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Příští číslo Zrcadla vyjde 
ve středu 2. května!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Pavel Šmerda

Černá Hora - Pivovar Černá 
Hora zvyšuje výrobní kapacitu 
a chystá na letošní rok několik 
novinek. Více prozradil sládek 
pivovaru Vlastimil Zedek.

„Co se týká rozšíření výrobní 
kapacity, od začátku dubna insta-
lujeme ve spilce deset kvasných 
kádí, čímž dojde ke zvýšení ka-
pacity pivovaru o dvacet procent. 
Každá z kádí má délku zhruba 
tři metry, váží 1,5 tuny a celkem 
všechny dohromady mají objem 
2 300 hl,“ řekl Vlastimil Zedek 

s tím, že celková výše investice 
činí téměř dvacet milionů korun.

„Rozšíření spilky nám umožní 
navýšit výrobní kapacitu pivova-
ru. Zejména v letních měsících je 
totiž poptávka po našem pivu na-
tolik vysoká, že ji téměř nejsme 
schopni uspokojit. Investujeme 
do tradiční technologie otevře-
ných spilek, jak se na české pivo 
sluší a patří. Nechceme vyrábět 
žádná europiva, těch jsou lidé 
přepití a odklánějí se od nich,“ 
uvedl sládek, který na výrobu 
v piva v Černé Hoře dohlíží již 
šestnáct let. 

To ale není z novinek ani zdale-
ka vše. „Pro celou skupinu Pivo-
vary Lobkowicz budeme vyrábět 
ochucená nízkoalkoholická piva, 
kterým se říká radlery a která jsou 

nyní velmi populární. Na trhu by 
měla být od května. Pracujeme 
také na nových obalech pro piva 
i limonády. To bychom měli stih-
nout do léta. A u limonád se zá-
kazníci ještě v dubnu mohou těšit 
na nové příchutě. Klasickou růžo-
vou malinovku a také na zázvo-
rovou limču,“ prozradil Vlastimil 
Zedek. V současné době vyrábějí 
v Černé Hoře patnáct různých 
druhů piv, šest druhů limonád 
a dvě stolní vody.

Informace o problémech pivo-
varu a další katastrofi cké scénáře 
jsou tak podle něj jen nepodlože-
né fámy. „Neexistuje tedy žádný 
důvod k tomu, aby se pivovar 
zavíral, právě naopak. Pivovar 
pod novým vlastníkem prosperu-
je, výstav rok od roku roste, a to 

i přesto, že celková spotřeba piva 
v posledních letech klesala. V po-
sledních letech po odchodu Jiřího 
Fuska došlo k určitým změnám, 
ale na tom není nic divného,“ do-
dal Zedek.

Pivní pouť bude 
letos v sobotu 

29. září
Milovníci dobré zábavy a kva-
litního piva si mohou už dnes 
zaškrtnout v kalendáři datum 
29. září. V Černé Hoře se usku-
teční další Pivní pouť. Návštěv-
níci se mohou těšit například 
na vítěze X Factoru Jiřího Zo-
nygu, kapelu No Name nebo 
Čechomor. 

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Pivovar Černá Hora investuje 20 milionů do rozšíření výroby

Zloděj rozkrádal firemní areál
Adamov - Kradl, co mu přišlo pod ruku. I tak se dá nazvat chování 

zloděje, jehož jméno už znají blanenští kriminalisté. Muž se letos v březnu 
nejméně devětkrát vloupal do areálu bývalého podniku Adast v Adamově. 
Dostat se dovnitř mu nezabránilo oplocení, ani uzamčené prostory. 

„Z jednoho vloupání si odnesl například nástrojářskou a nerezovou 
ocel, ale také množství úhlových brusek, vrtaček, akumulátorových vr-
taček, závitníků a dalšího nářadí v hodnotě asi sto tisíc korun. Při dalších 
vloupáních zase nepohrdl měděnými telefonními kabely nebo několika 
datovými kabely, z nichž každý měl kolem čtyřiceti metrů a jejich hod-
nota byla kolem osmadvaceti tisíc korun,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. 

Nebýt aktivity blanenských policistů a městských strážníků, chodil by 
muž krást do továrních prostor zřejmě do dneška. Při posledním vlou-
pání, k němuž se odhodlal v noci v sobotu 31. března, ho ale přímo při 
činu vyrušili strážníci a následně zadržela hlídka policistů. Zloděj se tak 
nyní bude zodpovídat z podezření ze spáchání trestných činů krádeže 
a poškození cizí věci.  (hrr)

Boskovice - Řidiči projíždějící 
Boskovicemi se musí připravit na 
komplikace. V pondělí totiž začala 
uzavírka hlavní tranzitní komuni-
kace ve městě, ulice Kpt. Jaroše. 
Omezení potrvá až do osmého srp-
na letošního roku.

„Ulice Kpt. Jaroše bude pro sil-
niční provoz uzavřena od vjezdu 
na parkoviště v Bezručově ulici 
(u Penzionu Zlatá růže) až po na-
pojení výjezdu z Masarykova ná-
městí. Objízdná trasa pro směry 
od Mladkova a od Blanska začíná 
na křižovatce u Slávie, kde vozi-
dla nepokračují směrem do centra 

Boskovic, ale jedou po objízdné 
trase po Nádražní ulici, dále ulicí 
Sokolskou, přes nám. 9. května 
a Lidickou ulicí až po křižovatku 
se silnicí II/150, kde pokračují 
v původní trase směrem k výjezdu 
z Boskovic. V opačném směru je 
objížďka vedena po stejné trase. 
Pohyb chodců a přístup k obcho-
dům nebude přerušen,“ upřesnil 
mluvčí boskovické radnice Jaro-
slav Parma. 

Podle něj bude omezení rozdě-
lené na několik etap. Od 16. dubna 
do 2. května, od 21. května do 29. 
července a od 4. do 8. srpna bude 

povolen vjezd autobusů. Úpl-
ný zákaz vjezdu, kromě vozidel 
stavby, pak bude platit od 3. do 
20 května a od 30. července do 
3. srpna. V souvislosti s tím budou 
i dočasně přesunuty zastávky au-
tobusů v ulici 17. listopadu. Jejich 
konkrétní podobu naleznete na 
internetových stránkách Zrcadla 
www.zrcadlo.net.

Práce v ulici Kpt. Jaroše obsa-
hují rekonstrukci kanalizačního 
řadu, poškozených domovních 
přípojek a vozovky, výměnu sil-
ničních obrubníků a opravu dvou 
přechodů pro chodce.  (hrr)

Uzavírka omezí řidiče v Boskovicích Senátor chce 
být blíž 

svým voličům
Blansko - Po Blansku a Kuři-

mi rozšiřuje senátor Jozef Regec 
svoje dny určené pro občany také 
o Boskovice. Chci pravidelně 
navštěvovat i další města naše-
ho regionu. Obrací se na mě lidé 
z okolních obcí, pro které není 
snadné cestovat do Blanska,“ řekl 
Jozef Regec s tím, že v nejbližších 
týdnech má v plánu navštívit Le-
tovice a Adamov. Více informací 
o senátorských dnech najdete na 
www.jozefregec.cz.  (pš)

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

A je to pojištěno!

Nejlepší lék na finanční krizi: pojištění od nás!

Garantované zhodnocení Vašich peněz – Garant 3,5

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

likvidace, oprava bez amortizace a náhradní vozidlo v balíčku SERVIS

841 444 555
www.cpp.cz

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

Smetanova 8
678 01 Blansko
Tel. 516 833 184

Pavel Šmerda

Závist - Přibližně čtyři sta pod-
pisů se objevilo pod peticí občanů 
a příznivců obce Závist ke zlepše-
ní dopravně-bezpečnostní situace 
na silnici I//43 Brno-Svitavy při 
průjezdu Závistí. 

„Silnice I/43 protíná naši obec 
na dvě části a nachází se u ní 
autobusové zastávky. Velký pro-
blém nám činí zastávka směrem 
od Brna. Kromě dospělých slouží 
i pro děti, kteří odtud každý den 
jezdí do školy,“ řekla iniciátor-
ka petice Jana Horáková. Jak se 
v textu petice uvádí, nebezpečnost 
přecházení této „silnice smrti“ se 
rok od roku zvyšuje a frekvence 
provozu je již taková, že se v do-
pravní špičce těžko daří přejít na 
druhou stranu. To všechno se děje 
za situace, kdy zde není dosud vy-
značen žádný přechod pro chodce 
nebo ochranný ostrůvek a co je 

Obyvatelé Závisti podepisují petici za zlepšení dopravně-bezpečnostní situace na silnici I/43

Auta ohrožují životy dětí, ale i starších lidí
zvláště děsivé, v tomto úseku ani 
není omezena rychlost projíždějí-
cích vozidel. „Vyznačení středové 
plné čáry a zákazu předjíždění je 
naprosto nedostačující a je běžně 
porušováno. Rovněž tak povolená 
rychlost 90 km/hod se často nedo-
držuje. Musíme sice uznat Policii 
ČR, že řidiče a vozidla na silnici 
I/43 často kontroluje, ale jakmile 
jejich dohled skončí, vše se vrací 
do starých kolejí,“ doplnila Horá-
ková, Jediný způsob, jak občané 
Závisti čelí této nebezpečné situ-
aci je to, že převádějí svoje děti 
přes silnici až ke školnímu auto-
busu. Horší to mají starší spolu-
občané, nebo lidé se sníženou po-
hyblivostí, kteří často riskují svůj 
život. Není žádnou výjimkou, že 
na přejití silnice se čeká až patnáct 
minut a běžně se stává, že cestu-
jícím autobus ujede. Jak dokládají 
statistiky, přímo na autobusové 
zastávce došlo již několikrát ke 

střetu vozidla s chodcem, přičemž 
dvakrát tam byli chodci usmrceni. 

Autoři petice upozorňují také na 
špatnou situaci v místě přejezdu 
z jedné části obce na druhou, asi 
200 metrů od autobusové zastáv-
ky ve směru na Černou Horu, kde 
se nachází několik domů. „Právě 
pro obyvatele této části je výjezd, 
přechod a přejezd silnice I/43 vel-
mi obtížný a nebezpečný. Směrem 
od Černé Hory se často stává, 
že odbočující auto je předjíždě-
no přes plnou čáru auty za ním 
a dochází k nehodám. Toto místo 
pro přejezd a přechod není vůbec 
nijak označeno dopravním znače-
ním upozorňujícím na křižovatku 
a chodce. Situace je taková, že 
řidiči ve vozidlech na silnici I/43 
ani netuší, že státní silnici křižuje 
obecní komunikace a už vůbec zde 
nečekají žádné přecházející chod-
ce,“ uvedla Horáková. 

 Pokračování na str. 4
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Marta Antonínová

Blansko - Moravský kras není 
bohatý jen tajemným podzemím, 
krásnou krajinou či vzácnou kvě-
tenou. Jeho bohatstvím jsou také 
lidé, kteří o něj pečují. Každoroč-
ně na jaře to jsou stovky ochot-
ných dětí a dospělých, kteří se 
v rámi Dne Země zapojují do jeho 
úklidu. 

Každý, kdo projížděl autem 
směrem od Blanska přes Lažánky 
na Vilémovice nebo Ostrov u Ma-
cochy, cestou ke Skalnímu mlýnu 
nebo se vydal na kole Suchým 
nebo Pustým žlebem či po jiných 
cestách Moravským krasem, po-
tkával v sobotu čtrnáctého dubna 
větší či menší skupiny dobrovol-
níků nebo alespoň viděl kolem 
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V Nemocnici Milosrdných bratří zlepšili zázemí pro pacienty

Náročná rekonstrukce skončila

Moravský kras hlásí: Jarní úklid už je hotový

K K
Podvod za 
statisíce 
nevyšel

Rájec-Jestřebí - Podvodníci si 
dnes dovolí všechno. Přesvědči-
li se o tom také pracovníci jedné 
z fi rem v Rájci-Jestřebí. Dostali 
totiž objednávku z Polska, a to jak 
elektronickou poštou, tak telefo-
nicky na odběr 25 tun řepkového 
oleje a jeho převoz do Polska. 
Když bylo vše domluveno, přijela 
cisterna, do které pracovníci pře-
čerpali olej v hodnotě asi 650 tisíc 
korun. Ještě než cisterna z areálu 
fi rmy odjela, ředitelka si chtěla 
ověřit, jestli objednávka platí. Od 
vedení polské fi rmy se ale dozvě-
děla, že nic takového neobjedná-
vali a patrně se jedná o podvod. 
Proto byl olej přečerpán z cisterny 
zpět a případ si převzali blanenští 
kriminalisté.  (hrr)

Chy  li řidiče,
který ujel od 

smrtelné nehody
Jevíčko, Blansko - Blanenští 

policisté chytili řidiče, který v pá-
tek 6. dubna srazil na Jevíčsku 
cyklistu a ujel. Zraněného nechal 
bez pomoci, ujel ještě několik set 
metrů dále od nehody, odstavil 
auto a utekl. Zraněný cyklista na 
místě zemřel. Po muži za volan-
tem bylo vyhlášeno celostátní pát-
rání, na jehož základě jej našli poli-
cisté z Blanenska. V současné době 
je v policejní cele a čeká na verdikt 
soudu, zda bude stíhán vazebně, či 
vyšetřován na svobodě. Čelí ob-
vinění ze spáchání hned několika 
přečinů, a to usmrcení z nedbalosti, 
neposkytnutí pomoci řidičem do-
pravního prostředku, maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání. 
Muž má navíc zakázáno řízení až 
do roku 2014.  (hrr)

Věci v autech
nejsou v bezpečí

Moravský kras - Na dvou 
místech v Moravském krasu se 
během odpoledních hodin v úterý 
10. dubna zloději vloupali do za-
parkovaných aut. První případ se 
stal na parkovišti u Horního můst-
ku Macochy, kde pachatel vypá-
čil dveře zavazadlového prostoru 
Škody Felicie a z auta vzal kabel-
ku s doklady, trička, řetízek z chi-
rurgické oceli a další věci. Způ-
sobil tak škodu za více než čtyři 
tisíce korun. K dalšímu vloupání 
do osobního auta Škoda Octavia 
došlo jen o několik kilometrů dál, 
v blízkosti Olomučan. U tohoto 
auta zloděj rozbil okénko a ukradl 
doklady, bankovní karty a peníze. 
Způsobil tak škodu přesahující tři 
tisíce korun.  (hrr)

Dělníci ukradli 
nářadí

Kotvrdovice - O nářadí v hod-
notě asi osmi set korun přišel dost 
nezvyklým způsobem muž z Kot-
vrdovic. Nechal si totiž ve svém 
domě vyměnit okapy čtyřmi děl-
níky. Ti mu údajně službu nabídli, 

aniž by je před tím nějak kontak-
toval. Když pracovníci odjeli, zjis-
til, že mu na dvorku chybí některé 
nářadí, jako francouzský klíč a ko-
vadlina, v celkové hodnotě nece-
lých tisíc korun. Vše tedy oznámil 
policistům, kteří případ šetří pro 
podezření ze spáchání přestupku 
proti majetku.  (hrr)

Velikonoce:
Drogy a rychlost

Blanensko a Boskovicko - 
Velikonoční dohled policistů na 
silnicích Blanenska a Boskovicka 
zaskočil řadu řidičů. V blanen-
ském okrese v policejním sítě 
uvízla například šestadvacetiletá 
řidička BMW, která usedla za vo-
lant pod vlivem pervitinu. Kauci 
ve výši pětadvacet tisíc korun 
zase policisté uložili čtyřicetile-
tému řidiči Peugeotu 306, který 
řídil auto, přestože má v platnos-
ti blokaci řidičského oprávnění. 
Jednatřicet lidí za volantem si 
zase nelámalo hlavu s dodržová-
ním předepsaných rychlostí, po-
licisté jim uložili pokuty ve výši 
šestadvacet tisíc korun, chování 
jednoho z řidičů bude navíc ře-
šit správní orgán. Tento řidič jel 
v místě, kde je nejvyšší povo-
lená rychlost 70 km/h rychlostí 
116 km/h. Dalších deset „hříš-
níků“ nepoužilo bezpečnostní 
pásy a sedm mělo svoje vozidla 
ve špatném technickém stavu. 
Celkem policisté uložili blokové 
pokuty 59 řidičům a jejich výše 
činila čtyřicet tisíc korun.  (hrr)

Mladý muž
vařil pervitin

Rájec-Jestřebí - Policejní ko-
misař v těchto dnech zahájil trestní 
stíhání sedmadvacetiletého muže, 
který koncem loňského roku v ně-
kolika případech vařil na svém 
pokoji v ubytovně v Rájci-Jestřebí 
pervitin. Používal na to volně pro-
dejné léky, které nakupoval v bla-
nenských lékárnách, chemikálie 
a další věci jako varné sklo, PET 
lahve, nálevky, injekční stříkačky, 
baňky ze žárovek, žiletky nebo 
svíčky. Muž tak podle kriminalis-
tů vyrobil nejméně dva gramy per-
vitinu, který pak použil pro svoji 
vlastní potřebu. Nyní je podezřelý 
ze spáchání trestného činu výroba, 
držení a prodej omamných a psy-
chotropních látek.  (hrr)

Kanály zůstaly 
bez mříží

Vilémovice - Nebezpečí číhalo 
na řidiče, kteří projížděli po silnici 
mezi Vilémovicemi a Ostrovem 
u Macochy. Neznámý zloděj tam 
totiž během několika dnů ukradl 
litinové rošty z kanálových vpustí. 
Silničáři museli nebezpečné místo 
označit dopravními značkami. Po-
licisté případ šetří pro podezření 
ze spáchání přestupku proti ma-
jetku. Zloděj způsobil škodu za asi 
čtyři tisíce korun.  (hrr)

Zloděj kradl 
v chatě

Blansko - Mikrovlnnou troubu, 
rychlovarnou konvici, prodlužo-
vací drát, akumulátorovou vrtačku 
a další drobné věci v hodnotě za 
více než šest tisíc korun si odnesl 
zloděj z rekreační chaty v blíz-
kosti Blanska. Dovnitř se dostal 
poté, co vypáčil vchodové dveře. 
Majitelům chaty vznikla škoda 
za necelých deset tisíc korun. Po-
licisté nyní případ vyšetřují pro 
podezření ze spáchání trestných 
činů porušování domovní svobo-
dy a krádež.  (hrr)

Sprejer popsal
dva vagóny

Adamov - Pouhých dvacet mi-
nut zůstala stát v sobotu 31. března 
v podvečer vlaková souprava na 
nádraží v Adamově. I tato krátká 
doba stačila vandalovi na to, aby 
dva vagóny postříkal sprejem 
a vytvořil na nich nečitelné nápisy. 
Způsobil škodu za asi dvacet tisíc 
korun.  (hrr)

Letovič   chtějí získat pres  žní  tul Ekoškola

Radim Hruška

Letovice - V letovické Nemoc-
nici Milosrdných bratří skončila 
náročná rekonstrukce. Během ní 
se dočkala obnovy dvě oddělení, 
podařilo se vybudovat nový eva-
kuační výtah, centrální umývárnu 
nádobí a další. Akce si vyžádala na 
jednadvacet milionů korun.

„Rekonstrukce začala v roce 
2009. Během ní jsme vyměnili 
starý problematický výtah za nový 
evakuační, který splňuje veškeré 
bezpečnostní požadavky. Navíc 
jsme ho prodloužili až do podkro-
ví, kde bychom chtěli v budoucnu 
vytvořit další prostory. Udělali 
jsme také centrální umývárnu ná-
dobí. Když se začalo pracovat na 
odděleních, tak jsme zjistili, že 
jsou v dezolátním stavu. Podařilo 
se nám získat další prostředky, tak-
že jsme nakonec obnovili dvě ze 
čtyř oddělení nemocnice. Pacienti 
tak dostali nová lůžka, koupelny 
a vznikly také potřebné vyšetřov-
ny,“ uvedla ředitelka nemocnice 
Drahoslava Královcová. 

Jak upřesnila, na odděleních se 
také rozvedla elektřina, takže nyní 
může každý z pacientů například 
pracovat na počítači nebo využívat 
internet. Vzniklo nové dorozumí-
vací zařízení mezi nemocnými 
a sestrami, k lůžkům se dají pře-

Blanensko a Boskovicko - 
Majitelé nákladních automobilů, 
zemědělských nebo jiných pra-
covních strojů či čerpacích stanic 
si mohou oddechnout. Blanenští 
policisté totiž odhalili trojlístek 
zlodějů, který se v době od ledna 
do března pohyboval po různých 
obcích v okrese, dostával se do 
areálů fi rem a ze zaparkovaných 
aut tam kradl naftu. 

„Jednalo se o dva muže ve věku 
čtyřiadvacet a šestadvacet let a jed-
nu devatenáctiletou ženu. Kvůli 
desítkám litrů nafty navštívili na-
příklad zemědělský areál v Rájci-
Jestřebí, kde odčerpali palivo z ná-
kladního automobilu značky Tatra 
a traktoru, areál ve Skalici nad Svi-
tavou nebo v Sebranicích, kde zase 

ukradli naftu z elektrocentrály. 
Nepovedené trojici ale nafta nesta-
čila. Neodolala jí ani některá osob-
ní auta, která byla zaparkovaná na 
osamocených místech. Z nich zase 
tito zloději brali autorádia nebo na-
vigace. V několika případech také 
navštívili benzínové čerpací stanice 
jak na Blanensku, tak i na Svitav-
sku a v Brně, kde si natankovali do 
auta benzín a ujeli bez zaplacení,“ 
popsala blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková. 

Pachatelé svým chování způso-
bili škodu, která byla prozatím vy-
číslena na necelých padesát tisíc 
korun. Policejní komisař již zahájil 
jejich trestní stíhání pro podezření 
ze spáchání trestných činů krádeže 
a poškození cizí věci.  (hrr)

Nafta už ze strojů 
mizet nebude

Bez práce je více lidí 
Blansko a Boskovicko - Míra nezaměstnanosti v blanenském okrese 

stoupá, stále se ale pohybuje pod krajským průměrem. Jak uvedl Jiří Dvo-
řák z blanenské pobočky Úřadu práce ČR, ke 31. březnu bylo v České re-
publice 525 180 uchazečů o pracovní místo, což činí 8,9 procenta. V Jiho-
moravském kraji je bez práce 64 346 lidí, míra nezaměstnanosti je tu tedy 
nadprůměrná a činí 10,1 procenta. „Na Blanensku a Boskovicku je bez 
práce 5 236 lidí, z toho 2 656 mužů a 2 580 žen. Procentuální vyjádření je 
9,2,“ upřesnil. Jak dodal, byl náš region vždy pod celostátním průměrem, 
teď se dostal na jeho úroveň. Co se týče obcí, je v poměru nezaměstnaných 
k počtu práceschopných obyvatel na prvním místě Roubanina (34%), nao-
pak žádný člověk bez práce není v Kunčině Vsi. (bh)

pojovat telefonické hovory, lidé 
můžou poslouchat hudbu a zaříze-
ní umožní i přímý přenos bohoslu-
žeb z nemocniční kaple. Obnovou 
prošlo také sociální zázemí a další 
prostory. 

„Nemocnice Milosrdných bratří 
vznikla před více než dvě stě pa-

desáti lety, od roku 2003 je jejím 
zřizovatelem Jihomoravský kraj. 
Staráme se o nemocné, kteří jsou 
na sklonku žití a snažíme se jim 
usnadnit jejich poslední chvíle. 
Máme 120 lůžek, z toho padesát 
procent pacientů tvoří lidé nad 
osmdesát let. Máme ale i mladší 

klienty, kterým poskytujeme záze-
mí, aby se po vyléčení mohli vrátit 
do běžného života. Veškeré úpravy 
se prováděly za normálního pro-
vozu. Chci proto poděkovat našim 
zaměstnancům i pacientům, kteří 
náročné období dobře zvládli,“ 
dodala Drahoslava Královcová.

Letovice - Masarykova škola 
práce v Letovicích si pro letošní 
rok stanovila zajímavý cíl. Chce 
totiž získat prestižní ocenění 
Ekoškola v rámci stejnojmenné-
ho mezinárodního vzdělávacího 
programu, jehož hlavním cílem 
je, aby žáci snižovali ekologický 
dopad školy a svého jednání na 
životní prostředí a zlepšili pro-
středí ve vzdělávacím zařízení 
a jeho okolí.

„Chceme žádat o titul, proto mu-
síme splnit určitá kritéria. Jedním 
z nich bylo i uspořádání vzděláva-
cí akce pro naše studenty, žáky zá-

kladní školy i veřejnost. Ta se ode-
hrála před nedávnem v letovickém 
kulturním domě. Jedním z bodů 
programu byly prezentace našich 
žáků. Ty se zabývaly tématy proč 
a jak třídit, voda a my a prostředí 
kolem nás. Studenti uvedli problé-
my ve světě a republice, a ty pak 
vztáhli i na školu a rodinu. Pada-
ly otázky typu, zda posluchači ví, 
kolik se vyčerpá vody během jed-
noho sprchování nebo zda tuší, že 
jedna sedmina lidí na světě nemá 
přístup k vodě. Připraveny byly 
i testy a anketní otázky, které měly 
zapojit posluchače do děje a získat 

zpětnou vazbu,“ uvedla koordi-
nátorka projektu na Masarykově 
škole práce Hana Dostálová.

Letovická škola si v rámci pro-
jektu vybrala dva okruhy, odpady 
a prostředí školy. A výsledky už 
jsou vidět. Studenti třídí odpad, 
nově jsou instalované také koše 
na bioodpad a hliník. Vznikla také 
kompostárna. Funguje soutěž ve 
třídění odpadu, nejlepší třída do-
stává každý měsíc odměnu a nej-
horší naopak uklízí prostor kolem 
školy. Zpracovávají se také tak-
zvané ekokodexy. Každý žák si 
může vypracovat vlastní a z nich 

pak vznikne jeden školní, který 
bude obsahovat základní pravidla, 
která se žáci rozhodli dodržovat. 

K získání titulu Ekoškola tedy 
nyní stačí už jen podat žádost 
a čekat na příjezd auditorů. „Ti 
zjišťují například ekologickou 
stopu školy. Nezajímají se ale jen 
o studenty zapojené do projektu, 
znalosti o ekologii musí prokázat 
všichni žáci i personál školy. Po-
kud to vyjde, tak dostaneme nejen 
ocenění, ale také vlajku. To jak 
jsme dopadli, bychom měli vědět 
do konce května,“ doplnila Hana 
Dostálová.  (hrr)

V
Hledám tři osoby (dvě ženy a jednoho muže s motorovou pilou), 

kteří se zřejmě jako první dostavili k dopravní nehodě, která se stala 
dne 1. 10. 2011 ve 13.20 hod. na silnici nad zámkem v Rájci-Jestřebí. 
Došlo zde k usmrcení motorkáře, mého syna, a tyto osoby mu poskytly 
první pomoc. Rád bych se s těmito lidmi setkal. Pokud budete tuto 
výzvu číst, nebo někdo, kdo tyto osoby zná, ozvěte se prosím na tel.: 
731 774 761.  Děkuji. Otec

Drahoslava Královcová ukazuje jeden z opravených pokojů.  Foto Radim HruškaDrahoslava Královcová ukazuje jeden z opravených pokojů.  Foto Radim Hruška

cest pytle plné odpadků čekající 
na odvoz.

Mezi dobrovolníky bylo i je-
denáct děti z dětského domova 
v Boskovicích. Aby byly na mís-
tě včas, musely vyjet brzy, proto 
jsme je zastihli kousek za ČKD 
v okamžiku odpočinku a svači-
ny. „Letos jsme tu snad poosmé. 
U nás v domově máme i enviro-
mentální výchovu a úklid krasu 
patří do tohoto projektu. O bri-
gádníky rozhodně nouzi nemá-
me,“ řekla Eva Musilová, zástup-
kyně ředitelky domova.

Tradičními účastníky Dne Země 
jsou i studenti blanenského gym-
názia, každoročně plní pytle od-
padky, které nacházejí kolem silni-
ce na Vilémovické plošině. Letos 
k jejich „trofejím“ patřil i koberec 

a televizor. Třicetičlennou skupinu 
vedla Eva Juračková, a jak se nám 
svěřila, zúčastnila se letos úklidu 
krasu už po šestnácté. 

Oceněním pro všechny, kteří 
se do úklidu zapojí, je především 
pocit dobře odvedené práce, ale 
také malé občerstvení, mnozí bu-
dou dlouho vzpomínat třeba na 
cestu vláčkem a návštěvu Pun-
kevní jeskyně, která pro ně byla 
v den úklidu zdarma. Odměny se 
dostalo i skupině dětí, u které za-
stavil starší muž na kole a nešetřil 
chválou.

Do úklidu krasu se i letos zapo-
jili jeskyňáři, skauti, rybáři a vo-
dáci, ale i členové blanenské Uli-
ty, přijeli školáci z Ráječka nebo 
třeba z brněnské školy v Merhau-
tově ulici.S úsměvem.  Foto Marta AntonínováS úsměvem.  Foto Marta Antonínová
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Pavel Šmerda

Blansko, Šternberk - Titul 
Česká Miss posluchačů Frekvence 
1 si z fi nálového večera soutěže 
Česká Miss 2012 v karlínském 
divadle v Praze odnesla osm-
náctiletá Veronika Hladíková ze 
Šternberka. Předloňská vicemiss 
Zrcadlo 2010 pár dnů po skonče-
ní soutěže ochotně odpověděla na 
několik dotazů. 

Když se ohlédneš zpět, jak hod-
no  š fi nálový večer soutěže Čes-
ká Miss?

Myslím, že večer se velice vy-
dařil a budu na něho moc ráda 
vzpomínat.

Jaká panovala mezi fi nalistka-
mi nálada?

Nervozita by se dala v někte-
rých chvílích krájet, ale myslím, 
že jsme se navzájem podporovaly 
a snažily se vždy situaci nějak od-
lehčit..

Upřímně, byla tam velká riva-
lita?

Rivalita byla, přeci jenom je to 
soutěž krásy, ale rozhodně nedošlo 
na lámání podpatků.

Jak si ceníš  tulu Česká Miss 
posluchačů Frekvence 1?

Titulu si moc vážím, ještě než 
jsem odjížděla na soustředění, tak 
jsem říkala mamce, že by mi udě-
lal velkou radost, a ono to vyšlo. 
Moc se těším na moderátorský 
kurz.
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Do cafisca 
nejen na kávu, 
můžete zajít v poledne, 
k večeru i po ránu.

Otevřeno 
            od 8 hodin 

Čím si myslíš, že si zaujala po-
sluchače?

Snažila jsem se odpovídat úplně 

normálně a vtipně. Nemám ráda 
předem připravené odpovědi. Tak 
doufám, že právě to, že jsem od-

povídala přirozeně, se poslucha-
čům líbilo.

Blízko si byla i absolutnímu ví-
tězství. Jak   bylo, když jste stály 
na pódiu poslední dvě fi nalistky?

V tu chvíli jsem si to ani neuvě-
domila, jen jsem si říkala, páni to 
snad není ani možný.

Co si řekla jako první vítězné 
Tereze Chlebovské, když jste se 
poté objaly?

Samozřejmě jsem jí gratulova-
la, ale už si doslova nepamatuji, co 
jsem jí řekla. Bylo to něco v tom 
smyslu, že to dokázala a je novou 
Českou Miss.

Tušíš, co   může přinést fi nále 
a úspěch v tak pres  žní soutěži?

Kdo ví... Doufám, že mi to po-
může v mojí „kariéře“

Podepsala si už nějakou smlou-
vu, příp. co tě čeká za povinnos  ?

Zatím jsem nic nepodepsala, 
ale už vím o pár focení, na léto se 
chystám opět vycestovat do zahra-
ničí za modelingem.

Co budeš dělat teď? Věnovat se 
hlavně škole?

Školu musím dohnat, ale jak už 
jsem řekla, je to teď trochu nabité, 
tak doufám, že vše zvládnu.

Čeká tě v nejbližší době nějaká 
zajímavá práce?

Nějaké nabídky mám, ale ještě 
nic není jisté, takže to nebudu pro-
zatím prozrazovat.

Hasiči zvou do Křtin na pouť
Křtiny - V neděli 29. dubna se ve Křtinách uskuteční už jedenáctá ha-

sičská pouť, na kterou se každoročně sjíždějí členové desítek hasičských 
sborů z širokého okolí. Pouť i letos zahájí v 10 hodin slavnostní prů-
vod Křtinami se zástavami, v historických nebo soudobých uniformách, 
s historickou, ale i nejmodernější technikou. Od 10.30 je na programu 
mše svatá a po bohoslužbě na křtinském náměstí předvedou zástupci 
přítomných sborů ukázky zásahu integrovaného záchranného systému, 
využití historické hasičské techniky, představí se i nejmladší generace. 

V průběhu celé akce bude vyhrávat mládežnická dechová hudba 
a představí se taneční skupiny ze Slavkova.  (ama)

Chrudichromy - Procházku 
historií nabízí chystaná výstava 
v Chrudichromech. Pod názvem 
Chrudichromy v proměnách času 
ji připravilo nově vzniklé občan-
ské sdružení Chrudichromský 
šípek. Vernisáž se uskuteční 
v sobotu 21. dubna ve 14 hodin 
v místním kulturním domě. Zá-
štitu nad ní převzal senátor Sta-
nislav Juránek. Výstava bude 
veřejnosti přístupna také 22., 
27. a 28. dubna vždy od 16 do 
18 hodin. 

„Při přípravě výstavy jsme 
vycházely především z historic-
kých dokumentů. Vodítkem nám 
byla místní kronika z roku 1924, 
protože ta původní shořela,“ řek-
la jedna z organizátorek Radomí-
ra Měkutová. 

Od místních se podařilo po-
sbírat téměř tisíc fotografií do-
kumentujících život v této malé 
obci v dobách minulých. A tak na 
výstavě najdete snímky z rodin-
ného života od narození dítěte 
přes křest po dospělost, nebu-

dou chybět informace o místních 
spolcích, k nimž v minulosti 
vedle Sokola, hasičů a myslivců 
patřil i ochotnický spolek, nebu-
de chybět ani přehled nejvýznač-
nějších rodáků.

„Cílem výstavy je přiblížit 
historii Chrudichrom zejména 
mladší generaci a těm, kteří se 
do obce přistěhovali v posled-
ních letech. Ti například ani 
nevědí, že u nás bývala škola,“ 
doplnila pozvání na výstavu Iva 
Unčovská.  (ama)

Lidé nahlédnou do historie obce

Rivalita mezi soutěžícími byla, ale na lámání podpatků nedošlo, říká

Veronika Hladíková: Titulu si vážím 

Veronika Hladíková.  Foto archivVeronika Hladíková.  Foto archiv

Módní přehlídka na letišti

Módní přehlídka Zuzany Machorkové z Bořitova byla součás   čtvrteční 
oslavy 10. výročí akciové společnos   Le  ště Brno. Návrhářka také při-
pravila nové „stejnokroje“ pro le  štní personál. Více v příš  m čísle. 
 Foto Pavel Šmerda

Blansko - Nemocnice Blansko 
slaví další úspěch. Na základě ob-
drženého reportu o indikátorech 
kvality mamografi ckého screenin-
gu za rok 2010 se tamní pracoviš-
tě umístilo na prvním místě mezi 
66 hodnocenými centry. 

„Statistiky hovoří jasně. Nádoro-
vé onemocnění prsu je nejčastější 
příčinou úmrtí českých žen ve věku 
50 – 54 let, celkově se jedná o dva 
tisíce žen ročně. Česká republika se 
na základě těchto čísel zapojila do 
tzv. celoplošného mamografi ckého 
screeningu, který umožňuje ženám 
nad 45 let bez omezení horní vě-
kové hranice bezplatně absolvovat 
preventivní vyšetření. Mamogra-
fi cký screening je komplexní pro-
gram, zahrnující v případě potřeby 

i ultrazvukové vyšetření, bioptické 
vyšetření a mamologickou porad-
nu,“ řekla ředitelka nemocnice 
Vladimíra Danihelková. 

V roce 2008 byla Nemocnice 
Blansko zařazena do sítě mamo-
grafi ckých screeningových center 
s reakreditací do konce roku 2013. 
„Pro zařazení pracoviště mezi tato 
screeningová centra, ale také pro 
získání udělení reakreditace je 
nutné splnit kritéria kvality (počet 
ročně vyšetřených žen, počet žen 
s diagnózou zhoubného nádoru, 
aj.) a provádět pravidelný datový 
audit. Datový audit je jednou roč-
ně vyhodnocen a právě splněné 
indikátory kvality mamografi ckého 
screeningu v jednotlivých centrech 
určují výsledné pořadí jednotlivých 

Cafisco rozšiřuje nabídkuNekuřácká kavárna Ca isco v Bezručově ulici v Blansku rozšiřuje svoji nabídku. Kromě kvalitní kávy, zmrzliny, snídaňového menu, Wi-Fi připojení i dětského koutku je novinkou 250 g balení unikát-ní směsi 100% Arabica kávy z předních kávo-vých plantáží.„Ráda bych všech-ny pozvala na dvě nej-bližší akce. Konkrétně 25. dubna na ochut-návku džemů Julius Meinl a 13. května na Světový den koktejlů a oslavu Svátku matek, kdy máme pro všechny příchozí připraveny vy-brané koktejly za super ceny. V případě hezkého počasí lze u nás posedět i na letní terase,“ říká majitelka kavárny Mar-cela Šťastná.

Nemocnice Blansko má úspěch
pracovišť v žebříčku nejúspěšněj-
ších center,“ doplnila ředitelka. 

První místo je obrovský úspěch, 
který je zásluhou především pri-
mářky Dany Kolmačkové a všech 
pracovníků radiodiagnostického 
oddělení.  Pokračování na str. 4



Radim Hruška

Kunštát - 
V úterý 1. květ-
na začne nová 
návš těvnická 
sezona na kun-
štátském zám-
ku. Také v letoš-
ním roce je pro 
turisty připraveno několik novinek. 
Více prozradil kastelán Radim Ště-
pán.

Jak bude zahájení probíhat?
Počínaje květnem budeme mít 

pravidelně otevřené každý den 
v týdnu kromě pondělí. Po celý 
měsíc budeme navíc prezentovat 
projekt Architektonické dědictví 
Boskovicka. Zahájení se odehraje 
v úterý 1. května v 10 hodin, kdy 
proběhne akce, na které budeme 
prezentovat již zmíněný projekt. Ve 
13 hodin navážeme vernisáží výsta-
vy Terra Kunstat, což už je tradiční 
prezentace kunštátských keramiků 
a jejich přátel v zámecké zahradě. 

Bývá pravidlem, že přes zimu 
připravíte pro návštěvníky nějaké 
překvapení. Co nového uvidí v le-
tošním roce?

Nejpodstatnější a nejvíce vidi-
telná změna je obnova hlavního 
schodiště, které bylo v neutěšeném 
stavu. Okna jsou orientovaná na 

sever, takže bylo poměrně tmavé, 
navíc výmalba nerespektovala kla-
sicistní ráz zámku. Byla to kombi-
nace tmavého okru a bílých stropů. 
Naposledy byla obnovena v sedm-
desátých letech minulého století, 
takže barva už byla strávená a tem-
ná. Vstupní síň byla navíc kvůli 
vysychání otlučená až na zdivo. 
Při průzkumech jsme zjistili, že od 
klasicistní úpravy bylo vždy líčeno 
jen vápnem. Ve fi nále se opravova-
lo zdivo a architektonické prvky. 
Kdo už měl možnost srovnat stav 
schodiště v letošním roce a loni, tak 
řekl, že je to nový zámek, protože 
má úplně jinou atmosféru. Osobně 
z toho mám velkou radost.

A dále...
Další novinkou je Alhambra 

salón, kde právě dokončujeme re-
konstrukci. Díky mimořádné do-
taci z Ministerstva kultury jsme na 
opravy dostali více než milion ko-
run. Momentálně v pokoji pracuje 
každý den tým restaurátorů. Práce 
směřujeme k tomu, abychom ho 
mohli zařadit do prohlídkové trasy 
od prvního června. Nebude to sice 
nová místnost v prohlídkové tra-
se, ale od roku 2007 byla uzavře-
na z důvodu restaurování. Nálezy, 
které jsme učinili, byly navíc tak 
zásadní, že jsme se rozhodli letoš-
ní hlavní výstavu věnovat právě 
tomuto salónu. Chceme ho detail-

ně představit, včetně použitých 
restaurátorských technik, aby lidé 
viděli, jak vypadal před obnovou 
a co všechno se v něm dělalo. 

Původně bylo v plánu, že lidé 
uvidí restaurátory přímo při práci. 
Z toho sešlo?

Nakonec jsme od toho upustili. 
Mysleli jsme si, že by to bylo velice 
zajímavé, jenže při restaurování se 
musí tmelit a vybrušovat. Při tom 

vzniká velice jemný prach, takže 
máme místnost hermeticky uzavře-
nou. Pokud bychom ji zpřístupnili, 
tak by to bylo pro návštěvníky zají-
mavé, ale prach by se nám linul po 
celé prohlídkové trase. 

Jak bude vypadat prohlídková 
trasa? Obměnilo se i vybavení jed-
notlivých pokojů?

Interiéry jsme se snažili doplnit. 
Podařilo se nám vykoupit další 

část původního mobiliáře. Jedná se 
hlavně o drobné osobní předměty 
posledních majitelů. Prohlídková 
trasa bude letos jedna, v jižním tak-
zvaném hraběcím křídle. Budou ji 
tvořit reprezentativní pokoje, které 
jsou vybaveny tak, aby si návštěv-
ník udělal představu o tom, jak 
bydleli poslední šlechtičtí majitelé. 
Návštěvníci to kvitují s povděkem, 
řada z nich nám říká, že to nejsou 
jen mrtvé kulisy, ale že mají pocit, 

jako by z místnosti před chvílí ně-
kdo odešel.

Vylepšovali jste také technické 
zázemí pro turisty?

Zázemí pro návštěvníky se pro 
letošní sezonu příliš nezměnilo. 
Už v minulosti jsme si uvědomo-
vali, že největším nedostatkem je 
absence občerstvení, což se letos 
chystáme napravit. Nově tedy bu-
dou v zámeckém altánu umístěny 
nápojové a občerstvovací automa-
ty. Návštěvníci tedy základní servis 
najdou i na kunštátském zámku.

Pravidelně pořádáte také kul-
turní akce. Na jaké se mohou lidé 
těšit letos?

Co se týká kulturních akcí, tak 
nejpodstatnější pro nás jsou diva-
delní představení. Letos jsme si 
stanovili termín na každou čtvrtou 
sobotu v měsíci, kdy se bude hrát 
většinou na nádvoří nebo v zámec-
ké zahradě. Velkou akcí budou dru-
hý červnový víkend Svátky řeme-
sel, které pořádáme ve spolupráci 
s občanským sdružením Řemesla 
Kunštát a městem. Bude to dvou-
denní akce, tentokrát s nosným té-
matem kov. Proběhnou také tradič-
ní hudební vystoupení, při nichž se 
představí například Čankišou nebo 
Iva Bitová. Hudebním vyvrchole-
ním bude první víkend v srpnu fes-
tival Hradologie. 
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Nejpodstatnější změnou je kompletní rekonstrukce hlavního schodiště, říká kastelán Radim Štěpán

Kunštátský zámek připravil pro turisty novinky

Seminář MAS se věnoval společné zamoučené historii
Marta Antonínová

Křtiny - Program přeshraniční 
spolupráce se Slovenskou repub-
likou v rámci Evropského fon-
du regionálního rozvoje přivedl 
v minulém týdnu do našeho regi-
onu na pozvání MAS Moravský 
kras zástupce dvou slovenských 
mikroregionů – Termál a Dud-
váh. Zúčastnili se dvoudenního 
semináře spojeného s exkurzemi 
v rámci projektu Společná za-
moučená historie - mlýny, obilí 
a místní produkty v našich regi-
onech.

Seznámili se s historií zpraco-
vání obilí a s tradičními místními 
výrobky v Moravském krasu. Při 
této příležitosti vznikla i společ-

ná kuchařka tradičních receptů. 
První den semináře také sledovali 
praktickou ukázku výroby tvaro-
slovného a dekorativního pečiva 
a měli možnost si tvarování vy-
zkoušet. Další okruh se zabýval 
současnými trendy v pekařství 
a cukrářství a možnostmi využití 
tradičních receptů. Hosté ze Slo-
venska pak navštívili sloupskou 
pekárnu a využili pěkného počasí 
i k návštěvě Macochy. Večer pa-
třil diskusi o možnostech spolu-
práce v propagaci a marketingu 

Jarmark přilákal řadu návštěvníků
Drnovice - Květná neděle byla v Drnovicích ve znamení velikonočního 

jarmarku. Jednalo se o druhý ročník akce, při které si mohly asi dvě stovky 
návštěvníků užít příjemnou atmosféru jara a připravit se na blížící se ve-
likonoční období. Své převážně tématické zboží přišlo nabídnout několik 
prodejců. Hlavním programem byly tzv. dílničky, které byly připraveny 
pro ty nejmenší. „Děti si mohly vyzkoušet tradiční velikonoční aktivity. 
Největší zájem byl letos o pletení pomlázky,“ popsal starosta obce Petr 
Ducháček. O kulturní program se postarala místní základní a mateřská 
škola. „Velký dík patří všem, kteří se do příprav zapojili. Daří se nám vy-
tvářet další z řady tradičních akcí, což prospívá především společenskému 
životu v obci,“ uzavřel starosta Ducháček. (pš)  Foto Jaroslav Koudar

Vavřinec-Veselice - Svaz Kni-
hovníků a informačních pracov-
níků vyhlásil v rámci akce Březen 
- měsíc čtenářů už třináctý ročník 
soutěže o nejlepší knihovnické 
www stránky Biblioweb 2012. 
Cílem soutěže je udržovat kvali-
tu webových stránek knihoven na 
dostatečné úrovni, případně ji dále 
zvyšovat a dosáhnout, aby knihov-

nické webové stránky sloužily jako 
spolehlivý zdroj informací.

Letos poosmé hodnotila strán-
ky soutěžících knihoven i laická 
veřejnost. Vítězem se stala Místní 
knihovna Veselice, která získa-
la téměř tisíc hlasů. Porazila tak 
Městskou knihovnu Znojmo, která 
nasbírala o 231 hlasů méně. Cenu 
převzali z rukou hejtmana kraje 

Vysočina knihovnice Olga Hájková 
a starosta obce Miloslav Novotný. 

„V loňském roce získala naše 
knihovna titul Knihovna roku 2011, 
jsme rádi, že jsme letos dosáhli 
dalšího úspěchu, i když veselická 
knihovna patří mezi nejmenší. Zá-
sluhu na vysoké úrovni jejích webo-
vých stránek má hlavně knihovnice 
Olga Hájková,“ řekl starosta. (ama)

Rájec-Jestřebí - Miniškolička. 
Tak se jmenuje nový dopolední 
kroužek, který od dubna funguje v 
Mateřském centru Motýlek v Ráj-
ci-Jestřebí. 

„Probíhá jednou týdně a měl by 

sloužit na pomoc maminkám, které 
nemají hlídání a potřebují k lékaři, 
na úřady, nakoupit apod.,“ přiblí-
žila Jana Sedláková z mateřského 
centra. 

V miniškoličce se děti učí osa-

mostatnit se částečně od maminek, 
na které jsou fi xovány. „Kroužek 
je vhodný pro děti, které již touží 
po kolektivu vrstevníků a nemají 
možnost navštěvovat mateřskou 
školu. Budeme si hrát, zpívat, tvo-

řit, cvičit a také se učit, jak vychá-
zet s ostatními kamarády. Hlídací 
„teta“ má potřebnou kvalifi kaci 
i praxi pro práci s dětmi a bude se 
s nimi připravovat na přechod do 
školky,“ doplnila Sedláková.  (pš)

V mateřském centru zřídili miniškoličku

Auta ohrožují životy dětí...
Pokračování ze str. 1
Pro obyvatele této části, kde 

žijí převážně rodiny s dětmi, je 
přecházení a přejezd silnice I/43 
každodenní nezbytností, protože 
jiná cesta k těmto domům ani ne-
vede. 

Pokud se občané této části chtějí 
dostat např. do obchodu, knihov-
ny, na obecní úřad atd. musí pře-
jít tuto silnici. V případě, že jdou 
na autobusovou zastávku směrem 
na Černou Horu, musí tuto silnici 
přejít dokonce dvakrát. Další mož-
ností je totiž dostat se na autobu-
sovou zastávku vzdálenou asi dvě 
stě metrů přímo po krajnici silnice 
I/43, což je vzhledem k rychlosti 

projíždějících vozidel životu ne-
bezpečné. 

„Petici jsme mimo jiné adre-
sovali na krajský úřad, Policii 
ČR Jihomoravského kraje i do 
Blanska, Ředitelství silnic a dál-
nic i Veřejného ochránce práv. Po 
příslušných státních orgánech po-
žadujeme snížení rychlosti vozi-
del na silnici I/43 v úseku křížení 
státní silnice s obecní komunikací 
až za autobusové zastávky v obou 
směrech na 50 km/hod., doplnění 
dopravního značení ve stejném 
úseku silnice jako v bodě 1 tak, 
aby zřetelně upozorňovalo řidiče 
na křižovatku a přechod chodců, 
hlavně dětí, přemístění dopravní 

značky Zákaz předjíždění ve smě-
ru na Černou Horu před autobuso-
vou zastávku a zřízení osvětleného 
a řádně vyznačeného ochranného 
ostrůvku se světelným majáč-
kem,“ vypočetla Horáková. 

Autory petice podpořil také se-
nátor Jozef Regec, který osobně 
jednal se starostkou obce i na kraj-
ském ředitelství policie. „Situaci 
tam velmi dobře znám a požadav-
ky lidí plně chápu. Budu se snažit 
maximálně pomoci, i ve svém vo-
lebním programu jsem měl zlep-
šení bezpečnosti na této silnici. 
Policie, podle mých zpráv, s úpra-
vami mít problém nebude, jde o to 
sehnat peníze,“ dodal senátor.

Na vlastní oči. Slovenš   účastní-
ci semináře na téma Zamoučená 
historie navš  vili mimo jiné bla-
nenskou cukrářskou provozovnu. 
 Foto Marta Antonínová

k vzájemné podpoře venkovské-
ho cestovního ruchu v našich re-
gionech.

Druhý den semináře patřil ze-
jména exkurzím a návštěvám 
výrobců, kteří jsou držiteli znač-
ky Moravský kras – regionální 
produkt, ale i dalších. Slovenští 
účastníci semináře se mimo jiné 
seznámili se životem na kozí far-
mě v Šošůvce nebo pštrosí farmě 
v Doubravici. Navštívili letovic-
kou pekárnu i prodejnu Včelka ve 
Vilémovicích. Protože mezi slo-
venskými hosty byli zastoupeni 
v převážné míře cukráři, cukrářští 
mistři a majitelé provozoven, ne-
chyběla ani návštěva té blanen-
ské. 

„Přišli jsme se podívat a porov-

nat, jak se podniká u vás a u nás. 
Exkurze byly velmi zajímavé. 
Určitě byla tato akce přínosem 
i pro propagaci Moravského kra-
su u nás. Až přijedu domů, budu 
vykládat o tom, co je u vás za-
jímavého, která místa stojí za 
návštěvu. A určitě připomenu, 
že když už budou v Moravském 
krasu, aby podpořili místní pod-
nikatele nákupem výrobků s regi-
onální značkou. Protože já jsem 
tady byla spokojená, určitě budou 
spokojeni i mí přátelé a budou dál 
šířit dobré jméno vašeho regionu 
u nás na Slovensku,“ řekla Jar-
mila Filová, majitelka cukrářské 
výrobny a prodejny v Horní Sa-
libách, obci s termálním koupa-
lištěm.

Kunštátský zámek.  Foto Radim HruškaKunštátský zámek.  Foto Radim Hruška

Nemocnice 
Blansko má...
Pokračování ze str. 3
Ti se na celém mamografi ckém 

programu usilovně podílí. Blanen-
skému centru se podařilo udržet 
výsledek z roku 2009, kdy praco-
viště obsadilo rovněž první příčku.

V případě zájmu o více infor-
mací nebo přímo objednání k ma-
mografi ckému vyšetření je možné 
volat bezplatnou telefonní linku: 
800 149 485. Objednací doby jsou 
1 až 2 týdny, vyšetření je naprosto 
bezbolestné a krátké. Každá vy-
šetřená pacientka obdrží ihned po 
vyšetření výsledek jak pro praktic-
kého lékaře, tak gynekologa.  (pš)

Srazili se 
v zatáčce

Letovice - Zraněním skončila 
dopravní nehoda, která se stala 
v pondělí 2. dubna kolem šes-
té hodiny ranní mezi Letovicemi 
a Kladoruby. V levotočivé zatáčce 
se střetla Škoda Roomster, kte-
rou řídil  jednadvacetiletý řidič, 
s Volkswagenem Golf. Jeho osm-
ačtyřicetiletá řidička se při nehodě 
lehce zranila. Na vozidlech vznikla 
škoda čtvrt milionu korun.  (hrr)

Knihovna získala ocenění
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Nejlepší jsou v Ostrově a Valchově

Turisté opět zamířili k veselické rozhledně na Podvrší

Marta Antonínová

Brno - Moravská zemská 
knihovna v Brně se stala ve středu 
11. dubna místem setkání zástup-
ců neprofesionálních knihoven 
z okresů Jihomoravského kraje. 
Cílem bylo ohodnotit jejich prá-
ci. Z Blanenska obdržela ocenění 
Místní knihovna Ostrov u Maco-
chy a Místní knihovna Valchov. 
Ocenění předal knihovnicím 
a starostům obcí mimo jiné také 
hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek.

„S vedením knihovny v Ostro-
vě jsem začala v roce 1993. Od 
malička jsem hodně četla a os-

trovskou knihovnu jsem ráda na-
vštěvovala. Když došlo k výměně 
knihovnice, přihlásila jsem se. 
A tak tam pracuji dodnes,“ řekla 
knihovnice z Ostrova Soňa Švrči-
nová, která má z ocenění velkou 
radost.

„V dnešní době si málokdo 
všímá práce, která mnohdy na 
první pohled není patrná. Svou 
pozornost věnuji zejména práci 
s dětmi. Podle mne se láska ke 
knížce vytváří v nejútlejším věku 
a přivést malého čtenáře ke čtení 
prostřednictvím spolupráce s ro-
diči, v tom vidím základ,“ dodala 
knihovnice.

„Musím říci, že mám pocit ur-

čitého zadostiučinění. Tím spíše, 
že jsme toto ocenění získali na 
půdě Moravské zemské knihov-
ny. Já si vážím především práce 
pro děti. V naší knihovně se koná 
řada zajímavých akcí, a mohu 
říci, že se stává i jakýmsi spole-
čenským centrem zejména pro 
maminky a jejich ratolesti,“ uvedl 
starosta Ostrova u Macochy Ond-
řej Hudec.

Další oceněnou byla Obecní 
knihovna ve Valchově, a to nejen 
za rozvoj veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb v obci 
a podporu kulturního a společen-
ského života. Knihovna se v obci, 
kde už řadu let není škola, stává 

jakýmsi komunitním centrem, 
v němž mají možnost potkávat 
se zástupci různých generací. 
Pracuje v ní čtenářský kroužek, 
knihovnice pořádá rukodělné 
kroužky, připravuje cyklus be-
sed o historii a dalších tématech. 
Ocenění v Brně převzala knihov-
nice Renata Kaliková a starostka 
Valchova Jindřiška Brožová. 

Pocty se dostalo i knihovně 
z Veselice. Je držitelkou titulu 
Knihovna roku 2011 a čerstvou 
vítězkou ceny veřejnosti v sou-
těži Biblioweb 2012. Knihovnice 
Olga Hájková měla příležitost na 
tomto fóru prezentovat její boha-
tou činnost. 

Projekt Duchovní dědictví 
Boskovicka - mosty porozumění

Boskovice - Boskovičtí v současné době zpracovávají dokumenta-
ci k projektu Duchovní dědictví Boskovicka – mosty porozumění. Jak 
uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková, navazuje na prv-
ní etapu oprav budovy rezidence, ve které sídlí Muzeum Boskovicka. 
Myšlenkově pak na dlouhodobě realizované programy a akce z oblasti 
náboženské kultury, které se setkávají s velkým zájmem veřejnosti. 

„Ukázala se tak potřeba širšího projektu, který by obsáhl jak unikátní 
muzejní i soukromé sbírky, tak náboženské stavby. Projekt reaguje také 
na potřebu vytvoření kulturně-vzdělávacích programů v oblasti nábo-
ženství pro různě poučenou veřejnost. Cílem je technické zhodnocení 
budovy Muzea Boskovicka, zlepšení jeho infrastruktury v oblasti zázemí 
pro ochranu a dokumentaci sbírek, včetně dokladů náboženských kultur 
regionu a vybudování expozic Duchovní dědictví Boskovicka,“ přiblíži-
la podrobnosti Jaromíra Vítková.

Po zpracování projektové dokumentace bude následovat tvorba libreta 
expozice Duchovní dědictví Boskovicka – Mosty porozumění. K záměru 
projektu se kladně vyjádřili například zástupci Centra Aletti v Olomouci, 
Palackého univerzity v Olomouci, Biskupství brněnského, Matice ve-
lehradské, Federace židovských obcí a další. Projekt byl již předložen 
Ministerstvu kultury a bylo doporučeno směřovat žádost o dotaci do 
Norských fondů.

„Nejbližší významnou akcí spadající do oblasti duchovního dědictví 
bude beseda s názvem Kardinál Špidlík mezi námi u příležitosti druhého 
výročí úmrtí Otce kardinála. V minulém roce jsme vzpomínkovou akci 
zaměřili na vzpomínky rodiny a našich občanů. Letos jsem oslovila Doc. 
Michala Altrichtera SJ, z Centra Aletti, který se s námi podělí o svoje 
vzpomínky na to, co s kardinálem Špidlíkem prožil ať v naší republice 
nebo v Římě. Jako doprovodný program připravujeme výstavku knih 
kardinála Špidlíka. Akce se uskuteční v úterý 8. května od 15 hodin 
v sále Muzea Boskovicka,“ doplnila Jaromíra Vítková.  (hrr)

Jiří Židů

Moravský kras - Začátkem 
dubna ožila Novodvorská lipová 
alej v Moravském krasu hlasy dětí 
ze sedmé a osmé třídy Základní 
školy Sloup. Procházely celou 
alejí a pozorně prohlížely každý 
strom. Postupně vybraly prvních 
dvanáct nejvhodnějších, na které 
pak instalovaly vlastnoručně vy-
robené budky pro ptačí obyvate-
le. Jak už je na této škole dobrým 
zvykem, nezůstávají její učitelé 
jen u teoretické výchovy, ale snaží 
se přenést teorii do praxe a rozví-
jet tak pestrou mozaiku činností, 
které tato škola nabízí svým žá-
kům. Jedním z takových příkladů 
byla i tato akce.

V rámci vzdělávací oblasti Člo-
věk a svět práce si žáci vyzkoušeli 
svoje znalosti, schopnosti a do-

Postrach 
žen a dívek

V endelínovo jméno je ne-
pochybně zvláštní, ale 
měl ho po tátovi a ten 

na ně byl pyšný. Avšak tátu sotva 
znal. Jeho pětadvacet let by mu 
možná důchodci záviděli. Možná 
i docela slušnou postavu, kterou 
si ještě na učňáku docela pěsto-
val. Činky taky tu a tam zkusil, 
ale systém ve tvorbě bicepsů ne-
měl. Přece jen byl více línější než 

ctižádostivější. Ale na jeho kostře 
ten tělocvik byl trochu vidět, což 
zejména u dam nejen jeho věku, 
budilo pozornost. A to mu pocho-
pitelně dodávalo až moc zvýšené 
sebevědomí, mnohdy až tolik, 
že to nebylo zdrávo! To protože 
si z toho nakonec, fl ink jeden, 
vytvořil postupně až neslavnou 
živnost. Dámičky jeho typu, tedy 
se sklonem k bezcílnému fl ákání 
jehož smyslem bylo užívání si 
života, se mu nakonec staly osud-
nými.

Jednou takhle šel ulicí a dal se 
do vášnivé řeči s povětrnicí. Slo-
vo dalo slovo a tak se procházeli. 

Když však partnerka začala vést 
řeči, které se mu vůbec nelíbi-
ly, rozčílil se a „hrábl po ní“. Ta 
s tím nepočítala, cukla se a doslo-
va splašeně utekla. Vendelínovi 
však v ruce zůstal její zlatý řetí-
zek i s přívěš-
kem. Vlastně 
ho ani nechtěl. 
No ale když 
už, tak ho záhy 
střelil v baza-
ru. A bylo na pivko i na jiné pro 
něj potřebné věci. Vendelín si 
liboval. „To byl výdělek, stačilo 
ji slépku jenom rozčílit!“ A že 
přitom „ztratila“ řetízek, byl její 

problém. S jídlem však zpravidla 
roste chuť. A tak tento způsob 
obživy zkoušel dál a kupodivu se 
mu dařilo natolik, že mu zůstávalo 
i na drogy. Pak už nezůstávalo na 
nic jiného, protože kupoval jenom 

je. Spotřeba mu 
však s chutí na-
růstala. Řečmi 
s dámami se 
již nezdržoval. 
Prostě když je 

míjel, a měly šperky na krku, sáhl 
a utrhl, zpravidla pak několika 
ráznými kroky zmizel za rohem. 
A vystrašené a okradené dámy 
a dívky, ztuhlé v úžasu nad drzostí 

zloděje za bílého dne, se jen těžce 
vzpamatovávaly. A tak přibývala 
oznámení u příslušné policie. Na 
jednu z dam, která se mu bráni-
la, a snad by se i ubránila, vytáhl 
nůž. Teprve pak mu povolila sví-
rající ruku. Tímto okamžikem to 
již nebyla krádež, ale loupež. Tlak 
na jeho odhalení zesílil. I když 
změnil rajon přepadání a dokonce 
slídil po ženách i na hřbitově, klec 
spadla. Starší ženy ho nakonec po-
znaly v předložených fotografi ích 
na policii. Že byl známá „nefach-
čenko“ fi rma, pak už nebylo pro-
blémem zjistit. Mladíkův trestní 
rejstřík byl již pestrý…

A tak ať chtěl či nikoliv, kroky 
na svobodě mu rychle ubíhaly až 
se ocitl v předběžné vazbě a záhy 
před soudem. A protože mu ve 
výčtu dvou desítek krádeží přiby-
la i loupež, šel znovu na tvrdo do 
věznice s ostrahou. Tam určitě ře-
tízky s přívěšky krást nebude. Je 
docela možné, že se přihlásí ještě 
další okradené stařenky i dív-
ky, protože šetření a přijímání 
oznámení o jeho krádežích stále 
pokračuje. Pak není problém mu 
ještě něco k tomto trestu „přiba-
lit“. Vendelín už může zase cvičit, 
jestli mu to však k něčemu znovu 
bude, se teprve uvidí.  (jax)

Jarmark. První desítky turistů měly možnost o Bílé sobotě vystoupat na vrchol veselické rozhledny na Podvrší. Počasí se na chvíli umoudřilo, 
a protože byly velikonoce, nechyběl pod rozhlednou ani tradiční jarmark. Zájemci si mohli zakoupit výrobky z medu, dě   si zkusily, jak se 
zdobí perníky nebo se zájmem sledovaly, jak se plete pravá velikonoční pomlázka, ale nejvíce se jejich pozornos   soustředilo na živá kůzlata. 
Jarmark pod veselickou rozhlednou doplnila v místní knihovně hojně navš  vená výstava fotografi í z podzemí Moravského krasu autora Petra 
Zajíčka. Foto Marta Antonínová

Novodvorská alej v krasu ožije ptačím zpěvem
vednosti v praxi. Vyrobili ptačí 
budky podle předlohy a pokynů 
získaných na správě CHKO Mo-
ravský kras. Už samotná výroba 
ptačích domečků byla neformál-
ní příležitostí k debatě o nutnosti 
ochrany ptáků a jejich užitečnosti 
pro krajinu a život člověka vůbec. 
Na to následně navázaly další in-
formace v hodinách přírodopisu, 
které vyvrcholily vlastní instalací 
budek v aleji. Každý si tak mohl 
svůj výrobek připevnit na jeden 
z památných stromů. Stavitelé 
ptačích obydlí ale nejsou v aleji 
naposledy. Budou dále sledovat, 
kolik budek najde své obyvatele 
a jaké druhy ptáků si tam nejčas-
těji vybudují svůj přechodný do-
mov. Před začátkem následujícího 
ptačího hnízdění budky vyčistí 
a natřou ochrannou látkou tak, 
aby mohly sloužit co nejdéle. Vy-

věšením obydlí pro ptačí obyva-
tele aleje se tak zvýšila přirozená 
 biologická ochrana tohoto klenotu 
Moravského krasu.

Instalace ptačích budek je po-
kračováním projektu obnovy No-
vodvorské lipové aleje, fi nancova-
né Nadací O2 v programu Think 
big, který umožňuje realizovat 
mladým lidem jejich sny. Pro-
jekt obnovy Novodvorské aleje 
je toho ukázkovým příkladem. 
Kdysi téměř zapomenutá alej zís-
kala v loňském roce titul Alej roku 
2011, ale také přitáhla pozornost 
fi lmařů, kteří tam plánují natočit 
část připravované pohádky. Spojil 
se sen jedné studentky a ochotné 
ruce mnoha dobrých lidí, kteří za 
fi nanční prostředky Nadace O2 
a podpory vedení obce Vavřinec 
postupně dovedli celý projekt až 
do této podoby. Instalace.  Foto Jiří ŽidůInstalace.  Foto Jiří Židů

V Boskovicích 
opraví schodiště 
u základní školy 

Boskovice - Žákům navštěvu-
jícím boskovickou základní školu 
v Sušilově ulici se bude již brzy 
lépe chodit na vyučování. Tamní 
radnice totiž plánuje kompletní 
opravu hlavního přístupového 
schodiště k budově.

„Škola dostane nové hlavní 
schodiště. To stávající je dlouho-
době v nevyhovujícím až hava-
rijním stavu. Jako nejvhodnější 
byla zvolena varianta, která spo-
čívá ve vybourání starého scho-
diště, úpravě stávajícího základu 
a bočních stěn, montáži zámkové 
dlažby na podestách a montáži 
dodaných nových schodišťových 
stupňů do betonového lože se 
štěrkovým podkladem,“ přidal 
podrobnosti mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.  (hrr)

Keltský skanzen v Letovicích 
chce provozovat nový zájemce

Letovice - Keltský skanzen Isarno v Letovicích možná nezanikne. 
O jeho provozování se totiž přihlásil nový zájemce. Společnost Keltoi 
chce atrakci provozovat od letošní sezony, kdy by se měly odehrát prav-
děpodobně dvě akce pro veřejnost. Vše je zatím ve fázi jednání s letovic-
kou radnicí, které by mělo vyústit v podpis smlouvy.

„Zájemce zatím dodal fi nanční rozvahu, budeme po něm požadovat 
strategii rozvoje, jak by usedlost fungovala do budoucna. Nebude se již 
hovořit o Isarnu, ale v návrhu je například název Archeopark Letovice. 
Představa je, že by v druhé polovině letošního roku měly proběhnout první 
akce. V současné době jsme s minulým provozovatelem dohodnuti tak, že 
do konce dubna odstraní některé stavby. Od května pak zbývající přejdou 
do majetku města,“ doplnil letovický starosta Vladimír Stejskal.  (hrr)

Městská policie Boskovice 
bilancuje uplynulý rok

Boskovice - Boskovičtí strážníci řešili v uplynulé roce celkem 4 827 
událostí. Z tohoto počtu bylo 2 573 přestupků, 25 trestných činů a 2 229 
událostí nebylo kvalifi kováno jako protiprávní jednání. Podle šéfa stráž-
níků Davida Krátkého se jednalo například o odchyt zvířat, odtahování 
vraků, místní šetření, kontroly nebo odvozy na záchytné stanice. Celkem 
1 111 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a v dalších 598 případech 
si strážníci vystačili s domluvou.  (hrr)
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

J A R O  V  Z A H R A D ĚJ A R O  V  Z A H R A D Ě

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

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

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

P r o v o z n í  d o b a

      

A      

  

ARBORETUM
ŠMELCOVNA BOSKOVICE   
ZAHRADNÍ PRODEJNÍ CENTRUM

Na co nezapomenout 
v dubnu na zahradě?Dubnové práce jsou již v plném proudu, jak v okrasné, tak i v užitko-vé zahradě. Začínáme se věnovat setí, výsadbě a přesazování. Kromě toho, je třeba věnovat intenzivní péči i trávníku, aby se opět zazele-nal po zimě. Měly by se řezat růže a dřeviny, vysazovat ovocné stromy nebo vysazovat předpěstovanou sadbu. Je také čas na osetí nového trávníku, čištění jezírek a osazování truhlíků.Duben je je také důležitým měsícem pro ničení plevelů, kterými jsme se začali zabývat již v březnu. Nejlepší prevencí je v tomto období nenechat plevele příliš vyrůst, ale ničit je hned, jakmile vyklíčí. Zapomenout nesmíme na jarní ošetření trávníku, a to především na vertikutaci, tj. prořezání a provzdušnění trávníku, či alespoň na vyhra-bání staré trávy a listí. Od tohoto měsíce musíme navíc začít pravidel-ně sekat trávu, protože časté sečení podporuje hustý růst. Po polovině měsíce dubna, chceme-li si založit nový trávník, zasejeme buď semena do dobře připravené půdy nebo položíme nový celistvý trávníkový ko-berec.Inzenzivně se můžeme věnovat také skalce. Nejprve ji odkryjeme a vyčistíme, následně vysázíme nové trvalky a skalničky, případně ješ-tě dosejeme některé letničky a další trvalky.  zdroj internet

Zahradnictví
ŽIVA LYSICE

Ing. Hedvika Hor anská

� PRODEJ okrasné a ovocné 
d eviny, trvalky, 
skalni ky, vodní 
rostliny, substráty, 
chemie a další 
pot eby pro zahradu

� SLUŽBY údržba a výsadba 
zahrad v etn  
návrhu, trávníky, 
automatické závlahy, 
oplocení

Kontakt: 

tel.: 608 734 126

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU
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Poběžíte za sedmizubým 
hřebenem? Zde jsou rady pro vás

Běžci by nyní měli poctivě pilovat svou formu. Zbývá přesně čtrnáct 
dnů do zúročení tréninkových kilometrů, do prvních závodních kroků 
Běhu za sedmizubým hřebenem 2012. Boskovické náměstí bude na prv-
ního máje plné, pořadatelé přijali přes sedm set registrací a 360 běžců 
se odhodlalo k pokusu pokořit nejdelší z nabízených tratí. 

Jak nejen přežít, ale také si užít deset tisíc metrů městem i lesem? Ná-
sledující rady nepatří jen členům tréninkové skupiny Připrav se, z nichž 
si někteří prožili tříměsíční přerod z neběžců v běžce.

1. Týden před závodem dbejte na správný pitný režim, aby tělo na-
čerpalo vodu, a dopřávejte si těstoviny a rýži, aby si vybudovalo zásobu 
energie do svalů. S jídlem neexperimentujte a hlavně den dva před závo-
dem nejezte příliš těžká, tučná jídla. Tělo se vám v závodě odvděčí.

2. Pár dní do 1. května si zkontrolujte své běžecké vybavení. Boty jsou 
v pořádku, netlačí, nerozpadají se, jsou vhodné do lesního terénu... Ob-
lečení stačí nachystat den dopředu, podle předpovědi rosniček. Neob-
lékejte si příliš mnoho vrstev, i na začátku května postačí triko, krátké 
kalhoty a maximálně lehká větrovka, pokud bude už na startu poprchá-

fotbal
III. třída: Ostrov – V. Opatovice 4:3 (3:1), 

Kubica 2, Gross, Nezval – Niessner 2, Ostří-
žek Radim, ČK: Nečas, Randula (O). Vilémo-
vice – Vranová 2:1 (2:0), Mikšovský Petr 2 – 
Tenora, Lipůvka – Benešov 4:1 (1:1), Macko 
2, Pospíšil Jakub, Hájek – vlastní. Kotvrdovi-
ce-Vísky 3:0 (1:0), Zukal, Sehnal, Hansl, ČK: 
Přikryl T. (V). Bořitov B – Lysice 3:3 (0:0), 
Ostrý M. 2, Včelař – Španěl F. 2, Měcháček. 
Vavřinec – Ráječko B 1:0 (1:0), Přikryl. V. 
Opatovice – Ráječko B 3:1 (1:1), Sedláček 2, 
Ostřížek Radim – Prokop. Lysice – Vavřinec 
4:0 (1:0), Španěl 2, Měcháček, Jonáš. Vísky 
– Bořitov B 1:0 (0:0), Šmeral. Kunštát B – 
Kotvrdovice 3:2 (1:2), Janča, Dvořáček, Šváb 
– Hansl 2. Benešov – Knínice 2:5 (1:3), Mu-
cha T., Henek P. – Minařík 2, Tesař L., Servus, 
Palán, ČK: Petrželka (B). Vranová – Lipůvka 
2:3 (0:3), Štarha, Tenora – Srba, Mitvalský, 
Razák. Ostrov – Vilémovice 0:1 (0:1), Mik-
šovský Michal. Knínice – Vranová 1:3 (1:2), 
Servus – Tenora L. 2, Krčil R. 
  1.  Lipůvka  17  11  3  3  46:20  36
  2.  Kotvrdovice  17  10  2  5  47:28  32 
  3.  Benešov  17  10  1  6  57:39  31
  4.  Kunštát B  16  10  0  6  57:40  30 
  5.  Ostrov  17  9  2  6  34:27  29
  6.  Vilémovice  17  9  1  7  32:24  28 
  7.  V.Opatovice  17  7  4  6  45:38  25 
  8.  Vranová  17  7  2  8  37:44  23
  9.  Knínice  16  6  4  6  28:25  22 
  10.  Lysice  17  6  4  7  37:38  22 
  11.  Vísky  17  6  4  7  28:37  22 
  12.  Vavřinec  17  6  1  10  33:51  19 
  13.  Ráječko B  17  5  2  10  31:56  17 
  14.  Bořitov B  17  0  2  15  19:64  2

IV. třída, skupina A: Bukovina – Jedov-
nice B 1:2 (0:2), Slouka Karel – Pešička, 
Bareš. Lažánky – Rozstání 1:0 (1:0), Šin-
delka R. Lažany – Adamov 2:1 (1:0), Uhlíř 
T., Raichl P. – Malásek T. Vilémovice B – 
Olomučany B 4:0 (2:0), Šindelář 2, Kuče-
ra Mil., Ševčík. Jedovnice B – Vilémovice 
B 2:2 (1:1), Fránek, Borek Jan – Šindelář, 
Kučera. Olomučany B – Lažany 1:4 (1:1), 
Janáček – Raichl J., Raichl D., Maděránek, 
Fišer. Adamov – Lažánky 5:3 (2:2), Malá-
sek 4, Krátký L. – Šindelka, Šíbl, Klimeš. 
Rozstání – Bukovina 1:3 (0:2), Ježek – Ga-
raj M., Tajnai, Mudrla. 
  1.  Lažany  17  14  1  2  71:23  43
  2.  Adamov  17  13  2  2  74:27  41 
  3.  Lažánky  17  9  1  7  37:32  28 
  4.  Jedovnice B  17  7  3  7  40:57  24 
  5.  Vilémovice B  17  4  6  7  31:52  18 
  6.  Bukovina  17  5  2  10  35:46  17
  7.  Olomučany B  17  4  2  11  19:45  14 
  8.  Rozstání  17  3  1  13  19:44  10

IV. třída, skupina B: Skalice B – Svitáv-
ka 0:1 (0:0), Procházka. Lomnice – Kořenec 
B 4:1 (1:1), Žilka M. 3, Barták V. – vlastní. 
Doubravice B – Cetkovice 6:0 (3:0), Daněk 
Jan 4, Sáňka J. st., Musil Štěpán. Valchov – 
Voděrady 2:3 (1:0), Barák, Marek – Bednář 
Pavel, Opletal, Koudelka. Svitávka – Val-
chov 6:1 (4:1), Novák T. 2, Přikryl, Pleska, 
Dvořák, Procházka – Přikryl J. Voděrady – 
Doubravice B 2:0 (2:0), Bednář P., Opluštil 
T. Cetkovice – Lomnice 1:3 (1:1), Lepka 
– Barták 2, Němec. Kořenec B – Skalice B 
5:1 (1:1), Schűlze 2, Hanák, Vašek, Dvořák 
– nehl. Lomnice – Voděrady 0:3 kont.
  1.  Svitávka  17  15  2  0  53:11  47 
  2.  Voděrady  17  12  1  4  44:20  37 
  3.  Lomnice  17  10  1  6  39:31  31 
  4.  Doubravice B  17  6  3  8  34:38  21 
  5.  Kořenec B  17  6  2  9  36:40  20
  6.  Cetkovice  17  6  2  9  34:47  20 
  7.  Skalice B  17  5  1  11  22:39  16 
  8.  Valchov  17  2  0  15  22:58  6

Divize starší dorost: Břeclav B – Blan-
sko 2:3 (1:1), Kučera, Trtílek, Hepp.
  1.  Sparta  17  16  1  0  60:9  49 
  2.  Blansko  17  12  3  2  47:18  39
  3.  Pelhřimov  17  11  3  3  49:30  36

  4.  Žďár  17  11  1  5  53:32  34
  5.  Prostějov  17  10  1  6  59:40  31
  6.  Otrokovice  17  9  2  6  51:42  29
  7.  V. Meziříčí  17  7  3  7  35:35  24 
  8.  Líšeň B  17  6  2  9  30:54  20 
  9.  Havl. Brod  17  6  0  11  28:51  18 
  10.  Vrchovina  17  5  1  11  39:50  16
  11.  Humpolec  17  4  4  9  26:42  16 
  12.  Veselí  17  3  3  11  20:53  12
  13.  Bohunice  17  3  1  13  24:43  10
  14.  Břeclav B  17  3  1  13  21:43  10

Divize mladší dorost: Břeclav B – Blan-
sko 1:1 (0:0), Zouhar.
  1.  Sparta  17  14  1  2  44:18  43 
  2.  Bohunice  17  12  2  3  54:16  38
  3.  Havl. Brod  17  12  2  3  44:17  38
  4.  Líšeň  17  11  3  3  50:17  36
  5.  Pelhřimov  17  10  2  5  34:30  32
  6.  Blansko  17  7  6  4  36:33  27
  7.  Otrokovice  17  7  2  8  35:40  23
  8.  Vrchovina  17  5  4  8  28:43  19
  9.  Břeclav B  17  4  5  8  25:27  17
  10.  Žďár  17  5  2  10  23:29  17
  11.  Prostějov  17  4  4  9  21:33  16
  12.  Humpolec  17  4  2  11  19:37  14
  13.  V. Meziříčí  17  3  1  13  21:48  10
  14.  Veselí  17  2  2  13  16:62  8

KP starší dorost: Boskovice – St. Lís-
kovec 13:2 (4:0), Blaha 4, Müller, Černý 3, 
Kopecký, Kočí, Pijáček.
  1.  Boskovice  18  13  2  3  67:20  41
  2.  Kyjov  17  10  3  4  49:23  33
  3.  Kuřim  17  9  6  2  46:26  33
  4.  Svratka  17  10  2  5  41:22  32
  5.  Slatina  17  8  4  5  27:24  28 
  6.  Kohoutovice  17  8  3  6  38:28  27
  7.  M. Krumlov  17  7  4  6  30:35  25
  8.  Tasovic  17  8  0  9  34:51  24
  9.  Bystrc  18  5  7  6  35:32  22
  10.  St. Lískovec  17  6  3  8  29:52  21
  11.  Ivančice  17  5  4  8  26:31  19
  12.  MS Brno  17  4  3  10  24:40  15
  13.  Bučovice  17  2  3  12  20:50  9
  14.  Mutěnice  17  2  2  13  23:55  8

KP mladší dorost: Boskovice – St. Lís-
kovec 3:1 (1:0), Doležel, Preč, Živný.
  1.  Svratka B  17  13  1  3  80:23  40
  2.  Bystrc  18  12  2  4  88:22  38
  3.  M. Krumlov  17  12  2  3  63:27  38 
  4.  Ivančice  17  11  3  3  46:26  36 
  5.  Boskovice  18  10  2  6  47:32  32
  6.  St. Lískovec  17  10  0  7  47:42  30
  7.  Kyjov  17  9  0  8  52:34  27
  8.  Kuřim  17  9  0  8  58:43  27
  9.  Slatina  17  8  0  9  40:35  24
  10.  Kohoutovice  17  6  2  9  41:46  20 
  11.  Tasovice  17  4  1  12  39:57  13 
  12.  Mutěnice  17  3  2  12  31:54  11
  13.  Bučovice  16  2  2  12  15:112  8 
  14.  MS Brno  16  1  1  14  19:113  4

OP dorost, skupina A: Ráječko – Jedov-
nice 1:1 (0:1), Hlaváček – Opletal. Černá 
Hora – Sloup 2:0 (1:0), Barva, Bawihung. 
Lipůvka – Adamov 5:1 (3:1), Stloukal P., 
Nešetřil M. 2, Hochman – Smolík. Skali-
ce – Kotvrdovice 1:6 (0:4), Ševčík – nehl. 
Jedovnice – Skalice 21:0 (10:0), Opletal 5, 
Nezval 4, Korčák, Ondráček F. 3, Pešička, 
Res M. 2, Klimeš, Ondráček L. Kotvrdovi-
ce – Lipůvka 2:3 (2:2), Musil, Šenk – Char-
vát, Vala, Műller. Adamov – Černá Hora 0:4 
(0:1), Majer 2, Barva, Bawihung. Sloup – 
Ráječko 0:2 (0:1), Divácký, Maňoušek, ČK: 
Razák (S).
  1.  Lipůvka  17  13  2  2  72:21  41 
  2.  Ráječko  17  10  7  0  51:16  37 
  3.  Jedovnice  17  10  5  2  67:12  35 
  4.  Sloup  17  7  4  6  63:30  25
  5.  Č.Hora  17  8  1  8  38:32  25 
  6.  Kotvrdovice  17  7  1  9  40:56  22 
  7.  Skalice  17  2  0  15  19:116  6
  8.  Adamov  17  0  2  15  20:87  2

OP dorost, skupina B: Olešnice – 
V. Opatovice 2:1 (0:1), Jílek, Ševčík – Ille. 
Drnovice – Svitávka 2:3 (1:1), Kotlán, 
Blahoňovský – Kamenický, Peterka Jan, 

Chloupek Lub. Letovice – Vísky 6:1 (3:0), 
Novotný 2, Gracias, Zemánek, Dvořák 
Mich., Koudelka – Hladil. Voděrady – Cet-
kovice 1:5 (0:2), Sekený – Lepka 2, Kubín 
2, Jedlička. V. Opatovice – Voděrady 5:0 
(2:0), Ille 2, Smékal, Stárek, Műller. Cetko-
vice – Letovice 3:1 (1:0), Alexa 2, Horák – 
Zemánek. Vísky – Drnovice 0:2 (0:2), Pitar 
2. Svitávka – Olešnice 3:1 (3:0), Kamenic-
ký P., Chloupek L., Dyčka – Simajchl. 
  1.  Svitávka  17  14  2  1  80:20  44 
  2.  Letovice  17  11  3  3  56:22  36
  3.  Cetkovice  17  10  1  6  56:43  31
  4.  Olešnice  17  8  3  6  38:35  27
  5.  V.Opatovice  17  7  3  7  36:25  24 
  6.  Vísky  17  5  2  10  29:52  17
  7.  Voděrady  17  3  0  14  18:61  9 
  8.  Drnovice  17  3  0  14  19:74  9

KP starší žáci: Boskovice – Blansko 1:2 
(1:1), Fritz – Keprt 2.

KP mladší žáci: Boskovice – Blansko 
1:2 (1:1), Vorlický – Gregor, Ševčík.

I. třída starší žáci: Rájec-Jestřebí – Šla-
panice 0:3.

I. třída mladší žáci: Rájec-Jestřebí – 
Šlapanice 1:2, Dovrtěl.

OP starší žáci, skupina A: Ráječko – 
Kotvrdovice 0:1 (0:1), Kocour V. Olomuča-
ny – Sloup 4:5 (1:3), Hanák 3, Radiměřský 
– Novák 3, Šindelka, Andrlík. Rudice – 
Doubravice 13:1 (9:0), Matuška J. 7, Klin-
kovský 3, Magda 2, Svoboda – Koudelka. 
Lipovec – Lipůvka 3:1 (1:0), Škvařil, Šíbl, 
Sedlák – Smrž. Boskovice B – Lipůvka 
1:2 (1:1), Dvořák F. – Fuksa M., Němec J. 
Doubravice – Lipovec 1:6 (0:2), Koudelka 
– Sedlák 3, Formánek, Kučera, Šíbl. Sloup 
– Rudice 3:7 (2:4), Andrlík 2, Šindelka – 
Matuška 3, Magda 2, Kašpárek, Košťál. 
Kotvrdovice – Olomučany 4:0 (2:0), Keprt 
2, Kocman,Veselý.
  1.  Rudice  10  10  0  0  85:15  30 
  2.  Kotvrdovice  10  8  0  2  43:22  24 
  3.  Lipovec  10  7  0  3  37:21  21
  4.  Boskovice B  9  5  1  3  39:24  16 
  5.  Sloup  10  4  1  5  35:37  13
  6.  Lipůvka  10  3  1  6  16:27  10 
  7.  Olomučany  10  2  2  6  32:41  8 
  8.  Doubravice  10  2  1  7  16:67  7 
  9.  Ráječko  9  0  0  9  10:59  0

OP starší žáci, skupina B: Lysice – 
Knínice 2:1 (1:1), Štarha, Baláč – Vymer. 
V. Opatovice – Svitávka 2:1 (2:1), Kříže-
necký T. 2 – Maršálek. Vísky – Drnovice 
0:3 (0:1), Bělehrádek 2, Žáček. Letovice – 
Cetkovice 2:0 (0:0), Loukota 2. Knínice – 
Cetkovice 1:10 (0:4), nehl. Kunštát – Leto-
vice 1:0 (0:0), Bednář D. Svitávka – Vísky 
odl. Lysice – V. Opatovice 0:0.
  1.  V. Opatovice  10  6  3  1  39:12  21 
  2.  Drnovice  9  6  0  3  29:16  18
  3.  Kunštát  9  6  0  3  29:17  18 
  4.  Letovice  10  5  2  3  19:18  17
  5.  Lysice  10  5  2  3  19:19  17
  6.  Cetkovice  10  5  1  4  33:21  16 
  7.  Svitávka  9  4  1  4  25:15  13
  8.  Knínice  10  1  1  8  18:50  4
  9.  Vísky  9  0  0  9  10:53  0

OP mladší žáci: Boskovice B – Svitáv-
ka 7:1 (5:0), Hlaváček R., Šafr, Papoušek 2, 
Stejskal – Pinkava. Jedovnice – Olomuča-
ny 4:2 (0:0), Buchta 2, Res 2 – nehl. Černá 
Hora – Kunštát 0:1 (0:0), nehl. V. Opatovice 
– Blansko B 1:8 (0:4), Kouřil J. – Ševčík 5, 
Doležel 2, Moravec. Svitávka – Jedovnice 
1:1 (0:0), Bednář – Res. Knínice – Blansko 
B odl. Kunštát – V. Opatovice 1:1 (0:0), 
Dočekal D. – Kouřil J. Olomučany – Čer-
ná Hora 2:3 (2:2), Fedra, Žáček – Vladík 3. 
Svitávka – Jedovnice odl. Olešnice – Bo-
skovice B 4:1 (1:0), Dostál L., Dostál V., 
Marek, Kovář M. – Sychra.
  1.  Boskovice B  11  8  2  1  58:23  26 
  2.  Blansko B  10  8  1  1  81:12  25
  3.  Olešnice  10  6  0  4  46:28  18
  4.  Č.Hora  11  5  3  3  34:33  18 
  5.  Knínice  9  5  2  2  41:38  17 
  6.  Jedovnice  11  4  2  5  29:28  14 
  7.  Svitávka  11  3  2  6  29:57  11 
  8.  V.Opatovice  11  2  3  6  14:34  9 

  9.  Kunštát  11  2  2  7  17:54  8
  10.  Olomučany  11  1  1  9  18:60  4

OP starší přípravka, skupina A: Li-
půvka – Lipovec 4:4 (1:3), Švaňhal 2, Bu-
reš, Ševčík – nehl. Adamov – Ráječko 6:3 
(2:1), Ševčík 3, Bavlnka 2, Prudík – Fojt 2, 
Souček. Vysočany – Jedovnice 10:6 (4:3), 
Kolomazníček V. 6, Hudec 2, Ambrož, Gr-
mela – Otýpka T., Buchta J. 2, Kotoučková, 
Pernica V. Vavřinec – Rudice 1:20 (1:6), 
Moravec – Matuška F. 7, Kučera 5, Stu-
pinský 3, Magda 2, Martinásek, Štěpánek, 
Tatar. Rudice – Lipůvka 13:1 (1:0), Matuš-
ka F. 10, Magda M. 2, Štěpánek – Švaňhal. 
Jedovnice – Vavřinec odl. Blansko – Vy-
sočany nehl. Lipovec – Adamov 5:9 (2:4), 
Kosek 2, Cabal, Matuška, Zouhar Dominik 
– Flachs, Ševčík 3, Bavlnka 2, Poláček.
  1.  Rudice  10  10  0  0  141:18  30
  2.  Blansko  8  7  0  1  75:17  21
  3.  Jedovnice  9  5  0  4  58:70  15
  4.  Lipovec  10  4  2  4  53:53  14
  5.  Adamov  10  3  2  5  43:76  11 
  6.  Lipůvka  10  3  2  5  32:75  11 
  7.  Ráječko  9  3  1  5  24:34  10
  8.  Vysočany  9  2  3  4  50:55  9 
  9.  Vavřinec  9  0  0  9  24:102  0

OP starší přípravka, skupina B: Dr-
novice – Boskovice B 13:2 (5:1), Sedláček, 
Žáček 4, Fiala 3, Dvořáček, Beneš – Kojtík, 
Zrůstek. Kunštát – Rájec-Jestřebí 9:1 (2:0), 
Dočekal F. 3, Motyčka, Kleveta J., Baňa D., 
Blaha, Štěrba – Dovrtěl Jakub, Letovice-
Knínice 2:2 (0:1), nehl. – Lajšner 2. Bos-
kovice – Drnovice 8:6 (2:2), Vorlický L. 3, 
Havelka 2, Papoušek, Sychra F., Nesvadba 
– Fiala 3, Žáček 2, Stejskal. 
  1.  Boskovice  8  7  1  0  92:18  22 
  2.  Drnovice  9  6  2  1  81:29  20 
  3.  Knínice  8  4  3  1  56:37  15 
  4.  Kunštát  8  5  0  3  51:33  15 
  5.  Rájec-Jestřebí  8  3  0  5  31:55  9 
  6.  Boskovice B  8  2  0  6  32:67  6 
  7.  Voděrady  7  1  1  5  14:40  4
  8.  Letovice  8  0  1  7  5:83  1

OP mladší přípravka: Rájec-Jestře-
bí – Boskovice 4:10 (2:7), Kala 2, Nezval, 
Ševčík – Lokaj, Alexa 3, Čejka 2, Bohatec, 
Boček. Blansko B – Boskovice B 15:2 
(8:1), Pokorný 6, Hasoň 4, Ryzí 2, Šenkeřík 
2, Lůdl – Marek, Pros. Blansko – Knínice 
21:0 (11:0), Farník T. 7, Farník O., Koňa-
řík 4, Lůdl 3, Ševčík 2, Odehnal. Jedovnice 
– Černá Hora odl. Blansko – Knínice odl. 
Boskovice – Blansko B 13:7 (8:3), Boček, 
Čejka 6, Lokaj – Hasoň 4, Kupka, Ryzí, 
Dujka. Adamov – Rájec-Jestřebí odl. 
  1.  Blansko  10  8  1  1  102:24  25 
  2.  Kunštát  9  7  1  1  80:56  22
  3.  Boskovice  11  7  0  4  103:60  21 
  4.  Rájec-Jestřebí  10  6  0  4  65:56  18 
  5.  Č.Hora  9  5  1  3  53:35  16
  6.  Boskovice B  10  5  0  5  66:80  15 
  7.  Jedovnice  9  4  0  5  26:35  12
  8.  Blansko B  11  3  1  7  49:83  10 
  9.  Adamov  9  2  0  7  48:60  6 
  10.  Knínice  10  0  0  10  16:119  0

Divize ženy: Studenec – Kotvrdovice 
2:0.

OP ženy: Drnovice – Kunštát 0:4 (0:0), 
Zoubková, Horáková, Sokolová, vl. Koste-
lec B – Lipová 3:0 (0:0), Křupková, Ada-
mová, Píchalová E. Ráječko – Boskovice 
2:2 (2:1), Čípková 2 – Černá, Barašová. 
Kunštát – Boskovice 2:0 (1:0), Kolářová, 
Zoubková. Lipová – Ráječko 1:6 (1:3), 
Kozlovská – Vomočilová 4, Čípková, Ja-
kubcová. Drnovice – Kostelec B 4:5 (1:3), 
Nováková 2, Liznová, Alexová – Tomešová 
2, Kučerová, Šenová, Křupková.
  1.  Kunštát  12  10  1  1  39:6  31
  2.  Boskovice  12  7  4  1  61:8  25 
  3.  Kostelec B  12  6  0  6  39:27  18 
  4.  Ráječko  12  4  4  4  28:19  16
  5.  Drnovice  12  3  3  6  23:41  12 
  6.  Lipová  12  0  0  12  1:90  0

kuželky
1. liga ženy: SKK Jičín – TJ ČKD Blan-

sko 5:3 (3185:3080), Slavíčková 474, Musi-

lová D. 504, Nevřivová 538, Daňková 481, 
Ševčíková 531, Kalová 552. 
  1.  Slavia  22  20  0  2  130,5:45,5  40
  2.  Přerov  22  15  2  5  113,0:63,0  32
  3.  Blansko  22  14  1  7  108,0:68,0  29
  4.  Jičín  22  13  0  9  87,0:89,0  26
  5.  Duchcov  22  12  0  10  89,5:86,5  24
  6.  Náchod  22  10  1  11  88,5:87,5  21
  7.  Zábřeh  22  9  3  10  84,0:92,0  21
  8.  Konstruktiva  22  8  1  13  77,5:98,5  17
  9.  Val. Meziříčí  22  7  2  13  76,0:100,0  16
  10.  Husovice  22  7  2  13  71,0:105,0  16
  11.  Šumperk  22  6  1  15  62,5:113,5  13
  12.  Chýnov  22  4  1  17  68,5:107,5  9

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – TJ Va-
lašské Meziříčí 3:5 (3244:3271), Porubský 
499, Němec 577, Flek 519, Kolařík 531, 
Honc 560, Flek R. 558.
  1.  Val. Meziříčí  22  15  1  6  121,0:55,0  31
  2.  Olomouc  22  15  1  6  111,0:65,0  31
  3.  Opava  22  13  1  8  99,0:77,0  27
  4.  Rosice  22  13  1  8  98,0:78,0  27
  5.  Vyškov  22  13  0  9  97,5:78,5  26
  6.  Zábřeh  22  11  3  8  94,0:82,0  25
  7.  MS Brno B  22  11  0  11  95,0:81,0  22
  8.  MS Brno A  22  11  0  11  89,0:87,0  22
  9.  Blansko  22  9  3  10  82,5:93,5  21
  10.  Šumperk  22  7  0  15  69,0:107,0  14
  11.  Ratíškovice  22  5  0  17  62,0:114,0  10
  12.  Přemyslovice  22  4  0  18  38,0:138,0  8

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Sokol Vracov 6:2 (3283:3236), Šplíchal 
533, Procházka 554, Flek J. 520, Havíř 571, 
Hlavinka 566, Šmerda 539. 
  1.  Benešov  22  16  0  6  119,5:56,5  32
  2.  Vracov  22  16  0  6  113,0:63,0  32
  3.  Mistřín  22  13  0  9  101,0:75,0  26
  4.  Dubňany  22  12  1  9  96,0:80,0  25
  5.  Kutná Hora  22  12  1  9  91,5:84,5  25
  6.  Blansko B  22  11  1  10  85,5:90,5  23
  7.  Jihlava  22  11  0  11  88,5:87,5  22
  8.  Třebíč  22  10  1  11  88,0:88,0  21
  9.  Dačice B  22  10  0  12  83,5:92,5  20
  10.  Ivančice  22  8  0  14  69,0:107,0  16
  11.  Č. Budějovice  22  5  1  16  61,0:115,0  11
  12.  Jihlava B  22  4  3  15  59,5:116,5  11

3. liga ženy: KK Zábřeh B – TJ ČKD 
Blansko B 6:0 (1610:1549), Korcová 394, 
Klimešová 377, Řehůřková 379, Musilo-
vá 399.
  1.  Olomouc B  14  13  0  1  64,0:20,0  26
  2.  Otrokovice  14  9  2  3  53,0:31,0  20
  3.  MS Brno  14  9  1  4  53,5:30,5  19
  4.  Odry  14  8  0  6  48,0:36,0  16
  5.  Zábřeh B  14  7  1  6  42,0:42,0  15
  6.  Blansko B  14  5  0  9  31,0:53,0  10
  7.  Nový Jičín  14  2  0  12  19,5:64,5  4
  8.  Vyškov B  14  1  0  13  25,0:59,0  2

Okresní podniková liga, extraliga: 
VVR A – VMS 1241:1281, Pernica 268, 
Urbánek 256 - Starý K. 274, Gruber 271. 
Kadeřnictví ES – Catering 1278:1226, Žit-
ník 285, Král 267 - Skoupý 272, Kala 255. 
VMS – A je to 1289:1192, Gruber a Starý 
K. 270 - Souček 250, Bašný 248. Kuželkáři 
VB Leasing – RI Okna 1314:1184, Brychta 
281, Jordán 275 - Štrait 252, Vymazal 250. 
JEZAT – ČBE A 1213:1203, Beneš 261, 
Paul 249 - Pola 266, Špidla 255. VVR A – 
VVR B 1223:1169, Urbánek 261, Pernica 
253 - Semrád 278, Černoch 229.
  1.  VB Leasing  17  15  0  2  1293,47  30
  2.  VMS  17  11  0  6  1258,94  22
  3.  A je to  17  10  0  7  1244,82  20
  4.  VVR A  17  10  0  7  1242,00  20
  5.  RI Okna  17  9  0  8  1237,88  18
  6.  ČBE A  17  8  0  9  1237,06  16
  7.  VVR B  16  7  0  9  1239,63  14
  8.  Kadeřnictví  17  7  0  10  1212,82  14
  9.  JEZAT  17  4  0  13  1199,82  8
  10.  Catering  16  3  0  13  1206,75  6

1. liga: KSK – ČKD Turbo Technics 
1320:1218, Valášek P. 282, Kolář 278 - Za-
tloukal 257, Kovář 254. Koloniál – ITAB 
1239:1240, Zouhar 275, Kočí 250 - Mu-
sil a Buchta 258. Blanzek – Tech Trading 
1196:1230, Lev 261, Uhlíř 253 - Gross 265, 
Klimeš 259. Orel – BODOS 1140:1141, 
Dvořák 272, Šoba 256 - Blézl 231, Učeň 
230. Rapid – AKK 1199:1178, Růžička ml. 

261, Brázda 243 - Kunc 265, Barša 241. 
ČKD Turbo Technics – Orel 1195:1227, Za-
tloukal 251, Kitner 240 - Hének 269, Götz 
a Šoba oba 244.
  1.  KSK  17  13  0  4  1256,59  26
  2.  ITAB  17  12  0  5  1223,71  24
  3.  Turbo Technics  18  11  0  7  1222,56  22
  4.  Tech Trading  17  9  0  8  1206,47  18
  5.  BODOS  17  9  0  8  1185,82  18
  6.  Rapid  17  8  0  9  1185,24  16
  7.  AKK  17  8  0  9  1162,12  16
  8.  Orel  18  6  0  12  1168,17  12
  9.  Blanzek  17  5  0  12  1175,88  10
  10.  Koloniál  17  5  0  12  1175,47  10

2. liga: ČBE B – Profi  Weld 1107:1072, 
Šváb 231, Zvěřina 229 - Kovařík 234, Pe-
tříček 227. SPŠ – Psychodrama 1152:1019 
Večerka 240, Fejt 239 - Bernard 239, Srba 
218. Relax Club - Eko System 1066:1070, 
Černý 261, Nedoma 225 - Pšenčík 243, 
Zouhar J. 221. Hasiči – Relax Club 
1205:791, Mynář 266, Majer 261 - Polák 
M. 216, Černý 212. Nemocnice – SPŠ 
1222:1064, Zavadil 254, Navrátil a Pod-
rabský oba 252 - Nečas 252, Bezděková 
239. JMP – ČBE B 1090:1159, Dostál 238, 
Navrátil 228 - Šváb 259, Skoták 242.
  1.  Nemocnice  18  14  0  4  1164,17  28
  2.  Hasiči  18  13  0  5  1160,72  26
  3.  ČBE B  18  12  0  6  1123,28  24
  4.  JMP  18  11  0  7  1084,50  22
  5.  Profi  Weld  18  9  0  9  1064,22  18
  6.  Relax Club  18  8  0  10  1102,11  16
  7.  EKO Systém  18  8  0  10  1095,78  16
  8.  SPŠ  18  6  0  12  1095,89  12
  9.  Psychodrama  18  0  0  18  978,28  0

malá kopaná
1. liga: Okrouhlá – Karolín 3:3, Kozárov 

– MICROTEX 2:2, PentaCo – Orel Bosko-
vice 4:3, Kopeček – Kvasar 2:2, NOBICA 
– SADROS 1:8, Suchý – Rozhraní 4:3, Ko-
zárov – Kopeček 8:1, SADROS – Okrouhlá 
10:4, Karolín – Suchý 4:2, Orel Boskovice 
– Kvasar 4:7, MICROTEX – NOBICA 9:1, 
Rozhraní – PentaCo 1:2.

2. liga: Bedřichov – Vážany 0:2, Hole-
šín – Brumov 7:1, Světlá Býkovice 2:4, Še-
betov – Štěchov 1:2, Lažánky – Poříčí 5:3, 
Arsenal – Sudice 3:1. Poříčí – Holešín 1:2, 
Brumov – Světlá 1:4, Bedřichov – Šebetov 
3:1, Sudice – Štěchov 2:2, Vážany – Lažán-
ky 4:3, Býkovice – Arsenal 3:4.

3. liga: Žďárná – FK Jabloňany 8:0, 
Spešov – Hasiči 0:3, StB Jabloňany – LPP 
Lhota u L. 3:10, Újezd u K. – Šerkovice 3:6, 
Rozsíčka – Lhota Rapotina 4:3, Čížovky – 
Paradox 3:6. LPP Lhota u L. – Paradox 8:3, 
Šerkovice – Rozsíčka 2:2, Hasiči – Újez u 
K. 5:2, FK Jabloňany – Spešov 5:2, Žďárná 
– Čížovky 5:2, Lhota Rapotina – StB Jab-
loňany 0:10.

4. liga: Rudná – Drnovice 4:1, Svitávka 
– Dolní Lhota 1:3, Adamov – Červánky 3:1, 
Vanovice – Deštná 2:2, Rudka – Tuzemák 
4:3, Křetín – FPO Blansko 0:1, FPO Blan-
sko – Rudná 3:5, Tuzemák – Křetín 3:3, 
Červánky – Deštná 0:3, Drnovice – Svitáv-
ka 2:3, Dolní Lhota – Adamov 7:4, Rudka 
– Vanovice 2:1. 

5. liga: Šebrov – Valchov B 2:3, Piccolo 
– Olešná 11:3, Vysočany – Brťov 8:3, Pet-
rovice – Vísky 12:2, Horní Poříčí – Dlouhá 
Lhota 5:6, Valchov A – Obora 8:3, Kuničky 
– Velké Opatovice 3:2, Brťov – Piccolo 1:0, 
Velké Opatovice – Valchov A 12:0, Obora – 
Horní Poříčí 4:1, Dlouhá Lhota – Petrovice 
5:1, Valchov B – Kuničky 2:6, Vísky – Vy-
sočany 3:1, Olešná – Šebrov 1:7.

Divize: Skalička – Sokol Letovice 0:5, 
Vítějeves – Moravská Chrastová 3:2, FK 
Lhota u Lysic – Horní Lhota 5:3, Ludíkov – 
Pozdní sběr 1:9, Úsobrno – Šošůvka 2:2, FC 
Stars Letovice – Orel Rock 2:2, Kněževes 
– Sebranice 3:0, Sokol Letovice – FC Lhota 
u L. 4:1, Horní Lhota – FC Stars Letovice 
0:5, Orel Rock – Úsobrno 8:4, Šošůvka – 
Ludíkov 2:1, Sebranice – Vítějeves 1:2, 
Moravská Chrastová – Skalička 1:4, Pozdní 
sběr – Kněževes 2:6.  (bh)

Z  

ZUŠ Jedovnice mezi nejlepšími
Dne 23. 2. 2012 se v prostorách Základní umělecké školy v Blansku 

konalo okresní kolo národní soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Sou-
těž vyhlašuje každé tři roky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Pravidelně se do ní zapojují i žáci Základní umělecké školy Jedovnice. 
Letos se okresního kola zúčastnilo celkem pět škol (ZUŠ Blansko, SZUŠ 
Blansko, ZUŠ Jedovnice, ZUŠ Boskovice a ZUŠ Letovice). Konkurence 
byla silná. Soutěžilo celkem 62 zpěváků. Jedovnickou školu reprezen-
tovalo dvacet žáků pod vedením čtyř hlasových pedagogů. Porota, ve 
které zasedly renomované osobnosti (Karel Hegner – vedoucí kabinetu 
hlasové a hudební výchovy na Divadelní fakultě JAMU, Vladimír Richtr 
– proděkan Pedagogické fakulty MU, vedoucí katedry hudební výchovy, 
Petr Julíček – vedoucí oddělení sólového zpěvu na Konzervatoři Brno), 
měla nelehkou úlohu – vybrat ty nejlepší zpěváky. Žáci ZUŠ Jedovnice si 
vedli více než skvěle, neboť získali celkem šest prvních míst s postupem 
do krajského kola.

Krajské kolo soutěže se konalo 14. března v Kyjově. Základní umě-
leckou školu Jedovnice reprezentovali čtyři sólisté a dvě komorní dua. 
Celkem zde soutěžilo 104 zpěváků z celého Jihomoravského kraje. Před-
vedené pěvecké výkony posuzovaly tři poroty složené z předních pěvec-
kých odborníků. Naši žáci nezklamali a v těžké konkurenci získali dvě 
1. místa, dvě 2. místa a dvě 3. místa. 

Velkou radost nám udělala Ludmila Dohnálková, která se skvělým 
pěveckým výkonem probojovala do celostátního kola soutěže, které se 
uskuteční 27. - 29. dubna v Turnově. Budeme jí držet palce, aby obhájila 
zlato, které v minulém ročníku soutěže před třemi lety pro ZUŠ Jedovnice 
a celý Jihomoravský kraj získalo pěvecké kvarteto JAKO.

Velký dík patří všem pedagogům za přípravu jejich žáků a v neposlední 
řadě také klavírním korepetitorům. Josef Škvařil, ZUŠ Jedovnice

Ve Valchově chystali Velikonoce 
a připojili se k Hodině Země

Poslední březnový den se ve Valchově pořádaly hned dvě akce. Od 
15 hodin probíhala IV. Velikonoční rukodělná dílna. Po zkušenostech 
z minulé rukodělky se tentokrát otevřely nejen dveře klubovny hasičů, ale 
i knihovny samotné. V obou prostorách bylo velmi živo. Tradiční ruko-
dělnou dílnu navštívilo více než sedmdesát lidí. Příchozí si mohli ozdobit 
vajíčka, uplést žíly a vyrobit různé dekorace, které se váží k Velikonocům. 
Připravena byla jednotlivá stanoviště, na kterých se pracovalo. Zdobily 

se perníčky, dělala se ubrousková metoda zdobení na vajíčka i jiné před-
měty, chystala se přáníčka i stojánky na vajíčka, ty představovaly hlavně 
zajíčky. Ke koupi se nabízely i jarní květinové dekorace. Samozřejmostí, 
jako vždy, bylo občerstvení v podobě pečiva, čaje a kávy, milá atmosféra 
a vstřícnost paní knihovnice i všech jejích pomocníků. Již nyní se těšíme 
na V. adventní rukodělnou dílnu, kterou plánujeme ve větším prostoru, 
v sále místní sokolovny a okolí. Plánujeme zároveň rozšíření vlastních 
aktivit o ukázky řemesel. Některá z řemesel si budou moci návštěvníci 
sami vyzkoušet. Součástí bude i prodejní výstava dětských knih.

Obec Valchov se také připojila ke globálnímu happeningu Hodina 
Země. Od 20. 30 do 21.30 hodin bylo v celé obci vypnuto veřejné osvětle-
ní. K významné, mediálně velmi sledované akci, se také přidala Osvěžov-
na ve škole a uspořádala 1. Valchovskou černou hodinku. Ve stejné době 
bylo v podniku vypnuto osvětlení, vývěsní štít i přerušena projekce. Sešlo 
se přes čtyřicet lidí, povídalo se, hrálo na kytaru, podávalo speciální 
občerstvení a za svitu svíček se sedělo dlouho do noci. Osvětlení nikomu 
nechybělo ani po stanoveném konci plánované hodiny, a tak zůstalo vy-
pnuto až do samého konce akce. Občané Valchova tak dali všem najevo, 
že jim není lhostejná ochrana životního prostředí a podporují ji. 

 Jindra Brožová, starostka

Tradiční vítání jara na Suchém
Lidé na Suchém se sešli v neděli 1. dubna na náměstíčku, aby tam spo-

lečně přivítali jaro a nastávající Velikonoce. Ani vysoká cena vajec neza-
bránila v tom přinést si vlastnoručně malovanou kraslici a zavěsit ji pro 
štěstí na připravenou břízku a vytvořit z ní téměř pohádkový strom vajíč-
kovník. Chvílemi jarní počasí zlobilo, ale vystupujícím dětem to nevadilo. 
Zvlášť, když mladí hasiči vynesli symbol zimy, hořící Moranu, a utopili ji 
v rybníce. Součástí byla také výstava v místní knihovně, kde byly vystaveny 
zajímavé výrobky a velikonoční dekorace.  Vladimír Ševčík

vat. V případě sluníčka je dobré pouvažovat o pokrývce hlavy, nebude se 
vám tolik přehřívat. 

3. Snídaně v den závodu by měla být vydatná, třeba ovesné vločky 
s tvarohem a velkou porcí ovoce. Kvůli odpolednímu startu závodu však 
střídmě poobědvejte, i zeleninový salát tělo stráví za dlouhé dvě hodiny. 
Před samotným závodem popíjejte vodu a zakousněte si banán či spor-
tovní tyčinku. Ale pozor na experimenty! Jezte a pijte jen doplňky stravy 
a energetické nápoje, které máte vyzkoušené z tréninku. Není nic horší-
ho, než běžet s bolavým břichem.

4. Dvacet minut před startovním výstřelem si odskočte, ať na trati ne-
musíte hledat křoví, poté se zlehka rozhýbejte, rozběhejte a protáhněte. 
Vzrušení už ve vás bude bublat a s rozběhnutím stovek závodníků se ještě 
umocní běžecká euforie. Jen si dejte pozor, ať nepřepálíte tempo hned na 
začátku. Radši zvolněte a síly si schovejte do fi niše. A nezapomeňte se 
usmívat! Běh je o radosti z pohybu.  Hana Trnečková
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Na pod-
zim se přehoupne 
funkční období stá-
vajícího zastupitel-
stva města Blanska 
do druhé poloviny. 
O tom, jak se daří pl-
nit programové pro-
hlášení rady, jsme 
si popovídali s mís-
tostarostou Jiřím 
Crhou.

V Blansku tvoří radu zástupci, 
v republice nepříliš běžné, koali-
ce ČSSD, ODS, KDU-ČSL a sdruže-
ní Volba pro město…

V tomto složení pracuje vede-
ní města již několikáté volební 
období. Dá se říci, že to funguje 
dobře, před  m zde byla taková 
nesourodá situace. Naše progra-
mové prohlášení vzešlo zákonitě 
z jednotlivých volebních progra-
mů a jejich průniku.

Můžeme se na jeho plnění po-
dívat trochu detailněji?

Ještě než začneme rekapitulo-
vat, je třeba říci, že nám vyvsta-
ly dva neplánované mimořádné 
výdaje, se kterými jsme při jeho 
tvorbě nepočítali. Jednak jsme 
v dražbě koupili objekt hotelu 
Dukla a také v současnos   reali-
zujeme převze   areálu Technic-
kých služeb do našeho majetku. 
V obou případech se ale podle 
mého jedná o velmi rozumnou 
inves  ci. Nejsou to vyhozené pe-
níze.

Město schválilo nový územní 
plán…

Do něho se nám 
mimo jiné podařilo 
prosadit převedení 
pozemků u řeky Svi-
tavy, kde jsou dnes 
skleníky, do občan-
ské vybavenos  . 
Naším záměrem je, 
aby tam ve spolu-
práci s nějakým in-
vestorem vzniklo ob-
chodní centrum se 
sor  mentem, který 

v Blansku chybí. Ale určitě ne dal-
ší supermarket s potravinami.

Jak vypadá oblast životního 
prostředí?

Dali jsme si za cíl budovat nová 
moderní dětská hřiště. To se daří. 
Ať již v rámci revitalizací sídlišť 
Písečná a Sever, tak u přehrady 
Palava. V nejbližší době vznikne 
další ve Zborovcích. 

Jak podporujete výstavbu ve 
městě?

V oblas   Zborovců, za hospo-
dou U Rulíšků, bychom rádi ještě 
v tomto volebním období otevřeli 
lokalitu, kde by mohlo vzniknout 
až padesát rodinných domků. 
Mohutně se také staví v místních 
částech. To je dáno i  m, že se 
neustále zlepšuje jejich dopravní 
obslužnost.

Opravuje se zámek a realizuje-
te i jiné stavby…

Ano, další etapa, kterou jsme 
plánovali, je již v plném proudu. 

Jiří Crha: Body programového prohlášení 
rady se nám daří postupně plnit

Daří se nám také opravovat dal-
ší objekty v městském majetku. 
Myslím, že všichni mohou pozo-
rovat, jak přibývá zateplených 
domů s novými fasádami, zejmé-
na v okolí ulice 9. května, kde je 
velké množství obecních bytů. 
Pokračujeme s rozšiřováním sítě 
cyklostezek, daří se opravovat 
městské silnice, chodníky a další 
kominukace.

Zajímavou novinkou je pořá-
dání farmářských trhů…

Jejich podporu jsme rovněž 
zařadili do programového pro-
hlášení rady. Byl to dobrý tah. Zá-
jem občanů je velký a kvitují tuto 
možnost se spokojenos  .

Jak je to se zdravotnictvím 
a sociální péčí?

Jsme spokojení s navyšováním 
kapacity a poskytováním péče 
v Senior centru, a to i přesto, že 
je to zařízení kraje, který je jeho 
zřizovatelem. V naší nemocnici 
se nám podařilo zřídit a uvést do 

provozu pavilon jednodenní péče 
a navíc přes zpoždění uzavřít i po-
třebnou smlouvu se zdravotní po-
jišťovnou. Brzy tam také otevře-
me fi remní školku.

Úspěšně bojujete s hazar-
dem…

To se nám, myslím, daří. Vy-
hláška o jeho omezení už pla  , 
dobíhají jen terminály s povole-
ním Ministerstva fi nancí. Od led-
na 2015 již na území města nebu-
de žádná herna. 

A co oblast školství, kultury 
a sportu?

Jsme spokojeni, že se podařila 
digitalizace kina. Podporujeme 
stěžejní akce jako historický jar-
mark, Půlmaraton Moravským 
krasem, Vítání svatého Martina 
a rozsvícení vánočního stromu. 
Přispíváme na další nejrúznější 
akce ať již kulturní či sportov-
ní. Podařilo se nám s výjimkou 
ZŠ Salmova, která je ještě na 
řadě, snížit energetickou nároč-
nost škol. Do majetku města byly 
po letech snažení převedeny 
hlavní sportoviště na jeho úze-
mí, o jejichž provoz se teď pro-
střednictvím společnosti Služby 
Blansko staráme.

Stále se ale nedaří plánované 
práce u autobusového a vlako-
vého nádraží. Došlo tam k něja-
kému posunu?

Co se týče prvního z nich, na 
dotaci nemůžeme dosáhnout, 
protože není v našem majetku. 
S majitelem je ale dohodnuto, že 
se do modernizace hodlá pus  t. 
U vlakového nádraží bychom rádi 
vybudovali větší množství par-
kovacích míst. Schvalovací řízení 
běží, v příš  m roce by mělo dojít 
k realizaci. 

Co se týká další dopravní ob-
služnos  , měl by se konečně re-
alizovat dlouho plánovaný prů-
tah Lažánkami, počítá se i se zá-
sadnějšími opravami silnice ve 
Svitavské ulici a ulici Poříčí. A to 
včetně nových kruhových objez-
dů u autobusového nádraží a kři-
žovatky u lázní.

K výročí zahraje Oblastní 
charitě Blansko Hradišťan

Blansko, Kř  ny - Oblastní charita Blansko slaví v letošním roce dva-
cáté výročí svého založení. Svoji práci připomene regionální konferencí 
nazvanou Žijeme spolu! aneb Kdo je bližní v nouzi?, která se koná ve 
čtvrtek 26. a v pátek 27. dubna v zámku ve Kř  nách. Tématem konfe-
rence je zejména problema  ka rodin, seniorů, zdravotně pos  žených 
a lidí v krizových životních situacích. Zkušenos   ze své práce na ní při-
blíží zástupci charity, pozvaní odborníci a další významní hosté.
Čtvrteční den konference zakončí v půl sedmé večer koncert hu-

debního tělesa Hradišťan v jeskyni Výpustek. Vstupenky si lidé mohou 
koupit v předprodeji v Okně dokořán v Blansku, v Centru PRO v Bosko-
vicích a v Diecézní charitě v Brně. Dě   do šes   let mají vstup zdarma.

Součás   pátečního programu bude v osm hodin ráno mše svatá 
v chrámu Jména Panny Marie ve Kř  nách spojená s krátkou exkurzí, 
odpolední návštěva kř  nského arboreta a prohlídka Punkevních jes-
kyní. Na konferenci se zájemci mohou hlásit přes internetové stránky 
blansko.charita.cz/20let, na kterých se dozví také bližší informace o je-
jím programu.  (zpr)

U Zborováka se bude stavět
Blansko - Polyfunkční budova vznikne poblíž městské vlakové za-

stávky v Rožmitálově ulici v Blansku. Bude stát na místě, kde byla zeď 
s vitrínami společenských a sportovních organizací a novinový stánek. 
Záměr, aby se tento protor směrem k parku U Zborováka uzavřel, měla 
radnice již delší dobu. Až nyní se našel investor, kterým je fi rma Rizner. 
Měl by tam vzniknout dvoupodlažní objekt služeb, kde bude v přízemí 
kavárna s občerstvením, veřejné toalety a venkovní posezení, v patře 
pak kanceláře. Podle plánů investora by mělo být všechno hotovo do 
konce letošního roku.  (bh)

Wanklovo náměs   v Blansku.  Foto Radim HruškaWanklovo náměs   v Blansku.  Foto Radim Hruška
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Blanenský fotbal: Kvalitní 
muži i mládežnické celky

G

            

           

Bohumil Hlaváček

Blansko - Fotbaloví fanoušci 
v Blansku mají v letošní sezoně 
hodně důvodů k rados  . Při po-
hledu na tabulky v podstatě všech 
soutěží dospělých, dorostenec-
kých i žákovských, vidí jméno klubu 
na nejvyšších postech. Áčko mužů 
pod vedením Michala Kuglera je 
druhé v krajském přeboru, béčko 
Radka Sedláčka na stejné příčce 
v okresním, oba týmy s reálnou 
šancí na postup do vyšší soutěže. 
I vzhledem k tomu, že předvádí 
atrak  vní útočnou kopanou. Star-
ší dorost s trenérem Jiřím Poko-
jem je jako nováček v divizi rovněž 
na vynikající druhé příčce. Daří se 
i mladšímu dorostu, který trénují 
Petr Stupka a David Bednář. Velmi 
dobře si vedou také starší a mladší 
žáci a všechny týmy přípravek.

„Rád bych touto cestou podě-
koval všem trenérům a členům 
realizačních týmů, kteří odvádějí 
mimořádně kvalitní práci. Velkou 
zásluhu má i výkonný výbor,“ váží 
si kolegů předseda klubu Michal 
Babák. Především jeho zásluhou 
se podařilo zabezpečit minimál-
ně na příš   roky klub po stránce 
fi nanční. „V dnešní době to není 
zrovna jednoduché, je třeba to 
velmi ocenit,“ podotýká místo-
předseda Bře  slav Strážnický, kte-
rý má na staros   klubovou kasu. 

Po stránce kontaktu se sponzo-
ry se o chod oddílu stará Bohuslav 
Jedinák v nově zavedené funkci 
manažera. „Stačil jsem se již roz-
koukat. Setkal jsem se se všemi 
trenéry, intenzivně jsem se zabý-
val posilami, zejména mužského 
A-týmu, který je, ostatně jako 
všude, vlajkovou lodí klubu. Tím 
ale nechci říct, že bychom zane-
dbávali mládež, což nám někteří 
kri  ci podsouvají. Zájmem vedení 
i hlavního sponzora je, abychom 
stále stavěli na práci s vlastními 
odchovanci,“ říká. 

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Po prvních třech kolech se mu-
žům daří, boj o postup do divize je 
stále nadějně rozjetý. 

„Momentálně budujeme VIP 
klub a připravujeme slavnostní 
zahájení jarní čás   sezony s boha-
tým programem. Bude to v rámci 
domácího utkání s Moravským 
Krumlovem, které se uskuteční 

v sobotu 28. dubna v 16 hodin na 
stadionu v Údolní ulici,“ zve Jedi-
nák. Podle jeho slov si diváci užijí 
nejen fotbalu, ale i bohatého do-
plňkového programu, který bude 
určen také pro dě  . „Chybět ne-
bude skákací hrad a další atrakce,“ 
láká. 

Vedení klubu věří, že se bude 

na co dívat i po stránce fotbalo-
vé. „Naši hráči předvádí na jaře 
mimořádně atrak  vní moderní 
fotbal, který je postaven na rych-
los   a útočném stylu. Nebojí se 
žádného soupeře. Myslím, že sáz-
ka na trenéra Michal Kuglera nám 
vyšla, dělá výbornou práci,“ myslí 
si Strážnický. S aktuální sestavou 
je velmi spokojený i Jedinák. „Tým 
je skvěle připravený. Kádr mladých 
hráčů jsme doplnili o čtyři zkušené 
hráče. Stopera Josefa Mašku z Rá-
ječka, záložníka Mar  na Dupala 
z Jihlavy a útočníky Petra Crháka 
z Drnovic a jedovnického Jana Jan-
du. Pevně věřím, že se nám podaří 
vybojovat návrat do divize. Z toho 
budou samozřejmě v budoucnu 
těžit i ostatní družstva,“ doplnil.

Zahájili rybářskou sezonu
Blansko - Zahájení rybářské sezony na pstruhových vodách je kaž-

doročně spojeno s datem 16. dubna a včerejšek nebyl výjimkou. Břehy 
řeky Svitavy obklopili vyznavači Petrova cechu od samotného rána. 

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působnos   Blansko 
hospodaří, jak na vodách pstruhových tak i mimopstruhových, místní 
organizace Moravského rybářského svazu Blansko, Adamov a Rájec-Jes-
třebí, které sdružují zhruba 1 600 členů. Přibližně dvě tře  ny uvedeného 
počtu rybářů eviduje blanenská organizace. 

V roce 2011 vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko 
celkem 239 rybářských lístků, za které vybral 65 550 korun na správních 
poplatcích. Za první čtvrtle   letošního roku bylo vydáno 141 rybářských 
lístků, za které bylo vybráno 41 150 korun na správních poplatcích. „Rybá-
ři s oblibou využívají možnos   pořízení rybářského lístku na dobu nejdelší 
možné platnos   - deset let, který je z hlediska správních poplatků ekono-
micky nejvýhodnější,“ uvedl předseda organizace Jan Pleskač.  (bh)

Zlaté slunce Blansko 2012
Blansko – Také v letošním roce bude Město Blansko ve spolupráci 

s Kulturním střediskem města Blanska, fi lmovým kroužkem ZŠ Blansko, 
Erbenova a dalšími partnery pořadatelem soutěže pro mladé fi lmaře 
s názvem Zlaté slunce Blansko 2012. Jedná se o zemské celostátní kolo 
soutěže dětských a studentských neprofesionálních fi lmů pro mladé au-
tory z moravských krajů, kraje Vysočina a Pardubického kraje. Ze sou-
těžních snímků vybere odborná porota fi lmy, které postoupí do celo-
státního kola. Akce, která se v městě koná od roku 2009, je rozvržena 
do dvou dnů. 

Ve čtvrtek 26. dubna v dopoledních hodinách proběhnou worksho-
py pro zájemce z řad žáků základních škol k základům fi lmové tvorby, 
večer se pak uskuteční moderovaná beseda s osobnos   z oblas   profe-
sionálního fi lmu a fi lmové představení. Soutěžní projekce fi lmů mladých 
autorů se bude konat v pátek 27. dubna ve čtyřech projekčních blocích. 
Součás   budou i diskuse odborné poroty s tvůrci fi lmů. Soutěž bude 
ukončena slavnostním vyhlášením vítězných snímků. Filmové projekce 
budou probíhat v blanenském kině, některé workshopy i v prostorách 
Dělnického domu. (bh, zpr)

Zahájení rybářské sezony. Foto Bohumil HlaváčekZahájení rybářské sezony. Foto Bohumil Hlaváček
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 17. dubna úterý 17. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Sestavování rodinného rozpočtu, povídá-
ní s Lucií Opus  lovou. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Mistři barokní hudby, hudební pořad. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna Enkaus  ky, vede Olga Hájková. 
Boskovice - U ZŠ Sušilova v 7.15 hod.: Zebra se za tebe nerozhlédne, pre-
ven  vní akce policie.

Boskovice - Gymnázium v 17 hod.: Přednáška Vladimíra Ďuriny o léčitelství 
a bioterapii. 
Boskovice - Katolický dům v 17.30 hod.: Laos, přednáška Pavla Hodála. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Světáci, divadelní představení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vrásky z lásky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika 
Hnátka.

středa 18. dubna středa 18. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna ve 14 hod.: Recitační přehlídka žáků 4. - 9. tříd ZŠ. 
Blansko - Dětský koutek Matýsek v 15 hod.: Korálkování. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Jak se s věkem měníme, přednáška 
Květoslava Šipra. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Hračky a hry indiánů severní Ameriky, před-
náška Mar  na Valíčka.
Boskovice - Masarykovo nám. v 9.30 hod.: Den země. 
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Orientální tanec a kultura Orientu, 
přednáška Veroniky Šálkové. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vrásky z lásky.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Konečná uprostřed cesty.

čtvrtek 19. dubnačtvrtek 19. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 18 hod.: Divadelní večer, účinkují soubory 
SPgŠ Boskovice a ZUŠ Boskovice.
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: S Matějem na návštěvě v říši hudby, di-
vadelní představení. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vrásky z lásky.
Boskovice v 19.30 hod. Vrtě   ženou.
Doubravice v 18 hod. Čtyři slunce.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 17 hod.: Koncert klavírního oddělení ZUŠ Blansko. 
Letovice - Kulturní dům v 18.30 hod.: Bohemia Saxophone Quartet, kon-
cert. 

pátek 20. dubnapátek 20. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Svobody v 9.30 hod.: Cesta ve tmě, soutěž vodicích psů. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: H+Z, výpravy za snem, ukončení čtenářského 
projektu. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Rozmarýnek. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Cvičení pro maminky a Be-
ruščina hernička. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Bitevní loď.
Blansko ve 20 hod. Vrtě   ženou. 
Boskovice v 17 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 19.30 hod. Vrtě   ženou.
Šebetov v 19.30 hod. Čtyři slunce.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Ocelová pěst.

KONCERTKONCERT
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň města v 19.30 hod.: Jakub Pus  na, baryton, 
Richard Pohl, klavír, koncert. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 19.45 hod.: 100 let českého skau  ngu, vernisáž 
výstavy. 

sobota 21. dubnasobota 21. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 16 hod.: Coursing - terén-
ní dos  hy psů.
Knínice - Kulturní dům ve 13 hod.: 1. ročník Knínického turnaje ve stolním 
tenise.

Letovice - Parkoviště u hráze přehrady Kře  nky v 9 hod.: Úklid přehrady 
Kře  nky. 
Lysice - Zámek v 11, 14 a 15 hod.: Od sklepa až na půdu, speciální prohlídky 
v rámci Mezinárodního dne památek. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 10 hod.: V rámci Mezinárodního dne památek 
budou otevřeny sklepy pod starým zámkem. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 15 hod.: Slaví celá rodina, kulturní program, 
výstavka, soutěže, hry. 
Suchý - Penzion u Petra ve 13.33 hod.: Den Země.
Velenov - Hřiště za kulturním domem v 9 hod.: Den Země.

DIVADLODIVADLO
Bořitov - Sokolovna v 19 hod.: Námluvy, veselohra divadelní spolku Nahoď 
Vranová. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Bitevní loď.
Blansko ve 20 hod. Vrtě   ženou. 
Boskovice v 17 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 19.30 hod. Báječný hotel Marigold.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Před hasičskou zbrojnicí v 15 hod.: Předpouťový koncert 
Malohanačky. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Chrudichromy - Kulturní dům ve 14 hod.: Chrudichromy v proměnách času, 
vernisáž výstavy.

ZÁBAVAZÁBAVA
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 

neděle 22. dubna neděle 22. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Cvičiště agility na sportovním ostrově v 10 hod.: Závody agility pro 
začátečníky i pokročilé. 
Lysice - Zámek v 11, 14 a 15 hod.: Od sklepa až na půdu, speciální prohlídky 
v rámci Mezinárodního dne památek. 
Rájec-Jestřebí - Zámek od 10 hod.: V rámci Mezinárodního dne památek 
budou otevřeny sklepy pod starým zámkem. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Moucha na zdi, hrají Dáša Bláhová 
a Vladimír Kra  na. 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 20 hod.: Domov dobrovolného otroctví, diva-
delní představení v podání studentů JAMU Brno. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Hurá do Afriky! 3D
Blansko v 17.30 hod. Království hmyzu 3D a Monstra oceánů. 3D
Blansko ve 20 hod. Vrtě   ženou. 
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Mach a Šebestová k tabuli.

Boskovice v 17 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 19.30 hod. Báječný hotel Marigold.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Před hasičskou zbrojnicí v 10.30 hod.: Pouťový koncert 
Malohanácké muziky. 

pondělí 23. dubnapondělí 23. dubna
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 16.30 hod.: Pohledy do nebe, před-
náška Jiřího Grygara. 
Blansko - Klub Ratolest v 9.30 hod.: Malovánky se Šárkou. 
Blansko - Dětský klub Matýsek v 16 hod.: Kurz první pomoci u dě  . 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Zas ten hliník a kam s ním, přednáška Moniky 
Vokálové a Luďka Šeptuna. 

DIVADLO DIVADLO 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 20 hod.: Domov dobrovolného otroctví, diva-
delní představení v podání studentů JAMU Brno. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. John Carter: Mezi dvěma světy. 3D
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Bitevní loď.

úterý 24. dubnaúterý 24. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Rozvoj pohybových dovednos   dě   jako 
součást prevence a terapie poruch komunikace, beseda s Jaroslavou Bár-
tovou. 
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Mistři barokní hudby, hudební pořad. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Mýdlo tří vůní. 
Boskovice - Kino Panorama v 17.30 hod.: Nekonečný příběh konců světa, 
přednáška Jiřího Grygara. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Přednáška o výživě - aler-
gie a vitamíny, zdravé potraviny. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

DIVADLODIVADLO
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 20 hod.: Domov dobrovolného otroctví, diva-
delní představení v podání studentů JAMU Brno. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9.30 hod.: Včelí medvídci od jara do zimy, před-
stavení pro dě  . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Signál.
Boskovice v 19.30 hod. Bitevní loď.

KONCERTKONCERT
Blansko - Muzeum v 17.30 hod.: Koncert žáků soukromé ZUŠ Blansko. 
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Cyklus kytarových koncertů Miloš 
Pernica + hosté, hraje Trio Milana Kašuby, Milan Kašuba - kytara, Vincenc 
Kummer - kontrabas a Vítězslav Vavrda - bicí. 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek v 19 hod.: Alikvótní sbor Spektrum, koncert 
v rámci mezinárodního hudebního fes  valu v jeskyních. 

středa 25. dubnastředa 25. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Karolina Meineke von Linsingen, manželka 
anglického prince, přednáška Evy Nečasové. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 
Valchov - Klubovna hasičů v 17 hod.: Posezení (nejen) pro seniory s písnič-
kou, povídáním a promítáním. 

DIVADLODIVADLO
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 20 hod.: Domov dobrovolného otroctví, diva-
delní představení v podání studentů JAMU Brno. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Královská aféra.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: A také déšť.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Schwarzkopf.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Beladona Quartet, koncert dámské-
ho smyčcového kvarteta. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník v 17 hod.: Náhledy, výstava prací studentů 
Střední průmyslové a umělecké školy Hodonín. 
Olešnice - Kulturní dům v 15 hod.: Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Letovice s názvem Moře.

čtvrtek 26. dubnačtvrtek 26. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Kino v 9 hod.: Český videosalon - Zlaté slunce Blansko 2012, fi l-
mový fes  val. 
Blansko - Dřevěný kostelík ve 14.30 hod.: Sbírka humanitárního materiálu. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: RH Faktor, pěvecká soutěž. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: Cigarety a písničky.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Vzdálená čtvrť.
Doubravice v 18 hod. Kontraband.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Posezení s Boskovickou kapelou. 
Kř  ny - Jeskyně Výpustek v 18.30 hod.: Hradišťan. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum v 16 hod.: Ve svornos   síla, vernisáž výstavy připra-
vené při příležitos   výročí založení Sokola a vybudování boskovické soko-
lovny.

pátek 27. dubnapátek 27. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Kino v 9 hod.: Český videosalon - Zlaté slunce Blansko 2012, fi l-
mový fes  val. 
Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Vaříme zdravě - zelenina ve stravě dě   
od jednoho roku, beseda s Jitkou Pokornou.
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Cvičení pro maminky a Be-
ruščina hernička.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 
Valchov - Dětské hřiště v 15 hod.: Křest nového maskota MŠ. 

DIVADLODIVADLO
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 20 hod.: Domov dobrovolného otroctví, diva-
delní představení v podání studentů JAMU Brno. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18 hod.: Popel a Pálenka, repríza představení 
v podání divadelního spolku Rájec-Jestřebí. 
 Pokračování na straně 12 
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Restaurace U Golema v Blansku 

oslaví letos desáté výročí

• k nákupu
•
• k rekonstrukci

Ing. Blanka Bublíková Marta Losová

Bohumil Hlaváček

Blansko - Vyhlášená blanenská 
restaurace U Golema patří neod-
myslitelně do sítě stravovacích 
a ubytovacích zařízení města. Na 
podzim tomu bude již deset let, 
co se otevřela prvním hostům. 
O této za  m poměrně krátké his-
torii jsme si popovídali se spolu-
majiteli Bohuslavem Jedinákem 
a Miroslavem Šindelářem.

Budete slavit malé výročí…
Přesně připadne na 10. říj-

na. Věřím, že se toho dožijeme. 
(smích)

Jak vás napadlo otevřít si vlast-
ní restauraci?

Všimli jsme si staré vily, která 
byla na prodej. Podařilo se nám 
domluvit na spolupráci s tehdej-
ším spoluvlastníkem a špičkovým 
kuchařem restaurace U Jiřího na 
Obůrce Mirkem Jelínkem. Ten je 
u nás mimochodem šé  uchařem 
dodnes. Začali jsme se stálým jí-
delním lístkem a ani jsme tehdy 
nenabízeli denní menu. To si ale 
postupně naši zákazníci vyžádali, 
takže jsme nabídku rozšířili, nej-
dříve na dvě, potom na tři až čtyři 
obědová jídla. Přes poledne je teď 
u nás zpravidla plno. 

Co jste dělali před  m?
Byli jsme několik let v pronájmu 

v Dukle a toužili si pořídit něco 
vlastního, kde bychom nemuseli 
pla  t nájem. Všimli jsme si, že na 
Svitavské ulici u autobusového ná-
draží je starý zchátralý dům. Prázd-
ná vila z roku 1936. Po koupi jsme 
se pus  li do rekonstrukce. Sami, 
až na nějaké odborné práce, své-
pomocí. Trvalo to osmnáct měsí-
ců, vždy od pondělí do soboty, jen 
neděle jsme si nechávali volné. 

Proč jste zvolili název U Gole-
ma?

O jménu jsme samozřejmě dlou-
ho přemýšleli. Měli jsme už i gra-
fi cký návrh na název U Absolona. 
Pak jsme ale přišli na to, že bychom 
neradi zapadli mezi podobné pod-
niky v Moravském krasu. Punkev-
ní pstruh se podává všude. Chtěli 
jsme se odlišit. Když jsme jednou 
byli v Litomyšli na náměs  , uviděli 
jsme keramickou sochu Golema. 
Koupili jsme si ji a název byl na svě-
tě. Na legendě o Golemovi a posta-
vách kolem ze známého fi lmu jsme 
postavili jídelní lístek. 

Ten se za těch deset let vyvíjel 
jak?

Samozřejmě na něm některá 
jídla už nejsou. Ale ve své podsta-
tě se až tak nezměnil. Momentál-
ně nabízíme tak sto dvacet jídel, 
což není běžné, ale alespoň si kaž-
dý vybere.

Podnik jste navíc rozšířili na 
penzion…

Ano, od roku 2008. Na jaře jsme 
kolaudovali. Chtěli jsme rozložit 
podnikatelské riziko i na ubytová-
ní a myslím, že jsme udělali dobře. 
Penzion je nezávislý na restauraci, 
ale samozřejmě je provoz pro-
vázán, hosté její služby využívají, 
i když na pokoje mají vlastní vstup. 
Momentálně máme kapacitu šest-
náct lůžek v pě   různě velkých po-
kojích.

Jaká je obsazenost?
V létě devadesát až pětadeva-

desát procent. Jinak je to hodně 
o tom, jaké akce se konají v Brně, 
třeba na výstaviš  , a jaké je poča-
sí, když jezdí lidé do Moravského 
krasu. Teď máme například plno. 
Ale jsou pochopitelně i dny, kdy je 
to slabší. 

Jak se vyvíjí situace v průběhu 
téměř dese   uplynulých let?

Mění se to. Ze začátku se k nám 
chodilo hodně na večeře, bylo tře-
ba si rezervovat stoly. Teď je hod-
ně plno přes obědy. Asi se na tom 
podepisuje ekonomická situace. 

Momentálně máte další plány 
na vylepšení služeb…

Za  m nejsme schopni dělat 
větší akce typu svatba, promo-

ce, večírek v soukromí – pouze 
v rámci restaurace nebo pivni-
ce. Nemáme potřebné prostory. 
Mrzí nás to, protože poptávka po 
takových službách je. To chceme 
vyřešit stavební úpravou venkovní 
zahrádky. Tak aby přes léto slouži-
la jako dosud a mimo sezonu byla 
uzavřena jako salonek. Projekt 
máme připraven. Za  m probíhají 
schvalovačky. K výročí otevřít ne-

s  hneme, pus  me se do toho na 
dvě etapy - podzim a jaro.

Kolik zaměstnáváte lidí?
Čtrnáct plus my dva. Někteří 

jsou s námi od začátku, pár přišlo 
krátce po otevření. Rádi bychom 
jim všem touto cestou poděkovali, 
za jejich snahu a poc  vou práci.

www.ugolema.cz

Ocení nejlepší
podnikatele
Blansko - Ocenit a poskytnout 

mediální podporu nejlepším pod-
nikatelům, výrobcům a poskytova-
telům služeb, kteří se v roce 2011 
prezentovali progresivními výrob-
ky, dosáhli úspěchu při budování 
fi rem a dlouhodobě nabízejí kvalit-
ní služby. To je cílem soutěže o živ-
nostníka a podnikatele uplynulého 
roku, kterou vyhlašuje blanenská 
radnice. V kategorii Živnostník roku 
může být nominován výrobce zboží 
nebo poskytovatel služeb s živnos-
tenským oprávněním, v kategorii 
Podnikatel roku se nominují práv-
nické osoby, výrobci nebo poskyto-
vatelé služeb a fi rmy, zabývající se 
vývojem moderních technologií. 
Nominaci mohou podávat jak sami 
podnikatelé, tak jejich spolupra-
covníci a občané města Blanska. 
Více na www.blansko.cz.  (bh)

Město vypsalo
soutěž

Blansko - Žáci blanenských škol 
mají letos možnost zúčastnit se 
soutěže. Pod názvem 3D modely 
základních škol v Blansku a turis-
 ckých atrak  vit ji vypsalo město. 

Jejím účelem je rozšíření propaga-
ce města a regionu Brána Morav-
ského krasu formou 3D mapy tr-
vale umístěné na webu. Přihlášení 
se mohou ak  vně zapojit do dění 
města  a získají nové dovednos   
v oblas   digitální grafi ky. Autoři 
vítězných modelů jejich umístěním 
na 3D mapě přispějí k prezentaci 
svých škol a získají fi nanční oceně-
ní pro jejich činnost. Detailní infor-
mace jsou zveřejněny na stránkách 
města www.blansko.cz.  (bh)

Zakladatelé. Zleva Bohuslav Jedinák, Miroslav Šindelář a šé  uchař Mi-
roslav Jelínek.  Foto Bohumil Hlaváček

Restaurace U Golema. Foto Bohumil HlaváčekRestaurace U Golema. Foto Bohumil Hlaváček

Blansko
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kalendář akcíkalendář akcí

                        plavecká část            rekreační část

Úterý 
17. 4. 630-900 1100-1600 1830-2000 1100-1730 1830-2000

Středa 
18. 4. 630-830 1730-1800

pro veř. 2 dráhy 1800-2100 1600-2100

Čtvrtek 
19. 4. 1200-1500 1830-2100 1100-1530 1830-2100

Pátek 
20. 4. 1200-1600 1700-1830

pro veř. 1 dráha 1830-2100 1100-1600 1700-2100

Sobota 
21. 4. 1000-1100 1200-2100 1000-1100 1200-2100

Neděle 
22. 4. 900-2000 900-2000

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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

městské lázně Boskoviceměstské lázně Boskovice

Pokračování ze strany 10

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Můj vysvlečenej deník.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: Kouzlo osobnos  .
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Off  Beat.
Šebetov v 19.30 hod. Twilight sága: Rozbřesk.

KONCERTKONCERT
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Jubilejní koncert k padesátémů výročí 
založení pěveckého sboru Bohuslava Mar  nů. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Arcus.

sobota 28. dubnasobota 28. dubna
AKCEAKCE

Bořitov - Hasičská zahrada v 15 hod.: Sousedské předpouťové posezení, 
hraje Trio Kent. 
Černá Hora - Základní škola ve 14 hod.: Tančíme a zpíváme si, přehlídka 
talentovaných žáků školy. 
Knínice - Za kulturním domem ve 13 hod.: Výstava drobného zvířectva.
Knínice - Kulturní dům v 18 hod.: Košt vín 2012, hraje cimbálová muzika 
Tomáše Zouhara.
Kř  ny - Jeskyně Výpustek od 14 hod.: Oživené prohlídky jeskyně Výpustek, 
rezervace vstupenek na tel. 516 444 330, e-mail: balcarka@caves.cz.
Letovice - Zámek ve 13.30 hod.: Benefi ční odpoledne pro BiGy Letovice, 
hudba, divadlo, autorská čtení. 
Olešnice - Mateřské centrum Hastrmánek ve 14.30 hod.: Arteterapie pro 
dospělé aneb Relaxace s tužkou v ruce.
Ostrov u Macochy - Areál jeskyně Balcarka ve 14 hod.: Oživené prohlídky 
jeskyně Balcarky, bližší informace a rezervace na tel.: 516 444 330 nebo 
e-mailu: balcarka@caves.cz.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 15 hod.: Malování na hedvábné šaty, dílnička 
pro dospělé a šikovné slečny od 10 let. 
Sulíkov - Tvořivá školička v 15 hod.: Mozaika na kvě  náči, tvořivé odpo-
ledne. 
Úsobrno - Hřiště v 19 hod.: Pálení čarodějnic. 
Vanovice - Kulturní dům v 18 hod.: Divadelní přehlídka amatérských sou-
borů. 
Velenov - Obecní úřad v 8.30 hod.: Po stopách ptáčníka Velena, putování 
na boskovický hrad.

DIVADLODIVADLO
Kř  ny - Jeskyně Výpustek ve 20 hod.: Domov dobrovolného otroctví, diva-
delní představení v podání studentů JAMU Brno. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pirá  . 3D
Blansko v 17.30 hod. Knofl íková válka.
Blansko ve 20 hod. Můj vysvlečenej deník.
Boskovice v 17 hod. Knofl íková válka.
Boskovice v 19.30 hod. Tohle je válka!

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Pex v 16 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Martina Ma-
inera. 

neděle 29. dubna neděle 29. dubna 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 10 hod.: Majda s Fran  škem na cestách, předsta-
vení pro dě  . 

DIVADLODIVADLO
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 18 hod.: Popel a Pálenka, repríza představení 
v podání divadelního spolku Rájec-Jestřebí. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pirá  . 3D
Blansko v 17.30 hod. Knofl íková válka.
Blansko ve 20 hod. Můj vysvlečenej deník.
Boskovice v 17 hod. Knofl íková válka.
Boskovice v 19.30 hod. Tohle je válka!

pondělí 30. dubnapondělí 30. dubna
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 16 hod.: Zahájení předporodního 
kurzu. 
Blansko - Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Pálení čarodějnic. 
Boro  n - Koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic. 
Bořitov - Hasičská zahrada v 18 hod.: Pálení čarodějnic. 
Světlá - Hřiště v 18 hod.: Pálení čarodějnic. 
Šebetov - Areál koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic. 
Vanovice - Za kulturním domem v 18 hod.: Pálení čarodějnic. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rok konopí.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Rok konopí.

úterý 1. květnaúterý 1. května
AKCEAKCE

Blansko - Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Oslava 1. máje ČSSD.
Boskovice - Masarykovo náměstí v 9 hod.: Běh za sedmizubým hřebe-
nem.
Boskovice - Westernové městečko v 10 hod.: Otevření lanového centra.
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Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
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V sobotu 28. 4. 2012 v 9 hod začíná 
v Sokolovně v Boskovicích

1. ročník Festivalu ZDRAVÍ A EZOTERIKY Akce je určena všem, kteří se zajímají o zdravý životní styl, o al-ternativní způsoby léčby a prevence a ostatní ezoterické směry. Můžete se těšit na zajímavé přednášky z oblasti zdraví, prevence a léčby nemocí, homeopatie, feng-shui, rozvoje osobnosti a dal-ších aktuálních témat. Přednášky budou probíhat v malém sále.Ve velkém sále můžete využít možnosti poradenství, konzultací a nákupů. Alternativní terapeuti a poradci Vám rádi nabídnou své služby z různých směrů jako je astrologie, aromaterapie, automa-tická kresba, andělské léčení, detoxikace, feng-shui, fytoterapie, homeopatie, chiromantie, výklad karet, makrobiotika, masáže, numerologie, re lexní terapie, zdravý životní styl a další...Pro všechny návštěvníky doporučujeme navštívit prodejní stánky, kde můžete zakoupit zdravé potraviny, přírodní potravi-nové doplňky, bylinky z And a Amazonie, čaje, přírodní kosme-tiku a drogerii, dárkové předměty, energetické obrazy, mandaly, zdravotní pomůcky atd.. Pro milovníky umění budou ve velkém sále vystaveny obrazy, mandaly a jiná alternativní tvorba. Pro děti bude připraven uvítací stánek časopisu Regenerace.A aby to byla akce se vším všudy, máme v nabídce vynikají-cí občerstvení od paní Milušky Lodinové, která pro nás připraví všelijaké sladké i slané dobrůtky a pečené čaje. Doporučujeme navštívit i stánek s přírodním marakujovým nápojem pro děti a s překvapením pro dospělé. 
Srdečně zvou pořadatelky akce

Margita Rožková a Jitka Bačíková

TJ SOKOL Boskovice a Klub českých turistů Boskovice

pořádají
v sobotu 19. května 2012 

22. ročník Pochodu22. roč  Poc oročník Pochodu

jsou připraveny tradiční i zcela nové trasy• 
navš  víte nové cyklotrasy a cyklostezky v oko-• 
lí Boskovic, Mladkova, Sudic a Bačova a na-
puštěný 9-   hektarový rybník „sudické moře 
s tajuplným ostrovem“ 
nový partner akce Western park Boskovice • 
vám ukáže atrakce jako lanové centrum nebo 
dinosaury
vylosovaní účastníci akce dostanou hodnotné • 
ceny od našich partnerů

TRASY: pěší 5-63 km, cyklo 20-104 km
START: Sokolovna Boskovice
CÍL: Sokolovna Boskovice - občerstvení zajištěno
INFORMACE: RNDr. Jaroslav Oldřich 
 tel.: 776 101 004, e-mail: j.oldrich@centrum.cz
STARTOVNÉ: 30 Kč
UBYTOVÁNÍ: v sokolovně ve vlastním spacáku

Na sobotu 1. září 2012 připravujeme 
3. ročník Pochodu po dálničním tělese R43
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Stolní tenistky Blanska vyhrály první zápas ligového semifi nále

O postupu se rozhodne ve Vlašimi

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

1 R  – B , KP 1 0 2

2 P  – B , KP 1 0 2

3 R  – K , KP 1 0 2

4 J  – B , I.A 1 0 2

5 K  – L , I.B 1 0 2

6 Č  H  – R  B, I.B 1 0 2

7 O  – S , OP 1 0 2

8 O  – D , OP 1 0 2

9 R  – B  B, OP 1 0 2

10 L  – D , OP 1 0 2

11 Š  – V , OP 1 0 2

12 K  B – L , III. . 1 0 2

13 V  – K , III. . 1 0 2

14 J  – B  B, OP 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

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

1 B  – M. K , KP 1 0 2

2 B  – P , KP 1 0 2

3 R -J  – V , KP 1 0 2

4 I  – R , KP 1 0 2

5 B  – H , I.A 1 0 2

6 S  – Č  H , I.B 1 0 2

7 R  B – K , I.B 1 0 2

8 Š  – J , OP 1 0 2

9 V  – L , OP 1 0 2

10 D  – R , OP 1 0 2

11 S  – O , OP 1 0 2

12 O  – B , III. . 1 0 2

13 B  B – V , III. . 1 0 2

14 S  – B  B, OP 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

T
Hned první kolo tipovací soutěže přineslo nutnost vylosovat výherce 

poukázky na bowling v Blansku. Ze tří soutěžících, kteří měli shodně po 
21 bodech, se štěstí usmálo na Jiřího Stehlíka mladšího z Kotvrdovic. Stej-
ný počet bodů dosáhl v kole druhém Zdeněk Horák mladší z Ostrova a ujal 
se i vedení v celkové klasifi kaci se 42 body, následuje ho Jiří Škaroupka 
z Ráječka (36), Libor Vašíček z Petrovic a Emil Zuzák z Blanska (33). 
Vítězové kol mohou kontaktovat redakci ohledně převzetí poukázky na 
čísle 776 198 192. Podrobné výsledky na www.zrcadlo.net. (bh)

Křenek byl dvakrát druhý

Stříbro. Okresní běžecká liga má za sebou další dva závody. Hořická 
osmička se stala kořis   suverénního Jana Kohuta z Blanska, ve Skalici 
byl nejlepší na Bambasácké desítce Michal Glier z AC Moravská Sla-
via Brno. V obou případech skončil druhý Jan Křenek z Bořitova (na 
snímku při doběhu ve Skalici, kde soupeři podlehl až při závěrečném 
stoupání před cílovou rovinkou).  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček
Pavel Voráč

Blansko - Velké překvapení se 
zrodilo v prvním semifi nálovém 
utkání play off 1. ligy žen ve stol-
ním tenise mezi Blanskem a Vlaši-
mí. Hostující hráčky byly velkými 
favoritkami, vždyť základní část 
vyhrály s desetibodovým násko-
kem. I bilance vzájemných utkání 
v základní části hovořila pro ně. 
V Blansku vyhrály 4:6 a doma do-
konce 9:1. Na herně TJ ČKD ale 
senzačně tahaly za kratší konec. 
Další utkání se hraje v sobotu za 
týden ve Vlašimi. Pokud Blansko 
zvítězí, ocitne se ve fi nále, pokud 
vyhrají domácí, rozhodne o postu-
pujícím třetí zápas, který se bude 
hrát hned v neděli opět ve Vlašimi.

1. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
– SKST Vlašim 5:2. Body: Jirůš-
ková 3, Ševčíková 2, Suková 0.

Pro Blansko nehrálo ani to, že 
se play off hraje bez čtyřhry, aby 
utkání nemohlo skončit remízou. 
Domácí děvčata ale všechny tyto 
nepříznivé faktory dokázala hodit 
za hlavu a do svého soupeře se za-
kousla od samého začátku. Hned 
v prvním zápase sice prohrála 

Petra Suková s jedničkou hostí 
Polákovou, pak ale Marie Jirůško-
vá přehrála poměrem 3:1 Jírovou 
a ve velké bitvě dvou jedniček 3:2 
i Polákovou. I další pětisetová bit-
va dopadla dobře pro domácí, když 
Ševčíková porazila Keroušovou 
a ČKD rázem vedlo 3:1. A mohlo 

být ještě veseleji, kdyby v pátém 
setu dokázala Petra Suková udolat 
Keroušovou. To se ale nepodařilo 
a Vlašim tak snížila na 3:2. 

Zřejmě zlomový zápas sehrála 
Ševčíková s Jírovou. Na svoji sou-
peřku si moc nevěřila, vzájemná 
bilance jasně hovořila pro hostu-

jící hráčku. Veronika ale podala 
svůj životní výkon a vítězstvím 
3:1 připsala pro Blansko čtvrtý 
bod. Zkázu favorita dokonala fa-
mózní Marie Jirůšková, když po-
měrem 3:1 porazila Keroušovou 
a jako správný lídr týmu rozhodla 
o celkovém vítězství.

Vítězky. Zleva Veronika Ševčíková, Petra Suková a Marie Jirůšková. Foto Bohumil Hlaváček

Praha, Znojmo - O tomto ví-
kendu předvedl blanenský plavec 
Dominik Špaček vynikající vý-
kony v kryté padesátce v Praze 
Podolí. 

Na tradiční Jarní cenu Prahy 
se tentokrát přihlásilo rekordních 
750 plavců ze 45 oddílů. Počet 
startujících musel být upraven, 
aby se závody stihly odplavat ve 
stanoveném časovém rozmezí. 
Z náročného celodenního pla-
veckého maratónu si Dominik 
Špaček přivezl dvě zlaté za disci-
plíny 100 a 200 m prsa. Jeho čas 
na stovce byl zároveň nejlepším 
výkonem ze všech devětadvaceti 
disciplín plavců kategorie starší-
ho žactva a byl oceněn pohárem 
a hodnotnými cenami. 

Dominik Špaček po nemoci opět ve formě

Aby toho nebylo málo, vy-
nikající osobní rekord z dvou-
stovky prsa znamenal splněný 

limit pro zařazení do juniorské 
reprezentace ČR, ve které by se 
měl Dominik objevit od příštího 

roku. To už však bude s největší 
pravděpodobností závodit v bar-
vách Komety Brno, neboť od září 
letošního roku nastupuje na spor-
tovní gymnázium Ludvíka Daňka 
v Brně.

Ani mladší blanenští plav-
ci o tomto víkendu nezaháleli. 
Třináctý ročník Aprílové vlnky 
hostilo Znojmo. Více než dvě stě 
plavců z jedenácti oddílů bojova-
lo o medaile na krátkých padesá-
timetrových sprintech. Blanen-
ská výprava čítala devět plavců 
v kategorii mladšího žactva. Na 
medaile dosáhl pouze nejmladší 
člen této sestavy, devítiletý Štěpán 
Pokorný, který vybojoval stříbro 
na padesátce motýlek a bronz na 
padesátce kraul.  (vv)

Dominik Špaček.  Foto Věra VencelováDominik Špaček.  Foto Věra Vencelová

Boskovice - Další fantastickou 
sezonu mají za sebou boskovické 
volejbalistky. 

Parta kolem kapitánky a na-
hravačky Zuzky Zrůstkové už 
druhý rok po sobě dokazuje, že 
v Boskovicích se hraje nejlepší 
mládežnický volejbal v Jihomo-
ravském kraji. 

Vždyť v celé sezoně ze 
šestatřiceti zápasů pouze dva-
krát prohrály. A tak stejně jako 
vloni v kategorii žaček, tak i 
letos v mírně rozšířené sestavě 
v kategorii kadetek, přehrály Bo-
skovačky s přehledem všechny 
soupeřky v soutěži a zaslouženě 
vyhrály krajský přebor.

Trenéři Michal Meluzín 
a Jan Zemánek

Mladé volejbalistky to dokázaly

Zleva dole Kamča Marková, Nelča Červinková, Zuzka Zrůstková, Julča 
Ryšavá, Nikča Kraváčková. Uprostřed zleva: Romča Staníčková, Denča 
Prchalová, Gabča Janků. Zleva nahoře trenér Jan Zemánek, Věrka Ošlej-
šková, Terka Kolaříková, Venca Nováková, Terka Přibylová, Marťa Hrdá, 
Kačka Synková, Míša Procházková a trenér Michal Meluzín.  Foto archiv

Bohumil Hlaváček

Zlín - Filip Zahálka a Marek Topolář ze Svi-
távky jsou letošními mistry ČR juniorské kate-
gorii v kolové. Tito mladíci po celý rok neoku-
sili hořkost porážky a jak by řekli běžci, vyhráli 
systémem start cíl. Potvrdilo se to i na fi nálo-
vém turnaji šampionátu. „Kdo by si myslel, že 
je ovšem konec, velmi se mýlí. Naše naděje se 
nyní budou soustředit na květen, kdy jim bude-
me velmi držet pěsti. Pojedou reprezentovat naši 
zemi na MS do belgického Gentu, odkud chtějí 
dovézt medaili,“ plánuje jejich trenér Vladimír 
Zahálka. Druhý na MČR skončil tým MO Svi-
távka ve složení Roman Staněk, Jiří Hrdlička. Ti 
pojedou do Belgie jako náhradníci. Třetí skončil 
Zlín, který měl více štěstí než čtvrtá SC Svitávka 
3 ve složení Jan Zouhar a Jiří Novotný, přičemž 
o umístění rozhodl až rozstřel penalt. 

Trenér dorostu Vladimír Zahálka netajil spo-
kojenost. „Kdyby medaile nezískaly první dva 
naše páry, bylo by to zklamání. Chtěli jsme 
i bronz, který nám jedinou penaltou utekl. Ško-
da, byla by to třešinka na dortu, která se ještě 

nikomu nepodařila,“ mrzí ho jen. Svým svěřen-
cům poděkoval. „Filip s Markem udělali mini-
mum chyb a ostatní předčili chytrostí, rychlostí 
a zkušeností. Jirka s Romanem byli zase jediní, 
kteří po celý rok prvnímu týmu dokázali vzdoro-

vat. Jsou mladší a jejich čas teprve určitě přijde,“ 
myslí si. Nyní je čeká hodně práce. „Nachystat 
kluky na ME tak, abychom dovezli medaili, 
to bude opravdu fuška. Naštěstí kluci ji chtějí 
a tomu hodlají podřídit vše,“ dodal Zahálka.

Nejlepší dorost v kolové mají ve Svitávce

Svitávecká výprava.  Foto archivSvitávecká výprava.  Foto archiv

* Šachový klub Makkabi Bos-
kovice pořádá v neděli 22. dub-
na turnaj čtyřčlenných družstev 
v rapid šachu „O černohorský 
soudek“. Turnaj s tempem hry 15 
minut na partii proběhne ve vel-
kém sále Sokolovny, prezentace 
je od 8 do 8.45 hod. Předpokláda-
né slavnostní vyhlášení v 15 hod. 
Pořadatelé zvou k aktivní hráč-
ské, či divácké účasti akce.  (bh)

* Poslední volná místa zbýva-
jí na Memoriál Aleše Mokrého 
v kuželkách smíšených neregis-
trovaných dvojic, který bude mít 
v Blansku v sobotu 21. dubna na 
pořadu svůj 14. ročník. Přihlá-
sit se lze u Jana Šmerdy na čísle 
602 305 548.  (bh)

P
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

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

Kontakt na 
inzerci:

777 008 399

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

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

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

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

Nákladní automobil
•
•
•

Pojišťovací makléř  
Povinné ručení

Kontakt: tel.: 731 135 484, 516 833 184, e-mail-servis@maklera.cz

SLUŽBY

František 
HRUŠKA 

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna

 Světlovody

 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

N a b í z í m e 

ZEMNÍ PRÁCE 
A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

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

Dále odvezeme, dovezeme písek, zeminu, 

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

PRODEJ
Prodám kompletní ložnici 

i s matracemi a rošty + šatní skříň. 
Cena 10 000 Kč, při rychlém jed-
nání sleva. Tel.: 604 535 048.

Prodám dvojhrob a dvě žu-
lové urny na hřbitově v Blansku. 
I jednotlivě. Cena dohodou. Tel.: 
731 774 761.

Prodám motocykl JAWA 350 
ccm typ 634-5 s platnými dokla-
dy, prošlá STK, dobrý technický 
stav, Blanensko. Cena: 12 000 
Kč. Telefon: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz. Bližší in-
formace podám telefonicky, nebo 
e-mailem.

Prodám nepoužité šamotové 
cihly 250x250x65 - cca 500 kusů 
a jiné šamotové tvarovky na stav-
bu krbu, komínu ap. Cena: 30 Kč/
ks. Tel.: 723 967 473.

Prodám pěkný byt, Blansko, 
OV 3+1, cihla, balkon, plastová 
okna. Cena 1,350 mil. Kč. Spěchá, 
volejte 724 100 148.

Prodám levně díly z vozu Re-
nault 19 Chamade, r. v. 1991. 
Benz. motor 1,8, tažné zařízení, 
zimní kola. Tel.: 603 704 024.

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

Prodej stavebního po-
zemku Černá Hora o vý-
měře 560 m2, IS, příjezd 812 
tis. Kč. Tel.: 728 140 655.

Prodám brambory ke 
konzumaci, tříděné, od-
růda Rafaela, varný typ 
A, balení po 25 kg nebo 

podle požadavku, cena: 
6 Kč/ kg Prodám sadbové 
brambory, odrůda Rafa-
ela, poloranná, žlutoma-
sá, cena: 8 Kč/kg. Tel.: 
603 951 972.

Prodej stavebního 
pozemku Lysice o výmě-
ře 1 825 m2, IS, obdélník. 
tvar, cena 872 tis. Kč. Tel. 
č. 728 140 655.

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

Prodej bytu DB 
smožn.do OV 1+1 Blan-

sko-sever, panel, lodžie, plast. 
okna. Cena 960 tis. Kč. Tel.: 728 
140 655.

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

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

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

Prodám 3+1 v Boskovicích (uli-
ce Komenského) za 1 650 000 Kč. 
Při rychlém jednání sleva. Infor-
mace na čísle: 777 117 260.

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

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

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

KOUPĚ
Koupím chatu nebo chalupu 

se zahradou - Blanensko,Bosko-
vicko. Bez RK. Tel.: 602 521 766.

Koupím obytný přívěs bez stk 
a dokladů k pevnému stání na za-
hradě. Levně. Nabídněte. Tel.: 776 
377 176.

Do své sbírky koupím star-
ší čísla Čtyřlístků, zejména č. 
1 až 55. Za nabídky na e-mail 
 vigopes@seznam.cz.

Koupím kvalitní knihy (staré i 
nové), staré pohlednice (do r. 1950 
a starší), staré mince a bankovky, 

vyznamenání a známky. Tel.: 602 
502 848.

Koupím byt 1+1 v osobním 
vlastnictví v Boskovicích. Tel.: 
731 932 222.

Koupím garáž v Boskovicích 
na ulici Otakara Kubína. Tel.: 
723 362 310.

PRONÁJEM
Pronajmu částečně zařízený 

byt 3+1 ve 2. patře RD v Černé 
Hoře. Jeden pokoj se samostatným 
vstupem, jídelna, kuchyň a sociál-
ní zařízení. Nájemné od 5 000 Kč 
+ záloha na služby. K nastěhování 
od 15. 5. 2012, prohlídka možná 
kdykoliv. Tel.: 737 647 155.

Pronajmu byt 3+1 v Blansku 
- Zborovce, slunný, částečně za-
řízený. Cena 6 000,-Kč + inkaso/
měsíc. Tel.: 739 546 123.

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

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

Pronajmu domek 1+1  v Bo-
skovicích částečně zařízený. Tel.: 
721 823 771.

Pronajmu byt 1+1 u centra 
Blanska, po celkové rekonstrukci. 
Dlouhodobě, cena 7 500 Kč včet-
ně inkasa. Tel.: 602 786 025.

ZAMĚSTNÁNÍ
SŠ s maturitou, 36 let, ŘP sk. 

B. T., zdravotní průkaz, uživatel-
sky práce s PC, praxe v obchodě 
cca 6 let, hledá práci nejlépe jako 
prodavačka (není podmínkou ), 
ne dealerství, Avon apod.. Nástup 
možný ihned. Tel.: 739 180 991, 
e-mail: petralysice@seznam cz.

SEZNÁMENÍ
36-ti letá baculka, dlouhé tma-

vé vlasy a zelené oči a s 2 „ra-

Klidné prostředí, příjemné 
ubytování, kvalitní kuchyni 
a ochotný personál. To vše 
poskytuje Panský dům Vříšť, 
který se nachází přibližně 
deset kilometrů od Nového 
Města na Moravě ve směru 
na Poličku. „Penzion nabízí ubytování, možnost stravování v restauraci i vnitřní bazén s protiproudem. V okolí penzionu lze v létě pro-vozovat pěší turistiku, cyklotu-ristiku a v zimě lyžovat. Penzion i restauraci si také můžete pro-najmout na soukromé oslavy, školení nebo kurzy. K dispozici je i společenská-výuková míst-nost,“ říká provozovatelka zaří-zení Veronika Liznová.

Hledáte klidnou dovolenou? Panský dům Vříšť je dobrá volbaPenzion nabízí sedm komfort-ně zařízených pokojů s koupel-nou a WC, satelitní TV, možnost přistýlek, jeden apartmán pro dvě až čtyři osoby vybavený koupelnou, WC, kuchyní, velkým pokojem a satelitní televizí a je-den apartmán pro dvě až osm osob vybavený koupelnou, WC, kuchyní, třemi pokoji a satelitní televizí. V penzionu se můžete připojit na internet. „Restaurace nabízí po celý den teplá jídla od klasické čes-ké kuchyně po steaky, ryby, ale také saláty a výborné dezerty, samozřejmostí je široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů. Naši hosté mají možnost objednat si masáže, na nádvoří si zahrát velkoprostorové šachy, k dispzici je půjčovna horských kol i možnost využití ohniště,“ doplnila Veronika Liznová. Par-kování je možné na hotelovém parkovišti bez poplatku. 
Panský dům Vříšť, Vříšť 1, 592 03 Sněžné

Tel.: 724 264 810, 608 000 100
E-mail: pansky.dum@vrist.cz, www.vrist.cz

rášky“ hledá přítele od 42 let, pl-
noštíhlého, s vyřešenou minulostí 
pro vážný vztah (ne fl irt). Jaro je 
tady a nemám, kdo by mě držel 
za ruku na procházce. Kontakt na 
 e-mail: petralysice@seznam.cz.

Chci mít trvalý partnerský 
vztah a založit rodinu se ženou, 
nekuřačkou, ve věku 27-35 let, 
ochotnou hledat se mnou „jak na 
to“ k oboustranné spokojenos-
ti. Michal, 33 let. Sms na tel.: 
776 107 422.

RŮZNÉ
Doučím matematiku na zá-

kladní, střední i vysokou ško-
lu.V případě zájmu volejte na 
telefonní číslo 774 603 345.

Absolventka SPgŠ Bos-
kovice nabízí hlídání dětí 
- předškolního i školního 
věku - kdykoliv. Jsem spoleh-
livá a práce s dětmi mě baví. 
Mobil: 605 369 631,  e-mail: 
hlidani2012@seznam.cz.



15 úterý 17. dubna 2012 SPORT

K   
Úřední začátek muži 16.00, dorost 13.15, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak)

pátek 20. dubna
OP ženy: Boskovice – Kostelec B (19.00).

sobota 21. dubna
KP: Podivín – Blansko. Rousínov – Boskovice. 
I.A třída: Jevišovice – Bořitov.
I.B třída: Kohoutovice – Lipovec (10.30).
OP: Jedovnice – Blansko B. Rudice – Boskovice B.  
III. třída: Ráječko B – Bořitov B. Kunštát B – Lipůvka.
Divize dorost: Havl. Brod – Blansko (10.15, 12.30). 
KP dorost: Mutěnice – Boskovice (13.45, 16.00).
KP žáci: St. Lískovec – Boskovice (9.00, 10.45). Svratka – Blansko (9.00, 10.30).
OP dorost: Vísky – Voděrady (15.00, ve Voděradech).
OP starší žáci: Kunštát – Vísky (14.00). Drnovice – V. Opatovice (14.00). 
OP mladší žáci: Knínice – V. Opatovice. Kunštát – Jedovnice (12.15). Olo-
mučany – Boskovice B (13.15). Svitávka – Olešnice (13.15). 
OP ženy: Lipová – Drnovice (16.00). 

neděle 22. dubna
KP: Ráječko – Kyjov. M. Krumlov – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Kunštát – Švábenice. Černá Hora – Rousínov B.
OP: Olešnice – Sloup. Kořenec – Skalice. Olomučany – Doubravice (13.00). 
Letovice – Drnovice. Šošůvka – Vysočany. 
III. třída: V. Opatovice – Vavřinec. Lysice – Kotvrdovice. Vísky – Knínice. 
Benešov – Vilémovice. Vranová – Ostrov. 
IV. třída: Jedovnice B – Olomučany B. Adamov – Vilémovice B. Rozstání 
– Lažany. Bukovina – Lažánky (v Bukovince). Svitávka – Voděrady (ve Vo-
děradech). Cetkovice – Valchov. Kořenec B – Doubravice B (13.15). Skalice 
B – Lomnice (12.45).
I. třída dorost: Vev. Bítýška – Lipovec (13.30). Kunštát – Rájec-Jestřebí (13.45).
OP dorost: Jedovnice – Kotvrdovice (13.45). Adamov – Skalice. Sloup – Li-
půvka. Ráječko – Černá Hora (13.00). V. Opatovice – Cetkovice. Svitávka 
– Letovice. Olešnice – Drnovice.
OP starší žáci: Boskovice B – Lipovec. Lipůvka – Rudice (11.00). Doubravi-
ce – Olomučany. Sloup – Ráječko. Knínice – Letovice. Svitávka – Lysice. 
OP mladší žáci: Blansko B – Č. Hora (10.15). 
Divize ženy: Kotvrdovice – H. Heršpice B (10.30). 
OP ženy: Kunštát – Ráječko (10.00).

sobota 28. dubna
KP: Blansko – M. Krumlov. Boskovice – Podivín.
I.A třída: Bořitov – Hrušovany. 
I.B třída: Svratka – Černá Hora. Rousínov B – Kunštát.
OP: Sloup – Blansko B. 
III. třída: Vilémovice – Kunštát B (17.00). Lipůvka – Vísky. Bořitov B – 
Vavřinec (13.45).
IV. třída: Doubravice B – Skalice B. 
KP dorost: Boskovice – Kyjov (10.00, 12.00).
OP dorost: Lipůvka – Ráječko. 
KP žáci: Boskovice – Svratka (9.00, 10.45). Blansko – M. Krumlov (11.00, 12.35). 
OP starší žáci: Kotvrdovice – Boskovice B (10.30). 
OP mladší žáci: Svitávka – Knínice (13.15). Boskovice B – Kunštát (13.00). 
Jedovnice – Blansko B (14.00). 
OP ženy: Drnovice – Boskovice (16.00). Kostelec B – Ráječko (15.00).

neděle 29. dubna
KP: Rájec-Jestřebí – Vracov. Ivančice – Ráječko.
I.B třída: Lipovec – FKD. 
OP: Šošůvka – Jedovnice. Vysočany – Letovice. Drnovice – Rudice. Bosko-
vice B – Olomučany. Doubravice – Kořenec. Skalice – Olešnice. 
III. třída: Vranová – V. Opatovice. Ostrov – Benešov. Knínice – Lysice. Kot-
vrdovice – Ráječko B. 
IV. třída: Lažánky – Jedovnice B. Lažany – Bukovina. Vilémovice B – Roz-
stání. Olomučany B – Adamov (13.00). Lomnice – Svitávka. Valchov – Koře-
nec B. Voděrady – Cetkovice. 
Divize dorost: Blansko – Veselí (10.15, 12.30, na Údolní).
I. třída dorost: Šlapanice – Kunštát (13.45). Rájec-Jestřebí – Tišnov (13.45). 
Lipovec – Rousínov (13.45).
OP dorost: Č.Hora – Jedovnice. Skalice – Sloup. Kotvrdovice – Adamov. 
Drnovice – V. Opatovice. Letovice – Olešnice. Voděrady – Svitávka (13.00). 
Cetkovice – Vísky. 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Bučovice (9.00, 10.45). 
Divize ženy: Ocmanice – Kotvrdovice (11.00).
OP starší žáci: Ráječko – Doubravice. Olomučany – Lipůvka. Rudice – Lipovec. 
Svitávka – Knínice. Lysice – Drnovice. V. Opatovice – Kunštát. Vísky – Cetkovice. 
OP mladší žáci: Olešnice – Olomučany. Č. Hora - V. Opatovice. 
OP ženy: Lipová – Kunštát (10.30).

úterý 1. května
Okresní pohár FAČR, semifi nále: Vilémovice – Jedovnice (16.30). Benešov 
– Olešnice (16.30).
IV. třída: Adamov – Jedovnice B. Olomučany B – Rozstání. Vilémovice B 
– Bukovina (16.30). Lažany – Lažánky. Cetkovice – Svitávka. Voděrady – 
Kořenec B. Valchov – Skalice B. Doubravice B – Lomnice. 
Divize dorost: Humpolec – Blansko (11.30, 13.45).
OP dorost: Adamov – Jedovnice. Kotvrdovice – Sloup. Skalice – Ráječko. 
Lipůvka – Č. Hora. Vísky – V. Opatovice. Cetkovice – Svitávka. Voděrady – 
Olešnice. Letovice – Drnovice. 
KP žáci: Slovan – Blansko (9.30, 11.15).
OP starší žáci: Svitávka – Vísky. 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Cel-
ky z čela okresního přeboru se 
v neděli trápily. Blanenské béčko 
nepříznivý stav z poločasu v zá-
pase s Olešnicí alespoň dovedlo 
k remíze, Sloup ale své fanoušky 
totálně nepříznivě překvapil do-
mácí porážkou s jedenáctým Ko-
řencem. Oba týmy teď mají těžký 
los. Sloupští zajíždí do Olešnice, 
blanenská rezerva do Jedovnic, 
aby se o týden později utkaly ve 
Sloupu v přímém souboji o první 
místo. 

Vysočany – Jedovnice 2:1 (2:0), 
Slouka T., Hejč J. – Vintr K.

Domácí byli v první půli lepší. 
Jejich převahu přetavil ve vedou-
cí branku Tomáš Slouka střelou 
z dvaceti metrů a po centru Jiřího 
Slouky hlavičkou ve druhou Hejč. 
Hosté snížili deset minut před 
koncem, když Vintr prostřelil do-
mácího gólmana.

Drnovice – Šošůvka 2:1 (0:1), 
Páral, Vichta – Kuchař. 

V první části hry byla lepší Šo-

šůvka, která po zásluze vedla Ku-
chařovým gólem. Když ale svoji 
převahu z dalších šancí nezužitko-
vala, po změně stran tvrdili muzi-
ku Drnovičtí. Ti nejprve Páralem 
vyrovnali, aby Vichta přidal, jak 
se později ukázalo, vítězný bran-
kový zásah. 

Boskovice B – Letovice 2:2 (1:1), 
Cetkovský, Hasoň – Dvořák, Hla-
váček.

Boskovičtí v utkání dvakrát 
vedli, hosté vždy dokázali odpo-
vědět. Ve druhé půli měli domácí 
převahu, kterou přetavili ve ve-
doucí branku, která je uspokojila. 
Po vyrovnání již nedokázali odpo-
vědět. 

Doubravice – Rudice 2:0 (0:0), 
Kuběna, Hubený. 

Hosté ronili hořké slzy. V první 
půli se ocitli třikrát sami před gól-
manem, nic z toho ale nebylo. Ve 
47. minutě pak poprvé inkasovali 
a krátce nato i podruhé. Díky své 
střelecké impotenci i ve zbytku 
utkání tak vyšli bodově naprázdno.

Skalice – Olomučany 0:1 (0:0), 
Navrkal. 

Olomučany měly ze začátku 
převahu, pak se ale hra vyrovna-
la a šance se točily na obě strany. 
Proměněná zůstala jen jedna, která 
rozhodla, když Navrkal po centru 
se štěstím překonal brankáře Ska-
lice. 

Sloup – Kořenec 2:3 (1:3), 
Nečas, Kleveta – Krejčíř, Barák, 
Meluzín. 

Děsivá první půlhodina pro 
Sloup, v níž vytěžili Kořenečtí ze 
tří hrubek obrany maximum a ved-
li 0:3. Nečas před půlí z přímého 
kopu sice snížil a Kleveta vykřesal 
naději kontaktním gólem, favorit 
ale nakonec skončil senzačně po-
ražen.

Blansko B – Olešnice 1:1 (0:1), 
Freiwald – Boček. 

V dostizích o první místo v ta-
bulce okresního přeboru Blansko 
na domácí půdě rovněž zaváhalo. 
Na rozdíl od Sloupu ale doká-
zalo alespoň remizovat. V první 
půli prováhalo několik šancí a 
hostující Olešnice je potrestala 
vedoucí brankou. Krátce po půli 

odpověděl vyrovnávacím gólem 
Freiwald.

Hrálo se minulý víkend
Jedovnice – Olešnice 0:0. Ko-

řenec – Blansko B 1:4 (1:3), Baš-
ný – Majer, Pokorný, Matuška, 
vlastní. Olomučany – Sloup 2:3 
(0:1), Rychnovský, Klíma Pavel 
– Zouhar, Petržel, Kleveta. Rudi-
ce – Skalice 3:1 (2:1), Grómský 
2, Sehnal Pavel – Pokorný M. 
Letovice – Doubravice 0:0. Šo-
šůvka – Boskovice B 1:0 (1:0), 
Zouhar R. Vysočany – Drnovice 
1:4 (0:2), Slouka Josef – Dvořá-
ček, Haničinec 2. 
  1.  Sloup  17  12  2  3  49:21  38
  2.  Blansko B  17  11  3  3  45:18  36 
  3.  Boskovice B  17  8  4  5  43:28  28 
  4.  Olešnice  17  7  7  3  33:25  28
  5.  Doubravice  17  9  1  7  25:28  28 
  6.  Jedovnice  17  6  6  5  31:25  24 
  7.  Vysočany  17  7  2  8  30:27  23 
  8.  Drnovice  17  6  5  6  37:39  23
  9.  Olomučany  17  6  4  7  23:32  22 
  10.  Rudice  17  5  6  6  23:34  21
  11.  Kořenec  17  5  5  7  20:29  20 
  12.  Šošůvka  17  5  2  10  30:45  17 
  13.  Letovice  17  3  4  10  21:38  13 
  14.  Skalice  17  2  3  12  18:39  9

Sloup šokoval prohrou s Kořencem, Blansko jen remizovalo

Dostihy na čele OP pokračují

Blansko B – Olešnice 1:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Olešnice 1:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Sloup – Kořenec 2:3.  Foto Pavel NovákSloup – Kořenec 2:3.  Foto Pavel Novák

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Kromě dramatického derby mezi 
Boskovicemi a Blanskem (viz str. 
16) se hrála o víkendu další utká-
ní fotbalového krajského přeboru. 
Zatímco Rájec doma nepřekročil 
svůj stín proti Podivínu, Ráječ-
ko šokovalo překvapivou výhrou 
v Rousínově.

Rousínov – Ráječko 1:2 (1:0), 
Sehnal M., Tenora. Ráječko: Tru-
bák – Kopecký, Bartoš, Tenora, 
Lajcman – Neděla (12. Sígl, 90. 
Plch), Sehnal V., Štrajt, Tajnai – 
Sehnal M., Sehnal J.

Domácí, kteří se netají postupo-
vými ambicemi, měli po celý zá-
pas více ze hry. V první půli se sice 
kombinační hrou dostávali vpřed, 
na vápně ale naráželi na ráječkov-
ský štít. Gólu se ale nakonec přece 
jenom dočkali ve 45. minutě po 
skrumáži na hranici šestnáctky.

Do druhého poločasu vstoupili 
lépe hosté a po kombinaci Jana 
a Martina Sehnala se druhý jme-
novaný prosadil křížnou střelou. 
Svůj tým v 80. minutě podržel 
Trubák, když vykryl sólový ná-
jezd domácího Buršíka. O pět 
minut později musel do kabin po 
zbytečném oplácení a červené 
kartě Martin Sehnal. Snaživí do-
mácí ale nakonec museli sklonit 
hlavy. V poslední minutě se na 
vápně uvolnil Tenora a střelou 
k tyči rozhodl o výhře Ráječka. 
Trenér Lubomír Zapletal zářil 
spokojeností. „Musím moc kluky 
pochválit za bojovnost a nasaze-
ní,“ pomyslně před nimi smekl.

Rájec-Jestřebí – Podivín 1:3 
(0:2), Pavlíček. Rájec-Jestřebí: 
Sova – Svoboda (38. Pokorný), 
Palkaninec, Pavlík, Štrof – Sed-
láček, Hájek, Čepa, Vágner – Ma-
zal, Pavlíček.

Úvod utkání vyšel jednoznačně 
ve prospěch hostí. Nejenom že do-
kázali ovládnout hru, ale dokázali 
do 16. minuty dát i dvě branky, 
které rozhodly podle všeho o osu-
du utkání. Ráječtí se vzpamatovali 
až po změně stran. V 64. minutě 
Pavlíček trefi l povedenou střelou 
bránícího protihráče, který změnil 
směr střely a bylo to 1:2. O jede-

náct minut později ale přišel ne-
příjemný okamžik. Vágner dostal 
červenou kartu po faulu a po ná-
sledných protestech ho do sprch 
následoval i Pokorný. I v devíti 
se sice domácí snažili, přesilovka 
hostí ale vyústila v závěru ke třetí-
mu gólu do otevřené obrany.

Hrálo se minulý víkend
Na pořadu byla dvě derby. 

V sobotu si favorizované Blansko 
snadno poradilo s Rájcem, v nedě-
li se pak domácí Ráječko rozešlo 
smírně s Boskovicemi. 

FK Blansko – MKZ Rájec-Jes-
třebí 5:0 (2:0). Branky: 8. Šenk, 
30. Zouhar, 52. Šíp, 59. Beneš, 69. 
Doležel. Blansko: Bednář - Bube-
níček, Maška, Šplíchal, Šíp (81. 
Cupal) - Jarůšek (64. Janda), Du-
pal, T. Zouhar, Šenk (57. Beneš) 
- Doležel, Crhák. Rájec-Jestřebí: 
Sova - Skácel, Štrof, Pavlík, Vág-
ner - Sedláček, Hájek, Palkaninec 

(86. Svoboda), Pavlíček - Machá-
ček (46. Pokorný), Mazal. 

Od začátku bylo jasné, kdo je pá-
nem na hřišti. V 8. minutě vysunul 
Šplíchal Šenka a ten prostřelil vybí-
hajícího Sovu. Potvrdit jasnou pře-
vahu druhým gólem se nepovedlo 
dvakrát Crhákovi. Podařilo se to 
až ve 30. minutě Zouharovi po utě-
šené střele zpoza šestnáctky. V zá-
věru poločasu z ojedinělých šancí 
zahrozili hostující Hájek a Skácel, 
Bednáře však neohrozili.

O osudu utkání se defi nitivně 
rozhodlo záhy po návratu ze šaten. 
Nejprve se po přihrávce Doležela 
přízemní střelou prosadil Šíp, aby 
čtvrtou branku přidal po Dupalo-
vě rohu Beneš při svém prvním 
kontaktu s míčem po vystřídání 
Šenka. Střeleckou smůlu potvrdil 
jinak dobře hrající Crhák, když 
krátce nato trefi l tyč. Páté branky 
se tak ujal místo něho s chutí hrají-
cí Doležel, když proměnil tutovku, 

do níž ho poslal výborný Zouhar. 
Účet jednostranného zápasu se tak 
uzavřel.

SK Olympia Ráječko – FC 
Boskovice 2:2 (1:1). Branky: 11. 
J.Sehnal, 88. M.Sehnal – 10. a 52. 
Müller. Ráječko: Trubák – Bartoš, 
Tenora, Lajcman, Koutný - Ne-
děla, Sehnal V., Kupský, Tajnai 
(63. Štrait) – Sehnal M., Sehnal 
J. Boskovice: Švéda – Müller, 
Šafařík, Horák Jak., Přikryl (46. 
Sedlák) – Vykoukal (80.Kalášek) 
– Adamec, Preč, Horák Jan, Fojt J. 
(90. Kočí) – Janíček. 

Zápas začal pro Olympii ne-
příjemně, když první boskovická 
šance v 10. minutě skončila díky 
Müllerovi v její síti. Vyrovnání 
však přišlo v podstatě vzápětí, 
postaral se o ně domácí kapitán 
Jan Sehnal. Tím se střelecký zá-
pis nepříliš pohledné první půle 
uzavřel, ani jeden z týmů se již do 
vážnější šance nedostal.

Ráječko začalo druhou půli 
lépe, ale stejně jako v první se 
dočkalo nepříjemného překvape-
ní. Po rohu Preče se hlavou trefi l 
hlavou Müller a Boskovice znovu 
vedly. Tentokrát kontr Olympie 
nepřišel a čas se začal neúprosně 
nachylovat. Její tlak sice narůstal, 
zůstával však bez efektu. Utkání 
ale nakonec přece jenom dospělo 
k zasloužené remíze. Dvě minuty 
před koncem si na centr z roho-
vého kopu naskočil pro něj ty-
pickým způsobem na přední tyč 
Martin Sehnal a hlavou překonal 
Švédu.

Další výsledky: Novosedly - M. 
Krumlov 0:1, IE Znojmo – Vracov 
5:1, Bzenec – Rajhrad 5:0, Kyjov – 
Kuřim 2:0, Ivančice – Zbýšov 1:0. 
  1.  Vracov  20  13  4  3  50:25  43 
  2.  Blansko  20  10  8  2  42:21  38
  3.  M. Krumlov  20  11  4  5  24:19  37
  4.  Kyjov  20  11  3  6  31:16  36
  5.  Rousínov  20  11  2  7  33:23  35
  6.  Znojmo  20  10  4  6  41:32  34
  7.  Bzenec  20  10  3  7  32:17  33
  8.  Ráječko  20  9  3  8  28:26  30 
  9.  Novosedly  20  8  3  9  20:31  27
  10.  Boskovice  20  6  7  7  34:38  25
  11.  Podivín  20  7  3  10  36:45  24
  12.  Ivančice  20  6  5  9  28:27  23
  13.  Kuřim  20  5  5  10  31:37  20
  14.  Rajhrad  20  4  7  9  24:39  19
  15.  Rájec  20  3  3  14  16:47  12
  16.  Zbýšov  20  3  2  15  16:43  11

I.A třída: Bořitov – Čebín 1:0 
(0:0), Richtr. Bořitov: Hlavoněk – 
Jakubec, Jelínek, Koláček, Málek 
– Knies, Šmerda, Janíček, Vavřík, 
Bezděk, Richtr. 

Hrálo se minulý víkend: Slo-
van – Bořitov 4:1 (2:1), Bezděk. 
  1.  Vojkovice  17  10  3  4  32:19  33 
  2.  Líšeň B  17  9  3  5  32:28  30
  3.  Šaratice  17  8  5  4  37:21  29
  4.  Bosonohy  17  8  5  4  40:32  29
  5.  Dobšice  17  7  7  3  43:31  28
  6.  Slavkov  17  8  2  7  37:30  26
  7.  Jevišovice  17  7  4  6  25:25  25
  8.  Šlapanice  17  5  7  5  25:20  22
  9.  Slovan  17  4  8  5  34:35  20 
  10.  Miroslav  17  5  5  7  19:24  20
  11.  Bořitov  17  5  5  7  29:37  20
  12.  Čebín  17  4  5  8  17:24  17
  13.  Hrušovany  17  4  3  10  23:38  15
  14.  Mikulov  17  3  2  12  18:47  11

I.B třída: Švábenice – Černá 
Hora 5:0 (1:0). Černá Hora: Vo-
rel – Bílek (50. Stejskal Pavel), 
Sczyigel, Kolář, Tatíček – Peša, 
Čech, Širůček, Jelínek – Honsnej-
man, Stejskal Petr.

Ivanovice – Kunštát 0:0. 
Kunštát: Loukota I. – Louko-

ta O., Horák, Hruška, Bednář 
– Vlasák, Španěl, Král (60. Mi-
hola), Boček – Truhlář (65. Ku-
rucz), Adámek.

Lipovec – Veverská Bítýška 
1:0 (0:0), Horáček L. Lipovec: 
Sedlák R. – Zouhar V., Matuška 
(75. Musil), Sedlák J., Kunc – Sed-
lák R. (46. Pernica P.), Horáček L., 
Sedlák M., Hebert – Zouhar M. 
(87. Pernica J.), Horáček R.

Hrálo se minulý víkend: 
Ochoz –Lipovec 1:2 (0:0). Černá 
Hora – Ivanovice 1:0 (1:0). Kun-
štát – Medlánky 2:1 (1:0).  (bh)
  1.  Bohdalice  17  10  4  3  49:31  34
  2.  Kohoutovice  17  10  1  6  37:24  31
  3.  Kunštát  17  9  3  5  30:20  30
  4.  Tišnov  17  9  3  5  26:23  30
  5.  Medlánky  17  7  6  4  30:23  27
  6.  Lipovec  17  8  2  7  32:30  26 
  7.  Švábenice  17  6  5  6  34:22  23
  8.  Černá Hora  17  7  2  8  28:32  23
  9.  Rousínov B  17  5  6  6  16:17  21
  10.  Ivanovice  17  6  3  8  25:29  21
  11.  Ochoz  17  6  3  8  24:28  21 
  12.  FKD  17  4  5  8  18:34  17
  13.  Svratka  17  5  1  11  19:39  16
  14.  V. Bítýška  17  4  2  11  23:39  14

K  

Ráječko senzačně uloupilo tři body v Rousínově

 Derby v Blansku. Foto Bohumil Hlaváček Derby v Blansku. Foto Bohumil Hlaváček
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Boskovice - Královská desítka 
s reprezentantem a ikonou české-
ho ultramaratonu Danielem Orál-
kem na startu. Ale také několik 
tratí pro hobby běžce a děti. Na-
šlapaný kulturní program s kon-
certem Markéty Konvičkové a řa-
dou dalších vystoupení pro děti 
i dospělé. To vše nabídne třetí 
ročník Běhu za sedmizubým hře-
benem na Masarykově náměstí 
v Boskovicích, který se uskuteční 
v úterý 1. května. 

Startovní číslo si však závod-
níci mohou „připnout“ na dres 
už teď. Registrovat se můžete 

Běh za sedmizubým hřebenem startuje v úterý 1. května

Kdy končí registrace?
Registrace byla prodloužena 

do úterý 17. dubna 23.59 hodin 
(registrace bude do úterního dne 
přijímat jak informační centrum 
Boskovice, tak i on-line regis-
trační systém).

Je možnost se registrovat 
v den akce?

Možnost registrace je v pon-
dělí 30. dubna od 13 do 18 hod. 
a v den závodu (úterý 1. května) 
minimálně jednu hodinu před 
vámi vybraným závodem v bu-
dově městského informačního 
centra (MIC) na Masarykově ná-
městí v Boskovicích. 

POZOR - počet volných re-
gistrací den před během a v den 
běhu je omezen!

Kdy je možné si vyzvednout 
startovní balíček (startovní čís-
lo, čip…)

Doporučujeme všem občanům 
z Boskovic a okolí, aby si star-
tovní balíček vyzvedli den před 
akcí a to v pondělí 30. dubna od 
13 do 18 hodin v budově MIC na 
Masarykově náměstí v Boskovi-
cích (předejdeme tak společně 
velkým frontám v den akce). Ná-
sledně bude možné si startovní 
balíček vyzvednout v den akce 
od 8 hodin. 

Kudy se poběží, když bude uli-
ce Kapitána Jaroše uzavřena?

Harmonogram prací stavební 
firmy na ulici Kapitána Jaroše 
nenaruší ani nijak zásadně neo-
mezí průběh touto ulicí.

Kolik již máte v současné době 
registrací?

Aktuálně máme více než 700 
registrací (v hlavním závodě na 
10 km již přes 400 bežců), nevá-
hejte se registrovat včas. Regis-
trace na místě může být z kapa-
citních důvodů zrušena.

Kdo letos vystoupí jako hlavní 
interpret?

Pro letošní ročník byla vybrá-
na zpěvačka Markéta Konvič-
kové s kapelou (finalistka Čes-
koslovenské SUPERSTAR 2009 
a držitelka Českého slavíka 2010 
v kategorii Objev roku)

Aktuální informace na 
www.sportujsnami.cz

Nejčastější otázky a odpovědi 
k Běhu za sedmizubým hřebenem

Zábava. Loňský start dětské kategorie Běhu za sedmizubým hřebenem.  Foto Lenka Opluš  lová

na webu www.sportujsnami.cz, 
v blanenské informační kanceláři 
Blanka nebo v Městském infor-
mačním středisku v Boskovi-
cích. Registrace končí dnes, tedy 
17. dubna.

Jen se dívat nestačí. Buďte 
u toho a zažijte atmosféru velké-
ho závodu přímo na vlastní kůži. 
Na startu, na trati, v cíli. Vítězem 
bude 1. května v Boskovicích 
každý, kdo poběží. Ať profík nebo 
rekreační běžec. „Běh za sedmi-

zubým hřebenem bude navíc pro 
řadu běžců určitě výborným tes-
tem formy před Půlmaratonem 
Moravským krasem. Ten se běží 
2. září v Blansku. Letos tak spor-
tovcům na Blanensku opět na-
bídneme dvě velké běžecké akce 
s neopakovatelnou atmosférou,“ 
řekl manažer obou závodů Tomáš 
Mokrý z pořádajícího sdružení 
Sportuj s námi.

Běh za sedmizubým hřebenem 
ovšem není zdaleka jen hlavní 
závod na deset kilometrů. Mot-
tem pořadatelů je totiž 1. května 
v Boskovicích rozběhat úplně 
všechny. Od dětí až po seniory. 
„Chceme, aby nikdo nestál stra-

nou a do závodu se aktivně zapo-
jil,“ dodal Mokrý.

Běh za sedmizubým hřebenem 
loni přilákal zatím rekordních 
osm set šedesát běžců. Stejně jako 
v předchozích letech sází organi-
zátoři na širokou škálu tratí. Jejich 
podrobný popis včetně propozic 
je na webu www.sportujsnami.cz. 
„Z nabídky tratí si vybere opravdu 
každý. Poběží se od padesáti met-
rů až po desítku,“ upřesnil Mokrý 
s tím, že závodit mohou na desítce 
i týmy. Podle něj fi guruje nyní na 
startovní on-line listině přes sedm 
set závodníků. Z toho téměř čtyři 
stovky už jsou přihlášeny do hlav-
ního závodu.

Běh. Loňský vítěz hlavního běhu 
Daniel Orálek se postaví na start 
také v letošním roce. 
 Foto Lenka Opluš  lová

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Hned tři okres-
ní derby se odehrála v uplynu-
lých dvou víkendech v krajském 
přeboru. Nejprve se mezi sebou 
o mistrovské body utkalo Blan-
sko s Rájcem-Jestřebí a Ráječko 
s Boskovicemi. Minulou sobotu 
pak přijelo ambiciózní Blansko do 
Boskovic. Oba celky na jaře zatím 
dvakrát vyhrály a jednou remizo-
valy. Dal se tedy očekávat pěkný 
fotbal. Prognózy ale zklamaly. 
K vidění byl zápas průměrné až 
podprůměrné úrovně, ve kterém 
o výhře hostí rozhodl gól blanen-
ského Tomáše Jarůška z úvodu 
druhého poločasu.

FC Boskovice – FK Blansko 
0:1 (0:0). Branka: 50. Jarůšek. 
Boskovice: Švéda - Adamec, Ho-
rák Jakub, Šafařík, Müller – Fojt 
J., Vykoukal, Horák Jan, Stara (63. 
Vorlický) – Preč, Janíček. Trenér: 
Milan Peša. Blansko: Bednář - 
Bubeníček, Maška, Šplíchal, Šíp 
(67. Beneš) - Jarůšek (82. Janda), 
Dupal (90. Cupal), Zouhar, Šenk 
- Doležel, Crhák. Trenér: Michal 

Kugler. Střely na branku: 1:8. 
Střely mimo: 2:7. Rohy: 5:6. Fau-
ly: 16:14. Ofsajdy: 2:5. ŽK: 61. 
Vykoukal - 55. Dupal, 60. Doležel, 
76. Zouhar. Diváků: 350. Rozhod-
čí: Slanina - Válek, Krchňák. De-
legát: Gric.

Blansko vyrukovalo s avizova-
nou ofenzivní hrou. Již po něko-
lika minutách ale poznalo, že proti 
němu stojí soupeř s podstatně lépe 
organizovanou defenzivou než 
měli Ráječtí týden předtím. Snaha 
hostí proniknout do gólových pří-
ležitostí byla stále marnější a jejich 
hra upadla tak trochu do křeče. 
V první čtvrthodince se k pokusu 
o střelu dostali jen Crhák a Dupal, 
byly to ale spíše propagační po-
kusy. Vážnější šanci zahodil v 19. 
minutě Šenk, když nenašel sám 
před Švédou dost času ke střele. 
Po půlhodině hry si boskovický 
strážce svatyně poradil také s Cr-
hákovou hlavičkou. 

Blanenští naskočili do druhé 
půle se snahou zvrátit zápas ve 
svůj prospěch. Doležel se ještě 
zblízka slabou střelou neprosadil, 
v 50. minutě ale míč po Dupalově 

Očekávané sobotní derby mezi Boskovicemi a Blanskem diváky svojí herní úrovní zklamalo

O vítězství rozhodl brankou Tomáš Jarůšek

centru zleva propadl k osamoce-
nému Jarůškovi, a ten zachoval le-
dový klid. Zpracoval si míč a přes-
nou střelou pod břevno propálil 
Švédu - 0:1. Krátce nato mohl ve-
dení svého celku pojistit Šenk. Po 
průniku zleva sice obstřelil šajtlí 

boskovického gólmana, ale přitom 
i těsně minul jeho branku.

Bylo jen otázkou času, kdy Bo-
skovice vsadí na povolání svého 
vůdce Vorlického do hry ve sna-
ze o zvrat. Stalo se tak v 63. mi-
nutě. Blanenští ucítili nebezpečí 

a omezili svoji aktivitu dopředu. 
Vorlického sice několikrát pokry-
li Maška a především nebojácný 
Šplíchal, přesto se jich jednou 
zbavil a málem došlo k vyrovnání. 
Když po kličce obešel i Bednáře, 
dával již najisto do prázdné brá-

ny. V ní se ale zčistajasna objevil 
vracející se Šplíchal a míč odkopl. 
Boskovice ještě nesložily zbraně, 
ale ve vypjatém závěru již hosté 
nejtěsnější výhru uhájili. Neujal se 
ani dalekonosný pokus Preče. Ten 
poslal z voleje Bednářův výkop do 
jeho opuštěné svatyně, a přestože 
se její strážce nestačil vrátit, balon 
k jeho úlevě skončil těsně nad. 

Trenér Blanska Michal Kugler 
si oddechl. Tři body jeho celek 
doslova vydřel, přičemž podal 
zatím svůj nejslabší jarní výkon. 
„Soupeř hrál hodně zatažený, tak-
že jsme v prvním poločase moc 
fotbal hrát nemohli. O přestávce 
jsem říkal záložníkům, aby si víc 
chodili do středu pro míče a přida-
li na pohybu a důrazu. Podařilo se 
nám vstřelit branku, ale poté jsme 
se o vítězství začali bát,“ uvedl. 
Podle Jiřího Vorlického sice jeho 
tým posledních dvacet minut sahal 
po vyrovnání, ale jak řekl, Blansko 
vyhrálo zaslouženě. „Jeho hráči 
prokázali svoji větší herní kvalitu, 
tři body si odvezli po právu,“ do-
dal.  Více o krajském přeboru 
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Boskovice - Blansko 0:1.  Foto Bohumil HlaváčekBoskovice - Blansko 0:1.  Foto Bohumil Hlaváček
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