
ročník 6         číslo 9         středa 2. května 2012          cena 10 Kč / předplatné 8 Kč

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500

Pořádáte nevšední akci?   Děje se u vás něco zajímavého?         Volejte: 774 408 399       Pište: redakce@zrcadlo.net

Příští číslo Zrcadla vyjde 
v úterý 15. května!

Aktuální zpravodajství z regionu 
každý den na 

www.zrcadlo.net

Jiří Grygar navštívil Adamov
Známý astronom 
a astrofyzik představil 
zajímavé fotogra ie 
z nejlepších světových 
dalekohledů.

 Více na straně 4

Radim Hruška

Kunštát - Sváteční den prožili 
o uplynulém víkendu kunštátští 
dobrovolní hasiči. V neděli totiž 
před tamní hasičskou zbrojnicí 
slavnostně představili své obno-
vené zásahové vozidlo Tatra 815 
- CAS 32. Při té příležitosti pro-
běhlo také svěcení vozu. Celková 
investice do opravy a vybavení 
se pohybuje kolem dvou milionů 
korun. K obnově techniky po-
mohla také dotace z Jihomorav-
ského kraje. 

Hasiči se tak mohou pyšnit 

plně vybaveným vozem, který 
splňuje všechny současné pod-
mínky. Kromě standardního 
vybavení mají k dispozici také 
elektrocentrálu, světelnou rampu 
nebo profesionální dýchací tech-
niku. Kunštátské vozidlo se tak 
pohybuje na úrovni profesionál-
ních jednotek.

Podle kunštátského starosty 
Zdeňka Wettera byla investice vý-
hodná. „Cena nového vozu by se 
mohla vyšplhat až na osm milionů 
korun,“ uvedl s tím, že město za-
platilo asi čtvrtinu z potřebné část-
ky dvou milionů korun, zbytek byl 
fi nancován z krajské dotace. 

Dobrovolní hasiči se rozhodli 
repasovat svoje první výjezdové 
vozidlo i z toho důvodu, že bylo 
po technické stránce ve velmi dob-

rém stavu s najetými asi jedenácti 
tisíci kilometry. Problémem ale 
bylo, že nevyhovovalo současným 
požadavkům. Bylo nedostatečně 
vybaveno a zastaralá byla i kon-
strukce. Chyběl například osvětlo-
vací stožár s elektrocentrálou nebo 
průtokový naviják rychlého prou-
du. Vůz byl navíc vybaven zasta-
ralými dýchacími přístroji. Hasiči 
také postrádali dostatek úložného 
prostoru pro potřebné technické 
vybavení jednotky. 

Obnova stroje proběhla v Po-
ličce, kam vůz zamířil první lis-
topadový den loňského roku. Od 
té doby členové sboru do Poličky 
pravidelně zajížděli a sledovali 
probíhající práce. Řešilo se mimo 
jiné přesné umístění jednotlivých 
částí drobné výzbroje a vybavení.

Blanenská 

redakce Zrcadla 

se přestěhovala 

do zadního 

traktu radnice 

na náměstí 

Svobody č. 3

Kunštátští hasiči představili obnovený vůz

Western nabídne
i lanové centrum

Boskovice včera hostily Běh za sedmizubým hřebenem

Radim Hruška

Boskovice - Zajímavou novinku 
si pro návštěvníky připravilo bos-
kovické westernové městečko, kte-
ré v úterý 1. května zahájilo novou 
sezonu. Kromě atmosféry Divoké-
ho západu a prehistorického světa 
s dinosaury budou moci lidé na-
vštívit také nové lanové centrum. 

Pro vyznavače výšek a lezení je 
připraveno třiačtyřicet překážek na 
dvou drahách. Vyzkoušet si pohyb 
čtyři metry nad zemí mohou kromě 
dospělých i děti nad sto dvacet cen-
timetrů výšky v doprovodu rodičů. 
O zábavu nepřijdou ani nejmenší, 
pro které se chystají různá písko-
viště nebo trampolíny. Asi neja-
traktivnějšími místy trasy jsou tři 
lanové přejezdy, z nichž nejdelší 
měří třiatřicet metrů. K dispozici 
jsou ale také různé žebříky a sítě 
nebo lávky, které se houpou.

„Je to především zábava. Fy-
zicky je to náročné podle toho, 
jak rychle chce člověk trasu zdo-
lat. Mně osobně to trvalo hodinu. 
Lanové centrum jsme nepřipravili 
jako „procházku růžovým sadem“, 
má to být pro lidi výzva. Nemusí 
zdolat všechny překážky, ale třeba 

jen polovinu a mít motivaci do dal-
šího snažení. I ceny jsou nastavené 
tak, že základní trasa bude stát ur-
čitou částku, ale když půjde člověk 
podruhé, tak už zaplatí podstatně 
méně. Určitě to není zábava jen pro 
„horolezce“, ale pro širokou veřej-
nost. Normálně sportovně založení 
lidé to bez problémů zvládnou,“ 
popsal majitel westernového měs-
tečka Luboš Jerry Procházka.

Podle něj se o příchozí postarají 
profesionální instruktoři. Ti nejpr-
ve zájemce proškolí. Poté lidé do-
stanou sedáky, karabiny a helmy. 
Než se podívají do výšek, všechno 
si prozkouší na cvičném laně. In-
struktoři jsou připraveni i na to, že 
někomu dojdou síly. V případě po-
třeby k člověku přelezou a pomocí 
speciálního setu s kladkostrojem 
a spouštěcím mechanizmem ho do-
stanou bezpečně na zem.

Další novinkou letošní sezony  
je volný vstup do areálu městeč-
ka. „Máme nově zavedenou místní 
měnu. Návštěvník nezaplatí vstup-
né, ale musí si rozměnit koruny na 
dolary, se kterými pak platí v re-
stauraci, obchůdcích i vstupenky 
na představení nebo do lanového 
centra,“ dodal Procházka.

Gymnázium 
změní ředitele
Blansko, Letovice - Celkem na 

čtyřech středních školách v našem 
regionu zřizovaných krajem již 
proběhla výběrová řízení na post 
ředitele. Ve třech případech byl po-
tvrzen stávající, na jedné dochází 
ke změně. Nové funkční období 
bude šestileté s nástupem od první-
ho srpna tohoto roku. Staronovými 
řediteli jsou Pavel Čípek na SOŠ 
a SOU Blansko, Svatava Dvořáko-
vá na OA a SZdŠ Blansko a Syl-
vie Ducháčková na MŠP Letovice. 
Prvním mužem blanenského gym-
názia bude Radek Petřík, dosavad-
ní zástupce v křesle vystřídá Pavla 
Henka. Ten školu vedl po dobu tři-
nácti let. (bh)

Čistírna je ve
zkušebním 

provozu
Sloup, Šošůvka - Stavba čis-

tírny odpadních vod a kanalizace 
ve Sloupu a Šošůvce je téměř ho-
tova. Minulý týden byla uvedena 
do zkušebního provozu. Zbývá 
ještě provést některé koncové 
stoky a konečné terénní a sadové 
úpravy. Jak uvedl starosta Sloupu 
Josef Mikulášek, závazný termín 
dokončení stavby jako celku je 
30. září. „Ke konci března máme 
prostavěno více než 80 % celko-
vých nákladů, což představuje 
částku více než 95 milionů korun. 
Na vlastní ČOV to činilo přes 48 
milionů, zbytek na kanalizačních 
stokách,“ upřesnil.  (bh)

Adamov - Jen tři víkendy v roce 
mají zájemci možnost navštívit jes-
kyni Býčí skála nedaleko Adamo-
va. I letos se blíží tradiční květnové 
Dny otevřených dveří, které jsou  
tentokrát věnovány stému výročí 
zahájené badatelské činnosti v jes-
kyni, tehdy klubem německých tu-
ristů. Připomínají také, že uplynulo 
sto čtyřicet let od slavného nálezu 
pozůstatků pohřbu halštatského 
velmože Jindřichem Wankelem 
v Předsíni Býčí skály.

Jeskyně bude zpřístupněna první 
tři květnové víkendy za každého 
počasí, a to vždy od devíti do šest-

nácti hodin. Návštěvníkům spele-
ologové nabídnou nejen prohlídku 
jeskyně, ale i další doprovodný pro-
gram. Ten doplní v sobotu 12. květ-
na Evropský den parků. Na louce 
před Býčí skálou bude k vidění vý-
roba skleněných korálků s možnos-
tí koupit si něco na památku nebo si 
zkusit udělat šperk. 

O víkendu 12. a 13. května si 
můžete při návštěvě jeskyně pro-
hlédnout například stoletý potápěč-
ský skafandr. Když se po roce 1912 
začal Günther Nouackh potápět 
v Býčí skále - Šenkově sifonu, bylo 
to první speleopotápění v Evropě, 

a dost možná i ve světě. Bez zku-
šeností se opakovaně nořil do ta-
jemných jeskynních vod. Jeho po-
tápěčské pokusy vedly k objevení 
prostor zvaných Nová Býčí skála. 
Čeká vás jedinečná příležitost spat-
řit potápěčský skafandr z roku 1912 
v jeskyni, než bude napevno insta-
lován do nové expozice v blanen-
ském muzeu. V tomto skafandru se 
začal Emil Buršík potápět v roce 
1921 do Horního jezera v propasti 
Macocha. Později přebírá skafandr 
Karel Divíšek a pokračuje v prů-
zkumech podzemního toku řeky 
Punkvy.  Pokračování na str. 4

Muž podvedl téměř šedesát 
důvěřivých lidí z celé republiky

Blanensko - Devětapadesát lidí z různých částí České republiky do-
platilo na svoji důvěřivost a mnohdy i špatnou fi nanční situaci a stalo se 
obětí podvodníka z Blanenska. Devětadvacetiletý muž hledal na interne-
tu inzeráty, kde lidé žádali o pomoc v podobě půjčky. Podvodník se jim 
ozval a nabídl peníze bez ručitele a záruky. Za vyřízení takové půjčky si 
však účtoval částky od jednoho do pěti tisíc korun. 

„Když mu důvěřivci peníze zaslali, přestal se jim ozývat nebo uvedl, 
že nemůže půjčku momentálně poskytnout, protože je mimo republiku 
a používal také řadu dalších výmluv. Svým závazkům však nikdy ne-
dostál. Obohatil se tak o více než 166 tisíc korun,“ uvedla blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. 

Podle ní se ale může škoda ještě zvýšit, protože policistům se postup-
ně ozývají další poškození. Kriminalisté nyní muže viní z trestného činu 
podvodu a hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let.  (hrr)

Jeskyně Býčí skála otvírá své brány

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Romana Tomášková bodovala
Třináctiletá blanenská 
motorkářka si  
získala fanoušky 
při závodech na 
Slovakia Ringu.

 Více na straně 13

Start. Téměř  sícovka běžců se postavila na start dalšího ročníku Běhu za sedmizubým hřebenem v Boskovicích. Závodilo se v kategoriích od 
nejmenších dě   až po veterány.  Foto Pavel Šmerda



Radim Hruška

Boskovice - 
Boskovice zvítě-
zily v krajském 
kole soutěže 
o Cenu Progra-
mu regenerace 
Městských pa-
mátkových re-
zervací a Městských památkových 
zón a získaly odměnu sto tisíc 
korun. Na podrobnosti o ocenění 
i stav památkové zóny jsme se ze-
ptali místostarostky města Jaromí-
ry Vítkové.

Můžete prozradit podrobnos   
o ocenění?

Soutěž je vyhlašována Minis-
terstvem kultury, Národním pa-
mátkovým ústavem, Sdružením 

historických sídel a Ministerstvem 
pro místní rozvoj. V první fázi 
probíhá krajské kolo. V něm jsme 
uspěli a postoupili do celostátního 
kola. Na celostátního vítěze jsme 
už ale nominováni nebyli. Soutěže 
se zúčastňujeme pravidelně. Kro-
mě fi nančního přínosu se tímto 
způsobem také zviditelňuje město, 
což má dopad například na cestov-
ní ruch.

Co všechno zajímalo hodno  cí 
komisi?

Velkým plusem je fakt, že máme 
podrobně zpracované dokumenty 
zabývající se památkovou zónou 
a komisi, která je činná. Výho-
dou je i to, že se v naší památ-
kové zóně konají různé aktivity 
ve spolupráci s příspěvkovými 
organizacemi města a nezisko-

vými organizacemi. Podstatné je, 
že se na opravách objektů pracuje 
systematicky. Navíc se snažíme 
získávat peníze i z jiných zdrojů. 
Například na regeneraci památ-
kově chráněného parku u sklení-
ku jsme před dvěma roky získali 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, muzeum se 
opravuje z Regionálního operač-
ního programu...

Vraťme se nyní na začátek. Kdy 
byla v Boskovicích vyhlášena pa-
mátková zóna?

Stalo se tak v roce 1990. Tehdy 
k tomuto kroku přistupovalo vel-
ké množství obcí a měst, aby si 
uchovaly architektonické kulturní 
dědictví. Boskovice navíc vstoupi-
ly do Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. 

Co všechno památková zóna 
obsahuje?

Je poměrně rozlehlá. Zahrnuje 
Masarykovo náměstí, židovskou 
čtvrť, okolí zámku a hradu - nejen 
objekty, ale i přilehlé parky a le-
sopark. Celkem se v památkové 
zóně nachází sedmatřicet objektů, 
které jsou na seznamu kulturních 
památek Ministerstva kultury. 
Mimo zónu máme ještě další. 
V Boskovicích je tedy celkem pa-
desát kulturních památek. Zpraco-
vali jsme také několik důležitých 
dokumentů. Jedním z nich je Pro-
gram regenerace, který byl hotový 
už v roce 1994, a od té doby byl už 
dvakrát aktualizován. Je to závaž-
ný dokument, který prochází všemi 
orgány města. Máme také schvá-
lený Regulační plán památkové 
zóny, který vymezuje základní po-

vinnosti pro vlastníky pro případ, 
že by chtěli objekty opravovat. Je 
tam uvedené například to, kolik 
může mít dům podlaží, jaká mají 
být okna a dveře, střešní krytina 
a další podrobnosti. Navíc ve měs-

tě funguje komise, která se schází 
minimálně jednou za dva měsíce, 
a řeší tyto záležitosti. 

Boskovice se zapojují také do 
Programu regenerace...

Je to speciální dotační titul pro 
obce a města, která mají památ-
kovou zónu. Boskovice se do něj 
hlásí už od roku 1994. Pravidelně 
se nám daří získávat fi nanční pro-

středky, i když jejich objem po-
stupně klesá. V roce 2003 a 2004 
jsme dostali i více než jeden mili-
on korun. Letos dotace činila 400 
tisíc korun, ale vylepšili jsme si ji 
cenou Programu regenerace a od-
měnou sto tisíc korun. 

Princip přidělování dotací je ta-
kový, že pokud chce město peníze 
použít na svůj vlastní objekt, tak 
musí přidat stejnou částku z roz-
počtu. Konkrétně to znamená, že 
v letošním roce musíme udělat 
opravy na kulturních památkách 
za více než jeden milion korun. 
Do programu se dají zahrnout 
i další vlastníci, ale ti letos nebyli 
připraveni na spoluúčast. Pro ně je 
fi nancování výhodnější, protože 
dostanou padesát procent z dotace 
a deset procent z města. 

 Pokračování na str. 4
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Jaroslav Haid: Pro zraněného řidiče musel přiletět vrtulník

Traktor skončil na střeše

Vítková: Památková zóna Boskovic je poměrně rozlehlá

K K
Na kole narazil 

do stojícího auta
Adamov - Nepozornost byla 

pravděpodobně příčinou neobvyk-
lé nehody, která se stala ve čtvrtek 
26. dubna v Adamově. Šestačty-
řicetiletý cyklista tam totiž, pod-
le svědků, nejprve předjel jiného 
muže na kole, pak se ale zamyslel 
a zřejmě si přestal všímat cesty. 
V rychlosti pak najel do auta za-
parkovaného na okraji silnice. Po 
střetu upadl z kola a se zraněním 
skončil v péči přivolaných zdra-
votníků. Policisté nezjistili, že by 
muž před jízdou pil alkohol. Ško-
da na kole byla odhadnuta na pět 
set korun.  (hrr)

Řídil traktor
bez oprávnění
Chrudichromy - Na to, že ne-

potká na silnici policejní kontro-
lu, spoléhal ve čtvrtek 26. dubna 
kolem deváté hodiny ranní třia-
šedesátiletý řidič traktoru značky 
Zetor, který jel po silnici v blíz-
kosti Chrudichrom. Narazil však 
na hlídku, které nebyl schopný 
předložit řidičský průkaz. Dalším 
šetřením policisté zjistili, že muž 
nesmí z rozhodnutí soudu na dva 
roky za volant. Nyní je tak pode-
zřelý ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání.  (hrr) 

Nákladní auto 
srazilo cyklistku
Černá Hora - Lehkým zraně-

ním skončila v úterý 24. dubna ne-
hoda na kruhovém objezdu u Čer-
né Hory. 

Třiadvacetiletý řidič nákladní-
ho auta značky Iveco tam přehlé-
dl projíždějící jednašedesátiletou 
ženu na kole a narazil do ní. Seni-
orka byla po střetu lehce zraněná. 
Ani ona, ani řidič nákladního vozu 
nebyli při nehodě pod vlivem al-
koholu.  (hrr)

Z haly zmizely 
měděné kabely

Adamov - Nejprve do areálu, 
a poté i do výrobní haly v blízkosti 
Adamova se vloupal zatím nezná-
mý zloděj. Z různých strojů pak 
ukradl desítky metrů měděných 
kabelů, vzal i ty, které nebyly ke 
strojům připojeny a volně ležely 
v hale. Zloděj majiteli způsobil 
škodu za asi tři sta tisíc korun 
a nyní je nyní podezřelý z trestné-
ho činu krádeže.  (hrr)

Zloděje zajímají
pohonné hmoty

Žďárná - Nákladní vozidla, 
a především jejich plné nádrže, 
jsou stále častěji terčem zlodějů. 
Nejinak tomu bylo i v noci na pá-
tek 20. dubna. U zaparkovaného 
tahače ve Žďárné zatím neznámý 
pachatel poničil nádrže a odčerpal 
asi sto litrů nafty. Celkem tak na 
poškozeném autě a ukradeném pa-
livu vznikla škoda ve výši téměř pět 
tisíc korun. Vzhledem k množícím 

se případům policisté doporučují 
řidičům nákladních aut a kamionů, 
aby zvažovali, kde svoje vozidla 
odstaví. Vybírat by měli například 
osvětlené lokality nebo parkoviště, 
kde se pohybují i v noci lidé. Vhod-
né jsou také parkoviště v blízkosti 
čerpacích stanic.  (hrr)

Lidé našli své 
chaty otevřené

Jedovnice - Vypáčené vstupní 
dveře ve dvou rekreačních chatách 
v Jedovnicích našli v sobotu 21. 
dubna jejich majitelé. Zloděj sice 
objekty prošel, ale nic se neztra-
tilo. Poškozením zárubní, dveří 
a zámků ale vznikla škoda za asi 
dvanáct tisíc korun.  (hrr)

Vyřádil se na 
laku auta

Ráječko - Rýhy po celé kapotě, 
dveřích, ale i blatnících našel maji-
tel auta Škoda Fabia, které zaparko-
val ve čtvrtek 19. dubna v podvečer 
na dvě hodiny v Ráječku. Neznámý 
vandal tak způsobil škodu asi čtyři-
cet tisíc korun. (hrr)

Muž přišel 
o včelstva

Lhota u Lysic - Škodu za více 
než třináct tisíc korun způsobil 
zloděj včelaři ve Lhotě u Lysic. Ve 
středu 18. dubna mu totiž ukradl tři 
úly i se včelstvy.  (hrr)

Z auta zmizely 
tisíce cigaret

Adamov - Škoda přesahující 
140 tisíc korun vznikla zásobovací 
fi rmě, jejíž auto zastavilo v úterý 
17. dubna v Adamově. Když se 
jeho řidič vrátil, zjistil, že se do 
nákladního prostoru dostal zloděj 
a ukradl 186 kartonů cigaret, ci-
garetové dutinky, téměř padesátku 
sáčků cigaretového tabáku a něko-
lik lahví alkoholu.  (hrr)

Vysoká rychlost
se nevyplatila
Lysice - Na rychlý průjezd za-

táčkou u Lysic doplatil v úterý 17. 
dubna dvaačtyřicetiletý řidič Škody 
Octavie. Dostal smyk a vyjel mimo 
vozovku, kde se auto převrátilo 
přes střechu. Při havárii byli lehce 
zraněni řidič a jeho dva spolujezd-
ci. Na autě vznikla škoda za asi 
osmdesát tisíc korun.  (hrr)

Nehoda skončila
zraněním

Boskovice - Levý jízdní pruh 
v Mánesově ulici v Boskovicích 
v úterý 17. dubna z části zablo-
kovala dopravní nehoda dvou 
aut. Dvaapadesátiletý řidič Opelu 
Astra tam začal odbočovat vlevo, 
a poté do něj narazilo za ním je-
doucí osobní auto Suzuki Swift, 
které řídil devatenáctiletý mladík. 
Oba řidiči byli při nehodě lehce 
zraněni a skončili v místní nemoc-
nici.  (hrr)

Slavnostní otevření opravených kabin obstarají 
ve Voděradech hvězdy zelených trávníků 

Radim Hruška

Rudka - Nešťastně skonči-
la v sobotu 21. dubna kolem tři 
čtvrtě na jednu odpoledne jízda 
pro devětatřicetiletého řidiče 
traktoru s vlekem. V prudkém 
klesání na silnici mezi Sulíko-
vem a Rudkou totiž vyjel ze 
silnice a převrátil traktor na 
střechu. Muž zůstal zaklíněný 
v kabině a utrpěl těžká zranění, 
s nimiž byl vrtulníkem transpor-
tován do nemocnice. 

K záchraně vážně zraněného 
řidiče vyjeli profesionální hasiči 
z Boskovic a Kunštátu. „Zajisti-
li místo nehody a muže z kabiny 
vyprošťovali pomocí hydrau-
lického rozpěrného válce, roz-
brušovací pily a dalšího nářadí. 
Zraněný zpočátku se záchranáři 
komunikoval, později zkolaboval 
a zdravotníci ho museli oživovat. 
Hasiči zdravotníkům pomáhali 
s ošetřením muže a asistovali při 
jeho naložení do vrtulníku letecké 
záchranné služby, který ho dopra-
vil do nemocnice,“ přidal podrob-
nosti mluvčí jihomoravských ha-
sičů Jaroslav Haid. 

Havarovaný traktor následně 

hasiči zabezpečili proti případ-
nému vzniku požáru a do připra-
vené nádoby zachytili provozní 

kapaliny, které ze stroje unikaly. 
Po vyšetření a zadokumentování 
nehody policisty pak pomocí lana 

a navijáku převrácenou vlečku 
s traktorem dostali zpět na silnici 
a uklidili vozovku. 

Nehoda. Řidič traktoru zůstal zaklíněný v kabině.  Foto HZS JmK

náš rozhovornáš rozhovor

Voděrady - Ladislav Vízek, Jan 
Berger, František Straka, Antonín 
Panenka, Horst Siegl, Michal Hor-
ňák, Daniel Zítka a řada dalších 
bývalých skvělých fotbalistů se 
představí v sobotu 30. června na 
hřišti ve Voděradech, kde proběh-
ne slavnostní otevření rekonstruo-
vaných fotbalových kabin.

„Součástí bohatého programu 
bude kromě tohoto fotbalového 
bonbónku i vystoupení aerobiku, 
divadelní představení pro děti, 
soutěže, hry, ale také taneční zába-
va a ohňostroj,“ řekl starosta obce 
Miroslav Opluštil.

Co se týká rekonstrukce ka-
bin, budova podle něj pochází už 

z roku 1952. „Byla v naprosto ne-
vyhovujícím stavu a oprava byla 
nezbytně nutná. Spočívá v úpra-
vách stávajících kabin a sociální-
ho zařízení, střechy, podlah, elek-
troinstalace a vody. Díky přístavbě 
vznikne nové sociální zařízení pro 
veřejnost, další dvě kabiny se spr-
chami a technické zázemí,“ uvedl 
starosta. 

Celkem tak budou mít fotbalisté 
k dispozici čtyři kabiny s kom-
pletním zázemím, veřejnost pak 
nové sociální zařízení, které bude 
využíváno nejen při sportovních 
utkáních, ale také při zábavách 
a dalších akcích, které se na hřišti 
konají.  (pš)

Sloup - Ke konci se chýlí za-
teplení budovy sloupské základní 
školy. 

„Společnost PROSTAS z Pros-
tějova ke konci března provedla 
práce v objemu více než 18 mili-
onů korun. Zbytek ceny díla tvoří 
v podstatě již jen rozpočtová re-
zerva, z níž bude čerpána jen část. 
Nakonec tak dojde k malé úspoře 
oproti smluvené ceně,“ je spoko-
jen starosta Josef Mikulášek. Jak 
řekl, největším přínosem toho-
to díla, kromě pěkného vzhledu 
budovy, je dosažení významné 
úspory nákladů na topení, která 
ve srovnání s minulou topnou se-
zonou činí téměř 50 procent. „To 

představuje roční úsporu více než 
půl milionu korun, kterou bude 
možno v dalších letech využívat 
na potřebné opravy, nákup nových 
kotlů, radiátorů nebo rekonstruk-
ci sociálního zařízení,“ uvedl.

V květnu bude ve Sloupu do-
končena také stavba dalších šesti 
pečovatelských bytů. „V červnu 
zastupitelstvo městyse provede 
výběrové řízení, v němž vyhod-
notí všechny podané žádosti, 
kterých zatím evidujeme dvaa-
dvacet. Se šesti vybranými zá-
jemci pak podepíšeme smlouvu 
a začátkem července se mohou 
noví nájemníci nastěhovat,“ 
upřesnil starosta. (bh)

Odborníci varují před klíšťaty
Boskovice - Teplé březnové dny přispěly k tomu, že se na jižní Mo-

ravě zvýšil počet klíšťat. Odborníci upozorňují, že lidé stále podceňují 
riziko nakažení klíštětem. V těchto dnech jsou ohrožena také domácí 
zvířata. 

„Klíště je přenašečem mnoha nemocí, nejzávažnější z nich jsou klíš-
ťová encefalitida a lymská borelióza. Riziko onemocnění klíšťovou 
encefalitidou lze zmírnit očkováním. Letos všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna poskytuje výraznou slevu a lékárna v boskovické nemocnici je 
do projektu také zapojena,“ upozornila vedoucí lékárny v boskovické 
nemocnici Marie Žídková a dodala, že pokud někdo nestihne očkování, 
měl by si v lékárně pořídit repelent proti klíšťatům a případně speciální 
pinzety na odstranění přisátého klíštěte, které se nikdy nesmí odstraňo-
vat rukou. V případě zarudnutí ranky je nutno ihned navštívit lékaře.

Riziku napadení jsou vystavena také domácí zvířata, především psi 
a kočky. Dnešní moderní veterinární farmakologie nabízí řadu příprav-
ků, které pomáhají chránit před zevními parazity. „K ochraně psa či 
kočky je možné použít antiparazitní obojky, sprejové postřiky a tzv. 
spotony, což je kapička aplikovaná za krk zvířete. Každá aplikační for-
ma má své pro a proti. Někteří psi obojky trvale ztrácejí, jiní nesnášejí 
postřiky, další lezou stále do vody a ochranné preparáty ze sebe smýva-
jí. Personál lékárny však umí poradit, jak správně nadávkovat a použít 
konkrétní přípravek,“ řekla lékárnice Marie Žídková.  (hrr)

Škola ve Sloupu už je 
téměř zateplená

Kabiny.  Foto Lenka Opluš  lováKabiny.  Foto Lenka Opluš  lová
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Bořitov - Módní návrhářka 
Zuzana Machorková z Bořitova 
má za sebou další úspěch. Při ne-
dávných oslavách desátého výročí 
akciové společnosti Letiště Brno 
prezentovala nejen svoji novou 
letní kolekci, ale také zbrusu nové 
uniformy letištního personálu. 
Více prozradila v následujícím 
rozhovoru. 

Nedávno jste měla velkou 
módní přehlídku při oslavách 
10. výročí akciové společnos   Le-
 ště Brno. Můžete prozradit, co 

jste tam prezentovala?
Protože poslední rok úzce spo-

lupracuji s brněnským letištěm, 
dostala jsem nabídku, zda bych 
měla zájem navrhnout svoji novou 
kolekci, která by byla prezentová-
na u příležitosti 10. výročí akciové 
společnosti Letiště Brno. A také 
představit nové fi remní obleče-
ní, které jsem pro letiště navrhla 
a kompletně zajistila výrobu.

Můžete podrobněji představit 
svoji vlastní kolekci?

Kolekce pod názvem Letní 
pohlazení již podle názvu, jas-
ně ukazuje jakým směrem jsem 
se ubírala. Snažila jsem vytvořit 
aktuální trendy letní kolekci pro 
sezonu jaro-léto 2012. Protože ur-
čitě každý z nás na léto a sluníč-
ko čeká, tak jsem i já chtěla svojí 

Daří se nám odlišovat od všech ostatních, říká úspěšná módní návrhářka Zuzana Machorková

Uniformy le  štního personálu vznikly v Bořitově

tvorbou přispět k dobré a pozitiv-
ní náladě. Proto je celá kolekce 
v duchu barev, jejichž vzájemným 
kombinováním jsem chtěla docí-
lit zajímavých variací, které ne-
jsou tak obvyklé. Snažila jsem se 
u jednotlivých modelů o vyjádření 
ženskosti. Kromě výrazných barev 
jako korálová, růžová, zelená ne-
chybí naprosto nepřehlédnutelná 

refl exní žlutá. Ta byla použita pou-
ze v detailech či doplňcích u tašek, 
pásků a dalších doplňků. Nechybě-
la bílá či pudrové tóny. V kolekci 
byly předváděny dlouhé či krátké 
letní šaty, tuniky, pláštěnky, různé 
variace letních plášťů i volnoča-
sová móda v neotřelých barvách 
a vzorech. Vždy se snažím, aby 
se každá z nás dovedla představit 

v jednotlivých modelech. Kromě 
dámských modelů jsem navrhla 
pár modelů i pro muže. Pánskou 
módu také navrhuji, ale pouze na 
zakázku.

Kde si mohou zájemci tuto ko-
lekci prohlédnout?

Všechny modely si může-
te prohlédnou a zakoupit v na-

šem salonu v Bořitově. Pokud 
by vás některý z modelů zaujal 
a velikostně vám neseděl, není 
problém navrhnout v podobném 
charakteru jiný, který bude také 
originálem, jako všechny ostatní 
modely. Musíme se odlišovat od 
všech ostatních a myslím, že se 
nám to daří. Naše zákaznice jsou 
velmi spokojené.

Kromě vlastní kolekce jste 
představila také nové uniformy 
le  štního personálu. Jak vlastně 
vznikla vaše spolupráce s Le  š-
těm Brno?

Naše spolupráce začala na 
základě důvěry a dobrých dopo-
ručení a referencí. Přece jen se 
v oblasti módy pohybuji již pár 
let. Je to strašné, jak to letí. Po-
prvé jsme se setkali v ruském Pe-
trohradě, kde jsem před pěti lety 
prezentovala svoji tvorbu. V Rus-
ku byl i ředitel brněnského letiště. 
Rok poté jsem měla na brněnském 
letišti svoji vlastní autorskou pře-
hlídku. Asi se vedení moje tvorba 
líbila. Když se rozhodli změnit 
profesní oblečení, oslovili jednu 
větší fi rmu, ale modely byly prý 
moc usedlé. Tak se zeptali mě, 
zda bych neměla zájem. Neváha-
la jsem, taková nabídka se přece 
neodmítá. Až tedy poletíte napří-
klad v létě na dovolenou z brněn-
ského letiště, tak personál, který 
se o vás bude starat, bude oblečen 
v mých modelech.

Můžete říci, jak probíhal výběr 
uniforem? 

Uniformy jsou navrženy v po-
losportovním charakteru s mla-
distvými prvky a v barevnosti 
odpovídající novému logu, které 
bude brněnské letiště od 1. května 
používat. Jedná se o košile, póla, 
sukně, kalhoty, vestičky, svetry, 
šátky, pásky a bundy. Vše pod 
značkou Brno-airport by Zuzana 
Machorková.

Kolik lidí na tom pracovalo?
S realizací a zajištěním mně 

pomáhal můj známý. Vzorkovou 
řadu jsme tvořili u nás v salonu. 
Následující výrobu jsem si zajisti-
la v dílnách, které pro mě pracují. 
Na zhotovení kolekce má zásluhu 
spousta dalších lidiček. Touto ces-
tou bych jim moc ráda poděkova-
la. Hlavně svojí mamince, bez kte-
ré bych to nezvládla a také bych 
nebyla tam, kde jsem.

Jaké máte další cíle?
Co plánuji do budoucna? Ráda 

bych svoje jméno a značku ještě 
více zviditelnila. Přemýšlím o sé-
riové výrobě určitého typu obleče-
ní, které by se dostalo k většímu 
množství zákazníků. Chci také 
rozšířit sortiment, který bude u nás 
možno zakoupit. Prostě komplexní 
služby. Mám toho v hlavě spous-
tu, jsem zvědává, kolik se podaří 
zvládnout. Po malých krůčcích se 
snažím dosáhnout mého snu.

Blansko - Většina zahrádkářů se 
řídí starou pranostikou, že květiny 
do zahrady, na balkóny, ale i zele-
ninové přísady patří do země až po 
třech zmrzlých. Pankrác, Servác 
a Bonifác jsou tu za necelé dva týd-
ny. Minulý víkend už bylo doslova 
letní počasí, a tak mnozí neodolali 
a pustili se i do těchto prací.

 „Je třeba myslet na to, že nějaký 
ten mrazík ještě může přijít,“ upo-
zornila nová vedoucí skleníků bla-
nenského zahradnictví ZERA Rá-
jec Tamara Kriklová, kterou jsme 
požádali o rozhovor.

Jaké jsou letos trendy ve vysa-
zování kvě  n?

V posledních letech hrají prim 
barvy. V oblečení, ale i v květi-
nových truhlících. Už to nejsou 
jen červené muškáty. Vysazují se 
společně květiny různých druhů 
i barev, například Milionbells a Ba-
copa. Milionbells jsou rozmanitostí 
barev i pěstebními nároky podobné 
Petúnii, mají však menší květy, kte-
rých je o to více. Bacopa má drob-
né bílé kvítky. Možnou kombinací 
může být fi alová Surfi nie a žlutě 

olistěný Plectrantus. Tak se pod-
trhne barevnost květů. Fantazii se 
meze nekladou.

Novinkami nejsou ani tak další 
druhy květin, ale spíše jejich ba-
revné odrůdy. Například na letošní 
podzim už teď připravujeme drob-
nokvětou, temně fi alovou až čer-
nou macešku. Vynikne především 
v kombinaci s jinými barvami, na-
příklad se žlutou.

Trendem jsou dnes bohatěji pů-
sobící truhlíky. Vznikají kombinací 
vzpřímených a převislých druhů 
květin. Poradíme jak s vhodnou 
volbou druhů, typem substrátu, ale 
i s tím, jak vyzrát na choroby nebo 
škůdce. Kdo si sám netroufá, může 
přinést truhlíky k nám a my je po 
vzájemné poradě osadíme malými 
nebo i vzrostlými květinami. 

Na balkóny se dnes už nevysa-
zují jen kvě  ny, ale módní je pěs-
tovat například nejrůznější druhy 
bylinek...

Balkón může být květinovou 
i užitnou minizahrádkou. Vedle 
květin je velký zájem o klasické 
bylinky do kuchyně - majoránku, 

PRODEJNA KVĚTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Poříčí 5, Blansko

Aktuální nabídka: 
- letničky a balkonové kvě  ny  - okrasné stromy a keře 
- řezané a pokojové kvě  ny  - semena, sazenice zeleniny 
- substráty, hnojiva, postřiky  - kvě  náče, keramika 
- vazba k různým příležitostem   - obilí, směsi

Vše za příznivé ceny!

Pracovní doba: 
PO – PÁ 8 - 18 hod. | SO 8 - 14 hod. | NE 8 - 12 hod.

Parkoviště přímo u prodejny! 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Hitem jsou pestrobarevné kvě  nové truhlíky
bazalku, tymián, koriandr nebo 
libeček a další. Mezi novinka-
mi máme letos poprvé například 
magy bylinku, což je Smil italský. 
Je to poměrně teplomilná rostlinka 
a chutí je podobná spíše kari ko-
ření. Krásně vypadá a používá se 
jako koření i jako léčivka.

Stále větší oblibu si získávají bal-
kónová rajčata nebo papriky a další 
zelenina. Na balkónech se dají vy-
pěstovat i jahody. Na zahrádkách se 
opět zabydluje například rebarbora. 
Každá kvě  na, aroma  cká bylina 

nebo zelenina tedy potřebuje od-
povídající péči?

Samozřejmě, potřebují speci-
ální půdu, zalévání, ale i hnojení. 
Rádi zákazníkům poradíme jaké 
prostředky volit, jak bojovat s pří-
padnými škůdci. Kdo nemá odvahu 
pustit se do pěstování sám, nebo 
k tomu prostě jen nemá podmínky, 
může si k nám zajít pro zaručeně 
čerstvou zeleninu. Nabízíme jen 
námi vypěstované produkty. Teď 
jsou to například ředkvičky, ale 
i první saláty.  Marta Antonínová

Den parků v Josefovském údolí
Adamov - Bohatý program je připraven na sobotu 12. května v Jo-

sefovském údolí u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského 
dne parků. 

Zájemci budou mít možnost zdarma navštívit expozice železářství 
v muzeu Stará huť, pozornost zvědavců jistě přitáhne ukázková tav-
ba v replice kusové železářské pece používané slovanskými hutníky v 
období 9.–10. století, ukázka pálení dřevěného uhlí v milíři nebo vý-
roba dehtu. Svou práci představí kováři, litci barevných kovů, hrnčíři a 
k vidění budou i další historická řemesla. Se životem starých Slovanů 
se můžete seznámit prostřednictvím Sdružení přátel historie. V expozi-
ci CHKO Moravský kras bude připravena prezentace ochrany přírody 
a krajiny a nebude chybět ani botanická vycházka pro zájemce.

Švýcárna, bývalý hostinec, nabídne ukázky řemesel, hry a ekohry pro 
děti i koncert kapely Nebeztebe. Návštěvníci Josefovského údolí si jistě 
nenechají ujít jedinečnou příležitost navštívit Býčí skálu, součást jeskyn-
ního systému s podzemním tokem Jedovnického potoka, kde byl nalezen 
slavný bronzový býček nebo tak zvaný Knížecí pohřeb. Komentované 
prohlídky pro veřejnost jsou připraveny od 9 do 16 hodin. Doprovodný 
program bude zaměřen na sté výročí bádání v této jeskyni.

Jeskyně Výpustek nedaleko Křtin nabízí v rámci Dne parku dva mi-
mořádné vstupy zdarma v 11.30 a ve 13.30 hodin. Výklad přibliží výzku-
my této jeskyně. Na tyto dva vstupy je zajištěna autobusová doprava od 
vlaků z Adamova a ze Staré huti.

Návštěvníci Josefovského údolí mohou začít nebo ukončit svou ná-
vštěvu Josefovského údolí v Adamově prohlídkou kostela Svaté Barbory 
a Světelského oltáře, který je zapsán na seznamu národních kulturních 
památek České republiky. 

Dopravu od železniční zastávky Adamov ke Staré huti zajišťuje od 
8.30 do 15.30 hodin vždy v hodinových intervalech historický autobus 
ze sbírek brněnského Technického muzea.  (ama)

V Blansku vypukne další ročník Dívky Aerobiku
Blansko - Dívka aerobiku 2012 

je název soutěže, která se uskuteč-
ní v neděli 13. května v hale ASK 
Blansko. „Soutěž je určena pro 
všechny děti, které chtějí příjemně 
strávit den. Oproti loňsku se můžete 
těšit na spoustu změn,“ slibuje hlav-
ní pořadatelka Aneta Kuklínková s 
tím, že letošní Dívka bude zároveň 
semifi nále pro kategorie Princezna 

a Dívka aerobiku. „Úspěšné dívky 
postoupí do velkého fi nále, které se 
uskuteční v září v Dělnickém domě 
v Blansku,“ doplnila.

Ale už v neděli 13. května vy-
vrcholí kategorie Frajer, Poupát-
ko a Hvězdička aerobiku. „Nově 
otevíráme kategorie Princezna, 
Hvězdička a Dívka zumby. Máte 
se na co těšit, hlavním hostem akce 

budou již ověření a bezkonkurenč-
ní Hybrid´s crew,“ doplnil Aneta 
Kuklínková. 

V každé kategorii budou vy-
hlášeny nejúspěšnější závodníci, 
v první kategorii pro předškolní 
věk budou ohodnoceny všechny 
děti. Tváří soutěže se stala vítězka 
Dívky aerobiku 2011 Sabina Buča-
nová. „Vstupenky a startovní čísla 

je možno koupit v předprodeji nebo 
na místě. V případě zakoupení pře-
dem nebudete muset čekat řadu 
u přihlášení, ale bude pro vás k dis-
pozici jiný vchod do haly,“ upozor-
ňuje pořadatelka. 

Veškeré informace o soutěži na-
leznou zájemci na internetových 
stránkách www.divka-aerobiku.cz. 
 (pš)

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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Můj život ovlivnili učitelé, ale také kněží, říká uznávaný odborník

Jiří Grygar přednášel v Adamově
Marta Antonínová

Adamov - Zajímavou a mi-
lou návštěvu přivítali v minulém 
týdnu v Adamově. O tom, jak se 
dívat do nebe, lidem v poutavé 
besedě vyprávěl český astronom 
a astrofyzik Jiří Grygar, význam-
ný popularizátor vědy v oblasti 
astronomie, astrofyziky a vztahu 
vědy a víry.

„Přivezl jsem fotografi e, které 
pořídily nejlepší evropské nebo 
i světové dalekohledy na zem-
ském povrchu ale i z kosmického 
prostoru, týkající se nejen naší 
sluneční soustavy, ale i vzdálené-
ho vesmíru. Mou snahou je, aby 
si lidé více uvědomili v čem spo-
čívá zajímavost těchto snímků, 
protože ony barevné skvrny, které 
uvidí, potřebují vysvětlení “ při-
blížil námět odpolední přednášky 
Jiří Grygar.

O dráze astronoma uvažoval 
světoznámý vědec vlastně od 
malička. „První impuls přišel 
přes knížky, které jsem četl jako 
opravdu malý kluk. Rozhodující 
byla knížka o hvězdách. Tu jsem 
četl o Vánocích, když mi ještě 
nebylo devět let. Hned jsem rodi-
čům řekl, že budu hvězdář. Určitě 
mi nevěřili a čekali, že mne brzy 
napadne něco jiného, ale nestalo 
se tak. Vlastně od těch devíti let 
jsou šel za svou dnešní profe-
sí systematicky a chtěl jsem být 
tím, čím jsem,“ zavzpomínal Jiří 
Grygar. 

Jak dodal, jeho život ovlivnili 
učitelé. „A to nejen ti, kteří učili 
fyziku či matematiku, ale třeba 

i češtinu. Ta mi přirostla hodně 
k srdci. Ono to také souvisí s tím, 
že moje maminka byla učitelka 

češtiny a dost mne „cepovala“. 
Velký vliv na mne měli i kněží. 
Žil jsem v době hluboké totality 

a ten útisk od základní školy až po 
univerzitu byl velmi ostrý. Bylo 
pro mne určitým povzbuzením, 
že existují lidé, kteří navzdory 
tomu, i za cenu velkých osobních 
obětí, lpí na svém přesvědčení. 
Z mých katechetů byli všichni 
vězněni a jeden byl i umučen. Na 
obecné škole jsem potkal později 
umučeného Albína Kvitu, nejvý-
znamnější osobností byl Dominik 
Pecka, profesor, redaktor a spi-
sovatel a nebo Stanislav Krátký, 
který se později stal tajným bis-
kupem,“ dodal astronom.

Jako mladý muž žijící v Brně 
a milující jízdu na kole dříve čas-
tokrát zavítal do Adamova a okolí. 
„Máte tedy kolem krásné krpály,“ 
ocenil terén kolem řeky Svitavy. 
Zná samozřejmě dobře i Moravský 
kras. Podílel se na tom, že jedna 
z planetek dnes nese jméno Ma-
cocha. „Láska ke kolu mi zůstala 
dodnes. Často celé dny a někdy 
i noci sedím u počítače, protože 
dnes ta pozorování vypadají tak, 
že dalekohled řídíte pomocí po-
čítačové klávesnice. Je to sedavá 
činnost, v níž je o pohyb nouze. Ve 
volném čase u mne vede sport. Ze-
jména kolo, hraji volejbal, hodně 
a rád chodím po horách,“ řekl dnes 
už šestasedmdesátiletý vědec.

Poté dopil čaj a šel za svými 
posluchači. Vyprávěl velmi za-
jímavě, na závěr odpovídal i na 
zvídavé otázky. Nakonec všichni 
litovali, že toto setkání nemohlo 
trvat déle. Jiří Grygar, který často 
pobývá na Evropské jižní obser-
vatoři v Chile, spěchal ještě za 
dalšími posluchači do Boskovic.

Školní zahrada se proměnila 
v oddychovou zónu i učebnu

Kunštát - Zahrada Základní 
školy v Kunštátě se změnila k ne-
poznání. Z původně zarostlého 
a nevyužívaného prostoru vznikla 
za pomoci dětí, rodičů a sponzo-
rů oddychová zóna, kterou budou 
využívat školáci nejen ve volných 
chvílích, ale i při výuce. 

„Na jaře 2010 jsme tam zasadili 
strom k 90. narozeninám Ludvíka 
Kundery, a tím byl vlastně dán zá-
klad ke všem dalším činnostem,“ 
řekl kunštátský učitel a hlavní ini-
ciátor akce Ladislav Dostál. 

Celý areál je podle něj rozdě-
len na několik biotopů a vznikl 
tak určitý naučný okruh. „Je tam 
suchý pískovcový kout s mrave-
ništěm, rybníček, potůček, jezírko 
pro obojživelníky a suchá zídka 
pro ještěrky a čmeláky. Celý areál 
doplnilo několik tabulí s informa-
cemi o našem regionu, rostlinách, 
zvířatech, ale i zvláštnostech 
z dalších oborů,“ doplnil Dostál. 
Nechybí prostorové sluneční ho-

diny, hmyzí hotel, ukázkový úl, 
ptačí budky a da Vinciho vynález 
samonosného mostu, který si žáci 

sami vyrobili ve výtvarné výcho-
vě,“ doplnil ředitel školy Vratislav 
Sedlák.  (pš)

Sloup - Místní akční skupina 
Moravský kras vyhlásila v polo-
vině dubna v souladu se Strategic-
kým plánem Leader - Nové výzvy 
a nové příležitosti pro Moravský 
kras - už sedmou výzvu pro žada-
tele k předkládání projektů.

Místní akční skupina částkou 
přesahující dvanáct milionů ko-
run podpoří investice spojené 
s udržováním, obnovou a zhod-
nocováním nebo využitím kul-
turního dědictví, jako například 
kulturních památek, památkově 
významných území, kulturních 
prvků vesnic a venkovské kra-
jiny, včetně historických parků, 
historických zahrad a alejí. Pod-
poří také vybudování rekreační 
infrastruktury pro malokapacit-
ní ubytování, včetně stravování 
a rekreačních zařízení, zakládání 
nových a rozvoj existujících pod-
niků nejmenší velikosti - mikro-
podniků, včetně nových živností 
v oblasti výroby, zpracování 
a služeb. Částka 2,5 milionu ko-
run je určena na podporu projektů 

zaměřených na občanské vybave-
ní a služby a na podporu zázemí 
pro činnost spolků. 

„V rámci sedmé výzvy budou 
projekty podpořeny zatím nej-
vyšší částkou. Očekáváme velký 
zájem a věříme, že podané pro-
jekty budou mít vysokou úroveň 
a zaměří se na to, co Moravský 
kras nejvíce potřebuje. V soutěži 
mají šanci uspět hlavně inovativ-
ní a menší projekty, na kterých 
spolupracují místní podnikate-
lé a spolky. Příjem žádostí bude 
probíhat od 14. do 19. května do 
16 hodin,“ řekl manažer místní 
akční skupiny Jozef Jančo. Do-
dal, že území činnosti MAS Mo-
ravský kras bylo k datu vyhlášení 
7. výzvy rozšířeno o obec Lubě. 
V současnosti do ní tedy spadá 
56 obcí v Jihomoravském a Olo-
mouckém kraji. Tato místní akční 
skupina tak patří mezi největší 
v republice. Další podrobnosti 
o výzvě naleznete na webových 
stránkách www.mas-moravsky-
kras.cz.  (ama)

Úvod sezony v Galerii Kruh 
obstaraly fotografie a šperky
Rájec-Jestřebí - Galerie Kruh na rájeckém zámku zahájila letoš-

ní výstavní sezonu v neděli 29. dubna společnou výstavou fotografi í 
R. Rohála a skleněných šperků H. Palečkové. Současně byla také zpří-
stupněna stálá prodejní výstava Zámecký výtvarný salon.

Robert Rohál – novinář, spisovatel a fotograf, pochází z Holešova 
na Kroměřížsku. Od roku 1990 se věnuje novinářské profesi. Prošel 
různými redakcemi v Praze a Zlíně a od roku 2007 působí jako redaktor 
regionálního čtrnáctideníku Holešovsko. Bohatá je jeho činnost literár-
ní. Je autorem několika desítek publikací, v nichž se zabývá především 
herci, zpěváky a dalšími osobnostmi našeho uměleckého a kulturního 
života.

Fotografovat začal asi před deseti lety a od roku 2005 začal prezen-
tovat svoji tvorbu na samostatných výstavách. Na výstavě na rájeckém 
zámku představuje výběr z kolekce Na perutích snů.

Hana Palečková je holešovská výtvarnice. Na výstavě představuje 
tvorbu svého ateliéru Výtvarno, který zahrnuje řadu výtvarných oborů. 
Jedná se především o různé tradiční i netradiční techniky dekorování 
hedvábí, dále o keramiku, vitráže, šperky a další formy výtvarné práce. 
Na rájecké výstavě prezentuje sérii originálních šperků a doplňků z ko-
lekce Zelené variace, které jsou vytvořeny technikou Tiffany. Výstava 
potrvá do 10. června.

Novinkou letošní výstavní sezony je Zámecký výtvarný salon. Celo-
sezonní prodejní výstava prací našich předních výtvarníků i regionálních 
umělců zahrnující především obrazy a grafi ku, keramiku, zpracování 
kovu a skla, malbu na kámen a další výtvarné formy. Výstava potrvá do 
30. září a bude průběžně obměňována a doplňována o nové exponáty. 
Obě výstavy jsou otevřeny od úterý do neděle od 10 do 15 hodin. Vstup 
je zdarma.  (pš)

Vítková: Památková zóna 
Boskovic je poměrně rozlehlá

Pokračování ze str. 2
Přestože jsme měli vytipovaných asi šest vlastníků, tak se k městu ni-

kdo nepřidal. Rada a následně zastupitelstvo tedy rozhodlo, že se bude 
opravovat fasáda radnice. V Programu regenerace je vyčíslena i částka, 
která by byla potřeba na opravu všech objektů v památkové zóně, jsou to 
řádově desítky milionů korun. 

Jsou nějaké památky, které by potřebovaly opravu prioritně?
Určitě taková místa jsou. Máme tady památky, které by si zasloužily 

hodně velký fi nanční příspěvek na opravu, a to je panský dvůr a jízdár-
na, které ale nejsou v majetku města. Město se musí zabývat například 
prolukami v židovské čtvrti, kde se už delší dobu snažíme najít způsob 
řešení. Hodně si v tomto směru slibuji od studentů architekta Zdeňka 
Fránka. Už dvakrát navštívili Boskovice a zaměřili se právě na místa, 
která by se zasloužila vylepšení. Vedení města už představili i předběžné 
výsledky. Tím ale jejich práce neskončila, během června by měli přijet 
znovu a předvést již rozpracovanou prezentaci. Třeba se v ní objeví ná-
pad, na který se v budoucnu zaměříme.

Jak hodno  te současný stav zóny? Dochází k její postupné obnově?
Já se v tom procesu pohybuji, takže se mně to hůř hodnotí. Můžu 

ale říci, že různí hosté nebo zástupci jiných měst, kteří navštěvují Bo-
skovice opakovaně, hodnotí posun v památkové zóně pozitivně. Jako 
příklad bych uvedla budovy radnice a rezidence, tam se v posledních 
letech podařilo udělat hodně práce. Důležité je nejen investovat pro-
středky, ale snažit se také o to, aby si lidé uvědomovali, jaké bohatství 
ve městě mají.

Jeskyně Býčí 
skála otvírá...

Pokračování ze str. 1
Pokud navštívíte Býčí skálu 

o posledním víkendu dnů otevře-
ných dveří ve dnech 19. a 20. květ-
na, připravte se na netradiční úvod 
prohlídky. Předsíň, kde obvykle 
cesta jeskyní začíná, doznala zá-
sadních změn v roce 1944. Tehdy 
započaly stavební úpravy, které 
měly změnit památné Wanklovo 
archeologické naleziště v podzem-
ní zbrojní továrnu. A právě v tomto 
místě si připomeneme osud našich 
předků, kteří se nehodlali pasivně 
smířit s nacistickou okupací naší 
vlasti a zaplatili za to svým živo-
tem. Bude tam vystavena funkční 
replika stínacího stroje, který říšské 
ministerstvo spravedlnosti nechalo 
umístit na jaře roku 1943 v tzv. se-
kyrárně, v Pankrácké věznici v Pra-
ze. Poslední víkend rozhodně ne-
bude vhodný pro rodiče s malými 
dětmi. Těm doporučují speleolo-
gové z Býčí skály zvolit první dva 
termíny. Naopak mládež je vítána. 
Školní znalosti si může doplnit drs-
nou realitou naší minulosti.  (ama)

Jiří Grygar.  Foto Marta AntonínováJiří Grygar.  Foto Marta Antonínová

Školní zahrada v Kunštátě.  Foto Pavel ŠmerdaŠkolní zahrada v Kunštátě.  Foto Pavel Šmerda

Šance pro projekty

Boskovice - Fiktivní fi r-
ma Baby Paradise 
ze Soukromé 
střední školy 
podn ikán í 
a mana-
gemen tu , 
o.p.s. Bo-
skovice 
u s p ě l a 
v soutě-
ži o nejlepší logo fi k-
tivních fi rem. V celostát-
ní konkurenci jednapadesáti 
uchazečů se umístila na desátém 

místě. Soutěž pořádá Cent-
rum fi ktivních fi rem. 

Studentky třetího 
ročníku Nikola 

P u č á l k o -
vá, Alice 

F u k s o -
vá, Nela 
K o s i č -

ková, Mi-
chaela Luklo-

vá a Sabina 
Bartošková si logo 

samy navrhly a grafi cky 
zpracovaly.  (hrr)

Logo uspělo v soutěži

Marta Antonínová

Jedovnice - Osm tříčlenných 
družstev se o víkendu zúčastnilo 
Mezinárodního mítinku záchran-
ných psů, který se uskutečnil 
v kempu Olšovec. Pořadatelem 
byla Kynologická záchranná jed-
notka ČR se sídlem v Brně. 

„Naše sdružení se zabývá vý-
cvikem záchranných psů a jejich 
využitím v praxi. Setkání v Jedov-
nicích je zaměřeno především na 
praktické využití psů v nejrůzněj-
ších činnotech, zejména stopování 
a vyhledávání osob v náročných 
terénech, i když jsme do programu 
zařadili i další disciplíny, aby se psi 
unavili a zabavili,“ řekl organizátor 
Pavel Šabacký a dodal, že se jedná 
o devátý ročník akce tohoto druhu. 

Do sobotního klání se zapojilo 
celkem osm tříčlenných družstev 
– tedy tři psovodi se svými psy. 
Mezinárodní charakter dodala mí-
tinku účast družstev z Maďarska 
a Chorvatska. „Sami jsme soutěžní 
družstvo nestavěli, protože se nám 
zdálo ne fér soutěžit na trase, kterou 
jsme sami připravovali. Ale podaři-

Na Olšovci soutěžili kynologové - záchranáři

lo se nám za pomoci hasičů zajistit 
v Rudickém propadání v Kolíb-
kách jednu z neobvyklých disciplín 
– slaňování a traverz se psy. Mnozí 

psovodi si tuto disciplínu vyzkou-
šeli poprvé,“ dodal Pavel Šabacký. 
„My jsme tady na Olšovci měli 
soustředění už několikrát a byli 

jsme spokojeni, proto naše volba 
na tento kemp padla i letos. Je tu 
pro nás ideální prostředí, všechny 
možnosti tu máme na dosah ruky. 
Zajímavé terény, možnosti práce 
na vodě, skály. Ráno jsme přímo 
v areálu dělali soutěž v poslušnosti 
psů,“ dodal.

Podařilo se nám, po zvládnutí 
náročné dvanáctikilometrové trati, 
zastihnout tříčlennou skupinu pso-
vodů a jejich psů z Hradce Králové. 
„Záchranářské kynologii se věnuji 
asi rok. Je to koníček. Moje fenka 
Daisy je labradorský retrívr a mám 
ji dva roky. Dopolední soutěž jsme 
absolvovali úspěšně. I když výsled-
ky ještě nejsou známy, myslím, že 
se našim psům vedlo nad očekává-
ní dobře. Zvládli toho více a lépe, 
než jsme očekávali. Měli jsme na-
příklad možnost poprvé zkusit prá-
ci v jeskyních, ale také slaňování 
a traverz ve skalách,“ řekl Stanislav 
Čejka, profesí armádní pilot. Snaží 
se se svou Daisy trénovat minimál-
ně jednou týdně a jejich specializa-
cí je sutinové a plošné vyhledávání. 
V neděli soutěž pokračovala další-
mi disciplínami.

Psovod Stanislav Čejka a fenka Daisy.  Foto Marta AntonínováPsovod Stanislav Čejka a fenka Daisy.  Foto Marta Antonínová
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C     Chládek: Mrzí mne nega  vní ohlasy od lidí, kteří stavbu ani neviděli

Sýpku otevřou začátkem července
Bohumil Hlaváček

Blansko - Již od začátku prázd-
nin bude opět otevřena pro veřej-
nost v Blansku populární Sýpka. 
Z restaurace se přerodila na hotel. 
Vznikly nádherné pokoje, histo-
rický ráz stavby byl rekonstrukcí 
podpořen. Přesto se nedávno ob-
jevily v tisku negativní ohlasy na 
její přestavbu. Nového majitele 
Vlastimila Chládka, který do stav-
by investoval významnou fi nanční 
částku, jsme požádali o reakci na 
tyto negativní ohlasy.

Zaskočilo Vás to?
Docela ano, Sýpka, v okamži-

ku, kdy jsem ji koupil, byla v ha-
varijním stavu. V suterénu jsme 
se brodili místy po kotníky ve 
vodě. Domnívám se, že staveb-
ní činnost v jejím okolí, myslím 
tím hlavně okolní panelové domy 
a jejich infrastrukturu, pozměnila 
významným způsobem hydroge-
ologické poměry daného území. 
A právě jejich dlouhodobé neře-
šení se projevilo na katastrofálním 
stavu podzemní části Sýpky. Naše 
sanace, respektive tedy dokonalé 
odvedení povrchových vod a také 
snížení hladiny podzemní vody 
o cca 1,5 m, bylo náročným inže-
nýrským dílem. Zrovna tak by se 
možná několik hodin dalo hovořit 
o statických pracech nutných k za-
chování nádherných pruských kle-
neb (jsou klenuté v obou, na sebe 
kolmých směrech). Možná tímto 
odpovídám oklikou. Ale jestliže 
někteří architekti hodnotí stavbu, 
aniž by ji viděli, aniž by si ji prošli 
a ani se nedokážou pod svůj názor 
podepsat...

Samozřejmě mě mrzí, když, na 
základě tak strašně povrchního 
a plytkého článku, mě třeba v Kra-
sové, kde bydlím, zastaví starší 

občan a řekne: „To je nám líto 
Vlastíku, že se Vám ta Sýpka ne-
povedla.“ A já bych jim toho tolik 
chtěl říci, jak mě to vnitřně uspoko-
juje, jak mě ta stavba fascinuje. Ale 
raději už mlčím. Nakonec, a to je 
důležité, již v červenci bude moci 
každý sám rekonstrukci Sýpky po-
soudit na vlastní oči. Potěšil mne 
také blanenský historik pan Jalový, 
který osobně za mnou přišel a řekl 
mi, ať si z toho nic nedělám. 

Chystáte Den otevřených dve-
ří…

Pokud se nic mimořádného ne-
stane, tak začátkem července. Rád 
bych, aby se uskutečnil v jeden 
ze dvou státních svátků. Tam zvu 
všechny. Každému vše předvedu a 
někdo z mého týmu; budu v něm 
tedy i já; ho provede po zrekon-

struované Sýpce. Myslím, že se 
chovám úplně jinak než cizoja-
zyční investoři třeba v Karlových 
Varech, kde se bez řečí bourá 
a staví bez ohledu na historii a na 
veřejnost.

Hrubé stavební práce jsou skon-
čeny…

Do konce května tomu tak bude 
defi nitivně. Pak přijdou na řadu 
interiéry sálů a pokojů. To bude 
v červnu. Vše se již vyrábí. Také 
třeba, rukou pana sochaře Makov-
ského, socha Šachového Turka, 
ale nechte se překvapit.

Zkusme zrekapitulovat, na co se 
mohou návštěvníci Sýpky těšit…

Vstupní sál restaurace všech-
ny přivítá. Dominovat mu budou, 
ostatně jako po celé stavbě, zre-
konstruované klenby. Nad ním 

vznikne, jak já říkám Nebeský 
sál. Ten bude vhodný pro svatby, 
večírky, promoce a podobné akce. 
Pod ním naopak Podsvětí. Všech-
ny sály budou pro zhruba osmde-
sát lidí, z toho vyplývá celková 
kapacita Sýpky. 

A ubytování?
Devět nadstandardních, interi-

érově dle mne krásných pokojů, 
každý v určitém stylu. Celou stav-
bu vnímám jako ódu na klenby. To 
jsme snad dovedli skoro k dokona-
losti.

Lidé se ptají na nedokončenou 
fasádu?

Nátěr bude probíhat v květ-
nu z plošiny. Barva bude břízově 
bílá. Bude na ní nápis, logo je před 
schválením. Věřím, že budou obča-
né pozitivně překvapeni.

Nebeský sál. Místnost pro společenské akce vzniká v prvním patře. Foto Bohumil Hlaváček

Charita si 
připomíná 

dvacáté výročí
Křtiny - Dvacáté výročí exis-

tence si letos připomíná Oblastní 
charita Blansko. Právě proto při-
pravila na 26. a 27. dubna regio-
nální konferenci s názvem Žijeme 
spolu aneb Kdo je bližní v nouzi. 
Téma nebylo určeno výhradně od-
borníkům, ale všem, kterým není 
lhostejné společenské klima ko-
lem nás.

„Přemýšleli jsme, jak naplnit 
letošní jubilejní rok. Možností je 
spousta. Proto jsme do Křtin po-
zvali představitele obcí, politic-
kých subjektů, komunální správy 
i zájmových skupin, abychom 
si uvědomili, že v tomto regio-
nu opravdu žijeme spolu, bok po 
boku. Že každý z nás může svým 
bližním na jedné straně pomoci, 
na druhé straně může být tím, kdo 
pomoc potřebuje,“ řekla ředitelka 
blanenské charity Jana Sedláková. 

V průběhu obou jednacích dnů 
odezněla řada konkrétních lid-
ských příběhů. Hovořilo se nejen 
o nemocných a tělesně postiže-
ných, ale i o seniorech, a jejich 
problémech, nebo třeba o mladých 
lidech bez domova či problémech 
minorit. Jeden z bloků byl věno-
ván funkci a postavení rodiny, dal-
ší například lidem sociálně nepři-
způsobivým a podobně. 

„Problematika je to široká, moh-
li bychom o ní hovořit třeba týden. 
Ale podstatné bylo si uvědomit, 
že je tady instituce, její pracov-
níci i dobrovolní pomocníci, kteří 
o těchto problémech přemýšlejí 
a snaží se něco dělat pro zlepšení 
situace,“ doplnila ředitelka. 

Konferencí připomínka výročí 
charity nekončí, po celý rok budou 
následovat další akce. „Ofi ciálním 
datem vzniku blanenské chari-
ty je první prosinec 1992. Letos 
přesně na tento den připravujeme 
vzpomínkou akci. Chceme si při-
pomenout všechny, kteří nám za ta 
léta pomáhali a dnes už jsou třeba 
v důchodě, ženy na mateřské nebo 
už nejsou mezi námi. I tato akce 
se bude konat v ambitech křtinské-
ho chrámu,“ dodala ředitelka Jana 
Sedláková.  (ama)

Dě   se učily správně přecházet
Boskovice - Policisté připravili pro školáky speciální akci zaměřenou 

na přecházení silnice - Zebra se za tebe nerozhlédne. „Jejím cílem bylo 
přímo v blízkosti škol dětem názorně vysvětlit základy bezpečného cho-
vání na silnici a upozornit na to, že na přechodech nemají chodci absolut-
ní přednost. Děti, které si věděly s přecházením rady, od policistů dostaly 
drobné dárky a kartičky s logem akce, na nichž je popsáno, jaká pravidla 
na přechodech platí,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva Šebková. 

Během akce policisté oslovili asi sedmdesát školáků. „Zarážející je, 
že asi třetina z nich vůbec nevěděla, na kterou stranu se mají nejdřív 
podívat, a že mají počkat, až auto buď úplně zastaví nebo přejede, a pak 
teprve vstoupit do vozovky,“ doplnila Šebková.  (hrr)

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR

V Eliščině jeskyni zazní Harmonia
Sloup - Jarní koncert zazní v sobotu 12. května v 16 hodin v Eliščině 

jeskyni ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Pod vedením sbormistryně 
Barbory Šimečkové se představí smíšený pěvecký sbor Harmonia z Hra-
nic. Ze svého repertoáru předvede hudbu starých mistrů, lidové písně 
i spirituály.

Sbor Harmonia je kolektivem ryze amatérských zpěváků, který byl 
založen z jejich vlastní iniciativy v Hranicích již v roce 1986. Za dobu 
svého trvání úspěšně koncertoval v mnoha zemích Evropy a vydal také 
šest zvukových nahrávek na CD. 

„Koncert je tak trochu výsledkem spolupráce mezi Sloupsko-šošův-
skými jeskyněmi a Zbrašovskými jeskyněmi v Hranicích. Vedoucí těchto 
jeskyní je právě vedoucí souboru Barbora Šimečková. Akustika Eliščiny 
jeskyně se jí natolik zalíbila, že k nám Harmonie přijede zazpívat,“ řekla 
vedoucí Sloupsko-šošůvských jeskyní Miluše Hasoňová. (ama)

Představí slovenský folklór
Sloup - Den muzea – tak se jmenuje akce připravená na sobotu 12. květ-

na Místní akční skupinou Moravský kras, partnerskými slovenskými sku-
pinami a senetářovským muzeem v Senetářově. Bohatý program začne 
krátce po poledni a představí se v něm mimo jiné folklórní skupina Var-
sás z obce Dolné Salibyna na Slovensku a Citarová skupina Fürge Ujjak 
ze slovenské obce Kráľov Brod. Dále se můžete těšit na Taneční skupi-
nu Oops-A-Daisy Crew, vystoupení soukromé základní umělecké školy 
Blansko a představí se i děti ze senetářovské mateřské školy.

V odborném programu se zájemci seznámí s projekty MAS Morav-
ský kras o.s., MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh, následovat bude 
prezentace místních výrobků a služeb z území partnerských místních 
akčních skupin a součástí programu bude i Jarmark místních produktů se 
značkou Moravský kras regionální produkt. (ama)

Umělecké sklo v Galerii Ve Věži
Blansko - Sklářský umělecký atelier WAGA představí od 6. do 

27. května desingové sklo a originální skleněné šperky na výstavě 
v galerii Ve Věži v Blansku. V atelieru vznikají jedinečné skleněné 
mísy, vázy, skleněné svícny, moderní skleněné šperky i unikáty. Ruč-
ně vyráběné umělecké sklo vyvolává v moderním interieru atmosféru 
osobitého vkusu a hřejivé lidskosti. Jde o materiál, který se s novou 
silou navrací do všech místností interiéru a jako šperk patří ke každé 
moderní ženě.

Na chladivé ploše lesklého skla ulpívá teplý dotek lidskosti a ote-
vírá nové dimenze jeho použití. Snaha uniknout uniformitě a šedi se 
ateliéru Waga vyplatila. Svoji existenci založil a zakládá na osobním 
přístupu a realizaci individuálních zakázek. Otevřel dveře uměleckým 
řemeslníkům a návrhářům, dal prostor osobité tvorbě, se kterou se mů-
žete seznámit na připravené výstavě. Galerie Ve věži je otevřena vždy 
ve středu a v neděli od 13 do 17 hodin.   (zpr)

Ve Kř  nách se konala tradiční Hasičská pouť

Letovice ožijí fes  valem dechovek
Radim Hruška

Letovice - Letovice budou hos-
tit již druhý ročník Mezinárodní-
ho festivalu dechových orchestrů. 
Odehraje se v sobotu 12. a v neděli 
13. května na letovickém náměstí 
a v prostorách zámku. 

Diváci se mohou těšit na hu-
dební tělesa z České republiky, ale 
i Polska, Slovenska, Chorvatska, 
Německa a Maďarska. Akci pořá-
dá Kruh přátel ZUŠ Letovice ve 
spolupráci s orchestry Višegradské 
čtyřky, Jihomoravským krajem, 
městem Letovice, tamním zámkem 
a ZUŠ Letovice.

„Akce se zúčastní celkem sedm-
náct českých a deset zahraničních 
orchestrů. V sobotu bude probíhat 
na letovickém Masarykově náměs-
tí. Po celý den tam budou vystupo-
vat české orchestry a lidé uvidí i de-
fi lé zahraničních orchestrů s mažo-
retkami. V neděli budou zahraniční 
orchestry koncertovat v jízdárně le- Loňský ročník fes  valu. Foto Radim HruškaLoňský ročník fes  valu. Foto Radim Hruška

tovického zámku. Počítáme s tím, 
že vystoupí na tisíc muzikantů,“ 
upřesnil jednatel Kruhu přátel ZUŠ 
Letovice Pavel Göpfert.

Muzikanti představí poslucha-
čům celou řadu stylů dechové 
hudby. „Zazní skladby od malých 
orchestrů hrajících převážně lido-

vou hudbu až po sedmdesátičlen-
né harmonie zabývající se hudbou 
symfonickou. Zajímavostí bude 
letos představení orchestru Hradní 
stráže a Policie ČR nebo skupiny 
alpských rohů z německého Heide-
lbergu,“ dodal ředitel ZUŠ Letovi-
ce Petr Křivinka.

Výstava mapuje historii Sokola
Boskovice - V Muzeu Boskovicka byla minulý týden zahájena vý-

stava Ve svornosti síla, která je připravena u příležitosti 150 let od za-
ložení Sokola v ČR, 120. výročí založení Sokola v Boskovicích a 100. 
výročí vybudování Sokolovny v Boskovicích. Ve třech sálech muzea 
jsou soustředěny cenné dokumenty a relikvie, které připomínají a ma-
pují činnost sokolských organizací v době dávno minulé i v současnos-
ti. Výstava potrvá do 26. června.  (jo)

Pouť. Do Kř  n se sjeli členové hasičských sborů ze širokého okolí, nechyběli ani hosté z Rakouska. Po slavnostní 
mši předvedli divákům na kř  nském náměs   historickou i moderní techniku.  Foto Marta Antonínová

 Foto Bronislav Šmatera Foto Bronislav Šmatera
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Otevírací doba: 
PO: 8:30 - 13:30 ÚT: 8:30 - 11:00 a 13:30 - 18:00
ST: zavřeno ČT: 8:30 - 11:00 a 13:30 - 18:00
PÁ: 8:30 - 11:00 a 16:30 - 18:00 SO: 8:30 - 11:30

Škola měla vzácnou návštěvu
Jaroslav Oldřich

Boskovice - Boskovickou školu 
André Citroëna navštívil generál-
ní ředitel Citroën ČR Sébastien 
Vandelle. Našel si čas na krátký 
rozhovor.

Předpokládám, že jste v Bosko-
vicích poprvé...

Ano, je to tak. Musím přiznat, 
že co se týče školy André Citroë-
na, jsem velice potěšen. Netušil 
jsem, že můžu uprostřed České re-
publiky najít školu, která doslova 
dýchá Citroënem. Setkal jsem se 
s jejími zástupci a vidím, že všich-
ni jsou velmi motivováni podávat 
nejlepší výkony.

Jak hodno  te výuku?
Je velmi důležité, aby mládež, 

která se ve škole učí a v blízké bu-
doucnosti nastoupí do našich ser-
visů, měla dobrý základ vzdělání. 
V Boskovicích se zabývají všemi 
obory, které jsou v automobilovém 
průmyslu potřeba. Navíc je evrop-

ské unikum, že se tady školí stu-
denti přímo na konkrétní značku. 
Abych řekl pravdu, neznám v Ev-
ropě další podobnou školu, která 
by byla zaměřená přímo na vozy 
Citroën a připravovala budoucí 
specializované pracovníky. 

Co připravuje Citroën pro zá-
kazníky v letošním roce?

Tento rok jsme uváděli na trh 
velké množství nových produktů. 
Měli jsme novou C1, je to vůz, 
který se vyrábí v České republice 
v Kolíně. V současné době probí-
há uvádění na trh nového berlinga, 
které je v českých rodinách velmi 
oblíbené. Hlavní novinkou je Cit-
roën DS5. Jedná se o hybridní vo-

zidlo s dieselovým a elektrickým 
motorem. Má dvě stě koní, náhon 
na všechna čtyři kola a především 
vypouští jen 99 g CO2 na kilometr.

Jste pokojen s aktuálními čísly 
z prodeje?

V letošním roce jsme měli velmi 
dobrý měsíc únor i březen, což ne-
bývá pravidlem. V březnu nám na 
českém trhu patřila čtyři procenta. 
Cítím, že v síti našich zástupců je 
dobrá návštěvnost a vidím, že dy-
namika obchodu je velmi dobrá.

A co oblast motoris  ckého 
sportu?

Nejsledovanější je osminásobný 
světový šampion v rallye Sébasti-
en Loeb, který až na jeden získal 
všechny tituly ve WRC na značce 
Citroën. Letos bojuje s Citroënem 
DS3 o již devátý triumf. Přirozeně 
nám hodně přinesl. Jednou už za-
vítal i do České republiky. Pokud 
by se jeho návštěva opakovala, tak 
budeme uvažovat i o cestě do Bo-
skovic.

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich
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AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 8.30 hod.: Zápis do plavání rodičů s dětmi od 1 
roku do 6 let. 
Boskovice - Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat s Mo-
nikou.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Stře-
deční herna. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. U2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Talisman.

čtvrtek 3. květnačtvrtek 3. května
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Spontánní tancování pro dě   od 1 roku, 
ve 12 hod.: Centrum podpory rodin a dě  . 
Boskovice - Mateřské centrum v 15 hod.: Dě   tvoří maminkám, tvořivá dílna.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Klub mladých důchodců.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Probudím se včera.
Boskovice v 19.30 hod. Talisman.
Doubravice v 18 hod. Probudím se včera.

KONCERTKONCERT
Letovice - Základní umělecká škola v 15.30 hod.: II. Absolventský koncert.

pátek 4. květnapátek 4. května
AKCEAKCE

Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava a burza kaktusů, konifer, 
kvě  n a přísad zeleniny. 
Blansko - Klub Ratolest v 9 hod.: Kurz baby masáží s Jitkou Pokornou. 
Blansko - Klub Ratolest v 10.15 hod.: Letní kosme  ka pro celou rodinu, be-
seda s Vlaďkou Michlovou. 
Boskovice - Penzion Zlatá růže ve 14 hod.: 16. sraz velorexů.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 
Suchý - Rybník v 16 hod.: Zlatá udice, závody pro členy rybářských kroužků.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 17 hod. Avengers. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Šebetov v 19.30 hod. Probudím se včera.
Velké Opatovice v 17 hod. Kocour v botách.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Kino v 16 hod.: Výstava výtvarného oboru soukromé ZUŠ Blansko, 
vernisáž výstavy.
Letovice - Galerie Domino v 17.30 hod.: Vernisáž prodejní výstavy Jana Od-
várky - vynikajícího současného malíře inspirovaného krajinou Vysočiny.

sobota 5. květnasobota 5. května
AKCEAKCE

Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava a burza kaktusů, konifer, 
kvě  n a přísad zeleniny. 
Boskovice - Klubovna PS v 9 hod.: Melkovská šestnáctka, tradiční pochod.
Boskovice - Penzion Zlatá růže v 9 hod.: 16. sraz velorexů.

Lysice - Zámek v 11 a 15 hod.: Hradem zámkem s kastelánem, prohlídka 
vedená kastelánkou. 

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Pozvání na večírek, divadelní komedie, 
hrají Pavel Trávníček, Jana Švandová, Ladislav Frej, Světlana Nálepková a další. 

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Avengers. (3D)
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 17 hod. Avangers. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.

KONCERTKONCERT
Blansko - Kateřinská jeskyně v 19 hod.: Iva Bi  ová, koncert v rámci Meziná-
rodního hudebního fes  valu v jeskyních. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie města Blanska v 17 hod.: Vernisáž výstavy kresleného hu-
moru Satyrykon 2011.
Letovice - Zámek Letovice v 16 hod.: Miroslav Ne  k - Obrazy, vernisáž vý-
stavy.

ZÁBAVAZÁBAVA
Cetkovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Arcus. 

neděle 6. květnaneděle 6. května
AKCE AKCE 

Blansko - Dřevěný kostelík v 9 hod.: Sváteční bohoslužba s uvedením no-
vých kazatelů. 
Boskovice - Penzion Zlatá růže v 9 hod.: 16. sraz velorexů, start společné 
jízdy na zámek do Letovic, kde budou v 11 hod. vyhlášeny výsledky.

Boskovice - Prostranství před Betany ve 13 hod.: Soutěž hasičů v požárním 
útoku.

Velké Opatovice - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Výstava jarních kvě  n. 

DIVADLODIVADLO
Ostrov u Macochy - Kulturní dům v 18 hod.: Don Quijote de la Mancha, 
divadelní představení. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Modrý tygr.
Blansko v 17 hod. Avengers. (3D)
Blansko ve 20 hod. U2. (3D)
Boskovice v 17 hod. Avengers. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Havran.

pondělí 7. květnapondělí 7. května
AKCEAKCE

Blansko - Dětský koutek Matýsek v 10.30 hod.: Znakování s miminky, kurz 
pro rodiče s dětmi od 6 měsíců. 
Blansko - Klub Ratolest v 16 hod.: Příprava na život s mininkem, kurz. 
Blansko - Památník Rudoarmějce v 18 hod.: Vzpomínkový akt k 67. výročí 
osvobození Československa. 
Boskovice - Pomník padlých v Hybešově ulici v 15.30 hod.: Vzpomínkové 
setkání s položením věnců.
Jabloňany - Areál Za školou v 19 hod.: Lampiónový průvod obcí.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 9 hod.: Tvořivá dílna.
Rájec-Jestřebí - Městská knihovna ve 14 hod.: Setkání se starostou Olešnice 
Zdeňkem Pešou, který bude vyprávět o historii Olešnice i okolí a především 
o své práci sběratele pověs   Olešnicka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Boskovice v 17 hod. Můj vysvlečenej deník.
Boskovice v 19.30 hod. Lov lososů v Jemenu.

úterý 8. květnaúterý 8. května
AKCEAKCE

Blansko - Památník Rudoarmějce v 9.30 hod.: Vzpomínkový akt k 67. výročí 
Dne vítězství. 
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 15 hod.: Kardinál Špidlík mezi námi, be-
seda s Doc. Michalem Altrichterem SJ z Centra Ale    u příležitos   druhého 
výročí úmr   Otce kardinála.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Úterní 
tancování. 

KINA KINA 
Blansko ve 20 hod. Lov lososů v Jemenu.
Boskovice v 17 hod. Můj vysvlečenej deník.
Boskovice v 19.30 hod. Lov lososů v Jemenu.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 16 hod.: Výstava obrazů boskovického 
rodáka Dušana Chaloupky. 

středa 9. květnastředa 9. května
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 8 hod.: Nebojte se PC, kurz ovládání počítače. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 147 - Srí Lanka, přednáška 
Kláry Šmídové. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Maminkám, výroba přání.
Boskovice - Klubovna zahrádkářů ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkářská po-
radna. 
Letovice - Památník umučených u koupaliště v 18 hod. a pomník obětem zvů-
le a násilí za kostelem sv. Prokopa v 19 hod.: Pietní vzpomínková slavnost.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lov lososů v Jemenu.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Vrásky z lásky.
Boskovice v 19.30 hod. Víla.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Sokolovna v 19 hod.: Václav Neckář a Bacily, koncert. 

čtvrtek 10. květnačtvrtek 10. května
AKCEAKCE

Blansko - Klub důchodců ve 14 hod.: Oslava Dne matek. 
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Jan Knies, přednáška o zakladateli evropské 
archeologie a speleologie. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16 hod.: Beseda s fi tlektorem Radkem Při-
bylem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tomorrow Will Be Be  er.
Boskovice v 17 hod. Streetdance 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Rozchod Nadera a Simin.
Doubravice v 18 hod. Tohle je válka!

pátek 11. květnapátek 11. května
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 18 hod.: O Koblížkovi, loutková pohádka, hraje Divadlo 
Kollárka. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 8.30 hod.: Pá-
teční klubíčko. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Streetdance 2. (3D)
Boskovice v 17 hod. Streetdance 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Hněv Titánů. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Mission Impossible: Ghost Protocol.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Probudím se včera.

KONCERTKONCERT
Blansko - Nám. Svobody ve 13.30 hod.: Koncert zahraničních dechových 
orchestrů. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Pex v 18 hod.: Vernisáž výstavy Adolfa Borna, Aloise Mi-
kulky, Jiřího Šalamouna a Vlas  mila Zábranského. 
Rájec-Jestřebí - Městská knihovna ve 13 hod.: Druhé putování za skalními 
útvary a geologickou minulos   Země, vernisáž výstavy fotografi í studentů 
Gymnázia Rájec-Jestřebí. 

sobota 12. květnasobota 12. května
AKCEAKCE

Blansko - Zámecký park v 10 hod.: Férová snídaně v Blansku. 
Boskovice - Dětské hřiště Na Chmelnici ve 14 hod.: Za skřítky do Arboreta 
Šmelcovna, jarní procházka s úkoly.
Boskovice - U Vážné studny ve 14 a 17 hod.: Jiná procházka židovskou čtvr   
v Boskovicích.
Brťov-Jeneč - Rybník v 7.30 hod.: Rybářské závody pro dě  . 
Velké Opatovice - Klubovna KČT 6 - 10 hod.: Velké Opatovice - Javoříčko, 
turis  cký pochod a cyklojízda. 

DIVADLODIVADLO
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Soutěžní přehlídka amatérských diva-
delních souborů - Faust, hraje LMD Kunštát. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Streetdance 2. (3D)
Boskovice v 17 hod. Streetdance 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Titanik. (3D)

KONCERTKONCERT
Boskovice - U koupadel ve 20 hod.: Koncert kapely Urband.
Letovice - II. Mezinárodní fes  val dechových orchestrů. Podrobnos   na 
str. 5 a 16.

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Rockotéka, hraje DJ Toniczech.

neděle 13. květnaneděle 13. května
AKCEAKCE

Blansko - Hřiště Údolní ve 13 hod.: 17. Městská kuličkiáda. 
Blansko - Katolický dům ve 14.30 hod.: Slunovrat - přehlídka dětských divadel. 
Boskovice - U Vážné studny ve 14 a 17 hod.: Jiná procházka židovskou čtvr  .
Boskovice - Western park v 10 hod.: Výstava voříšků aneb O pohár Western 
parku.
Cetkovice - Kulturní dům v 15 hod.: Den matek. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Z pohádky do pohádky.
Boskovice v 17 hod. Streetdance 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Titanik. (3D)

KONCERTKONCERT
Letovice - II. Mezinárodní fes  val dechových orchestrů. Podrobnos   na 
str. 5 a 16.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Oldřich Výleta - Vysočina klidná 
a drama  cká, něžná a drsná, vernisáž výstavy fotografi í.

pondělí 14. květnapondělí 14. května
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Hádej, hádej, hadači, soutěž.
Boskovice - Farní dvůr v 15 hod.: Sbírka použitého ošacení.
Letovice - ZUŠ Letovice v 15 hod.: Informační schůzka Nového sdružení zdra-
votně pos  žených pro účastníky ozdravného pobytu v Deštném.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Trainspo   ng - poslední zastávka.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Věra 68.
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Svatba...Svatba...  nejkrásnější den v životěnejkrásnější den v životě

SVATEBNÍ SALON PRSTÝNEK
 svatební šaty a doplňky 
 šaty na maturitní plesy 
 šaty pro družičky a ke svatému přijímání 
 možnost šití podle vlastního výběru

Je nutné se objednat předem na tel.: 604 535 821

Jana Králová, Zahradní 6, Boskovice (pod Kauflandem)

www.salonprstynek.cz

Organizace V

V

Jsme �gay friendly"

www.svatbypodlekaty.cz
katy@svatbypodlekaty.cz

777 275 246

SlunnÆ 4
�lapanice u Brna

Shrnout do několika 
řádků to, co pro Vás může 
svatební agentura SVATBY 
podle KATY zařídit a za-
jistit, je trochu nelehká 
úloha. Pokud si ale chcete 
splnit Vaše sny a přání, tak 
není nic jednoduššího, než 
se na nás obrátit a my pro-
měníme Vaše sny v neza-
pomenutelnou realitu. 

Svatební koordinátorka v na-
šem podání totiž není jen osoba, 
která za Vás zařídí vše dle Vašich 
přání. Je to také velká podpora 
a osoba, které se můžete s čím-
koliv svěřit a na kterou se může-
te stoprocentně spolehnout. 

Poradí Vám s výběrem místa 
obřadu a hostiny, navrhne deko-
race, pomůže s barevnou pale-
tou, vybere tu správnou svatební 

Obřad oslavující lásku muže a ženy 

v sobě skrývá sladké drama již celá stale-

tí. Uspořádání svatby záleží především na 

Vašem přání a fantazii. 

Důležité rozhodnutí je již za 
vámi - chcete spolu zůstat na celý 
život a svůj slib zpečetit 
svatbou. Ale nevíte jak na 
to a čím začít? Chceme 
vám dát rady, na co je 
dobré nezapome-
nout, a také 
p o s k y t n o u t 
přehled nabí-
zených služeb, 
který váš krásný 
den zjednoduší. 

Vaše svatba bude vy-
žadovat mnoho planů a 
příprav, počínaje vyhovu-
jícím datem, zajištěním mís-
ta a občerstvení, nalezení těch 
nejlepších šatů…

Proto si včas vše s dostatečným 

předstihem naplánujte nebo využijte služby 
svatební agentury, které jsou poslední dobou 
i u nás čím dál více oblíbené. Pokud si chcete 
splnit Vaše sny, skvělou volbou je brněnská sva-
tební agentura SVATBY podle KATY. Poradí Vám 
s výběrem místa obřadu a hostiny, navrhne de-

korace, pomůže s barevnou 
paletou, vybere tu správnou 
svatební kytici a doladí tak 
celou květinovou výzdobu 
pro celou svatbu. Pomůže 

Vám i s výběrem oble-
ku pro ženicha a sva-

tebních šatů pro 
nevěstu, poté 

doladí s nevěstou 
i svatební účes se 
šperky a veškerými 

doplňky. Nablízku 
a stále po ruce 

jsou Vám její pra-
covnice i ve svateb-

ní den. Pokud si tedy 
chcete Váš den užít bez 
stresu a napětí a chcete 
být opečovávání, svěř-

te se do rukou svatební 
agentury SVATBY podle KATY. 

 Pokračování na str. 9

Svatební agentura SVATBY podle KATY pomůže připravit nezapomenutelný den

www.sudickydvur.cz,  e-mail: info@sudickydvur.cz 

Hotel
Sudický Dvůr

Sudice 50
(2 km od Boskovic, 

směr Jevíčko)
Veškeré otázky ohledně svateb a dalších 
společenských akcí - tel.: 602 571 051.

V areálu Sudického Dvora pořádáme svatby 
a další společenské akce až pro 250 osob.

Pořádáme kompletní svatby včetně obřadu přímo 
v areálu Sudického Dvora v altánku, u rybníka  
nebo ve vysvěcené kapli sv. Huberta. 

 Je tu restaurace pro 70 lidí
 ● Lovecký salonek (do 30 osob)
 ● Modrý salonek (do 50 osob) 
 ● Kongresový sál (až 250 osob). 

Dále  hotel s kapacitou 56 lůžek.

kytici a doladí tak celou květino-
vou výzdobu pro celou svatbu. 
Pomůže Vám i s výběrem obleku 
pro ženicha a svatebních šatů 
pro nevěstu, poté doladí s ne-
věstou i svatební účes se šperky 
a veškerými doplňky. 

Ve svatební den jsme Vám stá-
le nablízku a po ruce. Ale samo-
zřejmě, že tam jsme i pro zbytek 
svatebních hostů, kteří se na nás 
mohou obracet s jakýmkoliv 
přáním a požadavkem. Připra-
víme místo pro obřad i hostinu. 
Pomůžeme nevěstě s oblékáním 

i s případným odbouráním ner-
vozity a možná někdy i pochyb-
ností. U obřadu nemusíte mít 
strach, že by jste Vy, jako snou-
benci nebo svatební hosté, nevě-
děli co dělat nebo kam si stoup-

nout. Pro svatební hostinu Vám 
připravíme tzv. Table plan, kde 
se každý svatební host může 
podívat, kde sedí a není poté 
takový shon s usazováním 
hostů. Pokud by někdo i přes-
to tápal, tak i tam je stále Vaše 
koordinátorka, která hosta na-
směruje k jeho místu.

Pokud si tedy chcete Váš den 
užít bez stresu a napětí a chce-
te být opečovávání, tak se svěř-
te do našich rukou. Na první 
místo klademe především ma-
ximální vstřícnost vůči zákaz-
níkovi, vysokou úroveň služeb 
s ohledem na sebemenší detail. 
Dbáme na to, aby Váš svatební 
den „D“ byl opravdovým zážit-
kem na celý život. „… řešíme 
Vaši budoucnost …“ 

 Za tým SVATBY podle KATY, 
 Vaše Katy

 Foto Bronislav Šmatera Foto Bronislav Šmatera
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Svatební show na zámku Lysice

Janáčkova 2, 
680 01 Boskovice, 

Mobil: 777 786 210
e-mail: lizna@lizna.cz

www.lizna.cz 

PÁNSKÁ MÓDA: 
● šití pánských a dětských obleků na míru 
● saka a kalhoty 
● svatební vesty, košile, kravaty 
● kabáty a další doplňky

OBUV: 
● dámská, pánská a dětská obuv

OPRAVNA OBUVI

-

                                   POŘÁDÁ  
                          SVATEBNÍ HOSTINY  
 

- Pěkné romantické prostředí  
- Výborná kuchyně  
- Svatební apartmá pro novomanžele      

ZDARMA  
 
   Kontakt: 724 054 122  
                    539 083 405  

Tuto akci pořádá Státní zámek Lysice
ve spolupráci s Květinovým salónem Sissi Lysice 

a Svatební agentura Elysée Blansko

2. ročník svatební show
v prostorách 
zámecké zahrady v Lysicích
a nejen tam …

Svatba na zámkuSvatba na zámku

sobota 26. 5. 2012 v 16 hod.sobota 26. 5. 2012 v 16 hod.

na jakoukoliv jednu 
položku z tohoto 
kompletu, podle 
výběru manželů.

při nákupu kompletu 
(postel+rošt+matrace)

Do konce května trvá mimořádná akce - 
anatomický polštář z paměťové pěny 

Zdarma při zakoupení vybraných typů matrací a ještě 
stále pokračuje nabídka matrace 1+1 Zdarma.

sleva 10%

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

Speciální 
akce pro 

novomanžele, 
kteří uzavřeli 

manželství 
v měsíci 
květnu 

a červnu

Po úspěšném loňském prvním 
ročníku pro vás pořadatelé při-
pravují druhý ročník Svatební 
show na zámku v Lysicích. Letos 
bude akce doplněna o nabídky 
irem, které se zabývají svatba-

mi a vším, co k nim patří. Přijďte 
si tedy užít den plný svatebních 
inspirací.

Show se uskuteční 26. května 
v areálu Státního zámku Lysice. 
Na prvním nádvoří a na spodní 
zámecké terase si od 16 hod. 
budete moci prohlédnout na-
bídku vystavujících irem z Bla-
nenska, Tišnovska i Brněnska. 
V této prezentaci najdete vše 
od svatebních salónů, svatební 
agentury, květinářství a půjčov-
ny dekorací, pánských obleků 
a doplňků, kadeřnictví, kos-
metických salónů, restaurace, 

foto a video služeb, svatebních 
oznámení, zlatnictví, svatebních 
dopravců až po svatební ohňo-
stroj. K vidění budou i ukázky 
dekorací pro svatební obřady 
v interiéru i exteriéru. 

Hlavní program začne v 18 
hod. na první zahradní terase. 

Těšit se můžete na přehlídky 
svatebních šatů, kytic, líčení, 
účesů, pánských obleků a doplň-
ků. Mezi přehlídkami bude pro-
gram doplněn šermířským vy-
stoupením skupiny Bravo team 
Libora Olšana. Pro návštěvníky 
bude připraveno malé občer-

stvení a ani svatební koláčky 
nebudou chybět. Na závěr celé 
show bude po 20. hod. k vidě-
ní ohňostroj z dílny brněnské-
ho ohňostrůjce Ivana Martínka 
z Theatrum Pyroboli. Vstupné 
na svatební show je dobrovolné 
a každý návštěvník má možnost 
vyhrát na konci akce hodnotné 
ceny a poukazy věnované zú-
častněnými irmami, pořadateli 
a sponzory.

Na neděli 27. května budou 
zámecké interiéry obohaceny 
na prohlídkové trase A o sva-
tební šaty a kytice. Přijměte 
tedy pozvání k svatbě na zám-
ku. Více informací o celé akci 
najdete na webových strán-
kách: www.svatby-blansko.cz, 
www.kvetinovysalonsissi.cz 
a www.zameklysice.cz. Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Pokračování ze str. 8

S  
Je důležité vědět, že svatební 

oznámení vytváří nejen prv-
ní dojem o svatbě, ale stává se 
i cennou a milou upomínkou. 
O iciální pozvání na svatbu se 
obvykle provádí předáním nebo 
zasláním svatebního oznámení 
doplněného pozvánkou ke sto-
lu. Svatební oznámení se posí-
lá všem příbuzným, kolegům 
a známým, zkrátka všem, kteří 
by se měli o vaší svatbě dozvě-
dět. Pozvánka ke stolu je určena 
hostům, kteří se zúčastní sva-
tební hostiny.

Š   
 

Vybrat si na svůj nejkrásněj-
ší den v životě ty opravdu nej-
krásnější šaty chce čas a trpěli-
vost. Ale nemusíte být bezradní. 
I v našem regionu je několik sa-
lónu a půjčoven, kde Vám ochotě 
poradí a s výběrem pomohou. 
Dlouholeté zkušenosti může 
nabídnout půjčovna svatebních 
a společenských šatů paní Rii 
Schnirchové ve Dvorské ulici 
v Blansku i Svatební salon Prstý-
nek Jany Králové v Zahradní ulici 
v Boskovicích. 

J    
...

Svatební účes je korunou 
krásy každé nevěsty. Jeho úpra-
va bývá poněkud náročnější 
než obvykle a musí Vám vydr-
žet celý den. Nezapomeňte, že 
i líčení by mělo být dokonalé. 
Kadeřnice Vám doporučí slu-
šivý svatební účes a pomůže 
vybrat ozdoby do vlasů a za-
komponovat závoj. Nádherně 
vypadají ve vlasech živé květi-
ny, ozdobné vlásenky, čelenky 
a štrasové korunky. Cena sva-
tebního účesu včetně zkoušky 
se pohybuje dle náročnosti od 
800 do 1 500 Kč. Profesionální 
líčení stojí zhruba 800 Kč. Al-
ternativou ke službám v salónu 
je možnost objednat kadeřníka 
a kosmetičku, kteří Vás přijdou 
nalíčit a učesat v den svatby 
až domů. Pokud přemýšlíte, 
jak být nejkrásnější, pak tou 
správnou volbou je využít vizá-
žistické služby Salonu Marylin 
na Masarykově náměstí v Bos-
kovicích, kde se Vám bude vě-
novat uznávaná odbornice An-
drea Waddilová. 

K   
 

Žádná svatba se neobejde bez 
květin, které navodí romantic-
kou atmosféru vaší slavnosti 
a prohloubí neopakovatelný zá-
žitek a estetický dojem. Svateb-
ní kytice je velmi důležitá pro 
nevěstu proto, že dovršuje její 
dokonalý vzhled. Měla by ladit 
nejen se šaty, ale i s celkovým 
stylem svatby. Vyberte si ji podle 
své oblíbené vůně a barvy, kte-
rou máte ráda.

M  
Proto, aby svatební den byl ten 

nejkrásnější, je důležité i správ-
ně zvolený termín a místo koná-
ní. Je známo, že nejvíce svateb 
se koná v období letních měsíců 

od června do září. Nejoblíbeněj-
šími svatebními dny jsou pátek 
a sobota. Datum svatby mohou 
určit i jiné okolnosti, např. ter-
mín astrologa nebo obzvlášť 
zajímavé datum. Neshoduje-li 
se toto datum s úředními oddá-
vacími dny příslušné matriky, 
záleží na oboustranné dohodě. 
Církevní sňatky se mohou uza-
vírat kdykoliv kromě advent-
ního a postního období. Volba 
správného termínu je velmi 
důležitá pro přípravu a uspo-
řádání svatební oslavy. Svatba 
se musí začít připravovat včas. 
V nejžádanějším období konání 
sňatků je mnoho atraktivních 
zařízení, hotelů a restaurací již 
plně vytíženo.

Výběr místa obřadu patří 
k nejdůležitějším otázkám or-
ganizace svatebního dne. Vždyť 
právě zde si řeknete své ano. 
Historická vila, romantický 
hotýlek nebo venkovský mlýn, 
obřad pod rozkvetlou třešní 
nebo na terase pod květinovou 
slavobránou. Oblíbená varian-

ta je spojení svatebního obřadu 
s hostinou na stejném místě, vy-
hnete se tak hromadným přesu-
nům svatebčanů. Většina objek-
tů nabízí i možnost ubytování, 
které může přijít vhod zejména 
máte-li přespolní hosty.

Skvělou volbou pro uspořádá-
ní svatební hostiny je například 
Hotel Rudka, Hotel Sudický dvůr 
nebo Hotel Lidový dům v Lysi-
cích. Na všech těchto místech se 
Vám budou věnovat profesioná-
lové, kteří Vám poskytnou služ-
by, na které nezapomenete. 

D  
 

Speciální akci pro novoman-
žele, kteří uzavřeli manželství 
v měsíci květnu a červnu, při-
pravila i prodejna Dobrý spánek 
v Bezručově ulici v Boskovicích. 
„Při nákupu kompletu (po-
stel+rošt+matrace) poskytujeme 
slevu 10% na jakoukoliv jednu 
položku z tohoto kompletu, dle 
výběru manželů,“ říká majitelka 
Jana Ševčíková.

 Foto Bronislav Šmatera Foto Bronislav Šmatera

 Foto Bronislav Šmatera Foto Bronislav Šmatera

Svatební zvyky
Mnoho starých svatebních zvyků pochází z před-

křesťanské doby. Co nám dnes připadá originální 
nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo brá-
no naprosto vážně, jiné měly spíš symbolický cha-
rakter. 

Společné pojídání polévky - Společné pojídání 
polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební 
hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Druhý 
význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol 
onoho společného krajíce, z něhož je nutno si brát 
a dávat rovným dílem. 

Rozbíjení talířů - Tento zvyk měl kořeny hned 
ve dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí a že 
společným zametáním novomanželé prokáží vůli 
spolupracovat a jejich manželství pak bude har-
monické. 

Práh - Proč přenáší ženich nevěstu přes práh je-
jich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé 
duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Jiný 
význam: Symbolický začátek nového života.

Únos nevěsty - Symbolizuje dívčino odloučení 
od rodičů a přechod k novému životnímu společen-
ství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje 
ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Po-
kud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné.
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                        plavecká část            rekreační část

Středa 
2. 5. 630-900 1730-2100 1600-2100

Čtvrtek 
3. 5. 1200-1500 1830-2100 1100-1200

bez relax. čás  1200-1530 1830-2100

Pátek 
4. 5. 1200-1700 1700-1830

pro veř. 1 dráha 1830-2100 1200-2100

Sobota 
5. 5. 1000-2100 1000-2100

Neděle 
6. 5. 900-2000 900-2000

Akce na rok 2012: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. 
V den svých narozenin máš vstup zdarma.

Akce na březen až květen 2012: Účtenky nad 100 korun jsou sloso-
vatelné. Hraje se o ceny věnované firmou TOP NET a Pizzerií Angeli.

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

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

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

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

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

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

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

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

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

městské lázně Boskoviceměstské lázně Boskovice

Boskovice - V sobotu 19. 
května od 18 hodin se v hudeb-
ním sále boskovického zámku 
v rámci oslav výročí 790 let 
Boskovic uskuteční Slavnostní 
koncert, který pořádá občanské 
sdružení INTER NOS ve spolu-
práci s KZMB a rodinou Men-
sdorf-Poulli. Posluchačům se 
představí Martina Kociánová za 
doprovodu komorního orchestru 
Extrémní smyčce Boskovice pod 
taktovkou Tomáše Pléhy. 

Martinu Kociánovou zná širo-
ká veřejnost jako moderátorku 
televizních novin či jiných pořa-
dů. Ne všichni ale ví, že se také 
věnuje klasickému zpěvu, který 
vystudovala na Lidové konzer-
vatoři v Ostravě. V posledních 
deseti letech se intenzivně věnuje 
koncertní činnosti po celém světě, 
hraje v operních či muzikálových 
divadlech, spolupracuje s přední-
mi umělci jako jsou například Lu-
bomír Brabec nebo Jaroslav Svě-
cený a vydala dvě sólová alba. Za 
činnost v oblasti umění jí v roce 
2002 udělila Evropská unie Cenu 
Gustava Mahlera. 

V Boskovicích vystoupí zpěvačka 
a moderátorka Mar  na Kociánová

Během koncertu bude možné 
slyšet Mozartovu Malou noční 
hudbu, Dvořákovu Humoresku 
nebo slavnou Badinerii od J. S. 
Bacha. Především ale dojde na 
slavné árie z oper v podání Mar-
tiny Kociánové. Zazní například 
Voi che sapete z opery Figaro-

va svatba či oblíbená Habanera 
z opery Carmen. 

Výtěžek koncertu bude věno-
ván občanskému sdružení Aure-
lius, kterému dělá výše uvedená 
zpěvačka patronku. Předprodej 
zajišťuje Městské informační 
středisko Boskovice.  (zpr, hrr)

Budou mít experimentální učebnu
Pracovníci Gymnázia v Rájci-Jestřebí jsou ve fi nále realizace pro-

jektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Terénní výuka 
k environmentální výchově. V rámci tohoto projektu měli studenti mož-
nost navštívit zajímavá místa ČR a do konce projektu (30. 6. 2012) ještě 
navštíví České Švýcarsko, zajímavá místa na řece Vltavě a celý projekt 
bude ukončen v obci Suchý nedaleko od Rájce-Jestřebí. Místo je voleno 
záměrně, aby bylo dostupné i na kolech, která jsou pro studenty pořízena 
z rozpočtu projektu. Pro rodiče studentů je určitě zajímavé, že všechny 
výjezdy jsou hrazeny z projektových prostředků. 

Na tento projekt naváže další, který byl nedávno schválen orgány kra-
je, a to projekt Experimentální učebna pro výuku přírodovědných před-
mětů. Projekt je zaměřen na vytvoření experimentální učebny pro výuku 
biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy a práci s názornými 
pomůckami potřebnými při výuce v této učebně. Díky atraktivním fyzi-
kálním, chemickým a biologickým experimentům studenti nejen poodhalí 
zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v každoden-
ním životě. V rámci projektu budou pořízeny sady PASCO pro výuku 
zmiňovaných předmětů, které budou propojeny s počítači, studenti na 
nich budou zpracovávat a vyhodnocovat zadávané úkoly. Učitelské sady 
budou propojeny s interaktivní tabulí, aby mohla být výuka ještě ná-
zornější. Při práci budou mít studenti možnost využít přírodovědeckou 
knihovnu, kterou pořídíme také z rozpočtu projektu. Na vyučovací hodiny 
budou navazovat exkurze, praktická cvičení a kurzy. I tyto aktivity budou 
hrazeny z projektových prostředků. 

Projekt bude ukončen v roce 2015 a stávající i budoucí studenti rájec-
kého gymnázia se mají na co těšit.  Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Taneční soutěž v Kunštátě
Kunštátská sportovní hala opět praskala ve švech. Po roce se tam ko-

nala celorepubliková taneční soutěž O pohár města Kunštátu. Po vydaře-
ném loňském ročníku se v letošním roce přihlásilo dvojnásobné množství 
tanečníků. K vidění bylo 1200 účastníků ve 145 tanečních choreografi ích 
rozdělených do čtyřech věkových kategorií počínaje předškolním věkem 
až po dospělé. 

Diváci mohli obdivovat různé taneční styly jako jsou: street dance, 
show dance, aerobic a disco, nejvíce však bylo obsazené plesové a par-
ketové předtančení. To vše hodnotila porota složená z tanečních učitelů 
a profesionálních trenérů. Akci navštívilo v průběhu dne kolem osmi set 
diváků.

Tuto akci zorganizovaly Hana a Michaela Bartošovy, vedoucí taneční 
skupiny BAMI a členky Kolpingové rodiny Kunštát. Velké poděkování patří 
panu řediteli ZŠ Kunštát Vratislavu Sedlákovi za půjčení prostorů školy. 
Další poděkování patří panu starostovi Kunštátu panu Zdeňkovi Wetterovi, 
dále Aloisovi Havelkovi, předsedovi Kolpingovi rodiny Kunštát, zdravot-
nici Renatě Bulové a všem rodičům a organizátorům soutěže.

Věříme, že průběh soutěže dopadl ke spokojenosti všech a těšíme se na 
další ročník taneční soutěže v příštím roce.  Hana a Michaela Bartošovy

Aerobic Team orel Blansko boduje
V neděli prvního dubna si Aerobic Team Orel Blansko přivezl ze zá-

vodů v Brně devět stříbrných a šestnáct zlatých medailí. Konalo se tam 
první kolo Poháru federací, na kterých měří své síly týmy nejen z tuzem-
ska, ale i ze Slovenska.

Závody probíhaly celý den. Po úvodním ceremoniálu a představení 
všech týmů začal boj v team aerobiku. Naše holky v kategorii team ae-
robic trio ve složení Nela Šenková, Alice Minářová a Hana Zouharová 
zvládly boj na jedničku a v konkurenci dalších pěti trojic vybojovaly se 
známkou 14,913 krásné druhé místo. Porazil je pouze tým ze Zlína, který 
dostal známku vyšší o pouhé 0,2 body. V team aerobiku se soutěžilo také 
v kategoriích group, kde se z našeho týmu předvedly Barbora Zukalová, 
Pavlína Filoušová, Karolína Bojanovská, Nela Šenková, Alice Minářová 
a Hana Zouharová. Holky opět zazářily a známka 14,363 jim stačila na 
stříbrnou pozici. Dopoledne ještě proběhla ve stejné věkové kategorii 
soutěž v kategorii steps. V této kategorii jsme měli zastoupení ve složení 
Kateřina Hanusová, Michaela Hrubošová, Laura Jirků, Adéla Mládko-
vá, Kristýna Šacherová, Darina Nováčková, Tereza Zouharová a Jana 
Zemánková. Děvčata od rozhodčích získala známku 14,200 bodů, která 
jim zajistila příčku nejvyšší, tedy zlato.

Odpoledne už naše holky ve věku 12 -15 let vystřídaly starší zástupci 
týmu a to seniorky, které bojovaly o medaile v kategorii steps. Výkony 
byly dost vyrovnané, nejvíce jim šlapal na paty tým z Liberce. Nakonec 
se však seniorskému týmu, ve složení Jitka Staňková, Lenka Kremlič-
ková, Lucie Kolmačková, Markéta Kolářová, Mirka Hladilová, Monika 
Řezníčková, Romana Matušková a Veronika Kalová se známkou 15,350 
bodů, podařilo vybojovat první místo. Tímto také seniorský tým získal 
titul akademických mistrů v ČR. Všem moc gratulujeme a držíme pěsti 
do dalších závodů.  Markéta Kolářová

Zahrádkáři ze Suchého na Flóře
Jak známo, jsme národem zahrádkářů. Příroda nám jaksi přirostla 

k srdci a tak se není čemu divit. Ostatně to potvrdilo množství návštěv-
níků letošní Flory Olomouc. A právě na tyto výstavní trhy upořádal 
místní spolek ČSŽ zájezd z obce Suchý. 

Benefiční koncert ve Svitávce
Poslední dubnovou neděli bylo možno prožít v milém prostředí Löw-

Beerovy vily, kde kulturní komise, za pomoci Leontýny Koryčánkové, 
připravila hezké hudební odpoledne. Program byl skvěle sestaven z děl 
J. S. Bacha, G. Sammartiniho, F. Chopina, A. Dvořáka, J. Brahmse, 
G. P. Telemanna, ale i variací pro zobcovou fl étnu na téma Greensleeves 
a dánská lidová píseň.

Obecenstvo se potěšilo při poslechu něžných tónů mladých hudebních 
umělců. Milým zpěvem ozdobila koncert Jana Chocholatá, jejíž kořeny 
vedou do Svitávky. Zobcové fl étny naše srdce oblažily v podání Michaely 
Koudelkové, laureátky několika soutěží a hudebních festivalů. Klavírní 
skladby nám předvedla samostatně i s účastí dalších účinkujících Kris-
týna Sedláková z Boskovic. Též jsme uslyšeli vodopád úchvatných tónů 
linoucích se z houslí Michala Ševčíka, absolventa VŠMU v Bratislavě, 
nyní učitele ZUŠ v Blansku. Všichni skvělí účinkující byli odměněni vel-
kým potleskem a květinami.

Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kostela svatého Jana Křite-
le ve Svitávce, za což pořadatelé obecenstvu srdečně děkují. 

 Zita Bémová, foto Radomír Šmeral

Poznávali zajímavosti Zlínska
První letošní zájezd za zdravím Nového sdružení zdravotně postiže-

ných Letovice se konal za podpory Jihomoravského kraje a vedl do prů-
myslového centra střední Moravy města Zlína. 

Abeceda rodinných financí
Lysické Mateřské centrum Jablíčko uspělo se svojí žádosti o grant 

a zapojilo se tak do celostátního projektu Abeceda rodinných fi nancí, 
který navazuje na projekty „Podepsat můžeš, přečíst musíš“ a „Fi-
nanční kompas“. 

V letošním roce bylo vybráno ke spolupráci 16 organizací z celé ČR. 
Díky grantu je tak možné uspořádat cyklus seminářů, a tak rozvíjet fi -
nanční gramotnost občanů a tím pomoci ve zlepšení jejich životní úrov-
ně. Dostupnost fi nančního vzdělávání pro širokou veřejnost je hlavním 
cílem projektu, proto jsou všechny kurzy pro účastníky zdarma.

Zájemci se seznámí se základními principy hospodaření domácnosti 
od sestavení rodinného rozpočtu až po právní minimum pro každodenní 
život. Současně se stručně a přehledně seznámí s právy i povinnostmi 
v pracovně právních vztazích. Všechna témata spojuje princip zodpo-
vědného rozhodování. 

Zájemci o účast v kurzech Abecedy rodinných fi nancí si mohou vy-
bírat místo konání buď v MC Jablíčko v Lysicích vždy od 17 hodin ve 
dnech 4. 5. a 18. 5. 2012 nebo v MC Boskovice ve dnech 22. 5., 24. 
5. a 29. 5. vždy od 16 hodin. Témata jsou Rodinný rozpočet, Finance 
v pracovně právním vztahu a Zodpovědné zadlužování. 

 Marcela Horáková

Sobota 21. dubna provázena příznivým počasím zlákala milovníky 
květeny a ti zaplnili celý autobus. Letošní Flora jim nabídla koberce 
květin, mnoho druhů ovocných stromků, různé produkty spojené s je-
jich ošetřováním, chalupářům a kutilům vše pro volný čas. Vybírat bylo 
z čeho od altánů, udíren, skleníků, sekaček až po zahradní nábytek. 
Bylo možné ochutnat sýry, domácí uzeniny, med i bylinné lektvary tře-
ba z rakytníku nebo javorového sirupu přes medovinu až po slivovici. 
Vhod přišla i poradna jak co pěstovat a ošetřovat. Vrcholem byla expo-
zice v hlavním pavilonu. Dojmů bylo hodně stejně jako nákupů. Tak teď 
už nezbývá než vše zasadit a čekat na úrodu nebo se těšit řečeno slovy 
pana Wericha až vykvete moudrá květena.  Vladimír Ševčík

První zlínskou zajímavostí byla pro nás takzvaná jednadvacítka, čili 
Baťův mrakodrap, který dal postavit J. A. Baťa jako sídlo ředitelství 
obuvnické fi rmy Baťa. Jako druhou zajímavost jsme si vybrali návštěvu 
Baťovy vily. Další zastávkou našeho zájezdu byly zlínské fi lmové ateliéry. 
Byly původně založené jako malé studio pro natáčení reklamních fi lmů 
fi rmy Baťa, které se později zásadně podílelo na výrobě animovaných 
fi lmů, kde působili významní režiséři jako Hermína Týrlová a Karel Ze-
man.

Třetí zajímavost spojená se jménem Baťa, kterou jsme navštívili, byla 
plavba lodí po Baťově kanálu. Tato unikátní technická památka byla vy-
stavěna v třicátých letech minulého století za účelem levné dopravy lig-
nitu pro Baťovy závody v Otrokovicích a ve Zlíně. Využili jsme možnost 
okružní plavby po této vodní cestě na lodi Morava z přístaviště Napajed-
la. Poslední zajímavostí zájezdu byla návštěva zámku Napajedla

Tento zájezd tak jistě splnil svůj účel. Poznali jsme řadu zajímavostí 
a všem účastníkům přinesl pohodu.  Borek

Další příspěvky čtenářů naleznete na webových stránkách 
www.zrcadlo.net v sekci Dopisy.



Zvolíte-li jako zdroj tepla v domě
či bytě teplovzdušný krb, je třeba
mít na pamě  , že špatná instalace
krbové vložky může zkazit sebelep-
ší výběr konkrétního typu. Umís-
tění, parametry komína, zajištění 
přívodu dostatečného množství 
vzduchu pro hoření a design obe-
zdívky při zástavbě krbu do objektu
– to vše je třeba promyslet, a přes-
tože práci svěříme odborné fi rmě,
je velmi užitečné těmto kriteriím
alespoň trochu porozumět.

Kde bude krb umístěn
Prvním a nejdůležitějším je

rozhodnu   o umístění krbu.
Krb se nedoporučuje instalovat
v místnostech o rozloze menší 
než 12 m2, v prostorách, kde je
manipulováno s lehce zápalnými
nebo výbušnými látkami, v míst-
nostech s teplovzdušným topením
s nucenou cirkulací vzduchu či
místnostech s odsávací digestoří,
neboť zde vzniká podtlak, kterým

se mění tahové podmínky komí-
nu. Technické řešení krbu v pro-
storách, kde jsou umístěna další 
zařízení pracující s otevřeným oh-
něm - sporáky, plynové ohřívače 
apod. je vždy nutno konzultovat 
s odborníkem.

Komín podle normy
Nutným předpokladem správ-

ně fungujícího krbu je samostatný 
komín s připojením o minimální 
účinné délce (tedy úseku od hra-
ny sopouchu k hlavě komína) 6 až 
7 metrů a o průměru 200 mm 
(v případě čtvercového průřezu 
o rozměrech 220 x 220 mm). Ko-
mín by měl být rovněž přímočarý, 
suchý a izolovaný (nejlépe vložko-
vaný), s tahem minimálně 12 Pa. 
Spojení odtahového hrdla krbové 
vložky se sopouchem komínového 
tělesa zajišťuje kouřovod o průmě-
ru 200 mm sestávající se z přímého 
potrubí a kolena. Zaústění kouřo-
vodu do komínového tělesa je vždy 

pod úhlem 45° (pokud výrobce kr-
bové vložky neuvádí jinak).

Ven  lace pro komfort
Pro dokonalé klima v místnos   

je nezbytná možnost ven  lace. 
Přívod spalovacího vzduchu musí 
být zajištěn dostatečnou velikos-
  místnos   a netěsnos   oken 

a dveří, nebo pomocí zvláštního 
vzduchového kanálu. Chladný 
vzduch je přiváděn do spodní 
stavby krbové obezdívky, ohřátý 
odváděn v horní čás   obezdívky 
neuzavíratelnou mřížkou nebo 
rozváděn i do dalších místnos   
ohebným hliníkovým potrubím 
zakončeným uzavíratelnými mříž-
kami. Alespoň jedna mřížka však 
musí být vždy trvale neuzavíratel-
ná, aby nemohlo docházet k nad-
měrnému přehřívání krbové vlož-
ky. Celková délka teplovzdušných 
rozvodů by neměla být větší než 
12 metrů, délka jednotlivých vět-
ví by pak neměla přesahovat čtyři 

být co nejvíce přímé, bez ostrých
přechodů a s velkými poloměry.
Ke zlepšení podmínek pro pří-
padnou samo  žnou funkci teplo-
vzdušného vytápění přispívá mír-
ně stoupavá montáž teplovodů.

Začlenění krbu do stavby
Po zvážení všech výše uvede-

ných okolnos   a jejich eventuálním
uzpůsobením k instalaci krbové
vložky přichází vlastní zástavba do
objektu. Pokud není v místnos   
podlaha z nehořlavého materiálu,
je nutné krb umís  t na nehořlavý
základ - nejčastěji beton či dlažbu.
Nehořlavá podložka musí přesaho-
vat půdorys ohniště nejméně o 800
mm ve směru kolmém na otevíra-
telnou stěnu a o 400 mm v ostat-
ních směrech. Spotřebič musí být
postaven na podlaze s odpovídající 
nosnos   - pokud tomu tak není,
je nutno za  žení od krbové vlož-
ky a obezdívky rozložit vhodnou
metodou, např. pomocí betonové
desky, plechu, popřípadě překladů.
Krbové těleso je nutno též tepelně

izolace 6 cm; pro nehořlavé stěny 
o síle menší než 11,5 cm tepelná 
izolace deset cm. Pro okolní stěny 
z hořlavého materiálu a pro nos-
né stěny ze železobetonu je nutné 
provést tepelnou obezdívku o síle 
10 cm do výšky min. 20 cm nad za-
ústěním kouřovodu. Těleso krbu by 
mělo být ods  něno tak, aby teplo-
ta na povrchu obezdívky 
nepřekročila 85 °C. 

Správná cirkulace 
vzduchu

Při instalaci je nut-
né vždy řešit přívod 
externího vzduchu pro 
spalování, a to přímým 
napojením na přírubu 
(u krbových vložek, kte-
ré přírubu mají) nebo 
vyústěním v prostoru 
obezdívky. Pro docílení 
správné cirkulace vzdu-
chu je nutné dodržet 
vzduchovou mezeru 
o velikos   6 – 8 cm mezi 
krbovou vložkou a izo-

větší,  m pomalejší je proudění 
vzduchu). Také je nutné dodržet
umístění výstupních mřížek ve
vzdálenos   30 – 50 cm od stropu.
Falešný strop musí být umístěn
nad horní hranou výstupní mříž-
ky a vzniklý meziprostor musí být
odvětrán mřížkou.

Pokračování příště
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metry. Teplovzdušné vedení musí izolovat. Pro nehořlavé stěny je to lovanou stěnou (čím je mezera

ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNOBRNO

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny 
včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz
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Značkové 
suché 
maltové 
směsi
25 kg

Zahradní nábytek Jasmín
provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov 
křeslo, stohovatelné stůl, 159 x 97 cm  lavička

1.990,- 5.030,- 3.490,-

Přesné tvárnice
50 – 300 x 500 x 250 mm, 
hladké 
nebo 
PDK

Benzinový křovinořez
Hurricane HBI 80, motor 2-taktní, výkon 
0,8 kW/ 1,1 PS, 25 cm3, šířka záběru 
struna 43 cm/ nůž 23 cm, struna 

 2 mm, 2x 3 m nebo 4-zubový 
nůž

Zahradní houpačka
3-místná, ocelová konstrukce, práškově lakováno, 
pohodlné polstrování, barva mandarinka, il. foto

Benzinová sekačka
Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kW/ 
2,04 PS, šířka záběru 39 cm, motor 
GGP RS100, 4-taktní, 100 cm3, 5 poloh 
nast. výšky střihu, šasi tvrzený plast, 
sběrný koš 45 l, il. foto

2,04 PS 3,5 PS

3,1 PS

46 cm

53 cm39 cm

Benzinová sekačka s pojezdem
Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kW/ 3,5 PS, 
šířka záběru 53 cm, motor B&S 625 Series, 
4-taktní, 190 cm3, elektrostart, 5 poloh 
nast. výšky střihu, centrální, šasi ocelový 
plech, sběrný koš 60 l

Benzinová řetězová pila
Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor, výkon 3,1 PS, 
objem 52 cm2, řezná lišta 46 cm, hmotnost 6 kg, 
řetěz Oregon, automatické mazání
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N a b í z í m e 

ZEMNÍ PRÁCE 
A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

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

Dále odvezeme, dovezeme písek, zeminu, 

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

areal bývalého JZD

LIKVID

Autovrak si odvezeme, zaplatíme, 
vystavíme doklad o likvidaci.

KONTAKT:

SLUŽBY

František 
HRUŠKA 

 Montaž střešních oken 
FAKRO, VELUX, ROTO

 Doplňky pro střešní okna

 Světlovody

 Půdni schody

Tel.: 775 590 964 
        777 089 555

Co všechno vyžaduje stavba krbu?



fotbal
III. třída: Vranová – V. Opatovice 4:3 

(1:3), Pospíšil 2, Tenora L., Štarha D. – Hla-
dil, Škrabal, Niessner. Ostrov – Benešov 3:1 
(3:1), Kubica 2, Skoták – Mucha. Vilémo-
vice – Kunštát B 3:1 (2:0), Mikšovský P., 
Mikšovský M., Eliáš – Šmerda. Lipůvka 
– Vísky 3:1 (1:0), Srba, Jabůrek, Pospíšil 
J. – Ziman. Knínice – Lysice 0:0 (0:0). Kot-
vrdovice – Ráječko B 5:0 (4:0), Hansl 2, 
Daněk, Sehnal, Hloušek. Bořitov B – Vavři-
nec 0:2 (0:0), Nečas, Přikryl Rad. V. Opa-
tovice – Vavřinec 3:1 (1:1), Sedláček, Blá-
ha, Niessner – Nečas, ČK: Sedláček (VO). 
Ráječko B – Bořitov B 2:4 (0:2), Prokop, 
Wutka – Zouhar 3, Petrák P. Lysice –Kotvr-
dovice 2:2 (2:2), Bělehrádek S., Bělehrádek 
L. – Sehnal, Hansl. Vísky – Knínice 1:2 
(0:1), Učeň – Servus 2. Kunštát B – Lipův-
ka 0:1 (0:1), Hájek. Benešov – Vilémovice 
2:6 (2:4), Henek, Maryška – Mikšovský 3, 
Sedláček 2, Eliáš. Vranová – Ostrov 4:5 
(1:2), Krčil 3, Karásek – Dáňa, Kubica 2, 
Gross. Knínice – Kunštát B 2:3 (2:2), Tesař 
L., Servus – Nedoma L. 2, Vodák.
  1.  Lipůvka  19  13  3  3  50:21  42
  2.  Kotvrdovice  19  11  3  5  54:30  36 
  3.  Ostrov  19  11  2  6  42:32  35
  4.  Vilémovice  19  11  1  7  41:27  34 
  5.  Kunštát B  19  11  0  8  61:46  33 
  6.  Benešov  19  10  1  8  60:48  31 
  7.  V.Opatovice  19  8  4  7  51:43  28 
  8.  Knínice  19  7  5  7  32:29  26
  9.  Vranová  19  8  2  9  45:52  26 
  10.  Lysice  19  6  6  7  39:40  24 
  11.  Vísky  19  6  4  9  30:42  22 
  12.  Vavřinec  19  7  1  11  36:54  22 
  13.  Ráječko B  19  5  2  12  33:65  17 
  14.  Bořitov B  19  1  2  16  23:68  5

IV. třída, sk. A: Lažánky – Jedovnice 
B 0:0 (0:0). Lažany – Bukovina 4:1 (2:0), 
Raichl D. 2, Uhlíř, Podrazil – Mudrla J. 
Vilémovice B – Rozstání 3:1 (3:0), Kuče-
ra, Sedlařík, Školař – Piták. Olomučany B 
– Adamov 1:8 (0:7), Polák K. – Krátký L. 
4, Hrazdíra 2, Pilát, Krátký O. Jedovnice 
B – Olomučany B 6:2 (1:1), Kouřil, Bareš 
2, Pešička, Nezval – Navrkal, Fagul. Ada-
mov – Vilémovice B 11:0 (2:0), Krátký L. 

5, Malásek 2, Tomášek, Ruta, Dobeš, Hraz-
díra. Rozstání – Lažany 0:5 (0:2), Vrbka, 
Uhlíř 2, Raichl. Bukovina – Lažánky 3:2 
(2:1), Slouka J., Mudrla, Doležal – Švéda, 
Tomek.
  1.  Lažany  19  16  1  2  80:24  49 
  2.  Adamov  19  15  2  2  93:28  47 
  3.  Lažánky  19  9  2  8  39:35  29 
  4.  Jedovnice B  19  8  4  7  46:59  28 
  5.  Vilémovice B  19  5  6  8  34:64  21 
  6.  Bukovina  19  6  2  11  39:52  20
  7.  Olomučany B  19  4  2  13  22:59  14 
  8.  Rozstání  19  3  1  15  20:52  10

IV. třída, sk. B: Lomnice – Svitávka 
3:0 (1:0), Němec 2, Žilka. Doubravice B – 
Skalice B 3:0 (2:0), Vach M., Řezníček M., 
Sáňka J. st. Valchov – Kořenec B 3:2 (0:0), 
Přikryl J. 2, Kratochvíl – nehl. Voděrady – 
Cetkovice 3:1 (1:0), Bednář P., Bednář M., 
Mrázek – Najer. Svitávka – Voděrady 1:2 
(1:0), Alexa – Koudelka, Opluštil. Cetko-
vice – Valchov 4:2 (3:0), Luňáček, Lepka, 
Dokoupil, Šmíd – Marek, Chlup. Kořenec 
B – Doubravice B 1:5 (1:3), Rus – Sáňka 
J. st. 3, Tenora 2. Skalice B – Lomnice 0:3 
(0:1), Peša 2, Rochla Jiří. 
  1.  Svitávka  19  15  2  2  54:16  47 
  2.  Voděrady  19  14  1  4  49:22  43 
  3.  Lomnice  19  12  1  6  45:31  37 
  4.  Doubravice B  19  8  3  8  42:39  27 
  5.  Cetkovice  19  7  2  10  39:52  23
  6.  Kořenec B  19  6  2  11  39:48  20 
  7.  Skalice B  19  5  1  13  22:45  16 
  8.  Valchov  19  3  0  16  27:64  9

Divize st. dorost: Blansko – Veselí 8:0 
(4:0), Vágner 3, Trtílek 2, Buchta, Grom-
ský, Juran. Havl. Brod – Blansko 2:1 (0:1), 
Trtílek.
  1.  Sparta  19  18  1  0  65:10  55 
  2.  Blansko  19  13  3  3  56:20  42 
  3.  Žďár  19  13  1  5  60:35  40
  4.  Pelhřimov  19  11  4  4  51:33  37
  5.  Prostějov  19  11  2  6  65:42  35
  6.  Otrokovice  19  9  2  8  53:48  29 
  7.  V. Meziříčí  19  7  4  8  37:38  25
  8.  Líšeň B  19  7  3  9  34:56  24
  9.  Havl. Brod  19  7  0  12  31:54  21
  10.  Vrchovina  19  6  2  11  44:53  20
  11.  Humpolec  19  5  4  10  29:48  19
  12.  Břeclav B  19  4  1  14  23:47  13
  13.  Veselí  19  3  3  13  22:66  12 
  14.  Bohunice  19  3  2  14  27:47  11

Divize ml. dorost: Blansko – Veselí 7:1 
(1:1), Brichta 3, Skoupý 2, Gracias, Šafařík. 
Havl. Brod – Blansko 1:0 (1:0). 
  1.  Sparta  19  16  1  2  49:18  49
  2.  Bohunice  19  14  2  3  61:17  44 
  3.  Havl. Brod  19  14  2  3  49:17  44 
  4.  Líšeň  19  12  3  4  56:23  39
  5.  Pelhřimov  19  10  2  7  35:34  32 
  6.  Blansko  19  8  6  5  43:35  30
  7.  Otrokovice  19  8  3  8  40:43  27
  8.  Žďár  19  7  2  10  31:30  23 
  9.  Vrchovina  19  6  5  8  32:44  23
  10.  Prostějov  19  5  4  10  25:38  19 
  11.  Břeclav B  19  4  5  10  25:35  17 
  12.  Humpolec  19  4  2  13  20:43  14 
  13.  V. Meziříčí  19  3  1  15  22:53  10 
  14.  Veselí  19  2  2  15  17:75  8

KP st. dorost: Boskovice – Kyjov 3:0 
(1:0), Blaha, Klein, Müller. Mutěnice – Bo-
skovice 1:1 (1:1), Blaha.
  1.  Boskovice  20  14  3  3  71:21  45
  2.  Kuřim  19  11  6  2  51:29  39 
  3.  Kyjov  19  11  3  5  57:26  36 
  4.  Svratka  19  11  2  6  48:32  35
  5.  Slatina  19  10  4  5  32:26  34 
  6.  Kohoutovice  19  8  4  7  41:33  28
  7.  M. Krumlov  19  8  4  7  35:39  28
  8.  Bystrc  20  6  8  6  43:36  26
  9.  Tasovice  19  8  1  10  38:57  25
  10.  Ivančice  19  6  4  9  32:36  22 
  11.  St. Lískovec  19  6  3  10  32:65  21
  12.  MS Brno  19  4  4  11  25:43  16 
  13.  Mutěnice  19  3  3  13  28:58  12 
  14.  Bučovice  19  2  3  14  23:55  9

KP ml. dorost: Boskovice – Kyjov 3:1 
(1:1), Doležel, Přibyl, Živný. Mutěnice – 
Boskovice 0:0.
  1.  M. Krumlov  19  14  2  3  69:29  44 
  2.  Bystrc  20  13  3  4  98:22  42 
  3.  Svratka B  18  13  2  3  80:23  41
  4.  Ivančice  19  12  3  4  50:30  39
  5.  Boskovice  20  11  3  6  50:33  36
  6.  St. Lískovec  19  11  0  8  52:47  33
  7.  Kuřim  19  10  0  9  73:47  30
  8.  Slatina  19  10  0  9  50:38  30 
  9.  Kyjov  19  9  0  10  55:40  27 
  10.  Kohoutovice  19  6  2  11  43:50  20 
  11.  Tasovice  19  6  1  12  46:59  19 
  12.  Mutěnice  19  3  3  13  32:59  12 
  13.  Bučovice  18  3  2  13  21:127  11 
  14.  MS Brno  19  1  1  17  22:137  4

I. třída dorost: Šlapanice – Kunštát 5:2 
(2:0), Hájek, Tenora. Rájec-Jestřebí – Tiš-
nov 1:1 (0:1), Orel. Lipovec – Rousínov 4:3 
(3:0), Lahodný 2, Opatřil, Vágner. V. Bítýš-
ka – Lipovec 2:3 (1:2), Musil 2, Novotný. 
Kunštát – Rájec-Jestřebí 2:1 (1:1), Blaha, 
Sojka – Svánovský.
  1.  Slovan  18  17  0  1  58:12  51 
  2.  Lipovec  19  15  1  3  65:35  46 
  3.  Řečkovice  19  12  1  6  61:26  37
  4.  Medlánky  19  11  2  6  69:37  35
  5.  Slavkov  19  11  2  6  56:29  35 
  6.  Šlapanice  18  10  0  8  38:41  30
  7.  Čebín  19  8  3  8  36:49  27 
  8.  Rousínov  19  8  1  10  64:47  25 
  9.  Tišnov  19  7  3  9  35:39  24 
  10.  MCV Brno  18  7  1  10  52:53  22
  11.  V. Bítýška  19  7  0  12  38:45  21
  12.  Letonice  19  5  2  12  23:68  17 
  13.  Kunštát  18  3  0  15  20:77  9 
  14.  Rájec  19  1  2  16  16:73  5 

OP dorost, sk. A: Černá Hora – Je-
dovnice 0:0. Lipůvka – Ráječko 3:0 (1:0), 
Hochman, Bouda, Pospíšil, ČK: Hlaváček, 
Sedlák (R). Skalice – Sloup 2:5 (1:0), Bur-
gr 2 – Štrajt 2, Svoboda, Dobšíček, Čípek. 
Kotvrdovice – Adamov 3:1 (0:1), Kraváček, 
Hédl, Kratochvíl – Smolík. Oprava výsled-
ku z 18.kola: Ráječko – Černá Hora 4:1 
(2:0). Jedovnice – Kotvrdovice 3:0 (1:0), 
Novotný, Ondráček, Res. Adamov – Skali-
ce 5:3 (3:1), Smolík 2, Češka, Žižka, Hruš-
ka – Fiala Jiří 3. Sloup – Lipůvka 1:2 (1:2), 
Bezděk – Charvát 2. Ráječko – Černá Hora 
4:0 (2:0), Maňoušek, Hlaváček, Žůrek, Ro-
sendorf, ČK: Macharáček (R).
  1.  Lipůvka  19  15  2  2  77:22  47
  2.  Ráječko  19  11  7  1  55:20  40 
  3.  Jedovnice  19  11  6  2  70:12  39 
  4.  Sloup  19  8  4  7  69:34  28
  5.  Č.Hora  19  8  2  9  39:36  26 
  6.  Kotvrdovice  19  8  1  10  43:60  25 
  7.  Skalice  19  2  0  17  24:126  6
  8.  Adamov  19  1  2  16  26:93  5 

OP dorost, sk. B: Drnovice – V. Opato-
vice 0:1 (0:0), Seidl. Letovice – Olešnice 1:0 
(0:0), Koudelka L. Voděrady – Svitávka 0:2 
(0:1), Chloupek L., Chloupek F. Cetkovice 
– Vísky 6:2 (4:1), Alexa, Lepka 2, Kubín, 
Šmíd – Ziman 2. V.Opatovice – Cetkovice 
2:3 (2:1), Hladil, Stárek – Sychra, Pospíšil, 
Alexa. Vísky – Voděrady 0:4 (0:2), Opletal, 
Hruška P., Kropáč, Sekený. Svitávka – Le-
tovice 0:0. Olešnice – Drnovice 5:1 (2:0), 
Kintr 2, Řihák, Jílek, vlastní – Kotlán Jiří, 
ČK: Bezectný, Simajchl – Kotlán Jiří.
  1.  Svitávka  19  15  3  1  82:20  48
  2.  Letovice  19  12  4  3  57:22  40 
  3.  Cetkovice  19  12  1  6  65:47  37 
  4.  Olešnice  19  9  3  7  43:37  30
  5.  V.Opatovice  19  8  3  8  39:28  27 
  6.  Vísky  19  5  2  12  31:62  17
  7.  Voděrady  19  4  0  15  22:63  12 
  8.  Drnovice  19  3  0  16  20:80  9

KP st. žáci: Boskovice – Svratka 1:6 
(0:3), Žouželka. Blansko – M. Krumlov 5:0 
(3:0), Vintr 3, Keprt, Manoušek. Svratka – 
Blansko 0:2 (0:1), Souček, Zmeko. 
  1.  Bohunice  16  10  4  2  49:11  34
  2.  Svratka  15  10  3  2  35:9  33
  3.  Zbrojovka C  15  10  2  3  57:16  32
  4.  Blansko  15  9  3  3  27:12  30
  5.  Veselí  15  7  5  3  35:19  26
  6.  Slovan  15  7  3  5  23:22  24
  7.  M. Krumlov  15  6  2  7  19:27  20
  8.  St. Lískovec  14  5  4  5  14:19  19
  9.  Bystrc  15  5  2  8  21:23  17 
  10.  Kyjov  15  2  2  11  14:34  8
  11.  Tišnov  15  2  2  11  10:55  8 
  12.  Boskovice  15  1  0  14  13:70  3

KP ml. žáci: Boskovice – Svratka 2:5 
(1:3), Hlaváček 2. Blansko – M. Krumlov 
2:2 (0:1), Mlčoušek, Moravec. Svratka – 
Blansko 1:0 (0:0).
  1.  Svratka  15  12  1  2  59:18  37
  2.  Blansko  15  10  2  3  72:20  32 
  3.  Kyjov  15  10  1  4  61:33  31 
  4.  Veselí  15  9  3  3  51:24  30
  5.  Slovan  14  9  1  4  54:33  28 
  6.  Boskovice  15  8  1  6  56:33  25
  7.  Zbrojovka C  15  7  2  6  47:49  23
  8.  M. Krumlov  15  5  1  9  38:47  16
  9.  St. Lískovec  14  3  2  9  34:54  11
  10.  Bystrc  14  2  5  7  22:48  11 
  11.  Bohunice  15  2  0  13  18:99  6
  12.  Tišnov  14  1  1  12  25:79  4

I. třída st. žáci: Rájec-Jestřebí – Bučo-
vice 2:3 (1:0), Kunc 2. 

I. třída ml. žáci: Rájec-Jestřebí – Bučo-
vice 6:1, Dovrtěl 2, Burgr, Pycun, Žabka, 
nehl., nehl. 

OP st. žáci, sk. A: Kotvrdovice – Bos-
kovice B 7:1 (6:0), Keprt 5, Kocour, Vintr – 
Kotrhonz. Ráječko – Doubravice 4:1 (1:1), 
Hájek 2, Cihlář, Vomočil – Koudelka. Olo-
mučany – Lipůvka 1:1 (0:0), Hanák – Vy-
skočil. Rudice – Lipovec 0:4 (0:1), Ryšánek, 
Musil, Rybář, Fűrst. Boskovice B – Lipovec 
1:4 (0:2), Vorlický Mich. – Ryšánek, Fűrst, 
Šíbl, Škvařil. Lipůvka – Rudice 0:4 (0:2), 
Košťál, Matuška 2. Doubravice – Olomuča-
ny 3:2 (1:1), Schuch 2, Koudelka – Daněk, 
Kováč M. Sloup – Ráječko 11:0 (5:0), An-
drlík 6, Novák 3, Mikulášek, Mazáč. 
  1.  Rudice  12  11  0  1  89:19  33 
  2.  Kotvrdovice  11  9  0  2  50:23  27 
  3.  Lipovec  12  9  0  3  45:22  27
  4.  Sloup  11  5  1  5  46:37  16
  5.  Boskovice B  11  5  1  5  41:35  16 
  6.  Lipůvka  12  3  2  7  17:32  11
  7.  Doubravice  12  3  1  8  20:73  10 
  8.  Olomučany  12  2  3  7  35:45  9 
  9.  Ráječko  11  1  0  10  14:71  3

OP st. žáci, sk. B: Svitávka – Knínice 2:0 
(1:0), Dřevo, Frehar. Lysice – Drnovice 2:0 
(1:0), Štarha, Zeman. V. Opatovice – Kunštát 
5:1 (3:0), Sedlář 4, Oliva – Tenora. Vísky – 
Cetkovice 0:6 (0:4), Kubík 3, Sychra, Valou-
šek, Dračka. Knínice – Letovice 1:3 (0:2), 
Lujka – Pokorný 2, Loukota D. Kunštát – 
Vísky 5:0 (2:0), Tenora, Prudký 2, Videman 
J. Drnovice – V. Opatovice 1:2 (1:0), Běle-
hrádek – Vybral, Sedlář. Svitávka – Lysice 
3:2 (3:2), Kubín 2, Pinkava – Peša, Baláč. 
  1.  V.Opatovice  12  8  3  1  46:14  27 
  2.  Kunštát  11  7  0  4  35:22  21
  3.  Letovice  11  6  2  3  22:19  20 
  4.  Lysice  12  6  2  4  23:22  20
  5.  Cetkovice  11  6  1  4  39:21  19 
  6.  Svitávka  11  6  1  4  30:17  19 
  7.  Drnovice  11  6  0  5  30:20  18 
  8.  Knínice  12  1  1  10  19:55  4 
  9.  Vísky  11  0  0  11  10:64  0

OP ml. žáci: Svitávka – Knínice 3:8 
(2:4), nehl. Olešnice – Olomučany 5:3 (2:1), 
Vítek 2, Dostál L., Dostál V., Bača – Kroutil 
J., Fedra, Beránek. Boskovice B – Kunštát 
8:0 (3:0), Vorlický L. 3, Havelka, Rottenberg 
2, Kostík. Jedovnice – Blansko B 2:6 (1:3), 
Buchta, Res – Souček, Moravec 2, Pačov-
ský, Gregor. Černá Hora – V. Opatovice 12:0 
(6:0), Řehoř 5, Frýdek, Chládek 3, Fanta. 
Knínice – V. Opatovice 5:0 (3:0), Probošt, 
Letfus M. 2, Oliva M., Blansko B – Černá 
Hora 5:0 (2:0), Souček R. 2, Pačovský, Še-
včík, Mlčoušek. Kunštát – Jedovnice 2:0 
(2:0), Dočekal, Štěrba. Olomučany – Bosko-
vice B 5:2 (2:1), Kroutil, Beránek 2, Žáček 
– Hlaváček, Koudelka. Svitávka – Olešnice 
2:2 (2:1), Pinkava 2 – Konečný, nehl. Olešni-
ce – Knínice 2:5 (1:2), Kovář M. 2 – Špidlík 
Jan 2, Lajšner M., Letfus M., Korčák. 
  1.  Blansko B  12  10  1  1  92:14  31 
  2.  Boskovice B  13  9  2  2  68:28  29 
  3.  Knínice  12  8  2  2  59:43  26
  4.  Olešnice  13  7  1  5  55:38  22 
  5.  Č.Hora  13  6  3  4  46:38  21 
  6.  Jedovnice  13  4  2  7  31:36  14 
  7.  Svitávka  13  3  3  7  34:67  12 
  8.  Kunštát  13  3  2  8  19:62  11 
  9.  V.Opatovice  13  2  3  8  14:51  9 
  10.  Olomučany  13  2  1  10  26:67  7 

OP st. přípravka, sk. A: Lipůvka - Rá-
ječko nehl. Lipovec – Blansko 5:11 (3:5), 
Kosek 3, Zouhar D. 2 – Műller 3, Bartoš, 
Souček, Gryc 2, Boček, Crhonek. Adamov – 
Jedovnice 5:6 (2:2), Kopřiva 3, Ševčík, Kos 
– Buchta 5, Kučera. Vysočany – Vavřinec 
13:4 (5:2), Kolomazníček 7, Žáček 4, Am-
brož, Grmela – Moravec 2, Nečas, Vybíhal. 
Vavřinec – Lipůvka 4:5 (2:4), Moravec 2, 
Vybíhal, Nečas – Novotný 3, Ševčík, Bureš. 
Rudice – Vysočany 5:0 (2:0), Martinásek, 
Ševčík, Tatar, Stupinský, Štěpánek. Blan-
sko – Adamov 11:2 (6:1), Műller 4, Souček 
2, Sedlák, Boček, Sekanina, Nečas, Nguyen 
– Bavlnka, Ševčík. Ráječko – Lipovec 6:12 
(2:5), Souček 3, Fojt 2, Divácký – Kosek 
10, Pernica, Matuška. Jedovnice – Vavřinec 
5:4 (1:1), Buchta 2, Vymazal, Kotoučková, 
vlastní – Moravec 4.
  1.  Rudice  11  11  0  0  146:18  33
  2.  Blansko  10  9  0  1  97:24  27 
  3.  Jedovnice  11  7  0  4  69:79  21 
  4.  Lipovec  12  5  2  5  70:70  17
  5.  Lipůvka  11  4  2  5  37:79  14 
  6.  Vysočany  11  3  3  5  63:64  12 
  7.  Adamov  12  3  2  7  50:93  11 
  8.  Ráječko  10  3  1  6  30:46  10 
  9.  Vavřinec  12  0  0  12  36:125  0 

OP st. přípravka, sk. B: Rájec-Jestřebí 
– Boskovice B 0:5 (0:2), Zouhar 2, Lokaj, 
Kostík, vlastní. Boskovice – Letovice 18:1 
(8:1), Vorlický L. 6, Kunc, Sychra L., Janí-
ček, Nesvadba 2, Suchý, Černý, nehl., nehl. 
– Petrů. Knínice – Voděrady 5:1 (3:1), Oliva 
M. 3, Lajšner L. 2 – Opluštil. Rájec-Jestřebí 
– Boskovice 1:8 (1:4), Frýdek – Sychra L., 
Alexa 2, Brűckner, Kunc, Suchý, Janíček. 
Voděrady – Rájec-Jestřebí 2:2 (2:1), Opluš-
til L., Švancara – Dovrtěl, Frýdek. Kunštát 
– Knínice 8:1 (3:0), Kleveta 3, Novotný, 
Motyčka 2, Štěrba – Lajšner. Letovice – Dr-
novice 1:21 (0:9), Petrů – Fiala 8, Sedláček 
6, Beneš 4, Dvořáček 2, Žáček. Boskovice 
B –Boskovice 3:13 (2:6), Zrůstek, Straka, 
Dvořák – Vorlický L. 4, Rottenberg 3, Pa-
poušek, Havelka, Ondroušek 2.
  1.  Boskovice  11  10  1  0  131:23  31 
  2.  Drnovice  10  7  2  1  102:30  23
  3.  Kunštát  9  6  0  3  59:34  18
  4.  Knínice  10  5  3  2  62:46  18 
  5.  Rájec-Jestřebí  11  3  1  7  34:70  10 
  6.  Boskovice B  10  3  0  7  40:80  9
  7.  Voděrady  9  1  2  6  17:47  5
  8.  Letovice  10  0  1  9  7:122  1 

OP ml. přípravka: Adamov – Bosko-
vice B 8:12 (4:6), Kos 6, Prudík, Poláček 
– Čejka 7, Pros 2, Wazguez, Boček, No-
votný. Rájec-Jestřebí – Blansko 2:5 (2:1), 
Kala, Nezval – Farník T. 2, Koňařík, Lůdl, 
Kupka. Blansko B – Jedovnice 3:3 (2:2), 
Ryzí 2, Lůdl – Kučera 2, Plch. Knínice – 
Černá Hora 2:15 (2:4), Lexman M., Tlus-
tý T. – Fojt P. 6, Dankovský 5, Pavlíček 3, 
Karásek. Černá Hora – Kunštát 8:11 (3:4), 
Dankovský, Fojt P. 4 – Dočekal 6, Janků 
R. 4, Bláha. Kunštát – Knínice 22:0 (8:0), 
Dočekal 7, Bláha 6, Janků 5, Olšan, Banya 
2. Blansko –Blansko B odl. Boskovice B – 
Rájec-Jestřebí 2:12 (0:8), Pros Marian 2 – 
Kala, Ševčík 3, Nezval, Šváb 2, Štěpánek, 
vlastní. Boskovice – Adamov 2:2 (1:1), Bo-
ček, Bohatec – Janoušek, Poláček.
  1.  Blansko  11  9  1  1  107:26  28 
  2.  Kunštát  11  9  1  1  113:64  28 
  3.  Boskovice  12  7  1  4  105:62  22 
  4.  Rájec-Jestřebí  12  7  0  5  79:63  21 
  5.  Č.Hora  11  6  1  4  76:48  19
  6.  Boskovice B  12  6  0  6  80:100  18 
  7.  Jedovnice  10  4  1  5  29:38  13
  8.  Blansko B  12  3  2  7  52:86  11 
  9.  Adamov  11  2  1  8  58:74  7
  10.  Knínice  12  0  0  12  18:156  0 

OP ženy: Lipová – Kunštát nehl. Drno-
vice – Boskovice 0:6 (0:4), Odehnalová, 
Barašová, Alexová, Ferugová, Braunšlege-
rová, Paděrová. Kostelec B – Ráječko nehl. 
Kunštát – Ráječko 4:0 (2:0), Zoubková 2, 
Sokolová, Kolářová. Boskovice – Kostelec 
B 3:2 (2:0), Horňová 2, Hlaváčková – To-
mešová Lucie 2. Lipová – Drnovice 0:2 
(0:1), Pavelková, Nováková.
  1.  Kunštát  13  11  1  1  43:6  34
  2.  Boskovice  14  9  4  1  70:10  31 
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Letošního již 14. ročníku Memo-

riálu Aleše Mokrého v kuželkách 
neregistrovaných příbuzenských 
párů se zúčastnilo 82 dvojic. Poprvé 
v historii zvítězily dvě ženy, matka 
Iva a dcera Veronika Grulichovi 
se 462 body. Veronika byla s 236 
poraženými kuželkami i nejlepší 
ženou, mužem s 246 body Antonín 
Štrait. Druhé místo v hlavní soutěži 
obsadili Rudolf a Gabriela Volfo-
vi, kteří si zapsali 458 (230 + 228) 
a třetí Michal a Michaela Královi 
450 (221 + 229). Nejstarším účast-
níkem byl již tradičně matador 
František Pokorný. Jak řekl hlavní 
organizátor akce Zdeněk Kučera, 
velké poděkování patří všem, kteří 
se postarali o sponzorské pokrytí 
turnaje.  (bh)

P
* TJ Sokol Černá Hora jako kaž-

doročně připravuje běžecké závody 
ve volném terénu Běh Černou Ho-
rou – Memoriál MUDr. Jaroslava 
Hubky. Tato významná sportovní 
akce našeho regionu je v letošním 
roce zařazena do seriálu okresní 
běžecké ligy a má obrovskou tra-
dici i prestiž v běžeckém prostře-
dí Jihomoravského kraje. Závody 
budou probíhat rovněž v tradičním 
termínu 8. května, dne ukončení 
2. světové války. Místem konání 
bude sportovní areál, prezentace 
závodníků začíná od 8 hod. Start 
prvního závodu je v 9 hod. Ka-
tegorie, propozice, vítěze i časy 
včetně fotografi í můžete najít na 
www.beh.webnode.cz., nebo inter-
netových stránkách TJ Sokol Černá 
Hora www.tjsokolcernahora.web-
node.cz.  (pš)

* TJ Sokol Bořitov pořádá v ne-
děli 13. května 2012 44. ročník sil-
ničních cyklistických závodů pro 
amatéry i registrované. Závodí se 
v 15 věkových kategoriích od 2 let 
až po veterány, délka závodní trasy 
je od 50 m do 7 800 m. Prezentace 
závodníků je v 9.30 hod u obecního 
úřadu a start nejmladší kategorie je 
v 10 hod.  (zpr)

Vzpomínka na Jana Adámka
Dne 18. dubna uplynuly čtyři roky, kdy nás 

navždy nečekaně opustil dlouholetý 
fotbalový funkcionář

 
 pan Jan ADÁMEK z Blanska

Vzpomínají VV OFS Blansko, výbor FK 
Blansko. Za celou fotbalovou veřejnost se 

připojuje redakce 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka

  3.  Kostelec B  13  6  0  7  41:30  18 
  4.  Ráječko  13  4  4  5  28:23  16
  5.  Drnovice  14  4  3  7  25:47  15 
  6.  Lipová  13  0  0  13  1:92  0

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: A je 

to – VVR A 1246:1273, Pařil 269, Souček 
249 - Flek 270, Urbánek 260. VVR B – Ku-
želkáři VB Leasing 1269:1220, Semrád J. 
270, Kakáč 259 - Novotný P. 266, Brychta 
258. RI Okna – JEZAT 1268:1234, Štrait 
277, Pernica 261 - Jalový 254, Paul 252. 
Catering – VMS 1213:1240, Volf R. 271, 
Skoupý 255 - Starý A. 263, Nejezchleb 260. 
ČBE A – Kadeřnictví ES 1216:1214, Pola 
262, Nesrsta 250 - Smola 266, Král 248.
  1.  VB Leasing  18  15  0  3  1289,39  30
  2.  VMS Serbousek  18  12  0  6  1257,89  24
  3.  VVR A  18  11  0  7  1243,72  22
  4.  A je to  18  10  0  8  1244,89  20
  5.  RI Okna  18  10  0  8  1239,56  20
  6.  ČBE A  18  9  0  9  1235,89  18
  7.  VVR B  17  8  0  9  1241,35  16
  8.  Kadeřnictví ES  18  7  0  11  1212,89  14
  9.  JEZAT  18  4  0  14  1201,72  8
  10.  Catering  17  3  0  14  1207,12  6

1. liga: Tech Trading – Koloniál 1255:1167, 
Gross a Kratochvíl 259 - Šlajch 259, Zouhar a 
Bouda oba 228. BODOS – Rapid 1183:1243, 
Michálek 259, Sedlák 243 - Brázda 271, 
Hrazdíra 271. ITAB – KSK 1196:1273, Maš-
ka 250, Odehnal 248 - Valášek 269, Kolář 
268. AKK – Blanzek 1071:1244, Kunc 244, 
Zachar 222 - Grim 267, Uhlíř 264.
  1.  KSK  18  14  0  4  1257,67  28
  2.  ITAB  18  12  0  6  1222,00  24
  3.  Turbo Technics  18  11  0  7  1222,56  22
  4.  Tech Trading  18  10  0  8  1209,17  20
  5.  Rapid  18  9  0  9  1188,44  18
  6.  BODOS  18  9  0  9  1185,67  18

  7.  AKK  18  8  0  10  1157,06  16
  8.  Blanzek  18  6  0  12  1179,67  12
  9.  Orel  18  6  0  12  1168,17  12
  10.  Koloniál  18  5  0  13  1175,00  10

2. liga
  1.  Nemocnice  18  14  0  4  1164,17  28
  2.  Hasiči  18  13  0  5  1160,72  26
  3.  ČBE B  18  12  0  6  1123,28  24
  4.  JMP RC  18  11  0  7  1084,50  22
  5.  Profi  Weld  18  9  0  9  1064,22  18
  6.  Relax club  18  8  0  10  1102,11  16
  7.  EKO Systém  18  8  0  10  1095,78  16
  8.  SPŠ Jedovnice  18  6  0  12  1095,89  12
  9.  Psychodrama  18  0  0  18  978,28  0

malá kopaná
1. liga: Okrouhlá – Orel 2:5, Kopeček – 

PentaCo 5:2, Kozárov – Karolín 1:4, NO-
BICA – Rozhraní 1:1, Suchý – Kvasar 9:3, 
MICROTEX – SADROS 9:2.

2. liga: Bedřichov – Brumov nehl., Ho-
lešín – Sudice 6:2, Vážany – Poříčí 3:3, Še-
betov – Arsenal 6:1, Světlá – Štěchov 4:1, 
Lažánky – Býkovice 6:2.

3. liga: Žďárná – Šerkovice 2:2, Roz-
síčka – Paradox 2:2, FK Jabloňany – Ha-
siči 2:3.

4. liga: Rudná – Červánky 3:2, Svitávka 
– Deštná 3:1, Tuzemák – FPO 6:2, Vanovi-
ce – Adamov nehl., Rudka – drnovice 3:6, 
Křetín – Dolní Lhota 5:4.

5. liga: Piccolo – Valchov B 2:1, Vyso-
čany – Šebrov nehl., Petrovice – Olešná 
5:2, Horní Poříčí – Brťov 2:2, Valchov A 
– Vísky 5:2, Kuničky – Dlouhá Lhota 8:2. 
V. Opatovice – Obora 10:0.

Divize: Vítějeves – Letovice 1:3, Hor-
ní Lhota – Orel Rock 4:2, Ludíkov – M. 
Chrastová nehl., Úsobrno – Sebranice 6:1, 
Stars – Pozdní sběr 5:8, Kněževes – Ska-
lička 4:0. (bh)

Za Vilémem Součkem 
a Petrem Nečasem
Blansko - V minulém týdnu 

opustily řady blanenských spor-
tovců dvě významné osobnosti 
nedávné doby. Dovolte nám, 
abychom zesnulým Vilému Sou-
čkovi a Petru Nečasovi věnovali 
krátkou vzpomínku. Čest jejich 
památce.

Vilém Souček
(23.4. 1957 – 16.4. 2012)

Vilém Souček začal svoji fot-
balovou kariéru v žácích a poté 

dorostu tehdejšího Spartaku ČKD 
Blansko. Základní vojenskou služ-
bu absolvoval jako psovod v Ša-
tově, kde i hrál za místní klub. Po 
jejím skončení se vrátil do mateř-
ského klubu, na sklonku kariéry 
pak hostoval v Bořitově. Po skon-
čení aktivní činnosti působil v TJ 
ČKD a následně FK APOS Blan-
sko střídavě jako trenér, asistent 
a nejdelší dobu poté jako vedoucí 
mužstva mužů. Byl při tom, když 
klub dosáhl historického postupu 
do MSFL. Blanenský fotbal ve Vi-
lému Součkovi ztratil obětavého 
funkcionáře a vynikajícího člově-
ka a přítele.

Petr Nečas 
(23.5. 1951 – 18.4. 2012)

Petr Nečas byl dlouholetým čle-
nem a vynikajícím hráčem oddílu 
kuželek TJ ČKD Blansko, dříve 
Spartaku ČKD Blansko. Svou 
hráčskou kariéru započal za od-
boráře v roce 1969. V roce 1973 
se stal členem družstva mužů. V 
70. letech se rovněž začal podí-
let i na organizaci chodu oddílu 
kuželek. Později získal i průkaz 
trenéra a souběžně s aktivním hra-
ním kuželek se věnoval i trénování 
kuželkářského dorostu a mužů. Po 
otevření nové kuželny v roce 1985 
byl stálým členem A družstva, kte-
ré v té době hrálo krajský přebor. 

V roce 1988 po dobu dvou let hrál 
přechodně i v Boskovicích. V roce 
1993 družstvo mužů A postoupilo 
do nejvyšší kuželkářské ligy mužů 
a v roce 1997 dosáhl společně se 
spoluhráči historicky nejlepšího 
umístění v této lize, a to druhého 
místa. Členem základní sestavy byl 
až do roku 2010, kdy ze zdravot-
ních důvodů přerušil aktivní hráč-
kou účast. Byl členem výkonného 
výboru TJ ČKD Blansko a aktivně 
se podílel na spoluorganizaci růz-
ných soutěží a turnajů, pořádaných 
nejen oddílem kuželek. Odchodem 
Petra Nečase ztrácí oddíl kuželek 
výborného spoluhráče, trenéra 
a především kamaráda.

Pokračovala extraliga v kolové 
Plzeň, Kolárovo - Každý na jinou stranu se vydali kolováci ze Svitáv-

ky. Muži na západ do Plzně za třetím kolem extraligy a muži do 23 let 
na východ do Slovenského Kolárova bojovat o poslední body ve třetím 
kole U 23. Zatímco dospělí v Plzni střídali uspěch s neúspěchem, jejich 
mladším kolegům v U 23 se dařilo skvěle.

Domácího prostředí využila v extralize Plzeň, která dokázala obrat SC 
Svitávku (Loskot, Hrdlička) o tři body. Naopak s MO Svitávka (Novák, 
Vitula) uhrála pouze plichtu. Již potřetí se vítězem celého turnaje stalo 
Brno, které porazilo všechny týmy. Druhá skončila Plzeň a třetí SC Svi-
távka. MO Svitávka obsadila čtvrté místo.

Turnaj U 23 se Svitávce dokonale povedl .Do Kolárova dorazilo cel-
kem devět týmů. Ve fi nále se střetly svitávecké celky, utkání skončilo 
plichtou 3:3. Po rozstřelu 2:1 nakonec byla šťastnější dvojice Pavel 
Richter, David Wamser z MO Svitávka 1, před MO Svitávka 2 (Jan Sti-
bor, David Richtr). (bh, zpr)

Zázrak se bohužel nekonal
Vlašim - V obou semifi nálových utkáních 1. ligy stolního tenisu hráč-

ky Vlašimi potvrdily roli favorita a postoupili. 
2. semifi nále: SKST Vlašim – TJ ČKD Blansko 5:0.
O jasném vítězství domácích rozhodly hned úvodní dvouhry. Marie Ji-

růšková trochu překvapivě nestačila na Keroušovou, které podlehla 11:9 
v pátém setu, Veronika Ševčíková zase nedokázala zopakovat své týden 
staré vítězství nad Jírovou a prohrála po těsných koncovkách všech setů 
1:3. Když si dle očekávání jednička domácích Poláková poradila hladce 
s Petrou Sukovou, bylo o vítězi prakticky rozhodnuto.

3. semifi nále: SKST Vlašim – TJ ČKD Blansko B 5:2. Body: Jirůš-
ková, Ševčíková 1. 

Domácí hráčky posíleny sobotním hladkým vítězstvím na Blansko 
opět vlétly od samého začátku. Jirůšková tentokrát oplatila sobotní po-
rážku Keroušové, ale Poláková s Jírovou opět ani jednou nezaváhaly 
a dovedly Vlašim k postupu do fi nále. Druhý bod Blanska přidala Šev-
číková vítězstvím nad Keroušovou, další bodový přísun se ale nekonal 
a Vlašim tak zaslouženě zvítězila. Ve fi nále se Vlašim utká se Slovanem 
Bohnice a i v tomto duelu bude velkým favoritem. (bh, vor)

Baseballistům se nedaří

Poslední místo. V extralize se blanenským baseballistům jako nováčkovi 
vůbec nedaří. Za  m všechny zápasy prohráli a v tabulce jim patří neli-
cho  vá poslední příčka.  Foto Bohumil Hlaváček
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K   
Úřední začátek muži 16.30, dorost 14.15, žáci 10.00 (pokud není uvedeno jinak)

pátek 4. května
OP: Kořenec – Boskovice B (18.00).
OP ženy: Boskovice – Lipová (19.00).

sobota 5. května
KP: Vracov – Blansko. Rajhrad – Rájec-Jestřebí.
OP: Rudice – Vysočany. 
III. třída: Ráječko B – Knínice. Kunštát B – Ostrov.
IV. třída: Jedovnice B – Adamov. Svitávka – Cetkovice. 
Divize dorost: Velké Meziříčí – Blansko (10.15, 12.30). 
OP dorost: Svitávka – Cetkovice (13.45). Drnovice – Letovice (16.30).
KP žáci: Tišnov – Blansko (14.30, 16.15). Kyjov – Boskovice (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Cetkovice – V. Opatovice. Kunštát – Lysice (14.30). Drnovice – 
Svitávka (14.00). 
OP ml. žáci: Knínice – Č. Hora. V. Opatovice – Jedovnice (13.45). Kunštát – 
Olešnice (12.45). Olomučany – Svitávka (13.45). 
OP ženy: Ráječko – Drnovice (13.30). 

neděle 6. května
KP: Kyjov – Boskovice (10.15). Ráječko – Bzenec.
I.A třída: Bořitov – Mikulov. 
I.B třída: Kunštát – Černá Hora. Lipovec – Svratka. 
OP: Olomučany – Drnovice (13.30). Jedovnice – Sloup. Blansko B – Skalice. 
Olešnice – Doubravice. Letovice – Šošůvka. 
III. třída: V. Opatovice – Bořitov B. Vavřinec – Kotvrdovice. Lysice – Lipův-
ka. Vísky – Vilémovice. Benešov – Vranová.
IV. třída: Rozstání – Olomučany B. Bukovina – Vilémovice B (v Bukovince). 
Lažánky – Lažany. Kořenec B – Voděrady (ve Voděradech). Skalice B – Val-
chov (13.15). Lomnice – Doubravice B.
KP dorost: Tasovice – Boskovice (14.15, 16.30).
I. třída dorost: Lipovec – Slavkov. Slovan – Rájec-Jestřebí. Kunštát – Řeč-
kovice. 
OP dorost: Jedovnice – Adamov. Sloup – Kotvrdovice (13.15). Ráječko – 
Skalice (13.30). Č.Hora – Lipůvka (13.45). V. Opatovice – Vísky (13.45). 
Olešnice – Voděrady (13.00, ve Voděradech). 
I. třída žáci: Kuřim – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Boskovice B – Rudice. Lipovec – Olomučany. Lipůvka – Ráječ-
ko (11.00). Sloup – Kotvrdovice. Letovice – Vísky. 
OP ml. žáci: Blansko B – Boskovice B (10.15). 
OP ženy: Kunštát – Kostelec B (10.00). 

úterý 8. května
KP: Boskovice – Zbýšov. Vracov – Ráječko. Blansko – Ivančice. Rájec-Jes-
třebí – Bzenec. 
IV. třída: Jedovnice B – Lažany. Lažánky – Vilémovice B. Bukovina – Olo-
mučany B. Rozstání – Adamov. Svitávka – Doubravice B. Lomnice – Val-
chov. Skalice B – Voděrady (ve Voděradech). Kořenec B – Cetkovice. 
OP dorost: Jedovnice – Lipůvka. Č. Hora – Skalice (15.00). Ráječko – Kot-
vrdovice (16.30). Sloup – Adamov (13.15). V. Opatovice – Letovice (13.45). 
Drnovice – Voděrady (ve Voděradech, 13.30). Olešnice – Cetkovice (13.45). 
Svitávka – Vísky (13.45).
I. třída žáci: Čebín – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
Okresní pohár FAČR: Finále (v Lipůvce, 16.30). 

pátek 11. května
KP dorost: Boskovice – Ivančice (16.30, 18.30). 
IV. třída: Vilémovice B – Lažánky (17.30). 
OP ženy: Boskovice – Kunštát (19.00).

sobota 12. května
KP: Boskovice – M. Krumlov. Blansko – Rajhrad. Znojmo – Ráječko.
I.B třída: Svratka – Kunštát. Bohdalice – Lipovec. 
III. třída: Lipůvka – Ráječko B.
IV. třída: Olomučany B – Bukovina. Doubravice B – Svitávka. 
I. třída dorost: Letonice – Lipovec (16.30). Slavkov – Kunštát (14.00).
OP dorost: Lipůvka – Jedovnice. Kotvrdovice – Ráječko (13.15). 
KP žáci: Boskovice – M. Krumlov (9.00, 10.45). Blansko – Bystrc (11.30, 13.05).
OP st. žáci: Ráječko – Lipovec (14.00). Drnovice – Knínice (14.00). 
OP ml. žáci: Olomučany – Knínice (13.45). Svitávka – Kunštát (13.45). Je-
dovnice – Č. Hora (14.30). 
OP ženy: Ráječko – Lipová (16.30).

neděle 13. května
KP: Rájec-Jestřebí – Zbýšov. 
I.A třída: Dobšice – Bořitov.
I.B třída: Černá Hora – Tišnov. 
OP: Letovice – Jedovnice. Šošůvka – Rudice. Vysočany – Olomučany. Drnovice 
– Kořenec. Boskovice B – Olešnice. Doubravice – Blansko B. Skalice – Sloup.
III. třída: Benešov - V. Opatovice. Vranová – Kunštát B. Ostrov – Vísky. 
Vilémovice – Lysice. Knínice – Vavřinec. Kotvrdovice – Bořitov B. 
IV. třída: Lažany – Jedovnice B. Adamov – Rozstání. Valchov – Lomnice. 
Voděrady – Skalice B. Cetkovice – Kořenec B. 
Divize dorost: Blansko – Otrokovice (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Rájec-Jestřebí – Čebín. 
OP dorost: Skalice – Č. Hora. Adamov – Sloup. Letovice – V. Opatovice. 
Voděrady – Drnovice (13.30). Cetkovice – Olešnice. Vísky – Svitávka. 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Slavkov (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Sloup – Boskovice B. Kotvrdovice – Doubravice (14.15). Olo-
mučany – Rudice. 
Svitávka – Kunštát. Lysice – Cetkovice. V. Opatovice – Letovice. 
OP ml. žáci: Olešnice – Blansko B. Boskovice B – V. Opatovice (13.30).
OP ženy: Kostelec B – Drnovice (10.00).

Vladimír Jirůšek

Dunajská Streda - Využil jsem 
pozvání Pavla Tomáška, šéfa 
a majitele PaM servis Racing Te-
amu a otce třináctileté motocyklo-
vé závodnice Romany, abych byl 
přítomen jejímu prvnímu startu, 
který proběhl 19.-22. 4. na okruhu 
Slovakia Ring nedaleko Dunaj-
ské Stredy. A nebyla to premiéra 
ledajaká. Cena Slovenska, jejíž 
výsledky se započítávají do Alpe 
- Adria championship, tedy jaké-
hosi mistrovství střední Evropy, 
které se jezdí na okruzích Slo-
venska, Česka, Chorvatska, Ma-
ďarska, Polska a Itálie. V rámci 
některých těchto závodů se konají 
i ty, jejichž výsledky se započítá-
vají našim jezdcům do klasifi kace 
mistrovství ČR.

Ze Svaté Kateřiny vyrážíme 
už s předstihem ve středečním 
podvečeru obytnou týmovou Ka-
rosou, která už sice něco pama-
tuje, ale je vybavena tak, aby se 
nám až do nedělního večera stala 
dílnou, kuchyní i ložnicí, jedním 
slovem - domovem. Tým tvoří 
Pavel Tomášek, šéf týmu, jeho 
sympatická přítelkyně Miluška, 
mající na starosti zázemí a péči 
o žaludky osazenstva, Oto Hil-
burger, bývalý závodník a hlavní 
sponzor celého projektu, Michal 
Ryzí, mechanik a odborník přes 
telemetrii, Romana coby jezdky-
ně a její jedenáctiletý bratr Filip, 
nejmenší, nejmladší, ale velice 
šikovný a učenlivý mechanik. Já, 
jako host, jehož technické myšlení 
zakrnělo u skoby a kladiva, mám 
dva úkoly. Tím hlavním a nejdů-
ležitějším je nepřekážet víc, než 
je nezbytně nutné. Tím druhým je 
pokusit se vám, čtenářům, přiblí-
žit, co to vlastně obnáší, účastnit 
se aktivně motocyklových závo-
dů. Nakouknout do zákulisí, tak-
říkajíc do kuchyně, pod pokličku. 
Podívat se prostě pohledem, který 
bývá běžnému divákovi odepřen. 

Tým je tedy připraven, ale ta 
nejdůležitější členka však ještě 
stále chybí. Zastavujeme se pro 
ni na brněnském výstavišti, kde si 
nechala dělat ještě poslední make 
- up. Narodila se v Japonsku, je 
to vlastně novorozeně a jmenuje 
se Honda, příjmením NSF-250 R. 
Její srdce tepe v čtyřtaktním rytmu 
a když jí její „krotitelka“ Rom-
ča pořádně popustí uzdičku, umí 
uhánět rychlostí přes 200 km/h, 
při téměř 15 000 tis. otáčkách za 
minutu. Teď ji tedy zbývá jen ulo-
žit do jejího budoáru v zadní části 

Třinác  letá blanenská motorkářka si získala fanoušky na úspěšných závodech na Slovakia Ringu

Pohled za kulisy premiéry Romany Tomáškové

autobusu, nasednout a hurá, směr 
Orechová Potoň, kde v roce 2009 
vyrostl krásný slovenský automo-
todrom. 

Jeho závora se nám otvírá po 
necelých třech hodinách jízdy. 
Celé parkoviště, odborně zvané 
paddock, je už slušně zaplněné a 
tak nám chvíli trvá najít vhodné 
místo tak, aby se mohla připojit 
elektřina. Za sousedy máme tým 
dvojnásobného mistra ČR, Micha-
la Práška z Havlíčkova Brodu, se 
kterým se zdravíme jako se sta-
rým známým, neboť i on startuje 
s podporou AMK Automotodromu 
Brno. Takže skoro rodina. Ono i 
zde, tak jako v normálním životě, 
platí, že dobrý soused je lepší než 
výhra v loterii.

Na Podunajskou nížinu už dáv-
no padla tma. Paddock je však 
osvětlen halogeny, zavěšenými na 

vysokém stožáru stojícím v jeho 
středu. Prvním naším úkolem je 
postavit stanový příštřešek k au-
tobusu, který slouží jako dílna i jí-
delna. Stavba kovové konstrukce 
jde všem od ruky. Prostě sehraný 
tým. Taky se snažím sem tam 
něco podat, přidržet. Zbývá ještě 
natáhnout plachtu, z útrob Karo-
sy vytáhnout stůl, lavice, skláda-
cí křesílka, skůtr, kola, skříňky 
s nářadím, kompresor, natáhnout 
prodlužováky, zavěsit zářivky, 
sestavit pracovní stůl a na něj na-
konec usadit její excelenci Hondu. 
Hotovo! Tedy pro dnešek. Umýt, 
vyčůrat, spát!

Ve čtvrtečním ránu se probou-
zím jako první. Fosil jako já už 
toho moc nenaspí. Po snídani, kte-
rou zručně vykouzlila paní Míla, 
si odcházím vyřídit novinářskou 
akreditaci do tiskového střediska. 
Vyfasuji signální vestu a visačku 
pracovníka médií. Hned se cítím 
důležitější! Faktem je, že od teď 
mě zdraví i naprosto cizí lidé. 
Procházím si okolí, abych získal 
představu, jak vlastně celý okruh 
vypadá.

Z hlavní kryté sedadlové tribu-
ny ho máte jako na dlani. Je celý 
na rovině, jediná jeho převýšení 
tvoří několik uměle vytvořených 
horizontů, které zároveň slouží 
jako podjezdy pro pořadatelská 
vozidla na obslužné komunikaci. 
Chytře vymyšleno! Divácká místa 

jsou vně okruhu. Ten má několik 
délkových variant, náš závod se 
pojede na té nejdelší, která má 
5 922 m.

Vracím se do stanu, kde se už 
pilně pracuje na přípravě motorky 
pro odpolední volné treninky. Je 
třeba zkontrolovat dotažení všech 
šroubů, zajistit jejich hlavy drátky 
proti jejich vypadení, což bravur-
ně zvládá drobnými prstíky Filip, 
oživit telemetrii, vyleštit kapotá-
že, doplnit vysokooktanový ben-
zín, nahřát pneumatiky a spoustu 
dalších nezbytných činností. Vše 
musí být precizně provedeno, 
zkontrolováno. Každé zanedbání, 
podcenění, by mohlo mít fatální 
následky pro jezdce, tedy v našem 
případě jezdkyni. Bezpečnost je 
proto hlavním imperativem.

Před 16. hodinou vyvážíme 
motocykl před stan, sundávají se 

z kol elektrické dečky, odborně 
zvané „nahříváky“, které ohřívají 
pneumatiky, aby byly přilnavější 
k povrchu trati. Romča už je mezi-
tím oblečena v kombinéze, zbývá 
nasadit a upevnit přílbu. Motorka 
je nastartována pomocí přídavné-
ho mobilního startovacího zaří-
zení, podobného sekačce na trá-
vu. Kolečko startéru je přiloženo 
k zadnímu kolu Hondy, která je 
na stojanech. Motor naskočil. Jeho 
hluboký, brumlavý zvuk okamžitě 
přilákal řadu zvědavců. Není se co 
divit. Je to zatím jediný čtyřtaktní 
stroj této nové třídy nejen u nás, 
ale i na Slovensku. Romča pomalu 
odjíždí do boxové uličky, odkud 
vyráží k prvním treninkovým ko-
lům. My ostatní ji jdeme sledovat 
na tribunu. Nyní se ukazuje vý-
hoda atraktivního, žluto-červené-
ho zbarvení motorky i Romčiny 
kombinézy. Jako jediná „září“ a je 
bezpečně rozeznatelná z jakékoliv 
vzdálenosti.

Po každém treninku stahuje 
Michal data naměřená palubním 
počítačem umístěným na motorce 
v zorném poli jezdce do noteboo-
ku. Zprvu to chvíli trvá, než se 
motorka „rozpovídá“, ale Michal 
postupně vniká do tajů datarecor-
dingu. Dají se z něj vyčíst všech-
ny důležité údaje. Teplota, otáčky 
motoru, rychlost, řazení, počet 
ujetých kol...

V našem stanu přibývá návštěv. 
Všichni chtějí vidět tu novou mo-
torku. Poznávám tak spoustu za-
jímavých osobností, které jsem 
znal dosud z fotek, nebo televize, 
např. Jiřího Franeka, ikonu mo-
toristických novinářů, Rakušana 
Haslachera, specialistu na pérová-
ní, přicházejí i soupeři, rakouský 
jezdec Sommer, velezkušený Olda 
Podlipný, Tomáš Vavrouš i náš 
současný zástupce v MS, Kuba 
Kornfeil s otcem. Na nějakou 
nezdravou rivalitu a tajnůstkaře-
ní, jako v MotoGP, se tu nehraje. 
Jezdci i jejich doprovod jsou tako-
vá větší rodina. Tedy aspoň pokud 
to mohu jako laik posoudit. Na 
trati si nedarují zadarmo ani metr, 
ale ve volné chvíli přijdou normál-
ne na „pokec“. Jen těch volných 
chvil je málo. Pár minut svezení je 
draze vykoupeno hodinami práce 
v garáži.

Z treninkových důvodů, aby 
Romča co nejvíc poznala trať 
a zvykla si i na stroj, ji Pavel při-
hlásil i do pátečního závodu Slo-
venského poháru. Start neměla 
nejrychlejší, ale už v nájezdu do 
první zatáčky vedla a v polovině 
okruhu si vytvořila asi stometrový 
náskok. Jasná záležitost, řeklo by 
se. Jenže v nájezdu do poslední 
zatáčky prvního kola náhle Romča 
zpomaluje, až nakonec zastavuje 
docela. Do paddocku ji dováží po-
řadetelské vozidlo. 

Co se stalo? Technická závada 
ji připravila o jasné vítězství. Ško-
da. Ale znovu se potvrdila stará 
pravda, že každý závod končí až 
odmávnutím šachovnicovou vlaj-
kou a do té doby nemá nikdo nic 
jistého. Následující prohlídka dělá 

vrásky nejen Pavlovi. Uvolně-
ná ségrovka a následné posunutí 
celého kola způsobilo poškození 
brzdového kotouče i ohnutí celého 
brzdiče, kterým kotouč prochází. 
Náboj kola je rovněž poškozen. 
Situace je vážná, náhradní díly ne-
jsou k dispozici.

Když je nouze nejvyšší, pomoc 
přátel nejbližší. Vypomůžou nejen 
radou, ale i plynovým hořákem, 
jako otec Michala Práška. Nicmé-
ně o práci je postaráno do pozd-
ního večera a jestli bude možno 
zachránit poškozené kolo, bude 
otázkou příštích dnů. Nálada je 
pochmurná, večeře musí počkat. 
Ale Pavlovy šikovné ruce dělají 
svoje. Brzdič je opraven, kotouč 
vyměněn. Těžce vykoupená zku-
šenost pro příště. Ale hlavně, že 
Romča to zvládla. Když si člověk 
pomyslí, co se mohlo stát...

V sobotu probíhají už kvalifi -
kace. V té dopolední zajíždí Ro-
mana třetí nejrychlejší čas. Stačí. 
Tu odpolední už vynecháváme. 
Šetříme pneumatiky, aby vydržely 
nedělní závod. Je to drahý, moc 
drahý sport. Bylo by třeba přilákat 
další sponzory. Romčin talent je 
zárukou, že by to nebyly vyhoze-
né peníze. Večer si pouštíme fi lm, 
posedíme s kamarády, bavíme se. 
Někde v podvědomí ale každý 
z nás už myslí na zítřek. 

Neděle. Den hlavního závodu. 
Naše třída startuje v pořadí jako 
čtvrtá, ve 12:55. Ráno v 8:40 je 
na programu ještě krátký deseti-
minutový zahřívací trenink, který 
potvrzuje, že sobotní oprava i ná-
sledná změna převodů se kladně 
projevily na čase, který Romča 
zajela. My všichni si zatím opa-
kujeme startovní proceduru, která 
má svá přesně popsaná pravidla, 
jejichž eventuální porušení má 
za následek trest pro jezdce v po-
době nuceného průjezdu boxo-
vou uličkou, což je konec nadějí 
na dobré umístění. Je to přece 
jen pro nás všechny první závod 
a zkušenosti chybí. Nicméně, jak 
říká Pavel Romaně: Hlavní je do-
jet do cíle v pořádu. Nic se nelá-
me přes koleno, jsme tady hlavně 
proto, abychom se učili a sbírali 
zkušenosti. Žádný výkonostní cíl 
není stanoven.

Hodina H! Romča spolu se sou-
peři odjíždí do zaváděcího kola, 
které ji přivádí na její startovní 
pozici. Zastavuje. Honda jde na 
stojany a okamžitě jsou nasazeny 
nahříváky. Je ukázána tabule 5 mi-
nut do startu zahřívacího kola. Při-
chází čas pro bzučení kamer, cva-
kání fotoaparátů. Místní okruhový 
hlasatel upozorňuje diváky, že se 
startovním číslem 17 jede teprve 
třináctiletá závodnice Romana 
Tomášková z České republiky na 
novém stroji Honda Moto3 a že je 
to její první start. Od tohoto oka-
mžiku se Romča stává miláčkem 
publika! Tři minuty do startu! Od-
straňují se nahříváky a já odnáším 
stojan od předního kola. Všichni 
opouštějí startovní rošt, kde zůstá-
vají jen jezdci a dva pomocníci. 

Minuta do startu. Pavel s Otou 
pomocí startovacího vozíku roztá-
čejí motor Hondy. Naskočil! Ještě 
totéž provedou u osmašedesátile-
tého Rakušana Helmuta Sommera, 
který je zde sám bez mechaniků 
a o pomoc nás požádal. Poslední 
pomocníci odcházejí a jezdci od-
jíždějí do zahřívacího kola. Z něj 
přijíždí nedočkavá Romča první 
a znovu zastavuje na svém mís-
tě. Musí chvíli čekat na ostatní. 
Poslední se takticky, aby netrpěla 
spojka, řadí favorit závodu Maďar 
Gyutai. Červená světla svítí, až 
zhasnou, je odstartováno. Motory 
jsou vytočeny do nejvyšších otá-
ček...GO! Romča maličko zavá-
hala a odjíždí až za soupeři. Ale 
už v nájezdu do první zatáčky po-
stupuje na čtvrté místo a posouvá 
se dál! Vpředu ujíždí Maďar, ale 
to nevadí, s tím se počítalo. Oči 
všech přítomných jsou upřeny na 
žluto-červený stroj v dáli. Hlasatel 
nám nepokrytě fandí a lidi kolem 
taky. Na průjezdu do druhého kola 
je Romča třetí, těsně nalepená na 
domácí zkušenou dvaadvacetile-
tou jezdkyni Báru Jakubičkovou. 
Dámský souboj graduje. Za nimi 

s mírným odstupem jede zkuše-
ný matador Olda Podlipný, vítěz 
mnoha závodů, mistr ČR. Během 
druhého kola Romča útočí na Báru 
a jde před ni na 2. místo! Podlipný 
se dotahuje na Jakubičkovou a ně-
kolikrát si mění pozice. To je voda 
na mlýn Romči, která jim po tisí-
cinkách poodjíždí. Maďar bezpeč-
ně vede. Závod vypsaný na 8 kol 
se zdá najednou nekonečný. Po-
slední kolo. Romčo vydrž! Nájezd 
do poslední zatáčky, šachovnicová 
vlajka, cíl! Jóóó, je to doma! Fan-
tastický výkon. Nejen 2. místo 
v Alpe-Adria, ale i vítězství v kla-
sifi kaci MR.

Stupně vítězů, gratulace, pohá-
ry. Kamery, interview pro TV... 
Ptám se, jak se jí jelo? „Jo, šlo 

to.“ Lakonická odpověď mláděte. 
Pohoda, klídek, tabáček... Jako 
by o nic nešlo. Dívám se poočku 
na Otu Hilburgera. Zdá se mi, že 
má vlhko kolem očí. Splnil se mu 
sen. Potvrdilo se, že měl „čuch“ na 
Romčin talent a nebál se do ní in-
vestovat. A ona mu to dnes vrátila. 
A věřím, že mu to svým přístupem 
a výkony bude vracet i nadále. 
Vždyť je teprve na začátku cesty.

Zbývá vše zabalit, naložit. Na-
víc vezeme tři poháry za čelním 
sklem. Jsme unavení, ale spokoje-
ní. Loučím se s týmem a děkuji za 
to, jak se o mě starali. A vy, kteří 
jste dočetli až sem, přijeďte v ne-
děli 13. května na brněnský Auto-
motodrom. Romča tam bude zase 
závodit a těší se na vaši podporu.

Romana Tomášková (vlevo).  Foto archivRomana Tomášková (vlevo).  Foto archiv

Romana Tomášková na tra  .  Foto archivRomana Tomášková na tra  .  Foto archiv
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

taxi  FLORENTI Blansko 777 23 77 23 
Boskovice 775 23 75 23

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

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

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH

Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.
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Osobní automobil 
•
•
•
•
•
•
•
•

Nákladní automobil
•
•
•

Pojišťovací makléř  
Povinné ručení

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

PRODEJ
Prodám kompletní ložnici 

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

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

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

MIROSLAV CHLOUPEK.

Vzpomínka

Výročí

55 let spolu - to je 
něco! 

Za tu dobu změnilo se kdeco, 
ale na vaší lásce nic. 

Přejeme vám těch let ještě víc. 

Manželům Anně a Jiřímu Pivodovým 
z Kuniček rodina.

PRONAJME 
V BLANSKU

   
(u kruhového objezdu, bývalá pošta) 
místnost o výměře 21,30 m2

a část čekárny a hygienického zařízení 
pro pacienty o celkové výměře 11,87 m2.

Místnost je vhodná 
jako ordinace a je v 1.NP.

tel.:

Firma SINAJ, s.r.o. 

Lékárna BH Agapé s.r.o. 
Otakara Kubína 179, Boskovice
(v Nemocnici Boskovice s.r.o.)

poskytuje slevu 10%
na všechny přípravky

na ochranu zvířat pro   
klíšťatům a blechám

Platnost do 30. 6. 2012

HLEDÁME 
DISTRIBURORY 
periodického tisku 

letáků
v obcích

Tasovice.

Informace na tel.: 604 513 019

Nabízím auto Alfa Romeo 
146, 1.4 TS 16V rok výroby 1999. 
Porucha motoru - nutná oprava. 
Prodám za symbolickou cenu. 
Tel.: 607 735 019.

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

Prodám motocykl JAWA 350 
ccm typ 634-5 s platnými doklady, 
prošlá STK, dobrý technický stav, 
Blanensko. Cena: 12 000 Kč. Te-
lefon: 723 967 473, e-mail: 123pa-
va@seznam.cz. 

Prodám ALLI tablety na hub-
nutí - za poloviční cenu. Mobil: 
723 238 868.

Prodám nepoužité šamoto-
vé cihly 250x250x65 - cca 500 
kusů a jiné šamotové tvarovky na 
stavbu krbu, komínu ap. Cena: 30 
Kč/ks. Tel.: 723 967 473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.

KOUPĚ
Koupím obytný přívěs bez 

stk a dokladů k pevnému stání na 
zahradě. Levně. Nabídněte. Tel.: 
776 377 176.

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

Koupím kvalitní knihy (sta-
ré i nové), staré pohlednice (do 
r. 1950 a starší), staré mince a ban-
kovky, vyznamenání a známky. 
Tel.: 602 502 848.

BYDLENÍ
Pronajmu částečně zařízený 

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

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

Hledám podnájem 
1+1 nebo samostatný po-
koj v Boskovicích a blíz-
kém okolí. Spěchá. Tel.: 
731 370 778.

Prodám byt 1+KK 
v Blansku, bezbariérový, 
v přízemí, nový, v OV, cih-
la. Ihned volný. Cena 899 
000 Kč. Tel.: 777 724 588.

SEZNÁMENÍ
Chci mít trvalý part-

nerský vztah a založit 
rodinu se ženou, nekuřač-
kou, ve věku 27-35 let, 
ochotnou hledat se mnou  
„jak na to“ k oboustranné spoko-
jenosti. Michal, 33 let. Sms na tel.: 
776 107 422.

Muž 48 let, žijící ve Španělsku, 
hledá partnerku do 40 let (bez 
závazků) na společný odjezd do 
ESP, nejlépe kadeřnice, barmanka 
- top zaměstnání velká poptávka, 
nutný cestovní pas. Informace po 
14. hod. na tel.: 732 378 758.

Inzerce:
777 008 399

HLEDÁME
DISTRIBUTORY

Mobilní masér nabízí masáže. 
www.masaze.info/pavel-necas. 
Tel.: 731 153 057.

VÝZVA
Dne 11. dubna 2012 byla 

v Boskovicích na autobusové 
zastávce u nemocnice nalezena 
peněženka. Následně byla pře-
dána na policii ČR, služebna 
Boskovice. Majitel peněženky 
ať se přihlásí na výše uvedené 
služebně.  Nálezce

Komerční banka v Letovicích se přestěhovala:
osvědčené služby najdete nově
na Masarykově náměstí 1065/11.

Nová pobočka Komerční banky na Masarykově náměstí
zvýší komfort a dostupnost bankovních služeb v Letovicích.

Komerční banka v Letovicích se přestěhovala. V nových prostorách jsme připraveni poskytnout Vám osvědčenou kvalitu servisu:
od vedení běžného účtu, zhodnocování úspor a spoření na stáří až po financování větších investic do bydlení.

Věříme, že vzájemná důvěra a dlouhodobá spolupráce jsou nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitních bankovních služeb.
Také proto klademe v Komerční bance důraz na inovace produktů a neustálé zvyšování komfortu klientů.

Diskrétní bankomat v objektu nové pobočky Vám zajistí přístup k hotovosti kdykoli bez časového omezení. Na chytrém bankomatu
můžete také uhradit faktury za mobilní telefon nebo změnit PIN ke své platební kartě vydané Komerční bankou.

Přijďte se poradit o svých financích nebo se pouze podívat, v jakém prostředí obsluhujeme klienty v Komerční bance.

Otevírací doba
Pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Středa 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Pátek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:30

Komerční banka, a.s. – pobočka Letovice
tel.: 955 584 391 e-mail: vera_kubenova@kb.cz



15 středa 2. května 2012 SPORT

I.A 

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

1 R  – B , KP 1 0 2

2 K  – B , KP 1 0 2

3 B  – M , I.A 1 0 2

4 K  – Č  H , I.B 1 0 2

5 L  – S  B , I.B 1 0 2

6 R  – V , OP 1 0 2

7 O  – D , OP 1 0 2

8 J  – S , OP 1 0 2

9 L  – Š , OP 1 0 2

10 R  B – K , III. . 1 0 2

11 K  B – O , III. . 1 0 2

12 V  – K , III. . 1 0 2

13 L  – L , III. . 1 0 2

14 V  – B , KP 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

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

1 B  – M. K , KP 1 0 2

2 IE Z  – R , KP 1 0 2

3 D  -. B , I.A 1 0 2

4 Č  H  – T , I.B 1 0 2

5 S  B  – K , I.B 1 0 2

6 L  – J , OP 1 0 2

7 Š  – R , OP 1 0 2

8 V  – O , OP 1 0 2

9 D  – K , OP 1 0 2

10 B  B – O , OP 1 0 2

11 D  – B  B, OP 1 0 2

12 S  – S , OP 1 0 2

13 V  – L , III. . 1 0 2

14 R -J  – Z , KP 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

T
Vítězem třetího kola Tipovčky se stal se 17 body Martin Škaroupka 

z Olomučan. V následujícím pak Stanislav Marušák, o jehož výhře při 
rovnosti bodů s Miroslavem Hertlem rozhodl uhodnutý přesný výsledek 
zápasu č. 14. Celkově nadále vede Zdeněk Horák ml. z Ostrova před 
Jiřím Škaroupkou z Ráječka. Vítězové kol mohou kontaktovat redakci 
ohledně převzetí poukázky na čísle 776 198 192. Podrobné výsledky na 
www.zrcadlo.net.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Stí-
hací jízda Blanska na vedoucí Vra-
cov v krajském přeboru pokračuje. 
Minulý víkend přejelo svého sou-
peře v Podivíně, tento dokázalo 
otočit nepříznivý průběh domácí-
ho utkání s Moravským Krumlo-
vem. Ráječtí mu nepomohli. Od 
Vracova nakonec dostli čtyřbran-
kový výprask. Ten naopak uštěd-
řili pořádný Boskovičtí Podivínu. 
Ráječko padlo v Ivančicích.

Utkání v Blansku předcházelo 
uctění památky za zesnulého ve-
doucího mužstva Viléma Součka, 
hráči nastoupili s černými páskami 
na rukávech premiérově obleče-
ných dresů. Samotný zápas začal 
nadějně. Neuplynula ani minuta 
a lob Jandy skončil na tyči překo-
naného krumlovského gólmana. 
Záhy přišel trest. Po rohu si na míč 
naskočil Schwarz a ukončil čtyř-
zápasovou Bednářovu neprůstřel-
nost. Zaskočení domácí ještě více 
znejistěli, když musel pro svalové 
zranění ze hry Doležel. Postupně 
se sice opět dostali do hry, přišla 
však další sprcha. Po druhé žluté 

Celky Blanska i Boskovic na domácích hřiš  ch vyhrály, Rájeckým se porazit Vracov nepovedlo

Petr Crhák rozhodl utkání na Kolbence

a následné červené Dupalovi šli 
do deseti a situace nevypadala rů-
žově. 

Vývoj se začal měnit v 52. mi-
nutě. Po skrumáži se dostal míč 
k Crhákovi a ten zamířil přesně 
k tyči. Krumlovští od toho oka-
mžiku přestali nadšeně bojujícím 
Blanenským stačit. Kanonýr Cr-
hák v 72. minutě přesnou trefou 
pod břevno poslal svůj tým do 
vedení. Bylo rozhodnuto. Ani 

přesilovka hostům nepomohla 
k dalšímu ohrožení Bednáře. Jeho 
spoluhráči již vedení uhlídali až 
do konce. „Hrozná škoda dalšího 
oslabení před klíčovým zápasem 
s Vracovem. Kromě Šenka bude 
stát i Dupal a bojím se, že ani Do-
ležel se nemusí dát do kupy,“ po-
steskl si jinak navýsost spokojený 
kouč Michal Kugler. 

Souběžně probíhající sobotní 
utkání pod boskovickým hra-
dem začalo pro domácí senzačně. 
V šestnácté sekundě otevřel skó-
re Janíček. V 54. minutě zvýšili 
vedení na 2:0 z pokutového kopu 
Müllerem. Hosté pak sice kontro-
vali, přišla však další penalta a z ní 
osvědčený exekutor Müller opět 
nezaváhal. Jasnou výhru domácí 
ch potvrdil dalšími dvěma trefami 
Vorlický po svých dvou typických 
individuálních průnicích. „Soupe-
ře položily góly ve druhé půli. Pak 
odpadl i fyzicky,“ podotkl hrající 
trenér.

Ráječtí začali zápas proti ve-
doucímu Vracovu nebojácně, 
i když herní převaha byla znát od 
začátku. Inkasovali v 16. minutě, 
nutno říci, že poměrně zbytečně. 

Po změně stran se rozhodlo v 69., 
resp. 70. minutě, kdy padly dva 
slepené góly do Sovovy sítě. Ten 
ještě nakonec musel předčasně do 
sprch po přísném vyloučení a jeho 
nástupce inkasoval další branku 
z penalty.

Ráječko přijelo z Ivančic 
s prázdnou. „Rozhodlo se na konci 
první hodiny hry, kdy jsme krátce 
po sobě dvakrát inkasovali. Bo-
hužel jsme nedokázali zopakovat 
nadšený výkon z druhého poloča-
su proti Kyjovu,“ mrzelo trenéra 
Olympie Lubomíra Zapletala.

Další výsledky: Kyjov – Rousí-
nov 1:0 (0:0). Novosedly – Rajhrad 
3:0 (1:0). IE Znojmo – Zbýšov 2:1 
(2:0). Bzenec – Kuřim 3:2 (0:2).
  1.  Vracov  22  15  4  3  57:25  49
  2.  Blansko  22  12  8  2  48:22  44
  3.  Kyjov  22  12  4  6  33:17  40 
  4.  Znojmo  22  12  4  6  46:35  40
  5.  M. Krumlov  22  12  4  6  26:21  40
  6.  Bzenec  22  12  3  7  38:20  39
  7.  Rousínov  22  12  2  8  37:24  38
  8.  Ráječko  22  9  4  9  29:29  31
  9.  Novosedly  22  9  3  10  23:34  30
  10.  Boskovice  22  7  7  8  39:43  28
  11.  Ivančice  22  7  5  10  30:28  26
  12.  Podivín  22  7  3  12  37:54  24
  13.  Kuřim  22  6  5  11  34:40  23
  14.  Rajhrad  22  4  7  11  26:45  19
  15.  Rájec  22  3  3  16  16:52  12
  16.  Zbýšov  22  3  2  17  18:48  11

Hrálo se minulý víkend
Blansko předvedlo v Podivíně 

excelentní výkon. Pomohla mu 
rychlá branka Bubeníčka z penal-
ty, které předcházelo i vyloučení 
domácího stopera. Do půle se bla-
nenský kapitán trefi l ještě jednou, 
aby jasnou výhru, která mohla být 
dokonce ještě výraznější, potvrdili 
dalšími trefami Crhák a Doležel. 
Bohužel však za oplácení dostal 
červenou Šenk a k ní od discipli-
nárky stop na tři utkání. Ráječko 
domácí zápas proti ambiciózní-
mu Kyjovu zachraňovalo ve dru-
hé půli. V první záhy inkasovalo 
a přišlo o vyloučeného Lajcmana. 

FK Blansko - FC Moravský Krumlov 2:1
Branky: 57. a 71. Crhák. Poločas: 0:1. FK Blansko: Bednář - Bube-
níček, Maška, Šplíchal, Šíp - Doležel, Dupal, Zouhar, Beneš - Janda, 
Crhák. 

FC Boskovice - Slavoj Podivín 5:1
Branky: 1. Janíček, 54. a 74. Müller (obě PK), 81. a 85. Vorlický. Po-
ločas: 1:0. Boskovice: Švéda – Adamec, Šafařík, Horák Jak., Müller 
– Stara (70. Přikryl), Vykoukal, Horák Jan, Fojt J. (80. Blaha) – Janíček 
(22. Horák M.), Vorlický. 

FC Ivančice - SK Olympia Ráječko 2:0
Poločas: 0:0. Ráječko: Kučera – Kopecký, Bartoš, Sígl (69. Slavíček), 
Koutný – Štrajt, Sehnal V., Kupský, Žilka (67. Plch) – Tenora, Sehnal J.

MKZ Rájec-Jestřebí - FC Vracov 0:4
Poločas: 0:1. Rájec-Jestřebí: Sova – Palkaninec, Pavlík, Štrof (85. 
Stupka), Sedláček – Dvořák, Pavlíček (85. Klíma), Čepa, Hájek – Ma-
zal, Macháček.

Po heroickém výkonu týmu se po-
dařilo vyrovnat krátce před koncem 
Janu Sehnalovi. Boskovice v Rousí-
nově padly, o výsledku se rozhodlo 
již v první půli. Ráječtí v Morav-
ském Krumlově vyloženě nezkla-
mali, přesto si neodvezli ani bod. 

Výsledky: Podivín – Blansko 

0:4 (0:2), Bubeníček 2, Crhák, Do-
ležel. Ráječko – Kyjov 1:1 (0:1), 
Sehnal J. Rousínov – Boskovice 
4:0 (3:0). M. Krumlov - Rájec-
Jestřebí 1:0 (0:0). Kuřim – Ivanči-
ce 1:0 (1:0). Rajhrad – IE Znojmo 
2:3 (2:0). Vracov – Novosedly 3:0 
(1:0). Zbýšov – Bzenec 1:3 (1:0).

Podivín - Blansko 0:4.  Foto Bohumil HlaváčekPodivín - Blansko 0:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Ráječko - Kyjov 1:1. Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Kyjov 1:1. Foto Bohumil Hlaváček

Bořitov se o víkendu neradoval. 
Od 30. minuty vedl, hosté ale do-
kázali výsledek otočit.

Bořitov – Hrušovany 1:3 (1:1), 
Richtr. Bořitov: Hlavoněk – Jelí-
nek, Kolínek, Koláček (70. Mare-
ček), Jakubec – Vavřík (60. Pfei-
fer), Knies, Šmerda, Janíček (35. 
Málek) – Bezděk, Richtr.  (bh)
  1.  Vojkovice  19  11  3  5  37:22  36
  2.  Bosonohy  19  10  5  4  45:34  35
  3.  Šaratice  19  9  6  4  42:25  33 
  4.  Slavkov  19  10  2  7  47:34  32 
  5.  Dobšice  19  8  8  3  45:32  32 
  6.  Líšeň B  19  9  3  7  34:35  30
  7.  Jevišovice  19  8  5  6  28:27  29 
  8.  Miroslav  19  6  6  7  22:24  24 
  9.  Šlapanice  19  5  8  6  27:24  23 
  10.  Slovan  19  4  9  6  36:41  21 
  11.  Bořitov  19  5  5  9  31:42  20 
  12.  Hrušovany  19  5  3  11  27:41  18 
  13.  Čebín  19  4  5  10  17:28  17 
  14.  Mikulov  19  4  2  13  22:51  14

Naplno bodoval jen Kunštát 
v Rousínově. Lipovec nedokázal 
doma dosáhnout na tři body. 

Svratka Brno – Černá Hora 3:1 
(0:0), Hladil. Černá Hora: Vorel – 
Kapoun, Stejskal Petr, Kolář, Sczyi-
gel – Jelínek, Širůček, Tatíček, Čech 
– Honsnejman, Hladil (85. Peša).

Rousínov B – Kunštát 1:2 (0:0), 
Boček, Truhlář. Kunštát: Loukota I. 
- Loukota O., Horák, Hruška, Bed-
nář – Kurucz (70. Truhlář), Šmer-
da, Vlasák, Mihola (89. Loukota P.) 
– Boček, Adámek.

Lipovec – FKD 0:0. Lipovec: 
Sedlák O. – Marušák (70. Musil), 
Zouhar V., Sedlák J. (80. Pernica 
J.), Kunc – Hebert (46. Pernica P.), 
Sedlák M., Horáček L., Sedlák R. 
– Zouhar M., Horáček R.  (bh)
  1.  Kohoutovice  19  12  1  6  45:24  37
  2.  Kunštát  19  11  3  5  35:21  36
  3.  Bohdalice  19  10  4  5  51:40  34
  4.  Tišnov  19  10  3  6  32:28  33
  5.  Medlánky  19  8  7  4  33:24  31
  6.  Lipovec  19  8  3  8  32:32  27 
  7.  Švábenice  19  7  5  7  38:28  26
  8.  Rousínov B  19  6  6  7  19:20  24
  9.  Ivanovice  19  7  3  9  27:32  24
  10.  Černá Hora  19  7  2  10  30:37  23
  11.  Ochoz  19  6  4  9  25:30  22
  12.  Svratka  19  7  1  11  25:42  22
  13.  FKD  19  4  6  9  20:37  18
  14.  V. Bítýška  19  5  2  12  26:43  17

I.B 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Ve 
šlágru kola na sebe narazily dva 
nejlepší týmy okresního přeboru. 
Zápas nakonec skončil remízou.

Sloup – Blansko B 2:2 (1:1). 
Petržel, Nečas - Freiwald, Kunc. 
Sloup: Polák – Vach, Bouda, Škva-
renina, Zouhar – Mikulášek, Jarů-
šek, Sekanina, Cupal (60. Filouš) – 
Nečas (76. Trefi l), Petržel. Blansko 
B: Juran - Klügl, Rek (85. Rajtšlé-
gr), Kopecký, Paděra - Vašák, Ne-
čas (85. Kunc), Pokorný, Juránek 
(72. Antal) - Freiwald, Majer.

Utkání ovlivnil mimořádně sil-
ný vítr. Skóre se změnilo poprvé 
v 16. minutě, kdy se po kombinač-
ní akci prosadil pohotovou střelou 
blanenský Freiwald. Z vedení se 
hosté neradovali dlouho. Už po 
šesti minutách pronikl hostující 
obranou Petržel a prostřelil Jura-
na. Na druhé straně se těsně před 
půlí blýskl nestárnoucí Polák, 
když vytěsnil střelu Paděry nad 
svoje břevno. Sloupští šli do vede-
ní 2:1 v 52. minutě, když přihráv-
ku Petržela zužitkoval Nečas. Po 
chvíli mohlo být srovnáno, Polák 
ale opět po Nečasově hlavičce ča-
roval. O plichtě nakonec rozhodl 
dvě minuty před koncem pohoto-
vě střídající Kunc.

Šošůvka – Jedovnice 0:2 (0:1), 
Pernica, Šot. 

V zápase, který příliš fotbalové 
krásy nepobral, se z výhry zaslou-

ženě radovali hosté. Ti vedli od 
30. minuty gólem z penalty a zisk 
tří bodů potvrdili po pěkně střele 
z hranice dvaceti metrů.

Vysočany – Letovice 2:2 (2:2), 
Přibyl 2 – Fidler, Bednář. 

Domácí nastoupili ve značně 
kombinované sestavě. Letovice se 
ujaly vedení Bednářem po chybě 
vysočanské obrany. Díky dvěma 
brankám Přibyla se ale skóre oto-
čilo. Do půle bylo srovnáno. Po 
změně stran utkání ztratilo šťávu 
a jen se dohrávalo.

Drnovice – Rudice 4:0 (0:0), 
Haničinec 3, Vichta. 

Jednoznačný zápas pro domácí, 
v jejichž dresu se blýskl Haničinec 
hattrickem. Po bezbrankové první 
půli se ve druhé probudili Drno-
vičtí střelecky a utkání proti Rudici 
rázně rozhodli ve svůj prospěch. 

Boskovice B – Olomučany 1:5 
(0:2), Přikryl – Vrbecký 2, Novot-
ný, Černý, Štěpánek. 

Nečekaný výsledek se zrodil 
v Boskovicích. Ten však není pra-
vým obrazem hry, která byla po-
měrně vyrovnaná. Domácí však 
doplatili na svoji střeleckou im-
potenci. Produktivní byli naopak 
Olomučanští a zaslouženě si od-
vezli nečekané tři body.

Doubravice – Kořenec 2:0 
(2:0), Vladík 2. 

O výhře domácích se rozhod-
lo již v první půl. O obě branky 
se postaral pohotový střelec Jan 
Vladík. Po změně stran již Doub-

ravičtí kontrolovali hru. Kořenečtí 
se sice do několika šancí dostali, 
byli v nich ale neefektivní.

Skalice – Olešnice 0:3 (0:0), Ku-
bíček 2, Kuda, ČK: Svoboda (O). 

Poslední celek tabulky opět 
doma pozbyl všechny body. Oleš-
nice zaslouženě vyhrála, přestože 
hrála v deseti po vyloučení Svo-
body, a potvrdila svoje třetí místo 
v tabulce okresního přeboru.

Hrálo se minulý víkend
Jedovnice – Blansko B 1:2 

(0:0), Gryc – Juránek, Pokorný. 
Olešnice – Sloup 1:1 (0:0), Boček 
– Bouda. Kořenec – Skalice 10:1 
(5:1), Kuda 4, Barák, Meluzín 3 – 
vlastní, ČK: Vlach (S). Olomuča-
ny – Doubravice 2:1 (2:0), Vrbec-
ký V., Navrkal – Hubený Z., ČK: 
Beránek (D). Rudice – Boskovice 
B 2:1 (0:1), Malík, Sehnal Lukáš – 
Kopecký. Letovice – Drnovice 1:2 
(0:1), Širůček – Páral, Haničinec. 
Šošůvka-Vysočany 2:0 (0:0), Zou-
har R., Musil.
  1.  Sloup  19  12  4  3  52:24  40
  2.  Blansko B  19  12  4  3  49:21  40 
  3.  Olešnice  19  8  8  3  37:26  32
  4.  Doubravice  19  10  1  8  28:30  31 
  5.  Drnovice  19  8  5  6  43:40  29
  6.  Boskovice B  19  8  4  7  45:35  28 
  7.  Olomučany  19  8  4  7  30:34  28 
  8.  Jedovnice  19  7  6  6  34:27  27 
  9.  Vysočany  19  7  3  9  32:31  24 
  10.  Rudice  19  6  6  7  25:39  24 
  11.  Kořenec  19  6  5  8  30:32  23 
  12.  Šošůvka  19  6  2  11  32:47  20 
  13.  Letovice  19  3  5  11  24:42  14 
  14.  Skalice  19  2  3  14  19:52  9

Blansko si odvezlo bod ze Sloupu

Sloup - Blansko B 2:2.  Foto Pavel NovákSloup - Blansko B 2:2.  Foto Pavel Novák
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TJ SOKOL Boskovice a Klub českých turistů Boskovice

pořádají 

22. ročník Pochodu

pěší
   5 km za pamě  hodnostmi města 
 8 km Boskovice – Kamenice – Arboretum Šmelcovna – Western park – Boskovice 
 16 km Boskovice – kaple Otylka – Sudický dvůr – rybníky Panina louka – Doubravy – Western park – Boskovice
 32 km Boskovice – Hrádkov – Velenov – Suchý – Skalky – Benešov – Kořenec – u Moje  na - Doubravy –
  Western park – Boskovice
 54 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – Němčice – Sloup – Holštejn – Niva – Skalky – Benešov – Kořenec –
  u Moje  na – Doubravy – Western park – Boskovice
 63 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – Němčice – Sloup – Macocha – Ostrov u Macochy – Holštejn – Niva 
  Skalky – Benešov – Kořenec – u Moje  na – Doubravy – Western park – Boskovice

cyklo
 20 km Boskovice – Mladkov – Chrudichromy – Bačov – Sudický dvůr – rybníky Panina louka – Doubravy – 
  Western park – Boskovice
 53 km Boskovice – Mladkov – Chrudichromy – Bačov – rybníky Panina louka – Knínice – Velké Opatovice –
  Jaroměřice – Úsobrno – u Moje  na – Doubrava – Western park – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zboněk – Letovice – údolí Kře  nky – Bohuňov – Vítějeves – Brněnec – Rudná – 
  Křenov – Zadní Arnoštov – Jevíčko – Jaroměřice – Úsobrno – Pohora – Western park – Boskovice
 104 km Boskovice – Knínice – Úsobrno – Brodek u Konice – Hrochov – Lipová – Buková – Pro  vanov – 
  Drahany – Rozstání – Lipovec – Ostrov u Macochy – Skalní mlýn – Blansko – Olešná – Hořice – 
  Černá Hora – Bořitov – Malý Chlum rozhl. – Krhov – Skalice – Lhota Rapo  na – Pilské údolí – Boskovice

Start:  Sokolovna Boskovice - pěší nad 50 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.: 776 101 004

v sobotu 19. května 2012

Na sobotu 1. září 2012 
připravujeme 3. ročník 
Pochodu po dálničním 
tělese R43
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