která by přispěla na 
vybudování nemocnice. Zemský 
výbor však rozhodl o výstavbě 
jiných pě   nemocnic na Moravě, 
s Boskovicemi nepočítali. Město 
se však nevzdalo a o nemocnici 
nadále usilovalo. A tak se poda-
řilo po skončení druhé světové 
války v roce 1945 získat povole-
ní k výstavbě všeobecné veřejné 
nemocnice. Kvůli malé fi nanční 
podpoře však nemohla být stav-
ba zahájena. Ke změně došlo 
o sedm let později. Vzhledem 
k tomu, že severní část Brněnska 
potřebovala doplnit nemocniční 
síť a s ohledem na již vypracova-
né projekty, začalo se konečně 
s výstavbou nemocnice v Bosko-
vicích. 

Slavnostní 
otevření v roce 
1958

Historie současné nemocnice 
začala v prosinci roku 1958, kdy 
byla slavnostně otevřena. Ve své 

době byla nemocnice moderním 
zdravotnickým zařízením s ordi-
nacemi odborných lékařů, lůž-
kovými odděleními a s okresní 
transfuzní stanicí. Kapacita pě   
lůžkových oddělení (interní, chi-
rurgické, ortopedické, gynekolo-
gicko-porodnické a dětské) byla 
tři sta padesát lůžek. Největšího 
rozsahu z hlediska lůžek dosáhla 
nemocnice v roce 1978, kdy se 
zvýšil jejich počet na tři sta osm-
desát šest. V následujících letech 
vlivem změn koncepce zdravot-
ní péče se počet lůžek snižoval. 
V současné době disponuje ne-
mocnice  264 lůžky. 

Nová oddělení,
rozšiřování 
péče

Začátkem devadesátých let 
byla vybudována chirurgická 
jednotka intenzivní péče, která 
se po dokončení jižní přístav-
by nemocnice přestěhovala do 
vlastních prostor. Ve stejné době 
byla vyřešena možnost hospita-
lizace doprovázejících rodinných 
příslušníků. V roce 1995 byla vy-
budována jednotka intermediár-
ní péče pro novorozence, v roce 
1996 jednotka intenzivní péče 
pro dě  . V roce 1994 byla na or-
topedii zavedena laparoskopická 
diagnos  ka onemocnění klou-
bů, o dva roky později se činnost 
rozšířila o totální endoprotézu 
kyčelních i kolenních kloubů. 

Rozvoj diagnos  ckých možnos   
a rozsah požadavků z hlediska ra-
diační ochrany si vyžádal rozsáh-
lé rekonstrukce na radiodiagnos-
 ckém oddělení. Výrazné rozší-
ření RTG diagnos  ky znamenalo 
zřízení CT pracoviště v roce 2000. 
V roce 1996 došlo k přestavbě 
operačních sálu gynekologicko-
porodnického oddělení. Operač-
ní sály chirurgie a ortopedie byly 
zmodernizovány a kompletně re-
konstruovány v roce 2002.

Současnost: 
modernizace 
a zkvalitňování 
péče o pacienty

V hodnocení nemocnic Jiho-
moravského kraje, prováděného 
společnos   Health Care Ins  -
tute za rok 2011, se boskovická 
nemocnice umís  la z pohledu 
zaměstnanců na tře  m místě 
a z pohledu pacientů na pátém 
místě. Celorepublikově se bosko-
vická nemocnice v rámci ekono-
mického hodnocení umís  la na 
šestém místě. 

V areálu nemocnice přibyla 

nová mul  funkční recepce, za-
čala fungovat moderní kantýna. 
V roce 2010 začal v prostorách 
nemocnice provoz hemodialy-
začního střediska. 

Vloni byla provedena komplex-
ní rekonstrukce obou interních 
oddělení, při které byly vybudo-
vány nadstandardní pokoje. Na 
těchto odděleních byl zaveden 
nový bezdrátový signalizační sys-
tém mezi pacientem a sestrou. 

Město Boskovice zahájilo 
v roce 2011 realizaci projektu za-
teplení obvodového pláště budo-

vy včetně výměny oken a dveří. 
Zateplen byl celý východní blok 
nemocnice a realizace bude po-
kračovat v letošním roce zatep-
lením západního křídla. V roce 
2011 rozšířila nemocnice spekt-
rum operačních výkonů v oblas   
cévní chirurgie. V následujících 
letech se předpokládá další re-
konstrukce a restrukturalizace 
jednotlivých oddělení a ambu-
lancí tak, aby nemocnice splňo-
vala náročné požadavky, které 
jsou na zdravotnická zařízení kla-
dena v 21. stole  .

Město Boskovice letos oslaví 790 let. Nemocnice Boskovice své malé jubileum oslaví příští rok, kdy 
na svém „narozeninovém dortu“ sfoukne 55 svíček. Přesto, v kontextu oslav výročí města, se pojďme 
podívat do historie nemocnice, ve které v současné době pracuje 596 zaměstnanců a do její spádo-
vosti spadá sto deset tisíc obyvatel širokého regionu. 

 N  B

 M    N    N    
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Boskovice - Nedílnou součás   podnikatel-
ského prostředí v Boskovicích je už více než 
šestnáct let fi rma Gatema. Více o tom, čím 
se zabývá, jak je to u ní se zaměstnanos   
a co chystá do budoucna, prozradil jednatel 
Fran  šek Vlk.

Můžete čtenářům Zrcadla Blanenska 
a Boskovicka představit vaši fi rmu? Kdy 
vznikla, čím se zabývá a kde působí?

Gatema byla zalo-
žena jako CEA Product 
s.r.o. v květnu roku 
1995, ovšem její his-
torie sahá až do roku 
1992, kdy v podkroví 
rodinného domku v Kunštátě založili dva ze 
čtyř původních majitelů Gatemy spolu se 
svým německým kamarádem fi rmu C.E.A., 
s.r.o. Ta se od počátku své činnos   zabývala 
informačními systémy (obchodní a posléze 
i vývojové partnerství s LCS Interna  onal, 
nyní Asseco Solu  ons a.s.) a od roku 1994 
též výrobou desek plošných spojů. Zpočátku 
měla své sídlo v Kunštátě, v letech 1994 – 

1996 působila v Kunštátě a v Brně a od roku 
1997 dodnes v Boskovicích. Oba zakladatelé 
byli též prvními a v té době jedinými zaměst-
nanci a během roku 1992 realizovali obrat asi 
0,5 mil. Kč. V loňském roce měla Gatema již 
zhruba 100 zaměstnanců a roční obrat téměř 
135 mil. Kč. Firma je dodavatelem a částeč-
ně též producentem vysoce sofi s  kovaných 
ERP systémů Helios s působnos   na českém 
a slovenském trhu a výrobcem složitých hi-

tech desek plošných spojů pro elektronický 
průmysl se zákazníky po celé Evropě. V sou-
časné době startujeme i některé nové ak  -
vity – projektový management, poradenství 
v oblas   veřejných zakázek apod.

Jaký je rozsah vaší činnos   a do jakých 
oblas   dodáváte vaše výrobky?

Jak již bylo zmíněno, Gatema má dvě 
stěžejní – nosné ak  vity. V oblas   informač-
ních systémů se orientujeme především na 
dodávky výrobním fi rmám (strojírenství, 

elektronika, sléváren-
ství, zpracování plastů 
apod.), ale mezi naše zá-
kazníky patří i fi rmy ryze 
obchodní, zabývající se 
službami a zpracováním 

ekonomických údajů. Divize plošných spojů 
je zaměřena na výrobu prototypů, složitých 
desek s velkou přidanou hodnotou v co nej-
kratším čase. Dodáváme do všech odvětví 
elektronického a elektrotechnického prů-
myslu a k našim zákazníkům patří na jedné 
straně nadnárodní koncerny jako Honeywell, 
Siemens, Flextronics, Hella či Con  nental, na 
druhé straně malé vývojové fi rmy s dvěma 

až třemi zaměstnanci nebo diploman   elek-
trotechnických vysokých škol.

Kolik máte v současné době zaměstnanců 
a jaký je vývoj v zaměstnanos   u vaší fi rmy 
od jejího počátku?

Jak už jsem řekl, k dnešnímu dni máme 
100 zaměstnanců, z toho dvě kolegyně na 
rodičovské dovolené. Vývoj bych rozdělil 
zhruba do čtyř etap: 1992 – 1994 dva až tři 

zaměstnanci, v polovině roku 1994 skokový 
nárůst na cca 35 zaměstnanců způsobený 
zahájením výroby plošných spojů, roky 1994 
– 2008 postupný pravidelný nárůst až na 95 
zaměstnanců v roce 2008, 2009 propouště-
ní, zkracování úvazků, snížení počtu na nece-
lých 80 lidí, 2010 – dosud opětovný pozvolný 
růst.

Projevuje se i u vás tolik diskutovaná ce-
losvětová krize?

Jsem přesvědčen, že tento fenomén je do 
značné míry způsoben bulvárními médii typu 
Blesk, Nova apod. Poslední dobou se hodně 
setkávám s tvrzením, že letošní rok bude 
opět problémový a krizový. Ať už jsou tyto 
předpovědi jakékoli, důležitý je postoj kaž-
dého z nás. Pouze my rozhodujeme o tom, 
jestli se stáhneme z prostoru do ulity a se 
strachem či obviňováním budeme čekat na 
to, co se bude dít, nebo vyrazíme do ještě 
ráznějšího nasazení, jednoznačného vyžado-
vání produkce každého jednotlivce ve skupi-
ně, podstatně vyšší disciplíny, e  ky a zodpo-
vědnos  , mohutnější propagace. Řeči o krizi 
mohou vést pouze zmíněná hloupá média 
(špatné zprávy přece prodávají a když selže 
Iveta Bartošová, kapitán Sche   no nebo Ra-
dek John a jeho tlupa, pak se sáhne k vděč-
nému tématu krize) nebo poli  ci – alibisté 
(tedy všichni). Podnikatelům na krizi jaksi 
nezbývá čas, musejí to  ž pracovat.

Připravujete i letos nábor nových zaměst-
nanců, příp. na jaké pozice?

Na určitých pozicích (obchod, technolo-
gie, programování) bychom potřebovali po-
sílit, domnívám se však, že další růst počtu 
zaměstnanců není nezbytně nutný (pokud 
bychom neotevřeli nějaké nové ak  vity, jež 
jsou v současné době ve stádiu úvah). Chce-
me jít spíše cestou automa  zace výrobních 
operací, zvyšování produk  vity a efek  vity 
práce, růstu vzdělání a kvalifi kace zaměst-
nanců. Naším vzorem zcela jistě není veřejný 
sektor a státní správa.

Mluví se o vašem stěhování do jiných 
prostor. Kam to bude a kdy k němu dojde?

V současné době připravujeme a začínáme 

realizovat přemístění fi rmy ze stávajícího síd-
la v Havlíčkově ulici do boskovické průmyslo-
vé zóny v Chrudichromské ulici. Momentálně 
ještě nemám k dispozici veškeré informace 
pro přesný časový harmonogram, nicméně 
hrubá osnova by mohla vypadat takto: Le-
den – červen 2012, příprava (projektová, fi -
nanční, organizační), červenec 2012 – červen 
2013, stavba, červenec 2013 – červen 2014, 
stěhování, zkušební provoz, 30. červen 2014 
– ukončení projektu, kolaudace, ohňostroj.

Chystáte v nových prostorách rozšíření 
výroby?

Nosnou myšlenkou celého projektu je 
slogan „Gatema jinde a lépe“, což zname-
ná nejen pořídit novou nemovitost a nové 
stroje, ale především změnit myšlení lidí, 
transformovat fi rmu a posunout její orienta-
ci směrem k výzkumu a vývoji. Jeden z mých 
nejoblíbenějších dětských hrdinů (hned po 
Rákosníčkovi a Marii Sklodowské-Curie) pan 
Tomáš Baťa říkal, že stroje a budovy jsou 
jen hromadou železa a kamení a teprve lidé 
jim vdechují život a smysl. Nepochybně měl 
pravdu a naší snahou tedy nebude rozšíře-
ní ve smyslu objemů či kapacit, ale kvality, 
rychlos  , spolehlivos  , složitos  , technické 
vyspělos  . Celý svět směřuje do Číny, jsem 
však toho názoru, že výzkum a vývoj v Evro-
pě zůstane – Evropané jsou stále lenošnější 
a lidská lenost je matkou pokroku.

Jaké jsou Vaše cíle do budoucna?
Zažít znovu stejný pocit jako ve škole, kdy 

ode mne po celá léta opisovali všichni spo-
lužáci.

František Vlk: Chci zažít stejný pocit jako ve škole, aby ode mne zase všichni opisovali

Firma Gatema chystá další expanzi

Arboretum Šmelcovna, Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice 
fax: 516 453 071, mobil: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz, http://www.smelcovna.cz

JARO V ARBORETU
 7. – 15. dubna   cibuloviny
 1 . – 7. v tna   irisy a rhododendrony
LÉTO V ARBORETU
 1. – . ervence  lilie a okrasné trávy
 18. – 26. srpna   trvalky trávy  oc ny  v esy
PODZIM V ARBORETU  
 1. – 22. na   od i n  arboretu
 2 .–22. na   e ionáln  v stava ovoce

ARBORETUM PO–NE 9.00–17.00
PRODEJNÍ CENTRUM PO–NE  9.30–16.30

P r o v o z n í  d o b a

      

A      

  

ARBORETUM
ŠMELCOVNA BOSKOVICE   
ZAHRADNÍ PRODEJNÍ CENTRUM

Fran  šek Vlk, jednatel fi rmy.  Foto archiv fi rmy GatemaFran  šek Vlk, jednatel fi rmy.  Foto archiv fi rmy Gatema

 Foto archiv fi rmy Gatema Foto archiv fi rmy Gatema

 Foto archiv fi rmy Gatema Foto archiv fi rmy Gatema

VÁCLAV NECKÁŘ a skupina BACILY

Středa 9. května 2012
Sokolovna BOSKOVICE v 19 hodin

Předprodej vstupenek od 300 do 350 Kč (350: 1.-6. řada, 330: 7.-12, 300 13.-20.) byl zahájen 
v MIS Boskovice, Masarykovo nám. 1 v pracovní dny.
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Hana Trnečková

Boskovice - Milovníci sportu 
by měli zbystřit pozornost. Blíží 
se to  ž největší sportovní akce 
letošního roku na Boskovicku. 
Startovní výstřel Běhu za sedmi-
zubým hřebenem 2012 se ozve za 
necelý měsíc, už v úterý 1. května 
v Boskovicích.

Kapacitu už zájemci dokázali 
naplnit takřka z poloviny, pořa-
datelé napočítali přes čtyři sta 
přihlášených běžců. „Až se dosta-
neme na číslo  síc účastníků, tak 
možnost registrací ukončíme,“ 
upozorňuje Tomáš Mokrý z orga-
nizačního týmu Sportuj s námi. 

Loni se do jednotlivých běžec-
kých soutěží zapojilo celkem osm 
set šedesát závodníků. „Proto se 
zaregistrujte nejpozději 15. dub-
na, kdy končí možnost registra-
ce přes internet. Budete mít své 
místo na startu jisté, navíc získáte 
zvýhodněné startovné a tričko 
zdarma,“ radí Mokrý a odkazuje 
na ofi ciální stránky závodu Spor-
tujsnami.cz.

Dospělí mají na výběr ze tří růz-

Hlavním hostem doprovodného programu bude letos zpěvačka Markéta Konvičková

Běh za sedmizubým hřebenem startuje 1. 5.

Start loňského ročníku.  Foto Lenka Opluš  lováStart loňského ročníku.  Foto Lenka Opluš  lová

Polštáře Standard a Wave z anatomické 

paměťové pěny Memorex, která se dokonale 
přizpůsobí tvaru krční páteře. Antialergický

potah Medicare zamezuje výskytu plísní a bakterií.

ZDARMA K MATRACI 
                           MILANO NEW!

Akce se vztahuje i na atypické rozměry matrací.

Matrace od šíře 140 cm je počítána jako dva kusy.
Nabídka platí od 1.4. do 31.5.2012.

Výška 18 cm

Potah s bambusovými 
vlákny

Antialergická výplň

Izolační bavlněná vrstva

Vrstva paměťové pěny 
Memorex (4 cm)

3D větrací lem

Vrstva ortopedické pěny 
Orthofirm (12 cm)

Snímatelný 
potah

Ortopedické vlastnosti
Zajistí správnou podporu 
páteři 

Látka Bamboo
Výborně saje a odvětrává 
vlhkost

Anatomické vlastnosti
Přizpůsobí se tvaru těla

Paměťová pěna Memorex
Zmírňuje protitlak a působí
proti proleženinám

3D větrací lem
Maximální provzdušnění 
matrace

Polštáře Standard a Wa
paměťové pěny Memorex
přizpůsobí tvaru krční 

potah Medicare zamezuj

ZDARMA K MA
                           MIL

Akce se vztahuje i na aty

Matrace od šíře 140 cm j
Nabídka platí od 1.4. do Snímatelný 

potah

PPoPPoPoPoPolPolPoPoPolPolPooooPPoPPPP

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ 
v hodnotě 1.690 Kč  
k matraci ZDARMA!

Novinka v České republice!

é
e 
ický

akterií.

!

atrací.

va kusy.

TÁŘ Ř

!!!!

Ortopedický stupeň

Anatomický stupeň

Specifikace

Antialergická

Anatomická

Ortopedická

Antibakteriální

Výška jádra

Výška matrace

Prodloužená záruka

Ekologická

Stálý tvar

Nezávislá na tělesné hmotnosti

Ochrana proti roztočům 

Snímatelný potah pratelný na 40°

Prodyšná

8

16
cm

18
cm

Nosnost 
matrace

180

Proč zvolit matraci Milano New?

MILANO NEW  8.490 Kč

Vlastnosti matrace

   SOUČASNĚ PROBÍHÁ AKCE 1+1 MATRACE ZDARMA!

    MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 1. 4.–31. 5. 2012

Boskovice, Bezručova 18, tel.: 777 118 954  prodejní doba: po-pá 9-12, 13-17, so 8-11 hodin

V Bezručově ulici v Boskovi-
cích, kousek od parkoviště u Zla-
té růže, najdete od začátku roku 
nový obchod. „Už samotný název 
Dobrý spánek napovídá, v jaké 
oblas   se pohybujeme. Zabý-
váme se  m, abychom opravdu 
zdravý a kvalitní spánek přinesli 
prostřednictvím našich výrobků 
do každé ložnice. Zdravý spánek 
to  ž znamená i kvalitní odpoči-
nek, který přispívá k pocitu svě-
žes   a pohody následující den. 
V příjemném a klidném prostředí 
prodejny je tedy připravena na-
bídka širokého sor  mentu, aby 
tento účel splnila,“ říká majitelka 
obchodu Jana Ševčíková.

Jak podotkla, prodejnu otevře-
la začátkem roku 2012. „Protože 
mám několikaleté zkušenos   
v tomto oboru, ráda bych je vyu-
žila i nadále ve prospěch klientů, 
kterým záleží na kvalitě, serióz-
nos   a dobrých službách. Myslím 
si, že v dnešní době plné hyper-
marketů chybí často zákazníkovi 
i dobrá rada, chci se tedy zaměřit 
právě i na odborné poradenství 
a individuální přístup,“ doplnila 
majitelka. 

Co se týká konkrétní nabíd-

Chceme přinést zdravý a kvalitní 
spánek do každé ložnice

ky, zákazníci u ní najdou nejšir-
ší sor  ment matrací a polštářů 
pro zdravý spánek a regeneraci 
těla. „Protože výběr matrace je 
velice individuální a specifi cká 
záležitost, každému kdo k nám 
zavítá, pomůžeme s výběrem té 
nejvhodnější. Samozřejmos   je 
si matrace vyzkoušet, dokonce je 
možno si matraci zapůjčit domů,“ 
upozornila Jana Ševčíková. Sou-
čás   nabídky obchodu jsou také 

postele, zákazníci si mohou vybí-
rat z bohaté škály an  alergických 
lůžkovin, ale i povlečení, prostě-
radla, deky či dekorační polštář-
ky. Vše v souladu s využi  m těch 
nejlepších materiálů a trendů 
pro kvalitní spánek a odpočinek. 
„Zboží můžeme dodat zákazní-
kovi až domů. V současnos   běží 
i zajímavé akce na matrace 1+1 
zdarma, další nabídky se připra-
vují,“ dodala majitelka. 

Program letošního ročníku
9.00 hod.  zahájení
9.10 hod.  taneční vystoupení 
9.30 hod.  ukázka bojového umění
10.00 hod.  dětské běhy
10.00 hod.  dě   do 5 let s rodiči (50 m)
10.10 hod. dě   do 5 let (50 m) 
10.25 hod.  přípravka hoši I. 6-7 let 
 (100 m)
10.35 hod.  přípravka dívky I. 6-7 let 
 (100 m)
10.45 hod.  přípravka hoši II. 8-9 let 
 (200 m)
10.55 hod.  přípravka dívky II. 8-9 let 
 (200 m)
11.05 hod.  přípravka hoši III. 10-11let 
 (800 m)
11.15 hod.  přípravka dívky III. 
 10-11 let (800 m) 

11.05 hod.  mladší žáci 12-13 let 
 (800 m) 
11.15 hod.  mladší žákyně 12-13 let 
 (800 m) 
11.25 hod.  starší žáci 14-15 let 
 (1 600m) 
11.25 hod.  starší žákyně 14-15 let 
 (1 600 m)
11.45 hod.  dětská skupina Kaštánci
12.30 hod.  hobby běh na 1 600 m
12.50 hod.  vyhlášení dětských běhů 
13.20 hod.  běh na 3,5 km
14.00 hod.  koncert - Markéta Konvič-
 ková s kapelou
15.20 hod.  hlavní běh na 10 km 
15.40 hod.  vyhlášení výsledků běhů 
 na 3,5 km
17.00 hod.  vyhlášení hlavního běhu

Boskovice - Poloprázdné bo-
skovické náměs  , sobotní ráno. 
Tři auta, deset běžců, dva trenéři 
a pět kilo banánů se vydává směr 
Suchý. Tréninková skupina projektu 
Připrav se a zdolej Běh za sedmizu-
bým hřebenem 2012 si vyzkouší ži-
vot profesionálů, jede na intenzivní 
soustředění. Nervózní mlčení, kde-
kdo se bojí odhalení tréninkového 
plánu připraveného na víkend. Dva 
dny galejí, obávají se.

Dopolední trénink zahajuje dvou-
denní dřinu. Při rozcvičce u rybníku 
běžecká parta zdraví slunce. Aspoň 
jedno pozi  vum, je teplo, je azu-
ro, je veselo. Protahování tuhých 
svalů však střídá tuhnu   úsměvu. 
Poprvé se běží kilometrový okruh 
lesem, přes mech, bahno, popa-
dané větve, tedy spíš haluze, přes 
kameny a malý potůček. Úkol zní 
jasně: dvě kolečka u  kat naplno, 
co to dá, pak krátká pauza a znovu 

ně dlouhých běhů. Hlavní závod, 
opro   loňsku zkrácený o několik 
stovek metrů, měří rovných deset 
kilometrů. Kratší variantu dlou-
hou tři a půl  síce metrů zvlád-
nou i méně trénovaní sportovci. 
A pro vyložené hobby běžce po-
řádají nenáročný závod na jednu 
míli. Malí závodníci se mohou tě-
šit na dětské běhy, vypsané podle 
různých věkových kategorií.

Kulturní nádech dodá prvnímu 
májovému dni doprovodný pro-
gram na Masarykově náměs  . 
Vystoupí regionální soubory a ka-
pely, mezi nejlákavější interprety 
patří Markéta Konvičková. 

Hledají se však nejen závodní-
ci a diváci, ale také dobrovolníci. 
„Potřebujeme pomoc při přípra-
vě závodu, v občerstvovacích sta-
nicích, místě startu a cíle či v pro-
storách pro VIP partnery,“ vypo-
čítává pořadatel Petr Bartošek. 
„Každý dobrovolník obdrží tričko 
určené pouze pro dobrovolníky 
a občerstvení,“ dodává. Pomoc-
né ruce se mohou hlásit na in-
ternetových stránkách závodu 
www.sportujsnami.cz.

Příprava míří do svého finále

V zámku připravili řadu akcí
Boskovice - Zámek v Boskovi-

cích připravil pro letošní rok řadu 
zajímavých akcí. Aktuálně zve na 
Velikonoce na zámku. V sobotu 
7. dubna čeká na návštěvníky od 
10 hodin Velikonoční jarmark se 
spoustou zábavy a občerstvení, 
včetně prohlídek zámku za sníže-
né vstupné. V neděli a v pondělí 
pak budou mimořádně připrave-
ny prohlídky zámecké expozice 
také za snížené vstupné. 

K již tradičním akcím budou 
patřit kostýmované prohlídky 
zámku pro dě   z mateřských 
a základních škol. Pro dě   bude 

připravena zkrácená prohlídka 
zámku oživená původními oby-
vateli a historickými hrami v za-
hradě (peškový turnaj, historická 
střelnice a další...). Kostýmované 
prohlídky budou probíhat 5., 6., 
12. a 13. června. 

Vybrané letošní akce
Květen
19. 5. Charita  vní koncert (ve 

prospěch o. s. Aurelius).
Červen
2. 6. Pohádková diskotéka.
18. 6. Concentus Moraviae.
Červenec

6. 7. Zahájení Boskovického po-
hádkového hřebínku.

12. 7. Noční kostýmované pro-
hlídky zámku.

29. 7. Zámecké šermování v za-
hradě.

Srpen
9. 8. Noční kostýmované pro-

hlídky zámku.
11. 8. Noc fi lmové Hudby - let-

ní open - air - účinkují B. Basiková, 
D. Bárta, D. Šinkorová a další.

18. 8. Fes  val Iberica, závěrečný 
koncert.

Září
8. 9. Zámecké hemžení.

Zeptali jsme se 
partnerů běhu

Proč jste se rozhodli podpořit 
Běh za sedmizubým hřebenem?

Zúčastníte se osobně některého 
ze závodů?

Luboš Jerry Procházka, 
majitel Western parku Boskovice, 

zástupce generálního 
partnera akce

1. Takové ak  vy podporujeme 
a vítáme, bereme to z naší strany 
jako přispění společnos  . A chci 
říct, že i s pořadatelem jsme na-
plánovali trasu tak, že se závodníci 
poběží přímo přes westernové 
městečko. 

2. Chceme určitě postavit za 
weternové městečku pě  člen-
ný tým. Neříkám, že poběžím já 
osobně, protože už budeme mít 
v tu dobu naplno rozběhlou se-
zonu, ale určitě akci podpoříme 
i  mto způsobem. 

Dominik Božek, 
jednatel společnos   MP Holding, 
zástupce hlavního partnera akce

1. Je to dobrá akce. A když jsem 
viděl v prvních dvou ročnících, 
jaký je o ni zájem, neváhal jsem. 
Myslím si, že je důležité podporo-
vat akce, které přitáhnou do Bos-
kovic další návštěvníky. 

2. Já tento rok asi ne, bohužel 
jsem vůbec netrénoval. Ale pod-
pořím syna v některém z dětských 
běhů.

Michal Hříbal, 
jednatel společnos   Auteco 

BS Boskovice, zástupce 
autopartnera

1. Akci podporujeme od začát-
ku. Proč? Líbí se mi. První ročník 
pro nás znamenal jen určitou for-
mu reklamy, ale už tam jsme po-
znali, že tuto záležitost podpoříme 
dlouhodobě. 

2. Ano, jsem přihlášený na de-
se  kilometrovou trať. První roč-
ník jsem ještě vynechal, na druhý 
ročník jsem se připravoval, ale 
nakonec jsem kvůli zranění nena-
stoupil, věřím, že tentokrát to už 
vyjde.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

 

reality

Hlavní partner:Hlavní partner: Generální partner:

Mediální partner:

Hlavní mediální partner:

Autopartner:

Partneři:

na trať, to samé. A znovu. A znovu. 
Někteří už jedno kolo vynechávají. 
Drsný start víkendu. Součet tras je 
8 + 3 kilometry na přesun.

Oběd a vymodlený odpočinek 
všichni velebí. Jenže se zdá být pří-
liš krátký. V žaludcích sotva slehne 
pečené kuře s pivem a už se musí 
najet na druhou fázi tréninku. Plán 
hlásí dvakrát 4 kilometry. Plus další 
tři na přesun od penzionu k vyty-
čené trase.

Nohy se ozývají dost hlasitě, 
někdo už mnohonásobně překo-
nal sám sebe. Třicátnice Helenka 
uběhla nejvíce sedm kilometrů 
v jednom dni, teď už si počítá 4x2 
+ 3 + 2x4 + 3 kilometry. Neofi ci-
álně pokořila trasu půlmaratónu, 
zvládla přes dvaadvacet kilomet-
rů. Dvouměsíční příprava s lidmi 
z Připrav se účinkuje. Lepší fyzička, 
lepší běžecké sebevědomí... Po 
noci odpočinku následuje repete 

ze soboty. Nedělní ráno nabízí zase 
jen rychlostní trénink, nejprve kilo-
metr, pak dva a půl, na závěr další 
kilometr,   zdatnější zvládají do-
konce dva. 

Závěrečný, ve dvou dnech už 
pátý trénink by si mnozí rádi odpus-
 li. Z cesty do boskovické posilovny 

se však stává nečekaná záchrana. 
Po hodinovém cvičení na strojích 
se svaly uvolňují a v krvi kolují jen 
endorfi ny. Přežili, užili si, získali 
jistotu. Na prvního máje zvládnou 
deset kilometrů Běhu za sedmizu-
bým hřebenem s přehledem. 

 Hana Trnečková
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Karel Malach

Boskovice - Padesátá a šede-
sátá léta devatenáctého stole   
byla mezníkem v životě českého 
národa. Uvolňovala se poli  cká 
sevřenost, došlo k celkovému pro-
buzení zájmu občanů o kulturu 
těla i ducha. Do této doby spadá 
zrod nejvýznamnější a nejstarší 
tělovýchovné organizace nejen 
u nás, ale i ve světě. Byl založen 
Sokol. V Boskovicích vznikl Sokol 
na podzim roku 1892. Na ustavují-
cí schůzi byl zvolen starostou JUDr. 
Josef Kirchmann, náčelníkem Ka-
rel Lipka. Zakládajících členů bylo 
sedmnáct. 

Jednota se stala součás   Mo-
ravskoslezské obce sokolské a byla 
přičleněna k Ras  slavově župě. 
Zpočátku cvičili členové Sokola 
v sále Záložny a po svolení místní 
školní rady v tělocvičně měšťan-
ské školy. Obleková komise pořídi-
la členům cvičební i výletní kroje 
a z darů byl zaplacen prapor zho-
tovený v místním klášteře, který 
se dochoval do dnešních dnů a je 
uložen v Muzeu Boskovicka. Prv-
ními odbory jednoty, kromě cvi-
čitelského, byly hudební, zábavní 
a výletní. Již tehdy se pomýšlelo 
na vlastní tělocvičnu a stavební-
mu odboru bylo věnováno 150 

zlatých. V roce 1898 vzniklo druž-
stvo žen pod vedením J. Sládkové. 
V roce 1899 byla zřízena veřejná 
čítárna v hos  nci pana Chaloup-
ky. Prodejem cihel získala jednota 
prostředky na stavbu tělocvičny. 
Za 3.500 zlatých jednota koupi-
la dům na Hálkově třídě od pana 
Hroníka. Od roku 1900 se v sokol-
ské zahradě pravidelně konaly ve-
řejné cvičení a slavnos  .  

Doba „První republiky“ byla 
nejslavnějším obdobím v ději-
nách Sokola. Každý rok bylo ně-
kolik veřejných cvičení, zvláště 
činným byl divadelní odbor. Duší 
kulturní činnos   Sokola byl v této 
době učitel Fran  šek Linda. Vý-
znamně se do činnos   Sokola 
zapojovali profesoři z gymnázia. 
V letech 1920, 1926, 1932 a 1938 
se jednota zúčastnila Všesokol-
ských sletů v Praze. Nemajetným 
členům přispívala na úhradu ná-
kladů. Nejen boskovický Sokol 
podporoval menšinové jednoty 
v německé jazykové oblas   ko-
lem Svitav. V roce 1938 měl Sokol 
v Boskovicích 874 členů.

Nejtěžší období pro Sokol byly 
naopak obě totality, které pos  hly 
český národ. V druhé světové vál-
ce byl Sokol zakázán a zahynuly  -
síce statečných členů. V roce 1945 
byl Sokol obnoven a vzepjal se 

V současnosti je zpracována architektonická studie na opravu interiérů sokolovny

Sokol v Boskovicích si připomíná výročí

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 28. 5. 2012. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , 
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci  kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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Zkro te divo inu
s prvot ídními stroji

Navštivte naši prodejnu:

Ak ní cena:

8.490 K
B žná cena: 10.790 K

Ak ní cena:

13.490 K
B žná cena: 15.990 K

Ak ní cena:

14.990 K
B žná cena: 17.490 K

Cena:

37.990 K

Ak ní cena:49.990 K  / 45.990 KB žná cena: 56.990 K  / 51.990 K

Ak ní cena:

9.490 K
B žná cena: 10.990 K

HUSQVARNA CTH 126 / CT 126
 Kompaktní zahradní traktory s integrovaným sb racím košem.
 Model CTH vybaven hydrostatickou p evodovkou, 
model CT manuální 6+1.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, ší ka sekání 77 cm, 
sb rací koš 200 l, výška sekání 20–80 mm.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305 
 Doporu ená pracovní plocha až 500 m2.
 Vhodný pro menší lenité plochy.
 Bezpe nostní alarm s PIN kódem.
 Výška sekání 20–50 mm.
 Hmotnost 6,7 kg.

HUSQVARNA 440 e-series
 Víceú elové farmá ské pily.
 Výkonný motor X-Torq redukuje spot ebu paliva a emise.
 Tlumení vibrací Low Vib.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg .

HUSQVARNA 323R-II
 Ergonomický výkonný k ovino ez.
 Snadné startování Smart Start.

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnost bez p íslušenství 5,1 kg.

HUSQVARNA LC 48V
 3 r zné systémy se ení: BioClip (mul ování), bo ní výhoz pose ené 
trávy a sb r do koše.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, ší ka sekání 48 cm, 
výška sekání 25–70 mm , objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu
0–5,4 km/h.

HUSQVARNA LC 48 e 
 3 r zné systémy se ení: BioClip (mul ování), bo ní výhoz pose ené 
trávy a sb r do koše.

 Robustní skelet z pozinkované oceli.
 Skrytá lanka.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 161 cm³, ší ka sekání 48 cm, výška 
sekání 25–75 mm, objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu 0–5,4 km/h.

V E L K O O B C H O D   
Kompletní sortiment kancelářských

potřeb a papírů,
obalové materiály

pro firmy a podnikatele.

BK - Masarykova 2, tel:  516 412 670
TASPA - BK  Blansko s.r.o.

opět ke své dřívější velikos  . Avšak 
rok 1948 byl další ranou, která ho 
srazila na kolena. XI. Všesokolský 
slet v roce 1948 byl mohutnou 
manifestací národa a zúčastnilo se 
ho 585  síc cvičenců. Potom byla 
tělovýchova sjednocena a v roce 
1951 založen ČSTV. V roce 1968 
se někteří členové pokusili i v Bos-
kovicích Sokol obnovit, ale byla to 
marná snaha.

Navázat na činnost v Boskovi-
cích se podařilo 12. června 1991, 

kdy proběhla ustavující schůze 
obnoveného Sokola v Boskovicích. 
Starostou byl zvolen Karel Kovařík. 
Přihlásilo se 405 členů. Sokolovna 
zůstala v majetku města a dlouhou 
dobu se nedařilo získat ji zpět. Až 
23. 11. 1998 Město Boskovice 
předalo sokolovnu do sokolských 
rukou formou daru. 

Od té doby Sokol hospodaří 
v rámci omezených fi nančních 
možnos   opět se svým majetkem. 
Během těchto let byla opravena 

fasáda, vyměněna okna, vybu-
dována nová střecha, opravena 
sociální zařízení. Ve spolupráci 
s Pivovarem Litovel opravuje So-

kol i restauraci. V současné době 
byla zpracována architektonická 
studie na opravu interiérů soko-
lovny a jednota hledá možnos   
získání fi nančních prostředků na 
tuto opravu. 
Činnost Sokola je i dnes bohatá. 

Sportovní část zajišťují basketbalis-
té a fl orbalisté. Zájmová sportovní 
činnost čítá kalane  ku starších 
žen, cvičení s gymbaly, zdravotní 
tělocvik, stolní tenis, street dan-
ce. Pod hlavičkou Sokola působí 
i ochotnická divadla: Ochotnické 
divadlo Mirka Konečného, Ochot-
nické divadlo Boskovice a Amatér-
ské divadlo NABOSO.

V červenci letošního roku se 
i boskovský Sokol zúčastní XV. Vše-
sokolského sletu v Praze na Letné, 
který bude završením jubilejního 
roku 150. výročí založení Sokola 
Pražského, 120. výročí založení 
Sokola v Boskovicích a 100. výročí 
postavení Sokolovny v Boskovi-
cích. 

Župa krále Jiřího na sletu v roce 1926.  Foto archivŽupa krále Jiřího na sletu v roce 1926.  Foto archiv

Muzeum otevřou novou expozici
Pokračování ze str. 10 
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet různá písařská náčiní, seznámit 

se s typy písma, úpravou písemnos  , peče  dly a podobně.
Muzeum se snaží do přípravy stálé expozice zapojovat také veřejnost. 

Proběhla například prezentace pro seniorskou skupinu a podařilo se 
také oslovit pamětníky, kteří přislíbili spolupráci. Je tedy možné, že se 
rozroste sbírkový fond. „Spolupracujeme také s Gymnáziem Boskovice. 
Konkrétně na pracovních listech pro stálou expozici. Studen   se tohoto 
úkolu ujali s nadšením. Už máme připravenou první verzi pracovního 
listu pro mateřské školy a pracujeme i na pracovních listech pro další 
věkové skupiny. Celkově se snažíme být otevřeni veřejnos  , aby se za-
pojovala do příprav a posléze zavítala i do nové stálé expozice,“ doplnila 
Dagmar Hamalová.  (hrr)

VOŠ ekonomická se představuje
Pokračování ze str. 9
Své znalos   a dovednos   si žáci a studen   VOŠ a SŠ prohlubují během 

exkurzí a sportovních kurzů v tuzemsku i zahraničí, účastní se soutěží 
pořádaných školou a jinými vzdělávacími ins  tucemi. Navíc díky spolu-
práci s vídeňskými školami si zdokonalují znalos   cizího jazyka a navazují 
nová přátelství. Společenský život školy v mnohém obohacují návštěvy 
kina a přednášek v Boskovicích nebo divadel v Praze, Brně a Prostějově. 
K dění ve škole se mohou žáci i studen   vyjádřit mimo jiné prostřednic-
tvím školního parlamentu nebo školního časopisu Občasník. 

Pavla Vondálová, kronikářka školy

Vyšší odborné studium – denní forma
● 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání se 
zaměřeními:   Finanční řízení podniku
    Daňové poradenství  
● 63-43-N/13  Finančnictví a bankovnictví
● 65-43-N/01  Cestovní ruch
● 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Přihlášky ke studiu pro I. kolo přijímáme do 
31. května. Přijímací řízení proběhne 29. 6. 2012. 

Kritéria jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

Den otevřených dveří: 
26. 4. 2012 od 8 do 16 hod. 

(po předchozí domluvě kdykoliv) 

HUSQVARNA Boskovice
Hálkova 2

Tel.: 516 456 297, 777 064 455
www.tlamka.cz

po-pá 8-12 a 13-17 hod., so 8-11 hod.
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Z  
Úřední začátek muži 15.30, dorost 12.45, žáci 10.00 (pokud není uvedeno ji-
nak)

sobota 7. dubna
Krajský přebor: Blansko – Rájec-Jestřebí.
I.A třída: Slovan Brno – Bořitov.
Okresní přebor: Rudice – Skalice.
III. třída: Vísky – Bořitov B. Kunštát B – Kotvrdovice. 
IV. třída: Jedovnice B – Vilémovice B. 
KP žáci: Blansko – Bohunice (10.30, 12.05).
OP st. žáci: Kotvrdovice – Olomučany (14.00). Kunštát – Letovice (13.30). 
OP ml. žáci: Knínice – Blansko B. Kunštát – V. Opatovice (11.45). Svitávka – 
Jedovnice (13.15).
OP ženy: Lipová – Ráječko (15.30). Drnovice – Kostelec B (v Kostelci, 
13.00).

neděle 8. dubna
Krajský přebor: Ráječko – Boskovice.
I.B třída: Ochoz – Lipovec. Kunštát – Medlánky. Černá Hora – Ivanovice.
Okresní přebor: Jedovnice – Olešnice. Kořenec – Blansko B. Olomučany – 
Sloup (12.45). Letovice – Doubravice. Šošůvka – Boskovice B. Vysočany – 
Drnovice.
III. třída: V. Opatovice – Ráječko B. Lysice – Vavřinec. Benešov – Knínice 
(v Boskovicích). Vranová – Lipůvka. Ostrov – Vilémovice. 
IV. třída: Olomučany B – Lažany. Adamov – Lažánky. Rozstání – Bukovina. 
Svitávka – Valchov. Voděrady – Doubravice B. Cetkovice – Lomnice. Kořenec 
B – Skalice B (12.45). 
Divize dorost: Blansko – Žďár (10.15, 12.30).
KP dorost: Kohoutovice – Boskovice (13.15, 15.30).
I. třída dorost: Slovan Brno – Lipovec (12.15). Kunštát – Medlánky (13.15). 
Šlapanice – Rájec-Jestřebí (13.15).
OP dorost: Jedovnice – Skalice (13.15). Kotvrdovice – Lipůvka (13.45). Ada-
mov – Č. Hora. Sloup – Ráječko (12.30). V. Opatovice – Voděrady (12.30). 
Cetkovice – Letovice. Vísky – Drnovice. Svitávka – Olešnice. 
KP žáci: Zbrojovka C – Boskovice (9.00, 10.45).
I. třída žáci: Rousínov – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.30).
OP st. žáci: Boskovice B – Lipůvka. Doubravice - Lipovec. Sloup – Rudice. 
Knínice – Cetkovice. Svitávka – Vísky. Lysice – V. Opatovice. 
OP ml. žáci: Olomučany – Č. Hora. Olešnice – Boskovice B.
Divize ženy: Kotvrdovice – Kostelec (10.30).
OP ženy: Kunštát – Boskovice (10.00). 

Úřední začátek muži 16.00, dorost 13.15, žáci 10.00 (pokud není uvedeno ji-
nak)

sobota 14. dubna
Krajský přebor: Boskovice – Blansko.
I. B třída: Švábenice – Černá Hora. 
III. třída: Lipůvka – Benešov. 
IV. třída: Vilémovice B – Olomučany B. Doubravice B – Cetkovice. 
Divize dorost: Břeclav B – Blansko (13.15, 15.30). 
OP dorost: Ráječko – Jedovnice (13.00). Lipůvka – Adamov. 
KP žáci: Boskovice – Blansko (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Ráječko – Kotvrdovice. 
OP ml. žáci: Olešnice – Knínice. Jedovnice – Olomučany (13.30). V. Opatovice 
– Blansko B (13.45).
OP ženy: Drnovice - Kunštát (16.00). Kostelec B – Lipová (15.00). Ráječko – 
Boskovice (16.00).

neděle 15. dubna
Krajský přebor: Rousínov – Ráječko (10.15). Rájec-Jestřebí – Podivín.
I.A třída: Bořitov – Čebín.
I.B třída: Ivanovice – Kunštát. Lipovec – Veverská Bítýška.
Okresní přebor: Vysočany - Jedovnice. Drnovice – Šošůvka. Boskovice B – 
Letovice. Doubravice – Rudice. Skalice – Olomučany. Sloup – Kořenec. Blan-
sko B – Olešnice. 
III. třída: Ostrov – V. Opatovice. Vilémovice – Vranová. Knínice – Kunštát B. 
Kotvrdovice – Vísky. Bořitov B – Lysice (12.45). Vavřinec – Ráječko B. 
IV. třída: Lažany – Adamov. Bukovina – Jedovnice B. Lažánky – Rozstání. 
Skalice B – Svitávka. Lomnice – Kořenec B. Valchov – Voděrady (ve Vodě-
radech). 
KP dorost: Boskovice – Starý Lískovec (9.00, 11.00). 
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Řečkovice (13.45). MCV Brno – Kunštát 
(13.30). Lipovec – Čebín (13.45). 
OP dorost: Č. Hora – Sloup. Skalice – Kotvrdovice (11.00). Olešnice – V. Opa-
tovice. Drnovice – Svitávka. Letovice – Vísky. Voděrady – Cetkovice (13.00). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Šlapanice (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Olomučany – Sloup. Rudice – Doubravice. Lipovec – Lipůvka. 
Lysice – Knínice. V. Opatovice – Svitávka. Vísky – Drnovice. Letovice – Cet-
kovice.
OP ml. žáci: Boskovice B – Svitávka (13.15). Č. Hora – Kunštát. 
Divize ženy: Studenec – Kotvrdovice (12.30).

KUPONY TIPOVAČKY NAJDETE NA STRANĚ 6

K   

Činnost Centra sportu
V letošním školním roce stále pokračuje v činnosti Centrum sportu při 

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská. Novinkou je kroužek bowlingu, který mohou 
od září navštěvovat děti prvního i druhého stupně. Ve spolupráci s bow-
lingovým centrem a pod trenérským vedením Hany Chládkové a Dušana 
Zeleného se učí základům bowlingu. Kroužek navštěvuje celkem 30 dětí. 
Děti z prvního stupně trénují ve čtvrtek od jedné do půl třetí, vede je Pe-
tra Fojtíková. Žáci druhého stupně navštěvují kroužek ve středu od dvou 
do půl čtvrté pod vedením Barbory Holánové. 

Děti měly možnost zúročit získané dovednosti při bowlingových tur-
najích. V prosinci se uskutečnil Vánoční turnaj. V posledním březno-
vém týdnu se konal Velikonoční turnaj, kde si děti mezi sebou zasoutěžily 
a byly za své výkony odměněny cenami, které věnoval majitel bowlingu 
Vlastimil Chládek.

Budeme rádi, když se v příštím školním roce zapojí do tohoto kroužku 
a v budoucnu i bowlingového oddílu i děti z ostatních škol, které budou 
mít možnost trénovat i více dní v týdnu pod vedením zkušených trenérů.

 Barbora Holánová, vedoucí Centra sportu

Z  

fotbal
III. třída: Vilémovice – V. Opatovi-

ce 2:3 (2:2), Mikšovský Petr 2 – Niessner 
2, Ostřížek Radim. Lipůvka – Ostrov 1:0 
(0:0), Srba. Knínice – Vranová hráno po 
uzávěrce. Kotvrdovice – Benešov 3:1 (2:0), 
Sehnal, Hansl, Kunc – Balaščák, ČK: An-
drlík (B). Bořitov B – Kunštát B 0:4 (0:1), 
Boček V. 2, Zámek A., Loukota. Vavřinec 
– Vísky 2:2 (2:1), Přikryl, Zemach – Dvořá-
ček, Martínek, ČK: Laštůvka (Vís.). Ráječ-
ko B – Lysice 1:4 (0:1), Prokop – Skoček, 
Jonášek, Opluštil, Jonáš.
  1.  Benešov  15  10  1  4  54:30  31 
  2.  Lipůvka  15  9  3  3  39:17  30 
  3.  Kotvrdovice  15  9  2  4  42:25  29 
  4.  Kunštát B  15  9  0  6  54:38  27
  5.  Ostrov  15  8  2  5  30:23  26
  6.  V.Opatovice  15  6  4  5  39:33  22 
  7.  Vilémovice  15  7  1  7  29:23  22 
  8.  Vranová  14  6  2  6  31:38  20
  9.  Knínice  14  5  4  5  22:20  19 
  10.  Vísky  15  5  4  6  27:34  19 
  11.  Lysice  15  5  3  7  30:35  18
  12.  Ráječko B  15  5  2  8  30:52  17 
  13.  Vavřinec  15  5  1  9  32:47  16 
  14.  Bořitov B  15  0  1  14  16:60  1 

IV. třída sk. A: Rozstání – Jedovnice 
B 3:1 (3:1), Kratochvíl R., Piták P., Voráč 
T. – Kouřil, Borek. Bukovina – Adamov 
1:2 (0:1), Mudrla J. – Malásek 2. Lažán-
ky – Olomučany B 6:1 (3:1), Kvasnovský 
P. 3, Klimeš 2, Jedinák – Polák. Lažany – 
Vilémovice B 5:0 (3:0), Raichl P. 2, Vrbka, 
Podrazil, Raichl D.
  1.  Adamov  15  12  2  1  68:22  38 
  2.  Lažany  15  12  1  2  65:21  37 
  3.  Lažánky  15  8  1  6  33:27  25 
  4.  Jedovnice B  15  6  2  7  35:54  20 
  5.  Bukovina  15  4  2  9  31:43  14
  6.  Olomučany B  15  4  2  9  18:37  14 
  7.  Vilémovice B  15  3  5  7  25:50  14 
  8.  Rozstání  15  3  1  11  18:39  10

IV. třída, sk. B: Kořenec B – Svitáv-
ka 1:1 (0:0), Schűlze – Chloupek. Skalice 
B – Cetkovice 0:1 (0:0), Najer. Lomnice-
Voděrady 2:0 (0:0), Barták 2. Doubravice 
B – Valchov 3:1 (0:0), Tenora 2, Schuch 
– Rauš.
  1.  Svitávka  15  13  2  0  46:10  41 
  2.  Voděrady  15  9  1  5  36:20  28 
  3.  Lomnice  15  9  1  5  34:26  28 
  4.  Cetkovice  15  6  2  7  33:38  20 
  5.  Doubravice B  15  5  3  7  28:36  18 
  6.  Kořenec B  15  5  2  8  30:35  17
  7.  Skalice B  15  5  1  9  21:33  16 
  8.  Valchov  15  2  0  13  19:49  6 

Divize st. dorost: Vrchovina – Blansko 
0:2 (0:1), Vágner, Hepp.
  1.  Sparta  15  14  1  0  58:9  43
  2.  Blansko  15  10  3  2  41:15  33
  3.  Pelhřimov  15  10  2  3  41:25  32
  4.  Prostějov  15  10  1  4  57:34  31 
  5.  Žďár  15  10  1  4  46:26  31
  6.  Otrokovice  15  9  0  6  47:38  27 
  7.  V. Meziříčí  15  7  2  6  33:29  23 
  8.  Havl. Brod  15  5  0  10  23:45  15 
  9.  Humpolec  15  4  2  9  23:39  14 
  10.  Líšeň B  15  4  2  9  25:54  14 
  11.  Vrchovina  15  4  1  10  33:47  13 
  12.  Veselí  15  3  3  9  19:46  12
  13.  Bohunice  15  3  1  11  23:40  10
  14.  Břeclav B  15  2  1  12  17:39  7

Divize ml. dorost: Vrchovina – Blansko 
3:1 (1:1), vlastní.
  1.  Sparta  15  13  1  1  42:16  40
  2.  Bohunice  15  10  2  3  50:16  32 
  3.  Havl. Brod  15  10  2  3  40:17  32 
  4.  Líšeň  15  9  3  3  33:16  30
  5.  Pelhřimov  15  8  2  5  30:28  26 

  6.  Blansko  15  7  4  4  32:29  25
  7.  Otrokovice  15  6  2  7  32:37  20
  8.  Vrchovina  15  5  4  6  27:38  19
  9.  Břeclav B  15  4  4  7  24:24  16
  10.  Žďár  15  5  1  9  20:25  16 
  11.  Prostějov  15  4  4  7  20:29  16
  12.  Humpolec  15  3  2  10  17:35  11 
  13.  V. Meziříčí  15  3  1  11  20:36  10 
  14.  Veselí  15  1  2  12  14:55  5

I. třída dorost: Slavkov - Rájec-Jestře-
bí 4:0 (2:0). Letonice – Kunštát 3:1 (2:1), 
Sojka. Lipovec – Tišnov 2:5 (1:2), Hebert, 
Koutný.
  1.  Slovan  15  14  0  1  52:12  42
  2.  Lipovec  15  12  1  2  55:28  37 
  3.  Řečkovice  15  10  1  4  53:16  31
  4.  Medlánky  15  9  2  4  57:29  29
  5.  Slavkov  15  9  2  4  45:20  29
  6.  Šlapanice  15  9  0  6  34:36  27
  7.  Čebín  15  7  3  5  32:35  24
  8.  Vev. Bítýška  15  6  0  9  32:36  18
  9.  Rousínov  15  5  1  9  50:41  16 
  10.  Tišnov  15  5  1  9  27:35  16 
  11.  MCV Brno  15  5  0  10  41:52  15
  12.  Letonice  15  4  2  9  21:61  14
  13.  Kunštát  15  2  0  13  18:65  6
  14.  Rájec  15  1  1  13  13:64  4

OP dorost, sk. A: Sloup – Jedovnice 4:4 
(3:2), Štreit 2, Burgr T., Bezděk – Pešička, 
Nezval, Pernica, Galita Jan. Ráječko – Ada-
mov 3:0 (0:0), Divácký, Nečas, Hlaváček. 
Černá Hora – Kotvrdovice 1:2 (1:0), Kup-
ka – Kučera, Hédl. Lipůvka – Skalice 6:1 
(3:0), Charvát 5, Hochman – Braunšléger. 
  1.  Lipůvka  15  11  2  2  64:18  35
  2.  Ráječko  15  9  6  0  48:15  33 
  3.  Jedovnice  15  9  4  2  45:11  31 
  4.  Sloup  15  7  4  4  63:26  25
  5.  Č.Hora  15  6  1  8  32:32  19 
  6.  Kotvrdovice  15  6  1  8  32:52  19 
  7.  Skalice  15  2  0  13  18:89  6
  8.  Adamov  15  0  2  13  19:78  2 

OP dorost, sk. B: Svitávka – V. Opato-
vice 2:1 (0:0), Kamenický P., Chloupek L. 
– Ille L. Olešnice – Vísky 6:1 (4:0), Bře-
nek, Svoboda M. 2, Kintr, Kovář – Přikryl. 
Drnovice – Cetkovice 1:8 (1:4), Kopeček 
– Horák, Pospíšil 2, Sychra, Šmíd, Alexa, 
Jedlička. Letovice – Voděrady 2:0 (1:0), 
Koudelka, Novotný. 
  1.  Svitávka  15  12  2  1  74:17  38 
  2.  Letovice  15  10  3  2  49:18  33 
  3.  Cetkovice  15  8  1  6  48:41  25 
  4.  Olešnice  15  7  3  5  35:31  24 
  5.  V.Opatovice  15  6  3  6  30:23  21 
  6.  Vísky  15  5  2  8  28:44  17
  7.  Voděrady  15  3  0  12  17:51  9 
  8.  Drnovice  15  2  0  13  15:71  6

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KK 

Konstruktiva Praha 6:2 (3216:3042), Laho-
dová 532, Musilová D. 535, Nevřivová 476, 
Kalová 568, Daňková 529, Ševčíková 576.
  1.  Slavia  21  19  0  2  124,5:43,5  38
  2.  Přerov  21  15  2  4  112,0:56,0  32
  3.  Blansko  21  14  1  6  105,0:63,0  29
  4.  Jičín  21  12  0  9  82,0:86,0  24
  5.  Duchcov  21  11  0  10  82,5:85,5  22
  6.  Náchod  21  10  0  11  84,5:83,5  20
  7.  Zábřeh  21  8  3  10  79,0:89,0  19
  8.  Konstruktiva  21  8  0  13  73,5:94,5  16
  9.  Husovice  21  7  2  12  68,0:100,0  16
  10.  Val. Meziříčí  21  6  2  13  69,0:99,0  14
  11.  Šumperk  21  6  1  14  60,5:107,5  13
  12.  Chýnov  21  4  1  16  67,5:100,5  9

2. liga muži: KK Rostex Vyškov – TJ 
ČKD Blansko 4,5:3,5 (3366:3334), Němec 
528, Honc 574, Flek M. 571, Flek R. 566, 
Porubský 582, Kolařík 513. 

  1.  Val. Meziříčí  21  14  1  6  116,0:52,0  29
  2.  Olomouc  21  14  1  6  106,0:62,0  29
  3.  Opava  21  13  1  7  96,0:72,0  27
  4.  Rosice  21  13  1  7  95,0:73,0  27
  5.  Vyškov  21  12  0  9  91,5:76,5  24
  6.  Zábřeh  21  10  3  8  88,0:80,0  23
  7.  Blansko  21  9  3  9  79,5:88,5  21
  8.  MS Brno B  21  10  0  11  90,0:78,0  20
  9.  MS Brno A  21  10  0  11  81,0:87,0  20
  10.  Šumperk  21  7  0  14  67,0:101,0  14
  11.  Ratíškovice  21  5  0  16  60,0:108,0  10
  12.  Přemyslovice  21  4  0  17  38,0:130,0  8

3. liga muži: KC Réna Ivančice – TJ 
ČKD Blansko B 2:6 (3134:3155), Šplíchal 
481, Hlavinka 565, Flek J. 531, Šmerda 
514, Havíř 537, Procházka 527. 
  1.  Vracov  21  16  0  5  111,0:57,0  32
  2.  Benešov  21  15  0  6  114,5:53,5  30
  3.  Dubňany  21  12  1  8  94,0:74,0  25
  4.  Kutná Hora  21  12  1  8  88,5:79,5  25
  5.  Mistřín  21  12  0  9  94,0:74,0  24
  6.  Třebíč  21  10  1  10  85,0:83,0  21
  7.  Blansko B  21  10  1  10  79,5:88,5  21
  8.  Jihlava  21  10  0  11  82,5:85,5  20
  9.  Dačice B  21  10  0  11  82,5:85,5  20
  10.  Ivančice  21  8  0  13  68,0:100,0  16
  11.  Jihlava B  21  3  3  15  54,5:113,5  9
  12.  Č. Budějovice  21  4  1  16  54,0:114,0  9

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – HKK 
Olomouc B 2:4 (1660:1711), Řehůřková 
399, Slavíčková 426, Klimešová 374, Mu-
silová N. 461.
  1.  Olomouc B  14  13  0  1  64,0:20,0  26
  2.  MS Brno  14  9  1  4  53,5:30,5  19
  3.  Otrokovice  13  8  2  3  49,0:29,0  18
  4.  Odry  13  8  0  5  46,0:32,0  16
  5.  Zábřeh B  13  6  1  6  36,0:42,0  13
  6.  Blansko B  13  5  0  8  31,0:47,0  10
  7.  Nový Jičín  13  2  0  11  17,5:60,5  4
  8.  Vyškov B  13  0  0 13 21,0:57,0  0

Divize: TJ Zbrojovka Vsetín – TJ ČKD 
Blansko C 6:2 (3096:3035), Flek M. 495, 
Pliska 495, Musil 524, Stloukal 499, Hédl 
493, Henzl 529. 
  1.  Husovice B  23  19  1  3  128,0:56,0  39
  2.  Valtice  23  16  2  5  113,5:70,5  34
  3.  Ratíškovice B  23  14  1  8  103,0:81,0  29
  4.  MS Brno C  23  14  1  8  101,0:83,0  29
  5.  Prušánky  23  13  1  9  109,0:75,0  27
  6.  Čejkovice  23  12  0  11  90,0:94,0  24
  7.  Vsetín  23  11  1  11  98,0:86,0  23
  8.  Luhačovice B  23  11  0  12  94,5:89,5  22
  9.  Vyškov B  23  10  2  11  90,5:93,5  22
  10.  Sokol IV  23  10  1  12  88,0:96,0  21
  11.  Telnice  23  9  1  13  80,0:104,0  19
  12.  Blansko C  23  7  0  16  78,0:106,0  14
  13.  Otrokovice  23  6  0  17  68,0:116,0  12
  14.  Slavičín B  23  3  1  19  46,5:137,5  7

Okresní podniková liga, extraliga: 
Kadeřnictví ES – VVR A 1182:1237, Žit-
ník 260, Král 256 - Urbánek 252, Ševčík 
249. RI Okna – ČBE A 1162:1213, Ška-
roupka 253, Štrait 250 - Štrajt 260, Špi-
dla 255. ČBE A – Kuželkáři VB Leasing 
1287:1350, Štrajt 271, Špidla 266 - Nezval 
293, Malits M. 282. VVR B – RI Okna 
1274:1313, Kakáč 261, Černoch 258 - 
Štrait 289, Škaroupka 271. Catering – JE-
ZAT 1216:1237 Volf R. 260, Volf D. 250 
- Paul 268, Zuck 255. A je to – Kadeřnictví 
ES 1306:1229, Souček 276, Buchta 271 - 
Suchý 255, Král 253.
  1.  VB Leasing  16  14  0  2  1292,19  28
  2.  A je to  16  10  0  6  1248,13  20
  3.  VMS  15  9  0  6  1255,47  18
  4.  VVR A  15  9  0  6  1243,33  18
  5.  RI Okna  16  9  0  7  1241,25  18
  6.  ČBE A  16  8  0  8  1239,19  16
  7.  VVR B  15  7  0  8  1244,33  14
  8.  Kadeřnictví  16  6  0  10  1208,75  12
  9.  Catering  15  3  0  12  1205,47  6
  10.  JEZAT  16  3  0  13  1199,00  6 

1. liga: Blanzek – Rapid 1219:1196, 
Grim 267, Nejezchleb 248 - Růžička 

ml. 256, Brázda 254. BODOS – KSK 
1198:1279, Vybíhal 248, Rychtařík 247 - 
Valášek F. 274, Kocourek 268. Tech Tra-
ding – ITAB 1212:1239, Ošlejšek 265, 
Klimeš 249 - Maška 270, Musil 261. ČKD 
Turbo Technics – Koloniál 1171:1245, Buš 
263, Novotný P. 248 - Zouhar 266, Pytela 
255. AKK – Orel 1155:1205, Daněk 255, 
Slavíček 238 - Hének 269, Šoba 268. 
  1.  KSK  16  12  0  4  1252,63  24
  2.  Turbo Technics  16  11  0  5  1224,56  22
  3.  ITAB  16  11  0  5  1222,69  22
  4.  Tech Trading  16  8  0  8  1205,00  16
  5.  BODOS  16  8  0  8  1188,63  16
  6.  AKK  16  8  0  8  1161,13  16
  7.  Rapid  16  7  0  9  1184,38  14
  8.  Blanzek  16  5  0  11  1174,63  10
  9.  Koloniál  16  5  0  11  1171,50  10
  10.  Orel  16  5  0  11  1166,25  10 

2. liga: Hasiči – SPŠ 1172:1049, Majer 
251, Mynář 240 - Bezděková 240, Fejt 237. 
JMP – Psychodrama 1144:1071, Navrátil 
266, Dostál 233 - Bernard 250, Slepánek 
228. Eko system – Relax Club 1150:1101, 
Zouhar 245, Zouhar M. 239 - Nečas 233, Po-
lák R. 231. ČBE B – Profi  Weld 1084:1134, 
Troubil 228, Šlezinger 217 - Pokojová 253, 
Petříček 240. Nemocnice – Psychodrama 
1105:1021, Zavadil 240, Navrátil 235 – 
Málek a Bernard 224. Hasiči – Eko System 
1197:1116, Kleveta 263, Majer 255 - Zou-
har 237, Ďugoš 234.
  1.  Nemocnice  17  13  0  4  1160,76  26
  2.  Hasiči  17  12  0  5  1158,12  24
  3.  JMP RC  16  10  0  6  1151,94  20
  4.  ČBE B  16  10  0  6  1122,06  20
  5.  Profi  Weld  16  9  0  7  1130,25  18
  6.  Relax Club  16  8  0  8  1123,81  16
  7.  EKO System  17  7  0  10  1097,29  14
  8.  SPŠ  16  5  0  11  1094,38  10
  9.  Psychodrama  17  0  0  17  975,88  0

šachy
KP I: MS Brno – Lipovec 5,0:3,0, Pisk, 

Chládek Vl. 1, David, Handl 0,5.
  1.  Kuřim  11  9  1  1  53,0  32  28
  2.  MS Brno  11  9  0  2  53,0  33  27
  3.  Lipovec  11  8  0  3  52,5  32  24
  4.  Bystrc  11  7  1  3  45,5  18  22
  5.  Znojmo  11  5  2  4  44,5  20  17
  6.  Duras C  11  5  1  5  47,5  30  16
  7.  ŠK 64 Brno  11  4  1  6  41,0  18  13
  8.  Lokomotiva D  11  4  1  6  40,5  25  13
  9.  Ořechov  11  4  0  7  40,5  23  12
  10.  Lokomotiva C  11  3  1  7  41,0  20  10
  11.  Tišnov  11  2  1  8  33,5  18  7
  12.  Vinohrady  11  1  1  9  35,5  16  4

KP II: Vyškov B – Sloup 4,0:4,0, Po-
kladník, Hudec, Baránek, Špičák, Sedlák, 
Drochytka, Němec, Mikulášek 0,5. Ada-
mov B – Jevíčko 4,0:4,0, Trmač, Wiezner, 
Novotný, Masáková 1. Rudice – Kuřim 
B 5,5:2,5, Rada, Crhonek, Klinkovský 
Jiří, Klinkovský Jak. 1, Polách, Nejez-
chleb, Matuška 0,5. Blansko – Lipovec B 
4,5:3,5, Saida, Polách, Moc M., Palaš 1, 
Hroza 0,5 – Vavřínek, Ševčík D., Ševčík 
Milan 1, Flašar 0,5. Lipovec C – Boskovi-
ce 2,0:6,0, Ševčík Miloš 1, Ševčík Luboš, 
Kratochvíl J. 0,5 - Dobeš, Ševčík Leoš, 
Petr, Boháček, Veselý 1, Hubený, Dokou-
pil 0,5. 
  1.  Vyškov A  10  8  2  0  59,0  47  26
  2.  Rudice  10  8  1  1  51,5  34  25
  3.  Boskovice  10  7  2  1  49,0  35  23
  4.  Kuřim B  10  7  1  2  52,5  43  22
  5.  Blansko  10  5  2  3  39,5  27  17
  6.  Lipovec B  10  4  0  6  40,5  25  16
  7.  Vyškov B  10  2  3  5  35,5  15  9
  8.  Sloup  10  1  3  6  30,5  14  6
  9.  Jevíčko  10  1  3  6  28,0  19  6
  10.  Adamov B  10  0  4  6  28,0  16  4
  11.  Lipovec C  10  0  3  7  26,0  9  3

 (bh)

Pokračovala extraliga v kolové 
Želechovice, Svitávka - Pod záštitou Zlína pokračovala netradičně 

v Želechovicích extraliga v kolové. Letos nejvyšší soutěž hrají dvě muž-
stva ze Svitávky. Barvy SC hájí nově složená dvojice Jiří Hrdlička st., 
Pavel Loskot a MO Svitávku zastupuje Pavel Vitula s Milanem Nová-
kem. Zatímco dvojice z SC si v klidu uhájila druhé místo, když prohrála 
pouze s tradičními rivaly z Favoritu Brno ve složení Skoták, Šmíd a jinak 
všechny zápasy vyhrála, dvojici z MO se nedařilo. Nejen že neuhrála 
žádný bod, ale utočník Novák neudržel nervy na uzdě při sporných roz-
hodnutích rozhodčího a dostal zbytečnou červenou kartu za odhození 
kola. Náhradník mladý dorostenec Jiří Hrdlička junior se vůbec mezi 
elitou neztratil a dokonce vsítil hráčům z Plzně tři góly.  (bh, vz)

Zbraslavec 
postupuje

Zbraslavec - V posledních dvou 
utkáních krajské soutěže II. třídy 
dokončili stolní tenisté Zbraslavce 
své tažení za první pozicí úspěšně 
do konce. Jistotu postupu získali už 
v páteční předehrávce v Blansku. 

Blansko však duel začalo mno-
hem lépe než první vzájemné mě-
ření sil na podzim, tentokrát vyhrá-
li domácí obě čtyřhry a přestože 
Zbraslavečtí stav rychle otočili, 
větší náskok se jim získat nepo-
dařilo. Nakonec v přetahované 
o každý bod měli přece jen ma-
linko navrch hosté. V posledním 
duelu letošní sezony už si Zbrasla-
večtí mohli dovolit postavit i hráče 
z nižší soutěže, stejně tomu bylo 
i na straně domácího Sokola Brno. 
Zápas probíhal téměř ve formátu 
přátelského utkání, což symbolicky 
podtrhl i konečný výsledek. Dob-
rá umístění z předchozích sezon 
Zbraslavec letos korunoval prvním 
místem a po zásluze si pro příští 
rok vybojoval účast v krajské sou-
těži I. třídy. 

Výsledky: Blansko C - Zbrasla-
vec A 8:10 body: Kvíčala 3,5, Kutil 
L. 2,5, Procházka 1,5, Ševčíková 
0,5 - Křepela R. 4, Bezděk 3, Cet-
kovský 2, Krása 1. Sokol Brno I C 
- Zbraslavec A 9:9 body: Křepela R. 
3,5, Bezděk 2,5, Cetkovský 2, Kře-
pela Z. 1. TJ ČKD Blansko C – Orel 
Boskovice 10:7, nehl.  (bh, rk)
  1.  Zbraslavec  22  17  4  1  212:138  77
  2.  Silůvky  22  14  4  4  200:130  68
  3.  Mokrá  22  12  6  4  193:147  64
  4.  MS Brno E  22  12  2  8  171:151  60
  5.  Sokol I C  22  11  4  7  182:134  59
  6.  Otnice  22  12  1  9  186:163  59
  7.  Boskovice  22  8  3  11  164:181  49
  8.  Blansko C  22  7  5  10  156:175  48
  9.  Slatina C  22  7  4  11  153:181  47
  10.  Holásky  22  6  4  12  136:184  44
  11.  Hrušovany  22  6  2  14  149:191  42
  12.  N. Bránice  22  0  1  21  92:219  23

Brno, Hradec Králové - V so-
botu se v brněnské padesátce za 
Lužánkami uskutečnil 18. ročník 
plaveckých závodů Cena Brněn-
ského draka. V bazénu soupeřilo 
na 230 plavců z osmnácti českých 
a moravských oddílů. 

V Brně se představili i zástupci 
obou okresních plaveckých oddílů 
ASK Blansko a Minervy Bosko-
vice, a to od nejmladšího žactva 
až po mladší dorost. Obě druž-
stva vybojovala shodně po osmi 
medailích. Za blanenské bodovali 
na stupních vítězů Petra Pokorná, 

Veronika Zamazalová, Hana Kop-
řivová, Tomáš Chemčuk a Radek 
Burian, za boskovické pak Anna 
Tlamková, Andrea Husovská 
a Vojta Přibyl. Anna Tlamková 
patřila zároveň k nejúspěšnějším 
plavcům na závodech, neboť si 
doplavala pro tři zlaté a dvě bron-
zové medaile. Za svůj výkon na 
dvoustovce kraul získala pohár za 
nejlepší bodový výkon v kategorii 
mladšího dorostu. 

S mnohem větší konkurencí se 
museli potýkat blanenští plavci 
Michal Vencel, Jan Vencel a Do-

minik Špaček na Jarním poháru 
Hradce Králové. Po oba víkendo-
vé dny se tam konal již jeho 22. 
ročník, na který letos přijeli plavci 
ze čtyřiceti klubů z Moravy, Čech, 
Slovenska a Polska. Dvě medaile 
pro blanenské barvy vybojoval 
pouze Dominik Špaček. Přestože 
startoval po nemoci a jeho časy 
nebyly tentokrát takové, na jaké 
jsme zvyklí, vítězství ve své pa-
rádní disciplíně stovce prsa si vzít 
nenechal. Druhou medaili, která 
měla bronzovou hodnotu, získal 
v disciplíně 200 m znak. (vv)

Plavci Špaček a Tlamková vítězili

Bohumil Hlaváček
Pavel Voráč

Blansko - Jedno vítězství a jed-
na remíza v posledních zápasech 
základní části zajistily stolním 
tenistkám Blanska čtvrté místo 
a účast v play off první ligy, kde 
se střetnou s Vlašimí. 

Ta základní část vyhrála s ná-
skokem deseti bodů na druhé Boh-
nice. Play off začíná 14.  ubna, 
pořadí zápasů bude ještě upřes-
něno. Áčko mužů Blanska mělo 
před posledním dvojkolem již 
zajištěnu záchranu v soutěži, 
proto mohlo oba domácí zápasy 
odehrát v poklidné atmosféře. 
Konečné sedmé místo je po stra-
šidelném začátku sezony nakonec 
úspěchem.

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – 
SK Dobré B 7:3, Jirůšková, Ševčí-
ková 3,5. TJ ČKD Blansko – SKV 
Voděrady 5:5, Jirůšková, Ševčíko-
vá 2, Suková 1.

Utkání s desátým celkem tabul-
ky zvládlo Blansko i jen se dvěma 
hráčkami, protože Petra Suková 
vypomáhala B týmu se záchranou 
2. ligy. Tři body, které soupeř zís-
kal, tak byly dosaženy bez boje. 
Situace, která nastala v sobo-
tu u domácího týmu, se v neděli 
opakovala na straně soupeře. Se 
dvěma hráčkami tentokrát přije-
ly Voděrady. Sestry Jakubcovy 
předvedly velmi bojovný výkon a 
remízou udržely třetí příčku v ko-
nečné tabulce, o jeden bod právě 
před Blanskem.

2. liga ženy: SK Jihlava – TJ 
ČKD Blansko B 5:5, Trávníčková, 
Suková 2 Hrouzová 1. MS Brno – 
TJ ČKD Blansko B 1:9, Trávníč-
ková, Suková 3,5, Hrouzová 2. 

Remíza v Jihlavě a vysoká vý-
hra v Brně, to vše za pomoci Petry 
Sukové z A týmu, zajistily blanen-
ské rezervě deváté místo v koneč-
né tabulce a tím i druholigovou 
příslušnost pro příští sezonu.

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – 
KST Vsetín 10:2, Kvíčala D., Čák 
3, Dudík, Přikryl A. 2. TJ ČKD 
Blansko – OP Prostějov 7:10, Kví-
čala D. 3, Přikryl A., Čák 2.

Začátek utkání s posledním 
týmem tabulky Blansku nevyšel. 
Po obou prohraných čtyřhrách ale 
domácí zapnuli na vyšší obrátky 
a šňůrou deseti bodů v řadě do-
kráčeli k jasnému vítězství. V na-
pínavém duelu s Prostějovem byl 
vyrovnaný stav 7:7, závěr ale vy-
šel hostům.

Divize muži: Sokol Znojmo B 
– TJ ČKD Blansko B 10:4, Miku-
la, Voráč 2. MS Brno D – TJ ČKD 
Blansko B 10:0.

Zraněními decimovaný rezerv-
ní tým Blanska odehrál obě svoje 
sobotní utkání vždy jen ve třech 
hráčích, což znamenalo vysoké 
prohry se soupeři z horních pater 
tabulky. Konečné desáté místo tak 
znamená zachování divize i pro 
příští sezonu.

Blansko čeká v play off  Vlašim
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Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Máme za sebou již dvě jarní kola 
krajského přeboru. Jestli to tak 
půjde dál, budou fanoušci z na-
šeho okresu spokojení. Přišla sice 
první porážka, ale v přímém sou-
boji mezi Boskovicemi a Rájcem-
Jestřebím body někdo musel ode-
vzdat. Byli to hosté, přes nadějný 
začátek z jejich strany. Blansko 
jasně vyhrálo v Novosedlech, 
Ráječko i druhý domácí zápas 
zvládlo bez ztráty kytičky.

Novosedly – Blansko 0:3 (0:1). 
Branky: 8. a 73. Doležel, 55. Šenk. 
Blansko: Bednář - Bubeníček, 
Maška, Šplíchal, Šíp (78. Marti-
nec) - Jarůšek (65. Cupal), Dupal, 
Zouhar, Šenk (75. Beneš) - Dole-
žel, Crhák. 

Hrálo se ve značně nevlídném 
počasí. Agilní Blansko se záhy 
brankově prosadilo, když Zouhar 
vysunul Šenka a ten našel v jasně 
skórující pozici Doležela. Násle-
dující dvě šance Crháka zůstaly 
nevyužity, stejně jako Dupalova 
v závěru půle. 

V půli se vítr otočil v nepro-
spěch Blanenských, na jejich tr-
valém tlaku se ale nic nezměnilo. 
Střelec a asistent se v případě dru-
hého gólového zásahu v 55. minu-
tě tentokrát proměnili – nahrával 
Doležel a cílil Šenk. Brankový 

Blansko se po výhře v Novosedlech posunulo na druhou příčku. Ráječko opět doma vyhrálo

Okresní derby pro sebe rozhodly Boskovice

účet utkání završil opět Doležel, 
kterému naservíroval míč do tu-
tovky tentokrát Zouhar. 

Trenér Michal Kugler nemohl 
být nespokojen. „Tak ten vítr byl 
opravdu hodně silný, zima také 
dost slušná. Porazili jsme protiv-
níka, který doma často neprohrá-
vá, o to nás zasloužená výhra těší 
víc,“ podotkl.

Ráječko – Kuřim 3:1 (2:1), 
Koutný 2, Sehnal J. Ráječko: Ku-
čera (83. Trubák) – Neděla, Teno-
ra, Plch, Koutný – Štrajt (84. Sla-
víček), Kupský, Sehnal V., Tajnai 
(90. Žůrek) – Sehnal M., Sehnal J.

Kopecký a Badura zranění, 
Bartoš a Lajcman nemocní. Tre-
néru Olympie Zapletalovi se roz-
padla celá obrana, o to je výhra 

s regionálním soupeřem cennější. 
A staral se tentokát netradiční 
střelec. Tomáš Koutný se dvakrát 
z pozice beka vydal na standard-
ky do vápna hostí a jeho trefy se 
podobaly jako vejce vejci. Odra-
žený míč po závaru vždy dokázal 
propálit za záda soupeřova bran-
káře. Hosté podobným způsobem 
korigovali krátce před půlí na 
2:1. 

Po změně stran měla Kuřim více 
ze hry, nedostala se ale do výraz-
nější šance. Naopak se v ní dva-
krát ocitl domácí Martin Sehnal, 
ani jedno sólo ale neproměnil. Ani 
Koutný hattrick nezkompletoval, 
jeho bomba ze třiceti metrů jen 
zaduněla o břevno. A tak došlo na 
tradičního ráječkovského střelce. 

V 88. minutě uzavřel skóre po úni-
ku Jan Sehnal.

Hrálo se minulý víkend: Bze-
nec – Blansko 2:2 (2:2), Crhák, 
Zouhar. Znojmo – Rájec-Jestřebí 
1:3 (1:2), Vágner, Hájek, Mazal. 
Boskovice – Novosedly 4:0 (2:0), 
Vorlický 2, Horák Jan, Janíček. 
Ráječko – Rajhrad 5:3 (3:0), Se-
hnal M., Sehnal V. 2, Lajcman. 

Naplno nebodovalo jen Blan-
sko. Přitom bylo ke třem bodům 
v Bzenci velmi blízko. Dvakrát 
sice v první půli prohrávalo po 
ojedinělých brejcích domácích, 
vždy ale dokázalo srovnat. Přes-
tože se ve druhé půli hrálo jen 
na jednu bránu, na skóre se již ke 
smůle hostí nic nezměnilo. 

Prvotřídní senzace se zrodila ve 
Znojmě. Ráječtí domácí dokonale 
zaskočili v první půli a přestože 
museli odolávat silnému tlaku, 
výhru nejen dokázali uhájit, ale 
i z penalty Mazalem potvrdit.

Boskovice uhájily domácí tvrz 
bez větších problémů. Novosedly 
sice nebyly až tak odevzdaným tý-
mem, jak napovídá konečné skóre, 
přesto odjely s čtyřgólovým přídě-
lem.

V Ráječku se diváci nenudili. 
Po první půli vše nasvědčovalo 
exhibici Olympie, Rajhrad ale při-
šel ze šaten pokropen živou vodou 
a záhy to bylo 3:2. V přestřelce 
však domácí přece jenom soupeře 
přetlačili. 

  1.  Vracov  18  12  4  2  47:19  40
  2.  Blansko  18  8  8  2  36:21  32
  3.  Rousínov  18  10  2  6  31:21  32
  4.  Znojmo  18  9  4  5  36:30  31
  5.  M. Krumlov  18  9  4  5  22:19  31
  6.  Kyjov  18  9  3  6  27:16  30
  7.  Bzenec  18  9  3  6  26:15  30
  8.  Novosedly  18  8  3  7  19:26  27
  9.  Ráječko  18  8  2  8  24:23  26 
  10.  Boskovice  18  6  6  6  32:35  24 
  11.  Kuřim  18  5  5  8  31:34  20 
  12.  Rajhrad  18  4  7  7  24:32  19
  13.  Podivín  18  5  3  10  29:43  18 
  14.  Ivančice  18  4  5  9  25:27  17 
  15.  Rájec  18  3  3  12  15:39  12 
  16.  Zbýšov  18  3  2  13  16:40  11 

JAK PROBÍHALO DERBY…JAK PROBÍHALO DERBY…
Boskovice - Rájec-Jestřebí 3:1 (1:1). Branky: 35. Janíček (PK), 

61. Fojt, 86. Vorlický - 13. Hájek. Boskovice: Švéda - Adamec, Ho-
rák Jakub, Šafařík, Müller - Stara (82. Blaha), Černý (46. Vorlický), 
Horák Jan, Fojt J. (88. Přikryl) - Preč, Janíček. Rájec-Jestřebí: Klíma 
- Skácel, Pavlík, Štrof, Vágner - Sedláček, Hájek, Sedlák, Pokorný 
(74. Stupka) - Macháček, Pavlíček. 

Po vyhraném zápase ve Znojmě šli Ráječtí do utkání s pochopitel-
nou euforií. Ta se jim záhy posílila. Přestože oslabeni, vedli od 13. 
minuty díky gólu Hájka, který proměnil šanci po závaru po rohovém 
kopu. Jejich mírný tlak i nadále trval. Pak ale přišel zbytečný faul 
Pokorného a z penalty srovnal Janíček. 

Jak se trochu dalo očekávat, do dresu se v poločase opět převlékl 
domácí kouč Jiří Vorlický a na hře to bylo hned znát. V 61. minutě 
se prosadil přesně umístěnou trefou Fojt a poslal svůj tým do vede-
ní. Pečetil Vorlický, kterému gól parádně nachystal až do kuchyně 
šikovný Preč.

SLOVO TRENÉRŮSLOVO TRENÉRŮ
Jiří Vorlický, Boskovice: Byl to zajímavý zápas. Ve druhé půli 

jsme byli aktivnější a dovedli utkání k vítězství. Ráječtí jdou pod-
le mne správnou cestou. Budou nepříjemní každému soupeři, hrají 
s chutí a nadšením.

Jaroslav Málek, Rájec-Jestřebí: Oproti úspěšnému utkání proti 
Znojmu nám chyběli čtyři hráči a to bylo znát. Mimo jiné Mazal po 
červené kartě, Čepa stále není fi t po zranění. Uvidíme, jak to bude 
fungovat dál…

Bzenec – Blansko 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekBzenec – Blansko 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Pozvánka na 
derby

Sobota 7. dubna, 15.30
Blansko – Rájec-Jestřebí

Neděle 8. dubna, 15.30
Ráječko – Boskovice

Sobota 14. dubna, 16.00
Boskovice - Blansko  Foto adam.s Foto adam.s

Blanensko a Boskovicko - Jar-
ní část sezony I.B třídy začala pro 
tři týmy z našeho okresu s různý-
mi pocity. Zatímco ambiciózní 
Kunštát těsně podlehl v zápase 
týmů z čela tabulky Bohdalicím 
a Černá Hora přivezla bod z Me-
dlánek, dobře hrající Lipovec 
díky dvěma zásahům Miroslava 
Sedláka zdolal těžkého protivní-
ka z Tišnova.

Bohdalice – Kunštát 1:0 (0:0). 
Kunštát: Loukota I: - Loukota O., 
Horák, Hruška, Bednář – Boček, 
Šmerda, Vlasák, Král – Truhlář 
(80. Nedoma), Adámek. 

Kunštátští sehráli smolné utká-

ní. Ve vyrovnané první půli je 
podržel brankáře Loukota, kte-
rý kryl pokutový kop. Po změně 
stran měli více ze hry, pili však 
pomyslný kalich hořkosti až do 
dna, protože v 80. minutě inkaso-
vali gól. Ten, jak se později uká-
zalo, zůstal jediným a Bohdalice 
nadále vedou tabulku.

Medlánky – Černá Hora 1:1 
(0:1), Širůček. Černá Hora: Vorel 
– Kapoun, Mokrý, Sczyigel, Tatí-
ček – Jelínek (80. Peša), Širůček, 
Absats, Čech – Honsnejman, Sed-
láček (65. Klepáček). 
Černohorským vyšel první po-

ločas. Ve 32. minutě unikl po kří-

dle Čech a po jeho centru se prosa-
dil tvrdou střelou Širůček. Nejtěs-
nější vedení jim vydrželo až do 50. 
minuty, v níž po střele z hranice 
vápna domácí vyrovnali. Zápas již 
poté skončil dělbou bodů.

Lipovec – Tišnov 2:0 (2:0), 
Sedlák M. 2. Lipovec: Sedlák O. 
– Matuška, Sedlák O., Zouhar V., 
Kunc – Hebert (65. Pernica P.), 
Horáček L., Sedlák M., Sedlák R. 
(80. Marušák) – Zouhar M., Korá-
ček R. (86. Pernica J.).

Domácí se radovali již v 5. mi-
nutě, kdy Miroslav Sedlák otevřel 
skóre. Další jejich šance v první 
půli zůstaly nevyužity s výjimkou 

35. minuty, v níž se prosadil opět 
střelec první branky. Nepříliš dob-
ře hrající hosté se ve druhé pěta-
čtyřicetiminutovce již nezmohli 
na zvrat.  (bh)
  1.  Bohdalice  15  9  4  2  44:30  31
  2.  Kohoutovice  15  9  1  5  34:22  28 
  3.  Tišnov  15  8  3  4  25:21  27
  4.  Kunštát  15  8  2  5  28:19  26
  5.  Medlánky  15  6  6  3  27:21  24
  6.  Ochoz  15  6  3  6  23:21  21 
  7.  Lipovec  15  6  2  7  29:29  20
  8.  Černá Hora  15  6  2  7  27:27  20 
  9.  Ivanovice  15  6  2  7  25:28  20 
  10.  Švábenice  15  5  4  6  29:22  19
  11.  Rousínov B  15  5  4  6  16:17  19
  12.  FKD  15  4  4  7  18:32  16 
  13.  Vev. Bítýška  15  4  1  10  23:38  13 
  14.  Svratka  15  4  0  11  17:38  12

Lipovec začal výborně. Dokázal porazit Tišnov

Bořitovš   
začali smolně
Bořitov - Jarní premiéra jediné-

mu okresnímu zástupci v I.A třídě 
nevyšla. Bořitov doma padl.

Bořitov – Líšeň B 1:2 (0:1), 
Knies. Bořitov: Hlavoněk – Ja-
kubec, Jelínek, Koláček, Málek 
– Knies, Šmerda, Janíček (76. 
Feifer), Vavřík – Richtr (76. Ma-
reček), Bezděk. 

Hosté se ujali vedení již v 17. 
minutě po zpětné přihrávce a přes-
né střele k tyči. O vyrovnání se 
sice postaral Knies střelou zdálky 
v 57. minutě, po chvíli ale Bořitov 
znovu prohrával. Přes snahu o vy-
rovnání se již na stavu nic nezmě-
nilo. Bořitovští hráli od 20. minuty 
v deseti po zbytečném vyloučení 
Vavříka za řečnění.  (bh)
  1.  Šaratice  15  8  4  3  35:16  28
  2.  Vojkovice  15  8  3  4  28:19  27
  3.  Bosonohy  15  7  5  3  36:28  26
  4.  Líšeň B  15  8  2  5  29:27  26
  5.  Dobšice  15  6  7  2  37:25  25
  6.  Slavkov  15  7  2  6  32:26  23
  7.  Jevišovice  15  6  3  6  23:24  21 
  8.  Šlapanice  15  4  7  4  21:18  19 
  9.  Miroslav  15  5  3  7  17:22  18
  10.  Slovan  15  3  8  4  27:29  17
  11.  Bořitov  15  4  5  6  27:33  17
  12.  Čebín  15  3  5  7  15:23  14
  13.  Hrušovany  15  4  2  9  23:36  14
  14.  Mikulov  15  3  2  10  17:41  11

Bohumil Hlaváček

Blansko a Boskovicko - Nic 
nového pod sluncem. I po zimní 
přestávce se dostihy na čele tabul-
ky okresního přeboru soustřeďují 
na Sloup a blanenské béčko, bo-
skovické nadále drží krok. V pří-
mém duelu na samém dnu tabulky 
se zadařilo Letovicím.

Sloup – Rudice 3:0 (2:0), Petr-
žel 2, Nečas. 

Zasloužená výhra domácích. Ti 
vedli od 25. minuty díky zkušené-
mu Nečasovi, který uklidil z malé-
ho vápna nekompromisně míč do 
sítě. Kanonýr Petržel se trefi l popr-
vé do půle, aby po sólové akci do-
razil soupeře svým druhým gólem. 
Jedinou rudickou šanci bravurně 
zlikvidoval Polák. 

Blansko B – Olomučany 5:1 
(2:0), Pokorný 3, Beneš, Pernica – 
Klíma P.

Zápas se jevil vyrovnaně jen 
ze začátku. Skóre otevřel hlavou 
Beneš, zvýšil z penalty Pokorný. 
Po změně stran sice Klíma snížil, 
pak ale již měli hlavní slovo pou-
ze domácí, kteří dalšími třemi góly 
rozhodli zápas zcela jasně ve svůj 

Start jara svědčil domácím, pro   byly Letovice

prospěch. Pokornému se povedlo 
završit hattrick.

Drnovice – Jedovnice 3:1 (0:0), 
Španěl, Dvořáček, Haničinec – Bo-
rek.

Po bezbrankové vyrovnané prv-
ní půli otevřel skóre v 55. minutě 
Borek. Po pěti minutách přišlo vy-
rovnání a domácí pak svého soupe-
ře přetlačili. Hosté se sice zlobili 
kvůli některým sporným výrokům 

sudích, ale po zápase jejich trenér 
porážku sportovně přiznal.

Olešnice – Kořenec 3:0 (0:0), 
Kubíček, Kuda, Boček. 

Ve vyrovnaném zápase se šan-
cemi na obou stranách rozhodl až 
druhý poločas. V něm se domácí 
dostali v 60. minutě do jednobran-
kového vedení. Kořenec v závěru 
otevřel hru ve snaze o vyrovnání 
a byl, jak se říká, po zásluze potres-

tán, protože v samém závěru dva-
krát inkasoval. 

Doubravice – Šošůvka 2:1 
(1:1), Daněk M., Ondráček P. – 
Bezděk.

První branka padla ve 30. minu-
tě do sítě hostí po dorážce střely 
z úhlu. Do poločasu sice snížil 
pěkně z přímého kopu Bezděk, 
rozhodlo se ale v 56. minutě po 
hlavičce z malého vápna, na níž 

Blansko B – Olomučany 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Olomučany 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček

již Šošůvka nedokázala najít od-
pověď. 

Skalice – Letovice 0:1 (0:1), 
Prudil. 

Hosté byli po celé utkání lepší. 
Z velkého množství šancí ale pro-
měnili jen jednu. Ta rozhodla. Ve 
42. minutě se po pěkném centru do-
stal k míči Prudil a dal do prázdné 
brány rozhodující gól střetnutí.

Boskovice B – Vysočany 5:0 
(2:0), Pavel 2, Přikryl, Odehnal M., 
Jordánek, ČK: Jordánek – Němec R. 

Hosté mají problémy s kádrem 
pro jaro. V plné nahotě se to proje-
vilo při premiéře. O výsledku bylo 
jasno velmi brzy. Jen málokdo čekal 
tak jasnou výhru Boskovic, která 
přišla v podobě pětigólové nadílky.
  1.  Sloup  15  11  2  2  44:16  35 
  2.  Blansko B  15  10  2  3  40:16  32 
  3.  Boskovice B  15  8  3  4  41:25  27 
  4.  Olešnice  15  7  5  3  32:24  26
  5.  Doubravice  15  8  0  7  23:28  24 
  6.  Jedovnice  15  6  5  4  30:23  23 
  7.  Vysočany  15  6  2  7  27:22  20 
  8.  Olomučany  15  5  4  6  20:29  19 
  9.  Rudice  15  4  6  5  20:31  18
  10.  Drnovice  15  4  5  6  31:37  17 
  11.  Kořenec  15  4  5  6  16:23  17
  12.  Šošůvka  15  4  2  9  28:43  14 
  13.  Letovice  15  3  2  10  19:36  11 
  14.  Skalice  15  2  3  10  17:35  9

Předání ceny. Za první místo na 7. ročníku zimního turnaje O pohár měs-
ta Boskovice - DAHEPO CUP převzal před utkáním KP Boskovice – No-
vosedly cenu kapitán domácích Antonín Preč. Ceny předával zástupce 
fi rmy DAHEPO EURO Petr Dyčka a jednatel pořádající organizace Služby 
Boskovice Milan Strya. Foto archiv
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