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Výbuch vážně zranil pětadvace  letého muže 
Michal Záboj

Blansko - Výbuch v bytě 
panelového domu v pátek 
11. dubna v Blansku těžce zra-
nil pětadvacetiletého muže. Muž 
byl s popáleninami odvezen do 
nemocnice. Příčinu neštěstí určí 
až vyšetřovatel. Podle prvních 
informací v bytě vybuchla zatím 
neznámá, podomácku vyrobená 
zábavná pyrotechnika.

Výbuch se v panelovém 
domě ve Dvorské ulici těsně 

Michal Záboj

Lipůvka - Hned po Velikono-
cích začne přestavba kruhového 
objezdu v Lipůvce. Silničáři rondel 
na silnici I/43 zruší a nahradí klasi-
kou křižovatkou. Řidiče kvůli stav-
bě čekají objížďky. 

Hlavním důvodem přestavby 
jsou zácpy a kolony, které se ve 
špičkách tvoří na stávajícím kruho-
vém objezdu. Problémy jsou v obou 
směrech, od Brna i od Svitav. Nová 
křižovatka má provoz zrychlit.

„Vzhledem k faktu, že na silni-
ci Brno – Svitavy dochází k nad-
měrným dopravním zácpám, bylo 
přistoupeno k návratu do stykové 
křižovatky,“ vysvětlila Nina Led-
vinová, mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic, které má stavbu na sta-
rosti.

Provizorní rondel, který v místě 
vznikl v roce 2006, nahradí klasic-
ká křižovatka ve tvaru T. Pro lepší 

průjezdnost bude navíc doplněna 
o odbočovací pruhy na Blansko ve 
směru od Brna i od Svitav. Řidi-
či jedoucí od Blanska pak budou 
mít při odbočování vlevo na Brno 
k dispozici připojovací pruh.

Úpravy, které přijdou na asi deset 
miliónů korun, začnou v úterý 22. 
dubna a podle plánu mají skončit 4. 
května. Během této doby se počítá 
s uzavírkou křižovatky ve směru 
Brno-Svitavy. Objízdná trasa pro 
řidiče jedoucí od Brna povede přes 
Českou, Vranov a Blansko. Dopra-
va ve směru od Svitav povede přes 
staveniště. 

Vedení Lipůvky už několik let 
prosazuje trvalou okružní křižo-
vatku. Návrat ke klasické křižovat-
ce se starostce Aleně Kristýnové 
(STAN) moc nelíbí. „Po šesti letech 
jednání to dopadlo, jak to dopadlo, 
uvidíme, jak bude nové řešení fun-
govat v praxi,“ uvedla Kristýnová 
s tím, že rondel souvisí s plánova-

ným obchvatem obce. Právě z něj 
by auta najížděla na silnici, která 
by odváděla dopravu z Lipůvky.

Ředitelství silnic a dálnic stav-
bu trvalého kruhového objezdu 
u Lipůvky stále připravuje. Vše ale 
zatím naráží na technické možnos-
ti. „Projekční příprava byla zaháje-
na. Zatím nedošlo k odsouhlasení 
technického řešení a následného 
přebudování na regulérní okružní 
křižovatku splňující platné normy,“ 
podotkla mluvčí ředitelství Nina 
Ledvinová.

Po silnici I/43 z Brna do Svitav 
projede denně v obou směrech 
přibližně dvacet tisíc aut. Kvůli 
častým tragickým nehodám se jí 
přezdívá silnice smrti. V budoucnu 
ji má nahradit rychlostní komuni-
kace R43. Její stavba je však zatím 
v nedohlednu. Premiér Bohuslav 
Sobotka (ČSSD) při nedávné náv-
štěvě Blanska slíbil, že vybudování 
silnice urychlí. 

Rondel u Lipůvky po 
Velikonocích nahradí 

klasická křižovatka

Byt po výbuchu. Foto HZS JmK více fotografi í na Byt po výbuchu. Foto HZS JmK více fotografi í na iizrcadlo.euzrcadlo.eu

Čtěte 
každý den 
ČERSTVÉ 

ZPRÁVY na 
izrcadlo.eu

nad Zámeckou sýpkou ozval 
před jednou hodinou po poledni. 
„Najednou strašná rána, až spadlo 
ze stropu trochu omítky,“ popsal 
Alois Věžník, který v té době byl 
v domě na návštěvě. 

Výbuch těžce popálil pěta-
dvacetiletého muže, který byl 
v bytě. „Muž byl převezen do 
nemocnice. Druhý mladík, který 
se na místě nacházel, zůstal bez 
zranění,“ uvedla policejní mluv-
čí Iva Šebková.

Během pěti minut na místo 
dorazili hasiči. „V bytě už neho-
řelo, ale byl silně zakouřený, 
takže jsme byt odvětrali. Uza-
vřeli jsme hlavní uzávěry plynu, 
vody a vypnuli přívod elektřiny,“ 
upřesnil mluvčí jihomoravských 

hasičů David Jirouš s tím, že na 
místě zasahovaly tři jednotky.

Co přesně se v bytě stalo, 
teď zjišťuje vyšetřovatel hasičů 
a policejní pyrotechnik. 

„Máme indicie, že tam došlo 
k nějakému procesu vaření na 
sporáku a k výbuchu zábavní 
pyrotechniky. Zatím není jas-
né, jestli prvně zahořela zábav-
ní pyrotechnika, nebo zahořelo 
něco na sporáku,“ dodala mluvčí 
Iva Šebková. 

Hasiči na místě zásahu spolu-
pracovali s pohotovostí plynáren, 
protože prvotní indicie nasvědčo-
valy, že k výbuchu došlo vlivem 
úniku plynu. Tuto variantu vylou-
čili plynaři, vyšetřovatel i přivo-
laní policejní pyrotechnici.

Vedení Blanska navrhuje uspořádat 
referendum k hotelu Dukla

Postrach domů dopaden
Zloděj ukradl věci 
za milion, 
peníze nakonec 
prohrál.

Více na straně 2

Konec ohňů u Křetínky
Návštěvní řád 
omezí chování 
lidí v okolí 
přehrady.

Více na straně 3

Soutěžte se Zrcadlem
Hraje se o tři 
volné vstupy do 
Wellness Kuřim.

Více na straně 5

Svátek. Stovky poutníků a návštěvníku zavítaly na Květný pátek na hlavní sloupskou pouť. Slavnostní boho-
službu celebroval Mons. Vojtěch Cikrle. více na izrcadlo.eu Foto Bohumil Hlaváček a Michal Záboj

Kras se bude 
uklízet v sobotu 

26. dubna
Blansko - Úklid severní a střední 

části Moravského krasu pořadatelé 
letos připravili na sobotu 26. dub-
na. „Zájemci se vydají po určených 
trasách a budou sbírat všechno, co 
nepořádníkům jen upadlo od ruky 
a co do krásné přírody nepatří. Pro-
to jen připomínám, aby si s sebou 
vzali pracovní rukavice,“ řekl 
vedoucí Správy CHKO Moravský 
kras Leoš Štefka a připomenul, 
že i letos bude zajištěno tradiční 
setkání na Skalním Mlýně a volné 
vstupy do jeskyní. Úklidu krasu se 
pravidelně účastní školní kolek-
tivy, ale i speleologové, ochránci 
přírody, skauti, hasiči nebo brigád-
níci z jednotlivých obcí.  (ama)

Blansko - O budoucnosti hote-
lu Dukla v Blansku nakonec nej-
spíš rozhodnou obyvatelé města. 
Radnici se totiž stále nedaří najít 
vhodného investora. Konat tak 
bude muset vedení města, které 
teď navrhuje uspořádat referen-
dum.

Developera, který by Duklu 
a okolní pozemky využil, měs-
to hledalo už třikrát. Uzávěr-

ka poslední výzvy vypršela na 
konci března. Na radnici přitom 
nedorazila ani jedna nabídka. 
Rozhodnutí, co dál se zchátra-
lým hotelem v centru, tak leží na 
radních a zastupitelích. 

Nejsilnější strana v Blansku 
ČSSD navrhuje zeptat se na 
názor občanů. „Pokud nepro-
jeví developeři zájem, bude 
nejvhodnější zeptat se lidí, zda 

Duklu ponechat a zrekonstru-
ovat ji pomocí dotačního pro-
gramu, nebo ji zbourat. Občané 
by mohli rozhodnout například 
v referendu, které by se konalo 
současně s komunálními volba-
mi,“ uvedl starosta Blanska Ivo 
Polák (ČSSD). Návrh ale podle 
něj bude nutné projednat s ostat-
ními stranami v zastupitelstvu.

 Pokračování na straně 4

sm
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Plán nového řešení křižovatky.
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Zloděj ukradl věci za milion, 

všechno nakonec prohrál
K K

Naboural závoru
a ujel

Dolní Lhota - Na železničním 
přejezdu v Dolní Lhotě hazardo-
val se životem ve čtvrtek 10. dub-
na kolem půl třetí hodiny odpo-
ledne zatím neznámý řidič. Nere-
spektoval totiž světelné výstražné 
znamení, které upozorňovalo na 
to, že po železnici bude projíždět 
vlak, vjel na přejezd, ale narazil 
přitom do již se sklápějící závo-
ry. Po nárazu do závory z místa 
dopravní nehody ujel, aniž by 
poškození závory oznámil poli-
cii. Na závoře způsobil škodu za 
téměř osm tisíc korun.

Policisté nyní po nezodpo-
vědném řidiči pátrají a žádají 
o pomoc i veřejnost. „Pomoci 
nám mohou jakékoliv informa-
ce o vozidlech, která se kolem 
půl třetí odpoledne ve čtvrtek 
10. dubna kolem železničního 
přejezdu pohybovala, popřípadě 
jakékoliv další svědectví ohledně 
poškozeného vozidla a podobně. 
Veškeré informace nám můžete 
volat na číslo 974 631 251 nebo 
158,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Opilý řidič
utekl

Lazinov - Od Letovic smě-
rem na Lazinov jel ve čtvrtek 10. 
dubna kolem páté hodiny odpo-
lední řidič s vozem Fiat Multipla. 
V zatáčce v rychlosti vyjel ze sil-
nice, kde narazil do pařezu, auto 
se přetočilo přes střechu a dopadlo 
opět na silnici. Řidič však nehodu 
neoznámil a místo nehody opustil. 
Když na místo přijeli policisté, 
našli jen prázdné, havarované auto 
bez registrační značky. Šetřením 
se ale brzy zjistilo, kdo auto řídil. 
Muž ve věku osmatřiceti let navíc 
policistům přiznal, že před jíz-
dou pil rum a poté, co jej kolem 
osmé hodiny večer policisté našli, 
dechová zkouška u něj byla ještě 
pozitivní. V dechu měl 1,33 pro-
mile alkoholu. Tvrdil, že si na prů-
běh nehody nevzpomíná. Na vozi-
dle vznikla škoda za asi 50 tisíc 
korun. Nikdo se nezranil.  (hrr)

Jízda skončila
nehodou

Blansko - Centrem Blanska 
se ve středu 9. dubna kolem půl 
deváté hodiny večerní proháněl 
dvaačtyřicetiletý řidič s terénním 
vozem Jeep Grand Cherokee. Byl 
však pod značným vlivem alko-
holu. Nezvládl tak řízení, s autem 
vyjel vpravo mimo silnici, kde 
narazil do tří zaparkovaných aut. 
Byla to vozidla značek Hyundai, 
Honda a Renault. Když na místo 
přijeli policisté, zjistili, že řidič 
má v dechu 2,13 promile alkoho-
lu. Řidič se pak policistům při-
znal, že vypil tři dvanáctistupňo-
vá piva. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn, na vozidlech vznikla ško-
da za asi 20 tisíc korun. Policisté 
na místě řidiči zadrželi řidičský 
průkaz a zakázali mu další jíz-
du. Je také podezřelý ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky.  (hrr)

Zloděje chytili 
při činu

Adamov - Soustružnice nožů, 
vrtáky, frézovací plátky, závit-
níky, frézy, sady kontrolních 
trnů a další nářadí v hodnotě 
přesahující 400 tisíc korun chtě-
li v sobotu 5. dubna odpoledne 
ukrást tři zloději z jedné z fi rem 
v Adamově. Dva z nich nejprve 
přelezli plot a pak se vloupali do 
fi remního areálu. Odtud pak brali 
různé druhy nářadí, část ukládali 
na různých místech v areálu a část 
nosili do přistaveného vozidla, 
kde jej připravoval k odvozu třetí 
z pachatelů. 

Z lupu se ale dlouho neradovali. 
Neobvyklého pohybu osob ve fi r-
mě si všiml jeden z občanů a oka-
mžitě požádal o prověření policii. 
Hlídka tak zadržela zloděje přímo 
na místě činu. Ukázalo se, že jde 
o muže ve věku čtyřiačtyřiceti let, 
třiceti a pětadvaceti let.  (hrr)

Silnici hlídal
vrtulník

Blanensko a Boskovicko - 
Hned pět řidičů, kteří předjíždě-
li v místech, kde je to zakázá-
no, odhalili v pondělí 7. dubna 
v dopoledních hodinách na hlav-
ním tahu Brno-Svitavy doprav-
ní policisté. Pomohl jim v tom 
vrtulník Letecké služby Policie 
České republiky, který ze vzdu-
chu nebezpečné chování řidičů 
zadokumentoval. 

Dva z řidičů dostali na místě 
blokové pokuty, další tři bude 
dál řešit správní orgán, pro-
tože předjížděli v místě, kde je 
to zakázáno svislou dopravní 
značkou. Pokutu pak dostal také 
řidič, který vyjel na silnici bez 
použití bezpečnostního pásu. 
Další z řidičů měl zase auto ve 
špatném technickém stavu. 

Kromě toho policejní hlídky 
při dopravně bezpečnostní akci 
odhalily ještě další tři řidiče, 
kteří vyjeli na silnici pod vlivem 
alkoholu, poslední z řidičů zase 
usedl za volant i přesto, že to má 
zakázáno a je tedy nyní pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhod-
nutí.  (hrr)

Nehoda
skončila těžkým 

zraněním
Valchov - Těžkým zraněním 

motorkáře skončila v neděli 
6. dubna odpoledne nehoda, která 
se stala na silnici mezi Valcho-
vem a Žďárnou. Pětadvacetiletý 
řidič motocyklu značky Ducati 
tam jel příliš rychle levotočivou 
zatáčkou, vyjel ze silnice a skon-
čil v příkopu. Při havárii se těžce 
zranil a do nemocnice ho převezl 
vrtulník. Na motocyklu vznik-
la škoda za asi 40 tisíc korun. 
Dechová zkouška vyloučila, že 
by řidič motocyklu byl pod vli-
vem alkoholu.  (hrr)

Nedal přednost
motorkáři

Rájec-Jestřebí - K vážné 
dopravní nehodě vyjížděli v pátek 
4. dubna v podvečer dopravní 
policisté do Rájce-Jestřebí. Jedna-
třicetiletý řidič jedoucí s vozidlem 
Volkswagen Transporter nedal při 
odbočování vlevo přednost muži 
jedoucímu na motocyklu Jawa 
250. Při střetu utrpěl čtyřiadva-
cetiletý řidič motocyklu těžká 
zranění, s nimiž musel být vrtul-
níkem převezen do nemocnice. 
Škoda, která při nehodě vnikla, 
byla předběžně vyčíslena na 42 
tisíc korun.  (hrr)

Žena padělala
průkazku

Blanensko - Jezdit za levnější 
jízdné na železnici chtěla pěta-
třicetiletá žena z Blanenska. A to 
i přesto, že na to již neměla nárok, 
protože její průkazce pro zdravot-
ně postižené skončila platnost už 
v listopadu roku 2012. Žena ale 
chtěla dál využívat výhod a proto 
na průkazce změnila datum plat-
nosti. Změnu v průkazce odhalili 
začátkem letošního března pra-
covníci drah, když žena požado-
vala právě slevu na jízdném. Prů-
kaz jí tedy odebrali a případem 
se již začali zabývat policisté pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu padělání a pozměnění veřej-
né listiny.  (hrr)

Zloděje zajímala
motorka

Blansko - Z trestného činu 
neoprávněné užívání cizí věci je 
nyní podezřelý zloděj, který se 
vydal krást k jednomu z bytových 
domů v Blansku. Pod rouškou 
tmy v noci na pondělí 31. března 
ukradl před domem zaparkovaný 
motocykl MZ 150. Motorku si 
odvezl i přesto, že byla zabezpe-
čena lankovým zámkem. Maji-
teli vznikla škoda za asi 17 tisíc 
korun.  (hrr)

Michal Záboj

Boskovicko - Kriminalisté 
zadrželi pachatele série vloupání 
do rodinných domků na Bosko-
vicku. Zloděj během roku vykradl 
dvacítku stavení, odkud si odnesl 
věci za bezmála milión korun. 

Vše má podle policie na svě-
domí jediný pachatel – devě-
tatřicetiletý muž z Brněnska. 
Podobně rozsáhlý případ přitom 
kriminalisté v regionu nepama-
tují. „Mívali jsme série vloupání 

do chat, ale u rodinných domků je 
to v takovémto rozsahu ojedinělý 
případ,“ podotkl zástupce vedou-
cího územního odboru policie 
Blansko-Vyškov Zdeněk Grénar. 

Pachatel vykradl třináct dom-
ků v Boskovicích a další v Blan-
sku, ve Velkých Opatovicích, ve 
Žďárné a v Černé Hoře. Vybíral si 
nemovitosti v odlehlejších lokali-
tách a předem si je sám tipoval.

„Jezdil po ulicích a podle nevy-
braných schránek nebo zhasnu-
tých světel zjistil, že obyvatelé 

nejsou doma. Před vloupáním ješ-
tě zazvonil nebo zaťukal,“ upřes-
nil blanenský kriminalista Leo-
pold Sotolář s tím, že do domu 
zloděj vnikal vždy ze zadní části. 
Vypáčil dveře nebo rozbil okno. 

Pachatel z domků bral přede-
vším peníze a šperky. Ke krá-
dežím ho podle kriminalistů při-
vedly dluhy. Většinu peněz, které 
takto získal, ale nakonec prohrál 
v hazardních hrách. „Svěřil se, že 
zpočátku chtěl udělat jeden dva 
domky a skončit. Nakonec se ale 

u něj naplno projevila závislost,“ 
dodal Zdeněk Grénar. 

Devětatřicetiletý muž z Brněn-
ska je teď ve vazbě a u soudu mu 
hrozí až osm let vězení. Škodu na 
odcizených věcech kriminalisté 
vyčíslili na bezmála jeden milion 
korun, na vykradených nemo-
vitostech pak způsobil škodu za 
dalších skoro 400 tisíc. Krimina-
listé muže navíc podezírají ještě 
z dalších případů vloupání do 
rodinných domků po celé jižní 
Moravě. 

Nový rekord: V Černé Hoře se sešla 
tisícovka lidí se srdcem na dlani

Na smetišti v Blansku se válely 
dopisy od Bohuslava Martinů

Černá Hora - V Černé Hoře 
v neděli opět padl rekord. Na 
nádvoří pivovaru se sešlo přes 
tisíc lidí, kteří mají srdce na dlani. 
Pokusem o rekord v této netradič-
ní disciplíně zahájila města Blan-
sko a Boskovice a pivovar letošní 
turistickou sezónu.

Brána pivovarského areálu 
se otevřela v pravé poledne. Do 
seznamu pro rekord se pak dvě 
hodiny započítávali lidé, kte-

ří se prokázali srdcem na dlani. 
Srdce příchozích byla různá, od 
obyčejných namalovaných nebo 
vystřižených z papíru, až po méně 
obvyklá. 

„Nejmenší srdce mělo méně než 
milimetr, naopak největší 165 cen-
timetrů. Měli jsme i srdce, která 
si lidé vyrobili třeba z moduritu, 
z břidlice nebo z květin,“ přiblížil 
Jiří Kučera z blanenské radnice 
s tím, že jeden z turistů přinesl 

dokonce i hovězí srdce a další srd-
ce z ledu. 

Dohromady se do českého 
rekordu v počtu lidí zapojilo 1 023 
lidí a třicítka psů. V historii těchto 
recesistických akcí se jedná o druhé 
nejvyšší číslo. „Ten dnešní rekord 
byl zamýšlený jako poděkování 
všem, kteří v tomto kraji dělají co 
nejvíc pro turisty, aby se sem rádi 
vraceli,“ dodal Jiří Kučera.

Sezónu v Pivovaru Černá Hora 

zahajovala města Blansko a Bos-
kovice už poosmé. V minulosti 
na těchto recesistických akcích 
už návštěvníci vytvořili rekor-
dy například v počtu lidí, kteří 
mají pod čepicí, kliku, zámek 
nebo o kolečko víc. Pivovar Čer-
ná Hora v neděli také představil 
nové jedenáctistupňové pivo. 
Výrobek, který se dočká křtu na 
podzimní pivní pouti, ponese 
jméno Matouš.  (moj)

Michal Záboj

Blansko - Nečekaný nález 
vydal sběrný dvůr v Blansku. 
Mezi odpadky tam ležely písem-
nosti z pozůstalosti významného 
hudebního skladatele a propa-
gátora díla Bohuslava Martinů 
Zdeňka Zouhara. Příbuzní tvrdí, 
že se tak stalo omylem.

Písemnosti ve sběrném dvoře 
v Blansku nalezl Aleš Baďura. 
Původně si myslel, že nález bude 
cenný jen historickými známka-
mi na dopisech a pohlednicích. 
Po důkladnějším prozkoumání se 
ale ukázalo, že se jedná o archív 
skladatele Zdeňka Zouhara, kte-
rý pocházel z Kotvrdovic.

„Většinou je to koresponden-
ce. Je tam třeba řada dopisů, kte-
ré dostával z Francie od sklada-
tele Bohuslava Martinů, plakáty, 
anebo materiály ze Zouharových 
studií a další písemnosti,“ popsal 
nálezce s tím, že vše dohromady 
zaplnilo několik papírových kra-
bic. 

To, že se skladatelovy písem-
nosti objevily na smetišti, ho 

nepřekvapuje. Mezi odpadem 
se prý dají podobné věci nalézt 
docela často. „Já už jsem tako-
vých věcí našel povícero. Ale 
mám z toho radost, protože už 
pár měsíců jsem nic podobného 
neobjevil,“ dodal Aleš Baďura. 

Nález předal svým známým, 
kteří ho na hodnotu písemností 
upozornili. Ti nejprve zamýšleli, 
že písemnosti předají odborní-
kům, kteří se zabývají hudební 
vědou. Záhy se ale ukázalo, že 
pozůstalost se na smetiště dosta-

la náhodou při vyklízení sklada-
telova domku v Kotvrdovicích.

„Krabice s písemnostmi omy-
lem odvezli spolu s dalšími, kte-
ré byly na vyhození, pomocníci 
při vyklízení domku v Kotvr-
dovicích,“ prohlásil ředitel bla-
nenského kulturního střediska 
Jaroslav Jeřábek, který je synov-
cem Zdeňka Zouhara. Písemnos-
ti chce teď převzít od nálezce 
a předat je svému bratranci, skla-
datelovu synovi. 

Rodák z Kotvrdovic Zdeněk 
Zouhar (1927 – 2011) byl skla-
datel, muzikolog, hudební peda-
gog a předseda hlavního výboru 
Společnosti Bohuslava Martinů. 
K jeho významným skladbám 
patří opery Proměna a Velká lás-
ka nebo oratorium Plameny kost-
nické. V Zouharově nastudování 
zazněly ve světové premiéře něk-
teré skladby Bohuslava Martinů. 
Na skladatelovo přání například 
poprvé v roce 1956 v Poličce 
uvedl kantátu Otvírání studá-
nek. V roce 2006 Zdeněk Zou-
har obdržel Cenu města Blanska 
za kulturu.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj  Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.
Kuně  cká 2534/2, 120 00  Praha 2,  ČR
Provozovna / korespondenční a dodací adresa: Pražská 333, 679 61  Letovice

Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. přijme pracovníka na tuto pozici:

VEDOUCÍ TECHNICKÝ PRACOVNÍK 
PRO ZAVÁDĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PROJEKTŮ

Nabídky posílejte prosím na mail libuse.brablecova@lsletovice.cz. Vybraní uchazeči budou 
pozváni k osobnímu pohovoru.

Náplň práce: 
zavádí nové výrobní produkty ve společnos   • 
od přípravy výroby až po sériovou výrobu
komunikuje s partnerem v zahraničí - účastní • 
se zahraničních cest 
řídí přidělené pracovníky pro odpovídající • 
projekt (až 4 lidi ) 
zajišťuje poptávání potřebných komodit - • 
přípravky 

Odborné předpoklady:
VŠ vzdělání v oboru strojírenství – nejlépe se • 
zaměřením na konstrukci strojního zařízení pro 
stavebnictví a zemědělství
znalost min. jednoho světového jazyka - • 
nejlépe NJ (90 % komunikace se zahraničím 
v NJ) 
znalos   v procesních oblastech konstrukce a • 
tvorba výkresové dokumentace, technologie 
– tvorba výrobních postupů, konstrukce 
přípravků pro svařování

základní ekonomické znalos   v oblas   cenové • 
kalkulace výrobků 
ak  vní znalost CAD systému • 
základní znalos   MS Offi  ce, • schopnost 
orientovat se v ERP systému 

Další zkušenos   a dovednos  :
min. 5 let praxe v oboru přípravy výroby, tvůrčí • 
přístup k práci
bezkonfl iktní, otevřená komunikace a řešení • 
problémů se zákazníky
loajalita s fi rmou• 
ŘP skupina B• 

Nabízíme:
pracovní poměr na dobu neurčitou•  ve 
společnos   s dlouholetou tradicí
možnost vzdělávání v široké nabídce • 
jazykových a odborných kurzů
mobil, dotované stravné• 

Okolí přehrady prokouklo, 
uklízeli dospělí i děti

Letovice - Okolí přehrady 
Křetínky je od víkendu zase 
o něco hezčí. Uskutečnil se tam 
totiž další ročník pravidelného 
úklidu, který pořádá občanské 
sdružení Fan-club BOP Křetín-
ka. Uklízelo se jak ze strany od 
Letovic, tak od Vranové, Křetí-
na, Lazinova a Meziříčka. 

„Uklízet jsme začali od hráze a 
pokračujeme směrem k Vranové. 
Podél břehů přehrady každoroč-
ně nacházíme nejrůznější věci 
včetně pneumatik a kusů karo-
sérií aut. Nechybí ani krabičky 
cigaret, plastové láhve a další 
odpad,“ vypočítal Radovan Pl-
šek ze sdružení Fan-club BOP 
Křetínka.

U přehrady nechyběli ani 
dobrovolníci, kteří chodí sbírat 
každý rok. „Ke Křetínce chodím 

uklízet pravidelně. Je to příjem-
ně strávený den s dobrou partou 
lidí. Odpoledne pak následuje 
malé posezení s občerstvením, 

kde si všichni popovídáme. Zá-
bava bývá ale i při úklidu,“ do-
plnila paní Jana a vydala se čistit 
další část břehu přehrady.  (hrr)

Blíží se konec rozdělávání 
ohňů a stanování u Křetínky

Radim Hruška

Letovice - Od prvního června 
letošního roku by měl v okolí pře-
hrady Křetínky začít platit nový 
návštěvní řád. Už nyní je jasné, 
že poměrně zásadním způsobem 
omezí chování lidí v okolí vyhle-
dávané vodní nádrže. Zakázáno 
totiž bude například stanování 
nebo rozdělávání ohňů na březích 
a plánuje se i omezení pro koupá-
ní zvířat v průběhu letní sezóny.

„V poslední době začalo dochá-
zek k devastaci celého okolí pře-
hrady návštěvníky. Spousta rybářů 
a lidí přestala respektovat dobré 
mravy. Je proto nutné, aby byly 
jasně stanovené mantinely. Od 
prvního června proto budou vy-
věšené mapy s návštěvním řádem 
a vyznačenými místy pro parková-
ní, vodní sporty a podobně,“ uvedl 
letovický místostarosta Jiří Palbu-
cha s tím, že vyhláška bude mimo 
jiné zakazovat táboření, stanování, 
rozdělávání ohňů, parkování kara-

vanů a další věci. „Na veřejných 
prostranstvích, jako je hlavní pláž 
u Vranové, omezíme také pobyt 
zvířat během koupací sezóny, 
aby nám tam lidi nechodili plavit 

koně a nepouštěli psy mezi děti do 
vody,“ doplnil Palbuchta.

Na přípravě návštěvního řádu se 
kromě obcí sousedících s vodním 
dílem podílí také Povodí Moravy, 

Rybářský svaz a ochránci přírody. 
V současné době je těsně před do-
končením. Dolaďují se právní zá-
ležitosti, aby nová norma splnila 
všechny zákonné podmínky. Ná-
vštěvní řád totiž již v minulosti na 
přehradě byl, nesplnil ale právní 
podmínky a musel být zrušen. 
Vedení Letovic plánuje, že o do-
držování pořádku se budou starat 
městští strážníci ve spolupráci se 
státní policií.

Kromě nastavení jasných pra-
videl chování v blízkosti přehra-
dy plánují Letovičtí také zlepšení 
servisu pro návštěvníky. „V rámci 
mikroregionu Letovicko chceme 
upravit parkoviště u hlavní plá-
že. Počítáme s novým asfaltovým 
povrchem a vyznačením jednot-
livých stání. U pláže plánujeme 
také postavit objekt, který by 
mohl sloužit jako restaurace a po-
skytoval by i prostor pro sociální 
zázemí pro návštěvníky Křetín-
ky,“ vypočítal starosta Letovic 
Vladimír Stejskal.

V Letovicích se představila špička STIGA hokeje
Letovice - Nejlepší světoví i do-

mácí hráči STIGA hokeje (stolní-
ho hokeje) si dali dostaveníčko 
v Letovicích. Uskutečnilo se tam 
totiž Mistrovství světa klubů a ote-
vřené mistrovství České republiky 
jednotlivců Czech Open. 

Při světovém šampionátu se 
představilo dvaatřicet klubů z ce-

lého světa. Mistrovství se hraje 
jednou za dva roky a letošní počet 
hrajících týmů byl největší v histo-
rii. Letovice se v pořádání zařadily 
mezi taková města jako je Moskva, 
Oslo nebo Stockholm. 

Jednotlivé zápasy trvaly pět mi-
nut. I v tak relativně krátkém čase 
toho ale hráči hodně stihli. „Padá 
poměrně hodně gólů. Pokud hraje 
nováček, tak může dostat i pat-
náctku. Mezi zkušenými hráči pak 
padá zhruba šest gólů na zápas,“ 
vysvětlil jeden z pořadatelů Mi-
chal Zunka s tím, že základní sku-
piny se hrají bez rozhodčích, kteří 
nastupují až v play off.

Výsledky turnajů naleznete na 
www.stigaletovice2014.cz.  (hrr)

V galerii Domino vystavuje 
obrazy Mirka Strejčková

Výstava. Až do 27. dubna bude v letovické galerii Domino k vidění výsta-
va obrazů s jarní tema  kou Mirky Strejčkové a dě   z letovické mateřské 
školy v Komenského ulici.  Foto Jaroslav Oldřich

Děti vyzdobily náměstí

Výzdoba. Letovické Masarykovo náměs   dostalo novou velikonoční vý-
zdobu. Postaraly se o ni dě   z tamní školní družiny.  Foto Radim Hruška

 Foto archiv Foto archiv

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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Radim Hruška

Olešnice - Regulovat stání aut 
na náměstí. To je hlavní důvod, 
proč v Olešnici v uplynulých 
dnech instalovali parkovací auto-
mat. První půl hodinu mají řidiči 
zdarma, za dalších třicet minut 
zaplatí deset korun, stejně jako za 
každou následující hodinu.

„Množily se stížnosti občanů, 
že nemohou na náměstí zaparko-
vat při nákupech. Z tohoto důvo-
du rozhodlo zastupitelstvo města 
o regulaci parkování na náměstí 
formou zpoplatněného stání na 
několika parkovištích. Ze 71 par-
kovacích míst se jedná o 60. Záro-
veň jsme vytvořili nové odstav-
né parkoviště pro dvacet aut za 

V Olešnici na náměs   
instalovali parkovací automat

nákupním střediskem,“ uvedl sta-
rosta Olešnice Zdeněk Peša.

Podle něj velká část automobi-
lů stojících na náměstí jsou vozy 

řidičů, kteří používají olešnické 
náměstí jako místo přestupu na 
linkové autobusy. Pokud by si 
někdo chtěl předplatit parkování 
na celý rok, zaplatí za speciální 
kartu čtyři tisíce korun.

„V současné době systém tes-
tujeme, poté ho vyhodnotíme, 
a provedeme případné úpravy. 
Už nyní ale sleduji, že na rozdíl 
od minulosti, zůstávají na náměs-
tí stále volná místa,“ upřesnil 
Zdeněk Peša s tím, že olešnická 
veřejnost přijala zpoplatněné stá-
ní různě. 

„Například muži říkají, že 
jim půl hodiny zdarma na nákup 
bohatě stačí, ženy ale mají názor 
opačný,“ dodal s úsměvem sta-
rosta.

Marta Antonínová

Jedovnice - Cestovatel, spiso-
vatel, scénárista, režisér a přede-
vším milovník a luštitel záhad. To 
je Arnošt Vašíček, který v minu-
lém týdny navštívil náš region, 
aby besedoval s malými i dospě-
lými čtenáři a příznivci svých 
knih či seriálů napsaných podle 
nich. Využili jsme příležitosti, 
když si chystal techniku před 
besedou s dětmi z jedovnické 
školy a požádali jsme ho o roz-
hovor.

Co se vám vybaví, když se 
řekne Moravský kras, případně 
Blanensko?

Mám tento kraj velmi rád. Rád 
sem jezdím, a to ze dvou důvodů. 
Již delší dobu spolupracuji s bla-
nenskou knihovnou, teď konkrét-
ně s vedoucí regionálního odděle-
ní paní Helenou Jalovou.

Mám ale tento kraj rád i, tak 
říkajíc, pracovně. Je tu spousta 
záhad, potkávám se s nimi doslo-
va na každém kroku. Před časem 
jsme tady natáčeli seriál Strážce 
duší, a to hned několik dílů. Mož-
ná si čtenáři vzpomenou na epi-
zodu Jeskyně běsu, která vznikala 
v Holštejně, v dalším díle svou roli 
sehrály i známé malované lebky, 
které se dnes nalézají ve křtinské 
kostnici a mohl bych pokračovat. 
Zdejší příroda je krásná a tajemná 
současně. Takže tento kraj si mne 
získal lidsky i profesně. 

Při současné návštěvě se 
věnujete především dětem. Proč 
se soustředíte právě na ně?

Pro děti dělám dlouho, byly to 
především přednášky, ale toužil 
jsem pro děti i něco napsat. Před 
časem jsem napsal knihu s titu-
lem Na lovu záhad. Což je jakási 
rukověť začínajícího luštitele nej-
různějších tajů. Podnětem byly 
otázky dětí typu – Co můžu udě-
lat pro to, abych se stal záhado-
logem? Tak vznikla tato rukověť 

i s přehledem největších záhad, 
které na světě existují. 

Teď jsem si splnil svůj další 
sen. Asi před dvěma týdny vyšla 
kniha Zajatci Ďáblova chřtánu, 
což je tak trochu sci-fi  a fanta-
sy, příběh, v němž hlavní roli 
hrají právě dětští hrdinové. Děti 
považuji za vděčné čtenáře. Tak 
jsem rád, že jsem se do několika 
zdejších škol podíval.

Čím jste chtěl být vy, když 
jste byl malý?

Abych pravdu řekl, ani pořád-
ně nevím. Asi hercem. Jako malý 
jsem hrával v jednom amatérském 
divadelním souboru. Ale osud to 
zařídil jinak.

A jak jste se dostal k psaní?
Vždycky jsem k tomu měl sklo-

ny. Už v sedmé třídě mi moje uči-
telka říkala, že skončím jako spi-
sovatel. Ale mně se to zdálo jako 
trochu nudné povolání. I když je 
pravdou, že svou první „knížku“ 
jsem napsal už jako žák čtvrté tří-
dy. Po letech jsem ji našel a kupo-
divu to dílko mělo hlavu i patu. 
Jako student jsem dělal konfe-
renciéra, jak by se dnes řeklo - 
moderátora různých akcí. Byly 
to zejména studentské pořady 
v klubech a zjistil jsem, že si něk-
teré texty musím připravit. Začal 
jsem psát „spojováky“. Než jsem 
šel na vysokou, pracoval jsem asi 
tři měsíce v novinách jako elév. 
Tam mne to chytlo. Nějakou dobu 
jsem psal pro noviny a časopisy. 

Vzpomenete si, jaká byla ta 
první záhada, do jejíhož tajem-
ství jste se ponořil?

Odjakživa jsem rád cesto-
val a o svých cestách jsem psal. 
A hledal jsem všude něco zajíma-
vého. Ještě to asi nebyly záhady. 
Měl jsem štěstí v tom, že jsem se 
dostal do expedice, která mapo-
vala africká muzea. Byli tam 
odborníci, kteří sepisovali odbor-
nou práci na toto téma a já jsem si 

v těch muzeích vyhledával tako-
vé ty špeky. A muzeologové mne 
v tom podpořili, protože to bylo 
to koření, co lidi k jejich knihám 
přitáhlo. Byly to zejména archeo-
logické ale i etnografi cké nálezy 
- rituály, zvyky...

V té době jsem se věnoval 
i námořnímu jachtingu a prv-
ní moje cesta vedla do Egypta. 
Takže první záhady byly spoje-
ny s pyramidami. Přečetl jsem 
si o nich, co kdo napsal. Ale sám 
jsem na ně trochu zanevřel. Říkal 
jsem si, že o nich nikdy psát 
nebudu, protože už o nich bylo 
řečeno tolik a na něco dalšího asi 
těžko přijdu. V té době jsem točil 
i pro televizi a řekl jsem si, jak 
můžu konkurovat Američanům, 
kteří tam postaví nějakou hvěz-
du a nasvítí ji z vrtulníků, a co tu 
zmůžu já s jednou kamerou. Jak 
jim konkurovat? A přišel jsem na 
to, že konkurovat mohu, pokud 

přijdu na něco nového, na novou 
souvislost, na novou hypotézou... 
Nakonec jsem přece jen napsal 
knihu s názvem Egyptské záha-
dy, a to také díky náhodě. Byl 
jsem v Egyptě na dovolené, když 
začal průzkum Velké pyramidy za 
pomoci robota a měl jsem kliku, 
že jsem se k tomu dostal blíž.

Co vás zaměstnává v součas-
nosti?

V loňském roce v televizi 
opakovali trilogii Ďáblova lest 
a Ztracená brána, tak teď chystám 
pokračování. Zatím to má pra-
covní název Krev démona. Bude 
to zase třídílná mini série s Aňou 
Geislerovou, Pavlem Trojanem 
a Jirkou Dvořákem v hlavních 
rolích. A doufám, že se mi brzy 
splní další sen, protože chystám 
seriál pro děti. Ale moc o tom 
zatím mluvit nemůžu a nechci. 
Uvidíme jak to dopadne.

Arnošt Vašíček ukázal dětem tajemno

 Foto www.olesnice.cz Foto www.olesnice.cz

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Na přehlídce bylo k vidění na sedm stovek trofejí

Černá Hora - Myslivci z regio-
nu ukázali výsledky loňské lovecké 
sezóny. V sále městyse Černá Hora 
uspořádali tradiční chovatelskou 
přehlídku trofejí.

K vidění jich bylo na sedm sto-
vek, nejvíce přitom ze srnčí zvěře. 

„Těch jsme představili kolem šesti 
set, pak byly zastoupené také tro-
feje z dančí zvěře, mufl oní a jele-
ní. Mimo to byly k vidění i zbraně 
z divočáků a lebky šelem, lišek a 
jezevců,“ upřesnil jednatel Okres-
ního mysliveckého spolku Jaroslav 

Zelený s tím, že se jedná o trofeje 
zvěře ulovené v roce 2013.

Chovatelské přehlídky se kona-
jí každý rok. Podle zákona musejí 
myslivci předložit trofeje ulovené 
zvěře k hodnocení. U paroží, toul-
ců či klektáků a páráků se posuzuje 

nejen jejich význačnost, ale také 
správnost lovu.

„Přehlídka znamená i příležitost 
k setkání myslivců. Podíváte se, co 
ulovili sousedi, nebo co bylo vlast-
ně na okrese uloveno,“ dodal Jaro-
slav Zelený.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj  Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Vedení Blanska navrhuje 
uspořádat referendum...

Pokračování ze strany 1
Zapojení obyvatel do rozhodování o osudu Dukly se nebrání hlavní 

koaliční partner sociální demokracie na radnici - ODS. „Pokud by 
se veřejnost měla vyjadřovat, musely by být jasně položené otázky,“ 
řekl místostarosta Jiří Crha (ODS). Podle něj by ale bylo nejlepší 
zchátralý hotel zbourat. „Místo něj by zatím mohl vzniknout volný 
prostor nebo parčík a přemýšlelo by se, co dál,“ dodal Crha s tím, že 
zbourání by přišlo na zhruba deset miliónů korun.

K variantě demolice hotelu a ponechání volného prostoru se při-
klánějí také lidovci. Vstřícní jsou i k zapojení veřejnosti. „Je to věc, 
která hýbe Blanskem. Lidé by se měli vyjádřit, protože jde o centrum 
města a ovlivňujeme jeho podobu na spoustu let dopředu,“ podotkl 
tajemník blanenské radnice Josef Kupčík (KDU-ČSL).

Svůj názor k podobě centra Blanska budou chtít říct také komu-
nisté, kteří jsou třetí nejsilnější silou v zastupitelstvu města. „Je to 
nešťastná nemovitost, která Blansko ještě potrápí,“ upozornil zastu-
pitel Stanislav Navrkal (KSČM). Nejlepším řešením by podle něj 
bylo, kdyby se našel investor, který by Duklu zrekonstruoval a rozší-
řil tak ubytovací kapacity ve městě: „Ukazuje se ale, že nezbude než 
Duklu zbourat. Pak ale nastane velký problém s vystěhováním lidí, 
které tam město současnému nájemníkovi dovolilo ubytovat,“ dodal 
zastupitel.

Hotel Dukla město získalo v září roku 2011 v dražbě za třicet a půl 
miliónu korun. Argumentem pro nákup tehdy bylo to, že by se jinak 
z budovy stala ubytovna pro problémové nájemníky. Město hotel 
v centru pronajímá soukromé společnosti. V současnosti tak Dukla 
slouží jako levná ubytovna a prodejna textilu. O další budoucnosti 
hotelu budou blanenští radní jednat na konci dubna.  (moj)

Obecní úřad ve Křtinách
se dočká zateplení

Křtiny - Začátkem dubna přišla do Křtin příznivá zpráva. Městys 
obdržel rozhodnutí o přidělení dotace na výměnu oken a zateplení 
budovy obecního úřadu. Dotace představuje dva miliony čtyři sta 
tisíc korun, obec se bude na akci podílet asi půl milionovou částkou. 

„Naším cílem je dát sídlu obecního úřadu jeho původní ráz, připo-
menout, jak vypadal hotel Hubert. Takže se budova dočká nejen nové 
fasády, ale i původních charakteristických prvků a bude v budouc-
nu „ladit“ se Spolkovým domem stojícím přes silnici. Střed obce se 
sjednotí a bude jistě hezčí a reprezentativnější,“ řekl křtinský starosta 
František Novotný s tím, že teď je třeba vyřídit všechny potřebné for-
mality včetně výběrového řízení. Záměrem je zahájit práce koncem 
prázdnin a do konce roku akci završit. 

V loňském roce získali Křtinští Modrou stuhy v soutěži Vesnice 
roku. Ta je spojena s dotací ve výši šesti set tisíc korun. Tyto finance 
umožní pokračovat v centru obce s obnovou chodníků a po dohodě 
s vodárenskou společností se ve stejné lokalitě uskuteční i obnova 
hlavního vodovodního řadu.

„Na Státní fond životního prostředí jsme podali i žádost o dotaci na 
úpravu parku mezi zámkem a Spolkovým domem. Měl by plnit funk-
ci odpočinkového místa jak pro obyvatele Křtin, tak pro turisty, náv-
štěvníky a poutníky, aby úpravy korespondovaly se vzhledem zámec-
kého parku. Projekt už je hotov, čekáme jen, jak dopadne žádost“ 
upřesnil křtinský starosta.  (ama)

Spisovatel v obležení. Zajímavé setkání se uskutečnilo minulý týden 
v adamovském městském kulturním středisku. Za svými čtenáři přijel 
spisovatel a historik Vlas  mil Vondruška. V poutavé talk show hovořil 
o své literární tvorbě, o vzniku odborných a populárně naučných knih 
i oblíbených historických detek  vních příběhů. Odpovídal i na řadu 
dotazů a v závěru pak podpisoval knihy. A nebylo jich málo. 
 Foto Marta Antonínová

Senioři využívají 
vzpomínkovou místnost

Blansko - Obyvatelé bla-
nenského Senior centra teď 
mají k dispozici novou tera-
peutickou místnost. Využijí 
ji především lidé s demencí 
nebo s Alzheimerovou choro-
bou. Pomáhá jim vracet se do 
jejich vzpomínek.

Reminiscenční místnost má 
blahodárný vliv na lidi s těmi-
to onemocněními. Při terapii 
se pracuje se vzpomínkami, které seniorům zůstaly. „Takto nemocný 
senior si nepamatuje, co měl zrovna k snídani a jestli vůbec jedl, ale 
přesně ví datum své svatby, či si živě vybavuje zážitky z dětství,“ 
podotkla ředitelka blanenského Senior centra Lenka Dražilová.

Vedení Senior centra vybavilo jednu místnost nábytkem a další-
mi předměty, které pocházejí z 50. a 60. let minulého století. Uvnitř 
nechybí kredenc, čajový servis, křeslo, hodiny se závažím, dekorační 
obrazy s květinami, gramofon, obyčejná žehlička anebo háčkované 
dečky.

„Jsou to zkrátka věci, které měl člověk dříve narozený běžně doma, 
které denně používal, a které mu otevírají dveře do mládí, do doby, 
kterou si bezpečně pamatuje a dokáže o ní povídat,“ dodala Lenka 
Dražilová s tím, že předměty v místnosti pocházejí ze sbírky.  (moj)



Michal Záboj

Boskovice -
Městská nemoc-
nice v Boskovi-
cích letos čeká 
kladný hospo-
dářský výsledek. 
Podle fi nanční-
ho plánu, který 
schválila rada města, má skončit se 
ziskem zhruba čtyř set tisíc korun. 
„Ekonomové by mohli říct, že je 
to taková nějaká černá nula,“ po-
dotýká starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek (ODS). Hospodaření ne-
mocnice v roce 2013 ale bylo o něco 
horší. Stejně jako jiná zdravotnická 
zařízení skončilo ve ztrátě.

Jak nakonec dopadl rok 2013? 
Mluvilo se o tom, že by nemoc-
nice mohla skončit ve ztrátě až 
dvacet milionů korun? Jak to 
nakonec předběžně vypadá?

Předběžně to vypadá tak, že 
ztráta bude kolem sedmi miliónů 
korun, ale opravdu je to předběž-
né číslo. Všechno se teď dolaďuje. 
K 23. červnu se musí podat daňo-
vé přiznání, a potom i odsouhlasit 
účetní závěrka. Vypadá to ale, že 
se podařilo i kroky managementu, 
který je v nemocnici od března, 
předpokládanou trajektorii zasta-
vit. Myslím si, že je to i tím, co je 
předpokládáno pro rok 2014. Ur-
čitě tam hraje roli i nová úhradová 
vyhláška pro fi nancování zdravot-
nictví. Jsou tam kroky, které ma-
nagement už udělal. Některé jsou 
v běhu a toto všechno by mělo vést 

k tomu, že hospodaření skončí 
s kladným hospodářským výsled-
kem. I když v malých hodnotách, 
protože nemocnice hospodaří 
v řádu s náklady a výnosy kolem 
400 miliónů korun. Všechno ale 
budeme ještě analyzovat a k 30. 
červnu proběhne prověrka nebo 
inventura plnění toho fi nančního 
plánu, a pak se bude dál nastavo-
vat ekonomický chod nemocnice.

Vraťme se k odsouhlasenému 
fi nančnímu plánu pro letošní 
rok. Jak chcete dosáhnout po 
loňské ztrátě mírného zisku?

Obecně dochází k tomu, že se 
spoří na energiích a neplýtvá se při 
nakupování zdravotnického ma-
teriálu. Nějaký úbytek je také ve 
mzdách, ale ne proto, že by se pla-
ty snižovaly, jak se jeden čas uva-
žovalo. Lékaři i střední zdravotní 
personál proto mohou být v klidu. 
Odejdou ale zaměstnanci prádel-
ny, protože tato služba se začne 
provádět dodavatelsky na základě 
schváleného výběrového řízení. 
Prostě v minulém roce se udělala 
řada kroků, které mají pozitivní 
dopady v roce letošním. A ješ-
tě v tomto roce se provádí různé 
úpravy tak, teď to řeknu v obec-
ném duchu, aby se šetřily náklady, 
maximalizovaly možné výnosy 
a optimalizoval ekonomický chod. 
Když se to všechno sečetlo, je tady 
předpoklad, a i takto byl schválen 
fi nanční plán, že nemocnice bude 
v černých číslech. Samozřejmě, 
co to může ovlivnit, je i fakt, jak 
dopadne sanace výpadků regulač-

ních poplatků za pobyt v nemoc-
nici. Ale to nyní ještě nikdo ne-
může říci. Nicméně není žádným 
tajemstvím, že město Boskovice 
je připraveno nějakým způsobem 
se sanací těchto výpadků pomoci 
a z rozpočtu vyčlenilo nějaké pe-
níze na provoz. To všechno, když 
to sečteme a podtrhneme, vede 
k tomu, že fi nanční plán je v tuto 
chvíli s přebytkem zhruba čtyři sta 
tisíc korun. 

Kolik činí sanace výpadku re-
gulačních poplatků?

Variant je několik. V boskovic-
ké nemocnici dělaly poplatky řá-
dově šest až sedm miliónů korun. 
V tuto chvíli se předpokládá, že 
něco dokryje stát a něco město. 

Vraťme se ještě k prádelně. 
Její služby si dosud nemocnice 
zajišťovala sama. Proč jste se 
rozhodli je nakupovat zvenčí?

To rozhodnutí sice nebylo jed-
noduché, ale nakonec k němu 
vedlo především to, že prádelna 
je zhruba stejně stará jako ne-
mocnice a neprováděla se téměř 
žádná modernizace. Za padesát až 
šedesát let se tam sice vyměnily 
nějaké stroje, ale to je málo. Podle 
analýz, které jsme nechali zpraco-
vat v předchozích letech, a které 
potvrdila i studie, kolik by stálo 
uvedení prádelny do podoby od-
povídající stávajícím normám, by 
rekonstrukce přišla na zhruba dva-
náct miliónů korun. V tuto chvíli 
tyto fi nanční prostředky není úplně 
ekonomicky adekvátní vynaklá-

dat. Proto jsme vyhlásili výběrové 
řízení na službu pronájem, praní, 
žehlení a opravy prádla. Toto již 
proběhlo a v pondělí rada města 
uložila jednateli uzavřít smlouvu 
s vítězným uchazečem tohoto nad-
limitního výběrového řízení. 

Občas se objevují zprávy 
o tom, že město uvažuje o proná-
jmu, převedení nebo prodeji ne-
mocnice. Co je na tom pravda?

Nic na tom není pravda. Zlí ja-
zykové anebo ti, kteří by možná 
chtěli, aby se rozkolísala, řekně-
me, politická situace nebo aby se 
vyburcovala veřejnost, tak by si 
to asi přáli. My jsme si jenom na 
konci roku nechali jako vedení 
města, a já jsem byl tím iniciáto-
rem, zpracovat analýzu, kterou 
mají zastupitelé, a která byla vyho-
tovena s tím cílem, aby si všichni 
uvědomili, že kdyby v jakémkoli 
čase došlo k převádění tohoto ne-
malého majetku někam, prodávání 
majetku, či podobnému, tak že to 
s sebou nese mnoho úskalí včetně 
právních úskalí. A to i v souvislos-
ti také s tím, že od 1. ledna letoš-
ního roku platí nový občanský zá-
koník, který má na tyto záležitosti 
vliv. Analýza se zpracovávala už 
koncem minulého roku a byla jen 
a pouze z těchto důvodů. Já mohu 
prohlásit, že se nevedou žádná jed-
nání o převodech, o pronájmech, 
o prodejích, a jestli tomu tak ně-
kdy bude, tak je to otázkou nějaké 
politické reprezentace, která vždy 
vzchází z voleb. Nic takového se 
v současné době neplánuje.
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Boskovická nemocnice letos 
čeká zisk a zruší prádelnu

Boskovické muzeum představuje 
historii pivovarnictví v regionu

Kostel získal třetí místo
Vanovice - Vanovický evangelický kostel získat třetí místo v soutěži 

o nejlépe opravenou památku jižní Moravy za kostelem sv. Mikuláše 
z Tvarožné u Brna a prvním kostelem ve Valtrovicích na Znojemsku. 
O pořadí rozhodlo hlasování veřejnosti. Lidé odevzdali celkem osm ti-
síc hlasů. V jihomoravském kraji soutěžilo o ocenění celkem třiadvacet 
památek. Cílem ankety je zvýšit zájem veřejnosti o památky v regionu 
a přimět jejich majitele k lepší péči o ně.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Výroba piva má 
v tuzemsku bohatou tradici. Jak 
tomu bylo v minulosti v našem 
regionu se snaží zmapovat nová 
výstava v Muzeu Boskovicka 
s názvem Když se v Boskovicích 
vařilo pivo. 

Výstava chce upozornit na toto 
významné odvětví potravinářské 
výroby v historickém kontextu 
a připomenout historii vaření piva 
v Boskovicích i v regionu. V Bo-
skovicích vedle sebe existovaly 
po staletí dva pivovary – pan-
ský neboli knížecí a měšťanský, 
a v letošním roce si připomeneme 
výročí 340 let od postavení pan-
ského pivovaru.

K výstavě bude připravena 
řada doprovodných programů 
– přednášky, komentované pro-
hlídky a degustace. K vidění bude 
v návštěvních hodinách muzea do 
29. června.  Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

RECENZE: Sliby chyby
Mnoho z nás asi nevidělo, prý skvostnou, fi lmovou komedii Billyho 

Wildera „Byt“. Z ní totiž vychází zápletka muzikálu Sliby chyby, posí-
lená jmény jako Neil Simon - libretista, skladatel Burt Bacharach a tex-
tař Hal David. Jde ovšem o konec šedesátých let, kdy muzikál nadchl 
Broadway a dosáhl 1 280 repríz. U nás se hrál už v roce 1971 na Nové 
scéně v Bratislavě v překladu Milana Lasici,1972 v Olomouci, v Praze. 
Děj muzikálu je dost poplatný době vzniku. Obrovský kolos pojišťovny 

a v něm tisíce úředníčků, snažících se o postup v kariéře. Je třeba se 
spoléhat na protekci, přímluvy a nebo - na byt. Ten vlastní hrdina muzi-
kálu Chuck Baxter. Ne že by ho napadlo byt přímo nabízet, ale jednou 
v malém bistru potkal pana Vanderhofa se slečnou. Pan Vanderhof byl 
šéf jednoho oddělení od nich z podniku a neměl se slečnou jaksi kam jít. 
Když slyšel, že Chuck jde domů a to do vlastního bytu - nemusím snad 
víc popisovat. Tady udělal Chuck tu velkou chybu, nad níž pak tolikrát 
přemýšlel. Nedovedl odříct a rázně říct ne. Ale měl za to slíbenou pří-
mluvu a taky, o čem by se dál hrálo? V krátké době vznikla vysoce orga-
nizovaná klika šéfů, mezi nimiž koloval klíček od bytu a byl vypracován 
přesný týdenní plán, kdo v který den v týdnu byt použije.

Ženskou hrdinkou je Fran Kubelikova, servírka z ředitelské jídelny, 
nešťastně zamilovaná do pana Scheldraka, Chuckova šéfa. Jenže právě 
tu tajně miluje Chuck. Když si k tomu přidáte nějaké ty drbny z kancelá-
ří, fi gurky z barů, kam Chuck chodí, aby nebyl doma - máte obraz bídy, 
do které se Chuck neodvratně řítí. Že by to tak beznadějně skončilo? Ne, 
je zde optimista dr. Dreyfuss, Chuckův soused, který drží palce tajné lás-
ce Chucka a jsou zrovna Vánoce, fi remní večírek a všechno se tak nějak 
zamotá a pak zase krásně rozmotá.

Začátek hry je poněkud rozvláčný a dostává spád až při Chuckově roz-
mluvě s šéfem, panem Scheldrakem. Představují je herci Lukáš Janota 
jako Chuck a Igor Ondříček. Oba výborní. Postavu obyčejného úřed-
níčka Lukáš Janota přímo vystřihl. Úžasný je Ladislav Kolář v postavě 
dr. Dreyfusse. V této hře je jen jedna role alternovaná, a to role barové 
dámičky Marge. Viděla jsem Terezu Martinkovou, je nepřekonatelná. 
Druhou takovou komičku divadlo nemá. Role Fran Kubelikove sedla 
Martě Matějové, trochu stydlivá, trochu nesmělá s tajnými plány. Tajné 
plány měl jistě i režisér Stano Slovák a dá se říct, že mu vyšly. Tak pokud 
chcete zavzpomínat na „zlatá šedesátá“ i s několika hudebními hity, jste 
zváni.  Naďa Parmová

Představení. Co si slibují Tereza Mar  nková a Lukáš Janota? 
 Foto archiv MdB

Výstava mapuje historii 
vojenského prostoru u Vyškova

Blansko - Muzeum Blansko zve od pátku na novou výstavu. Expozice 
nese název Vojenský prostor – Vstup zakázán a věnuje se historii újezdu 
Březina u Vyškova. K vidění bude na blanenském zámku do 22. června.

Výstavu uspořádali členové Vojensko-historického sdružení Stříbrná, 
které se historií výcvikového prostoru zabývá. Návštěvníkům představu-
jí vznik vojenského území a jeho fungování během první republiky a pak 
také v době okupace za druhé světové války. 

„Na výstavě máme zmapována období mezi léty 1934 až 1939, čili 
československou éru, kdy tam budovala a cvičila naše armáda, a potom 
je to období 1939 až 1945, kdy prostor převzala německá branná moc 
a cvičily se tam německé jednotky,“ upřesňuje Zdeněk Chmelař ze sdru-
žení Stříbrná s tím, že expozice se už před tím objevila v muzeích v Pro-
stějově a ve Vyškově.

V Malé výstavní síni blanenského zámku je k vidění množství dobo-
vých fotografi í a předmětů, které souvisí s oběma armádami. Informa-
ce mohou návštěvníci čerpat také z výstavních panelů. Sehnat potřebné 
údaje přitom vůbec nebylo lehké.

„Zpočátku jsme vycházeli pouze z toho, co lze vidět a najít přímo na 
místě. Po čase jsme ale nalezli zdroje v různých archívech a začali jsme 
také zpovídat pamětníky. Zdrojů je už spousta, člověk si dává dohro-
mady nějakou mozaiku a pak se diví, jak to do sebe krásně zapadne,“ 
podotýká Chmelař. 

Dnešní vojenský Újezd Březina u Vyškova založila v roce 1934 čes-
koslovenská armáda, která tehdy usilovala o stálé cvičiště na Moravě. 
Během okupace pak prostor zabralo německé vojsko. Wehrmacht roz-
šiřoval hranice území a kvůli tomu tehdejší úřady vystěhovaly tisíce 
obyvatel okolních obcí. Po válce výcvikový prostor, který těsně sousedí 
s okresem Blansko, opět převzala československá armáda. Pro potřeby 
vojska slouží do současnosti.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Nemocnice si připomněla 25 let 
hemodialyzačního střediska

Blansko - V blanenské nemocnici už pětadvacet let funguje hemo-
dialyzační středisko. V provozu je od 4. července 1988. Nemocnice si 
výročí připomněla uspořádáním celorepublikového 39. pracovního nef-
rologického dne České nefrologické společnosti.

Podle tiskové mluvčí blanenské nemocnice Kateřiny Ostré, hemodi-
alyzační středisko během uplynulých pětadvaceti let provedlo více než 
170 tisíc hemodialýz, tedy očištění krve u pacientů se selháním ledvin. 
Důležitou součástí péče střediska je také příprava pacientů na transplan-
taci ledviny.

Pracovní nefrologický den nabídl bohatý odborný program. Vystou-
pili na něm přední čeští odborníci. Jejich prezentace se týkaly vývoje 
hemodialýzy, peritoneální dialýzy, transplantací a technického pokroku 
za posledních pětadvacet let.  (hrr)

 Foto Bohuslav Alexandr Foto Bohuslav Alexandr

Soutěž o vstupenky do 
Wellness Kuřim

Redakce Zrcadla připravila společně s Wellness Kuřim soutěž o vstu-
penky do relaxačního centra.
Stačí odpovědět na tři otázky. Dvě jsou zveřejněny níže, tu tře   
v průběhu týdne zveřejníme na internetových stránkách.

1. Kolikátý rok vychází Zrcadlo Blanenska a Boskovicka?
2. Jakou adresu mají nové webové stránky Zrcadla?

Své odpovědi zasílejte do konce dubna na adresu redakce Sokolská 
13, 680 01  Boskovice nebo na e-mail redakce@zrcadlo.net.



  6 ŠKOLY
V Černé Hoře křtili školní CD, 

obsahuje patnáct písní
Černá Hora - V sobotu 29. 

března se černohorská tělocvična 
proměnila k nepoznání. Stala se 
důstojným a útulným místem pro 
slavnostní křest nového školního 
CD. To letošní obsahuje celkem 
patnáct písní. 

Jsme hrdí na to, že dvě z nich 
jsou naše vlastní. Během šesti let 
jsme již vydali tři hudební nosiče, 
které tvoří sérii nazvanou Vánoční 
zpívání, Zpívání nejen pro Popel-
ky a Zpívání mezi nebem a zemí. 
O návrh obalu se tentokrát postaral 
žák devátého ročníku Filip Zacho-
val. Snažili jsme se do projektu 
zapojit co nejvíce dětí a ukázat 
jejich rodičům, že se s nimi dají 
dělat zajímavé hudební programy 
a rozvíjet tak u žáků ještě větší 
zájem o zpěv a hudbu vůbec. 

Slavnost byla zahájena úvodním 
programem, ve kterém se předsta-
vili interpreti jednotlivých písní. 
Program byl umocněn i prezen-
tací fotografi í, které doprovázely 
jak sólové, tak i sborové písně. 
Součástí hudební přehlídky byla 
i taneční čísla, kterými se předsta-
vil klub Nely, působící při základ-
ní škole již řadu let. Pestré kostý-
my tanečníků, projekce a osvětlení 
dodávaly přehlídce tu pravou svá-
teční náladu. Ta se postupně pře-

nesla i na obecenstvo, které velice 
spontánně reagovalo na jednotlivá 
vystoupení. Potlesk doprovázel 
všechna taneční i pěvecká čísla. 

V průběhu večera nebyla nouze 
ani o humorné okamžiky, jak už 
to u „ přímých přenosů“ bývá, ale 
vše se neslo v důstojné a sváteční 
atmosféře. Výkony dětí byly na 
opravdu profesionální úrovni a na 

jevišti i v hledišti panovala všeo-
becná spokojenost. Ve druhé části 
programu proběhl slavnostní křest 
CD. Jeho kmotry se stali senátor 
Jozef Regec, starosta městyse pan 
Ondřej Měšťan a ředitel školy 
Vlastimil Šíbl. Všichni tři popřá-
li cédéčku hodně spokojených 
posluchačů a dětem spoustu rado-
sti ze zpívání. Na závěr sobotního 

večera bylo připraveno bohaté 
občerstvení a děti si společně při-
píjely šampaňským. Vzduchem 
létaly rychlé špunty jako o život. 
Prostě zábava jak má být. Věříme, 
že jsme všechny přítomné potěšili 
a podělili jsme se s nimi o radost, 
kterou nám podobné akce přináše-
jí.  Za organizátory a nahrávací 
 tým Jana Kubelková

Letovice - Comenius - Green 
Energy for a Clean Eearth – tak 
zní název projektu, kterého jsme 
se zúčastnili v období od 1. do 
14. března. Místem konání bylo 
rumunské město Voinesti, ve kte-
rém sídlí naše partnerská střední 
škola. 

V neděli jsme se s našimi 
rumunskými kamarády vydali do 
města Brašov na prohlídku hradu 
Bran, kde podle pověsti stvořené 
známým anglickým spisovate-
lem Bramem Stokerem žil hrabě 
Drákula. Tento hrad je udržovaný 
a stále ještě vybavený původním 
nábytkem, který vyvolává dojem 
jako by zde rumunští vládci stále 
přebývali. Hrad v nás zanechal 
spoustu krásných vzpomínek.

A protože jsme do Rumunska 
nepřijeli jen obdivovat místní 
pamětihodnosti, hned v pondě-
lí jsme začali pracovat na našem 
projektu. Vyzkoušeli jsme si zapo-
jení fotovoltaického panelu přímo 
ve škole, vytvořili jsme česko-
anglicko-rumunský slovník, který 
obsahuje několik stovek nejpouží-

vanějších slov a frází. Také jsme 
se zabývali obnovitelnou energií. 
Na toto téma jsme vždy ve smíše-
ných dvojicích vytvořili prezenta-
ce, které byly opět ve všech třech 
komunikačních jazycích. S obsa-
hem jsme samozřejmě seznámili 
i naše spolužáky a partnery. Nej-
větším zážitkem bylo, když čeští 
studenti zkusili číst text rumunsky 
a naopak. 

Vzhledem k tomu, že student 
nemůže čerpat jen teoretické zna-
losti z knih, či internetu, vydali 
jsme se navštívit přečerpávací 
a fotovoltaickou elektrárnu. Naše 
první zastávka vedla do přečerpá-
vací elektrárny v horách. Cílem 
této stavby je vyrovnávat energe-
tické napětí v oběhu, což zname-
ná, že v době, kdy se elektřiny 
spotřebovává nejvíce, ji elektrárna 
vyrábí a například v noci, kdy je 
elektřiny, nadbytek ji spotřebo-
vává. Elektrárna byla vystavěna 
v padesátých letech minulého 
století a celá naše skupina ocenila 
původní zařízení celé elektrárny. 
Abychom však nezůstali jen u jed-

noho druhu obnovitelné energie, 
vedly naše kroky k fotovoltaické 
elektrárně jen několik málo kilo-
metrů od Bukurešti. Provozovatel 
solární elektrárny nám představil, 
jak celý proces funguje, jak jsou 
data vyhodnocována počítačem 
a naši pozornost upoutal i tím, že 
je celá elektrárna natolik vybave-
ná moderními technologiemi, že 
jde v podstatě řídit přes mobilní 
telefon. 

Mezi další exkurze patřila náv-
štěva tělocvičny v provinčním 
městě Targovišti, vytápěné solár-
ními články. Tyto články zajišťují 
rovněž i ohřev vody v celé budově. 
Provozovatel tohoto objektu také 
vyslovil myšlenku, že fotovoltaika 
znamená budoucnost.

Také jsme navštívili fakultu 
elektroinženýrství a nanotech-
nologie. Ta se v současné době 
dokončuje a studenti na ni nastou-
pí od října. „Je to budova, která 
je doposud jediná ve všech stá-
tech bývalého východního bloku. 
Na jednom místě můžeme vidět 
využívání ekologicky šetrných 

materiálů i energie, ale co je ješ-
tě krásnější, studenti budou právě 
tuto oblast zkoumat a neustále 
zlepšovat. Je to obrovský přínos 
pro další generace,“ řekl nám nej-
vyšší představitel univerzity.

Mimo tematické návštěvy jsme 
zažili mnoho zábavy a poznání. 
V Bukurešti jsme navštívili tzv. 
Ceauceskův palác, který svým 
monstrózním pojetím a prezentací 
moci a bohatství jistě patří mezi 
světové unikáty. Velkým zážit-
kem pro nás byla návštěva býva-
lého hlavního města – Targoviště, 
v němž se nachází bývalé sídlo 
panovníka. Jistě nepopsatelným 
zážitkem, především pro milov-
níky jablek, musela pak být náv-
štěva největší šlechtitelské stanice 
v celém Rumunsku.

Závěrem chci poděkovat peda-
gogům, kteří se nám po celou 
dobu pobytu věnovali a kteří celý 
projekt připravili. A jak jsme se při 
zpáteční cestě všichni shodli, bylo 
to tam prostě super!

Pavel Horáček,
student třídy EV4

Studen   Masarykovy střední školy v Rumunsku

Mladí matema  ci ze Salmovky
Blansko - To, že matematika nepatří mezi oblíbené předměty, je zná-

mou věcí a stálým problémem. Přesto se na naší škole najdou děti, které 
jsou matematice ochotny věnovat i část svého volného času. Pro ně není 
problém přemýšlet, zkoušet a hledat řešení netradičních úloh, řešit zápal-
kové či číselné rébusy nebo prokázat svoji početní zběhlost v souboji 
s časem na počítačích. To vše prokazují již několik let žáci 4. a 5. ročníku 
při matematické soutěži s názvem Matýsek a Mates. Proč takový název? 
Protože hlavní odměnou pro vítěze jsou sošky malých počtářů Matýska 
a staršího Matesa. I když pochvalu si zaslouží všichni, kteří vydrželi až 
do konce, vítěz může být jen jeden. Tím se stal v mladší kategorii Vít 
Špidla a ve starší Karolína Seďová.

 Darja Tesařová, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Boskovice - Každý čtvrtek nav-
štěvuji společně se spolužačkami 
v rámci pedagogické praxe školní 
družinu základní školy na Sušilo-
vě ulici v Boskovicích. Snažíme 
se, aby čtvrteční odpoledne bylo 
pro děti příjemné a zajímavé.

Březen je Měsíc knihy, a mě 
při této příležitost napadlo oslovit 
moji známou, paní spisovatelku 
Zuzanu Kopeckou, a požádat ji, 
zda by pro děti neudělala besedu. 
Velmi si cením, že si na nás i při 
svém velkém časovém vytížení 
našla čas a 20. března 2014 děti 
ve školní družině navštívila. 

Děti se na besedu těšily, někte-
ré si přinesly i autorčiny knížky. 
Poslechly si milé vyprávění 
o vydaných knížkách, proložené 
vtipy a hádankami. Všechny zau-
jatě poslouchaly. Paní spisova-
telka vyprávěla, jak vydala první 
knížku „Básničky od srdíčka“, 
na ni navazovaly „Hádanky od 
srdíčka“. Nepíše jen básničky, ale 
také pohádky  uspořádané v kni-

Beseda od srdíčka v Boskovicích
ze „Špalíček pohádek“. Napsa-
la také knížku receptů „Dětská 
kuchařka“, ve které si přijdou na 
své i malí kuchaři. Není jen spi-
sovatelka, ale i ilustrátorka, pěk-
nými obrázky vyzdobila knihu 
Vlastimila Peška „Dlouhý, Širo-
ký a Bystrozraký“. 

Děti projevily velký zájem 
a zahrnuly paní spisovatelku 
mnoha dotazy. Zajímavé postře-
hy a nápady pro naši praxi jsme 
se dozvěděly i my, studentky. 
Na závěr jsme všichni jako malý 
dárek dostali časopis Míša, které-
ho je Zuzana Kopecká autorkou. 

Dnešní odpoledne se líbilo 
všem, studentkám Střední peda-
gogické školy v Boskovicích, 
a dětem, které si kromě spiso-
vatelčina autogramu v časopise 
odnesly i mnoho nových infor-
mací a zážitků 

Eva Sedláková, studentka 4. 
A oboru Předškolní 

a mimoškolní pedagogika, 
SPgŠ Boskovice

Blanenský Ekonomický tým 
2014 bodoval v Praze

Blansko - Dne 17. března 2014 jsme v odpoledních hodinách odjeli 
vlakem z Blanska reprezentovat Obchodní akademii a Střední zdravot-
nickou školu v Blansku jako tříčlenný tým studentů čtvrtých ročníků 
oboru Obchodní akademie v soutěži Ekonomický tým 2014 II. 

Byl to již dvanáctý ročník a letos soutěž pořádala Obchodní akademie 
Heroldovy sady v Praze. Podmínkou pro účast ve fi nále bylo zpracování 
projektové práce na zadané téma. Naše projektová práce byla ohodno-
cena odbornou komisí velmi kladně. Tuto podmínku splnilo celkem 25 
týmů z celé České republiky, které se následně utkaly v Praze v celore-
publikovém fi nále.

V úterý ráno jsme se z hotelu přesunuli na Obchodní akademii Herol-
dovy sady. Po registraci a zahájení soutěže přišel na řadu test, který se 
skládal z 80 otázek s časovou dotací 60 minut. Otázky měly prověřit naše 
znalosti z účetnictví, ekonomiky, práva i informačních technologií. Test 
jsme plnili jako tým, rozdělili jsme si práci a spoléhali se jeden na druhé-
ho. Obávanou součástí soutěže byla prezentace na neznámé ekonomické 
téma, které jsme si losovali. Po třicetiminutové přípravě jsme téma pre-
zentovali před odbornou komisí. Vylosovali jsme si: Máme dovážet do 
ČR výrobky, které jsme schopni sami vyprodukovat?

Pro uvolnění atmosféry organizátoři soutěže připravili vědomostní 
hru, v které šlo spíše o přesnost. Učitelé podstoupili soutěž, ve které 
rozhodovala rychlost.

Závěr soutěže patřil samotnému vyhlášení hlavní soutěže Ekonomic-
ký tým roku 2014 II. Zvládli jsme to! Umístili jsme se na pěkném 10. 
místě. „Nechali jsme za sebou“ střední školy z velkých měst, jako např. 
týmy z Liberce, Ostravy a dvě pražské obchodní akademie.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Ing. Haně Horákové za odbor-
nou pomoc a psychickou podporu, která napomohla k našemu dobrému 
umístění.  Jana Handlová, Patrik Kučera a Adéla Hartlová, 

 studenti OA a SZdŠ Blansko

Děti a žáci ze Křtin navštěvují 
obyvatele Domova Santini

Křtiny - Ve středu 2. dubna navštívily děti z mateřské školy obyvatele 
Domova Santini, což je domov seniorů se zvláštním režimem, s kulturním 
pásmem písniček a básniček, aby je potěšily s přicházejícím jarem a pře-
daly jim drobné dárečky, které samy vytvořily. Obyvatelé Domova je za 
jejich snahu odměnili rozzářeným úsměvem, potleskem a sladkostmi.

Toto vystoupení navázalo na předcházející spolupráci, kdy děti z mateřské 
školy a žáci základní školy přinesli zdejším obyvatelům rozptýlení v podobě 
podzimního a mikulášského vystoupení. V podzimním období zase mobil-
ní obyvatelé Domova navštívili školu, prohlédli si jednotlivé třídy, odborné 
učebny, tělocvičnu a další prostory školy. Největší radost však měli ze shle-
dání s dětmi, které jim byly předvést své kulturní pásmo.

Tato setkání nejmladší a nejstarší generace jsou vždy plná emocí, při-
nášejí oběma stranám nezapomenutelné zážitky a obohacení života.

 RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny

Voda pro život i pro radost
Jabloňany - Není dne, abychom se s vodou nesetkávali. Je hlavním zdro-

jem našeho života. S vodou a jejími podobami se žáci setkávají od raného 
období svého života. Málokdy se však zamýšlejí nad tím, kde se všechna 
voda bere, jaká je její „cesta“ v přírodě. 

V měsíci březnu, kdy se slaví Světový den vody, jsme si s dětmi vytvořili 
v ZŠ Jabloňany projekt, při kterém se postupně seznámily s vodou ve všech 
oblastech. 

Projekt byl zaměřen na poznávání přírody - koloběhu vody, ochranu 
životního prostředí. Byl kladen důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, 
na její pozorování a poznávání. Děti byly vedeny k ekologickému myšlení 
a jednání na základě vlastních prožitků, zážitků a zkušeností, k pozitivnímu 
vztahu k vodě a přírodě i k šetření vodou.

Plnily různé úkoly do pracovních listů, zkoumaly koloběh vody v přírodě, 
malovaly do kapičky vody (vystřižené z papíru) využití vody. Netradiční 
technikou quilling si vyrobily obrázky s mořskými živočichy. Naučily se 
písničky Voda, voděnka a Holka modrooká. Děti získaly jednotlivé informa-
ce, zkušenosti a poznatky, které uplatní ve svém životě. Chraňme vodu jako 
vzácný poklad!  Pracovníci ZŠ Jabloňany



Bohumil Hlaváček

Blansko - Minulý víkend bla-
nenští fotbalisté přivezli z Bys-
třice všechny body za výhru, její 
výše byla navíc drtivá, přestože 
průběh utkání byl vcelku vyrov-
naný. Tuto sobotu Hodonín držel 
s domácími dlouho krok a poté, 
co se mu podařilo srovnat jejich 
hubený náskok. Málokdo věřil, 
že se Blansko ještě nadechne. 
Netrvalo to však dlouho a přišel 
bleskový zvrat. Tři parádní bran-
ky znamenaly opět jasné vítězství 
Blanska. „Nehrajeme momentál-
ně zrovna nějak atraktivní fotbal, 
ale body jsou body. A na ně se 
hraje,“ byl spokojený trenér Jiří 
Hajský. 

FK Blansko – RSM Hodo-
nín 4:1 (1:0). Branky: 80. a 84. 
Koudelka, 45+1. Müller, 82. Trtí-
lek - 79. Pospiš. Blansko: Juran - 
Gromský, Müller, Čoupek, Buch-
ta (88. Vágner) - Skoupý (62. 
Horáček), Šplíchal, T. Zouhar 
(89. Hepp), Pospíšil (85. Pokor-

ný) - Trtílek, Koudelka (86. Han-
sl). Diváků: 320.

Kapitánskou pásku převzal za 
zraněného Nečase zkušený Čou-
pek a premiéra v této roli mu 
vyšla. Dárek v podobě výhry, 
který si přál, dostal k šedesátinám 
dlouholetý blanenský hráč a sou-
časný vedoucí prvního mužstva 
František Fiala. Byly to ale trochu 
nervy, rozhodovalo se v poslední 
fázi utkání. 

Zápas v první půli nebyl nijak 
atraktivní. Hosté pozorně bránili 
a mladé pušky Trtílka a Koudelku 
nepouštěli vůbec na dostřel. Dru-
hý jmenovaný však přesto ve 20. 
minutě po centru Pospíšila z úhlu 
těsně minul. I Juran musel dva-
krát zasahovat. Když už se zdálo, 
že branku v první pětačtyřicetimi-
nutovce nikdo neuvidí, ti, co šli 
předčasně na klobásu a pivo, o ni 
přišli. Po rohu Čoupka a posunutí 
Šplíchala zblízka míč dotlačil za 
Navrátilova záda Müller – 1:0. 
Hned po rozehrávce se šlo do 
šaten.

Hodonín změnil styl hry, toužil 
po vyrovnání. V 69. minutě moh-
la být v jeho prospěch pískána 
penalta, rozhodčí ale přimhouřil 
oko. O deset minut později ale 
přece jenom zahřmělo. Přišel 
brejk hostí a po dorážce Pospi-
še se radovali – 1:1. Naštěstí 
Blansko odpovědělo nejlepším 
možným způsobem. Neuplynu-
la ani minuta a po Horáčkově 
pasu na Trtílka přišel přízemní 
centr a Koudelka mířil přesně 
– 2:1. Krátce na to přišla defi-
nitiva pro zlomené hosty. Roli 
nahravače a střelce si tentokrát 
Koudelka s Trtílkem vyměnili – 
3:1. A v 84. minutě ještě završil 
smrtící čtyřminutovku tentokrát 
přesnou střelou ze standardky 
opět Jan Koudelka – 4:1. 

Další výsledky: Líšeň – Taso-
vice 3:0 (1:0). Napajedla – Sta-
rá Říše 0:3 (0:2). Uherský Brod 
– Bystřice nad Pernštejnem 1:4 
(0:3). Bohunice – Polná 2:1 (1:0). 
Velké Meziříčí – Rosice 0:2 (0:1). 
Vrchovina – Bystrc 2:1 (0:1). Pel-
hřimov – Vyškov 3:4 (2:1).
  1.  Vyškov  20  14  5  1  46:17  47
  2.  Líšeň  20  12  4  4  40:17  40
  3.  Rosice  20  12  2  6  40:23  38
  4.  Polná  20  10  4  6  34:29  34 
  5.  Vrchovina  20  9  5  6  20:18  32
  6.  V. Meziříčí  20  9  4  7  26:23  31
  7.  Blansko  20  7  6  7  35:30  27
  8.  Stará Říše  20  6  8  6  23:23  26
  9.  Pelhřimov  20  7  4  9  35:38  25
  10.  Bystrc  20  6  6  8  30:30  24
  11.  Hodonín  20  5  9  6  23:28  24
  12.  Uh. Brod  20  6  6  8  19:32  24
  13.  Tasovice  20  5  5  10  23:32  20
  14.  Bystřice  20  4  5  11  21:37  17
  15.  Bohunice  20  4  4  12  23:42  16
  16.  Napajedla  20  4  3  13  18:37  15

Hrálo se minulý víkend
SK Bystřice nad Pernštej-

nem – FK Blansko 1:5 (1:2). 
Branky: 16. Čech - 34. Koudelka, 
40. M. Skoupý, 56. Čoupek, 82. 
Trtílek, 89. Hepp. Blansko: Juran 
- Gromský, Müller, Čoupek, Šplí-
chal - M. Skoupý (46. Pospíšil), 
Horáček (75. Pokorný), T. Zouhar 
(60. Buchta), Nečas (80. Hepp) - 
Trtílek, Koudelka. Trenér: Jiří 
Hajský.

Blansko zvítězilo výrazným 
rozdílem. Domácí ale až tak sla-
bí nebyli. Vedli a odpadli až po 

třetí brance hostí, kteří pak utká-
ní dovedli do zdárného konce.

Domácí vedli od 16. minuty 
po brance Davida Čecha. V tla-
ku pokračovali, ale díky dobré 
defenzivě Blanska zaštítěné navíc 
výborným Juranem, se již do dal-
ší změny skóre nedostali. Naopak 
po Horáčkově příhře Nečasovi, 
který pak našel Koudelku, přišlo 
vyrovnání ve 34. minutě. Do změ-
ny stran ještě přišlo navýšení skó-
re pro hosty, když Trtílkovu stře-
lu na Novotného dorazil důrazný 
Skoupý. V 56. minutě přišel výše 
zmíněný rozhodující gól. Plány 

trenéra Hajského, že Petr Čoupek 
bude důležitý pro tým z hlediska 
zahrávání standardních situací, se 
naplnily. Jeho střela z přímého 
kopu znamenala třetí trefu Blan-
ska. V závěrečné desetiminutov-
ce ještě Trtílek a Hepp zvýraznili 
výhru hostí.

Další výsledky: Hodonín 
– Bohunice 3:1 (1:1), Vyškov 
– Napajedla 3:1 (0:1), Rosice – 
Vrchovina 0:1 (0:1), Líšeň – Vel-
ké Meziříčí 4:1 (2:1), Tasovice 
– Polná 1:0 (1:0), Stará Říše – 
Uherský Brod 0:0, Bystrc – Pel-
hřimov 1:1 (0:1).
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Blansko se po dvou vyhraných utkáních posunulo do středu tabulky moravskoslezské divize

Devět branek v sí  ch soupeřů potěšilo fanoušky

Neděle 20. dubna v 16 hod.

Ráječko – Jevišovice

Sobota 26. dubna v 16 hod.

Blansko – Bohunice

Pozvánka na fotbal

Vladimír Jirůšek

Svatá Kateřina - Stojíme na 
prahu třetí sezóny a tak je posled-
ní chvilka času na ohlédnutí se 
za tou loňskou, která Romaně 
Tomáškové přinesla dosud nej-
větší úspěchy v její kariéře, když 
získala titul mistryně České 
republiky. To se zatím v téměř 
šedesátileté historii domácího 
šampionátu zástupkyni něžného 
pohlaví podařilo teprve podru-
hé. No a jako třešnička na dortu 
pak bylo třetí místo v celkové 
klasifikaci mezinárodního seri-
álu Alpe-Adria Championship, 
což bylo ve třídě 125 GP/Moto3 
nejlepším umístěním českého 
zástupce.

I proto byla zimní přestávka 
pro ni i ostatní členy našeho PaM 
Racing Teamu vyplněna poměrně 
příjemnými povinnostmi, počína-
je převzetím poháru pro mistra 
ČR v Praze, přes účast na tradiční 
Mikulášské autogramiádě v Brně, 
při příležitosti vydání knihy zná-
mého fotografa Vladimíra Rejdy, 
která každoročně mapuje dění 
na světových i domácích tratích. 
Romaniny úspěchy pochopitel-
ně nezůstaly nepovšimnuty ani 
v anketách o nejlepší sportovce 
města i regionu, vyhlašovaných 
každoročně sportovní komisí při 
MÚ Blansko a redakcí sportu 
v regionálním tisku. Tato oceně-

ní nezůstala utajena ani divákům 
regionální TV. Všech těchto oce-
nění si Romča velice váží, neboť 
vyvažují její poctivou přípravu 
i samotné sportovní výkony na 
tratích doma i v zahraničí.

Tolik tedy k loňské sezóně. 
Nyní však před námi stojí ta 
nová. I v r.2014 chceme, aby byla 
úspěšná. Jenže, jen chtít nestačí. 
I proto jsme se pustili s chutí do 
náročné práce. Je jasné, že Roma-
nina motorka potřebuje ve třetím 
roce „života“ pořádnou ozdrav-
nou kůru. To si vzal na starost šéf 
týmu Pavel, společně se zlatýma 
českýma ručičkama ladiče Lubo-

še. To, jestli bude jejich práce 
úspěšná, se pozná až na trati, ale 
už dnes si za svoji práci zaslouží 
obdiv. A nejen oni, ale celá řada 
dalších nejmenovaných lidí, kte-
ří nám pomáhají a fandí. Velké 
poděkování patří i všem našim 
sponzorům, jejichž řady se i díky 
Romčiným výsledkům rozrůsta-
jí, což se v dnešní ekonomicky 
složité době rovná zázraku. Ale 
i zázraky se občas dějí.

Pokud se týká cílů, kterých 
chceme v nové sezóně dosáh-
nout, tak ty nejsou pro náš tým 
malé. Romana by velice ráda 
zopakovala své umístění v domá-

cím šampionátu,.Hlavním cílem 
však zůstává co nejlepší umístění 
v Alpsko-Jadranském šampioná-
tu. Tam bude mít velice silnou 
konkurenci v podobě továrního 
týmu FGR z Ústí n. Orlicí a jejich 
jezdce M. Gbelce, který, pokud 
bude mít volné termíny v Red 
Bull Rookies šampionátu, kam 
se loni kvalifi koval, bude v A-A 
startovat se strojem, který jezdil 
i v MS. K tomu je nutno připočíst 
i zahraniční soupeře, o jejichž síle 
zatím nevíme nic. Ale proč sta-
hovat kalhoty, když brod je ješ-
tě daleko? Romana by se velice 
ráda už konečně prosadila i do již 
zmíněného Red Bull šampionátu 
mladých nadějí. Dvakrát už ve 
Španělsku zkoušela projít přís-
ným kvalifi kačním výběrem, tak 
do třetice by to snad mohlo vyjít. 
To je však zatím daleko, nejprve 
je třeba úspěšně absolvovat letoš-
ní sezónu, na kterou se Romča 
velice těší, protože pokud vyjde 
náš plán, tak by letos poprvé měla 
absolvovat všech 12 závodů šam-
pionátu A-A.

Celý tým PaM racingu pak má 
na prahu nové sezóny ještě jedno 
opravdu veliké přání. A sice, aby 
se po vážných zdravotních pro-
blémech do našich řad opět co 
nejdříve v plné síle vrátil dobrý 
duch a skutečný „GURU“ našeho 
týmu, pan Ota Hilburger. Všichni 
na něj čekáme!  

Romana Tomášková se chystá na sezónu

Romana Tomášková.  Foto archivRomana Tomášková.  Foto archiv

Peče  cí gól. Čtvrtou branku dal Hodonínu nádherně ze standardky Jan Koudelka.  Foto Bohumil Hlaváček

Oslavenec. Před utkáním dostal k šedesá  nám dárek Fran  šek Fiala. Druhý v podobě tří bodů pak přidali hráči 
Blanska po něm. Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - Čtvrté místo. Chvíli 
to vypadalo dokonce na atak na 
prvoligový titul, po sérii neúspě-
chů ale přišel propad v tabulce na 
konečnou nepopulární brambo-
rovou pozici. Být v republikové 
špičce již několik let je krásné, 
letošní výsledek ale má pro děv-
čata z blanenské kuželny trochu 
hořkou příchuť. Ambice měla 
větší.

Svůj osmnáctý mistrovský titul 
získaly hráčky Slavie Praha, od 
roku 2007 nepřetržitě. V dresu 
Blanska byly největšími oporami 
Zuzana Musilová, s průměrem 
553,9 sedmá nejlepší v soutěži 
a Zdeňka Ševčíková, druhá nej-
užitečnější hráčka ligy v zisku 
bodů pro mužstvo. Mezi nejlepší 
pětadvacítku v lize se vešly ještě 
Lenka Kalová a Lucie Nevřivo-
vá.

V předposledním kole vyhrály 

Blanenšťačky z důvodu nedo-
stavení soupeřek kontumačně se 
sestupujícími Spořicemi, se sou-
těží se pak v sobotu rozloučily 
prohrou na kuželně v Duchcově, 
když na body dosáhly Ševčíková, 
Nevřivová a Musilová. 

1. liga ženy: KK Blansko 
– Sokol Spořice 8:0 kont. TJ 
Sokol Duchcov – KK Blansko 
5:3 (3311:3246), Ševčíková 563, 
Nevřivová 532, Daňková 545, 
Musilová Z. 563, Lahodová 492, 
Kalová 551.  (bh)
  1.  Slavia  22  17  2  3  118,5:57,5  36
  2.  Val. Meziříčí  22  16  1  5  111,5:64,5  33
  3.  Přerov  22  14  0  8  101,5:74,5  28
  4.  Blansko  22  11  2  9  101,0:75,0  24
  5.  Zlín  22  11  2  9  90,0:86,0  24
  6.  Zábřeh  22  10  3  9  88,0:88,0  23
  7.  Duchcov  22  9  2  11  84,0:92,0  20
  8.  Náchod  22  8  3  11  84,0:92,0  19
  9.  Husovice  22  6  4  12  73,5:102,5  16
  10.  Konstruktiva  22  7  2  13  72,5:103,5  16
  11.  Jičín  22  7  1  14  72,5:103,5  15
  12.  Spořice  22  3  4  15  59,0:117,0  10 

Kuželkářky na ligovou 
medaili nedosáhly

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu



8 úterý 15. dubna 2014 SPORT

Ráječko neuspělo s vedoucími Mutěnicemi. Náprava ale přišla

Vítězství s Kyjovem zařídil Neděla
K   

Úřední začátky muži 16.00, dorost 13.45, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

sobota 19. dubna
I.A třída: Soběšice – Bořitov.
I.B třída: Bohdalice – Lipovec. Blansko B – Rousínov B.
III. třída: Kunštát B – Adamov. Ráječko B – Vísky.
IV. třída: Lipůvka B – Jedovnice B. Doubravice B – Boskovice B. Vilé-
movice B – Cetkovice.
Divize dorost: Pelhřimov – Boskovice (10.15, 12.30). Blansko – Velké 
Meziříčí (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Slavkov – Lipovec (13.30).
I. třída žáci: Bučovice – Rájec-Jestřebí (13.15, 15.00). Boskovice – Tiš-
nov (9.00, 10.45). 
OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec – Cetkovice (16.00).
OP ženy: Ráječko – Drnovice (13.15).

neděle 20. dubna
Divize: Polná – Blansko.
KP: Ráječko – Jevišovice.
I.A třída: Kunštát – Boskovice.
I.B třída: Doubravice – Rájec-Jestřebí.
OP: Jedovnice – Lipůvka. Kotvrdovice – Šošůvka. Olešnice – Kořenec. 
Olomučany – Vavřinec. Vysočany – Vilémovice. Drnovice – Rudice. 
Sloup – Černá Hora.
III. třída: Vranová – Lysice. Letovice – Benešov. Skalice – Knínice. 
Ostrov – Velké Opatovice. Lažany – Svitávka.
IV. třída: Lomnice – Kořenec B. Skalice B – Vavřinec B (13.30). Lažán-
ky – Bořitov B. Voděrady – Svitávka B.
I. třída dorost: Ráječko – Čebín (13.00).
OP dorost: Černá Hora/Bořitov – Svitávka. Rájec-Jestřebí – Sloup/Šo-
šůvka. Lipůvka – Drnovice (13.30). Kotvrdovice – Olomučany. Velké 
Opatovice – Voděrady. Cetkovice – Vísky. Letovice – Knínice (14.00). 
Kunštát/Lysice – Olešnice (10.15).
OP starší žáci 10+1: Lipovec – Svitávka. Velké Opatovice – Sloup/
Vysočany. Letovice – Knínice.
OP starší žáci 7+1: Vísky – Ráječko. Drnovice/Voděrady – Olomučany 
(13.45). Č. Hora/Bořitov – Kotvrdovice.
OP mladší žáci 7+1: Rudice – Olomučany. Adamov – Olešnice/Kunštát 
A. Šošůvka – Olešnice/Kunštát B.
Divize ženy: Kotvrdovice – Kunštát (10.30).
Divize ženy: Heršpice B – Kotvrdovice (11.00). Kunštát – Ivančice 
(10.00).
OP ženy: Lažany – Kostelec (13.15).

středa 23. dubna
OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát B – Adamov (17.30).

pátek 25. dubna
OP starší žáci 10+1: Knínice – Velké Opatovice (17.00).
OP starší žáci 7+1: Olomučany – Černá Hora/Bořitov (17.00).

sobota 26. dubna
Divize: Blansko – Bohunice.
I.A třída: Bořitov – Miroslav. Dobšice – Kunštát.
I.B třída: Čebín – Blansko B.
OP: Sloup – Jedovnice. Rudice – Vysočany.
III. třída: Velké Opatovice – Skalice.
IV. třída: Svitávka B – Lažánky (14.00). Bořitov B – Cetkovice (13.45). 
Vilémovice B – Skalice (16.30). Vavřinec B – Lomnice.
Divize dorost: Žďár – Blansko (13.45, 16.00). Bystrc – Boskovice 
(10.00, 12.15).
OP dorost: Drnovice – Rájec-Jestřebí. Sloup/Šošůvka – ČH/Bořitov 
(13.00). Knínice – Cetkovice (16.00). Vísky – Velké Opatovice (15.00).
KP žáci: Blansko – ČAFC 2011 (10.00, 11.45).
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Vísky (14.00).

neděle 27. dubna
KP: Sparta Brno – Ráječko.
I.A třída: Boskovice – Šlapanice.
I.B třída: Lipovec – Doubravice. Rájec-Jestřebí – Medlánky.
OP: Černá Hora – Drnovice. Vilémovice – Olomučany. Vavřinec – Oleš-
nice. Kořenec – Kotvrdovice. Šošůvka – Lipůvka. 
III. třída: Lažany – Vranová. Svitávka – Ráječko B. Vísky – Ostrov. 
Knínice – Letovice. Kunštát B – Benešov. Adamov – Lysice.
IV. třída: Voděrady – Jedovnice B. Kořenec B – Doubravice B (13.45). 
Boskovice B – Lipůvka B (14.00).
OP dorost: Olomučany – Lipůvka (10.00). Svitávka – Kotvrdovice. 
Voděrady – Kunštát/Lysice. Olešnice – Letovice.
I. třída žáci: Slavkov – Boskovice (9.00, 10.45). Rájec-Jestřebí – Šla-
panice (9.00, 10.45).
OP starší žáci 10+1: Svitávka – Olešnice. Sloup/Vysočany – Lipovec.
OP starší žáci 7+1: Ráječko – Drnovice/Voděrady.
OP mladší žáci 7+1: Lipůvka – Šošůvka. Olešnice/Kunštát A – Rudice 
(14.00). Olomučany – Benešov/Kořenec (13.00).
OP ženy: Drnovice – Kohoutovice (16.00). Medlánky – Lažany (14.00). 
Kostelec – Ráječko (13.00).

Druhé místo. Basketbalisté Boskovic ve fi nále play off  LIVEBOX OP dva-
krát prohráli s Husovicemi a na vítězství v soutěži nedosáhli.
 Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Ráječko - V utkání minulé-
ho víkendu v krajském přebo-
ru domácí příznivci odcházeli 
z hřiště Olympie se sklopenými 
hlavami. Přes solidní výkon proti 
vedoucím Mutěnicím si body totiž 
odvezli hosté. Naopak v Kyjo-
vě Ráječko v duelu s posledním 
celkem dokázalo zvítězit brankou 
střídajícího Neděly.

FC Kyjov 1919 – SK Olym-
pia Ráječko 0:1 (0:0). Branka: 
72. Neděla. Ráječko: Bednář - 
Kupský, Daněk, Maška, Koutný - 
Sehnal J. (85. Blaha), Vavřík (66. 
Štrajt), Kuldan, Shkurupii - Teno-
ra (53. Neděla), Sehnal M.

Poslední Kyjov doma nestačil 
na Ráječko. Hosté měli územní 
převahu v podstatě celé utkání. 
V první půli ještě čaroval kyjov-
ský brankář. Rozhodující gól, jak 
se později ukázalo, zaznamenal 
v 72. minutě Neděla, který tak 
zasuploval vyhlášené kanonýry 
Olympie Sehnala i Tenoru. 

Další výsledky: Sparta Brno 
– Znojmo 5:1 (3:0). Jevišovice 
– Kuřim 5:1 (2:1). Ratíškovice 
– Rajhrad 4:0 (2:0). Novosedly 
– Bosonohy 1:0 (0:0). Ivančice 
– Vojkovice 2:2 (2:1). Mutěnice 
– Bzenec 4:0 (1:0). M. Krumlov 
– Rousínov 1:1 (1:0).

Hrálo se minulý víkend
Ráječko – Mutěnice 0:2 (0:1). 

Ráječko: Bednář - Neděla, Daněk, 
Maška, Kupský - Sehnal J., Vav-
řík, Kuldan, Shkurupii (83. Blaha), 
Tenora (63. Štrajt), Sehnal M.

Ráječko nepřekročilo v prvním 
jarním domácím zápase vlastní 
stín. I když po většinu utkání bylo 
vedoucím Mutěnicím více než 
zdatným soupeřem, na jejich první 

gól nedokázalo přes místy až drti-
vý tlak odpovědět. Hosté je pak 
potrestali druhou trefou.

  1.  Mutěnice  19  15  2  2  44:13  47
  2.  Sparta  19  11  3  5  57:29  36
  3.  Vojkovice  19  11  3  5  37:27  36
  4.  Bosonohy  19  9  6  4  39:23  33 
  5.  Jevišovice  19  10  3  6  36:26  33 
  6.  Novosedly  19  10  3  6  31:25  33

  7.  Ráječko  19  9  4  6  46:26  31
  8.  Ratíškovice  19  8  3  8  31:38  27 
  9.  M. Krumlov  19  7  5  7  29:32  26
  10.  Znojmo  19  8  2  9  31:42  26
  11.  Rousínov  19  8  1  10  35:41  25
  12.  Kuřim  19  6  3  10  30:32  21
  13.  Bzenec  19  6  3  10  28:38  21
  14.  Ivančice  19  5  3  11  20:31  18
  15.  Rajhrad  19  4  2  13  26:54  14
  16.  Kyjov  19  1  2  16  18:61  5 

Ráječko – Mutěnice 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Mutěnice 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Bos-
kovice i Kunštát nadále okupují 
popředí tabulky I.A třídy. Naopak 
Bořitov se ještě neprobral ze zim-
ního spánku. Dvě poslední utkání 
nedal gól a naopak jich inkasoval 
devět. 

Boskovice – Slatina 2:1 (0:1), 
Müller, Přikryl - Ryšánek. Bosko-
vice: Havlíček - Vykoukal, Janí-
ček (38. Přikryl), Miksan, Černý, 
Kolář, Horák Jan, Müller, Horák 
Michal, Stara (67. Žouželka, 90. 
Preč), Fadrný.

Utkání nezačalo pro Bosko-
vice příliš optimisticky. Po celý 
první poločas předvádělo fotbal 
nevalné úrovně neodpovídající 
jejich postavení v tabulce, kro-
mě nepřesností nebylo vidět ani 
nijak zvláštní nasazení. Hosté se 
po zásluze dostali do vedení před 
odchodem do šaten. V nich došlo 
patrně k pomyslnému mytí hlav, 
protože se na hřiště vrátilo jiné 
domácí mužstvo. V 67. minutě 
srovnal hlavou Müller (viz foto) 
a rozhodující branku přidal o deset 
minut později po přihrávce Fadr-
ného Přikryl.

Boskovičtí hráči dvakrát naplno bodovali

Šlapanice – Kunštát 1:2 (0:1), 
Prudil, Boček. Kunštát: Loukota 
I. – Prudil, Loukota O., Kuda, 
Šafařík – Blaha (80. Skoček), 
Preč, Hruška, Adamec – Miho-
la (70. Chloupek), Boček (90. 
Doležel). 

Kunštátští vybojovali tři body 
s notnou dávkou štěstí. To jim 
přálo již v prvním poločase, když 
přes herní převahu domácích 

vedli po brance Prudila po stan-
dardce v 35. minutě. Druhá půle 
měla obdobný průběh. Šlapanice 
vyrovnaly po zmatcích v kunštát-
ské obraně v 75. minutě, o deset 
minut později přišla rozhodující 
trefa hostí.

Bořitov – Líšeň B 0:3 (0:2). 
Bořitov: Němec – Málek, Jaku-
bec, Karaffa, Hrazdíra T. (70. Po-
lák) – Knies, Hrazdíra M., Havlík 

M. (75. Havlík J.), Fojt J. – Bez-
děk, Novák.

Bořitov nastoupil bez čtyř hrá-
čů základní sestavy a bylo to znát. 
I když průběh nebyl tak jednoznač-
ný, jak by napovídal výsledek, roz-
hodly chyby domácích. Prohrávali 
0:2 již ve 25. minutě, třetí gól inka-
sovali dvacet minut před koncem.

Další výsledky: Dobšice – Slo-
van 4:1 (1:1). MS Brno – Hrušo-
vany 5:1 (1:0). Zbýšov – Miroslav 
1:4 (1:2). Tasovice B – Soběšice 
7:1 (4:0). 

Hrálo se minulý víkend: Slo-
van Brno – Boskovice 0:1 (0:0), 
Hrušovany – Kunštát 0:0. MS 
Brno – Bořitov 6:0 (2:0).  (bh)
  1.  MS Brno  17  13  2  2  63:20  41
  2.  Boskovice  17  12  2  3  52:25  38
  3.  Kunštát  17  11  3  3  42:21  36
  4.  Slovan  17  10  2  5  28:19  32
  5.  Dobšice  17  9  1  7  46:32  28
  6.  Miroslav  17  7  3  7  32:36  24
  7.  Šlapanice  17  5  5  7  21:28  20
  8.  Bořitov  17  6  2  9  24:37  20
  9.  Slatina  17  5  4  8  28:30  19
  10.  Líšeň B  17  5  3  9  23:28  18
  11.  Tasovice B  17  5  3  9  32:39  18
  12.  Soběšice  17  5  1  11  29:52  16
  13.  Zbýšov  17  3  5  9  24:60  14 
  14.  Hrušovany  17  3  4  10  27:44  13

Boskovice – Sla  na 2:1.  Foto adam.sBoskovice – Sla  na 2:1.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Zatímco v dalším kole I.B třídy 
Lipovec doma nezaváhal, totéž 
se nezadařilo Rájci a došlo tak ke 
změně na čele tabulky. Na cen-
né body dosáhla s trochou štěstí 
Doubravice, naopak blanenské 
béčko opět přes dobrý herní pro-
jev padlo.

Lipovec – Letonice 4:0 (2:0), 
Sedlák M. 3, Školař. Lipovec: 
Sedlák O. – Zouhar (46. Hebert), 
Sedlák J., Vágner, Horáček R. 
– Koutný, Školař, Horáček L., 
Matuška – Sedlák M. (80. Musil), 
Pernica.

Hosté zatlačili jen v úvo-
du. Po čtvrthodině hry ale trefi l 
Sedlák šibenici a předznamenal 
další průběh utkání. Stejný hráč 
přidal další trefu ve 23. minutě 
a o klasický hattrick přišel jen 
díky poločasové pauze, protože 
do střelecké listiny se zapsal ještě 
v 63. minutě. 

Rájec – Bohdalice 1:3 (1:1), 
Štrof. Rájec-Jestřebí: Polák – 
Štrof, Hanskut, Klimeš, Kučera 
– Skácel, Čepa, Sedlák, Žilka (70. 
Palkaninec) – Macháček, Formá-
nek. 

Lipovec vede s dvoubodovým náskokem tabulku

Když se domácí ujali v první 
půli po standardce Štrofem vede-
ní, nečekali, že hřiště opustí se 
sklopenými hlavami. V 38. minutě 
inkasovali po nečekané střele, kte-
rá překvapila Poláka. Ten pak svůj 
tým několikrát podržel, dvakrát 
ale musel inkasovat. Poprvé po 
tečované střele z trestného kopu, 
tři minuty od konce pak z přesně 
zahrané penalty.

Tišnov – FK Blansko B 2:1 
(1:0), Kopecký. Blansko B: Švan-
cara – Zavoral, Mokrý, pokoj, 

Kopecký – Hepp, Zouhar M., 
Pokorný, Beneš M. – Hansl (77. 
Beneš P.), Majer (70. Brichta). 

Hráči blanenského béčka sehrá-
li další smolný zápas. Měli sice 
většinu zápasu tlak, nebyli ale 
důrazní v koncovce a na střelec-
kou impotenci doplatili. Poprvé 
inkasovali v 34. minutě, podruhé 
v 65. minutě. Teprve před koncem 
korigoval Kopecký. 

Medlánky – Doubravice 
0:1 (0:0), Zvejška. Doubravice: 
Podloucký – Sáňka A. (46. Sáňka 

J.), Vach, Hubený, Hájek P. – Da-
něk J., Hájek M., Pijáček, Trubák 
(88. Schuch) – Kuběna M. (60. 
Zvejška), Vladík. 

Domácí byli od začátku lep-
ší, velmi brzy ozkoušeli dvakrát 
pevnost konstrukce Podloucké-
ho branky. Když už utkání spě-
lo k remíze přišla šťastná chvíle 
Zvejšky, který dal v 85. minutě 
vítězný gól. Doubravice tak sou-
peři oplatila podobnou porážku 
z podzimu. 

Další výsledky: Svratka Brno 
– Švábenice 2:0 (1:0). Rousínov 
B – Řečkovice 0:1 (0:1). Čebín – 
Podolí 1:0 (0:0).

Hrálo se minulý víkend: Blan-
sko B – Lipovec 0:1 (0:0), Leto-
nice – Rájec-Jestřebí 2:0 (0:0). 
Švábenice – Doubravice 0:0.
  1.  Lipovec  17  12  3  2  42:18  39
  2.  Rájec-Jestřebí  17  11  4  2  46:15  37 
  3.  Bohdalice  17  11  3  3  36:22  36
  4.  Čebín  17  8  6  3  31:20  30
  5.  Řečkovice  17  8  3  6  36:32  27
  6.  Tišnov  17  8  1  8  27:27  25
  7.  Letonice  17  7  3  7  31:39  24
  8.  Svratka  17  6  4  7  32:38  22
  9.  Rousínov B  17  6  1  10  39:42  19
  10.  Doubravice  17  4  6  7  22:27  18
  11.  Švábenice  17  5  3  9  23:38  18
  12.  Podolí  17  5  2  10  23:36  17
  13.  Medlánky  17  4  2  11  18:33  14
  14.  Blansko B  17  2  3  12  17:36  9

Blansko B – Lipovec 0:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Lipovec 0:0.  Foto Bohumil Hlaváček
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P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

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

PRODEJ
Prodám drcený polystyren. 

Na izolaci strop., střeš. a podla-
hových konstrukcí, k zhotovení 
podkladních betonů apod. Tel.: 
732 572 415.

Nabízím poslední loňský kva-
litní med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 120 Kč/
kg, po 5 kg. Po domluvě dove-
zu do Blanska a Boskovic. Tel.: 
723 967 473.

Prodám větší množství cihel 
půdovek. Tel.: 728 818 572.

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

KOUPĚ
Koupím menší rodinný dům 

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

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

Koupím fezové a zápalkové 
nálepky, pohlednice. Tel.: 739 
130 854, 515 546 163, nejlépe ve-

čer do 21 hod.
Koupím men-

ší rodinný dům 
v okolí Blanska, 
nejlépe směr Bo-
skovice. Tel.: 773 
568 099.

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

Koupím RD v 
Černé Hoře, Bo-
řitově, Lipůvce, 
Lažanech nebo 
okolí. Dům může 

být i k opravám, nabídněte prosím. 
Tel.: 722 624 829.

Hledáme ke koupi rodinný 
dům se zahradou v Boskovicích 
nebo v okolí Boskovic. Dům by 
měl být v dobrém stavu, udržova-
ný, velikost 3+1 nebo 2+1 s mož-
ností vestavby. Tel.: 720 358 721.

Koupím dětské kolo cca na 10 
let. Stačí poslat SMS na tel.: 774 
030 607 nebo e-mail: editaf@post.
cz.

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

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

Koupím starší dům na Blanen-
sku. Tel.: 604 522 898.

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 v Blan-

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

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

Nabízím pronájem nového 
bytu 2+kk (42 m2) v Blansku – 
Sever. Byt se nachází ve 3 p., je 
prosluněný a je vybaven kuchyň-
skou linkou s vestavnými spotře-
biči. Nastěhování je možné od 1. 
5. 2014. Cena včetně inkasa 8 200 
Kč /měsíc. Bez účasti RK. Bližší 
info na tel. 777 977 064.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u rybní-
ka s krásným výhledem. Možno i 
dlouhodobě, výhodná cena. Volej-
te 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena 54/168 hledá přítele 

se zájmem o přírodu a kolo. Zn. 
Blansko a okolí. Samota není dob-
rý společník. Tel.: 773 076 239.
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – B , 1 0 2

2 S  – R , KP 1 0 2

3 B  – M , I.A 1 0 2

4 D  – K , I.A 1 0 2

5 B  – Š , I.A 1 0 2

6 Č  – B  B, I.B 1 0 2

7 L  – D , I.B 1 0 2

8 R  – V , OP 1 0 2

9 V  – O , OP 1 0 2

10 V  – O , OP 1 0 2

11 K  – K , OP 1 0 2

12 Š  – L , OP 1 0 2

13 K  – L , III. . 1 0 2

14 S  – J , OP 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

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

1 P  – B , 1 0 2

2 R  – J , KP 1 0 2

3 S  – B , I.A 1 0 2

4 D  – R -J , I.B 1 0 2

5 B  – L , I.B 1 0 2

6 B  B – R  B, I.B 1 0 2

7 J  – L , OP 1 0 2

8 K  – Š , OP 1 0 2

9 O  – K , OP 1 0 2

10 O  – V , OP 1 0 2

11 V  – V , OP 1 0 2

12 D  – R , OP 1 0 2

13 S  – Č  H , OP 1 0 2

14 K  – B , I.A 1 0 2

4. kolo

TIPOVAČKA

Plavci přivezli jedenáct medailí
Brno, Prostějov - O víkendu se rozjela starší část blanenského oddí-

lu do Brna na dvacátý ročník „Brněnského draka“ a mladší sestava zase 
reprezentovala v Prostějově na čtvrtém ročníku „O mokrého Emana.“ 
Medailisté z Brna se jmenují Petra Pokorná, která vybojovala tři stříbr-
né a jednu bronzovou medaili, a Tomáš Chemčuk, který dohmátl dva-
krát na bronzovém místě. Letos se do brněnské padesátky za Lužánka-
mi sjeli plavci z dvaadvaceti klubů Moravy, Česka a Slovenska. 

V Prostějově byla konkurence ještě o něco větší, což ovšem vůbec 
nevadilo jedenáctiletému blanenskému talentu Milanu Kučerovi. V dis-
ciplínách sto metrů kraul, motýl a znak se těsně zařadil na druhé místo. 
Vítězství a rekord mítinku mu patří za výkon na stovce polohově. Jeho 
časy v těchto disciplínách se řadí v současné době k nejlepším v repub-
lice, což dává naději, pokud mu vydrží stávající vynikající forma, na 
dobré výsledky na červnovém republikovém šampionátu jedenáctile-
tého žactva, které se bude konat ve Zlíně. V Prostějově ještě bodoval 
nejmladší člen blanenského družstva devítiletý Jakub Bartošík. Ten se 
v cíli motýlkové padesátky objevil na třetím místě.  (vv)

Sezóna stolního tenisu skončila
Blansko - Cíle v první samostatné sezóně stolních tenistů KST Blan-

sko se po sportovní stránce podařilo splnit tak na sedmdesát procent. 
To je odhad předsedy Pavla Voráče. „O pouhý jeden bod se nepoda-
řilo mužskému A-týmu postoupit do fi nále 2.ligy, což může být čás-
tečně považováno za zklamání. O postup se chtělo pokusit také céčko 
v krajské soutěži, zde ale narazilo na bezkonkurenční Slatinu, šanci tak 
v závěrečných zápasech mohli dostat mladí blanenští hráči. B-týmu 
se ve 3. lize nepodařil vstup do soutěže, což bylo zapříčiněno hlavně 
vytížeností Lukáše Veselého v týmu A v první polovině soutěže. Dru-
hou polovinu Lukáš odehrál za béčko již téměř celou a postup tabulkou 
vzhůru se tak zastavil až na uspokojivé sedmé pozici,“ vypočetl. 

Ženy v 1. lize měly za cíl především záchranu soutěže, což se poda-
řilo splnit bezezbytku a konečné 6. místo je možná až trochu nad oče-
kávání. „Daří se také rozvíjet práci s mládeží, ať již nejlepších mladých 
hráčů okresu v tréninkovém centru pod vedením Aleše Přikryla, tak 
úplně těch nejmenších pod vedením Jiřího Přikryla. Tento trend bude 
v příští sezoně jedním z hlavních směrů, kterým se chce KST Blansko 
ubírat. Po organizační stránce panuje spokojenost s úspěšným celostát-
ním turnajem mládeže a také s organizací okresních přeborů dospělých 
a mládeže,“ dodal Voráč.  (vor)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Na 
čele okresního přeboru došlo ke 
změně, když podzimní král z Čer-
né Hory přepustil první místo 
Šošůvce. Zezadu začínají dotírat 
Lipůvka a Jedovnice. 

Černá Hora – Jedovnice 2:4 
(0:3), Kapoun, Širůček - Tajnai 
Martin 3, Tajnai Michal. 

Zápas měl pro domácí fanoušky 
šokující průběh. V první půli tři-
krát Černá Hora inkasovala a bylo 
v podstatě hotovo. V 67. minu-
tě sice Kapoun snížil, pět minut 
před koncem ale přišel defi nitivní 
direkt Jedovnic. Branka v poslední 
minutě jen zmírnila domácí krutou 
porážku.

Rudice – Sloup 2:2 (0:2), 
Konečný, Sehnal Luděk – Zouhar, 
Belton. 

Hned ve 4. minutě dal z penal-
ty za ruku gól Zouhar. Po chybě 
v rudické obraně zvýšil sloupský 
Belton. Zápas ale skončil spraved-
livou remízou. Snížil ve 49. minu-
tě Konečný a vyrovnal 16 minut 
před koncem Sehnal. Za stavu 1:2 
neproměnil domácí Zouhar poku-
tový kop. 

Vilémovice – Drnovice 3:2 
(1:0), Pernica 2, Maroši - Komá-
rek, Španěl. 

Favorizované Vilémovice se 
na výhru nad outsiderem trochu 
natrápily. Nejlepší okresní střelec 
Pernica je sice poslal do vedení, 
další šance však zahodily. Ve 47. 
minutě hosté srovnali. Pernica 
a Maroši se pak postarali o dvou-
gólové odskočení, Drnovice již 
jen snížily.

Vavřinec – Vysočany 1:2 (0:2), 
Klimeš - Torda, Hejč. 

Vavřinci se na jaře nedaří. První 
branku jim dal Torda, druhou ještě 

Černá Hora na domácí půdě překvapivě nestačila na Jedovnice

V čele okresu je Šošůvka

do půle Hejč. V 60. minutě domá-
cí snížili, ve zbývající půlhodině si 
ale Vysočany vítězství pohlídaly.

Kořenec – Olomučany 3:2 
(2:0), Hlubinka, Krejčíř, Meluzín 
- Klíma, Opletal. 

Olomučany hráli důrazně 
i kombinačně, dvě branky domá-
cích v první půli jim však trochu 
srazily hřebínek. První dal hlavou 
Hlubinka, druhá skončila v šibeni-
ci po tečované střele. V 53. minu-
tě přišlo snížení a další tlak hostí, 
který ale uťala branka Meluzína. 
Olomučany již jen korigovaly.

Šošůvka – Olešnice 3:1 (1:0), 
Obalil, Sehnal, vlastní - Bílek. 

Po tečované střele poslal svůj 
tým do vedení Obalil po půlho-
dině hry. Vyrovnání Olešnice při-

šlo v 51. minutě, domácí ale ještě 
dvakrát skórovali a posunuli se do 
čela tabulky okresního přeboru.

Lipůvka – Kotvrdovice 8:0 
(4:0), Macko 5, Pospíšil, Ráček, 
Sedláček. 

Výsledek hovoří za vše. 
Střelnici si opět otevřel domá-
cí Michal Macko, který se trefi l 
pětkrát. Skóre mohlo být možná 
i vyšší, Lipůvka ale za jasného 
vedení začala experimentovat se 
sestavou.

Hrálo se minulý víkend: Jedo-
vnice – Kotvrdovice 5:1 (2:0), 
Borek, Pernica 2, Gromský - Sed-
lák, ČK: Sedláček Jan (J). Olešnice 
– Lipůvka 0:0. Olomučany – Šo-
šůvka 1:2 (0:0), Opletal - Doležel, 
Knödl. Vysočany – Kořenec 5:2 

(2:1), Beneš 2, Kala, Krempaský, 
Nečas – Ševčík Petr, Ševčík Vla-
dimír. Drnovice – Vavřinec 2:0 
(1:0), Brandtner, Dvořáček. Sloup 
– Vilémovice 2:2 (1:1), Mikulá-
šek, Musil - Maroši, Pernica. Čer-
ná Hora – Rudice 3:2 (2:2), Tráv-
níček 2, vlastní, Čech - Stehlík.
  1.  Šošůvka  16  12  1  3  43:22  37 
  2.  Černá Hora  16  11  3  2  41:18  36 
  3.  Lipůvka  16  11  2  3  55:21  35
  4.  Jedovnice  16  10  3  3  47:21  33 
  5.  Vilémovice  16  9  3  4  59:36  30 
  6.  Vysočany  16  8  3  5  48:31  27 
  7.  Kořenec  16  8  3  5  38:32  27 
  8.  Sloup  16  5  5  6  30:42  20
  9.  Vavřinec  16  6  1  9  34:38  19 
  10.  Olešnice  16  5  2  9  19:26  17 
  11.  Olomučany  16  3  3  10  25:46  12 
  12.  Rudice  16  3  3  10  31:55  12
  13.  Drnovice  16  2  1  13  24:55  7 
  14.  Kotvrdovice  16  2  1  13  15:66  7 

Sloup – Vilémovice 2:2.  Foto Pavel NovákSloup – Vilémovice 2:2.  Foto Pavel Novák

Brno - V sobotu 12. dubna se 
v Brně uskutečnil letošní druhý 
turnaj nejvyšší kategorie – turnaj 
ČP 36 ve šprtci. Na něj se vypra-
vilo 105 hráčů a hráček z celé 
republiky bojovat o body potřeb-
né k postupu na MČR. A pořádná 
porce těchto bodů poputuje do 
Boskovic. Turnaje se zúčastnilo 
šest hráčů z klubu BHK Orel Bos-
kovice – čtyři v kategorii mužů 
a dva starší žáci.

Do širšího okruhu favoritů tur-
naje patřil určitě Jakub David, 
takže jeho suverénní vítězství až 
tolik nepřekvapilo. Bylo to pouze 
potvrzení jeho vynikajících schop-

ností a formy. Že ho však na stup-
ně vítězů, hned na druhé příčce, 
doprovodí Michal Odehnal pře-
kvapením bylo. Oba dva na turnaji 
v sedmi kolech neokusili hořkost 
porážky a ztratili pouze jeden 
resp. dva body za remízy. V ostat-
ních zápasech své soupeře porazi-
li. Na stupně vítězů je doprovodil 
Martin Kučera z pořádajícího 
klubu Exmost Brno. Solidní body 
si do Boskovic odváží také Josef 
Procházka (39. místo) a v katego-
riích žáků Jan Feruga (59. místo) 
a Mojmír Stloukal (79. místo). 
Vůbec se turnaj nevydařil Roma-
nu Kovářovi (96. místo). (fer)

Boskovičtí David 
a Odehnal zazářili

Memoriál Aleše Mokrého. Tradičního turnaje rodinných dvojic v kužel-
kách se letos zúčastnilo 59 párů. Vítězi se stali Miroslav Semrád a Hana 
Jedináková se 456 body.  Foto Štefan Červenka

Vítězem 1. kola tipovací soutěže se stal Vít Škaroupka ze Spe-
šova s 15 body. V kole následujícím pak díky 21 bodům Pavel Klí-
ma z Olomučan. Celkově vede David Stehlík z Kotvrdovic. Více na 
www.zrcadlo.net

fotbal
III. třída: Svitávka – Vranová 1:1 

(1:1), Zoubek - Krčil, ČK: Stloukal (S). 
Vísky – Lažany 2:2 (1:1), Martinek, Při-
kryl - Malý, Raichl. Velké Opatovice – 
Ráječko B 3:4 (2:4), Ille, Ostřížek, Vacula 
- Štafa 3, Wutka. Knínice – Ostrov 1:1 
(0:0), Mynařík, vlastní. Benešov – Skali-
ce 0:3 (0:2), Janíček 2, Pokorný. Adamov 
– Letovice 2:2 (1:0), Hrazdíra, Tomášek - 
Kaderka, Širůček. Lysice – Kunštát B 1:8 
(1:4), Janeček - Dobšíček 3, Nedoma 2, 
Stehlík, Tenora, Šváb. 
  1.  Kunštát B  16  10  2  4  47:28  32 
  2.  Vísky  16  10  1  5  48:41  31 
  3.  Skalice n.Svit.  16  9  3  4  37:25  30 
  4.  Svitávka  16  9  2  5  48:25  29
  5.  Adamov  16  9  2  5  47:35  29 
  6.  Letovice  16  8  2  6  46:34  26 
  7.  Ráječko B  16  7  3  6  40:40  24 
  8.  Knínice  16  7  2  7  39:32  23
  9.  Vranová  16  6  4  6  42:44  22 
  10.  V. Opatovice  16  6  2  8  28:37  20 
  11.  Ostrov  16  5  3  8  30:29  18
  12.  Lažany  16  4  5  7  25:36  17 
  13.  Benešov  16  3  3  10  36:53  12 
  14.  Lysice  16  1  2  13  13:67  5

IV. třída: Svitávka B – Jedovnice B 
3:2 (1:1), Procházka 2, Krejčí - Marek, 
Pešička. Bořitov B – Voděrady 6:0 (2:0), 
Sýs 4, Mareček, Polák. Vilémovice B 
– Lažánky 3:6 (2:2), Jedinák, Krejčí, 
Vašíček - Zdražil 2, Gansüch, Kratochvíl, 
Tomek, Švéda. Vavřinec B – Cetkovice 
1:0 (1:0), Hudec. Kořenec B – Skalice 
B 2:3 (1:0), Hlubinka, Schulze - Černý 
2, Rychnovský. Boskovice B – Lomnice 
5:1 (2:1), Odehnal, Valenta 2, Vybíhal 
– Žilka. Lipůvka B – Doubravice B 2:2 
(1:2), Kotásek, Zorník – Sáňka Josef st., 
Tenora D. 

  1.  Boskovice B  16  10  4  2  54:24  34
  2.  Bořitov B  16  10  4  2  52:30  34
  3.  Doubravice B  16  10  3  3  55:32  33 
  4.  Vavřinec B  16  9  3  4  44:25  30
  5.  Svitávka B  16  8  3  5  49:37  27 
  6.  Jedovnice B  16  8  2  6  59:35  26 
  7.  Lipůvka B  16  8  2  6  42:41  26 
  8.  Voděrady  16  8  1  7  39:46  25 
  9.  Cetkovice  16  7  3  6  49:40  24 
  10.  Lažánky  16  5  2  9  38:48  17 
  11.  Skalice B  16  5  1  10  32:54  16 
  12.  Kořenec B  16  2  4  10  23:59  10 
  13.  Lomnice  16  1  5  10  17:45  8
  14.  Vilémovice B  16  2  1  13  22:59  7 

Divize starší dorost: SFK Vrchovina – 
FK Blansko 2:0 (1:0). FC Boskovice – SK 
Líšeň B 2:5 (2:0), Gracias, Preč. 
  1.  Bohunice  17  13  2  2  66:22  41
  2.  Žďár  17  12  2  3  79:30  38
  3.  Bystrc  17  11  4  2  62:21  37
  4.  Pelhřimov  17  8  5  4  41:23  29
  5.  Otrokovice  17  8  4  5  36:26  28
  6.  Přerov  17  7  4  6  38:33  25
  7.  Třebíč  17  7  4  6  26:27  25 
  8.  Vrchovina  17  7  3  7  38:39  24 
  9.  Líšeň B  17  5  4  8  27:45  19
  10.  Blansko  17  5  3  9  31:43  18
  11.  Havl. Brod B  17  5  2  10  28:42  17
  12.  Boskovice  17  3  4  10  25:54  13 
  13.  Sparta B  17  3  4  10  20:49  13
  14.  V. Meziříčí  17  2  1  14  23:86  7

Divize mladší dorost: SFK Vrchovina – 
FK Blansko 5:0 (2:0). FC Boskovice – SK 
LÍšeň B 0:4 (0:3). 
  1.  Třebíč  16  12  2  2  46:9  38
  2.  Vrchovina  17  12  1  4  49:20  37
  3.  Přerov  17  11  3  3  45:17  36 
  4.  Otrokovice  17  9  4  4  43:31  31
  5.  Žďár  17  10  1  6  38:27  31
  6.  Blansko  16  9  3  4  40:25  30
  7.  Havl. Brod B  17  9  2  6  44:31  29

  8.  Bohunice  17  7  2  8  34:39  23
  9.  V. Meziříčí  17  6  3  8  24:30  21
  10.  Pelhřimov  17  6  2  9  26:45  20
  11.  Sparta B  17  5  1  11  28:44  16
  12.  Bystrc  17  4  2  11  22:43  14
  13.  Líšeň B  17  3  1  13  20:52  10
  14.  Boskovice  17  1  1  15  11:57  4

I. třída dorost: Bučovice – Ráječko 1:0 
(0:0). Lipovec – Letonice 0:4 (0:1).
  1.  Kuřim  17  13  2  2  85:27  41
  2.  Otnice  17  12  1  4  59:31  37
  3.  Tišnov  17  12  1  4  66:39  37
  4.  Vojkovice  17  11  2  4  61:25  35
  5.  Letonice  17  8  6  3  59:31  30
  6.  Brankovice  17  8  2  7  35:45  26
  7.  Rousínov  17  7  4  6  53:42  25
  8.  Ráječko  17  8  1  8  43:39  25
  9.  Šlapanice  17  6  3  8  40:43  21
  10.  Slavkov  17  5  4  8  33:46  19
  11.  Bučovice  17  5  1  11  22:55  16
  12.  Lipovec  17  4  2  11  26:48  14
  13.  MCV Brno  17  3  1  13  41:64  10
  14.  Čebín  17  2  0  15  27:115  6

OP dorost, sk. A: Svitávka – Olomu-
čany 3:1 (0:0), Pokorný 2, Hanák – Sta-
něk. Drnovice – Kotvrdovice 2:0 (1:0), 
Horák, Žáček. Sloup/Šošůvka – Lipůvka 
2:4 (1:1), Bartoň, Flek - Fuksa 3, Boha-
tec. Černá Hora/Bořitov – Rájec-Jestřebí 
0:8 (0:3), Dvořák, Sedláček 3, Opatřil, 
Pokorný. 
 1.  Rájec-Jestřebí  12  11  1  0  85:12  34
  2.  Drnovice  12  10  0  2  38:23  30
  3.  Lipůvka  12  6  1  5  39:31  19
  4.  Č. Hora/Bořitov  12  6  0  6  49:35  18 
  5.  Sloup/Šošůvka  12  6  0  6  52:39  18
  6.  Kotvrdovice  12  4  0  8  37:44  12
  7.  Svitávka  12  4  0  8  37:51  12
  8.  Olomučany  12  0  0  12  10:112  0 

OP dorost, sk.B: Voděrady – Olešnice 
7:2 (3:1), Hruška, Štencl 3, Dvořák - Pro-
cházka, Svoboda. Knínice – Kunštát/Lysi-
ce 3:3 (2:0), Kšica, Letfus, Ščudla - Tenora 
3. Vísky – Letovice 1:4 (0:2), Bačovský 
- Ducháček, Fidler, Kougl, Čejka. Velké 

Opatovice – Cetkovice 0:2 (0:2), Dokou-
pil, Sychra. 
  1.  Cetkovice  12  11  1  0  60:18  34 
  2.  Letovice  12  7  2  3  46:27  23
  3.  Voděrady  12  7  1  4  49:26  22 
  4.  V. Opatovice  12  6  2  4  37:28  20 
  5.  Vísky  12  4  1  7  24:48  13
  6.  Kunštát/Lysice  12  3  2  7  35:34  11 
  7.  Knínice  12  2  3  7  26:58  9
  8.  Olešnice  12  2  0  10  34:72  6 

KP starší žáci: Blansko – M. Krumlov 
4:0 (1:0), nehl.

KP mladší žáci: Blansko – M. Krumlov 
1:3 (1:1), nehl.

I. třída starší žáci: Svratka Brno B – 
Boskovice 5:0 (2:0). Rájec – Bystrc 3:0 
(2:0), nehl.

I. třída mladší žáci: Svratka Brno B – 
Boskovice 2:3 (2:0), Janíček 2, Černý. Rá-
jec – Bystrc nehl. 

OP starší žáci 10+1: Knínice – Olešnice 
1:0 (0:0), Lajšner. Sloup/Vysočany – Leto-
vice 0:4 (0:2), nehl. Lipovec – Velké Opa-
tovice 0:0. 
  1.  Knínice  10  8  1  1  42:11  25
  2.  Olešnice  11  8  0  3  52:18  24 
  3.  Letovice  11  6  1  4  31:29  19 
  4.  V. Opatovice  10  5  2  3  25:21  17 
  5.  Svitávka  10  2  3  5  22:40  9
  6.  Lipovec  10  2  2  6  16:22  8 
  7.  Sloup/Vysočany  10  0  1  9  10:57  1 

OP starší žáci 7+1: Černá Hora/Boři-
tov – Vísky 12:0 (4:0), Vladík 5, Fanta, 
Frýdek 3, Pavlíček. Kotvrdovice – Drno-
vice/Voděrady 1:1 (0:1), Krátký – Opluš-
til. Olomučany – Ráječko 4:2 (1:0), Fed-
ra František 2, Fedra Vojtěch, Kroutil 
- Nyčiporuk, Souček. 
  1.  Kotvrdovice  6  4  2  0  27:8  14
  2.  Č. Hora/Bořitov  6  3  2  1  39:13  11 
  3.  Olomučany  6  3  2  1  26:18  11
  4.  Drnovice/Voděrady  6  3  2  1  22:15  11 
  5.  Ráječko  6  1  0  5  15:26  3
  6.  Vísky  6  0  0  6  4:53  0

 Pokračování na str. 11
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úterý 15. dubnaúterý 15. dubna
AKCEAKCE

Adamov – DPS v 9 hod.: Toto by se vám mohla líbit, společenské okénko 
a nabídka knih.
Blansko – Galerie města Blanska 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava, paní 
Pokorná – jarní panenky.
Boskovice – Městský úřad v 9 hod.: Nový občanský zákoník, zákon 
o obchodních korporacích, seminář.
Boskovice – Klub důchodců v 15 hod.: Pravidelné setkání.
Letovice – ZUŠ v 15 hod.: Absolventský koncert oddělení el. kláves. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 10 pravidel jak sbalit holku.
Boskovice v 17 hod. Jus  n Bieber’s Believe.
Boskovice v 19.30 hod. Přežijí jen milenci.

středa 16. dubnastředa 16. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska 9 až 17 hod.: Velikonoční výstava, paní 
Skoupá – motýlci, srdíčka a další drobnos   z korálek.
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Recitační přehlídka žáků 4. až 9. tříd 
blanenských ZŠ.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Hodnověrnost textu bible, beseda.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Velikonoce – svátky ukřižování 
Ježíše Krista, setkání nad Biblí.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Koncert skupiny Sakrapes.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Alchymie lásky a oblíbený reci-
tátor Alfréd Strejček, koncert z cyklu Kruh přátel hudby.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Česko a Mongolsko očima Mon-
golů, přednáška.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Bella a Sebas  án.
Blansko ve 20 hod. 10 pravidel jak sbalit holku.
Boskovice v 17 hod. Jus  n Bieber’s Believe.
Boskovice v 19.30 hod. Noe.

čtvrtek 17. dubnačtvrtek 17. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS v 19 hod.: Koncert skupiny Poutníci.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Pletení pomlázek.
Blansko – Náměs   republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Rožmitálova ulice v 10 hod.: Celonárodní čtení bible.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Zelený čtvrtek.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 19 hod.: Zelený čtvrtek.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 9 až 12 hod.: Velikonoční pohár žáků 
ve šprtci.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Michal Horáček: Mezi námi.
Rájec-Jestřebí – Kino K-áčko v 17.30 hod.: Flamencový večer.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jus  n Bieber’s Believe.
Boskovice v 17 hod. Rio 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Noe. (3D)
Doubravice v 18 hod. Dom Hemingway.

pátek 18. dubnapátek 18. dubna
AKCEAKCE

Benešov – Základní škola v 17 hod.: Jak se vyléčit z každého onemocně-
ní, přednáška.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 8 hod.: Velikonoce v sedle, výlet s pro-
jížďkou na koni.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Velký pátek.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 19 hod.: Velký pátek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. (3D)
Boskovice v 17 hod. Rio 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. (3D)
Olešnice ve 20 hod. Trabantem až na konec světa.
Šebetov v 19.30 hod. U Konce světa.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Gravitace.

sobota 19. dubnasobota 19. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Velikonoce – svátky vzkříšení 
Ježíše Krista, setkání nad Biblí.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 20 hod.: Bílá sobota.
Blansko – Kostel sv. Mar  na ve 21 hod.: Bílá sobota.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Vernisáž výstav Libuše Baďurové 
a Josefa Budiše.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Kdopak to zvoní?, hraje divadlo 
DS TeaTrum Velké Opatovice.
Klepačov - Kulturní dům v 18 hod.: Noc na Měsíci, koncert kapel U.N.P., 
Japka a Kursk.
Lysice – Lidový dům ve 20 hod.: Velikonoční zábava.
Vísky – Komunitní centrum ve 14 hod.: Oslava Dne Země.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. (3D)
Blansko ve 20 hod. Ona.
Boskovice v 17 hod. LEGO příběh. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. (3D)
Olešnice v 16 hod. Ptačí úlet.

neděle 20. dubnaneděle 20. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 a 8.45 hod.: Velikonoční neděle.
Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Velikonoční neděle.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Velikonoční bohoslužba pod 
širým nebem.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Velikonoční zábava, hraje Medium.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Bella a Sebas  án.
Blansko v 17.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. (3D)
Blansko ve 20 hod. Ona.
Boskovice v 17 hod. LEGO příběh.
Boskovice v 19.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Ptačí úlet.

pondělí 21. dubnapondělí 21. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Velikonoční pondělí.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vášeň mezi řádky.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Poslední vrchol.

úterý 22. dubnaúterý 22. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Kostel sv. Barbory v 17.30 hod.: Koncert.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna: lýko.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: Po stopách velikonočního 
zajíčka.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Českomoravské pomezí, před-
náška Josefa Prose.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Dechová hudba Astra Svitavy, kon-
cert.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Sněhurka a sedm trpaslíků – zájezd do divadla.
Blansko ve 20 hod. Vášeň mezi řádky.
Boskovice v 18 hod. Hořící keř.

středa 23. dubnastředa 23. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Domov Olga v 10 hod.: FIMO – šperkování s Maduhou, výtvar-
ná dílna.
Blansko – Knihovna v 16 hod.: Ozvěny Anifi lmu – Dětské pásmo eston-
ské animace, fi lmové pásmo.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Společný koncert Petra Bende a Band 
a vybraných vítězů RH Faktoru.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Rene Trossman Blues Trio, kon-
cert z cyklu jazz-blues-boskovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 2001: Vesmírná odysea.
Boskovice v 17 hod. Divoši.
Boskovice v 19.30 hod. Dopraváci.

čtvrtek 24. dubnačtvrtek 24. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Sál MKS v 9.45 hod.: Dopoledne s pohádkou: Africká pohád-
ka, účinkují Sandra Riedlová a Katka Horáčková.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jarní očista, beseda.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Jarní koncert.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 12.30 hod.: Den Země, ekologická 
soutěž.
Letovice – Restaurace na koupališ   v 19 hod.: Jam session, jazzové veče-
ry.

KINAKINA
Blansko v 9 hod. Filmová soutěž Zlaté slunce Blansko 2014.
Boskovice v 17 hod. Finsterworld.
Boskovice v 19.30 hod. Oh Boy!
Doubravice v 18 hod. Mafi ánovi.

pátek 25. dubnapátek 25. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Rožmitálova ulice v 9.30 hod.: Cesta ve tmě – soutěž vodicích 
psů.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Štěs  čko, soutěž.
Knínice – Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Arcus.
Kunštát – Zámek ve 13 hod.: Slavnostní otevření nového návštěvnického 
centra a slavnostní představení knihy Průvodce krajinou hradů.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Vít Křišťan a Joanna Kucharczyk, 
jazzový koncert.
Valchov – Sokolovna v 19 hod.: Knofl íková válka, hraje SOS neboli Strun-
kovický ochotnický spolek.

KINAKINA
Blansko v 9 hod. Filmová soutěž Zlaté slunce Blansko 2014.
Blansko ve 20 hod. Transcendence.
Boskovice v 17 hod. E  erklang: The Ghost of Piramida.
Boskovice v 19.30 hod. Landes.
Šebetov v 19.30 hod. Lásky čas.

sobota 26. dubnasobota 26. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility na Sportovním ostrově v 15 hod.: Coursing.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: Hudební večer pro lidi každého 
věku, hraje skupina Karlovy hračky.
Cetkovice – Kulturní dům v 16 hod.: Pálení čarodějnic.
Knínice – Kulturní dům v 19 hod.: Košt vín, hraje Medicimbal.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: Strašná nádhera aneb Co vždycky 
zabere na muže, One Woman Show Haliny Pawlowské.
Moravský kras - Den Země – úklid Moravského krasu.
Vanovice – Kulturní dům v 9 hod.: Velikonoční turnaj pro místní neregis-
trované hráče ve stolním tenise.
Velké Opatovice – U hasičské zbrojnice ve 14 hod.: Předpouťový kon-
cert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pojedeme k moři.
Blansko ve 20 hod. Transcendence.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a pirá  .
Boskovice v 19.30 hod. Transcendence.

neděle 27. dubnaneděle 27. dubna
AKCEAKCE

Adamov – MKS v 16 hod.: Koncert skupiny Genciána.
Blansko – Cvičiště agility na Sportovním ostrově v 9.15 hod.: Závody 
agility.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 10 hod.: Běh o pohár ředitelky DDM, 
přespolní běh.
Boskovice – Zámek v 18 hod.: Koncert barokní hudby.
Velké Opatovice – U hasičské zbrojnice v 10 hod.: Pouťový koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pojedeme k moři.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Transcendence.

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
15. 4. 630-750 1000-1600 1830-2100 1130-1600 1830-2100

Středa 
16. 4. 630-830 1100-1600 1730-1830

3 dráhy 1830-2100 1030-1600 1700-2100

Čtvrtek 
17. 4. 1000-1730 1830-2100 1000-1600 1830-2100

Pátek 
18. 4. 1100-1600 1700-2100 1100-1600 1700-2100

Sobota 
19. 4. 1000-1300 1600-2100 1000-1300 1600-2100

Neděle 
20. 4. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

 19. 4. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Bosk. 516 491 263
 20. 4. MUDr. Paděrová Šebetov, 117   516 465 452
 21. 4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
 26. 4. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804
 27. 4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422

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

stomatologická pohotovoststomatologická pohotovost

Pokračování ze str. 10
OP mladší žáci 7+1: Lipůvka – Boskovice 

B 1:4 (1:2), Švaňhal - Alexa 2, Lokaj, Straka. 
Olešnice/Kunštát A – Šošůvka 24:0 (9:0), Běle-
hrádek 5, Motyčka 4, Janků, Kleveta 3, Bláha, 
Konopáč, Novotný 2, Janoušek, Kříž – vlastní. 
Olomučany – Adamov 5:3 (0:1), Kučera 2, 
Barák, Beránek, Fedra Vojtěch - Prokop 3. Cet-
kovice – Rudice 0:9 (0:2), Štěpánek 3, Magda, 
Matuška 2, Buchta, Stupinský. 
  1.  Olešnice/Kunštát A  10  9  1  0  100:12  28 
  2.  Boskovice B  10  8  2  0  83:10  26 
  3.  Rudice  10  6  3  1  70:12  21
  4.  Olešnice/Kunštát B  10  6  0  4  85:30  18 
  5.  Olomučany  11  5  1  5  70:51  16
  6.  Adamov  11  4  2  5  66:45  14
  7.  Lipůvka  11  4  2  5  50:35  14 
  8.  Cetkovice  11  3  1  7  29:55  10 
  9.  Benešov/Kořenec  9  1  0  8  13:81  3 
  10.  Šošůvka  11  0  0  11  4:239  0

OP ženy: Ráječko – Kohoutovice nehrá-
no, hosté se nedostavili. Drnovice – Lažany 
1:4 (0:1), Nováková - Šimková 2, Rytířo-
vá, Svobodová. Kostelec B-Medlánky 1:2 
(0:1), Waltrová - Valková, Velebová. 
  1.  Medlánky  11  10  1  0  53:14  31 
  2.  Lažany  11  7  2  2  31:10  23
  3.  Kostelec B  11  5  3  3  42:14  18 
  4.  Kohoutovice  10  4  0  6  12:22  12 
  5.  Ráječko  10  2  1  7  10:41  7
  6.  Drnovice  11  0  1  10  5:52  1 

kuželky
2. liga muži: Prostějov – Blansko 3:5 

(3212:3229), Hrdlička 548, Němec 543, Flek 
J. 576, Musil 527, Procházka 524, Havíř 511. 
Blansko – Horní Benešov 3:5 (3439:3442), 
Flek J. 571, Flek R. 552, Němec 636, Havíř 
572, Procházka 553, Musil 555.
  1.  Olomouc  22  18  2  2  124,0:52,0  38
  2.  Vyškov  22  13  4  5  105,5:70,5  30
  3.  Hořice  22  14  2  6  101,0:75,0  30
  4.  Rosice  22  10  4  8  94,0:82,0  24
  5.  Zábřeh  22  12  0  10  90,0:86,0  24
  6.  Vracov  22  10  2  10  85,0:91,0  22
  7.  Č. Kostelec  22  10  1  11  91,0:85,0  21
  8.  Blansko  22  8  3  11  88,5:87,5  19
  9.  Opava  22  8  3  11  77,0:99,0  19
  10.  H. Benešov  22  6  4  12  68,0:108,0  16
  11.  Prostějov  22  7  0  15  71,5:104,5  14
  12.  Č. Třebová  22  3  1  18  60,5:115,5  7

3. liga muži: MS Brno B – Blansko B 5:3 
(3343:3339), Novotný 576, Sehnal 548, Kolařík 
559, Pliska 556, Flek R. 555, Michálek 545. 
  1.  Husovice B  22  15  2  5  109,5:66,5  32
  2.  Kamenice  22  14  3  5  112,5:63,5  31
  3.  Dubňany  22  13  3  6  104,0:72,0  29
  4.  Ratíškovice  22  14  1  7  102,0:74,0  29
  5.  MS Brno B  22  12  2  8  100,5:75,5  26
  6.  Prušánky  22  9  4  9  83,0:93,0  22
  7.  Dačice B  22  11  0  11  83,0:93,0  22
  8.  Blansko B  22  8  1  13  78,0:98,0  17
  9.  Mistřín  22  6  5  11  75,5:100,5  17
  10.  Třebíč  22  7  1  14  75,5:100,5  15
  11.  Zlín  22  5  3  14  68,5:107,5  13
  12.  Jihlava  22  5  1  16  64,0:112,0  11 

Okresní podniková liga, extraliga: 
KSK – ČKD Holding 1375:1373, Valášek 
P. 300, Kolář 284 - Pernica 299, Gruber 
294. VVR A – A je to 1321:1396, Stloukal 
312, Flek 268 - Šmerda 293, Brtníček 281. 
ČBE A – Kuželkáři VB leasing 1299:1403, 
Pola 292, Šváb 274 - Nezval 306, Brychta 
289. Rapid – VVR B 1291:1395, Růžič-
ka ml. 281, Charvát 281 - Semrád J 296, 
Semrád M. 285.
  1.  A je to  17  15  0  2  1332,00  30
  2.  VVR A  17  11  0  6  1290,59  22
  3.  ITAB  17  10  0  7  1274,18  20
  4.  VB Leasing  16  9  0  7  1309,94  18
  5.  Catering  17  9  0  8  1288,29  18
  6.  ČKD Holding  17  8  0  9  1301,94  16
  7.  ČBE A  17  7  0  10  1283,88  14
  8.  VVR B  16  6  0  10  1273,00  12
  9.  KSK  17  6  0  11  1260,53  12
  10.  Rapid  17  3  0  14  1236,12  6

1. liga. BODOS – Koloniál 1296:1206, 
Vybíhal 283, Učeň 268 - Kuchař 254, Bou-
da 252. Hasiči – VMS 1188:1245, Opluštil 
250, Kleveta 245 - Gilk 272, Nejezchleb 
263. Stavba krbů – JEZAT 1264:1200, Gro-
ss 271, Mátl 253 - Zuck 271, Jalový 271.
  1.  Kadeřnictví  16  14  0  2  1280,75  28
  2.  Stavba krbů  18  14  0  4  1262,72  28
  3.  Blanzek  17  12  0  5  1259,59  24
  4.  BODOS  18  12  0  6  1252,33  24
  5.  VMS  17  9  0  8  1239,24  18
  6.  Orel  17  7  0  10  1220,18  14
  7.  Turbo Technics  17  7  0  10  1206,65  14
  8.  JEZAT  18  6  1  11  1223,61  13
  9.  Koloniál  18  4  1  13  1204,33  9
  10.  Hasiči  18  1  0  17  1156,11  2

2. liga. JMP – Lachtani 1226:1072, Petlach 
267, Kozák 267 - Doskočil 244, Málek 243. 
AKK – Relax Club 1276:1087, Barša 292, 
Slavíček 260 - Polák 248, Černý 242.
  1.  AKK  18  16  0  2  1223,06  32
  2.  JMP RC  18  11  0  7  1181,33  22
  3.  EKO Systém  17  11  0  6  1155,41  22
  4.  Profi  Weld  17  10  0  7  972,29  20
  5.  Nemocnice  17  6  0  11  1177,29  12
  6.  Relax club  18  6  0  12  1105,43  12
  7.  Lachtani  18  5  0  13  1097,89  10
  8.  ČBE B  17  5  0  12  1096,37  10

šachy
2. liga: Lipovec – Lokomotiva B 3,5:4,5, 

Kopřiva 1, David, Bělík, Kratochvíl, Seka-
nina, Chládek V. 0,5.
  1.  Duras B  11  8  2  1  53  36  26
  2.  MS Brno  11  8  2  1  45  26  26
  3.  Lokomotiva B  11  7  2  2  51,5  31  23
  4.  Lipovec  11  6  1  4  46,5  23  19
  5.  Kroměříž B  11  5  1  5  43,5  24  16
  6.  Prušánky  11  5  1  5  42  26  16
  7.  Hustopeče  11  4  2  5  44,5  29  14
  8.  Staré Město B  11  3  3  5  42,5  25  12
  9.  Postoupky  11  3  3  5  41  18  12
  10.  Prostějov  11  3  2  6  42  24  11
  11.  Kuřim  11  2  3  6  37,5  16  9
  12.  Napajedla  11  1  0  10  34,5  16  3

 (bh)

Z  

Boskovice v 17 hod. Zvonilka a pirá  . (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Transcendence.

pondělí 28. dubnapondělí 28. dubna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Detek  v Down.
Boskovice v 18 hod. Ve vlčí kůži po stopách Džingischána, Expediční 
kamera.

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu
“Víme, co se u nás děje”
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Tělocvičná Jednota Sokol Boskovice
ve spolupráci s 

Českou stranou sociálně demokratickou
zve všechny příznivce dechové hudby 

 

ve čtvrtek 1. 5. 2014 v 15.00 hodin
do velkého sálu Sokolovny v Boskovicích na 

5. (prvomájové) 
posezení s Boskovickou kapelou.

K poslechu i tanci zahraje Boskovická kapela s kapelníkem 
Zdeňkem Jindrou

a jako host vystoupí známý humorista a imitátor

pan Libor Pantůček.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

Klub českých turistů Boskovice a TJ SOKOL Boskovice

pořádají 

24. ročník Pochodu

TRASY - pěší 5 až 60 km cyklo 20 až 100 km 

Start:  Sokolovna Boskovice - pěší nad 45 km - od 6 - 7 hod., ostatní pěší a cyklo 7 - 10 hod.
Cíl:   Sokolovna Boskovice, občerstvení zajištěno, pro vylosované malý dárek

Startovné: 30 Kč, ubytování možné v sokolovně ve vlastním spacáku.
Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich tel.: 774 408 399

v sobotu 17. května 2014

Na sobotu 6. září 2014 
připravujeme již

5. ročník 
Pochodu po dálničním 

tělese R43

BOSKOVICKÉ BĚHY 2014
  On-line registrace na Boskovické běhy končí 20. 4. 2014. 

  Pěveckou hvězdou bude JANEK LEDECKÝ

  VIP osobností bude olympijský vítěz v moderním pětiboji DAVID 
SVOBODA

 TURISTÉ JDOU S NÁMI
 Registrace od 9.00 do 10.00 na MIS Boskovice. Jsou připraveny 

trasy v délce od dvou do dvanácti kilometrů, které úplně nebo 
částečně kopírují tratě Boskovických běhů. Unikátní turistická 
vizitka. 

 ŠKOLY SPORTUJÍ S NÁMI
 Soutěž základních škol o nejpočetnější účast na Boskovických 

bězích.
 FOTOGRAFUJETE rádi? 

 Pořadatelé Boskovických běhů hledají fotografy amatéry, kteří by 
se chtěli na Boskovických bězích stát ofi ciálními fotografy. Pro 
více informací nebo přihlášku, pište na e-mail: 

 info@sportujsnami.cz.

 Hledáme DOBROVOLNÍKY
 Pořadatelé přijmou do svého týmu všechny dobrovolníky, kteří by 

měli zájem se podílet na přípravě a organizaci Boskovických běhů 
2014. Podrobné informace najdete na webu: 

 www.sportujsnami.cz v sekci Pro dobrovolníky.
Program Boskovických běhů 2014: 09.00 Zahájení Boskovických běhů 2014, 09.05 Vystoupení pěveckého sboru, 09.35 Taneční vystoupení Body Rockers Squad, 09.50 Běh dě   do 5 let s rodiči, 10.00 Běh dě   
do 5 let bez rodičů, 10.10 Běh I. přípravky - hoši 6-7 let, 10.25 Běh I. přípravky - dívky 6-7 let, 10.40 Běh II. přípravky - hoši 8-9 let, 10.50 Běh II. přípravky - dívky 8-9 let, 11.05 Běh III. přípravky - hoši 10-11let + mladších žáků 12–13 
let, 11.15 Běh III. přípravky - dívky 10-11let + mladších žákyň 12–13 let, 11.25 Běh starších žáků 14-15 let + starších žákyň 14-15 let, 11.40 Ukázka vystoupení dě   z atle  ckého kroužku Dě   sportují s námi, 11.50 Vyhlášení výsledků 
dětských běhů (I. přípravka + II. přípravka), 12.20 Taneční vystoupení Body Rockers Squad, 12.30 Lidový běh na 800 m, 12.40 Workshop zumby pro veřejnost, 13.00 Vyhlášení výsledků dětských běhů (III. přípravka, mladší a starší žáci 
a žákyně), 13.20 Zámecký běh na 2,5 km, 14.00 Koncert Janka Ledeckého & Band, 15.20 Hlavní běh – Běh za sedmizubým hřebenem na 12,5 km, 15.25 Hudební vystoupení Romany Staníčkové, 15.40 Vyhlášení výsledků Zámeckého 
běhu na 2,5 km a věkové kategorie 16 – 17 let, 15.50 Sledování dobíhajících běžců, 16.15 Vystoupení skupiny Tře   zuby, 17.15 Vyhlášení výsledků hlavního běhu, 18.00 Vystoupení skupiny Tře   zuby.
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