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V Černé Hoře se sejdou lidé se srdcem na dlani
Radim Hruška

Černá Hora - Již poosmé se 
sejdou turisté v černohorském pi-
vovaru, aby zahájili svoji sezónu. 
Stane se tak v neděli 6. dubna. Ani 
letos nebude chybět pokus o usta-
novení nového českého rekordu. 
Tentokrát se bude jednat o co nej-
větší počet lidí na jednom místě, 
kteří mají srdce na dlani. Sčítání 
bude probíhat od 12 do 14 hodin, 
program na pivovarském dvoře 
pak vypukne ve 14.30 hodin.

Michal Záboj

Boskovicko - Velmi špatnou 
sezónu mají za sebou letos pro-
vozovatelé lyžařských tras na 
Drahanské vrchovině. Sněžné 
skútry ani jednou v zimě nevy-
jely. Sezónu bez běžkařů pocítily 
také restaurace v regionu.

Nedostatek sněhu a chybějící 
lyžaři se podepsali na nižších 
tržbách. Špatná sezóna byla v re-
stauracích znát. 

„Když byl pěkný víkend, tak 
dorazilo akorát pár turistů a cyk-
listů, ale lyžaři se vůbec neobje-
vili. O víkendech tak nebylo co 
dělat,“ říká Vít Koudelka, ve-
doucí restaurace Morava v Be-
nešově, který je jednou z křižo-
vatek značených tras a dodává: 
„Když je dost sněhu, tak je po-
hyb běžkařů celý den. Vaří se 
a vydávají jídla celý den. Lidi se 
sem do naší restaurace rádi vra-
cejí.“ Stejnou zkušenost mají ale 

i ostatní provozovatelé restaura-
cí v regionu.

Podobnou zimu jako tentokrát 
místní už dlouho nezažili. Sníh 
napadl pouze před Vánocemi 
a pak ještě trochu v lednu. „Le-
tošní sezóna pro běžkaře byla 
jedním slovem hrozná,“ říká 
starosta Suchého Jiří Vyklický. 
Běžkaře ale podle něj nic neod-
radí. Někteří vzali za vděk tím, 
co počasí na pár dnů nabízelo. 
„Sněhová pokrývka vystačila tak 
na to, aby po zamrzlém rybníku 
v nějakých deseti centimetrech 
sněhu běžkovali velcí fandové.“

Druhým místem, kde se dalo 
aspoň trochu projet, bylo golfové 
hřiště na Kořenci. „Koncem led-
na něco málo přece jen napadlo. 
Vítr sfoukal sníh do údolíček 
vytvořených na našem golfovém 
hřišti a tam se mohli alespoň 
jeden týden běžkaři vyřádit,“ 
popisuje Vlastimil Štefl z koře-
neckého golfového areálu s tím, 

že na ostatní okruhy se nedalo 
vyjet. Kvůli špatným sněhovým 
podmínkám tuto zimu ani jednou 
nevyjely skútry, kterými se pro-
tahuje běžecká stopa. 

Milovníci běžeckého lyžování 
přesto neztráceli naději. Po celou 
zimu na infocentrech v regionu 
zvonily telefony s dotazy, jest-
li se dá vyrazit na tratě. Vysoká 
byla i sledovanost webového 
portálu lyzarsketrasy.cz. V pří-
zeň počasí doufali i provozova-
telé tras. „Letošní sezóna ve mě 
zanechala jeden výrazný pocit. 
Radostné očekávání pravidelně 
se střídající se žalostným zkla-
máním,“ dodává Štefl.

Drahanská vrchovina nabízí 
šest okruhů pro běžkaře. V okolí 
obcí Suchý, Benešov, Protivanov 
a Kořenec mají k dispozici přes 
šedesát kilometrů značených tra-
tí. Na jejich vybudování získal 
mikroregion Boskovicko dotaci 
z evropských fondů.

O víkendu nebylo co 
dělat, říká hospodský 

o zimní sezóně

Loňský ročník akce. Foto Jaroslav OldřichLoňský ročník akce. Foto Jaroslav Oldřich

Čtěte 
každý den 
ČERSTVÉ 

ZPRÁVY na 
izrcadlo.eu

„Započítán bude každý, kdo 
prokáže že má srdce na dlani, tj. 
bude mít na dlani srdce namalova-
né, či vytetované nebo na ní bude 
mít položený předmět ve tvaru 
srdce (srdce perníkové, čokolá-
dové, kovové, papírové, zlaté...). 
Pro ty, co často vyráží na túru se 
svým čtyřnohým miláčkem, je 
započitatelné, když bude mít na 
dlani (tlapce) srdce i jejich pejsek. 
Každý započtený účastník bude 
označen na ruce razítkem, aby 
nemohl být započítán vícekrát. Po 
čtrnácté hodině proběhne ofi ciální 
zahájení letošní turistické sezóny 
v Moravském krasu a okolí a ná-
sledně vyhlásíme také výsledky 
rekordního pokusu. Účastníky, 
kteří budou mít nejoriginálnější, 

největší či nejmenší srdce na dla-
ni, bude čekat odměna,“ prozradili 
organizátoři akce.

Do Černé Hory vyrazí turisté také 
pěšky. Startovat se bude z Blanska 
(7.30 až 9.30 hod.) od zámku, kde 
budou k dispozici tratě 9, 12 a 20 
km. V Boskovicích je pak start na-
plánovaný na parkoviště u penzio-
nu Zlatá růže v 9.30 hod. Zájemce 
odveze autobus na začátek deseti 
a třináctikilometrové trasy.
Na nádvoří černohorského pivo-
varu bude připravena řada atrak-
cí. Příchozí navíc čeká posezení 
v příjemném prostředí, pohoštění, 
prezentace turistických zajímavos-
tí regionu a losování o zajímavé 
ceny. Aktuální informace naleznete 
na izrcadlo.eu.

Jedovnice znovu nabízejí přímý 
přenos z čapího života

Ruší noční klid
Lidé v Mladkově 
si stěžují na 
příliš hlučnou 
hospodu.

Více na straně 2

Začíná nová sezóna
Zámky na 
Blanensku 
a Boskovicku 
otevírají dveře.

Více na straně 4

Rozhovor s little cube
Vítězství nám 
ukázalo, že jsme 
schopní dělat 
velký věci, říkají.

Více na straně 5

Sport. Na nábřeží řeky Svitavy v Blansku už vyrazili první milovníci sportu. Využívají novou cyklostezku od 
autobusového nádraží po obchodní dům Billa. více na izrcadlo.eu Foto Michal Záboj

Muž zemřel 
pod koly
rychlíku

Letovice, Skalice - V pondělí 
17. března ve večerních hodi-
nách zahynul na železniční trati 
Letovice – Skalice na Svitavou 
osmatřicetiletý muž. Nehoda se 
stala ve 20.30 hodin, kdy muže 
srazil rychlík jedoucí z Prahy do 
Brna. Jak uvedl mluvčí Drážní 
inspekce Martin Drápal, stala se 
nešťastná událost na veřejnosti 
nepřístupném místě. Na českých 
železnicích zatím letos po střetu 
s vlakem v kolejišti zahynulo 59 
lidí, což je o 20 více než ve stej-
ném období loňského roku.  (hrr)

Turisté se 
projdou okolo 

Benešova
Benešov - Benešovští nad-

šenci turistiky zvou v sobotu 
12. dubna na 6. ročník Pochodu 
okolo Benešova a k Památníku 
letců. Start pro trasy od pěti do 
padesáti kilometrů se uskuteční 
v sobotu od 6 do 15 hodin. Na 
stokilometrovou trať turisté vy-
razí už v pátek večer. Start i cíl 
pochodu malebnou krajinou 
Drahanské vrchoviny je v be-
nešovské restauraci Morava. 
Účastníci obdrží plánek pocho-
du a pamětní list.  (moj)

Nejlepší elektronickou službu 
v kraji nabízí web Šebetova
Blanensko - V soutěži webových stránek měst a obcí se ani letos 

neztratili zástupci okresu Blansko. Prvenství v kategorii Elektronická 
služba získal Šebetov. Porotu přesvědčil jeho SMS Hlídač pohledá-
vek. Ve stejné kategorii pak obsadila společné druhé až třetí místo 
služba Ohlášení nedostatků z webu Petrovic, a to společně s Vyško-
vem. 

Krajskou Cenu veřejnosti letos získala webová stránka městysu 
Křtiny. Okres Blansko bodoval také v kategorii internetových stránek 
obcí. Třetí místo v ní obsadila Černá Hora. 

Jihomoravský kraj letos navíc vyhlásil zvláštní kategorii školský 
web. V ní obsadila třetí místo Vyšší odborná škola ekonomická a zdra-
votnická a Střední škola v Hybešově ulici v Boskovicích.  (moj)

Jedovnice - Na komíně Mateř-
ské školy v Jedovnicích se opět 
po roce objevili čápi. Každoden-
ní život těchto opeřenců teď mo-
hou zájemci sledovat on-line na 
internetu.

První čáp do městysu přilétl 
v pondělí. Další na sebe nene-
chali dlouho čekat. „Včera pak 
přiletěl druhý čáp a dneska dopo-
ledne už tam byl třetí. V hnízdě 

sedí dva čápi a ten třetí je sleduje 
opodál a občas se snaží na hníz-
do nalétávat,“ popsal uplynulý 
čtvrtek vedoucí jedovnického 
Infokanálu Josef Matuška, který 
se stará o on-line přenosy z čapí-
ho života.

Na hnízdo na komíně míří we-
bová kamera. Její obraz je do-
stupný na adrese www.jedovnice.
cz/capi čtyřiadvacet hodin den-

ně. „Kamera má i noční vidění, 
takže lidé mohou čápy sledovat 
i v noci,“ podotýká Matuška a do-
dal, že denně se na hnízdo podíva-
jí asi dvě stovky zájemců. Až čápi 
vyvedou mladé, návštěvnost se 
zvedne až na pět set lidí denně.

Čapí hnízdo sleduje i kamera 
v areálu jedovnické mateřské ško-
ly. Právě tam se před lety zrodil 
nápad opeřence sledovat.  (moj)
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Lidé v Mladkově si stěžují, 
noční klid jim ruší hospoda

K K
V kuchyni 

hořela fritéza
Adamov - Hasiči v sobotu 

29. března zasahovali u požáru 
v restauraci Výhybka v Adamově. 
Krátce před třetí hodinou odpo-
ledne tam vzplála fritéza v kuchy-
ni. Na místě hasiči našli jednu 
osobu, která se nadýchala kouře, 
a předali ji do péče záchranné 
služby. Požár byl zlikvidován 
jedním vodním proudem. Poté 
byl objekt odvětrán přetlakovým 
ventilátorem.  (moj)

Šestnáctiletý
měl přes dvě 

promile
Blanensko a Boskovicko - Na 

to, zda děti a mladiství nepopíjejí 
alkohol, se zaměřili v pátek 28. 
března ve večerních hodinách 
policisté v blanenském okrese. 
Bohužel se ukázalo, že policejní 
kontroly v barech, na diskoté-
kách, v klubech, restauracích, 
ale i na veřejných prostranstvích 
a benzínových čerpacích stani-
cích mají smysl. Během dvou 
hodin policisté jen ve městě Blan-
sku odhalili celkem 14 chlapců 
a dívek mladších 18 let, kteří byli 
pod vlivem alkoholu.

„Smutným rekordmanem veče-
ra byl šestnáctiletý mladík, který 
měl v dechu 2,05 promile. Poli-
cistům navíc při kontrole neprav-
divě tvrdil, že měl pouze jedno 
pivo. Další šestnáctiletý chlapec 
pak měl 0,92 promile alkoho-
lu v dechu a stejně stará dívčina 
0,82 promile. Nakonec si tyto 
tři výtečníky převzali zákonní 
zástupci a jejich chování, stejně 
jako dalších opilých mladistvých, 
bude dál řešit orgán sociálně 
právní ochrany dětí,“ uvedla bla-
nenská policejní mluvčí Iva Šeb-
ková. 

Kromě toho policisté také 
uložili pokuty servírce a kamará-
dovi jednoho mladistvého za to, 
že umožnili pití alkoholu právě 
mladším 18 let.  (hrr)

Mladík jel
rychle a boural

Obora - Lehkým zraněním 
dvacetiletého řidiče skončila 
havárie, která se stala v pátek 
28. března krátce před polednem 
mezi Oborou a Doubravicí nad 
Svitavou. Mladý řidič jel se Ško-
dou Felicií příliš rychle, nezvládl 
levotočivou zatáčku a vyjel ze 
silnice do svahu, kde se auto pře-
vrátilo na bok. Řidič, který podle 
zjištění policistů na místě havárie 
nebyl pod vlivem alkoholu, byl 
s lehkými zraněními převezen do 
nemocnice. Na vozidle vznikla 
škoda za asi 15 tisíc korun.  (hrr)

Zmizela kola 
za téměř 
sto tisíc

Černá Hora - Devět jízdních 
kol různých značek ukradl zatím 
neznámý zloděj ze zastřešeného 
a uzamčeného prostoru v jednom 
z penzionů v Černé Hoře. Pachatel 
tam v době od pondělí 24. března 
do středy 26. března vylomil zá-
mek od mříže a odnesl kola v cel-
kové hodnotě přesahující 95 tisíc 
korun. Policisté už případ vyšetřu-
jí pro podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže.  (hrr)

Policisté hledají
svědky nehody

Boskovice - Policisté šetří 
dopravní nehodu, která se sta-
la v úterý 18. března krátce po 
čtvrté hodině odpolední v Bosko-
vicích naproti hotelu Slávia smě-
rem k benzínové čerpací stanici 
Benzina. Při této nehodě se střetl 
autobus s jednaosmdesátiletou 
chodkyní, která byla lehce zraně-
na. Policisté v současnosti žádají 
svědky této nehody, kteří si všimli, 
jakým způsobem k ní došlo, aby se 
ozvali policistům na číslo 974 631 
251 nebo na linku 158.  (hrr)

Vyplašil
zloděje, lup 

zůstal v domě
Rájec-Jestřebí - Do rodinného 

domku v Rájci-Jestřebí se v úterý 
18. března dopoledne vydal krást 
zloděj. Do domku se dostal poté, 
co rozbil sklo u dveří a okno od 
koupelny. Do košíku na dvůr si 
nachystal dva notebooky a elek-
tronickou čtečku knih. Zvuk roz-
bíjejícího skla ale zaslechl soused, 
který zašel za otcem majitelky 
domu, a ten se pak vydal zjistit, 
co se děje. Zloděje tento duchapří-
tomný devětasedmdesátiletý muž 
na místě činu vyrušil, dokonce se 
jej pokoušel zastavit, ale zloděj 
utekl. Připravený lup ponechal na 
místě, přesto poškozením vyba-
vení způsobil majitelům škodu za 
téměř 13 tisíc korun.  (hrr)

Srazili se 
dva cyklisté

Blansko - Dva cyklisté ve věku 
sedmdesáti a osmapadesáti let 
jedoucí ve stejném směru od Skal-
ního mlýna do Blanska se srazili 
ve čtvrtek 20. března před šestou 
hodinou večerní. Jeden z nich 
totiž nedodržel bezpečnou vzdá-
lenost a narazil předním kolem do 
jízdního kola před ním jedoucího 
cyklisty. Po střetu oba cyklisté 
upadli na zem a jeden z nich se 
lehce zranil. Policisté při šetření 
dopravní nehody zjistili, že oba 
muži jsou pod vlivem alkoholu. 
Ten, který narazil do před sebou 
jedoucího cyklisty, měl v dechu 
0,68 promile alkoholu, druhý měl 
v dechu 0,28 promile. Posléze 
oba přiznali, že měli několik piv. 
Při nehodě vznikla škoda za asi 
jeden tisíc korun.  (hrr)

Opilý muž
jezdil po Rájci
Rájec-Jestřebí - Asi půl hodiny 

před půlnocí ve středu 19. března 
zastavili policisté v Rájci-Jestřebí 
osobní auto Škoda Felicia. Jak se 
brzy ukázalo, jeho jednačtyřiceti-
letý řidič byl značně pod vlivem 
alkoholu. Dechová zkouška u něj 
ukázala 3,01 promile alkoholu 
v dechu. Sám řidič pak policistům 
přiznal, že popil pivo a fernet. 
Policisté mu tedy zadrželi řidič-
ský průkaz a zakázali pokračovat 
v jízdě. Nyní je podezřelý ze spá-
chání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.  (hrr)

Vybral náklad 
z kamionu

Krhov - Ani náklad pod plach-
tou návěsu kamionu není v bez-
pečí. Přesvědčil se o tom řidič 
nákladního auta značky DAF, 
které bylo zaparkované na ben-
zínce v Krhově. Neznámý zloděj 
otevřel plachtu návěsu a ukradl 
asi 100 litrů motorových olejů 
značek Castrol, Valvoline a Ford 
v kartonových krabicích. Způso-
bil tak škodu za nejméně 20 tisíc 
korun.  (hrr)

Řidiče zastavil 
až plot

Boskovice, Mladkov - Doslo-
va bláznivou jízdu předváděl 
v úterý 18. března kolem půl 
čtvrté odpoledne v Boskovicích 
čtyřicetiletý řidič, který byl znač-
ně pod vlivem alkoholu. Nejpr-
ve nezvládl řízení na kruhovém 
objezdu. Když vyjížděl od Bos-
kovic směrem na Mladkov, vyjel 
se svým osobním autem Opel 
Astra do levé poloviny silnice, 
kde se bokem střetl s protije-
doucím autem Volkswagen Golf. 
Opilý řidič však na to, že způsobil 
dopravní nehodu, nedbal a pokra-
čoval v jízdě směrem do Mladko-
va. Tam jeho řidičské schopnosti 
opět selhaly a vyjel mimo silnici 
do plotu rodinného domku. Poli-
cisté pak na místě zjistili, že řidič 
má v dechu 3,31 promile alkoho-
lu. Sám se později přiznal, že si 
před jízdou dal nějaké pivo a tvr-
dý alkohol.  (hrr)

Michal Záboj

Mladkov - Obyvatelé Mladko-
va si stěžují na hluk z hospody. 
Ruší je hlasitá hudba a rozjaření 
hosté. Pro lokál v mladkovském 
obecním domě se proto teď hledá 
nový nájemce.

Problémy s rušením nočního 
klidu jsou prý v Mladkově už 
dlouho. Stěžovali si především 
lidé z domů v blízkosti hospody. 
„Stížnosti se týkaly hluku a toho, 
že provozovatel měl často ote-
vřeno až do rána,“ popsala za 
mladkovský osadní výbor Zdena 
Boháčková s tím, že obyvatelé 
hospodu v místě chtějí. Ovšem 
klidnější.

Provozovatel hospody Lukáš 
Novotný ale namítá, že problé-
my s hlukem nijak nevybočují 
z normálu. „S provozem hospody 
je vždycky spojený nějaký hluk. 
Bohužel v Mladkově jsou lidé, 
kteří si neustále stěžují,“ podotkl 
Novotný.

Mladkov je jednou z místních 
částí Boskovic a stížnost se tak 
dostala až na jednání radních 
města. Budova, kde hospoda síd-
lí, patří městu. Provozovateli kon-
čí nájemní smlouva a radní proto 

Amundsen Cup vstoupil do druhé desítky

Blansko - Dvě jedničky měl 
v názvu letošní ročník soutěže 
mladých barmanů, kterou tradičně 
pořádá Střední škola gastronomic-
ká Blansko. V Dělnickém domě 
se ve středu 19. března sešlo pět-
advacet soutěžících ze šesti škol, 
aby poměřili své znalosti a doved-
nosti. 

Hostem letošního jedenáctého 
ročníku byl i Radek Umlauf, kte-
rý v minulosti připravoval některé 

soutěžící, působil i v roli technic-
kého komisaře. „Teď momentálně 
působím ve Velké Británii, snažím 
se sledovat současné trendy a zdo-
konalovat v tomto oboru a vstře-
bávám informace. Byl jsem dříve 
na několika ročnících Amundse-
nu, teď jsem jich pár vynechal, 
tak jsem byl zvědavý, kam zase 
pokročil. Líbilo se mi, že podstat-
ně přibylo diváků. Příjemně mne 
překvapily například odvážnější 

trendy v tvorbě ozdob, které jsou 
jakousi korunou každého mícha-
ného nápoje. Populární napří-
klad začíná být kombinace ovoce 
se zeleninou,“ uvedl mimo jiné 
Radek Umlauf. 

Tradičně byla vyhlášena i celá 
řada doprovodných soutěžních 
kategorií. Například ta zaměřená 
na nezbytnou ozdobu míchaného 
nápoje. Mnohé z nich byly velmi 
nápadité. Letos v nich převládaly 

pomeranče a jahody. Byla zvolena 
i miss sympatie a její mužský pro-
tějšek, komise hodnotily i nejvtip-
nější název drinku.

Defi nitivní vítězkou letošního 
ročníku se stala Nikola Škrobová 
před Ivanou Vaněrkovou, obě repre-
zentovaly Slavkov a třetí příčka pat-
řila Denise Šindlerové z pořádající 
školy. Děvčata soutěži dominovala, 
ale mezi budoucími barmany bojo-
valo jen pět chlapců.  (ama)

Marta Antonínová

Blansko - U příležitosti stého 
výročí zpřístupnění dna propasti 
Macochy připravila včera Správa 
jeskyní České republiky zajímavý 
dar lidem na vozíčku. 

Dno propasti Macocha navští-
vily už milióny návštěvníků. Ten-
to pohled však nebyl umožněn 
vozíčkářům, kteří mohli navštívit 
jen Přední dóm Punkevních jes-
kyní. V přístupu na dno propasti 
jim bránily schody na návštěvní 
trase. 

„Proto vznikl už v roce 2012 
záměr úpravy turistické trasy, 
který by umožnil imobilním náv-
štěvníkům projet suchou částí 
Punkevních jeskyní až na dno 
propasti Macochy,“ řekl vedoucí 
Správy jeskyní Moravského krasu 
Jiří Hebelka. Důležité bylo prora-
zit hlinitokamenitý zával spodní 
části suťového kužele Reichen-
bachova dómu, a to mezi Hlinitou 
síní a Tunelovou chodbou, usku-
tečnily se i další úpravy tak, aby 
byla trasa průjezdná invalidními 
vozíky.

Vozíčkáři si mohou prohlédnout
propast Macochu i z jejího dna

„Vlastní stavební práce před-
cházela ražba průzkumné štoly 
v minimálním průlezném profi lu 
a vypracování projektové doku-
mentace. Práce na průzkum-
né štole byly zahájeny na jaře 
2013,“ uvedl Jiří Hebelka. Do 
konce minulého roku se podařil 
téměř třicet metrů dlouhý průraz 
závalu a rozšíření štoly od Andě-

la, po kterém následovalo statické 
zabezpečení stěn průkopu, pře-
místění rozvaděče, rozvodů vody 
a elektroinstalace, vybudování 
nového betonového chodníku 
a instalace osvětlení. „Pracovalo 
se většinou v odpoledních a noč-
ních hodinách tak, aby nebyl ome-
zen celoroční provoz Punkevních 
jeskyní,“ upřesnil vedoucí Sprá-

vy jeskyní a dodal, že ručně bylo 
vytěženo a odvezeno z jeskyně 
více než 200 m3 materiálu.

Upravená návštěvní trasa 
sice nesplňuje přísné paramet-
ry bezbariérového přístupu, ale 
s doprovodem a s pomocí pracov-
níků Punkevních jeskyní umožní 
vozíčkářům návštěvu dna pro-
pasti Macochy, o které Alexander 
von Humboldt prohlásil, že vel-
kolepější svého druhu neviděl.

Propast Macocha patří k nejvý-
znamnějším krasovým jevům ve 
střední Evropě. Byla známa odne-
paměti a její dno bylo v dřívějších 
dobách přístupné pouze shora, po 
lanech či žebřících. Prvním člově-
kem, který dle historických pra-
menů stanul na dně Macochy, byl 
brněnský minorita Lazarus Schop-
per roku 1723. Dne 30. ledna 1914 
se podařilo výzkumné skupině pod 
vedením profesora K. Absolona 
projít Punkevními jeskyněmi na 
dno Macochy. Na Velikonoce roku 
1914 byla nová trasa slavnostně 
otevřena a první návštěvníci mohli 
poprvé obdivovat monumentální 
propast i ze dna.Práce. Dělníci upravili trasu pro vozíčkáře.  Foto Michal Záboj

vypsali tendr na nového nájemce. 
Zpřísní se ovšem podmínky.

„Zástupci občanského aktivu 
je chtěli zpřísnit, a tak jsme jim 
vyhověli. Uvidíme, jestli bude 
někdo schopen a ochoten těmto 

podmínkám vyhovět,“ řekl bos-
kovický starosta Jaroslav Dohná-
lek (ODS).

Nový nájemce bude mít omeze-
nou otevírací dobu ve všední dny 
a v neděli do 23 hodin a v pátek 

a v sobotu do jedné hodiny po 
půlnoci. Bude také muset ztlu-
mit hudební produkci v lokále. 
Původní nájemce už předem 
oznámil, že se nového výběrové-
ho řízení zřejmě nezúčastní.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová  Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová
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I v uplynulém období si uchovalo gyneko-
logicko – porodnické oddělení vysoký stan-
dard v oblasti léčebně preventivní péče. 

Poskytuje komplexní služby v oblasti celé 
gynekologické operativy, včetně onkologic-
ké a urogynekologické. V minulém roce bylo 
provedeno celkem 737 velkých operací, tedy 
více než by odpovídalo naší spádové oblasti. 
Onkologická péče je poté komplexně zajišťo-
vána v úzké spolupráci s Masarykovým onko-
logickým ústavem v Brně. Tato spolupráce je 
na velmi vysoké úrovni ku prospěchu našich 
pacientek. 

V oblas   urogynekologické opera  vy se 
velmi rozvinula opera  va ženské inkon  nen-
ce (neudržení moči) s použi  m podpůrných 
pásek (TOT). V oblas   porodnictví se podařilo 
udržet stabilní trend v počtu porodů a vyso-
ké úrovně porodní péče. Naše porodnice je 
vyhledávána i řadou mimookresních rodiček. 
V roce 2013 bylo odvedeno celkem 835 po-
rodů, šest porodů dvojčat, 194 porodů bylo 
ukončeno císařským řezem. Na porodním sále 
je hojně využíván nadstandard. Je potěšitel-
né, že se zvyšuje počet otců u porodu, celkem 
u 681 porodů. Pacientky mohou využívat i epi-
durální analgezie a používat u porodu analge-
zii pomocí entonoxu – zmírňování porodních 
boles   vdechováním analge  cké směsi. 

Na oddělení je pod vedením prim. MUDr. 
Jana Machače stabilní personální situace, 

nově atestovali dva lékaři, lékaři i sestry se 
pravidelně zúčastňují celostátních doškolo-
vacích akcí. Primář oddělení MUDr. Machač 
byl školitelem urogynekologické operativy 

na mezinárodním sjezdu ve Zlíně. Na odděle-
ní pravidelně praktikují i medici z celé repub-
liky. Oddělení si udržuje výbornou pověst 
a je vyhledávaným pracovištěm.
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Ortopedické oddělení Nemocnice Bos-
kovice je držitelem akreditace Ministerstva 
zdravotnictví České republiky pro ortopedii 
a traumatologii pohybového aparátu. Je si-
tuováno ve čtvrtém patře nemocnice a dis-
ponuje 26 lůžky.

Oddělení zajišťuje péči klientům s one-
mocněním pohybového aparátu, především 
nosných kloubů. Operace jsou prováděny na 
moderně vybavených operačních sálech ne-
mocnice. 

Lékaři ročně provedou více než 900 opera-

cí. Oddělením projde za rok asi 1 000 přija-
tých pacientů. 

V operativě je především zastoupena:
- endoprotetika nosných kloubů včetně re-

vizních operací a rekonstrukčních operací po 
traumatech

- traumatologie pohybového aparátu s ne-
odkladnou i plánovanou operativou klasic-
kou i artroskopickou

- rekonstrukční a korekční výkony
- artroskopie velkých kloubů /asi 250 roč-

ně/
- řešení a léčba bolestivých syndromů po-

hybového aparátu
Ortopedické oddělení také zastřešuje am-

bulantní ortopedickou péči, která ročně pro-
vede kolem patnácti tisíc vyšetření včetně 
ambulantních operací.

Vzhledem k počtu klientů je čekací doba 
na plánované operace jeden až dva měsíce, 
na endoprotetické výkony pak asi tři čtvrtě 
roku.

Současná ortopedie se rychle rozvíjí pře-
devším v oblasti endoprotetiky a artrosko-
pických operací. Snahou boskovických lékařů 
je individuální přístup, komplexní a standar-
dizovaná péče.

V životě člověka je komunikace aktivitou, kte-
rou oznamuje svůj příchod na svět, a kterou se 
později během celého života neustále projevuje. 
A komunikace je i tím posledním, čím se nakonec 
z tohoto světa člověk „odhlašuje“. V posledních 
letech jsme však svědky nárůstu počtu klientů 
s narušenou komunikační schopností.

Porucha řeči se totiž projevuje v každém věku. 
Co bylo dříve spíše ojedinělé, se stává stále čas-
tějším jevem.

Zvláště dětí s vadou řeči stále přibývá. Mini-
málně každé třetí dítě předškolního věku trpí po-
ruchou komunikace nebo vadou řeči a až třetina 
školních dětí má stále problémy s výslovností. 
Přibývá ale také získaných neurogenních poruch 
řečové komunikace u dospělých osob. 

Nemocnice Boskovice proto poskytuje klientům 
s narušenou komunikační schopností, v rámci lo-
gopedické ambulance, logopedickou intervenci, 
kterou zajišťuje Mgr. Ivona Vitouchová - registro-
vaný klinický logoped s vysokoškolským vzdělá-
ním a s patnáctiletou specializací v oboru.

Logopedická péče je nově poskytována i v Ne-
mocnici Milosrdných bratří Letovice, a to jako 
detašované pracoviště Nemocnice Boskovice. 
V Letovicích ordinuje Mgr. Ivona Vitouchová kaž-
dé úterý.

Rozsah a intenzita poskytované péče klinického 
logopeda je individuální.

Ordinace klinické logopedie poskytuje kom-
plexní logopedickou péči, která zahrnuje logope-

dickou diagnostiku, intervenci i poradenství všem 
klientům. Cílem logopedické péče je dosažení ma-
ximálně možného obnovení narušené komunikač-
ní schopnosti a její využití v reálném životě.

Klinický logoped poskytuje kvalifikovanou péči 
dětem, mladistvým i dospělým. U dětí se často 
vyskytuje opožděný vývoj řeči, dyslalie, balbuties, 
vývojová dysfázie a jiné vady řeči. Poruchy řeči 
u dospělých vznikají nejčastěji v důsledku cévních 
mozkových příhod, kraniocerebrálních traumat, 
nádorů mozku… 

V současné době dále přibývá klientů i s poru-
chou polykání - dysfagií. Dysfagie je totiž často 
součástí jiných onemocnění – CMP, m.Parkinson 
a jiné.

Velkou skupinu dále tvoří kognitivně - komuni-
kační poruchy, které se vyskytují při dominantním 
postižení kognitivních a intelektových schopností, 
provázejících syndrom demence.

Klinický logoped při své práci využívá u klientů 
s různým typem narušené komunikační schopnos-
ti všech možných speciálně terapeutických me-
tod, reedukačních postupů a prostředků.

Stejnou péči, jakou věnuje klinický logoped 
svým klientům, se tak snaží věnovat i jejich rodi-
čům, partnerům a rodinám a edukovat je tak, aby 
se všichni aktivně zapojili při práci. Terapeutické 
působení se tak účastní klinický logoped, klient, 
i rodina.  

Klinický logoped se pravidelně zúčastňuje vzdě-
lávacích akcí pořádaných Asociací klinických lo-

gopedů ČR, různých seminářů a kurzů a aktivně se 
zapojuje a přednáší na konferencích a seminářích. 

Všechny nové poznatky a vědomosti se tak snaží 
dále využít při práci se svými klienty v praxi.
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Neurologická ambulance zajišťuje péči o pacienty s onemocně-
ním periferního, centrálního a autonomního nervového systému na 
pracovištích: - neurologická ambulance I,II - klinické vyšetření, poho-
vor s pacientem, - EEG laboratoř – vyšetření indikuje lékař zejména 
při podezření na záchvatová onemocnění, - EMG laboratoř – vyšet-
ření indikuje lékař při podezření na onemocnění periferních nervů 
či svalů.

Příklady onemocnění, se kterými se můžete obrátit na naše pra-
coviště: postižení centrálního nervového systému po úrazech, po 
cévních mozkových příhodách a při projevech mozkové aterosklerózy, 
Parkinsonova nemoc a jiné extrapyramidové poruchy např. třes kon-
četin a hlavy, demence, roztroušená skleróza mozkomíšní, zánětlivá 
nebo jiná ložisková postižení mozku, záchvatová onemocnění moz-
ku – nejčastěji epilepsie, bolesti hlavy, migréna, onemocnění míchy, 
bolesti páteře, onemocnění meziobratlových plotének s postižením 
nervových kořenů, polyneuropatie, například u diabetiků, postižení 
jednotlivých periferních nervů – úrazová nebo kompresivní neuropa-
tie (nejčastěji syndrom karpálního tunelu), poruchy nervosvalového 
přenosu a svalová onemocnění, neuralgie.

Objednat se k nám můžete i bez doporučení od praktického lékaře 
nebo specialisty a bez ohledu na místo vašeho bydliště.

Radiologické pracoviště nemocnice Boskovice je zrekonstruová-
no a je plně digitalizováno. Prioritou je přístrojové vybavení,  které 
odpovídá současným diagnostickým trendům. 

Celé oddělení je zapojeno do systému PACS s možností přeposílat 
obrazovou dokumentaci v rámci nemocnice, ale i na pracoviště jiných 
nemocnic. Vzhledem k široké škále vyšetřovacích metod, které na 
našem pracovišti provádíme, dokladovanému přístrojovému a per-
sonálnímu vybavení, jsme mohli požádat ministerstvo zdravotnictví 
o udělení akreditace našemu oddělení, kterou jsme na podzim 2013 
od MZ obdrželi. Akreditace umožňuje školit lékaře absolventy v obo-
ru radiologie a zobrazovací metody. Tedy lékaři v  přípravě k atestaci  
mohou značnou část svého předatestačního  vzdělávání absolvovat 
na našem pracovišti. Část vzdělávacího programu, např. stáže na 
magnetické rezonanci, kardiovaskulárním centru, či intervenční me-
tody mohou díky spolupráci s Fakultní nemocnicí Bohunice absolvo-
vat v Brně. Díky  ziskané akreditaci jsme již mohli na naše oddělení 
přijmout  novou lékařku, která posílí náš pracovní kolektiv.
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Od roku 2013 zajišťuje Nemocnice Boskovice pro své pacienty 
opět urologickou péči. Tato je realizována v rámci chirurgického od-
dělení pod vedením ordináře MUDr. Aleše Chromého. 

Péče je pro pacienty zajištěna jednak ambulatně, a to dva dny 
v týdnu, v úterý a ve čtvrtek, a dále pak v rámci chirurgické stanice 
B. Pacientům je zajištěna komplexní urologická péče, zahrnující dia-
gnostiku a léčbu onemocnění močového měchýře, ledvin, prostaty, 
zevního genitálu, infekcí močové soustavy, močových kamenů, potíže 
s únikem moči, řešení vývojových vad urogenitální soustavy, řešení 
potíží s erekcí. 

V neposlední řadě je pacientům věnována péče v oblasti uroon-
kologických onemocnění. Počet nemocných s karcinomem prostaty, 
ledvin či močového měchýře neustále přibývá, a je proto třeba jim 
věnovat patřičnou pozornost. Na centrálních operačních sálech ne-
mocnice Boskovice je pro pacienty zajištěna operační péče, zahrnuje 
komplexní portfolio výkonů, jak otevřených, tak endoskopických a la-
paroskopických.

Všem mužům, kteří dovrší padesáti let věku, je doporučeno absol-
vovat preventivní urologické vyšetření, z důvodu možnosti záchytu 
časných stádií karcinomu prostaty a následně jeho úspěšné léčby.
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Michal Záboj

Lysice - Už tuto sobotu se opět 
otevřou brány zámku v Lysicích. 
Jeho vedení pro návštěvníky při-
pravilo řadu lákadel. Na památce 
se například uskuteční rytířský tur-
naj a setkají se v něm naivní malíři 
na mezinárodním sympoziu.

Nejviditelnější novinku letoš-
ní sezóny ale lidé spatří hned při 
vstupu do zámku. Na mostě před 
hlavní budovou stojí další zrestau-
rovaná barokní pískovcová socha. 
„Apolona jsme restaurovali před 
dvěma roky. Teď jsme i díky be-
nefi čnímu večeru našli peníze na 
restaurování sochy Herkula. Tak-
že už máme na mostě dva krásné 
mladíky,“ říká kastelánka lysic-
kého zámku Martina Rudolfová 
a dodala, že obnova sochy přišla 
na asi sto tisíc korun.

Významnou novinku pro letoš-
ní sezónu ale najdou návštěvníci 
i na prohlídkové trase. V Ervíno-
vě knihovně uvidí nově zrestau-
rovaný obraz, který namaloval 
jeden z majitelů panství. „Plátno 
se jmenuje Zátiší se džbánem a se 

Na lysickém zámku se setkají naivní 
malíři, vzdají holt rodákovi

zbraněmi a jeho autorem je Ervin 
Dubský. Jsou na něm zobrazeny 
zbraně, které návštěvníci mohou 
vidět přímo v expozici,“ podotýká 
kastelánka.

Lysický zámek se také letos 
připojí svým dílem k roku pánů 
z Kunštátu. O působení rodu na 
lysickém panství budou informo-
vat panely hned u vstupu. „Máme 
ale připravený i speciální program 
s názvem Hold Jiřímu z Poděbrad. 
Bude to velký rytířský turnaj na 

koních,“ upřesňuje Martina Ru-
dolfová s tím, že na návštěvníky 
čekají i další akce.

Uskuteční se například tradiční 
Jaro na zámku. Letos akci přímo 
na návštěvnickém okruhu obo-
hatí předměty z depozitářů, jako 
jsou obrazy, porcelán anebo látky, 
které spojuje květinová výzdoba. 
Návštěvníci se mohou těšit také 
na Svatební show s živou svatbou, 
na noční prohlídky, výstavu jiřin 
nebo na koncerty z cyklu Concen-

tus Moraviae a vystupení Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers. 
Pro školní zájezdy pak zámek ve 
spolupráci s lesníky připravil nový 
program zaměřený na  ekologic-
kou výchovu.

Úplnou novinkou bude mezi-
národní setkání naivních malířů 
a výstava místního rodáka, před-
ního moravského insitního umělce 
Jana Hrušky. „Na zámku uspořá-
dáme dvouměsíční retrospektiv-
ní výstavu jeho děl. V srpnu pak 
přijedou naivní malíři z několika 
zemí. Díla, která na sympoziu vy-
tvoří, zůstanou na zámku,“ dodává 
lysická kastelánka. Obrazy se pak 
podle ní stanou základem zámecké 
sbírky naivního umění. 

Barokní zámek v Lysicích na 
místě renesanční vodní tvrze vyni-
ká skvostnými a bohatě zařízený-
mi interiéry i ojedinělou zahradou. 
Návštěvníkům tato od roku 2002 
národní kulturní památka předsta-
vuje životní prostředí a styl přední 
moravské hraběcí rodiny Dub-
ských z Třebomyslic. Ročně zá-
mek v Lysicích navštíví bezmála 
třicet tisíc lidí.

Rájec - Rájecký zámek letos ná-
vštěvníkům nabídne hned několik 
novinek. Podívají se třeba do běž-
ně nepřístupných prostor, čekají 
je zajímavé výstavy a na podzim 
také jedna premiérová akce.

Entrée do nové sezóny na býva-
lém sídle rodiny Salmů jako tra-
dičně obstarala výstava kamélií. 
Tentokrát mohli návštěvnici vidět 
tyto květy ve společnosti růží. Ofi -
ciální začátek sezóny ale nastane 
až v sobotu 5. dubna. 

Zámek se letos zapojil do ce-
lostátního programu Neobjevené 
památky. Návštěvníkům má připo-
menout objekty, které jsou méně 
navštěvované, ale v historii hrály 
významnou roli. „Program zajiš-
ťuje větší propagaci zámku a také 
více slev pro návštěvníky na růz-
né slevové karty. Heslo, které má 
v programu symbolizovat náš zá-
mek, zní: Rájec je kousek Francie 
v srdci Moravského krasu,“ upřes-

ňuje kastelánka rájeckého zámku 
Jana Kopecká. 

Jedním z největší lákadel sezó-
ny budou patrně mimořádné pro-
hlídky zámecké půdy. Návštěvníci 
se o státních svátcích 1. a 8. května 
dostanou do jinak uzavřených pro-
stor. „Návštěvníky zavedeme na 
půdu nad hlavní budovou zámku. 
Mohou si tam prohlédnout původ-
ní krovy, staré elektrické vedení 
a řadu dalších zajímavostí,“ přibli-
žuje kastelánka. 

Interiéry zámku letos obohatí 
šest nově restaurovaných portrétů 
rodiny Salmů. Během sezóny se 
uskuteční výstavy historických 
měřidel a dřevěných loutek a také 
několik pravidelných akcí, jako 
jsou oživené a noční prohlídky, 
koncerty v rámci cyklu Contentus 
Moraviae, výstava jiřin anebo sou-
těž ve vaření zvěřinového guláše. 
„Úplnou novinkou pak letos na 
konci října bude Hubertova jízda 

Památka jde do sezóny s heslem Rájec je 
kousek Francie v Moravském krasu

v zámeckém parku. Během akce 
bude otevřený zámek s interiéry 
vyzdobenými loveckými zbraně-
mi a dalšími tematickými předmě-
ty,“ dodává kastelánka rájeckého 
zámku Jana Kopecká.

Dnešní zámek nechal na místě 
původního vyhořelého objektu 

v letech 1763-1769 vystavět An-
tonín Karel ze Salm-Reifferche-
idtu. Stavba podle plánů italského 
architekta francouzského původu 
Isidora Amanda Marcela Canevala 
je ve stylu rokokového klasicismu. 
Zámek si ročně prohlédne na dva-
cet tisíc návštěvníků.  (moj)

Chrudichromy zvou na 
výstavu fotografií

Chrudichromy - Občanské sdružení Chrudichromský šípek pořádá 
další výstavu fotografi í příznačně nazvanou Chrudichromy v proměnách 
času. Snímky připomínají podobu obce a život jejích obyvatel ve dru-
hé polovině 20. století. Vernisáž výstavy v chrudichromském kulturním 
domě se koná v sobotu 5. dubna ve 14 hodin. Expozice bude přístupná 
také v neděli 6. dubna, v pátek 11. a v sobotu 12. dubna vždy od 15 do 17 
hodin.  (moj)

Lidé se na semináři dozví 
O rozvoji cestovního ruchu

Sloup - Místní akční skupina Moravský kras pořádá seminář s ná-
zvem Pověsti, legendy a historické příběhy v produktech venkovského 
cestovního ruchu. Uskuteční se ve dnech 3.- 4. dubna ve Křtinách. Sou-
částí semináře bude i blok o pravěké historii Moravského a Slovenského 
krasu a jejím potenciálu v cestovním ruchu. V pátek 4. dubna 2014 je 
připravena exkurze po zajímavých místech v regionu a v Brně spojených 
s pověstmi.  (ama)

Do Němčic přijede
spisovatel Arnošt Vašíček

Němčice - Nenechejte si ujít jedinečnou možnost setkat se s Arnoš-
tem Vašíčkem, skvělým člověkem a vypravěčem. V úterý 8. dubna se 
v kulturním domě v Němčicích uskuteční beseda s tímto cestovatelem, 
spisovatelem, scénáristou a režisérem. Začátek je v 17 hodin. Beseda 
bude doplněna originálními videonahrávkami. (ama)

Velikonoční jarmark na Podvrší
Vavřinec-Veselice - Už čtrnáctá turistická sezona na rozhledně Podvrší 

u Veselice bude zahájena na Bílou sobotu 19. dubna. Sdružení VESELICKÁ 
KAPLIČKA pořádá při této příležitosti Velikonoční jarmark, jehož cílem 
je mimo jiné propagovat regionální produkty. „Přímo v areálu rozhledny 
budou prodávat své výrobky i držitelé značky Moravský kras – regionální 
produkt. Pro návštěvníky akce je připravena ukázka zdobení dekorativního 
perníku, budou si moci například zakoupit med a další výrobky z včelích 
produktů, svatební koláče a další pečivo z pekárny ve Sloupě, plísňový sýr 
NIVA z Mlékárny Otinoves, kozí a ovčí sýry,“ uvedl Miloslav Novotný, sta-
rosta obce Vavřinec, jejíž součástí Veselice je. (ama)

V Blansku vystavuje první 
dáma slovenské výtvarné scény

Blansko - Galerie města Blanska hostí výstavu slovenské umělkyně 
Jany Želibské. Díla první dámy slovenské výtvarné scény, jak je Želib-
ská často titulována, na místě zůstanou až do 18. dubna.

Expozice Jany Želibské nazvaná Kus země původně vznikla pro Slo-
venskou národní galerii. Do Blanska se přesunula ze zámku ve Zvole-
ně. „Vystavuji tady většinou fotografi e akcí v přírodě. Vlastně jsou to 
takové sochy a instalace v přírodě a záznamy akcí, které se uskuteč-
nily,“ řekla po vernisáži Jana Želibská a pochválila vedení blanenské 
galerie i tamní výstavní prostory.  (moj)

V Kunštátě lákají na novou prohlídkovou trasu
Radim Hruška

Kunštát - Pro zámek Kun-
štát je letošní sezóna opravdu 
výjimečná, protože rok 2014 je 
Rokem pánů z Kunštátu, který 
je součástí projektu Po stopách 
šlechtických rodů. Hlavní udá-
lostí sezóny bude otevření nové 
expozice v dosud nepřístupných 
středověkých prostorách. Ex-
pozice V erbu tří pruhů - Páni 
z Kunštátu a jejich hrad bude 
otevřena 21. června. 

„Nový okruh bude zaměřen 
na starší historické období, tedy 
středověk a rod pánů z Kunštátu, 
který chceme právem prezentovat 
jako jeden z nejvýznamnějších 
šlechtických středověkých rodů 
na Moravě. Novinka bude posta-
vena na moderním trendu multi-
mediálních prohlídek, při kterých 
budou na návštěvníky čekat různé 

vizualizace a další lákadla. Budou 
si moci například vyrazit vlastní 
mince nebo zkusit tesat do kame-
ne,“ uvedl zástupce kunštátského 
kastelána Jan Celta.

Prohlídka bude částečně situo-

vána do sklepních prostor a bude 
zasahovat také do jižního křídla 
zámku, kde bude zpřístupněno 
goticko-renesanční přízemí s čer-
nou kuchyní. Tam se lidé dozvědí 
například to, jak se ve středověku 

připravovalo jídlo nebo něco o lé-
čitelství a dobových chorobách. 
Okruh bude začínat nejstarším ob-
dobím – tedy třináctým stoletím, 
kde bude představeno osidlování 
krajiny a stavba hradu. K vidění 
budou modely zobrazené vývo-
jové fáze hradu, ale také právní 
věci, jako listiny mapující, jak se 
v té době řešily například převody 
a evidence majetku. Chybět nebu-
de ani zmínka o vojenství spojená 
například s dobýváním hradu. 

Prohlídková trasa bude zasa-
hovat i do venkovního prostoru. 
Přímo z prohlídkové trasy bude 
zpřístupněn zámecký parkán na 
západní straně. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout i poměr-
ně dobře dochované renesanční 
opevnění zámku.

Návštěvnická sezóna začne le-
tos na kunštátském zámku pro ob-
jednané skupiny 19. dubna. 

Letovický zámek si návštěvníci projdou sami, uvidí postup rekonstrukce
Letovice - Letovický zámek tvo-

ří mezi památkami regionu trochu 
výjimku. Zatímco na ostatních si 
mohou návštěvníci prohlédnout 
vybavené „našlechtěné“ pokoje, 
v Letovicích mohou spíše sledovat 
průběh rekonstrukce památky. Její 
vlastník Bohumil Vavříček se sna-
ží každoročně nabídnou příchozím 
něco nového.

„Letos jsme měli celou zimu 
zavřené a pokračovali v opravách. 
Podařilo se dokončit druhý svateb-
ní apartmán a v dubnu veřejnosti 
představíme také dámský pokoj. 
Kvůli teplému počasí letos otevírá-
me dříve. Už nyní mohou zájemci 
do Letovic přijet o víkendech od 
9 do 17 hodin. Hlavní sezóna za-
číná v květnu, kdy máme otevřeno 

každý den od 9 do 18 hodin,“ uvedl 
Bohumil Vavříček.

Prohlídka zámku Letovice začí-
ná na nádvoří výkladem průvodce 
o historii a současnosti stavby. Poté 
už lidé pokračují „po vlastní ose“. 
Na návštěvníky čeká mimo jiné zá-
mecká kaple, pětašedesátimetrová 
studna, vinné sklepy nebo mučírna 
s hladomornou. „Hned na začátku 

trasy je k vidění výstava fotografi í 
s názvem Jak vypadal zámek před 
rekonstrukcí. Po prohlídce přízemí, 
prvního a druhého patra se turisté 
dostanou na vyhlídkový balkon, 
z kterého mohou sledovat Letovice 
a okolí,“ doplnil Vavříček s tím, že 
pro lidi je kromě zookoutku a mu-
zea zemědělské techniky připrave-
na také řada akcí.

První letošní výstava začne 26. 
dubna a představí současné špa-
nělské umění. Kromě toho se mo-
hou návštěvníci těšit na hudební 
festivaly, koncerty nebo historic-
ký jarmark. Každou první neděli 
v měsíci se navíc na zámku koná 
burza starožitností a různých sběra-
telských kuriozit. 

Zámek Letovice byl ve druhé 

polovině 20. století účelově vyu-
žíván a neudržován. Byl vrácen 
v restituci hraběti Alexandru Kál-
nokymu, který zámek v roce 2004 
- v té době z něj byla téměř ruina - 
prodal Bohumilu Vavříčkovi z Bo-
skovic. Majitel intenzivně pracuje 
na rekonstrukci a jeho záměrem je 
zachránit tuto památku pro budoucí 
generace.   (hrr)

V  
Zámek Boskovice

Otevírací doba: Každý den mimo pondělí. Duben a říjen pouze 
pro objednané skupiny nad 25 osob. Květen všední den - zámecký 
areál otevřen od 9 do 16 hodin. Květen až srpen víkendy - zámecký 
areál otevřen od 9 do 17 hodin.

Vybrané akce na zámku: 5. dubna - Zahájení turistické sezóny 
v Boskovicích, 20. a 21. dubna - Velikonoční prohlídky (10.30, 12, 
13.30 a 15 hod.), 30. dubna – Čarodějáles, 3. - 4. a 11. – 10. června 
- Dětské dny - kostýmované prohlídky zámku s doprovodným progra-
mem v zahradě pro děti MŠ a ZŠ.

Hrad Boskovice
Otevírací doba: Za příznivého počasí otevřeno již nyní o víkendech 

od 11 do 16 hod. Duben a říjen soboty, neděle a svátky od 10 do 16 hod. 
Květen, červen a září úterý – pátek od 10 do 16 hod., soboty, neděle 
a svátky od 10 do 18 hod. Červenec a srpen denně od 9 do 18 hod.

Nový hrad
Otevírací doba: Vzhledem k příznivému počasí je hrad zpřístup-

něn pro veřejnost již nyní o víkendech od 10 do 17 hod. Po tuto dobu 
je v provozu i hradní šenk. 

Nový hrad hostí pravidelné historické jarmarky, termíny jejich ko-
nání jsou: 18. - 21. dubna, 10. - 11. května, 14. - 15. června, 19. - 20. 
července, 11. - 12. října a 15. - 16. listopadu. 

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška



Michal Záboj

Ráječko - Ráječko rozšíří svou 
základní a mateřskou školu. Na 
nový pavilón obec získala evrop-
skou dotaci. Stavba začne nejspíš 
ještě letos v létě.

Přístavbou Ráječko vyřeší pře-
devším problém s nedostačující 
kapacitou mateřské školy, která 
slouží také pro nedaleký Spe-
šov a Horní Lhotu. „Naše školka 
je spádová. Už jsme vyčerpali 
všechny možnosti, jak její kapa-
citu rozšířit,“ říká starosta Ráječ-

ka Vít Rajtšlégr (ČSSD) s tím, že 
na zvýšení počtu míst v mateřin-
ce má také zájem místní továrna 
Tyco.

To potvrzuje generální ředitel 
společnosti Antonín Kala. Nová 
místa v mateřské škole totiž pak 
budou moci využívat i děti za-
městnanců fi rmy. „Pro společnost 
Tyco jako lokálního zaměstnava-
tele je jakékoliv rozšíření infra-
struktury služeb obce přínosné 
nejen s ohledem na zaměstnanost, 
ale i zjednodušení návratu stáva-
jících zaměstnanců po rodičovské 

dovolené,“ podotkl generální ře-
ditel.

Nový pavilon vyroste hned ved-
le stávající budovy školy. V příze-
mí vznikne nová učebna pro žáky 
základní školy, v patře pak nová 
třída mateřské školy. Pavilon bude 
propojen se stávající budovou, ale 
bude mít vlastní sociální zařízení 
i zázemí pro učitele.

„Tím pádem, pokud bychom 
v budoucnu zjistili, že máme ka-
pacitně zbytečně velké prostory, 
tak je můžeme oddělit a použít na 
cokoliv jiného,“ podotýká starosta 

Rajtšlégr a dodává, že školka na-
bídne pětadvacet nových míst.

Pokud se výběrové řízení na 
dodavatelskou fi rmu uskuteční 
bez komplikací, stavba začne letos 
v létě. Náklady se odhadují na více 
než třináct milionů korun, ze kte-
rých drtivou většinu činí evropská 
dotace. Hotovo má být do začátku 
školního roku 2015/2016.

Kapacita mateřské školy v Rá-
ječku v současnosti činí 53 dětí 
ve dvou třídách. Základní školu 
navštěvuje ve třech třídách pade-
sátka dětí.
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Ráječko rozšíří školku, zájem 

na tom má i fi rma Tyco
D    ...

Li  le cube. Zleva Petr Hos  čka, Honza Hilfed, Jan Kolář a Michal Fíbek. Foto li  lecube.cz

Michal Záboj

Blansko - Filmaři ze studia 
little cube mají za sebou účast 
na festivalu Filmapalooza v New 
Orleans. Na přehlídku tým, jehož 
členové pocházejí z Blanenska, 
nominovalo vítězství v soutě-
ži Prague 48 Hour Film Project. 
Tvůrci v ní museli natočit fi lm 
během dvou dnů. S vítězným 
snímkem „Kašlu na to“ little cube 
vyrazili do New Orleans. 

„Pořadatelé festivalu vyhlási-
li vítěze kategorií, žádné pořadí 
nebylo. Osobně si myslíme, že 
jsme na tom byli líp než hůř. Ve 
srovnání se všemi zeměmi jsme 
byli spíš v té lepší polovině,“ říká 
jeden z týmu Michal Fíbek (25) 
a jeho kolega Jan Kolář (24) do-
dává: „Já bych neřekl v polovině, 
ale spíš ve čtvrtině. Byly tam fi l-
my, nad kterými jsem sám kroutil 
hlavou, že se tam vůbec mohly 
dostat.“

Sledovali jste promítání své-
ho vlastního fi lmu? Jaké byly 
reakce publika?

MF: Byly jsme hlavně rádi, že 
se chytli vtipů ve fi lmu v někte-
rých místech, ale jiných se zase 
nechytli. To je podle mě tím, že 
jsme měli anglické titulky a divá-
ci nestíhali zpracovávat text titul-
ků, vtip a pointu.

Co vám festival dal? Jak hod-
notíte svoji účast?

MF: Já si myslím, že celkově 
ten festival je pro ty, kteří jsou 
hodně komunikativní, až trochu 
jakoby vtíraví, kteří chodí za 
ostatními fi lmaři a jsou aktivní 

Little cube: Vítězství nám ukázalo, 
že jsme schopní dělat velký věci

a baví se s nimi. Já osobně jsem 
si s několika fi lmaři na chvíli po-
povídal a vyměnil vizitky, ale že 
bych s nimi nějak hluboce komu-
nikoval a přímo navázal spolu-
práci, tak to až ne. 

JK: Festival mne zklamal 
tím, že to prakticky byly jenom 
projekce, večer nějaký večírky 
a pár seminářů v jedno dopoled-
ne. Scházely mi tam doprovodné 
akce, kde by spolu fi lmaři nějak 
spolupracovali. Podle mého názo-
ru, právě na těchto doprovodných 
akcích se má rozvíjet komunika-
ce a kooperace mezi fi lmaři. Při-

padlo mi to, jako by to byl jeden 
velký večírek těch, kterým se to 
podařilo natočit.

Vraťme se zpět k té prvotní 
české soutěži, jak ovlivnilo váš 
profesionální život vítězství 
v Prague 48?

MF: Nakoplo nás to dál a uká-
zalo nám to, že jsme jako tým 
schopní udělat velký věci. Když 
se sejdeme na jednom místě 
v jednu dobu, tak jsme schopní 
vymyslet hodně. 

JK: Ukázalo nám to, že jako 
tým dokážeme konkurovat prak-

ticky všem, že dokážeme všech-
no. A mně osobně to zvedlo hod-
ně sebevědomí, který je strašně 
důležitý v této branži a po soutěži 
taky velký nadšení do všeho.

Michal Fíbek (25) – Ostrov 
u Macochy, student informatiky 
a grafi ky, ve studiu little cube má 
na starosti vizuální efekty a střih.

Jan Kolář (24) – Ráječko, 
student režie a scenáristiky, ve 
studiu little cube se věnuje režii 
a psaní scénářů.

Celý rozhovor s fi lmaři z litt-
le cube na www.izrcadlo.eu.

Žáby vyrazily za rozmnožováním 
o dva týdny dříve než obvykle

Blanensko a Boskovicko - Na 
Blanensku začal jarní tah oboj-
živelníků. Na řadě míst kolem 
silnic vyrostly ochranné hráze, 
které zabrání, aby žáby skončily 
pod koly aut. Řidiči by ale přesto 
měli být opatrnější. Na migrující 
obojživelníky lze totiž teď nara-
zit skoro všude v okolí vodních 
ploch.

Obojživelníci se každoročně na 
jaře přesouvají ze svých zimovišť 
do míst, kde se rozmnožují. Le-
tošní tah začal ke konci minulého 
týdne. Podle Miroslava Kovaříka 
ze Správy CHKO Moravský kras 
o něco dříve než je obvyklé.

„Ropuchy obecné přišly dříve 
zhruba o čtrnáct dnů. Zajímavé 
ale je, že dosud intenzivně netáhli 
skokani hnědí. Skokan totiž vět-
šinou u nás táhne dva týdny před 
ropuchami,“ říká Miroslav Kova-
řík s tím, že opoždění u skokanů 
zřejmě způsobil průběh letošní 
zimy a také nízká hladina spod-
ních vod.

Obojživelníci často musejí při 
své pouti za rozmnožováním pře-
konávat frekventované silnice. 
Ochránci přírody proto kolem 

některých z nich montují zábrany, 
které nedovolí žábám vstoupit na 
vozovku. Někde se tito živoči-
chové dostanou na druhou stranu 
umělým přechodem pod komu-
nikací. Jinde je nutné je u zábran 
pravidelně sbírat a přenášet.

„Obojživelníci mají své stálé 
trasy, které mají naučené dlou-
hodobě. Člověk jim ale často do 
cesty postavil silnice,“ podotýká 
Miroslav Kovařík, který teď dva-
krát denně objíždí zábrany kolem 
silnic v Moravském krasu a přená-
ší obojživelníky. Jen v neděli pře-
místil více než tři stovky ropuch.

Řidiči by proto příští asi tři týd-
ny měli být při jízdě opatrnější. 
Především v okolí vodních ploch 
totiž mohou narazit na žáby, které 
se táhnou rozmnožovat přes silni-
ci. Přímo na území Moravského 
krasu jde o okolí Jakubova jezera 
mezi Blanskem a Skalním mlý-
nem a Josefovské údolí, v těsné 
blízkosti chráněné oblasti pak 
žáby migrují třeba přes silnici 
mezi Jedovnicemi a Křtinami. Na 
svou cestu ze zimoviště na místo 
rozmnožování se v celém regionu 
každoročně vydávají tisíce oboj-
živelníků.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Představí 
království 

šnečka Krasíka
Senetářov - Den šneka Krasíka 

– tak se jmenuje festival, který na 
sobotu 5. dubna připravila MAS 
Moravský kras a MAS Občianske 
združenie KRAS společně s obcí 
Senetářov. V programu vystoupí 
naše a slovenské hudební skupiny, 
pro děti je připraveno maňáskové 
představení, soutěže a pohádkové 
hry. Pro rodiče gastronomické spe-
ciality Slovenského krasu. Máte 
doma zajímavou šnečí ulitu a mů-
žete ji věnovat pro šnečí muzeum? 
Všichni dárci získají odměnu! Mů-
žou to být ulity suchozemských, 
vodních i mořských šneků.

Současně se v Senetářově před-
staví dětem pohádkové království 
šnečka Krasíka. Jak to vlastně 
bylo? Bylo-nebylo, žil jednou je-
den šneček jménem Krasík, který 
si myslel, že celý život stráví na 
své louce a čeká ho jen nuda bez 
dobrodružství. Náhoda a kouzla 
zařídily, že všechno dopadlo jinak. 
Jak? Jen žádný spěch. Všechno se 
dozvíte, a bude to pořádné překva-
pení! Zatím prozradíme jen to, že 
díky kouzlům bude Krasík putovat 
po nádherné zemi plné pohádko-
vých bytostí. Ta země se jmenuje 
Moravský kras.  (ama)

U pamětní desky v Benešově. Vyznamenaný R. Kuda s holí.  Foto archiv

Slavnostní chvíle nejen pro 
válečné veterány

Když v lednu na Krajském úřadě v Brně přebírali váleční veteráni 
Zlaté medaile hejtmana Jihomoravského kraje, ne všichni se mohli zú-
častnit slavnostního ceremoniálu. Právě v tento den bylo totiž jediné 
náledí za celou zimu. Medaile proto převzali o trochu později. Stalo se 
tak 5. března na Obecním úřadě v Benešově a v Úsobrně. 

Z pověření hejtmana dr. M. Haška je předal velitel Krajského vo-
jenského velitelství plk. ing. L. Lacina a dr. J. Kux, zástupce Českého 
svazu bojovníků za svobodu. Slavnostního okamžiku se v Benešově 
účastnil i předseda OV ČSBS Boskovice dr. J. Jaroš. Slavnostní chvíli 
obohatily v Benešově žákyně školy kulturní vložkou a poté již převzal 
medaili válečný veterán Rostislav Kuda. Hejtman tak ocenil jeho vá-
lečné zásluhy v domácím odboji v době 2. sv. války na Benešovsku. 
Medaile vyjadřuje zároveň i jeho vlasteneckou a funkcionářskou práci 
v době poválečné, zejména ve funkcích v Českém svazu bojovníků 
za svobodu, ale i jeho poctivý přístup k životu nejen v obci. Poté celý 
kolektiv v čele se starostou obce uctil památku padlých u místního po-
mníku. Družná beseda s pamětníkem válečných bojů pokračovala pak 
v prostorách radnice. 

Druhým vyznamenaným válečným veteránem byl dvaadevadesáti-
letý Josef Vybíhal z Úsobrna. I on převzal Zlatou medaili z rukou plk. 
ing. L. Laciny a dr. J. Kuxe v přítomnosti čestné stráže místních hasičů, 
jejichž sboru je dodnes členem. Se slzami dojetí převzal i pamětní list 
starosty obce, který mu byl udělen při této slavnostní chvíli. Josef Vy-
bíhal byl v době války zapojen v partyzánské skupině Jermak. Z války 
si „odnesl“ i zranění ruky. Po válce se zapojil do obnovy vlasti a dlou-
há léta pracoval v dobrovolném hasičském sboru i v ČSBS. Skromný 
a nenápadný bojovník za mír zůstal celý život věrný Úsobrnu. Dodnes 
zde hospodaří a žije ve svém domku. Slavnostní chvíle pokračovala 
i u místního válečného pomníku, který byl nedávno iniciativou starosty 
obce zcela obnoven. Nepochybně si to všichni, kteří položili své životy 
za svou vlast, více než zaslouží. Byl tak odveden kus důstojné práce 
a obec Úsobrno se zařadila k těm obcím, kde nezapomínají na vlaste-
neckou výchovu mladších generací. 

Poslední vyznamenanou byla tohoto dne byla Marie Navarová, kte-
rá převzala Záslužný kříž ministra obrany ČR, který jí byl udělen ke 
dni veteránů. M. Navarová se narodila v Nikšiči v Jugoslávii a těsně 
před válkou se celá rodina přestěhovala na Boskovicko. V době 2. sv. 
války byla její rodina postižena už v roce 1943 za nezištnou pomoc 
partyzánům ze skupiny jejího otce A. Krále a později skupině Jermak. 
Táta byl popraven v roce 1944, máma vězněna a bratr byl v koncent-
račním táboře, odkud se vrátil s podlomeným zdravím a krátce po válce 
na tyto následky v roce 1946 zemřel. Marie návštěvami na Cejlu, kde 
bylo v Brně vězení gestapa, vlastně držela vlastní matku v naději na 
přežití. I přesto stále partyzány zásobovala jídlem, ukrývala i ruské bý-
valé zajatce, pracovala jako spojka atp. bez ohledu na nebezpečí stále 
hrozícím od gestapa, kterému se musela pravidelně hlásit. Medaili mi-
nistra dostala právem za celoživotní zásluhy za obětavou činnost nejen 
v době války, ale i po ní v rámci budování osvobozené vlasti. Medaili 
převzala v Boskovicích v podvečer tohoto slavnostního dne z rukou 
shora uvedených protagonistů.

Všichni tři vyznamenaní prožili zasloužené dojemné chvíle a záro-
veň medailemi, které nedostane kdokoliv, vzorně representovali svou 
někdejší práci i současné působiště.   (jax)

Boskovice představily 
navrhované úpravy parku

Boskovice - Budoucí podobu parku u zámeckého skleníku vybere 
radnice v Boskovicích ze tří návrhů. Ještě před tím se ke studiím na 
úpravy památkově chráněného území vyjádří komise a své slovo do-
stanou i obyvatelé města.

Na radnici se už sešly tři architektonické studie. Teď město čeká vý-
běr návrhu, podle kterého se nakonec park u skleníku bude upravovat. 
„Studie už byly představeny památkové komisi. Současně byla usta-
novena další komise, která se bude snažit doporučit nejlepší variantu,“ 
říká boskovická místostarostka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

S jednotlivými návrhy se lidé už teď mohou seznámit na úřední des-
ce radnice na Masarykově náměstí a také ve skleníku. Svůj názor k nim 
budou moci říct i na setkání, které radnice uspořádá.  (moj)

Básníkovník. Jeden ze stromů na náměs   Svobody v Blansku ozdobily 
básně. Městská knihovna se tak připojila ke Světovému dni poezie. 
 Foto Michal Záboj
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Žáci navštívili Rumunsko

Masarykova střední škola Leto-
vice je zapojena do evropského 
projektu Program celoživotního 
učení v ČR – Comenius, který 
koordinuje Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy.

V průběhu dvou prvních břez-
nových týdnů navštívili naši žáci 
v rámci projektu Rumunsko.

Cesta do Prahy na letiště proběh-
la bez komplikací. Po nezbytných 
formalitách jsme konečně hledali 
naše letadlo. Čekalo nás překva-
pení. Většinou letadlo spojujeme 
s představou obrovského stroje, 
ovšem to naše vypadalo jako vět-
ší okřídlený autobus. Nicméně 
let proběhl pohodově. Milovnici 
výhledů byli trochu zklamáni, pro-
tože většinu cesty pod námi roz-
prostírala peřina sněhobílých mra-
ků. Po hladkém přistání nás čekal 
autobus. Cílem naší cesty byla ves-
nice Voinesti, vzdálená od hlavního 
města necelé dvě hodiny. 

Další den byla neděle a jelo se 
na výlet do hradu, který kdysi patřil 
strašidelnému Drákulovi. Dově-

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ

Získej titul DiS. na VOŠ
studiem po maturitě
� Ekonomika a podnikání - finanční řízení podniku
� Cestovní ruch � Ekonomika a podnikání 
   - daňové poradenství ���Finančnictví a bankovnictví
� Diplomovaná všeobecná sestra
Bližší informace na www.vassboskovice.cz
Den otevřených dveří: 10. dubna 2014

32 cm

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

Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

1300 W 51 cm

s elektrostartem

3,4 PS
2 v 1

2 v 1

EXTRA SILNÁ  
FÓLIE 180 g/ m25 % UV OCHRANA

229,-

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1
HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových proře-
závacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

Prořezávací pila a nůžky
BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, 
síla střihu 18 cm, dosah až  
4 m, hmotnost 6,9 kg

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,  
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení 
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

Univerzální hnojivo
10 kg,   
pro venkovní  
rostliny, pole,  
trávníky

Trávníkové 
hnojivo  
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

Fóliovník Premium
180 x 240 cm, max. výška 197 cm, stabilní kovový rám, extra pevná 
průsvitná fólie, 3 rolovací okna a velké dveře, jednoduchá montáž, 
uvedené foto je pouze ilustrační

2.390,-

Zahradnický 
substrát
balení 50 l

63,-

VČETNĚ PODLAHY3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška 
boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a 
kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, 
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami, skladem k okamžitému odběru

8.990,- 5.890,-

3.990,-29.990,-

169,-

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

INZERCE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0044
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Poznali jsme historii a současnost jedné 
z našich nejlepších průmyslových fi rem - 

Škody Auto Mladá Boleslav
Dne 3. 3. 2014 žáci 9.A a 8.A třídy společ-
ně navštívili Mladou Boleslav. Přesně řeče-
no muzeum Škody Auto a výrobní závod. 
Exkurzi žáci zahájili v muzeu. Zde na ně 
čekala zcela nově koncipovaná expozice 
muzea. Pracovnice muzea žáky seznámila 
s historií muzea a zejména s historií značky 
Škoda. U konkrétních exponátů vystavova-
ných automobilů se žáci dověděli zajímavos-
ti z historie jejich výroby a někdy i o historii 
konkrétního historického vozu. Jako posled-
ní exponát si žáci prohlédli prototyp Škody 
Vision C, který je v současné době vystavo-
ván na ženevském autosalonu. Uspořádání 
jeho vnitřního interiéru je zcela odlišné od současných vozů značky Škoda. Prohlídku muzea 
žáci zakončili zhlédnutím fi lmu o současné výrobě automobilů v Mladé Boleslavi. 

Spolu s průvodci se žáci společně se svými učiteli vydali na prohlídku výrobního závodu 
v Mladé Boleslavi. Projeli jsme celý areál fi rmy a průvodkyně vše doprovázela svým výkla-
dem. Prohlédli jsme si konkrétně provoz lisovny, kde se v průběhu naší exkurze lisovaly ple-
chy pro Octavii. Na lisovací lince se používaly v tu chvíli raznice, které měly šedé označení. 
Pro jednotlivé typy aut měly raznice svou specifi ckou barvu. Dále jsme navštívili montážní 
halu, kde žáci viděli fi nální kompletaci vozů značky Škoda. Při naší návštěvě měla ranní smě-
na vyrobit 483 vozů a v době naší přítomnosti jich měla vyrobených 411 vozů.

Denní produkce v závodech Škoda Auto 
se blíží k hranici 2600 vozů. V Mladé Bole-
slavi pracuje pod smlouvou kolem 20 000 
zaměstnanců a k tomu je nutné ještě při-
počíst agenturní zaměstnance. Samotné 
město Mladá Boleslav má kolem 45 000 
obyvatel. Firma má i svůj hasičský sbor, 
který pořádá celorepubliková školení hasičů 
v praktickém vyprošťování osob při havári-
ích automobilů. 

Žáci byli seznámeni i s možností studia na 
vlastní fi remní střední škole a případném 
pokračování na škole vysoké. Vzhledem ke 
zvýšené poptávce po vozech značky Škoda 

fi rma přijímá zaměstnance do různých pracovních pozic podle fi remních předpisů. Firma má 
i velice zajímavý sociální program a zaměstnanecké benefi ty.

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Oslavy padesátého výročí 
školního stravování

V letošním roce slaví Česká republika 50. výročí systému školního stra-
vování. Toto výročí dává možnost propojit téma stravování s výchovou ke 
zdravému životnímu stylu, představit modernizované školní kuchyně a jídel-
níčky široké veřejnosti.  MŠ, ZŠ a PrŠ na Štefánikově ulici v Boskovicích se 
k oslavám kulatého výročí připojila v pondělí 24. března. Akci předcházela 
beseda žáků s paní Dagmar Odehnalovou, poradkyní pro zdravou výživu. 
V rámci výtvarných činností děti malovaly obrázky s tematikou zdravé 
výživy, které byly vystaveny v prostorách před školní jídelnou. Mladší žáci 
vyplňovali pracovní listy, řešili rébusy a kvízy, sestavovali jídelníčky. Starší 

žáci se věnovali správnému stolování a společenskému chování. Nechali se 
inspirovat etiketou PhDr. Ladislava Špačka, jejíž praktické ukázky zhléd-
li v rámci fi lmové projekce. Žáci praktické školy se na zdravé stravování 
zaměřili v předmětu Výživa a příprava pokrmů. 

Tečkou za příjemně prožitým dnem byl slavnostní oběd ve školní jídelně, 
kterého se kromě žáků a zaměstnanců školy zúčastnili také pozvaní hosté 
a zástupci tisku. Jídlo uvařila paní kuchařka Emílie Tichá za pomoci Dagmar 
Konečné a Evy Krejčířové. Podávala se zeleninová polévka, vepřová kotle-
ta na slanině a žampionech s bramborem, míchaný zeleninový salát, dezert 
a nápoj. Slavnostní tabuli připravili studenti oboru Hotelnictví a turismus 
z VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ, která sídlí v Boskovicích na Hybe-
šově ulici 53. Studenti pod vedením paní učitelky Ludmily Fialové zajišťo-
vali také servírování pokrmů a obsluhu u stolu, za což jim velmi děkujeme. 

 Mgr. Antonín Petrů, ředitel školy

děli jsme se mnoho informací jak 
z historie hradu, tak i ze života hra-
běte. Vzhledem k tomu, že hrad je 
velmi zachovalý, rovněž prohlídka 
byla velmi zajímavá. Pochopitelně 
toto místo je turistickým lákadlem, 
a proto je možné v jeho blízkosti 
nakoupit něco z široké nabídky 
suvenýrů z dílny místních řemesl-
níků a zemědělců.

Nosným programem celého 
projektu je problematika obnovi-
telných zdrojů energie a ochrana 
životního prostředí. Sem patří i 
vodní elektrárny. Na jednu z nich 
jsme podnikli exkurzi do vzdá-
leného městečka Moroieni. Žáci 
si mohli prohlédnout strojovnu 
a velín, kde bylo možné spatřit 
technické prvky 40-50 let staré a 
rovněž jejich modernější náhradu. 
Prohlídka byla doplněna odbor-
ným výkladem. Další návštěva se 
uskutečnila na solární elektrárně 
v Tartasesti, což je vesnice na cestě 
do Bukurešti. Aby techniky nebylo 
příliš, pokračovali jsme do hlavní-
ho města. Největší dojem na nás 

učinila prohlídka parlamentního 
paláce. Tato stavba byla projekto-
vána tak, aby návštěvníka ohromi-
la. Ve zbývajícím čase bylo možné 
udělat krátkou procházku v centru 
Bukurešti.

Jeden den byl věnován návště-
vě regionálního centra Targoviste, 
které má téměř sto tisíc obyvatel. 
Jako první bod byla exkurze v nově 
postaveném výzkumném středis-
ku zabývajícím se úkoly v oblasti 
energetiky, elektroniky, strojíren-
ství, chemie a fyziky. Jednalo se 
o špičkový vědecký ústav, který 
rovněž bude sloužit studentům 
místní vysoké školy. Pak následo-
vala prohlídka sídla rumunských 
panovníků, jelikož Targoviste bylo 
v minulosti hlavním městem.

Mezi další zážitky patřily náv-
štěva základní školy a beseda na 
místním zastupitelství. Druhá akce 
měla příjemnou dohru, protože sta-
rosta pozval naše žáky na večeři. 
Pokud někdo dodržuje pravidla 
správné životosprávy, musel hře-
šit, protože večeře byla tříchodová 

a každý chod představoval malou 
kalorickou bombu. Příjemnou 
atmosféru doplňovala živá hudba.

Mezi další činnosti studentů pat-
řila tvorba anglicko-česko-rumun-
ského slovníku a rovněž vytváření 
výukových prezentačních materi-
álů na téma alternativních zdrojů 
energie, které byly předvedeny ke 
konci pobytu.

Co říci na závěr? Když je 
zmínka o Rumunsku, vyvolává 
to u našince různé pocity. Lze tu 
pozorovat zrychlený technický 
a hospodářský vývoj. Pod satelit-
ní anténou se pasou ovce, na sil-
nici vedle koňského povozu jede 
luxusní terénní auto. Setkali jsme 
se s mnoha lidmi a dostalo se nám 
přátelského a srdečného přijetí. 
Studenti byli ubytováni v rodi-
nách, což jim umožnilo získat více 
informací a zážitků než z televize 
nebo turistických průvodců. Jsou to 
užitečné zkušenosti do života a je 
na každém, jak s nimi naloží.

Ing. Derňár, Ing. Chalupková, 
Ing. Kintrová 



Bohumil Hlaváček

Blansko - Poločasové vedení 
v zápase minulého víkendu na hři-
šti vedoucího Vyškova nestačilo, 
fotbalisté Blanska odjeli po prv-
ním jarním utkání domů s prázd-
nou. Na Kolbence si to tuto sobotu 
vynahradili. I když s trochou štěs-
tí. Tři body zůstaly doma. Parád-
ní gól novice v jejich dresu Jana 
Koudelky rozhodl utkání, které 
svojí krásou příliš nenadchlo.

FK Blansko – FSC Stará Říše 

1:0 (0:0). Branka: 81. Koudelka. 
Blansko: Juran - Gromský, Mül-
ler, Čoupek, Šplíchal - Skoupý 
(46. Pospíšil), Zouhar, Nečas, 
Buchta (61. Hansl) - Trtílek (89. 
Pokorný), Koudelka (88. Hepp). 
Trenér: Jiří Hajský. Diváků: 260.

Kdo se těšil na pěkný fotbal, 
odešel zklamaný, kdo na body 
pro domácí, tak zvesela. Diváci 
viděli nezáživný fotbal bez šancí 
na obou stranách, vše spělo k bez-
brankové remíze. „Jana Koudelku 
jsem chtěl v druhé půli už střídat, 

ale naštěstí jsem to neudělal,“ 
usmíval se po utkání domácí lodi-
vod Jiří Hajský. Jmenovaný hráč 
se stal nakonec hrdinou zápasu, 
když Blansku necelých deset 
minut před koncem parádní stře-
lou do šibenice zpoza šestnáctky 
zařídil plný bodový zisk.

Kmenový hráč Boskovic, který 
přišel do Blanska na hostování, 
byl jediným, kdo se v první půli 
dostal do menších šancí, ani jed-
na ale zdaleka neměla přídomek 
gólová. Na druhé straně předsta-

voval hrozbu snaživý hráč tmavé 
pleti Osumanu, jeho střelecké 
schopnosti se ale proti pozorně 
hrající domácí defenzívě nepro-
sadily, jistota čišela i z brankáře 
Jurana.

I po změně stran se obraz 
hry nezměnil. Pouze Koudelka 
a občas Trtílek se dostávali blíže 
k brance hostí. Ti se čtvrthodi-
nu před koncem dostali do dvou 
nebezpečných akcí, při druhé 
zachraňoval Juran až na své bran-
kové čáře, kam se dostal míč. 
A pak již přišla jediná povede-
ná akce utkání. Trtílek našel na 
křídle Koudelku, ten se uvolnil 
podél hranice šestnáctky smě-
rem ke středu a parádní trefou do 
protilehlého horního růžku nedal 
Neumanovi v bráně Staré Říše 
sebemenší šanci - 1:0. Hosté, kte-
ří si přijeli evidentně pro bod, se 
v závěru ještě snažili něco s pro ně 
nepříznivým stavem udělat, Blan-
sko si ale pozornou hrou zisk tří 
bodů pohlídalo. „Je třeba přiznat, 
že jsme měli trochu štěstí, to ale k 
fotbalu také někdy patří. Využili 
jsme jedinou šanci, do které jsme 
se dostali,“ přiznal Hajský. „Jsem 
rád, že jsem se na novém půso-
bišti takto uvedl. V přípravě se 
mi střelecky dařilo, doufám, že to 
bude pokračovat i v mistrácích,“ 
dodal Jan Koudelka. 

Další výsledky: Bohunice – 
Bystřice 1:2 (1:1), Uherský Brod 
– Vyškov 0:4 (0:2), Napajedla 
– Bystrc 2:0 (1:0), Vrchovina – 
Líšeň 0:3 (0:1), Velké Meziříčí 
– Tasovice 0:1 (0:1), Pelhřimov 
– Rosice 3:2 (1:1), Polná – Hodo-
nín 1:0 (0:0). 

Hrálo se minulý víkend
MFK Vyškov – FK Blansko 

3:1 (0:1). Branky: 46. vlast-
ní (Müller), 66. M. Kollár, 85. 
M. Lička - 23. Trtílek. Blansko: 
Juran - Gromský, Müller, Čou-
pek, Šplíchal - Skoupý, Zouhar, 
Nečas, Buchta (59. Pokorný) - 
Koudelka - Trtílek (69. Hansl). 
Trenér: Jiří Hajský. 

Blansko bylo v prvním polo-
čase lepším celkem. V úvodu se 
do šancí postupně dostali Trtílek, 
Müller a dvakrát Koudelka. Skóre 
se změnilo ale až ve 23. minutě. 

Jan Trtílek využil zaváhání vyš-
kovské obrany a po samostat-
né akci prostřelil Kollára – 0:1. 
Domácí pohrozili až v závěru 
poločasu.

Vyrovnání se dočkali hned 
v úvodu druhého, kdy Müller 
nešťastně srazil střílený centr za 
Juranova záda – 1:1. Branka je 
povzbudila a dostala do tlaku. 
V 66. minutě ho pak korunova-
li druhou brankou, o kterou se 
postaral po rohu hlavou Michal 
Kollár – 2:1. Výhru Vyškova 
pečetil pět minut před koncem 
Lička – 3:1. 

Další výsledky: Líšeň – Pel-
hřimov 2:1 (1:1), Rosice – Napa-
jedla 4:0 (1:0), Bystřice nad Pern-

štejnem - Polná 1:2 (1:1), Velké 
Meziříčí – Vrchovina 0:0, Taso-
vice – Hodonín 3:3 (1:2), Bystrc 
– Uherský Brod 0:1 (0:0), Stará 
Říše – Bohunice 1:1 (0:0).
  1.  Vyškov  18  12  5  1  39:13  41 
  2.  Rosice  18  11  2  5  38:22  35
  3.  Líšeň  18  10  4  4  33:16  34 
  4.  Polná  18  10  4  4  33:26  34 
  5.  V. Meziříčí  18  9  4  5  25:17  31
  6.  Vrchovina  18  7  5  6  17:17  26
  7.  Pelhřimov  18  7  3  8  31:33  24
  8.  Bystrc  18  6  5  7  28:27  23
  9.  Uh. Brod  18  6  5  7  18:28  23
  10.  Stará Říše  18  5  7  6  20:23  22
  11.  Blansko  18  5  6  7  26:28  21
  12.  Hodonín  18  4  9  5  19:23  21
  13.  Tasovice  18  4  5  9  22:29  17
  14.  Napajedla  18  4  3  11  17:31  15
  15.  Bystřice  18  3  5  10  16:31  14
  16.  Bohunice  18  3  4  11  20:38  13
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redakci
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Fotbalisté Blanska v jarní premiéře na domácím hřiš   vybojovali výhru pro   celku Staré Říše

Výstavní trefa Jana Koudelky rozhodla zápas

Neděle 6. dubna v 15.30 hod.

Ráječko – Mutěnice

Sobota 12. dubna v 16 hod.

Blansko – Hodonín

Pozvánka na fotbal

KDY:  SOBOTA 12. DUBNA 2014
KATEGORIE: 

ŽENY, MUŽI, MLÁDEŽ (dle počtu přihlášených)

PREZENTACE:  8.00–8.30 hodin

ZAČÁTEK:  9.00 hodin
STARTOVNÉ:

dospělí 70,– Kč
mládež, děti 40,– Kč

KDE:

HERNA STOLNÍHO TENISU NA PODLESÍ

INFO: www.kstblansko.cz
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ZZA

pod záštitou místostarosty města Blanska
Ing. Bc Jiřího Crhy

K S T  B L A N S K O  p o ř á d á

VELIKONOČNÍ 
T U R N A J
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
VE STOLNÍM TENISE

Blansko – Stará Říše.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Stará Říše.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Stará Říše.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Stará Říše.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí - Derby hned 
v jarní premiéře v I.B třídě. Pod-
le postavení v tabulce to měla být 
jasná záležitost. Vedoucí Rájec-
Jestřebí se ale nedokázal projevit 
plným bodovým ziskem. Poslední 
blanenské béčko jasně prokáza-
lo, že se hodlá poprat o záchra-
nu v soutěži. V první půli bylo 
dokonce lepším celkem, brankově 
se však nedokázalo prosadit. Po 
změně stran se hra již vyrovna-
la, brankový účet však zůstal bez 
poskvrnky. Fotbal to byl ale určitě 
k dívání zásluhou obou mužstev. 
Lipovec doma nejtěsnějším rozdí-
lem zdolal Řečkovice, Doubravice 
dokázala dohnat dvoubrankový 
náskok favorizovaného soupeře.

MKZ Rájec-Jestřebí – FK 
Blansko B 0:0. Rájec-Jestře-
bí: Polák – Žilka, Štrof, Klimeš, 
Navrátil (81. Palkaninec) – Ská-
cel, Farník, Sedlák, Formánek 
(18. Kučera) – Čepa, Macháček 
(89. Kunc). Blansko B: Švancara 
– Vágner, Mokrý, Pokoj, Zavo-
ral – Beneš M. (61. Zouhar M.), 
Kopecký (85. Beneš P.), Pokorný, 
Pospíšil – Majer, Hansl.

Už v 5. minutě zahrozil hlavou 
Hansl, Polák byl ale na místě. Po 
rohu krátce nato orazítkoval i Vág-
ner tyč jeho brankové konstrukce. 
Na druhé straně prověřil Švanca-

ru pěknou střelou Macháček, aby 
totéž udělal po minutě Kopecký 
na adresu Poláka. V 16. minutě 
přišla mimořádně sporná situa-
ce. Po evidentním faulu ve vápně 
Rájce nedostali Blanenští možnost 
skórovat z penalty, píšťalka roz-
hodčího Kopřivy zůstala němá. 
Ve 31. minutě mohl udělat radost 
rájeckým fanouškům Macháček, 
jeho šikovnou střelu ze standardky 
ale Švancara kryl. 

Po změně stran se mohl prosa-
dit domácí Kučera, Švacara ale 
zasáhl. Na druhé straně zakroutil 
přímý kop zprava Pokorný pří-
mo na bránu, Polák však zaplul 
vzduchem a míč vytěsnil na roh. 
Rájecký brankář ještě jednou hasil 
nepříjemnou situaci při Hanslově 
brejku. Závěr utkání již výraznější 
šance nepřinesl. Zápas přes bez-
brankový průběh určitě neatrak-
tivní nebyl.

TJ Doubravice – Sokol Boh-
dalice 2:2(0:2), Hájek, Hubený. 
Doubravice: Podloucký – Sáňka 
A., Vach, Hubený, Hájek P. – Da-
něk J., Hájek M., Aujezský (80. 
Alexa), Trubák – Vladík, Kuběna 
(70. Sáňka J.).

Zápas byl zpočátku vyrovna-
ný. V 11. a 28. minutě ale hosté 
proměnili svoje šance a začali 
kontrolovat zápas. Nedostatečně. 
Do druhé půle naskočila Doubra-
vice jako pokropená živou vodou. 

V 58. minutě snížil z pokutového 
kopu Michal Hájek, aby Hubený 
krátce poté hlavou po standardce 
srovnal. Domácí tlak poté neustá-
val, Bohdaličtí byli nakonec rádi 
za remízu.

SK Sokol Lipovec – SK Řeč-
kovice 1:0 (0:0). Pernica. Lipo-
vec: Sedlák O. – Zouhar, Sedlák 
J., Marušák (75. Musil L.), Horá-
ček R. – Koutný (65. Hebert), 
Školař, Horáček L., Matuška – 
Pernica (87. Vágner), Sedlák M. 
(85. Musil F.). 

Domácí začali drtivým tlakem, 
jedinou velkou šanci ale představova-
la dálková střela Marušáka. Rozhodla 
až 70. minuta. Po krásném pasu Ško-
laře přišel jediný gól zápasu, o který 

se postaral Pernica po sólovém úni-
ku. V závěru ještě stoprocentní šanci 
neproměnil Vágner.

Další výsledky: Medlánky – 
Letonice 1:2, Čebín – Švábenice 
0:3 (0:1), Rousínov B – Svratka 9:0 
(2:0), Tišnov – Podolí 2:0 (0:0). 
  1.  Rájec  15  10  4  1  42:12  34
  2.  Lipovec  15  10  3  2  37:18  33
  3.  Bohdalice  15  9  3  3  29:20  30
  4.  Čebín  15  7  5  3  27:17  26
  5.  Letonice  15  7  3  5  31:32  24
  6.  Tišnov  15  7  1  7  25:23  22
  7.  Řečkovice  15  6  3  6  32:32  21
  8.  Rousínov B  15  6  1  8  37:38  19
  9.  Svratka  15  5  3  7  27:35  18
  10.  Švábenice  15  5  2  8  23:36  17
  11.  Doubravice  15  3  5  7  21:27  14
  12.  Medlánky  15  4  2  9  17:28  14
  13.  Podolí  15  4  2  9  20:33  14
  14.  Blansko B  15  2  3  10  16:33  9 

Ráječ   doma nepřetlačili blanenské béčko

Rájec-Jestřebí – Blansko 0:0.  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí – Blansko 0:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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Celky z našeho regionu měly v I.A třídě stoprocentní úspěšnost

Tříbodové zisky potěšily
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Začátek jarní sezóny se vydařil. 
Hostující mužstva nenašla klíč 
k domácím pevnostem týmů 
z našeho okresu v I.A třídě.

FK Kunštát – SK Slatina 3:0 
(1:0), Preč 2, Boček. Kunštát: 
Loukota I. – Prudil, Loukota O., 
Kuda, Adamec – Hruška, Preč A., 
Boček, Blaha – Adámek, Mihola. 
Střídali: Doležel, Ducháček, Sko-
ček, Bednář, Chloupek.

Hosté byli sice lepší v úvodu, 
ale to bylo z jejich strany vše. 
V 35. minutě otevřel po dorážce 
skóre Preč. Ve druhé pětačtyřiceti-
minutovce již Kunštát ovládl hru. 
V 55. minutě dal druhý gól Boček, 
po deseti minutách pečetil znovu 
Antonín Preč. Hosté již jen občas 
zahrozili ze standardních situací. 

FC Boskovice – FC Miroslav 
4:2 (2:1), Fadrný 2, Kolář, Přikryl. 
Boskovice: Havlíček - Vykoukal, 
Kolář, Miksan, Černý, Horák J., 
Přikryl, Müller (82. Žouželka), 
Stara (90. Sedlák), Janíček (55. 
Horák M.), Fadrný.

Zápas se hrál nahoru dolů, 
domácí v něm ale měli navrch. Již 
ve 4. minutě je poslal do vedení 
Fadrný, na vyrovnání soupeře ale 
dokázal před poločasem odpo-
vědět Kolář. Krátce po návratu 
z kabin přidal třetí brankovou tre-
fu Přikryl. Miroslavští ještě jed-
nou korigovali, poslední slovo ale 
měl opět Fadrný. 

Sokol Bořitov – TJ Cukrovar 
Hrušovany 3:1 (2:0), Jelínek, 
Karaffa, Bezděk. Němec – Jaku-
bec, Wagner, Jelínek, Málek 
– Hrazdíra M. (56. Hrazdíra 
T.), Knies, Karaffa, Fojt J. (88. 
Machorek) – Novák (70. Bez-
děk), Fojt L. (40. Richtr J., 78. 
Havlík). 

Všechny tři branky zápasu 
padly ze standardních situací. O 
první se postaral hlavou Jelínek, 

o druhou o osm minut pozdě-
ji z identické situace pro změnu 
Karaffa. Po změně stran při-
šlo sice v osmašedesáté minutě 
snížení, výhru domácích však 
potvrdil střelou z přímého kopu 
Radek Bezděk.

Další výsledky: Dobšice – 
Soběšice 3:0 (1:0), Šlapanice – 
Slovan Brno 0:0, Zbýšov – Líšeň 
B 0:3 (0:1), Tasovice B – MS 
Brno 2:3 (2:1). 

  1.  MS Brno  15  11  2  2  52:19  35
  2.  Boskovice  15  10  2  3  49:24  32
  3.  Kunštát  15  10  2  3  40:20  32
  4.  Slovan  15  10  2  3  27:14  32
  5.  Dobšice  15  8  1  6  42:28  25
  6.  Bořitov  15  6  2  7  24:28  20
  7.  Šlapanice  15  5  4  6  19:25  19
  8.  Slatina  15  5  3  7  26:27  18
  9.  Miroslav  15  5  3  7  25:35  18
  10.  Soběšice  15  5  1  9  25:41  16
  11.  Líšeň B  15  4  3  8  18:25  15
  12.  Hrušovany  15  3  3  9  26:39  12
  13.  Tasovice B  15  3  3  9  22:36  12
  14.  Zbýšov  15  2  5  8  19:53  11

Boskovice – Miroslav 4:2.  Foto adam.s Boskovice – Miroslav 4:2.  Foto adam.s 

Ráječko - Start do jarní čás-
ti sezóny krajského přeboru 
ambicióznímu Ráječku nevyšel. 
V Ratíškovicí prohrávali jeho 
hráči v poločase 2:1 a do kon-
ce zápasu se na výsledku již nic 
nezměnilo. „Prohrát jsme tam 
nejeli. Nevyšlo to, ve fotbale 
někdy lepší tým, kterým jsme 
byli po většinu zápasu, nevyhra-
je,“ krčil rameny předseda klubu 
Marcel Mokrý.

FK Baník Ratíškovice – SK 
Olympia Ráječko 2:1 (2:1), 

Tenora. Ráječko: Bednář – Shku-
rupii, Kupský, Maška, Neděla – 
Kuldan, Vavřík (65. Blaha), Štrajt, 
Sehnal J. – Tenora, Sehnal M. 

Po prvních dvaceti minutách 
mělo Ráječko, kdyby se mu daři-
lo v koncovce, vést 0:3. Nezada-
řilo se však. Domácí vycítili šanci 
a z nečekaného brejku dali vedou-
cí branku, aby po pěti minutách 
přidali další po trefě do šibenice 
Bednářovy svatyně. Olympia 
nadále pokračovala v tlaku, kon-
taktní gól ale dokázala dát ale až 

těsně před odchodem do kabin, 
když se po centru Jana Sehnala 
nemýlil Tenora. Ve druhé půli 
se obraz hry nezměnil. Ráječko 
nadále tlačilo, ale ani na vyrovná-
ní nedosáhlo. 

Další výsledky: Jevišovice 
– Znojmo 3:0 (1:0), Rajhrad – 
Novosedly 1:2 (0:2), Ivančice 
– Rousínov 2:0 (2:0), Vojkovice 
– Bosonohy 2:2 (1:1), Kyjov – 
Sparta Brno 1:7 (0:4), Mutěnice 
– Kuřim 1:0 (0:0), M. Krumlov – 
Bzenec 2:1 (0:1).  (bh)

  1.  Mutěnice  17  13  2  2  38:13  41
  2.  Vojkovice  17  10  2  5  31:23  32
  3.  Sparta  17  9  3  5  49:28  30
  4.  Bosonohy  17  8  6  3  36:22  30 
  5.  Jevišovice  17  9  3  5  31:22  30
  6.  Novosedly  17  9  3  5  28:21  30
  7.  Ráječko  17  8  4  5  45:24  28
  8.  Znojmo  17  8  2  7  28:33  26
  9.  Ratíškovice  17  7  3  7  27:32  24
  10.  M. Krumlov  17  6  4  7  23:30  22
  11.  Rousínov  17  7  0  10  30:38  21
  12.  Kuřim  17  5  3  9  23:26  18
  13.  Bzenec  17  5  3  9  22:34  18
  14.  Ivančice  17  5  2  10  18:26  17
  15.  Rajhrad  17  4  2  11  25:45  14
  16.  Kyjov  17  1  2  14  17:54  5 

Ráječko neuspělo v Ratíškovicích

Věra Vencelová

Blansko - Z víkendového čty-
řiatřicátého ročníku Velké ceny 
Olomouce si blanenští plavci při-
vezli dvě medaile. V olomoucké 
padesátce změřili síly s českými, 
slovenskými a polskými plavci 
pouze tři nejstarší zástupci bla-
nenského oddílu Veronika Zama-
zalová, Michal Vencel a Jan Ven-
cel. Plavci i diváci obdivovali 
výkony českých reprezentantů, 
především však naší součas-
né nejlepší plavkyně Simony 

Baumrtové. Ta překonala ve 
svých startech téměř všechny 
rekordy mítinku. 

Výborně si ovšem vedla i bla-
nenská juniorská vicemistry-
ně republiky na padesát metrů 
prsa Veronika Zamazalová. Zde 
v Olomouci dosáhla na stejné 
trati na zlato. Bronzovou medai-
li vybojoval na dvoustovce prsa 
Jan Vencel. V boji o stříbro 
podlehl juniorskému reprezen-
tantu a bývalému blanenskému 
plavci Dominiku Špačkovi. Ten 
v současné době plave za Kome-

tu Brno. Michal Vencel sice na 
medaile nedosáhl, ale v králov-
ské a zároveň nejobsazenější 
disciplíně padesát metrů kraul 
doplaval na slušném pátém mís-
tě. 

Zbytek blanenského oddílu 
spolu s plavci devíti klubů Již-
ní Moravy bojoval o medaile 
a poháry na tradiční Jarní ceně 
Boskovic. Zde se to medailemi 
jen hemžilo. Blanenští si jich 
domů přivezli celkem třicet. 
Z těch nejcennějších se radovali 
v kategorii staršího žactva Kate-

řina Bachratá a Zdeněk Kocián 
a v kategorii mladšího žactva 
Milan Kučera. Dva stříbrné 
poháry za disciplínu sto met-
rů prsa si odnesli Milan Musil 
a Tomáš Chemčuk a jeden bron-
zový Daniel Šenk.

Jedenáctiletý talent blanenské-
ho oddílu Milan Kučera kraloval 
o minulém víkendu na městském 
přeboru mladšího žactva v Brně 
na Lesné. Své soupeře z dese-
ti oddílů Jihomoravského kraje 
nechal hluboko v poli poražených 
ve všech šesti možných startech. 
V disciplíně dvě stě metrů kraul 
zvítězil o celých sedm vteřin a na 
dvoustovce polohově nadělil sou-
peřům dokonce ztrátu jedenáct 
vteřin, což představovalo v bazé-
nu zhruba dvacet metrů. Celkově 
se dvanáctičlennému blanenské-
mu družstvu vedlo v Brně výbor-
ně. Téměř všichni si přivezli 
medaile, a to úctyhodných třicet 
z individuálních startů. Z této 
snůšky medailí bylo čtrnáct zla-
tých. Šest si jich pověsil na krk 
již zmiňovaný Milan Kučera, 
po dvou Jakub Bartošík, Marek 
Švarc a Milan Musil. Z jedné se 
radovali Anna Kučerová a Radim 
Švarc. Nejvíce placek, které měly 
stříbrnou a bronzovou hodnotu, 
vybojovala Barbora Sedláková, 
když zabodovala v pěti startech. 
Další dva cenné kovy přidala 
štafeta žáků ve složení Michal 
Špaček, Milan Musil, Radim 
Švarc a Milan Kučera. Úspěšná 
čtveřice borců dosáhla v kraulo-
vé štafetě na stříbro a v polohové 
na bronz.

Mladí plavci bojovali v bazénech 
v Olomouci, Boskovicích i Brně

Veronika Zamazalová.  Foto Věra VencelováVeronika Zamazalová.  Foto Věra Vencelová

S  
Sezóna 2013/14 je v soutěžích 

stolního tenisu u konce. Pro cel-
ky z našeho regionu v republiko-
vých i krajských soutěžích skon-
čila bez výraznějších úspěchů, 
týmy se většinou pohybovaly 
v průměru.

1. liga ženy: Slavoj Praha B – 
KST GMC Blansko 3:7. Body: 
Slezáková 3,5, Ševčíková 2,5, 
Suková 1. SF SKK El Nino Praha 
– KST GMC Blansko 5:5. Body: 
Slezáková, Ševčíková 2,5. 

I bez Marie Jirůškové dokázala 
blanenská děvčata dvakrát bodo-
vat na stolech soupeřů z našeho 
hlavního města. Konečné 6. místo 
v prvoligové tabulce jim tak patří 
naprosto oprávněně.
  1.  Bohnice  22  17  3  2  0  154:66  59
  2.  Havířov  22  17  2  3  0  158:62  58
  3.  Hodonín B  22  14  3  5  0  142:78  53
  4.  Vlašim B  22  14  2  6  0  132:88  52
  5.  Hradec B  22  12  4  6  0  130:90  50
  6.  Blansko  22  11  5  6  0  129:91  49
  7.  MS Brno  22  10  2  10  0  116:104  44
  8.  El Nino  22  7  4  11  0  99:121  40
  9.  Děčín  22  9  0  13  0  88:132  40
  10.  Slavoj B  22  2  3  17  0  63:157  29
  11.  Ústí n/O  22  1  4  17  0  53:167  28
  12.  Jihlava  22  1  2  19  0  56:164  26

2. liga muži: Baník Havířov 
C – KST Blansko 2:10. Body: 
Dudík, Svoboda 3,5, Přikryl 2,5, 
Čák 0,5. Omya KST Jeseník – 
KST Blansko 5:10. Body: Dudík 
4, Svoboda 3, Čák 2, Přikryl 1.

Blansko si bylo vědomo toho, 
že ani dvě vítězství v posledních 

dvou utkání jim pravděpodobně 
nezaručí postup do fi nále play 
off. I přesto obě utkání na stolech 
soupeřů zvládlo a pak jen čekalo 
na zázrak v podobě klopýtnutí 
Zlína. To se ale nestalo a v koneč-
né tabulce tak Blansku patří třetí 
místo, čtyři body za první Ostra-
vou a pouhý bod za druhým Zlí-
nem.
  1.  Ostrava C  22  21  0  1  0  217:75  64
  2.  Zlín  22  19  1  2  0  208:111  61
  3.  Blansko  22  19  0  3  0  206:94  60
  4.  Hostinné  22  13  1  8  0  180:145  49
  5.  Jeseník  22  12  1  9  0  170:143  47
  6.  Havířov C  22  10  3  9  0  157:162  45
  7.  MS Brno B  22  8  1  13  0  171:173  39
  8.  Orlová B  22  7  3  11  1  154:176  38
  9.  MS Brno C  22  8  0  14  0  121:190  38
  10.  Čechovice  22  5  3  14  0  137:189  35
  11.  Vsetín  22  1  2  19  0  95:213  26
  12.  Pardubice  22  1  1  20  0  70:215  25

3. liga muži: KST Blansko B – 
Sokol Borová 6:10. Body: Vese-
lý 2,5, Mikula 2, Kvíčala D. 1,5. 
KST Blansko B – TJ Žďár 4:10. 
Body: Kvíčala D. 2,5, Mikula, 
Veselý, Kvíčala J. 

Blanenské béčko již mělo 
před posledním víkendem jistotu 
záchrany, proto domácí porážka 
v obou zápasech nemusí zas až 
tak mrzet. 
  1.  Borová  22  20  0  2  0  216:106  62
  2.  Sokol I  22  19  1  2  0  214:120  61
  3.  Znojmo  22  14  3  5  0  200:171  53
  4.  Tišnov  22  9  5  8  0  184:163  45
  5.  Lanžhot  22  10  1  11  0  163:170  43
  6.  Žďár  22  8  4  10  0  170:177  42
  7.  Blansko B  22  9  1  12  0  151:188  41
  8.  Mikulčice  22  5  8  9  0  175:188  40
  9.  Hodonín B  22  6  4  12  0  163:197  38

  10.  Slatina  22  6  2  14  0  140:197  36
  11.  Studená  22  5  3  14  0  166:198  35
  12.  MS Brno D  22  3  4  15  0  133:200  32

KS I: STK Zbraslavec – SKST 
Dubňany 5:10, Bezděk, Křepela 
R. 2, Krása ml. 1. STK Zbrasla-
vec – TJ Sokol Lanžhot B 9:9, 
Křepela R., Bezděk, Krása ml. 
2,5, Křepela L. 1,5. 

První utkání nezačali Zbrasla-
večtí dobře, když po čtyřhrách 
prohrávali. Navíc v úvodních 
dvou sériích dvouher bodovali 
pouze Luboš Bezděk a Radim 
Křepela, přičemž druhý jmeno-
vaný pouze jednou, neboť nesta-
čil na mladého Hromka. Tento 
třináctiletý hráč, jenž nastupuje 
v divizi za Hodonín a v Dubňa-
nech hraje na střídavý start, hrál 
v úvodu utkání výborně. Hos-
té i díky němu vedli 7:3. Když 
ve třetí sérii soupeřova mladíka 
porazil pro změnu nejmladší hráč 
Zbraslavce Petr Krása ml., svitla 
domácím naděje na zdramatizo-
vání utkání. Bohužel o chvilku 
později prohrál Bezděk a hosté 
čtyřbodový náskok získali zpět. 
Rozhodnutí přinesla poslední 
série a v ní zápas Bezděk-Hro-
mek. Oba hráči předtím odehráli 
po dvou pětisetových zápasech 
a ten třetí přidali ve vzájemném 
souboji. Šťastnější byl nakonec 
hostující mladík, čímž získal 
svému týmu vítězný bod.

Nedělní utkání už s ohledem 
na známou situaci ohledně sestu-
pových počtů nevneslo do hry 
patřičný náboj. V sestavě domá-
cích nahradil Pavla Těžkého 
Luboš Křepela, což byl vzhledem 
k předchozím utkáním očekávaný 
tah, a i ten přispěl k tomu, že se 
oba soupeři nakonec rozešli smír-
ně.
  1.  MS Brno E  22  18  1  3  0  211:128  77
  2.  Ivančice  22  16  5  1  0  209:135  75
  3.  Sokol I C  22  13  4  5  0  192:160  65
  4.  Únanov  22  12  4  6  0  198:156  62
  5.  Vracov B  22  10  3  9  0  187:164  55
  6.  Lanžhot B  22  9  3  10  0  165:178  52
  7.  Zbraslavec  22  7  7  8  0  179:176  50
  8.  Hodonín B  22  7  4  11  0  163:181  47
  9.  M. Prusy  22  7  3  12  0  148:168  46
  10.  Dubňany  22  6  5  11  0  156:189  45
  11.  Hlubočany  22  2  4  16  0  117:211  32
  12.  Řeznovice B  22  1  5  16  0  131:210  30

KS II: Zbraslavec B – Blan-
sko C 10:5. Boskovice – Blansko 
C 10:2. Zbraslavec B – Kuřim A 
6:10. Boskovice – Kuřim 10:2. 
Otnice B – Vysočany 10:2. Hlu-
bočany B – Šošůvka 10:5. Hlubo-
čany B – Vysočany 10:2. Otnice 
B – Šošůvka 10:3. 
  1.  Slatina D  22  22  0  0  0  220:52  88
  2.  Komořany  22  18  1  3  0  208:92  77
  3.  Mokrá  22  17  1  4  0  199:107  74
  4.  Blansko C  22  15  0  7  0  181:111  67
  5.  Kuřim  22  11  1  10  0  155:165  56
  6.  Otnice B  22  10  2  10  0  155:171  54
  7.  M. Knínice  22  8  2  12  0  153:180  48
  8.  Boskovice  22  8  1  13  0  143:169  47
  9.  Zbraslavec B  22  8  0  14  0  127:192  46
  10.  Hlubočany B  22  6  2  14  0  126:181  42
  11.  Šošůvka  22  4  0  18  0  100:204  34
  12.  Vysočany  22  0  0  22  0  77:220  22

 (bh, vor, kr)

Možná derniéra. Blanenské dlouholeté opory Josef Kvíčala a Stanislav 
Mikula avizovaly před posledním utkáním ukončení svého působení 
v ligových soutěžích.  Foto Bohumil Hlaváček



PŮJČKY

739 443 544

úterý 1. dubna 2014 INZERCE9
PODNIKATELSKÁ 

inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, čtrnáctideník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz), Michal Záboj - šéfeditor (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu). Sport, 
zpravodajství: Jaroslav Oldřich (oldrich@zrcadlo.net, 774 408 399). Sport, zpravodajství: Bohumil Hlaváček (776 198 192, hlavacek.zrcadlo@centrum.cz). Inzerce: Magda Hrušková (777 008 399, inzerce@zrcadlo.net). Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@
zrcadlo.net. Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. 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.

Vzpomínka

SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Tě nehřeje, už se k nám nevrátíš, 
už není naděje. Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají, 

nikde Tě nespatří, jen slzy padají.Dne 3. 4. 2014 by se dožil 30. narozenin náš milovaný syn 
Miroslav Fadrný 

z Lysic.

Z láskou vzpomínají rodiče, bratři, 
dcera Adélka.

ARBORETUM   

Pohádková říše rostlin, víl a skřítků

ŠMELCOVNA
     BOSKOVICE

Na okraji Drahanské vrchoviny se rozkládá veřejnosti pří-
stupný, přírodní, naučný a odpočinkový areál s přiroze-
ným vegetačním porostem i s plochami cíleně osázenými 
sortimentem mnoha kultivarů okrasných rostlin. Výsadby 
okrasných rostlin jsou doplněny sortimentem bobulové-
ho, jádrového, peckového ovoce a sortimentem okrajo-
vých ovocných dřevin v tzv. Ovocné naučné stezce.
Areál je doplněn zahradním prodejním centrem s nabíd-
kou širokého sortimentu okrasných a užitkových rostlin, 
keramiky, pěstebních nádob, substrátů a dalšího sorti-
mentu, zookoutkem zakrslých hospodářských zvířat 
a expozicemi pohádkových bytostí. 
Součástí arboreta je také samostatný výstavní a prodejní 
areál Dva dvory – se samostatným občerstvením, pro-
dejnou a expozicí pohádkových bytostí „Ze zahrádky do 
pohádky“ – otevřený pouze v době akcí arboreta.

JARO V ARBORETU
 16. – 20. 4.  cibuloviny
 14. – 25. 5.  irisy a rhododendrony

LÉTO V ARBORETU
 13. – 17. 8.  trávy, trvalky

PODZIM V ARBORETU  
 1. – 26. 10.  Podzimní arboretum
 17. – 20. 10.  Výstava ovoce a okrasných rostlin
 26. – 27. 11.  Dny adventní vazby

Provozní doba ARBORETUM ÚT–NE 9.00–17.00
 PRODEJNÍ CENTRA ÚT–NE  9.30–16.30

od 15. března do 15. listopadu
denně mimo pondělí

Akce v roce 2014

Arboretum Šmelcovna
Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice
tel.: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

www.smelcovna.cz

pro    celou rodinu

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁ-
STUPCE. Pro zprostředkování 
nebankovních půjček od 5 000-50 
000 tisíc, pro oblast Letovice, Bo-
skovice. Tel.: 734 405 860.

PRODEJ
Prodám drcený polystyren. Na 

izolaci strop., střeš. a podlahových 
konstrukcí, k zhotovení podkladních 
betonů apod. Tel.: 732 572 415.

Nabízím poslední loňský kvalitní 
med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120 Kč/kg, po 5 kg. 
Po domluvě dovezu do Blanska a Bo-
skovic. Tel.: 723 967 473.

Prodám větší množství cihel pů-
dovek. Tel.: 728 818 572.

Nabízím kvalitní jablka z do-
mácí zahrady, cena 5Kč/kg. Tel.: 
775 190 242.

KOUPĚ
Koupím menší rodinný dům v 

okolí Boskovic. Cena do 1 500 000 
Kč. Zahrada podmínkou. Tel.: 720 
358 722.

Hledám ke koupi rodinný dům 
se zahradou do ceny 1 700 000 Kč v 
okrese Blansko. Tel.: 606 321 101.

Koupím fezové a zápalkové ná-
lepky, pohlednice. Tel.: 739 130 854, 
515 546 163, nejlépe večer do 21 hod.

Koupím menší rodinný dům v 
okolí Blanska, nejlépe směr Boskovi-
ce. Tel.: 773 568 099.

Hledám ke koupi rodinný dům 
se zahradou v Rájci, Doubravici, Rá-
ječku nebo okolí. Dům může být i k 
menším opravám. Děkuji za nabídky 
na tel. č.: 728 891 952.

Koupím RD v Černé Hoře, Boři-
tově, Lipůvce, Lažanech nebo okolí. 
Dům může být i k opravám, nabídně-
te prosím. Tel.: 722 624 829.

Hledáme ke koupi rodinný dům 
se zahradou v Boskovicích nebo v 
okolí Boskovic. Dům by měl být v 
dobrém stavu, udržovaný, velikost 

3+1 nebo 2+1 s možností vestavby. 
Tel.: 720 358 721.

Koupím rodinný dům k opravě 
do 1,5 milionu. Tel.: 603 905 438.

Koupím byt v Blansku. Tel.: 
739 967 371.

Koupím starší dům na Blanensku. 
Tel.: 604 522 898

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 

Tel.: 773 453 628.
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 

vyměním městský byt 1+1 v Letovi-
cích za větší. Letovice, Boskovice a 
okolí. Tel.: 724 935 131.

Nabízím proná-
jem nového bytu 
2+kk (42 m2) v 
Blansku – Sever. Byt 
se nachází ve 3 p., je 
prosluněný a je vy-
baven kuchyňskou 
linkou s vestavnými 
spotřebiči. Nastěho-
vání od 1. 5.  Cena 
vč. inkasa 8 200 Kč /
měsíc. Bez RK. Tel.: 
777 977 064.

Pronajmu k re-
kreaci rodinnou 
chatu v Jedovnicích 
u rybníka s krásným 
výhledem. Možno 
i dlouhodobě, vý-
hodná cena. Volejte 
603 335 384.
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P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – H , 1 0 2

2 K  – R , KP 1 0 2

3 B  – L  B, I.A 1 0 2

4 B  – S , I.A 1 0 2

5 Š  – K , I.A 1 0 2

6 M  – D , I.B 1 0 2

7 L  – L , I.B 1 0 2

8 R -J  – B , I.B 1 0 2

9 T  – B  B, I.B 1 0 2

10 R  – S , OP 1 0 2

11 Š  – O , OP 1 0 2

12 Č  H  – J , OP 1 0 2

13 A  – L , III. . 1 0 2

14 V  – V , OP 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

Z  

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , 1 0 2

2 R  – M , KP 1 0 2

3 H  – K , I.A 1 0 2

4 S  – B , I.A 1 0 2

5 MS B  – B , I.A 1 0 2

6 Š  – D , I.B 1 0 2

7 L  – R -J , I.B 1 0 2

8 J  – K , OP 1 0 2

9 O  – L , OP 1 0 2

10 O  – Š , OP 1 0 2

11 V  – K , OP 1 0 2

12 D  – V , OP 1 0 2

13 S  – V , OP 1 0 2

14 B  B – L , I.B 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

Jarní los okresního 
přeboru

Začátky a termíny zápasů úřední 

15. kolo (15.30) 6.4.: Jedovnice – Kotvrdo-
vice, Olešnice – Lipůvka, Olomučany – Šošův-
ka, Vysočany – Kořenec, Drnovice – Vavřinec, 
Sloup – Vilémovice, Černá Hora – Rudice.

16. kolo (16.00) 7.4.: Černá Hora – Jedov-
nice, Rudice – Sloup, Vilémovice – Drnovice, 
Vavřinec – Vysočany, Kořenec – Olomučany, 
Šošůvka – Olešnice, Lipůvka – Kotvrdovice.

17. kolo (16.00) 20.4.: Jedovnice – Lipůvka, 
Kotvrdovice – Šošůvka, Olešnice – Kořenec, 
Olomučany – Vavřinec, Vysočany – Vilémovi-
ce, Drnovice – Rudice, Sloup - Černá Hora. 

18. kolo (16.00) 27.4.: Sloup – Jedovnice, 

Černá Hora – Drnovice, Rudice – Vysočany, 
Vilémovice – Olomučany, Vavřinec – Olešnice, 
Kořenec – Kotvrdovice, Šošůvka – Lipůvka.

19. kolo (16.30) 4.5.: Jedovnice – Šošůvka, 
Lipůvka – Kořenec, Kotvrdovice – Vavřinec, 
Olešnice – Vilémovice, Olomučany – Rudice, 
Vysočany - Černá Hora, Drnovice – Sloup 

20. kolo (16.30) 8.5.: Rudice – Jedovnice, 
Vilémovice - Černá Hora, Vavřinec – Sloup, 
Kořenec – Drnovice, Šošůvka – Vysočany, 
Lipůvka – Olomučany, Kotvrdovice – Olešni-
ce.

21. kolo (16.30) 11.5.: Drnovice – Jedovnice, 
Sloup – Vysočany, Černá Hora – Olomučany, 
Rudice – Olešnice, Vilémovice – Kotvrdovice, 
Vavřinec – Lipůvka, Kořenec – Šošůvka .

22. kolo (16.30) 18.5.: Jedovnice – Kořenec, 
Šošůvka - Vavřinec, Lipůvka – Vilémovice, 

Kotvrdovice – Rudice, Olešnice - Černá Hora, 
Olomučany – Sloup, Vysočany – Drnovice.

23. kolo (16.30) 25.5.: Vysočany – Jedovni-
ce, Drnovice – Olomučany, Sloup – Olešnice, 
Černá Hora – Kotvrdovice, Rudice – Lipůvka, 
Vilémovice – Šošůvka, Vavřinec – Kořenec.

24. kolo (16.30) 1.6.: Jedovnice – Vavřinec, 
Kořenec – Vilémovice, Šošůvka – Rudice, 
Lipůvka - Černá Hora, Kotvrdovice – Sloup, 
Olešnice – Drnovice, Olomučany – Vysočany.

25. kolo (16.30) 8.6.: Olomučany – Jedovni-
ce, Vysočany – Olešnice, Drnovice –Kotvrdo-
vice, Sloup – Lipůvka, Černá Hora - Šošůvka, 
Rudice – Kořenec, Vilémovice – Vavřinec. 

26. kolo (16.30) 15.6.: Jedovnice – Vilémo-
vice, Vavřinec – Rudice, Kořenec - Černá Hora, 
Šošůvka – Sloup, Lipůvka – Drnovice, Kotvr-
dovice – Vysočany, Olešnice – Olomučany.

Jarní los I.B třídy
Začátky zápasů úřední (pokud není uvedeno jinak).

16. kolo (15.30), 5.4.: Švábenice – Doubra-
vice, Bohdalice – Medlánky, Řečkovice – Tiš-
nov, Podolí – Rousínov B, Svratka – Čebín. 
6.4.: Letonice – Rájec-Jestřebí, Blansko B – 
Lipovec.

17. kolo (16.00) 12.4.: Svratka – Švábenice, 
Rousínov B – Řečkovice, Medlánky – Doubra-
vice. 13.4.:Čebín – Podolí, Tišnov – Blansko 
B, Lipovec – Letonice, Rájec-Jestřebí – Boh-
dalice.

18. kolo (16.00) 19.4.: Švábenice – Medlán-
ky, Bohdalice – Lipovec, Blansko B – Rousí-
nov B, Řečkovice – Čebín, Podolí – Svratka. 
20.4.: Doubravice – Rájec-Jestřebí, Letonice 
– Tišnov.

19. kolo (16.00) 26.4.: Podolí – Švábenice, 
Svratka – Řečkovice, Čebín – Blansko B, Rousí-
nov B – Letonice. 27.4.: Tišnov – Bohdalice, Lipo-
vec – Doubravice, Rájec-Jestřebí – Medlánky.

20. kolo (16.30) 3.5.: Švábenice – Rájec-
Jestřebí, Medlánky – Lipovec, Bohdalice – 
Rousínov B, Blansko B – Svratka, Řečkovice 
– Podolí. 4.5.: Doubravice – Tišnov, Letonice 
– Čebín

21. kolo (16:30) 10.5.: Řečkovice – Švábe-
nice, Podolí – Blansko B, Svratka – Letonice, 
Rousínov B – Doubravice. 11.5.: Čebín – Boh-
dalice, Tišnov – Medlánky, Lipovec – Rájec-
Jestřebí.

22. kolo (16.30) 17.5.: Švábenice – Lipovec, 
Medlánky – Rousínov B, Bohdalice – Svratka. 
18.5.: Doubravice – Čebín, Rájec-Jestřebí – 
Tišnov, Letonice – Podolí, Blansko B – Řeč-
kovice. 

23. kolo (16.30) 24.5.: Blansko B – Švábeni-
ce, Řečkovice – Letonice, Podolí – Bohdalice, 
Svratka – Doubravice. 25.5.: Čebín – Med-
lánky, Rousínov B – Rájec-Jestřebí, Tišnov – 
Lipovec.

24. kolo (16.30) 31.5.: Švábenice – Tišnov, 
Medlánky – Svratka, Bohdalice – Řečkovice. 1.6.: 
Lipovec – Rousínov B, Rájec-Jestřebí – Čebín, 
Doubravice – Podolí, Letonice – Blansko B.

25. kolo (16.30) 7.6.: Blansko B – Bohda-
lice, Řečkovice – Doubravice, Podolí – Med-
lánky, Svratka – Rájec-Jestřebí. 8.6.: Čebín 
– Lipovec, Rousínov B – Tišnov, Letonice – 
Švábenice.

26. kolo (16.30) 14.6.: Švábenice – Rou-
sínov B, Medlánky – Řečkovice, Bohdalice 
– Letonice. 15.6.: Tišnov – Čebín, Lipovec – 
Svratka, Rájec-Jestřebí – Podolí, Doubravice 
– Blansko B.

Jarní los I.A třídy
Začátky zápasů úřední (pokud není uvedeno jinak).

15. kolo (15.30), 29.3.: Dobšice – Soběšice. 
30.3.: Bořitov – Hrušovany, Tasovice B – MS 
Brno, Zbýšov – Líšeň B, Boskovice – Miroslav, 
Šlapanice – Slovan, Kunštát – Slatina. 

16. kolo (15.30), 5.4.: Hrušovany – Kunš-
tát, Slatina – Šlapanice, Slovan – Boskovice, 
Soběšice – Zbýšov, MS Brno – Bořitov. 6.4.: 
Miroslav – Dobšice, Líšeň B – Tasovice B.

17.kolo (16.00), 12.4.: MS Brno - Hrušo-
vany, Bořitov - Líšeň B, Dobšice - Slovan 
Brno. 13.4.: Tasovice B – Soběšice, Zbýšov 
– Miroslav, Boskovice – Slatina, Šlapanice – 
Kunštát.

18.kolo (16.00), 19.4.: Hrušovany – Šlapani-
ce, Slatina – Dobšice, Slovan – Zbýšov, Miro-

slav – Tasovice B, Soběšice – Bořitov. 20.4.: 
Kunštát – Boskovice, Líšeň B – MS Brno.

19.kolo (16.00), 26.4.: MS Brno – Soběšice, 
Bořitov – Miroslav, Dobšice – Kunštát. 27.4.: 
Líšeň B – Hrušovany (13:30), Tasovice B – 
Slovan, Zbýšov – Slatina, Boskovice –Šlapa-
nice.

20.kolo (16.30), 3.5.: Hrušovany – Bosko-
vice, Slovan – Bořitov, Miroslav – MS Brno, 
Soběšice – Líšeň B. 4.5.: Šlapanice – Dobšice, 
Kunštát – Zbýšov, Slatina – Tasovice B.

21.kolo (16.30), 10.5.: Soběšice – Hrušo-
vany, MS Brno – Slovan Brno, Tasovice B – 
Kunštát, Dobšice – Boskovice. 11.5.: Líšeň B 
– Miroslav (14:00), Bořitov – Slatina, Zbýšov 
– Šlapanice.

22.kolo (16.30), 17.5.: Hrušovany – Dobši-
ce, Boskovice – Zbýšov, Slatina – MS Brno, 
Slovan Brno – Líšeň B, Miroslav – Soběšice. 

18.5.: Šlapanice – Tasovice B, Kunštát – Boři-
tov. 

23.kolo (16.30), 24.5.: Miroslav – Hrušova-
ny, Soběšice – Slovan. 25.5.: Líšeň B - Slatina 
(14:00), Bořitov – Šlapanice, Tasovice B – 
Boskovice, Zbýšov – Dobšice.

24.kolo (16:30), 31.5.: Hrušovany – Zbýšov, 
Dobšice – Tasovice B, Boskovice – Bořitov, 
Slatina – Soběšice, Slovan Brno – Miroslav. 
1.6.: Šlapanice – MS Brno, Kunštát – Líšeň B.

25.kolo (16.30), 7.6.: Slovan Brno – Hrušo-
vany, Miroslav – Slatina, Soběšice – Kunštát, 
MS Brno – Boskovice, Tasovice B – Zbýšov. 
8.6.: Líšeň B – Šlapanice, Bořitov – Dobšice.

26.kolo (16.30), 8.5.: Boskovice – Líšeň 
B. 14.6.: Hrušovany – Tasovice B, Zbýšov – 
Bořitov, Dobšice – MS Brno, Kunštát – Miro-
slav, Slatina – Slovan Brno. 15.6.: Šlapanice 
– Soběšice.

kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – Slavia Praha 

3:5 (3321:3358), Lahodová 539, Daňková 
533, Nevřivová 528, Ševčíková 538, Musi-
lová Z. 583, Kalová 590. SK Jičín – KK 
Blansko 6:2 (3354:3301), Ševčíková 522, 
Nevřivová 562, Musilová Z. 586, Daňková 
547, Kalová 529, Lahodová 555.
  1.  Slavia  20  15  2  3  106,5:53,5  32
  2.  Val. Meziříčí  20  15  1  4  104,0:56,0  31
  3.  Přerov  20  12  0  8  90,0:70,0  24
  4.  Zlín  21  11  2  8  88,0:80,0  24
  5.  Zábřeh  20  10  3  7  82,0:78,0  23
  6.  Blansko  20  10  2  8  90,0:70,0  22
  7.  Duchcov  21  8  2  11  79,0:89,0  18
  8.  Náchod  20  7  2  11  73,0:87,0  16
  9.  Konstruktiva  20  7  1  12  67,5:92,5  15
  10.  Jičín  20  7  0  13  67,5:92,5  14
  11.  Husovice  20  5  4  11  65,5:94,5  14
  12.  Spořice  20  3  3  14  55,0:105,0  9

2. liga muži: KK Blansko – SKK Hořice 
3:5 (3364:3382), Flek J. 589, Honc 546, Žitník 
523, Havíř 617, Procházka 575, Hlavinka 514. 
HKK Olomouc – KK Blansko 5:3 (3453:3373), 
Flek J. 583, Žitník 452, Honc 590, Procházka 
628, Havíř 563, Hrdlička 551. 
  1.  Olomouc  20  16  2  2  111,0:49,0  34
  2.  Vyškov  20  13  3  4  98,5:61,5  29
  3.  Hořice  20  12  2  6  90,0:70,0  26
  4.  Rosice  20  9  4  7  86,0:74,0  22
  5.  Zábřeh  20  11  0  9  82,0:78,0  22
  6.  Vracov  20  10  2  8  81,0:79,0  22
  7.  Č. Kostelec  20  9  1  10  80,0:80,0  19
  8.  Opava  20  8  2  10  73,0:87,0  18
  9.  Blansko  20  7  3  10  80,5:79,5  17
  10.  Prostějov  20  6  0  14  63,5:96,5  12

  11.  H. Benešov  20  4  4  12  58,0:102,0  12
  12.  Č. Třebová  20  3  1  16  56,5:103,5  7 

3. liga muži: KK Blansko B – TJ BOPO 
Třebíč 7:1 (3401:3242), Kolařík 580, 
Novotný 551, Musil 572, Pliska 542, Flek 
R. 584, Michalík 572. TJ Centropen Dači-
ce – KK Blansko 6:2 (3476:3332), Kolařík 
520, Musil 509, Novotný 559, Kotlán 506, 
Michálek 551, Pliska (Sehnal) 491. 
  1.  Husovice B  20  14  2  4  103,5:56,5  30
  2.  Kamenice  20  12  3  5  99,5:60,5  27
  3.  Dubňany  20  12  2  6  93,0:67,0  26
  4.  Ratíškovice  20  12  1  7  90,0:70,0  25
  5.  MS Brno B  20  10  2  8  90,5:69,5  22
  6.  Dačice B  20  11  0  9  80,0:80,0  22
  7.  Prušánky  20  9  3  8  77,0:83,0  21
  8.  Blansko B  20  8  1  11  73,0:87,0  17
  9.  Mistřín  20  6  3  11  67,5:92,5  15
  10.  Třebíč  20  6  1  13  67,5:92,5  13
  11.  Zlín  20  5  3  12  62,5:97,5  13
  12.  Jihlava  20  4  1  15  56,0:104,0  9

Okresní podniková lia, extraliga: A je 
to – Rapid 1276:1255, Brtníček 295, Stejs-
kalová 273 - Hrazdíra 267, Charvát 264. 
Kuželkáři VB Leasing – ITAB 1313:1174, 
Brychta 299, Jordán 274 - Nesvadba 254, 
Odehnal 240. KSK – ČBE A 1297:1213, 
Kolář 273, Valášek P. 264 - Neubauer 282, 
Pola 255. Catering – VVR A 1209:1290, 
Kala 252, Volf D. 252 - Urbánek 281, Stlou-
kal 262.
  1.  A je to  16  14  0  2  1328,00  28
  2.  VVR A  15  11  0  4  1288,33  22
  3.  Catering  16  9  0  7  1290,13  18
  4.  ITAB  16  9  0  7  1274,56  18
  5.  VB Leasing  14  7  0  7  1300,50  14

  6.  ČKD Holding  15  7  0  8  1298,27  14
  7.  ČBE A  16  7  0  9  1282,94  14
  8.  VVR B  14  5  0  9  1264,36  10
  9.  KSK  16  5  0  11  1253,38  10
  10.  Rapid  16  3  0  13  1232,69  6

1. liga: ČKD Turbo Technics – Blan-
zek 1205:1240, Bašný 259, Kovář 249 
- Grim 265, Kratochvíl 257. Koloniál – 
Orel 1245:1216, Kuchař 272, Bouda 255 
- Šoba 283, Hének 261. BODOS – VMS 
1191:1198, Učeň 261, Rychtařík 243 - Starý 
A. 276, Kyzlink 268. 
  1.  Kadeřnictví  15  13  0  2  1279,60  26
  2.  Stavba krbů  16  12  0  4  1264,25  24
  3.  Blanzek  16  11  0  5  1258,38  22
  4.  BODOS  16  10  0  6  1250,94  20
  5.  VMS  15  7  0  8  1238,93  14
  6.  Orel  16  7  0  9  1220,31  14
  7.  Turbo Technics  16  7  0  9  1212,75  14
  8.  JEZAT  16  6  1  9  1227,44  13
  9.  Koloniál  16  4  1  11  1203,44  9
  10.  Hasiči  16  1  0  15  1146,81  2

2. liga: Nemocnice – AKK 1185:1191 
Zavadil, 255, Srba 253 - Šíbl 256, Lavický 
237. Relax Club – JMP 1070:1151, Polák 
258, Staněk 227 - Podrabský 249, Petlach 
245.
  1.  AKK  17  15  0  2  1219,94  30
  2.  EKO Systém  16  10  0  6  1159,19  20
  3.  Profi  Weld  16  10  0  6  1033,06  20
  4.  JMP  16  9  0  7  1180,94  18
  5.  Nemocnice  17  6  0  11  1177,29  12
  6.  Relax Club  17  6  0  11  1106,52  12
  7.  Lachtani  16  5  0  11  1103,31  10
  8.  ČBE B  15  4  0  11  1097,27  8

šachy
2. liga muži: ŠK Staré Město B – ŠK 

Garde Lipovec 3:5, Kratochvíl, Kopřiva, 

Sekanina 1, David, Bělík, Handl, Chládek 
Vl. 0,5.
  1.  Duras B  10  7  2  1  48  32  23
  2.  MS Brno  10  7  2  1  44,5  23  23
  3.  Lokomotiva B  10  6  2  2  47  29  20
  4.  Lipovec  10  6  1  3  43  22  19
  5.  Kromeríž B  10  5  1  4  41,5  23  16
  6.  Prušánky  10  5  1  4  39  25  16
  7.  Hustopeče  10  4  2  4  42  28  14
  8.  Staré Mesto B  10  3  3  4  39  23  12
  9.  Postoupky  10  3  3  4  38  16  12
  10.  Prostějov  10  2  2  6  36  19  8
  11.  Kuřim  10  1  3  6  33  13  6
  12.  Napajedla  10  0  0  10  29  12  0

OP: Lipovec D – Adamov B 4,5:3,5, 
Krejčí F. 1, Ševčík D., Hloušek, Ševčík 
Miloš, Krejčí P., Ševčík Luboš, Ševčík 
Milan, Ševčík Josef 0,5 – Ševčík, Bednář, 
Trmač, Wiezner, Ležák, Masáková, Mikuš 
0,5. Lipůvka – Rudice B 2,5:5,5, Slezák, 
Bílek 1, Fiala 0,5 – Crhonek, Ševčík M., 
Rada M., Brus, Šenkýř 1, Klinkovský 0,5. 
Lipovec E – Jevíčko 2,5:5,5, Brichta, Slá-
dek 1, Longhin 0,5. Rovečné – Jedovnice 
3:5, Plch st., Plch ml., Rimpler, Navrátilová 
1, Fránek, Nechvíla 0,5. Sloup B – Bosko-
vice B 6:2, Pokladník, Sedlák, Helebrand, 
Mikulášek, Kouřil 1, Baláž, Procházka I. 0,5 
– Marcikán 1, Veselý, Růžička 0,5.
  1.  Lipovec D  9  9  0  0  51,5  27
  2.  Sloup B  9  7  0  2  43  21
  3.  Boskovice B  9  5  2  2  42  17
  4.  Adamov B  9  5  1  3  40  16
  5.  Jedovnice  9  5  0  4  34,5  15
  6.  Rudice B  9  4  2  3  42,5  14
  7.  Lipůvka  9  3  1  5  35  10
  8.  Rovečné  9  2  1  6  30  7
  9.  Jevíčko B  9  1  1  7  26,5  4
  10.  Lipovec E  9  0  0  9  15  0

K   
Úřední začátek muži 15.30 (pokud není uvedeno jinak).

sobota 5.dubna
Divize: Bystřice – Blansko. 
I.A třída: Hrušovany – Kunštát. Slovan Brno – Boskovice. MS Brno 
– Bořitov.
I.B třída: Švábenice – Doubravice.
III. třída: Ráječko B – Knínice.

neděle 6. dubna
KP: Ráječko – Mutěnice.
I.B třída: Letonice – Rájec-Jestřebí. Blansko B – Lipovec.
OP: Jedovnice – Kotvrdovice. Olešnice – Lipůvka. Olomučany – Šo-
šůvka. Vysočany – Kořenec. Drnovice – Vavřinec. Sloup – Vilémovi-
ce. Černá Hora – Rudice. 
III. třída: Vranová – Kunštát B. Letovice – Lysice. Skalice – Ada-
mov. Ostrov – Benešov. Lažany – V. Opatovice. Svitávka – Vísky. 
IV. třída: Jedovnice B – Doubravice B (13.15). Lomnice – Lipůvka 
B. Skalice B – Boskovice B (13.00). Cetkovice – Kořenec B. Lažán-
ky – Vavřinec B. Voděrady – Vilémovice B. Svitávka B – Bořitov B 
(13.15).

Úřední začátek muži 16.00 (pokud není uvedeno jinak).

sobota 12.dubna
Divize: Blansko – Hodonín.
I.A třída: Bořitov – Líšeň B.
I.B třída: Medlánky – Doubravice.
OP: Rudice – Sloup.
IV. třída: Svitávka B – Jedovnice B. Vilémovice B – Lažánky. Vavři-
nec B – Cetkovice. Lipůvka B – Doubravice B.

neděle 13. dubna
KP: Kyjov – Ráječko (10.15).
I.A třída: Boskovice – Slatina. Šlapanice – Kunštát.
I.B třída: Letonice – Lipovec. Rájec-Jestřebí – Bohdalice. Tišnov – 
Blansko B.
OP: Černá Hora – Jedovnice. Vilémovice – Drnovice. Vavřinec – 
Vysočany. Kořenec – Olomučany. Šošůvka – Olešnice. Lipůvka – 
Kotvrdovice. 
III. třída: Svitávka – Vranová. Vísky – Lažany. Velké Opatovice – 
Ráječko B. Knínice – Ostrov. 
Benešov – Skalice. Adamov – Letovice. Lysice – Kunštát B. 
IV. třída: Bořitov B – Voděrady (13.45). Kořenec B – Skalice B 
(13.45). Boskovice B – Lomnice (13.30).

Naděje. Florbaloví starší žáci blanenského Atlasu mají za sebou domácí 
mistrovský turnaj na hale na Údolní. Přes snahu se jim na něm ve dvou 
utkáních nepodařilo získat ani jeden bod.  Foto Bohumil Hlaváček

Špatný závěr. Blanenským kuželkářkám se v závěru první ligy přestalo 
dařit. Po dvou porážkách se v tabulce propadly a medailová pozice se 
jim vzdálila. Na snímku Zdeňka Ševčíková.  Foto Bohumil Hlaváček
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 1. dubnaúterý 1. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS v 17.30 hod.: Mše svatá a velikonoční biblické 
zastavení.
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 a 16 hod.: Šikulky – svépomocné sku-
piny.
Boskovice – Videosál kina v 15 hod.: Setkání klubu důchodců.
Kř  ny – Zámek v 17 hod.: Zastavení v krajině 2013, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vampire Academy.

středa 2. dubnastředa 2. dubna
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ Zámek v 9.30 hod.: Jednoduché drátování vajíček.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Uchem jehly se Zbigniewem 
Czendlikem, beseda.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí.
Boskovice – Městský úřad, Masarykovo nám. ve 14 hod.: Druhý život 
dětské knihy, vyhlášení kampaně na podporu, shromažďování a distri-
buci nových i starších dětských knih.
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 hod.: Hernička pro rodiče s dvoj-
čátky a vícerčátky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: A   la Marcel.
Boskovice v 19.30 hod. 12 let v řetězech, Oscar – nejlepší fi lm.

čtvrtek 3. dubnačtvrtek 3. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Radnice v 18 hod.: Moderované modlitby za město Blansko 
a jeho obyvatele.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 19 hod.: Byla cesta ušlapaná, předsta-
vení.
Blansko – Muzikograf ve 20.30 hod.: Milan a Melda – koncert.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Foukanda, zábavná sou-
těž.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Víkend s Bohem, divadelní předsta-
vení Maria Kubce.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 17 hod.: Slunná Andalusie, cestopisné 
povídání s Martou Antonínovou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Noe. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. 300: Vzestup říše.
Doubravice v 18 hod. Kandidát.

pátek 4. dubnapátek 4. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Setkání s fyzioterapeutkou Pavlou 
Horáčkovou.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Vojenský prostor – vstup zakázán!, ver-
nisáž výstavy.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Roman Kopecký: Malby, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 13.30 hod.: Hra s krabičkou.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem 
Štědroněm a hudbou.
Letovice – Dům dě   a mládeže v 16 hod.: Velikonoční postavičky, sád-
rové tvoření.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Laskavé obrázky Mirky Strejč-
kové a jarní obrázky dě   MŠ ul. Komenského Letovice, vernisáž pro-
dejní výstavy.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 17 hod.: Beseda s histori-
kem Michalem Schüstrem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Noe. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. 300: Vzestup říše. (3D)
Olešnice ve 20 hod. Cole  e.
Šebetov v 19.30 hod. Kandidát.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Následky lásky.

sobota 5. dubnasobota 5. dubna
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ Zámek v 9.30 hod.: FLAMENCO pro začátečníky s Emou 
Ševčíkovou.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Vítání jara – výroba Morany.
Boskovice – U radnice v 9 hod.: Zahájení turis  cké sezóny 2014 v Bos-
kovicích, u radnice do 10 hod. zápis, dě   obdrží mapky pro hravé jarní 
putování, zámecké nádvoří v 10 hod.: Dětská folková skupina Pružiny, 
v 10.30 hod.: Interak  vní představení divadla Kolárka.
Chrudichromy – Kulturní dům ve 14 hod.: Chrudichromy v proměnách 
času, výstava.
Jasinov – Kulturní dům v 19 hod.: Medvěd a námluvy, divadlo v podání 
ochotníků z Vranové.
Kř  ny – Zámek od 8 do 12 hod.: Tře   zámecké trhy, ručně vyráběné 
zboží, prodej čerstvých a zdravých potravin.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: Ze života hmyzu, hraje LMD Kunš-
tát.
Lysice – Zámek ve 13 hod.: Sluníčko pro každého, vernisáž výstavy 
malovaného hedvábí.
Senetářov – Areál muzea v 11 hod.: Fes  val Den šneka Krasíka, bohatý 
program.
Vanovice – Kulturní dům v 18 hod.: Kdopak to zvoní?, soutěžní přehlíd-
ka amatérských divadelních souborů.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Worship, zpíva-
ná bohoslužba.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Poslední vrchol.
Blansko ve 20 hod. Noe. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Boskovice v 19.30 hod. Fair Play.

neděle 6. dubnaneděle 6. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Společenské centrum v 15 hod.: Pavel Dvorský – vědecká 
ilustrace, grafi ka, vernisáž výstavy.

Blansko – Zámek v 7.30 hod.: Turis  cké pochody do Pivovaru Černá 
Hora na zahájení turis  cké sezony.
Černá Hora – Pivovar ve 12 hod.: Zahájení turis  cké sezóny. Více na 
str. 1.
Lipovec – Sokolovna od 9 do 17 hod.: Prodejní velikonoční výstava.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Poslední vrchol.
Blansko ve 20 hod. Noe. (3D)
Boskovice v 17 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Boskovice v 19.30 hod. Fair Play.

pondělí 7. dubnapondělí 7. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Salonek MKS v 17 hod.: Beseda se spisovatelem Vlas  mi-
lem Vondruškou.
Blansko – Kino v 17 hod.: Výstava k výročí Domova OLGA 20 let & Cen-
trum VELAN 10 let, vernisáž.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 13.30 hod.: Kdo dál, zábavná sou-
těž.
Boskovice – Farní dvůr v 15 až 17 hod.: Sbírka použitého ošacení pro 
charitu.
Letovice – Dům dě   a mládeže v 16 hod.: Velikonoce u nás, tvořivé 
dílny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Yves Saint Laurent.
Boskovice v 19.30 hod. Trabantem až na konec světa, Dokumentární 
pondělí.

úterý 8. dubnaúterý 8. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 8 hod.: Workshop s paní sklářkou 
Alicí Dostálovou.
Blansko – Galerie města Blanska v 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava 
- Paní Dostálová – fi gurky ze skla + od 15 hodin malování skleněných 
vajíček pro veřejnost.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – bratři Ebenové.
Boskovice – Farní dvůr v 15 až 17 hod.: Sbírka použitého ošacení.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.05 hod.: Velikonoční tvoření.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Setkání klubu důchodců – 
představení medailonku BTV Jaroslava Bránského.
Boskovice – Mateřské centrum v 16.15 hod.: Háčkovaná velikonoční 
vejce.
Letovice – Hasičská zbrojnice v 16 hod.: Nábor mladých hasičů od 6 
do 15 let.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Brass 6, koncert KPH.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hořící keř.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Fair Play.
Boskovice v 19.30 hod. Grandhotel Budapešť.

středa 9. dubnastředa 9. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava – 
Paní Parmová – zdobení vajíček slámou.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 162 – Argen  na, 
Chile – Ve s  nu Aconcaguy – Míra Tesař.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 9.30 hod.: Káťa a Škubánek, hraje divadlo 
Věž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hořící keř.
Boskovice v 19.30 hod. Ry  ři zločinu dva, nový fi lm režiséra Michala 
Grigy.

čtvrtek 10. dubnačtvrtek 10. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Salonek MKS v 15 hod.: Milan Šťourač – Sýrie-Jordánsko-
Egypt-Izrael, přednáška.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Vývoj vnímání zvuků lidské řeči od 
raného stadia dítěte do předškolního věku, přednáška.
Blansko – Galerie města Blanska v 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava – 
Paní Dražilová – tradiční hanácké zdobení vajíček.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ 
Blansko.
Blansko – ZUŠ Zámek v 17.30 hod.: Jak správně cvičit?, seminář.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Divadlo Járy Cimrmana – Posel 
z Liptákova.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Číslovaná, zábavná sou-
těž, v 15.30 hod.: O putovní pohár DDM Boskovice, série šachových 
turnajů.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Když se v Boskovicích vařilo pivo, ver-
nisáž výstavy.
Boskovice – Gymnázium v 18 hod.: Píseň o Viktorce, poe  cká inscena-
ce v podání studentů Gymnázia Boskovice.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Velikonoční pohádka, hraje divadýl-
ka Mrak Havlíčkův Brod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. 12 let v řetězech.
Boskovice v 17 hod. Rio 2.
Boskovice v 19.30 hod. Ona.
Doubravice v 18 hod. Hořící keř.

pátek 11. dubnapátek 11. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava – 
Paní Krajíčková – háčkované dekorace vajec.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Josef Ruszelák: Dobrý den, stromy aneb 
Les, hudba, poezie – jak se to rýmuje, vernisáž výstavy.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 18 hod.: Noční jízda II, nocování pro 
všechny odvážné dě  .
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Křeslo pro hosty Ras  slava.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Biblické archeologické 
nálezy, dokumentární DVD.
Boskovice – Westernové městečko v 16 hod.: Odpoledne pro Matyho, 
charita  vní akce.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 18 hod.: Noc v DDM – Havaj párty.
Rájec-Jestřebí – Výstavní síň knihovny v 18 hod.: Andělé, vernisáž 
výstavy autorky Evy Pikartové.

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
1. 4. 630-750 1000-1600 1830-2100 1130-1600 1830-2100

Středa 
2. 4. 630-830 1200-1600 1730-1830

3 dráhy 1830-2100 1030-1600 1700-2100

Čtvrtek 
3. 4. 630-750 1200-1600 1830-2100 1100-1600 1830-2100

Pátek 
4. 4. 1200-1600 1830-2100 1100-1330 1430-1600 1700-2100

Sobota 
5. 4. 1000-1300 1600-2100 1000-1300 1600-2100

Neděle 
6. 4. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

 5. 4. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210
 6. 4. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24  516 454 046
 12. 4. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
 13. 4. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovsk. 2 607 812 963

Služba je k dispozici od 8 do 13 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je 
služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 
111. Ve všední dny od 17 do 7 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 
nepřetržitě 24 hodin.

stomatologická pohotovoststomatologická pohotovost

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Kráska a zvíře.
Boskovice v 17 hod. Rio 2.
Boskovice v 19.30 hod. (Ne)Zadaní.
Šebetov v 19.30 hod. Angelika.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Nazareth: Nekonečný rockový mejdan.

sobota 12. dubnasobota 12. dubna
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ Zámek v 9 hod.: Výroba papírových věnců.
Blansko – ZUŠ Zámek v 9.30 hod.: Taneční technika J. Limona po začá-
tečníky.
Blansko – Galerie města Blanska v 15 až 17 hod.: Velikonoční výstava 
– cimbálová muzika.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Mandarínková izba – povídková 
komedie.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Zabijačka, vernisáž 
výstavy obrazů Jiřího Miškeříka.
Boskovice – Pivovar v Podhradí od 10 do 15 hod.: Prohlídka objektu 
bývalého pivovaru.
Letovice – Přehrada v 9 hod.: Úklid okolo přehrady Kře  nky.
Lysice – Lidový dům ve 20 hod.: Robert Křesťan a Druhá tráva, kon-
cert.
Olešnice – Hasičská zbrojnice v 8 hod.: Zmijácký vejšlap na chajdu.
Olešnice – Mateřské centrum Hastrmánek ve 14 hod.: Velikonoční díl-
ničky.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 17 hod.: Posezení u cimbálu.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum v 18 hod.: Koncert Malo-
hanačky.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Rio 2. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Kráska a zvíře.
Blansko ve 20 hod. Fair Play.
Boskovice v 17 hod. Rio 2.
Boskovice v 19.30 hod. (Ne)Zadaní.

neděle 13. dubnaneděle 13. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Květná neděle.
Blansko – Galerie města Blanska v 14 až 17 hod.: Velikonoční výstava 
– Pan Kopecký – pletení pomlázek.
Blansko – Náměs   Republiky v 15 hod.: 3. ročník celorepublikových 
závodů kočárků.
Jedovnice – Kulturní dům v 17 hod.: O líné Pepině, divadlo, hraje Vlas-
 mil Jedovnice.

Kunštát – Kulturní dům v 17 hod.: Houslový koncert Natálie Kulina.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Kvě  nový den, ukázky kvě  nových 
vazeb a dekorací.
Valchov – Klubovna hasičů v 15 hod.: VIII. Velikonoční rukodělná díl-
na.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Rio 2. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Kráska a zvíře.
Blansko ve 20 hod. Fair Play.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Za kamarády z televize 9.
Boskovice v 18 hod. Spartakus, záznam představení ruského baletního 
souboru Bolšoj balet.

pondělí 14. dubnapondělí 14. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava – 
Paní Pokorná – jarní panenky.
Boskovice – Kino v 18 hod.: Na Srí Lanku nejen za čajem, cestovatelská 
beseda s projekcí a výstavou Zlatuše Knollové.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Setkání Svazu tělesně pos  žených 
Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fair Play.

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu
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Dejte svému tělu možnost 
léčit se samo aneb zázraky 
refl exní terapie
Každý kdo si už dopřál masáž, dobře ví, že své tělo vystavil příjemnému zážitku. 
Masáže navozují pocit dokonalého uvolnění a doteky mohou být i léčivé zvlášť, 
když dobrý masér/terapeut ví kam sáhnout. Seznamte se s refl exní terapií, tisíce 
let starou alternativní metodou péče o zdraví, pocházející z východní Asie.

Zrcadlení těla do končetin
Reflexní terapie pracuje s reflexními body, které se 
nacházejí na celém těle. Nejčastěji se, ale využí-
vají reflexní plošky chodidel, kde má každý orgán 
svůj zmenšený obraz.  Zmáčkneme-li příslušný 
bod, putuje signál po nervových spojeních přímo 
do orgánu nebo části těla, na kterou chceme pů-
sobit. Pokud tedy stimulujeme správné místo ruky 
nebo nohy, ovlivňujeme tím činnost a energii vnitř-
ních orgánů.

Léčivé doteky
Refl exní terapie je léčebná metoda, jejímž původním úkolem byla prevence. Dnes je však hojně 
využívaná především k léčbě, protože terapeut je schopen rozpoznat oslabení jednotlivých or-
gánů a pracovat na jejich posílení. Dokáže často řešit akutní příznaky nemoci a odhalit i příčiny 
chronických potíží, kde se to nepodařilo klasické medicíně. Lze ji také využít jako doplněk jiné 
léčby nebo k urychlení rekonvalescence. Pro vyšší účinnost se kombinuje s cílenou bylinnou 
léčbou a částečnou úpravou životosprávy.

Nejčastější využití refl exní terapie je při: 
migrénách (bolestech hlavy) • 
bolestech zad, plotének a různých deformacích páteře (např. skolioze)• 
bolestech kloubů • 
alergiích • 
špatné imunitě, oslabení organismu• 
detoxikaci těla, podpoře lymfatického systému• 
zažívacích potížích• 
vysokém/nízkém krevním tlaku• 
špatné činnosti štítné žlázy• 
cukrovce• 
a dalších onemocněních• 

Nejbližší refl exní terapie nabízí např. aquapark Wellness Kuřim, www.wellnesskurim.cz. Masáž 
s konzultací trvá 75-90 minut a stojí 500 Kč. Je zde vhodně spojená i s uvolněním páteře a do-
poručenými rehabilitačními cviky. Refl exní terapeut Wellness Kuřim má v alternativní medicíně 
praxi 7 let a specializuje se na detoxikaci, výživu organismu, redukci váhy a rehabilitaci.

Centrum sociálních služeb města Letovi-
ce poskytuje dvě sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytu-jeme Pečovatelskou službu a službu Domov pro seniory.

Pečovatelská služba má za cíl zajistit  seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím pro-středí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pečovatelská služba je poskytována pro oby-vatele města Letovice a blízkého okolí zejména v jejich vlastních domácnostech. Pomoc může pečovatelská služba zajistit uži-vatelům zejména v následujících oblastech:- pomoc se zajištěním stravy a její donáška (dovážka),- pomoc se zajištěním chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení prádla, topení),- pomoc s osobní hygienou,- vyřizování pochůzek, nákupů, doprovod na instituce, k lékaři apod.,- přítomnost pracovníka v domácnosti uživa-tele, kontrola a dohled nad užíváním léků, po-moc s běžnými denními činnostmi a další. 
Domov pro seniory je pobytovou službou, která má za své poslání poskytnout péči senio-rům, kteří už nadále nemohou žít z důvodu vyso-

kého věku, sociálních důvodů nebo z důvodu nepříznivého zdravotní stavu ve svém při-rozeném prostředí. Naším cílem je zajistit uživatelům důstojný, plnohodnotný, bezpečný a aktivní život. Po-skytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuál-ních potřeb seniorů, snažíme se zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Služba domov pro seniory je určena nejen pro zájemce z města Le-tovice, ale i širšího okolí v rám-ci Jihomoravského kraje. 
Uživatelům domova pro seniory je zajiště-

no zejména:ubytování v jedno, dvou a třílůžkových po-kojích, včetně společného ubytování manželů, úklid, praní prádla, žehlení, apod., celodenní strava, pomoc při osobní hygieně, příp. poskyt-nutí podmínek pro osobní hygienu, individuální i skupinové aktivity, rehabilitaci a aktivizační péči, podporu a nácvik soběstačnosti a sociálně terapeutické činnosti, bezbariérový přístup po celé budově, podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním pro-středím, pomoc při uplatňování práv, oprávně-ných zájmů a při obstarávání osobních záležitos-tí, dle zájmu uživatelům zabezpečujeme kadeř-nické, holičské služby a drobné nákupy.
Zásady poskytování sociální služby- zachování důstojnosti a respektování indivi-duálních přání uživatelů- podpora samostatnosti a nezávislosti uživa-telů- poskytování péče na základě individuálních potřeb uživatelů dobře spolupracujícím týmem- snažíme se být otevřeným zařízením, spolu-pracujeme s lékaři, neziskovou sférou, podnika-telskou sférou, se školskými a kulturními zaří-zeními.

Centrum sociálních 
služeb města Letovice, 
příspěvková organizace

J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice
e-mail: info@centrum.cz, 
web: www.cssletovice.cz
telefon vrátnice: 516 481 200 
telefon ředitel organizace: 516 481 256, 602 188 182

Imunitní systém je 
naše důležitá životní 
ochrana!
Řada intoxikací pochází nejen 

z chemických látek a těžkých 
kovů ze stravy a dýchání otráve-
ného vzduchu, ale mnoho toxi-
nů je produkováno přímo v těle 
kvůli přemnožení virů, plísní, 
bakterií, parazitů a mikroorga-
nismů. Ty někdy vylučují mnoho 
toxických látek a nebezpečných 
látek. 

Dokud je imunitní systém na 
úrovni, množení těchto organis-
mů je omezeno na minimum, 
tělo je stačí likvidovat. 

S oslabením imunitního sys-
tému roste i množení mikroor-
ganismů a tím i jejich vylučování 
mnohdy nebezpečných toxinů 
do těla.

Kdy vzniká místo 
uložiště odpadu?

Toxiny se začnou zpočátku 
usazovat v nejvíce energe  cky 
a gene  cky oslabeném orgánu 
a v oblas  , která s oslabeným 
orgánem souvisí. V oblas  , kudy 
probíhá meridián oslabeného or-
gánu a v místě jeho refl exní zóny.

Jak zvrá  t situaci 
v náš prospěch?

V první řadě musíme zlepšit 
energetiku těla a současně se 
pokusíme všemi dostupnými 
prostředky zahubit mikroor-
ganismy a plísně. Přestane tak 
i jejich produkce nebezpečných 
látek do těla. Zároveň pomocí 
fytoterapie pomůžeme orgánům 
zlepšit jejich činnost. Ozdravný 

Jak si vyčis  t krev a posílit srdce?

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu
“Víme, co se u nás děje”

proces nastartujeme pomocí bi-
oinformačních přípravků a biore-
zonance. Vyladíme si energetiku, 
činnost orgánů a nastolíme cel-
kovou rovnováhu v těle. Odstar-
tování ozdravných procesů může 
způsobit přechodné zhoršení si-
tuace, kterému se říká reverze. 
Reverze se nebojte, je to jen po-
zitivní odezva organismu, kterou 
musíte projít. Při silnější reverzi 
stačí snížit dávkování bioinfor-
mačních přípravků na minimum 
a regenerační postup bude tak 
příjemnější.

Podívejme se na 
bioinformační 
přípravek VENISFÉR 
– doplněk stravy...

Obsahuje byliny, které nejen 
pomáhají regenerovat mozkové 
buňky, ale také rostliny podpo-
rující činnost kostní dřeně, zlep-
šují krvetvorbu a čistí krev. Har-
monizuje především meridián 
srdce, osrdečníku, sleziny se sli-
nivkou a tenké střevo. Díky tomu 
si tělo samo přirozenou cestou 
upravuje problémy, které se pojí 
k disharmonii v těchto meridiá-
nech. VENISFÉR byl sestaven na 
základě nejnovějších poznatků 
v oblasti fytoterapie, homeopa-
tie, krystalterapie, psychotroni-
ky a biorezonance.

Další informace můžete získat 
v klubu DIOCHI, který se nachází 
v 1. poschodí v pensionu Zlatá růže, 
kpt. Jaroše 3 v Boskovicích nebo na 
tel.: 721 236 816 – Zdena Kos  ko-
vá.  Vedoucí klubu 

 Zdena Kos  ková
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