
Lepší podmínky pro fotbalisty 
v Blansku jsou na dosah

Blansko - Snaha zajistit lepší podmínky pro sportovce všech věko-
vých kategorií a všech sportovních odvětví se začíná zúročovat formou 
konkrétních výsledků. Na únorovém zasedání Zastupitelstva města 
Blanska předložil poslanec Babák návrh na vytvoření ucelené Koncepce 
podpory sportu ve městě Blansku. Návrh byl akceptován a v současné 
době je koncepce ve fázi zpracovávání s tím, že má být předložena na 
červnovém zasedání Zastupitelstva.

Dalším hmatatelným a zejména pro fotbalisty potěšujícím faktem je, 
že 23. dubna se na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska projedná-
val díky iniciativě jihomoravského poslance Babáka také bod „Výstavba 
menšího fotbalového hřiště s umělým povrchem“. Poslanec Babák, kte-
rý je zároveň předsedou FK Blansko, se problematikou absence vhod-

ného fotbalového hřiště, které by 
poskytlo adekvátní podmínky pro 
trénink fotbalové mládeže, doros-
tu i mužů, zabývá dlouhodobě. 

 Pokračování na str. 2
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z regionu každý den na

www.zrcadlo.net

Zámek Kunštát 
představí salon 

Alhambra
Radim Hruška

Kunštát - Zajímavou novinku si 
pro návštěvníky na začátek sezony 
připravili v kunštátském zámku. Ve 
středu 1. května tam totiž slavnost-
ně otevřou zrenovovaný Alhambra 
salon. Restaurátoři na něm praco-
vali pět let. Během té doby za více 
než tři a půl milionu korun opravili 
barokní parkety, nástropní obraz 
s mytologickým výjevem, nábytek 
a především celoplošnou klasicistní 
výmalbu, na kterou narazili v rámci 
restaurátorského průzkumu.

„Návštěvníci uvidí fi nální po-
dobu salonu. Ale aby si udělali 
představu, co všechno se muselo 
udělat, tak jsme v zámeckém kvel-
bu připravili celosezonní výstavu 
Památková obnova tzv. Alhambra 
salonu aneb Není Alhambra jako 
Alhambra. Výstava je koncipova-
ná tak, že nejprve návštěvníkům 
představíme palác Alhambra ve 
španělské Granadě, podle kterého 
je salon pojmenován. Expozice 
bude obsahovat také historické 
fotografi e obou místností. Navíc 
bude prostřednictvím fotografi í 

a doprovodných textů zachycen 
celý proces obnovy,“ uvedl kas-
telán kunštátského zámku Radim 
Štěpán s tím, že vernisáž výstavy 
bude ve 14 hodin, v 16 hodin bude 
následovat jarní koncert z děl Bo-
huslava Martinů v podání uskupení 
hudebníků Verum 2013 Ensemble 
pod vedením Ondřeje Tajovského 
a celý den uzavře v 17.30 hodin 
mše v zámecké kapli.

Salon Alhambra dostal název 
podle sbírky šestadvaceti klasicist-
ních litografi í, které v minulosti 
zdobily jeho zdi a zobrazovaly prá-
vě proslulý španělský palác. „Na 
základě archivního bádání jsme 
zjistili, že původní „Alhambra“ 
byla o patro výš. Ale název už se 
vžil, proto ho používáme i nadále,“ 
vysvětlil Štěpán.

Zámek nabídne letos návštěvní-
kům jeden okruh v jižním křídle, 
který představuje reprezentativní 
prostory. „Už ale pracujeme na ob-
nově místností ve druhém patře zá-
padního křídla, kde byly soukromé 
hraběcí pokoje. Věřím, že do příští-
ho roku se nám druhý okruh podaří 
zpřístupnit,“ dodal kastelán.

 800 280 800

www.vpo.cz
880000 228080 880000

PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA & DVEŘE

Zájemci si mohou nechat vyšetřit znaménka

V Agrocentru Ohrada nově vaří pivo
Vesnický minipivovar 
ve Vískách čeká 
slavnostní otevření 
spojené s bohatým 
programem.

 Více na straně 5

Blansko vévodí krajskému přeboru
Boskovické jaro je 
stále mdlé, Ráječko 
se již chytlo a proti 
silným soupeřům 
dvakrát bodovalo.

 Více na straně 9

Blansko - Kožní oddělení 
blanenské nemocnice se v pon-
dělí třináctého května zapojí do 
celoevropsky koordinované pre-
ventivní akce Evropský den me-
lanomu. 

Návštěvníky tak čeká od osmi 
do patnácti hodin bezplatná kon-
trola pigmentových znamének 
(bez regulačního poplatku), a to 
zkušeným dermatologem kožní-
ho oddělení. Nemocnice Blansko 
akci stejně jako v loňském roce 
zaštítila heslem - Je lepší přijít 

desetkrát zbytečně, než jednou 
pozdě!

Pokud lékař při prohlídce odha-
lí patologický nález, z vyšetřené 
osoby se tedy stane pacient, který 
bude dále objednán k následné 
léčbě. V průběhu vyšetření vypl-
ní lékař i pacient dotazník týka-
jící se rizikových faktorů vzniku 
melanomu a kožních karcinomů. 
Kdo nestihne tento vyhrazený den 
a má zájem si podezřelá znamín-
ka zkontrolovat, může se objednat 
na recepci kožního oddělení.

V době konání Evropského dne 
melanomu budou zájemci sezná-
meni s provozními podmínkami 
kožního stacionáře, který byl 
nově zbudován v uplynulém roce 
a poskytuje moderní prostory vy-
bavené k poskytování komplexní 
léčby kožních onemocnění. V pří-
padě zájmu budou seznámeni také 
s komerčními prostory estetické 
medicíny. 

„Zaměříme se na přípravu na 
letní měsíce, které jsou za dveř-
mi. S nadcházejícím létem jsou 

nejžádanější metody zejména 
epilace, přístrojové lymfodrená-
že a biostimulační lasery při péči 
o pleť. V případě zájmu ze stra-
ny veřejnosti nebude chybět ani 
předvedení přístrojů,“ přidala po-
drobnosti tisková mluvčí blanen-
ské nemocnice Kateřina Ostrá.

Jak dodala, připraveny budou 
také letáčky s pestrou nabídkou 
komerčních služeb estetické me-
dicíny dostupných v blanenské 
nemocnici a s informacemi o kož-
ním stacionáři.  (hrr)

SPLN NO:
 Zrušení poplatku za položku na receptu

 Omezení hazardu

 Zachování stravenek

PRACUJI NA:
 Vymýcení lichvy

 Zrušení církevních restitucí

 Zrušení sKarty

www.michalbabak.cz

u

bak.cz

Michal Babák
poslanec Parlamentu R
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Požár zasáhl dva hektary lesa
Černovice - Šestnáct hasičský jednotek zaměstnal v pátek 26. dubna 

rozsáhlý požár lesa u Černovic. Obsluha tísňové linky přijala hlášení 
krátce před šestnáctou hodinou. První jednotky po příjezdu na místo zjis-
tily, že se oheň šíří dál do lesa a bude proto nutné povolat další posily. 
Na místo se dokonce vydal vrtulník z Prahy, protože ten brněnský právě 
zasahoval u podobné události ve Zlínském kraji. 

„Pomocí osmi vodních proudů se hasičům podařilo dostat plameny 
pod kontrolu. Požár se místy dostal i na kmeny a koruny stromů a jed-
notky proto musely několik zasažených stromů, které hrozily pádem, 
pokácet. K zajištění dostatku vody zřídil velitel zásahu v Černovicích 
čerpací stanoviště a požářiště rozdělil na několik bojových úseků. Vzhle-
dem k náročnosti a délce trvání zásahu bulo nutné zásobovat hasiče pi-
tím a stravou. K tomu vyjela z Brna speciálně určená technika,“ popsal 
mluvčí jihomoravský hasičů Jaroslav Mikoška. Podle něj se požár poda-
řilo zlikvidovat zhruba hodinu po půlnoci.  Pokračování na str. 2

Tradice. Již po jednadvacáté se uplynulou sobotu sešli dobrovolníci v severní a střední čás   Moravském krasu, aby ho zbavili odpadků. Do akce 
se zapojilo na čtyři sta párů rukou. Více na straně 5. Fotoreportáž naleznete na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška

BOSKOVICKÉ 
BĚHY

Boskovice 1. května
 (více na straně 9)
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Na Bambiriádě se představí 

přes dvacet organizací
K K
Tři autobusy 

zůstaly 
nasucho

Olešnice - Do nádrží tří linko-
vých autobusů zaparkovaných 
v oploceném areálu v Olešnici se 
v noci na čtvrtek 25. dubna dostal 
zatím neznámý zloděj. Z nádrží 
následně odčerpal asi 320 litrů 
nafty a způsobil tak krádeží pa-
liva a poškozením dvířek nádrží 
dopravci škodu za zhruba osmnáct 
tisíc korun.  (hrr)

Zloděje zlákala
zahrádka

Letovice - Založit si na jaře svoji 
vlastní zahrádku se zřejmě rozhodl 
zatím neznámý zloděj. Místo toho, 
aby si potřebné věci nakoupil v za-
hradnictví nebo květinářství, vše si 
obstaral jinou cestou.  Nezamčenou 
brankou vnikl do jedné ze zahrádek 
v Letovicích a s sebou si odnesl 
kamenné truhlíky, zahradní koleč-
ka, květináče, keříky a další věci 
v hodnotě kolem tří tisíc korun. 
Nezvaný zahradník je nyní pode-
zřelý ze spáchání přestupku proti 
majetku.  (hrr)

Řidič skončil 
ve křoví

Letovice - Rychlá jízda a mož-
ná i alkohol byly příčinou havárie, 
která se stala v neděli 21. dubna 
kolem půl jedenácté v noci na sil-
nici vedoucí z Letovic do Podolí. 
Čtyřiadvacetiletý řidič tam projíž-
děl s osobním autem Renault Twin-
go. V levotočivé zatáčce však ne-
zvládl řízení, vyjel do protisměru 
a mimo silnici, kde skončil v keři. 
Řidič se bezprostředně po nehodě 
nechal odvézt domů jiným autem, 
které jelo kolem. Přivolaní poli-
cisté poté u řidiče doma provedli 
dechovou zkoušku, která byla po-
zitivní. V dechu měl 1,9 promile 
alkoholu. Řidič tvrdil, že alkohol 
vypil až po jízdě. Proto bude dál 
odborně zkoumána řidičova krev, 
aby se jeho tvrzení buď potvrdilo 
nebo vyvrátilo. Na autě vznikla 
škoda za asi třicet tisíc korun. Při 
nehodě nebyl nikdo zraněn.  (hrr)

Kradl hliníkové
plechy

Stvolová - Včasný telefonát na 
policii dopomohl ve čtvrtek 18. 
dubna k dopadení pachatele krá-
deže, který se zajímal o hliníkovou 
a pozinkovanou střešní krytinu 
a několik kusů plechů uložených 
před chatou ve Stvolové. Ve vypůj-
čeném vozidle už mířil směrem na 
Letovice, když ho zastavili policis-
té. Ti navíc zjistili, že pětačtyřice-
tiletý nenechavec usedl za volant, 
aniž by vlastnil řidičské oprávnění. 
Z tohoto přestupku se bude zodpo-
vídat před správním orgánem. Za 
krádež mu navíc hrozí až dvouletý 
trest odnětí svobody.  (hrr)

Jízdní kola 
mu nestačila

Sloup - Škodu téměř padesát 
tisíc korun způsobil zloděj maji-
telce rekreačního domu ve Slou-
pu. Překonal oplocení, rozbil okno 
u sklepa a z domku si odnesl dvě 
jízdní kola, motorovou sekačku 
a nepohrdl ani starožitnými mince-
mi. Zloděj je podezřelý z trestných 
činů krádež a porušování domovní 
svobody.  (hrr)

Pozor! Auto
není trezor

Sebranice - Na úsloví o tom, 
že auto není trezor, zapomněli ve 
čtvrtek 18. dubna dopoledne dva 
muži parkující vůz před restaura-
cí v Sebranicích. Kolemjdoucímu 
nenechavci pak stačilo pár minut. 
Když se muži po asi čtvrt hodi-
ně vrátili k vozidlu, našli rozbité 
zadní okno. Pryč byly dvě příruční 
tašky s fi remními a osobními do-
kumenty. Lapka jim kromě nepří-
jemností způsobil škodu přesahu-
jící tři tisíce korun.  (hrr)

Policisté 
kontrolovali 

rychlost
Blanensko a Boskovicko - 

Předepsaná rychlost na silnicích 
blanenského okresu řidičům moc 
neříká. Přesvědčili se o tom do-
pravní policisté, kteří se během 
úterý a středy 16. a 17. dubna 
vydali kontrolovat právě dodržo-
vání stanovené rychlosti. Bohu-
žel, pokut bylo značné množství. 
Z 282 zastavených aut policisté 
zjistili přestupek u 106 řidičů 
a uložili blokové pokuty v cel-
kové výši 57 tisíc korun. Dal-
ších sedm závažných překročení 
rychlosti bude dále řešeno ve 
správním řízení. 

„Mezi nimi je i řidička osob-
ního auta značky Škoda, která 
v místě, kde je nejvyšší povolená 
rychlost 70 km/h, jela rychlostí 
118 km/h. Kromě toho policisté 
narazili také na dva řidiče, kte-
ří se dopustili trestných činů. Po 
Blansku se například projížděl 
ve fiatu třiačtyřicetiletý muž, 
který již v minulosti dosáhl dva-
nácti bodů, a má tak zakázáno 
usednout za volant. Řidič je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí,“ vypočítala blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebko-
vá.  (hrr)

Bude asi
pořádat párty
Vísky - Dva plné sudy piva, 

přepravku s lahvovým pivem, 
další samostatné lahve pěnivého 
moku, ale i prázdné sudy, cukro-
vinky, peníze, set-top-box a další 
věci si odnesl zloděj z pohostin-
ství ve Vískách. Dovnitř se dostal 
v noci na středu 17. dubna poté, 
co vypáčil vstupní dveře. Majiteli 
pohostinství vznikla škoda za té-
měř čtrnáct tisíc korun.  (hrr)

Chybí kanály
Skalní mlýn - Navštívit turistic-

ky atraktivní Skalní mlýn v Morav-
ském krasu se vydal zatím neznámý 
zloděj. Místo, aby si užíval krásné 
jarní přírody, využil v noci na úterý 
16. dubna tmy a ukradl z parkoviště 
čtyři kovové mříže na kanálových 
vpustích a také poklop zabezpeču-
jící nádrž čističky tamního hotelu. 
Způsobil tak škodu za asi dvanáct 
tisíc korun.  (hrr)

Zloději stačilo
deset minut

Letovice - Pouhých deset minut, 
na které opustil řidič svůj kamion 
zaparkovaný v úterý 17. dubna 
v Pražské ulici v Letovicích, sta-
čilo zloději na to, aby vykradl jeho 
kabinu. Krátce po poledni po vy-
páčení zámku vzal peníze, batoh, 
netbook, dva přenosné pevné dis-
ky, digitální fotoaparát a další věci 
za téměř 57 tisíc korun. Poškoze-
ním zámku pak vznikla škoda za 
další jeden tisíc korun.  (hrr)

Auto srazilo
malé dítě

Blansko - Pětileté dítě skončilo 
v nemocnici poté, co jej v úterý 
16. dubna v odpoledních hodinách 
srazilo v centru Blanska osobní 
auto značky Škoda. Za jeho volan-
tem seděla čtyřiatřicetiletá řidička. 
Policisté v současné době zjišťují, 
jak k nehodě došlo. Zatím není ani 
jasné, jak vážná zranění dítě utr-
pělo. Na vozidle vznikla po střetu 
škoda jeden tisíc korun.  (hrr)

Lapky lákají
i kůlny

Lažany - Kůlny a různé přístřeš-
ky na zahradách a u chat či domů 
jsou v posledních dnech lákadlem 
pro zloděje. Policisté tak šetřili na-
příklad vloupání do dřevěné kůlny 
v Lažanech. Pachatel tam odpáčil 
kovovou střechu a z vnitřních pro-
stor pak vzal nářadí a kovový ma-
teriál. Způsobil tak škodu za téměř 
tři tisíce korun.  (hrr)

Mikulášek: Trápí nás nedostatek 
míst pro děti v mateřské škole

Bohumil Hlaváček

Sloup -
Na staros-
t e n s k é m 
postu ve 
Sloupu pů-
sobí již tři-
advacátým 
rokem Josef 
Mikulášek. 
Popovídali 
jsme si o jeho problémech v obci. 

Co nového ve vaší obci?
S počátkem roku 2013 vstoupil 

městys Sloup stejně jako všechny 
ostatní obce a města České repub-
liky do nového systému rozpočto-
vého určení daní, který konečně 
alespoň zčásti odstranil onu ne-
spravedlnost, při které větší obce 
dostávaly v přepočtu na obyvatele 
více peněz z vybraných daní, než 
obce menší. Náš městys Sloup 
podle nových pravidel má od roku 
2013 dle propočtů ministerstva 
fi nancí získat ze sdílených daní 
oproti minulým rokům o zhruba 
4,4 milionů korun více. 

To je asi potěšitelné, ne?
Ano. Na druhé straně však při-

jdeme o dosavadní příspěvky od 
okolních obcí a od státu na úhradu 
neinvestičních nákladů základní 
školy, které dosahovaly až 2,4 mi-
lionů. I tak je nový systém s před-
pokládaným ziskem obce asi dva 
miliony korun příjemným vstupem 
do dalšího období. Jelikož jsme 
ale na počátku této zásadní změ-
ny, musíme být ve výdajích velmi 
opatrní, neboť bude samozřejmě 

záležet na skutečném výběru daní. 
Prozatím se jeví, že předpoklady, 
na nichž stojí obecní rozpočet, by 
mohly být naplněny.

Jaké položky tvoří váš rozpo-
čet? 

Schválený rozpočet městyse 
Sloup na rok 2013 obsahuje pře-
devším splátky úvěrů a půjček na 
novou čistírnu odpadních vod ve 
výši 795 tisíc a zateplení základní 
školy s 675 tisíci. Na hasičskou 
cisternu jsme vyčlenili 750 tisíc. 
I při této značné úvěrové zátěži 
počítáme s výdaji na nový most 
u mlýna, zpevnění hlavních chod-
níků na hřbitově, na opravy komu-
nikací, na výkupy pozemků pod 
ulicemi Hybešova a Soukopova. 
Chceme pořídit radar na měře-
ní rychlosti u jeskyň a vyměnit 
okna a zateplit budovu kulturního 
domu. Tento projekt bude fi nanč-
ně náročnější, a tak k úhradě jeho 
celkových nákladů chceme vyu-
žít dotace Státního fondu život-
ního prostředí na zateplení veřej-
ných budov, o kterou požádáme. 
Po mnoha letech zastupitelstvo 
městyse schválilo také příspěvek 
Římskokatolické farnosti Sloup 
na dokončení opravy střechy na-
šeho poutního kostela ve výši 250 
tisíc korun.

Co neinvestiční výdaje?
Po mnohaletém zvažování 

rozhodli zastupitelé o ukončení 
ztrátového provozu místního kina 
a takto ušetřené prostředky věno-
vali na posílení jiných kulturních 
aktivit. Jednou z nich bude kon-
certní cyklus 2013/2014 s názvem 

„Sloupy kultury“, který pod zá-
štitou městyse připravil bývalý 
místní varhaník Drahoslav Gric 
ze Šošůvky spolu s kolegou Kar-
lem Chudým, s nímž ve Sloupě 
již mnohokrát vystupoval v rámci 
oblíbených vánočních koncertů 
v kostele. Podrobnosti tohoto pro-
jektu jsou zveřejněny na obecních 
webových stránkách. S platností 
od ledna má městys Sloup také 
svůj nový územní plán. Schvá-
len byl na zasedání zastupitelstva 
a Urbanistickému středisku Brno 
jsme za něj celkem zaplatili zhru-
ba 380 tisíc korun. Část poskytl 
jako dotaci ze svého rozpočtu Ji-
homoravský kraj.

Myslíte na odpadové hospo-
dářství?

Určitě. Další novinkou zavede-
nou od letošního jara bude poří-
zení kontejnerů objemu jedenáct 
set litrů hnědé barvy na zelený 
odpad. Městys jich objednává 
celkem pět, přičemž tři budou 
umístěny na stávající stanoviště, 
jeden bude přidán na Příhon směr 
Luka a jeden pro sídliště Sloup-
sever. Kontejnery budou pravi-
delně jednou týdně vyprazdňová-
ny, aby v nich odpad nezahníval. 
Cena za svoz jednoho kontejneru 
je 190 korun, takže za půl roku 
této služby (od května do října) 
při pěti nádobách zaplatíme cel-
kem asi pětadvacet tisíc korun. 
Takže ještě ušetříme, neboť ob-
časné přistavování velkých kon-
tejnerů, v nichž se navíc obje-
vovalo vše, nás stálo více. Nyní 
budou velkoobjemové kontejnery 
přistavovány současně se sběrem 

nebezpečných odpadů a měly by 
sloužit opravdu jen k ukládání 
objemných věcí jako nábytek či 
koberce a nikoliv zahradního od-
padu. 

Trápí vás jako jinde problémy 
s místy pro děti ve školce?

Je tomu tak. Velkou snahou 
zastupitelstva bude vyřešení sou-
časného problému nedostatečné 
kapacity mateřské školy, i když 
to není vůbec jednoduché. Jelikož 
letos odchází velmi málo žáků do 
základní školy, nemohla ředitelka 
MŠ při posledním zápisu přijmout 
celkem jedenáct dětí. 

I když čtyři z tohoto počtu jsou 
mladší tří let a v dalších pěti přípa-
dech budou maminky doma s dru-
hým dítětem, chtěli by zastupitelé 
i v těchto případech pomoci. Jedi-
né možné řešení je využít uvolněné 
prostory v základní škole a zřídit 
zde tzv. dětskou skupinu, pro kte-
rou platí benevolentnější předpisy 
než pro předškolní zařízení. Vše je 
předjednáno a připraveno, avšak 
problém je s výší fi nanční spolu-
účasti rodičů. I když nebude poža-
dován žádný nájem ani úhrada za 
energie, musí se zaplatit pracovní 
síly. A i když se podaří zajistit pra-
covnice na minimální možný úva-
zek a za téměř minimální mzdu, 
bude se školné pohybovat v řádu 
tisícikorun, samozřejmě v závis-
losti na počtu platících. Pro jed-
no až tři děti je asi bezpředmětné 
o zřízení dětské skupiny uvažovat. 
Proto nyní jednáme s rodiči neza-
psaných dětí, kolik budou schop-
ni a ochotni platit, a podle jejich 
 zájmu bude ve věci rozhodnuto.
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Radim Hruška

Blansko - Celorepubliková akce 
s patnáctiletou tradicí Bambiriáda 
letos poprvé zavítá i do Blanska. 
V tamním zámeckém parku se 
uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. 
května. Dětem a jejich rodičům se 
představí více než dvacet organi-
zací, které nabídnou pestrou škálu 
volnočasových aktivit.

„Jsme rádi, že se do Bambiriády 
zapojilo tolik místních organiza-
cí, díky tomu budou mít děti větší 
přehled, z jakých volnočasových 
kroužků si mohou vybírat,“ uvedl 
hlavní organizátor akce Miroslav 
Martinek. 

Brány parku se otevřou v pátek 
24. května v devět hodin, slavnost-
ní zahájení proběhne o půl jedenác-
té. Připravený je bohatý  program 
na podiu i nejrůznější činnosti pro 
děti. Ty si budou například moci 
zajít do lanového centra, vyzkoušet 
si střelbu z luku nebo si zajezdit 
s modely lodí a aut. V plánu je také 
noční hra, jejíž organizace se ujala 
obě blanenská skautská střediska. 
V průběhu celé Bambiriády bude 
probíhat sběr plyšáků. „Chceme 
nasbírat staré plyšáky, s kterými 
si třeba už děti nehrají a věnovat 

Pokračování ze str. 1
Předložil a s vedením města 

předjednal několik možných va-
riant, z nichž v současné době, 
vzhledem k fi nančním možnostem, 
vyšla jako realizovatelná možnost 
vybudování hřiště menších roz-
měrů v rámci akce „Victor“. Díky 
vstřícné komunikaci ze strany ve-
dení města byl po doporučení rady 
tento záměr zařazen na nejbližší 
12. zasedání blanenského zastu-
pitelstva a přesvědčivou většinou 
hlasů byl schválen. 

Fotbalisté se tak s velkou prav-
děpodobností mohou těšit na 
nové hřiště s umělým trávníkem 
3. generace, který schválila FIFA 

a UEFA a který umožní celoroční 
využití hřiště pro účely přípravy, 
tréninků a zápasů. Vybudování 
fotbalového hřiště s umělým po-
vrchem na Údolní ulici tak zajistí 
blanenským fotbalistům kvalitní 
a ekonomicky nenáročnou pří-
pravu i v zimních měsících, ve 
kterých museli doposud využívat 
umělé trávníky v jiných městech, 
což představovalo značnou časo-
vou i fi nanční zátěž. 

Celkové fi nanční náklady na pro-
jekt jsou zhruba 7 mil. Kč, přičemž 
60 % pokryje dotace z programu 
„Victor“. V případě realizace pro-
jektu bylo navrženo i vybudování 
nového osvětlení hrací plochy a po-

řízení víceúčelového malotraktoru, 
který bude sloužit k údržbě hřiště 
ale i ostatních ploch, o které se sta-
rají Služby města Blanska.

Žadatelem o dotaci je město 
Blansko, což znamená, že hřiště 
zůstane ve vlastnictví města a pro-
vozovatelem budou Služby města 
Blanska. Hřiště bude využíváno ce-
lým klubem FK Blansko, počínaje 
mládežníky v průběhu celé sezóny, 
přes dorost a muži konče, kteří 
využijí hřiště především v průbě-
hu zimních měsíců. Předpokládá 
se, že hřiště se bude využívat také 
k  pořádání turnajů mladších žáků 
a přípravek.  Radka Sitarová, 

Věci veřejné Blansko

Požár zasáhl 
dva hektary

Pokračování ze str. 1
Při požáru se zranil jeden muž. 

Vyšetřovatel jihomoravských 
hasičů konstatoval, že škoda ne-
přesáhne sto padesát tisíc korun. 
Příčinu v tuto chvíli vyšetřuje. 
Požárem byla zasažena plocha asi 
dvou hektarů.

Hasiči se během zásahu museli 
potýkat např. se závadou požární 
techniky i se zapadnutým vozem, 
který zablokoval cestu. U zásahu 
pracovalo šest jednotek HZS Ji-
homoravského kraje a devět jed-
notek sborů dobrovolných hasičů. 
Celkem bylo na místě třiadvacet 
hasičských vozů.  (hrr)

Lepší podmínky pro fotbalisty...

je orgánu sociálně právní ochrany 
dětí a dalším místům, kde je jich 
potřeba,“ vysvětlila jedna z organi-
zátorek Romana Ošlejšková. 

Letošní téma je Dětství v pro-
měnách času, celý program budou 
proto provázet kromě moderátora 
také Honzík a Maruška, cestova-

telé časem, kteří dětem ukážou, 
jakými způsoby si děti hrály v mi-
nulosti. Už před Bambiriádou jsou 
ale v plánu nejrůznější akce. V uli-
cích Blanska budou moci lidé brzy 
potkat informační stánek, kde se 
děti mohou vyfotit se svojí oblíbe-
nou hračkou nebo s tou, která bude 

k dispozici. „Fotky poté dáme do 
online katalogu na našich strán-
kách a bude se hlasovat o nejlepší 
z nich. Výherce odměníme přímo 
na Bambiriádě hmotnými cenami,“ 
doplnila Ošlejšková.

Více informací se dozvíte na 
webu www.bambiriada.bk.cz.



Výrobce akrylátových van - fir-
ma RIHO CZ, a.s. - vznikl v Su-
chém již v roce 1994 jako dce-
řiná společnost holandské firmy 
RIHO International. V nedávné 
době provedla společnost vý-
znamný krok směrem k ochra-
ně životního prostředí. Změnila 
systém likvidace styrenu, čímž 
významně snížila emise vypouš-
těné do ovzduší. Více nám při-
blížil  generální ředitel RIHO CZ, 
a.s., RNDr. Zdenek Krejčíř.

Z jakého důvodu jste se roz-
hodli změnit stávající systém, 
i když plnil všechny požadované 
limity?

V minulosti jsme vždy plnili 
zákonné normy na vypouštění 
styrenu do ovzduší, v tom pro-
blém nebyl. Na konci roku 2010 
ale vyšla nová vyhláška MŽP 
č. 337/2010Sb., která stanovila 
poměrně přísnou emisní normu. 
Stávající systém likvidace (biofil-
tr) jí byl sice schopný plnit, ale 
už to byla jeho hraniční hodnota. 
Biofiltr by nám také neumožňo-
val zvyšovat výkon výroby – tak-
že by byl omezen případný další 
rozvoj společnosti. Za nemalého 
finančního nákladu – zhruba 
šest a půl milionu korun - jsme 
tedy přistoupili k přebudování 
stávající filtrační jednotky s tím, 
že část potřebných prostředků 
pokryje dotace z Operačního 
programu ŽP. Jako významný po-
skytovatel pracovní příležitosti 

v chudším regionu kraje jsme 
požádali o příspěvek také Jiho-
moravský krajský úřad. Ten však 
naší žádosti, z důvodu nedostat-
ku finančních prostředků, nemo-
hl vyhovět.

Úplně jste tedy změnili tech-
nologii fi ltrace?

Ano. V podstatě byly tři možné 
cesty, buď výrobu van přesunout 
jinam nebo biofi ltr rozšířit nebo 
hledat takovou technologii, která 
by i do budoucna zajis  la bezpro-
blémovou likvidaci styrenu. Na 
trhu jsme proto hledali zařízení, 
které by bylo pro naše potřeby 
nejvýhodnější. Nakonec jsme se 
rozhodli pro to nejlepší - rege-
nerační termický oxidizér (RTO), 
který funguje na bázi spalování. 
Styren se tak při vysokých teplo-
tách spaluje. 

Kdy jste se k tomuto kroku 
rozhodli?

K záměru na výměnu fi ltrač-
ní technologie jsme přistoupili 
již v roce 2011. Zjis  li jsme, že 
máme při této inves  ci možnost 
dosáhnout na dotační  tul dle 
XXVI. Výzvy SFŽP prioritní osy 
2 – snižování emisí. V  listopadu 
2011 jsme proto požádali o do-

taci, která v lednu následujícího 
roku prošla akceptací a v prosinci 
schválením ministra. Provedené 
výběrové řízení na dodavatele 
stanovilo spuštění nového pro-
vozu na začátek letošního roku. 
Cílem bylo projekt realizovat do 
konce zimy 2013, což se nám po-
vedlo. Od 16. dubna je již zařízení 
v provozu. Co se týče zmíněné 
dotace, ta nám dosud přiznána 

nebyla, takže jsme celou stavbu 
uhradili z vlastních zdrojů.

Jakých výsledků dosahuje 
nová technologie?

Výsledkem je snížení emisí vy-
pouštěných do ovzduší a násled-
ně i snížení pachové stopy, která 
byla předmětem s  žnos   někte-
rých místních občanů. Sedmnác-
tého dubna letošního roku jsme 
provedli autorizované měření 
za přítomnos   pracovníka Čes-

ké inspekce životního prostředí. 
Měření ukázalo očekávané (hlu-
boce podlimitní) hodnoty. Přízni-
vý efekt na životní prostředí toto 
opatření tedy prokazatelně má. 

Výsledky měření
Znečišťující látka NOx 

emisní limit EL - 500 mg.m-3

naměřené max. 4 mg.m-3

Znečišťující látka CO 
emisní limit EL - 500 mg.m-3

naměřené max. 109 mg.m-3

Znečišťující látka TOC (styren)
emisní limit EL – 85 mg.m-3 
naměřené max. 17 mg.m-3

Vraťme se k vaší hlavní činnos-
 . Jaké výrobky v současné době 

dodáváte na trh? 
Jsme výrobním závodem pro 

akrylátové výrobky, to znamená 
vany, krycí panely k vanám a spr-
chové vaničky. Kromě toho prová-
díme montáž masážních systémů 
a parních kabin. Vedle toho ještě 
kompletujeme skleněné vanové 
zástěny a sprchové kouty. V rám-
ci holdingu se navíc v belgickém 
Diestu vyrábí i koupelnový náby-
tek, takže jsme schopni zajis  t 
kompletní vybavení koupelny. 
Jen pro příklad - vyrábíme asi sto 
typů van.

Na jaké trhy vaše výrobky pu-
tují?

Jak již bylo uvedeno, RIHO CZ, 
a.s., je součás   holdingu s vlast-
ními prodejními organizacemi 
v Polsku, Maďarsku, Německu, 
Rakousku, Belgii a Holandsku. 
Naše české obchodní zastoupení 
je kromě tuzemska zaměřeno na 
trhy střední a východní Evropy. 
Dodáváme zboží do Ruska, Ru-
munska, Slovenska, Slovinska, 
Bulharska, Ukrajiny, Běloruska, 
Litvy, Lotyšska, naše vany se však 
objevily i v Arménii a Kazachstá-
nu. Na český trh míří jen asi jedna 
pě  na z naší produkce, výrobky 
lze zakoupit na zhruba 400 pro-
dejních místech po celé repub-
lice. V našem regionu je to kon-
krétně K-Keramika v Boskovicích, 
Velkoobchod Ptáček v Blansku 
a fi rma Jindřich Rejthar v Žernov-
níku. Přímo v Suchém je vzorková 
síň s možnos   přímého prodeje.

Můžete krátce nas  nit hlavní 
výhody akrylátových van?

Akrylátové vany především ne-
odebírají teplo z vody a nepotře-
bují izolaci. Při poškození se dají 
opravit, což je u li  nových van 
problema  cké. Akrylát je to  ž 
v celé šíři homogenní. Další vý-
hodou je dobrá tvarovatelnost – 
akrylát se lisuje za tepla a umož-
ňuje vytváření větší tvarovou 
variabiltu.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna a jaké novinky připravu-
jete pro své zákazníky? 

Chceme především podporo-
vat prodej na dobře se vyvíjejí-
cích trzích. Proto se pravidelně 
(za dotační pomoci Czechinvestu) 
zúčastňujeme veletrhu MosBuild 
v Moskvě, kde máme obchodní 
zastoupení přes partnerské fi rmy. 
Současný trend spatřujeme v ino-
vaci skleněných zástěn a sprcho-
vého programu vůbec. Tam musí-
me upřít svoje úsilí. 

Druhým, zajímavým cílem do 
budoucna je 
snaha o nové 
designové prv-
ky v koupelně, 
schopnost se 
odlišit. Letos 
byly naše vý-
robky vybrány 
předními praž-
skými architek-
ty na výstavu 
Moderní De-
sign pro ženy 
v pražském Ve-
letržním paláci, 
která probíhala 
v březnu. Jed-
na ze vzorových 
koupelen byla 
vybavena naší 
volně stojící va-
nou a koupelno-
vým nábytkem 
s barevným ná-
střikem.

Pro zákazníky 

jsme v letošním roce připravili 
nové modely sprchových vaniček 
a volně stojících van. Kromě toho 
jsou k dispozici i nové řady kou-
pelnového nábytku a chystáme 
také modernizovanou sérii skle-
něných koupelnových zástěn.

A závěrem...

Firma RIHO CZ, a.s., která má 
k dnešnímu datu 89 zaměstnanců 
převážně z blízkého okolí, skon-
čila v loňském roce v zisku. Jsme 
jedni z největších zaměstnavatelů 
v regionu. Naším hlavním úkolem 
v tuto chvíli je udržet si součas-
né postavení a při splnění výše 
 vytknutých cílů se dále rozvíjet.
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RIHO CZ, a.s. – přední výrobce akrylátových 
van, parních kabin, masážních systémů 

a sprchových koutů

KVALITA DO VAŠÍ KOUPELNY
RIHO CZ, a.s.

Suchý 37
680 01 Boskovice

www.riho.cz
tel.: 516 468 222

mail: info@riho.cz

RIHO Suchý investovalo do nové 
technologie na likvidaci styrenu

Generální ředitel RIHO CZ, a.s., RNDr. Zdenek Krejčíř.Generální ředitel RIHO CZ, a.s., RNDr. Zdenek Krejčíř.

Regenerační termický oxidizér.Regenerační termický oxidizér.

Schéma fi ltrování styrenu.Schéma fi ltrování styrenu.

Expozice RIHO na veletrhu MosBuild.Expozice RIHO na veletrhu MosBuild.

Výrobky RIHA na výstavě Moderní Design pro ženy.Výrobky RIHA na výstavě Moderní Design pro ženy.
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Michal Balaščák: Klíčové je 

příznivé klima školy
Radim Hruška

Benešov - V benešovské zá-
kladní škole si zakládají na indivi-
duálním přístupu k žákům a příz-
nivém klimatu školního prostředí. 
Více o škole a jejich plánech do 
budoucna prozradil ředitel Mgr. 
Michal Balaščák.

Když jste nastoupil do funk-
ce ředitele školy, jaká byla vaše 
vize jejího dalších rozvoje?

Do Benešova jsem nastoupil 
na prahu školního roku 2009/10 
s poměrně jasnou vizí a koncepcí 
zpracované na základě výchozí-
ho personálního a materiálního 
stavu ZŠ a MŠ a mých dlouho-
letých pracovních zkušeností ze 
školského a neškolského prostře-
dí. Její prioritními oblastmi byly 
především příznivé klima školy 
na všech stupních (pozitivní a bez-
pečná atmosféra, dítě rádo chodí 
tam, kde cítí pospolitost), zkva-
litnit vybavení učeben moderním 
nábytkem a výpočetní technikou, 
vylepšit materiální zázemí školy, 
provést nezbytné personální a pro-
vozně organizační změny vyhovu-
jící nastavenému kursu v rozvoji 
MŠ a ZŠ, užší spolupráce s rodiči 
díky založení občanského sdru-
žení SRPŠ (fungující od samého 
počátku perfektně-velká podpora), 
zřízení poradenského pracoviště 
s úzkou spoluprací s PPP Blan-
sko. Škola v malé obci má své 
specifi cké postavení. Podílí se 
nejen na vzdělávání, ale také na 
kulturním životě. Spolupracujeme 
proto s dalšími organizacemi v ne-
poslední řadě užší a nadstandartní 
spolupráci se zřizovatelem a ostat-
ními společenskými složkami 
v obci, se snahou zapojovat školu 
do dění v obci a využívat jejich 
aktivit k výraznější propagaci na 
veřejnosti, připravovat pro rodiče 
kulturní i vzdělávací programy, 
vytvoření a prezentace web. strá-
nek školy. 

Důležitou součástí koncepce 
jsou pak výchovně vzdělávací 

cíle – základním posláním a cílem 
práce školy je vést žáky k osvo-
jování potřebných strategií učení, 
tvořivému myšlení a řešení pro-
blémů, ke komunikaci a spoluprá-
ci, výchovu ke zdravému životní-
mu stylu. Cílevědomě vést žáky 
k dobrému vztahu k vytvořeným 
hodnotám, k ohleduplnosti a to-
lerantnosti k jiným lidem, zása-
dám slušného chování. Za velmi 
důležité považujeme při součas-
ném stavu společnosti prevenci 
sociálně-patologických jevů jako 
jsou alkohol, drogy, šikana a ky-
beršikana…V tomto směru máme 
výhodu, že jsme relativně malá 
škola, máme přehled o případném 
negativním chování a uplatňujeme 
k žákům individuální přístup. Na 
začátku jsme se potýkali s malým 
počtem žáků na prvním stupni. 
Ten ale postupně vzrůstal, takže 
v současné době nám do první tří-
dy nastupuje kolem dvaceti dětí. 
V tomto směru je také důležitá 
spolupráce s mateřskou školou 
v Benešově i v okolních spádo-
vých obcích Okrouhlé a Kořenci.

Ve škole naše aktivní a šikov-
né paní učitelky pracují také řadě 
projektů, o kterých jste nebo 
budete pravidelně informováni 
v příloze Školy postupně až do 
června. Pravidelně probíhají pro-
jekty zaměřené na problematiku 
životního prostředí - Zelená ško-

P ůvod této krásné pohádky 
na hudební scéně Městské-
ho divadla Brno najdeme 

u autora brakových románů před 
sto lety v Americe. Vymyslel si 
postavu skvělého šermíře, který 
v masce a černé pláštěnce hájí 
zákon a spravedlnost. Za rok nato 
vzniká první fi lm s tímto hrdinou 
a pak nepočítaně dalších. U nás je 
nejznámější Tajemná tvář (1998) 
s Antonio Banderasem.

Divadelní prkna tento námět 
dlouhá léta míjel, až se objevil 
román Isabel Allendové  Zorro - 
legenda začíná. Libretisté S. Clark 
a Helen Edmundsonová vycíti-
li příležitost pro dobrý muzikál. 
Třešničkou na muzikálovém dortu 
byla účast hudební skupiny The 
Gipsy Kings s Johnem Camero-
nem, kteří „zapekli“ do příběhu 
své hity jako Bamboleo, Baila 
Me a Djobi Djoba. Muzikál tak 
má všechno - romantický námět, 
bojové scény, humor i rytmické 
melodie. Taneční školení herců, tr-
vající měsíc, přináší krásné taneč-
ní vstupy na různé hudební žánry 
včetně fl amenga.

V ději příběhu o Diegovi (Zor-
ro) putuje obyčejný chlapec, který 
utekl z domova, s tlupou cikánů 
Andalusií. Je komediantem při 
jejich vystoupeních, přátelí se s ci-

kánkou Inéz a nedělá si starosti 
s příštím dnem. Náhle je ale po-
staven před velký úkol - pomoci 
lidem ve vesnici odkud pochází. 
Jsme svědky toho, jak obyčejný 
kluk, když vidí, že je potřeba po-
moci, jde do toho naplno a stane 
se z něho chlap.

Režisér Petr Gazdík se rozhodl 
obsadit do role Zorra Lukáše Ja-
notu - spíš drobného chlapce než 
chlapa - ten nezklamal a zazářil. 
Jeho bratr Ramon, proti kterému 
bojuje, je naopak pořádný chlap. 
Toho hraje Dušan Vitázek nebo 
Robert Jícha. Vědoucí cikánská 
princezna Inéz je v podání Ivany 
Vaňkové i Svetlany Janotové gra-
ciezní, krásná i trochu prostořeká. 
Budete-li mít štěstí, uvidíte a hlav-
ně uslyšíte fl amengového kytaristu 
Daria, o němž režisér prohlásil, že 
je to správný brněnský borec, pů-
vodem ovšem Španěl. Podmínkou 
při udělování povolení k uvedení 
hry bylo, že budou použity původ-
ní nahrávky. Takže kytara a dvě 
trubky jsou vpašovaným doplň-
kem reprodukované hudby. Zvu-
komalebné texty písní jsou pone-
chané ve španělštině - v češtině by 
působily dost směšně. Takže závěr, 
el Zorro je  „maňana“!  (maňana - 
španělský pohodový životní styl). 

 Naďa Parmová

Recenze: Muzikálová komedie Zorro

Ramón - Robert Jícha a Luisa - Johana Gazdíková.  Foto archiv MdBRamón - Robert Jícha a Luisa - Johana Gazdíková.  Foto archiv MdB

Happening Férová snídaně
Blansko - Veřejný nekomerční piknik se uskuteční 11. května v Blan-

sku na náměstí Svobody od 10 hodin. Na akci se sejdou příznivci fair 
trade, aby společně posnídali na veřejném místě fairtradové a lokální 
potraviny a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla 
porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dět-
ská práce. Připojí se tak ke statisícům lidí po celém světě, kteří tento den 
slaví Světový den pro fair trade. Účastníci si sami přinesou fairtradové 
potraviny jako kakao, kávu, čaj, ale například i domácí chleba upečený 
z místní mouky. 

„Hlavním tématem letošní snídaně je fair trade v každodenní životě. 

Chceme upozornit na to, že podpořit lidi, kteří pro nás pěstují kakao 
nebo kávu, můžeme každý den,“ uvedl Stanislav Komínek z neziskové 
organizace NaZemi, která akci zastřešuje.  (bh, zpr)

Průchod radnicí bude uzavřen
Blansko - Od května do konce července bude znemožněn průchod 

přes vestibul blanenské radnice. Tím dojde ke znepřístupnění kanceláří 
odboru investičního a územního rozvoje (INV), personálního oddělení 
a pronajatých kanceláří zadní budovy z náměstí Svobody. O podrobnos-
tech výstavby a případné úpravě termínů zneprůchodnění budovy radni-
ce bude veřejnost informována průběžně. (bh)

Zasloužené pocty válečnému 
veteránovi Františku Hejlovi 
Knězevisko, Brno - Obdivuhodných 93 let se nedávno dožil veterán 

Slovenského národního povstání Univ. Prof. PhDr. František Hejl, CsC., 
emeritní prorektor UJEP (dnešní MU v Brně). K významnému jubileu jej 
na radnici MČ Brno-střed přijal starosta Libor Šťástka. S gratulací se při-
pojil také ředitel KVV Brno plk. Luděk Lacina a funkcionář ČsOL i ČSBS 
dr. Jan Kux. 

Zleva J. Kux, Fr. Hejl, L. Lacina a dcera pana profesora.  Foto T. Dávid

Profesor Hejl se narodil 16. března 1920 v Kněževisku v okrese Blan-
sko. Dnes je tato v historii mnohokráte zkoušená obec součástí města 
Letovice. Ve 13. století ji vyplenili Tataři, o století později zase Herold 
z Kunštátu. I Švédové se neblaze v době třicetileté války zapsali do jejích 
dějin. Až v roce 1906 byla v Letovicích otevřena měšťanská škola, kterou 
oslavenec navštěvoval. V letech 1934 – 1940 studoval na Gymnáziu v Bo-
skovicích a po maturitě krátce pracoval v Brně. To již pamatoval v září 
1941 akci odbojové skupiny „Za svobodu“, četné zatýkání našich občanů 
gestapem, ale i jejich následné popravy. Pro mladého muže to byl silný 
vjem, který nepochybně ovlivnil i jeho další životní kroky. V roce 1943 byl 
totálně nasazen a musel otrocky pracovat v Německu, Rakousku (Vídeň) 
a později na Slovensku (Dubnica nad Váhom). Už v totálním nasazení se 
zapojil do antifašistického hnutí, poté se aktivně zúčastnil Slovenského ná-
rodního povstání. Už od 10. září 1944 byl velitelem družstva v 3. rotě čsl. 
partyzánské brigády J. Žižky z Trocnova v okrese Bánovce nad Bebravou. 
Postupně prošel několik bojových jednotek a dokonce byl velitelem fran-
couzského 186 členného oddílu, jehož přechod zajišťoval v únoru 1945 
z Dubnice nad Váhom doValašské Lehoty v Strážcovských horách. Školní 
francouzština mu pomohla i ve válečné vřavě. V řadách vojáků a partyzá-
nů SNP i válku ukončil v hodnosti poručíka, když byl jeho bojový svazek 
koncem dubna 1945 rozpuštěn. 

Po válce vystudoval fi lozofi ckou fakultu brněnské univerzity - obor 
dějepis – angličtina a od roku 1948 působil na katedře historie. V letech 
1971–85 jako její vedoucí. V letech 1961–66 a 1973–80 byl prorekto-
rem tehdejší UJEP. Jeho vědecká činnost je zaměřena na dějiny slovan-
ských národů, hlavně v období příchodu křesťanství a v 15.–18. století, 
také v období národního obrození a revolučního roku 1848. Zabýval se 
též dějinami brněnské univerzity a národně osvobozeneckým bojem za 
2. světové války. Celkem napsal 30 knih, a dále na sto vědeckých článků, 
v nichž dominovala témata historických pojednání. V jeho publicistice je 
registrováno více než 78 recenzí a úvah, ale i další publicistické články. 
Mezi stěžejní díla, na nichž se podílel i s kolektivem autorů, patří např. 
Revoluční rok 1848, Dějiny SSSR od nejstarších dob do r. 1917, Dějiny 
Maďarska, Historiografi e střední, jihovýchodní a východní Evropy, SNP 
v dějinách našich národů, Byzantská mise na Velkou Moravu, recenzo-
val Dějiny Byzance aj. Nelze se divit, že velkou část své tvorby věnoval 
prožité válce a jejímu tématu, ale i analýze fašismu atd. Prakticky celý 
život až do dnešních dnů mimořádně hluboce vnímá události roku 1939 
a následující válečnou epopej jako dějiny podvedeného národa. Národa 
poníženého, ukřižovaného, oloupeného o všechny jeho hodnoty. Za účast 
v odboji a dlouholetou práci vědeckou a pedagogickou byl František Hejl 
několikrát vyznamenán. Například je nositelem čs. medailí Za chrabrost, 
pamětní medaile k 20. výročí SNP, státního vyznamenání Za vynikající 
práci, stříbrné medaile UJEP aj. K významnému jubileu mu vedle drob-
ných dárků byla předána čestná uznání KVV Brno i ÚV ČSBS. Dr. J. Kux 
mu spolu s přáním předal i Pamětní kříž Čs. obce legionářské. Válečný 
veterán František Hejl celý život vzpomínal na svou rodnou obec. Celou 
svou prací ji vlastně representoval. Rád, i při této slavnostní chvíli, vzpo-
mínal na léta prožitá v blízkosti Letovického hradu, který se mu stal ja-
kýmsi symbolem neohroženosti a statečnosti našeho národa.  Jan Kux

Dechové orchestry se již 
potřetí sjedou do Letovic

Letovice - Letovice budou hostit již třetí ročník Mezinárodního festi-
valu dechových orchestrů – Letovice 2013. Ten se bude konat v sobotu 
11. a neděli 12. května. Uskuteční se při příležitosti šedesátiletého výročí 
ZUŠ Letovice a čtyřicetiletého výročí založení Velkého dechového or-
chestru ZUŠ Letovice. Hlavní dění bude probíhat na letovickém zámku. 
Je pozváno pět zahraničních orchestrů z Polska, Maďarska a Slovenska. 
Tyto orchestry budou od 10. května vystupovat také v různých městech a 
obcích Jihomoravského kraje. Festivalu se zúčastní i dalších osmnáct těles 
z celé republiky.

V sobotu se představí malé a střední orchestry na letovickém zámku. 
V neděli pak budou velké orchestry naše a zahraniční koncertovat na zám-
ku v Letovicích. Kromě výše jmenovaných se nedělního koncertu zúčastní 
také těleso z polského Slawna a slovenský soubor Vozokanka. Vystoupí 
tedy celkem pět zahraničních účastníků. Ve dnech před svým festivalo-
vým vystoupením budou koncertovat v pěti městech, které jsou partnery 
festivalu. 

Jsou připraveny také doprovodné akce festivalu jako například seminář 
k vývoji české a evropské hudby, prodejní výstava hudebních nástrojů fi -
rem Amati Kraslice a Lidl Brno, nabídka titulů nových skladeb pro decho-
vou hudbu od několika hudebních vydavatelství. Pro zahraniční účastníky 
festivalu je zajištěno dvě stě padesát lůžek a stravování v hotelích a penzi-
onech v Letovicích a okolí. Taktéž je pro ně kromě koncertování připrave-
na řada kulturně-společenských akcí. O hladký průběh celého festivalu se 
bude starat kolektiv šedesáti pořadatelů.

Zaměření festivalu je po stránce žánrové velmi široké a pestré. Vystou-
pí orchestry zabývající se komorní dechovou hudbou, lidovou folklorní 
dechovou hudbou a hudbou koncertní a symfonickou. Festival je tedy 
určen pro široké spektrum obyvatelstva. Na festivalu také zazní sklad-
by orchestrů Višegradské čtyřky, které reprezentují svůj národní folk-
lor a kulturu a tyto skladby jistě obohatí repertoáry všech zúčastněných 
orchestrů a posluchačům přinesou přehled o kompozičních novinkách 
a specifi čnosti národního pojetí a úrovně interpretace orchestrů zemí Vi-
šegradské čtyřky. (hrr) Více na str. 11

la…, dopravní výchovy, zdravotní 
- Zdravé zuby…, recitační, pří-
rodovědné, jazykové. V loňském 
roce jsme například vyhráli evrop-
skou jazykovou cenu Label, která 
byla i fi nančně ohodnocena, což 
nám např. umožnilo začít vytvářet 
novou jazykovou učebnu, použít 
peníze na výuku s rodilým mluv-
čím… atd. Děti byly v rámci ja-
zykových výjezdů v loňském roce 
v Anglii a letos jsme po dlouhých 
letech, ve spolupráci se školou ve 
Žďárné, absolvovali lyžařský kurz. 
Dále můžu uvést dramatický krou-
žek, který svá zdařilá vystoupení 
pořádá každoročně v tomto čase, 
školní akademii v předvánočním 
čase pro širokou veřejnost, a další 
společensky prospěšné akce.

Co se týče výuky, kladete vel-
ký důraz také na jazyky...

Jako jedna z mála škol v regi-
onu vyučujeme cizí jazyk – an-
glický jazyk - už od druhé třídy. 
Děti se s ním dokonce seznamují 
už v mateřské škole. Do budouc-
na proto chceme mít výuku ang-
lického jazyka už od první třídy, 
přičemž první krůčky už nená-
silně zkoušet v MŠ. Jako druhý 
cizí jazyk vyučujeme od sedmého 
ročníku německý jazyk. Důleži-
tá je také počítačová gramotnost. 
Moderní doba si žádá, aby byl žák 
jazykově vybaven a uměl ovládat 
výpočetní techniku. Proto jsme in-
vestovali do vybavení počítačové 
učebny a navýšili kapacitu z pů-
vodních deseti míst na osmnáct. 
Navíc máme tři interaktivní tabu-
le v kmenových třídách, které se 
nám díky získaným prostředkům 
podařilo postupně vybavit. 

Na vysoké úrovni je také zdravot-
ní výchova. Zdravotnický kroužek 
prvního a druhého stupně se pravi-
delně umisťuje na čelních místech 
v okresních i krajských soutěžích. 
V dnešní době téměř pravidelně 
přicházíme v životě do situací, kdy 
je první pomoc velmi důležitá, pro-
to považuji tuto činnost za spole-
čensky vysoce prospěšnou. 

Důležité je také zázemí. Jaké 
investice váš čekají?

Postupně investujeme další 
prostředky do vybavení učeben. 
V letošním roce chceme dokončit 
přírodovědnou a jazykovou. Za-
čali jsme také vybavovat školní 
družinu v rámci projektu „Dráček 
Družináček“ podpořeného Místní 
akční skupinou Boskovicko Plus, 
dalším záměrem je vybudování 
altánu v areálu školy, který bude 
sloužit nejen ŠD, ale v souladu 
s projektem i při výuce a také ši-
roké veřejnosti. 

V loňském roce se podařilo 
získat dotaci z obce, kdy jsme 
vyměnili zastaralé vybavení na 
školní zahradě. Postupně chceme 
dovybavit všechny třídy nasta-
vitelnými lavicemi a stoličkami. 
Investovat budeme i do školní 
kuchyně. V loňském roce jsme 
kupovali nový sporák, v tom le-
tošním roce nás čeká myčka ná-
dobí a další nezbytné investice do 
zařízení, které podléhá zubu času. 
Díky vstřícnosti zřizovatele naše 
už padesát let stará škola vyhlíží 
nad obcí jako krásná dominanta 
okolní přírody 

Máte také poměrně velkou 
tělocvičnu, zaměříte se i na její 
zvelebení?

Tělocvična určitě potřebuje no-
vou podlahu a výměnu oken, která 
netěsní. Pokud v zimě vane nára-
zový severní vítr, tak prostě není 
v našich silách ji vytopit. V loň-
ském roce jsme do tělocvičny po-
řídili nový kotel, což se výrazně 
projevilo na tepelném komfortu 
pro děti, ale v zimě to nestačí. In-
vestice by se pohybovala kolem 
půl milionu korun, na což nejsou 
volné prostředky. Do budoucna se 
tak pokusíme uspět v rámci něja-
kého dotačního titulu. Tělocvičnu 
nevyužívají jen žáci školy v rám-
ci výuky a kroužků, ale je otevře-
ná i v odpoledních hodinách, kdy 
slouží například Sokolu, hasičům 
nebo cyklistickému oddílu Mora-
vec Benešov.
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Minipivovar ve Vískách čeká 

slavnostní otevření
Radim Hruška

Vísky - Už v pátek 10. května 
budou moci příznivci pěnivého 
moku ochutnat první várku zlatavé 
tekutiny z nového minipivovaru, 
který přes zimu vyrostl v Agrocen-
tru Ohrada ve Vískách. Konkrétně 
bude na čepu světlý ležák Bejček 
a třináctistupňová Vísecká pšeni-
ce. V rámci slavnostního zahájení 
je pro návštěvníky připraven také 
bohatý doprovodný program.

„Program začne v pátek, kdy se 
v 15 hodin uskuteční slavnostní 
otevření a svěcení pivovaru. Od 
šestnácti hodin bude k tanci i po-
slechu hrát skupina Nonus. Po 
setmění vypukne ohňová show 
skupiny Gonfanon a následovat 
bude ohňostroj. Sobota pak bude 
od 14 hodin patřit různým soutě-
žím s pivní tematikou, od 15 ho-
din zahraje Big Band Svitavy a od 
18 hodin bude návštěvníky bavit 
hudební skupina Talisman. Po 
oba dva dny budou také probíhat 
prohlídky pivovaru a ochutnávky 
uvařených piv,“ uvedl jednatel 

Novinka. Minipivovar ve Vískách je jediným v regionu.  Foto archiv

Vesnického pivovaru Ohrada Mi-
chal Kamba.

Podle něj byla stavba a zahájení 
provozu náročné, ale všechno se 
podařilo dokončit v plánovaném 
termínu. Součástí minipivovaru je 
také malý salónek, který ve Vís-

kách uzpůsobili tak, aby bylo vidět 
přímo do varny na průběh vaření. 
Ještě během letošního léta pak do-
končí tak zvaný pivovarský dvůr, 
který nabídne možnost posezení. 
Pivo budou Vísečtí nabízet přede-
vším v Agrocentru Ohrada a leto-

Nová publikace pomůže kunštátským 
žákům při volbě povolání

Radim Hruška

Kunštát - Motivovat mladé 
lidi k poznávání technických obo-
rů a propojit školu s praktickými 
potřebami trhu práce. Takový cíl 
má nová publikace Ocelové srdce 
průmyslového světa a recyklace 
kovů od kunštátského rodáka ži-
jícího ve Francii Jaroslava Řehů-
řka, kterou mají k dispozici kun-
štátští žáci.

„Kniha slouží jako doplněk 
učiva o kovech a recyklaci s je-
jich využitím v průmyslu. Žáci 
osmého ročníku ji dostanou zdar-
ma. Chceme podpořit zájem žáků 
o průmysl. Žáci devátých ročníků 
navíc publikaci využijí v rámci 
předmětu volba povolání. Tech-
nické obory jsou v dnešní době 
mezi ostatními spíše Popelkou, 
proto se snažíme to změnit,“ uvedl 
ředitel kunštátské školy Vratislav 
Sedlák.

Kniha má pětapadesát stran 
a přibližuje dnešní generaci školá-
ků oblast kovo-průmyslu. „Ten je 
nositelem industrializace a tech-
nického pokroku. Svým obsahem 
dává tiskovina nahlédnout do eko-
nomické aktivity, která vyrábí bo-

D    
Dívka aerobiku startuje 

v Blansku již osmého května
Blansko - Už potřetí se budou letos v Blansku korunovat nejkrásnější 

Dívky a Princezny aerobiku. Základní kolo soutěže se uskuteční ve středu 
8. května v hale ASK Blansko, fi nálový večer pak v sobotu 19. října v Děl-
nickém domě v Blansku.

„Na soutěžící i diváky čeká spousta změn. Věková kategorie Dívky ae-
robiku se posunula do dvaadvaceti let, věnovat se budeme také ostatním 
kategoriím a nebude chybět ani soutěž v zumbě, ze které mohou ty nejlepší 
postoupit do fi nálového večera,“ řekla pořadatelka akce Aneta Kuklínko-
vá.

Sportovní společenský projekt, jehož cílem je propagovat aktivní život-
ní styl a spojením krásy a sportu podněcovat ke zdravému způsobu živo-
ta, začíná výběrovým kolem ve středu 8. května. Ve sportovní hale ASK 
Blansko budou v aerobiku i v zumbě soutěžit všechny věkové kategorie 
od nejmenších až po dospělé. Kromě aerobiku a zumby se ti nejmenší 
představí např. v promenádě na téma pyžamová party, Já jako modelka, 
Showbyznys nebo budou absolvovat překážkovou dráhu. 

Celá akce vyvrcholí fi nálovým večerem, který se uskuteční v sobotu 19. 
října 2013 v Dělnickém domě v Blansku v hlavní kategorii pro dívky do 22 
let a v dívčí kategorii od 6 do 10 let. „Děvčata se budou na fi nálový večer 
připravovat na soustředěních v Hotelu Sladovna v Černé Hoře, stráví den 
ve Wellness centru Kuřim a v golfovém areálu v Kořenci,“ prozradila Ane-
ta Kuklínová. Jak podotkla, soutěž Dívka aerobiku není jen čistě sportovní 
akcí. Díky nejrůznějším disciplínám napomáhá rozvíjet všestranný talent 
dívek, jejich rozvoj a rozhled a zároveň zvyšuje jejich sebedůvěru. Více 
informací najdete tak na www.divka-aerobiku.cz.  (hrr, zpr)

vickém hotelu Dermot. Ochutnat 
ho ale budou moci také lidé v Zá-
mecké sýpce v Blansku nebo Brně.

„Naše pivo chceme představit 
všem zájemcům z regionu, proto 
ho budeme nabízet i v rámci stán-
kového prodeje na regionálních 
akcích tak, aby ho mohla veřej-
nost ochutnat. Mimo to si budou 
moci lidé naše pivo také objednat 
ve třiceti nebo padesátilitrových 
soudcích na různé oslavy a podob-
ně. Kromě toho bude k dispozici 
i v PET lahvích,“ vysvětlil Michal 
Kamba.

Ve Vískách budou vařit světlá, 
tmavá, polotmavá piva a přede-
vším speciály k různým výročím 
nebo svátkům. „Pivo připravu-
jeme přírodní cestou bez použití 
různých náhražek, stabilizátorů 
a podobně. Používáme kvalitní 
české suroviny. Naše vlajková loď 
bude jedenáctistupňový světlý le-
žák. Piva budou také nefi ltrovaná, 
proto se podaří zachovat všechny 
prospěšné látky a zlatavý mok na-
bídne i výraznější chuť,“ doplnil 
sládek pivovaru Patrik Rokytka.

Oslava Dne Země. Školáci vypus  li několik desítek zlatých jesenů do 
školního rybníčku.  Foto Radka Dostálová

hatost společnosti. Publikace byla 
zdarma nabídnuta školákům a pe-
dagogickému sboru v kunštátské 
škole. Modernizace výuky mláde-
že v Kunštátě je takříkajíc „na po-
chodu,“ uvedl Jaroslav Řehůřek.

To ale není jediná aktivita, 
kterou se může kunštátská škola 
pochlubit. Přišla například s ná-
padem představit veřejnosti žáky 
jednotlivých tříd, školu, její mo-
dernizaci a úspěchy za posledních 
šest let. 

Tato prezentace, skládající se 
asi z dvě stě různých snímků, byla 
rozdělena do jednotlivých měsíců 
nástěnného kalendáře pro letoš-
ní rok. „Tisk fi nančně zajišťoval 
z Francie pan Řehůřek a jeho přá-
ním bylo, aby kalendář dostala 
každá rodina našich žáků zdarma 
pod vánoční stromeček, což se 
také stalo. Několik desítek výtis-
ků zbylo i pro radní a zastupitele 
města, různé příznivce naší školy 
a lidi, kteří se jakkoliv zasloužili 
o její rozvoj i jejího okolí. Vedle 
těchto tiskovin a již na podzim zís-
kaných nových regionálních učeb-
nic, pomůcek a DVD o Kunštátě 
a okolí z projektu MAS „Venkov-
můj domov“, je nutno zmínit, že se 

některé naše školní aktivity (pře-
devším postup vzniku mozaikové 
stěny Svět a čas a snímky školní 
zahrady s modely zeměkoulí) do-
staly i do celorepublikové metodi-
ky, jako motivační záležitost pro 
ostatní školy a učitele,“ připomněl 
kunštátský učitel Ladislav Dostál.

Podle něj se škola neustále mo-
dernizuje, včetně vybavení uče-

ben, sportovišť, zahrady, keramic-
kého koutu s pecí, jídelny, toalet 
a podobně. „I když v okolních plně 
organizovaných školách většinou 
dochází k úbytku žáků, tak naší 
škole zatím naopak žáci přibývají 
a v boskovickém regionu se navíc 
s přírůstkem třinácti žáků od roku 
2010 stala nejúspěšnější školou,“ 
dodal Dostál.

Dobrovolníci o víkendu uklízeli Moravský kras
Moravský kras - Kolem čtyř 

set dobrovolníků se vydalo v so-
botu ráno na úklid Moravského 
krasu. Vyzbrojeni rukavicemi 
a igelitovými pytli vyrazili do 
terénu školáci i dospělí. Dnes již 
masová akce ale začínala výrazně 
skromněji.

„Tradice odstartovala v době, 
kdy pracovníci Správy CHKO 
Moravský kras a jejich rodinní 
příslušníci uklízeli nejbližší okolí 
Skalního mlýna. Postupně se za-
čali přidávat další ochotní lidé. 
Dneska už je dobrovolníků tolik, 

že nejsme schopni úklid zorgani-
zovat v rámci jedné akce a roz-
dělujeme ho. V jižní části máme 
samostatnou akci, při které nám 
pomáhají školy z Brna. Hlavní 
akce pokrývá severní a střední 
část Moravského krasu a Křtinské 
a Josefovské údolí. Jsou do ní za-
pojené hlavně blanenské školy,“ 
popsal vedoucí Správy CHKO 
Moravský kras Leoš Štefka.

Jak dále řekl, všichni dobro-
volníci se předem zaregistrovali 
a dostali přidělené jednotlivé tra-
sy. „Pokyny jsou takové, že když 

seberou něco většího například 
pneumatiku nebo naplní pytel, tak 
ho nechají na viditelném místě 
u silnice. Celý den máme v provo-
zu dvě auta s vozíky a čtyřkolku 
s vozíkem, které sváží odpadky na 
Skalní mlýn, kde jsou připravené 
kontejnery. Letos máme ještě jed-
nu speciální skupinku dospělých, 
kteří jdou po silnici z Ochozu 
u Brna do Brna. Tam je to doslova 
tragédie,“ popsal Štefka. Podle něj 
nejsou výjimkou nalezené pne-
umatiky, ale i vyhozený nábytek 
nebo akumulátory. Asi nejkurióz-

nějším nálezem byla funkční pro-
tipěchotní mina, která se schová-
vala v křoví u Vavřince. 

„V sobotu se v krasu pohybo-
valo kolem čtyř set dobrovolníků. 
Když k tomu ale přičteme i ostat-
ní akce spojené s úklidem krasu, 
tak se letos zapojilo až devět set 
lidí. Hodně nám pomáhá také fi r-
ma AVE CZ, která na své náklady 
zlikviduje odpad, ČAD Blansko, 
které zdarma rozveze děti do ur-
čených lokalit a odveze zpět, ŠLP 
Křtiny nebo Lesy ČR,“ dodal 
Leoš Štefka.  (hrr)

O  

Soutěž vodících psů v Blansku.  Foto Bohumil HlaváčekSoutěž vodících psů v Blansku.  Foto Bohumil Hlaváček

Zahájení pstruhové sezony v Blansku.  Foto Bohumil HlaváčekZahájení pstruhové sezony v Blansku.  Foto Bohumil Hlaváček

RH Faktor v Boskovicích.  Foto Jaroslav OldřichRH Faktor v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Fes  val hotelnictví v Boskovicích.  Foto Jaroslav OldřichFes  val hotelnictví v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Chataři budou platit méně
Blansko - Blanenští zastupitelé schválili snížení poplatku za komunální 

odpad pro majitele, kteří vlastní na území Blanska stavbu k individuální 
rekreaci a současně mají ve městě trvalé bydliště. Tito majitelé budou pla-
tit pouze polovinu ročního poplatku za chatu. Poplatek tedy činí pro ně pro 
rok 2013 částku 270 korun.  (bh, zpr)

Opravují výtluky
Blansko - Vysprávky výtluků na místních komunikacích v Blansku již 

běží. Nejdříve se provádí opravy na frekventovaných komunikací a ná-
sledně potom na méně dopravně důležitých místech. Po ukončení vysprá-
vek výtluků budou podle fi nančních možností určena jednotlivá místa 
velkoplošných oprav. Finanční prostředky pro vysprávky výtluků a vel-
koplošných oprav komunikací jsou postupně v rozpočtu navyšovány. Pro 
letošní rok byla schválena částka 1,9 milionu korun.  (bh, zpr)

Policisté kontrolovali kamiony
Blanensko a Boskovicko - Ani profesionálové za volanty nákladních 

automobilů nejsou vždy odpovědnými řidiči. Přesvědčili se o tom poli-
cisté, kteří vyrazili v pátek 26. dubna v podvečer na kontrolu dodržování 
délky řízení, bezpečnostních přestávek a také toho, zda řidiči pro povzbu-
zení organismu nepoužívají návykové látky. Policisté se zaměřili na hlav-
ní tah Brno-Svitavy a dál do Polska. U jednoho z řidičů kontrolovaných 
nákladních aut zjistili hned několik závažných nedostatků. Řidič ve třech 
případech v poslední době překročil denní dobu řízení, jednou nedodržel 
bezpečnostní přestávku a v několika případech nebyl schopen předložit 
patřičné záznamové listy. Jeho potrestání tak bude dál řešit správní orgán. 
Kromě toho policisté u pěti řidičů převážně nákladních aut odhalili špatný 
technický stav vozidel. Problémy pak měli i dva řidiči osobních aut, jeden 
z nich byl pod vlivem alkoholu, v dechu měl 1,26 promile. Je tak podezře-
lý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Druhý 
řidič zase usedl za volant pod vlivem marihuany.  (hrr)
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Vzdělávali pedagogické pracovníky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna 
v Boskovicích děkuje všem 312 uchazečkám a uchazečům, kteří se 
zúčastnili 1. kola přijímacího řízení, za projevenou důvěru ve vzdělá-
vací kvalitu školy. 

Na zbývající volná místa vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení na den 10. 5. 2013. 
K dispozici jsou volná místa v oborech Informační technologie, Autotronik, Mechanik strojů a zaří-
zení, Dopravní prostředky, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Karosář a v ná-
stavbovém oboru Podnikání.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění maximálního počtu povoleného zřizovatelem školy. 
Vzhledem k dostatečné kapacitě školy, můžeme garantovat přijetí všech zájemců také ve druhém 
kole. Přihlášky lze podávat do 9. 5. 2013.

NOVINKA VE VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE ŠKOLY
Na základě zájmu uchazečů a požadavků trhu práce se vedení školy rozhodlo již od 1. 9. 2013 

rozšířit nabídku zaměření oboru Informační technologie o vzdělávací program Grafi k/grafi čka 
digitálních médií.

Tento vzdělávací program je zaměřen na tvorbu webových aplikací, digitálních textů, elektronic-
kých publikací, on-line tiskovin, vytváření videí a počítačových animací a vývoj grafi ckých aplikací 
(počítačových her). Absolventi naleznou uplatnění v tiskárnách, reprodukčních studiích, vydava-
telstvích, redakcích periodik, reklamních agenturách, v oblasti vývoje grafi ckých aplikací i v oblasti 
soukromého podnikání v oboru ICT.

Přijatí uchazeči na obor Informační technologie si tak budou moci vybrat jeden ze dvou vzdě-
lávacích programů - Aplikace a programování osobních počítačů nebo Grafi k/grafi čka digitálních 
médií.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, 

Boskovice, nám. 9. května 2a 

AUTODIAGNOSTIKA SOŠ A SOU ANDRÉ CITROËNA BOSKOVICE 
(reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0023) 

 

Projekt „Autodiagnostika SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice“, který realizuje Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vstoupil do druhé poloviny realizace. 

 

 

Výstupy projektu jsou nyní spuštěný                       
e-learningový portál a webové stránky 
projektu. 

Byly dále vytvořeny nové učební texty a na 
zakoupených diagnostických přístrojích si 
žáci prakticky prověřují získané teoretické 
znalosti z odborných předmětů. 

 

 
 
 

 
 
Prostřednictvím inovované výuky se 
zaměřením na technické vzdělávání         
- diagnostiku osobních automobilů jsou 
naplňovány cíle, a to zkvalitnění              
a obohacení výuky technických 
předmětů o moderní prvky, aktivní 
zapojení žáků v rámci výuky jak v její 
teoretické části, kdy se učí z nově 
vzniklých učebních textů, tak i v části 
praktické, kdy využívají diagnostické 
přístroje a další pomůcky a teoretické 
znalosti prověřují v praxi. 
 
 
 

                                                                                                                        
 
Cílová skupina načerpá potřebné znalosti k tomu, aby se z jejich členů stali kvalifikovaní odborníci.  
 

PREZENTACE ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 
DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU

DĚTSTVÍ V PROMĚNÁCH ČASU

24.25. 5.

WWW.BAMBIRIADA.CZ
www.facebook.com/bambiriada

Pá 9.00–17.00
So 9.00–16.00

BLANSKO ZÁMECKÝ PARK

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – PÁTEK 24. 5. V 10.30

CO VÁS ČEKÁ?
Aktivní prezentace organizací pro děti a mládež – uvidíte, co 
všechno Vaše děti mohou na Blanensku ve volném čase dělat 
a jaké kroužky navštěvovat. Čeká je spousta zábavy, sportovní 
a tvůrčí aktivity, čajovna, soutěže a hry pro všechny věkové 
kategorie.

A NAVÍC 
Noční hra
Koncerty skupin Kaštánci, Šnek a přátelé
Lukostřelba
Lanové centrum
Cvičná střelnice
Noční kino

REGIONÁLNÍ ZÁŠTITA
Ing. Lubomír Toufar (starosta města Blanska)

DĚTI MOHOU PŘIVÉST SVÉ RODIČE. :)

CELOSTÁTNÍ ZÁŠTITY

Petr Fiala (ministr školství, mládeže a tělovýchovy) 
Ing. Vlastimil Picek (ministr obrany)
generálporučík Petr Pavel (náčelník Generálního štábu AČR)

VSTUP 
ZDARMA

CELOSTÁTNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CELOSTÁTNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ AKCECELOSTÁTNÍ POŘADATEL S PODPOROU

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI

město
Blansko

V Masarykově střední ško-
le Letovice byl ukončen projekt, 
v rámci kterého byli vzděláváni 
její pedagogičtí pracovníci.

Projekt pod názvem „Zvyšo-
vání kompetencí pedagogických 
a řídících pracovníků SOŠ a SOU 
– Masarykova škola práce, Le-
tovice“, s registračním číslem 
CZ.1.07/1.3.10/04.0028, je u kon-
ce. Cílem projektu bylo prostřed-
nictvím absolvování výukových 
programů akreditovaných Minis-
terstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy rozvíjet kompetence 
pedagogických pracovníků školy. 
Potřeba realizace tohoto projektu 
vyvstala ze skutečně zjištěných 
vzdělávacích potřeb účastníků 
projektu, a to ve třech tematických 
oblastech: ICT ve výuce (pre-
zenční forma vzdělávání), osobní 
rozvoj v oblasti manažerských 
kompetencí (prezenční forma 
vzdělávání) a způsoby prevence 
a řešení sociálně-patologických 

jevů ve školství (distanční forma 
vzdělávání). 

V rámci prvního výukového 
bloku byly realizovány 2 kurzy - 

první byl zaměřený na AutoCAD, 
druhý na využívání interaktivní 
tabule ve výuce. Součástí druhé-
ho výukového bloku byly kurzy 
zaměřené mimo jiné na týmovou 
spolupráci jako metodu výuky, 
time management pro pedagogy, 
asertivní komunikační techniky, 
řešení krizových situací, roz-
voj komunikačních dovedností 

či metodiku výuky vhodnou pro 
odborný výcvik. V průběhu třetí-
ho, distančního, výukového blo-
ku se pedagogové dozvěděli, jak 
reagovat na současné výchovné 
problémy mládeže. Všechny cíle 
projektu, ať již kvantifi kovatelné 
(např. proškolení 10 kurzů) nebo 
kvalitativní (počty a spokojenost 
účastníků se vzděláváním apod.), 
byly dodrženy či přesaženy.

Masarykova střední škola Leto-
vice si uvědomuje, že pedagogický 
sbor je tím, kdo se významně podí-
lí na formování budoucnosti svých 
studentů. Proto neustále vzdělává 
své pedagogické pracovníky tak, 
aby byli schopni předávat znalos-
ti studentům atraktivní, kreativní 
a kvalitní formou. Zároveň pod-
poruje vznik a rozvoj pozitivních 
vztahů mezi pedagogy, studenty 
školy a jejich rodiči. Realizovaný 
projekt tyto snahy výrazně podpo-
řil.  Sylvie Ducháčková

Chceme Euro?
Tato otázka na nás čekala v celostátní soutěži EKO-

NOMICKÝ TÝM II 2013, na kterou jsme se vypravili 
do Prahy. Za doprovodu Olgy Hotové náš tým z Ob-
chodní akademie a Střední zdravotnické školy Blan-
sko, ve složení - Andrej Souček z E4, Dominika Ko-
nečná a Petr Skoták z O4, absolvoval tři části soutěže. 

Nejprve jsme museli vypracovat projekt na téma 
„Kam se v dnešní době vyplatí a nevyplatí investo-
vat?“. Tuto práci jsme odevzdali již začátkem prosince 
a díky ní jsme postoupili do dalšího kola, které se ko-
nalo v Praze v budově OA Heroldovy sady.

Ve středu ráno jsme se s obavami dostavili do budo-
vy OA, kde jsme podstoupili 2. a 3. část soutěže. Ihned 
po slavnostním zahájení jsme začali řešit písemný test, 

který se skládal z 80 otázek, zahrnoval znalosti z eko-
nomiky, účetnictví, práva a informatiky. Odpoledne 
následovalo losování tématu pro prezentaci. Andrejo-
va šťastná ruka vybrala našemu týmu otázku „Chceme 
Euro?“. Téma se nám velice líbilo, a tak jsme si připra-
vili ústní projev, dodali odvahu a šli prezentovat před 
komisi. Konkurence byla veliká - zúčastnilo se celkem 
25 týmů z celé republiky, proto jsme byli při čekání na 
vyhlášení velice netrpěliví. Výsledek nás mile překva-
pil. Vybojovali jsme krásné 3. místo.

Z Prahy jsme odjížděli s blaženým pocitem úspěchu, 
i když nám první a hlavně druhé místo uteklo pouze o 
pár bodů. Zvítězila OA Hodonín a druhé místo obsadi-
la OA Třebíč. Velké poděkování za dobrou přípravu na 
soutěž patří naší paní učitelce Ing. Olze Hotové.

Dominika Konečná, Andrej Souček, 
Petr Skoták, studenti OA a SZdŠ Blansko
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Sloup - Datum 26. května 2003 mají občané 
Sloupu spojené s jednou z nejtragičtějších událostí 
v novodobých dějinách městysu. Během jedné ho-
diny odpoledne se doslova otevřelo nebe a přišla 
nevídaná přívalová záplava, která vodou a bahnem 

zanesla na osmdesát domů. Celkový úhrn srážek 
činil na sto deset milimetrů na čtverečný metr. Od 
Žďáru a Němčic přitékalo sedmnáct tisíc a od Pe-
trovic dokonce dvaadvacet tisíc litrů vody za se-
kundu. Po odeznění deště se po většině obce po-

valovaly kusy nábytku, leželo více než patnáct set 
tun bahna, které se během několik dní díky obětavé 
práci hasičů místních i z okolí podařilo odklidit. 
Byly zničené ploty, komunikace, mosty, školní 
hřiště na odpis.

Na tuto událost si můžete vzpomenout ve fotore-
portáži kolegy Radima Hrušky, který byl tehdy včas 
na místě. Některé z těchto snímků nebyly dosud ni-
kde publikovány. (bh) 

 Více fotografi í na www.zrcadlo.net

FOTOREPORTÁŽ: Deset let od povodně ve Sloupu

Vyvrcholením devátého ročníku 
projektu Enersol 2013 byla mezi-
národní konference, která se kona-
la ve dnech 18. – 19. dubna v pro-
storách Divadla Oskara  Nedbala 
v historickém Táboře. 

Své projekty představili studenti 
středních škol z České republiky, 
Slovenska, Rakouska, Německa, 
Slovinska a Polska. V tomto klání 
byli hned dva zástupci z Masary-
kovy střední školy Letovice.

Kamil Šamonil se svým pro-
jektem Hlubinný vrt pro tepelné 
čerpadlo na Skalním mlýně v Mo-
ravském Krasu rozhodně nezkla-
mal. Z šestadvaceti studentů zmí-
něných evropských zemí obsadil 
celkově sedmé místo a významně 
tak přispěl k celkovému vítězství 
České republiky. 

Úspěch v mezinárodním 
klání Enersol 2013

Dana Renzová představila pří-
tomným putovní pohár Enerso-
lu, zhotovený z keramické hlíny 
historickou technikou a vypálený 
v polní peci. 

Odborná porota hodnotila nejen 
formální a odbornou stránku pří-
spěvků, ale i úroveň samotné pre-
zentace včetně schopnosti vyjádřit 
srozumitelně základní myšlenky 
projektu.

Celkové výsledky: 1. Česká 
republika, 2. Slovensko, 3. Ra-
kousko, 4. Německo, 5. Polsko, 
6. Slovinsko.

Letošní ročník Enersolu končí, 
blahopřejeme všem vítězům a těší-
me se na další, jubilejní 10. ročník 
Enersol 2014.

Alena Doskočilová, Masary-
kova střední škola Letovice

Čtvrtek 11. dubna patřil v ZŠ a MŠ Bene-
šov zdraví. Žáci druhého stupně se nejprve 
rozlosovali do skupin, ve kterých společ-
ně vypracovávali úkoly týkající se zdraví. 
Luštili křížovku, pojmenovávali tradiční 
i méně tradiční sporty, řešili matematické 
úlohy, z jejichž výsledků skládali informace 
o WHO (Světové zdravotnické organizaci), 
nebo doplňovali přísloví a vyhledávali vý-
znam cizích slov souvisejících se zdravím. 

Po skupinové práci se žáci 6. a 7. ročníku 
odebrali do prostor jídelny a cvičné kuchyň-
ky, kde na ně již čekala zástupkyně společ-
nosti Albert. Pro děti si připravila program 
s názvem Párty se zdravou 5. Spočíval v zá-
bavném plnění úkolů o zdravé výživě, kte-
ré vyvrcholilo přípravou zdravé svačinky či 
nápoje. Žáci si ve skupinkách vylosovali po-
krm. Nejprve odhadovali podle názvu a ob-
rázku, co bude k jeho přípravě potřeba. Poté 
obdrželi všechny suroviny a recept a mohli 

začít “vařit”. V závěru proběhla vzájemná 
ochutnávka a hlasovalo se o nejvydařenějším 
pokrmu. Úsilí dětí bylo završeno drobnou 
odměnou.

V tutéž dobu se žáci 8. a 9. ročníku vě-
novali první pomoci. Pracovník Oblastního 
spolku Českého červeného kříže v Blansku 
seznamoval žáky se zásadami první pomoci, 
prohluboval jejich znalosti nejen teoreticky, 
ale hlavně prakticky. Žáci si vyzkoušeli např. 
ošetření rány pomocí tlakového obvazu, ze-
jména však nacvičovali resuscitaci. 

 Projektový den zcela naplnil cíle pedago-
gů a splnil očekávání dětí. Hravou formou 
získali všichni zúčastnění nové vědomosti 
a praktické zkušenosti nejen v péči o své 
zdraví, ale i zdraví lidí kolem nás. 

 Poděkování patří školitelům a organizaci 
SRPŠ, která se na konání akce podílela fi -
nančním příspěvkem.  Renata Wetterová, 

 za kolektiv pedagogů 2. stupně

V benešovské základní a mateřské škole prožili Den zdraví Majáles 2013
Blansko - V pátek 10. května 

se uskuteční v Blansku studentské 
oslavy Majáles 2013. Hlavní orga-
nizace letošního ročníku student-
ských oslav se ujala Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnická škola 
Blansko. Od této pořádající školy 
vyjde v 11.30 hodin slavnostní 
průvod, k němuž se postupně při-
pojí žáci ze ZŠ Erbenova, studen-
ti blanenského gymnázia, žáci ze 
ZŠ Salmova a další zájemci z řad 
středoškolských studentů, žáků zá-
kladních škol i širší veřejnosti. Na 
průvod potom v areálu zámeckého 
parku naváže od 12.30 hodin kul-
turní program sestavený studenty 
OA a SZdŠ Blansko a Gymnázia 
Blansko, jehož součástí budou 
např. hudební vystoupení či vě-
domostní a sportovní soutěže pro 
žáky základních škol. (bh, zpr)

Tradiční výlet do Lipky
Každé jaro se školní družina blanenské ZŠ a MŠ Salmova vydává na 

výlet do Brna, do ekologického centra Lipka. Pro děti je tam připravený 
zajímavý výukový program o jaru.

I letos jsme se dočkali milého přivítání. Pracovnice centra si pro nás 
připravily krátkou pohádku o vítání jara a o změnách, které v tomto roč-
ním období nastávají. V podobném duchu se neslo celé odpoledne. Děti 
se dozvěděly o stavbě květin a o jejich opylování. Všechny tyto informa-
ce získaly díky zábavným hrám a vlastně si ani nevšimly, že se přitom 
naučily něco nového. Školní družina ZŠ a MŠ Salmova
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speciál

Jarní úklid si zaslouží i váš automobil
Letošní extrémně dlouhá zima dala 

do těla nejen nám, ale i našim vozům. 
Svou daň si vybírají nejen extrémní 
povětrnostní podmínky, ale také nerovné 
a poškozené vozovky, sůl a další 
používané chemikálie. Co vše mohlo 
během zimy váš automobil potkat a jak 
to napravit, ví Marcel Slouka, vedoucí 
servisu Volkswagen, Audi a Škoda ze 
společnosti Porsche Brno.

Jak zjistím, jestli zima nezanechala 
na mém voze vážné škody? 

Po každé sezóně vůz nechte odborně 
zkontrolovat – v našem servisu tradičně 
nabízíme základní sezónní technickou 
kontrolu vozu, která zahrnuje revizi klíčo-
vých funkcí.

S jakými poškozeními se setkáváte po 
zimní sezóně nejčastěji?

Mezi nejčastěji poškozené části vozu 
patří díly podvozku např. gumy stabili-
zátorů, uložení ramen a manžety kloubů. 
Světlomety zase často „zmatní“, tzn. že 
mají nižší svítivost a vy jako řidiči mů-
žete hůře vidět a mít kratší reakční dobu 

na řešení možné kritické situace. Velmi 
často se u nás v servisu setkáváme také se 
špatnou geometrií kol, která má pak za ná-
sledek zvýšené opotřebení pneumatik.Ten 
jev se může týkat jak nových tak i starších 
vozidel.

Zmínil jste poškození světlometů, je 
možné jej nějak řešit?

Sklo světlometu můžete mít poškoze-
no odletujícími kamínky, mohou zmatnit 
vlivem oxidace povrchu díky použití po-
sypových solí a nebo nevhodné autokos-

metiky. Rozhodně 
Vám v takovém 
případě doporuču-
ji renovaci, kterou 
u nás v servisu také 
provádíme. Nejedná 
se o drahý zákrok, 
takže není důvod 
na silnici zbytečně 
riskovat.

Pomůžete mi 
i s přezutím pneu-
matik?

Samozřejmě, a nejen to. Kromě stavu 
pneumatik zkontrolujeme i geometrii kol, 
kterou v případě potřeby seřídíme, prová-
díme také i samostatný test účinnosti tlu-
mičů a brzd. Dále Vám ochotně poradíme 
s výběrem vhodných nových pneumatik, 
či kompletních kol, které si u nás můžete 
zakoupit. Vaši zimní sadu kol Vám u nás 
uskladníme do doby, než ji budete znovu 
potřebovat.

Postaráte se kromě servisu i o vizáž 
mého vozu? 

Na to máme dokonce celé samostatné 
oddělení tzv. Beauty servis, kde se posta-
ráme právě o to, aby byl váš vůz v kondici 
nejen funkčně, ale i vzhledem. Postaráme 
se o kompletní vyčištění karoserie i in-
teriéru Vašeho vozu, ošetření laku, kůže, 
plastových i chromových dílů a podobně. 

Pokud jsem vlastníkem staršího 
vozu, nevyjdou mě případné opravy 
příliš draho?

Na majitele starších vozů myslíme také. 
Konkrétně pro vozy značky Škoda starší 
čtyř let a vozy značek Volkswagen a Audi 
starší pěti let máme speciální nabídku, a to 
výrazně nižší hodinovou sazbu mechanic-
kých prací i originálních dílů. Nemusíte se 
tedy obávat. 

Je nějaká služba, o které se všeobec-
ně příliš neví, ale vy byste ji přesto do-
poručil?

Jednoznačně čištění klimatizace. Ať již 
používáme klimatizaci po celý rok či méně 
často, pravidelné čištění a údržba zvýší 
její efektivitu a zajistí vždy čerstvý a čistý 
vzduch uvnitř vozu. To ocení hlavně osoby 
s dýchacími potížemi a malé děti. Světlomet před renovací.Světlomet před renovací. Po renovaci.Po renovaci.
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Boskovické jaro stále mdlé, Ráječko se již chytlo a proti silným soupeřům dvakrát bodovalo

Blansko nadále vévodí krajskému přeboru

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Memoriál Věry Bušové-
Gilkové Na tradiční 
obnovené atle  cké akci se 
minulou sobotu v Blansku 
setkali atle   z celé 
Moravy. Hlavní závod na 
800 m žen vyhrála Pavla 
Janečková z brněnského 
Olympu. 
 Foto Bohumil Hlaváček 

Vítězové. V extralize 
okresní podnikové ligy 
v kuželkách letos kraloval 
tým „A je to“ z Blanska. 
Konečné tabulky před do-
hrávkami, které nemají 
vliv na postupy ani sestu-
py na str. 12. 
 Foto Štefan Červenka

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Máme za sebou další kola krajské-
ho přeboru. Ta odstartují dva ang-
lické týdny po sobě, hrát se bude 
kromě víkendů i ve středu. Fotbalu 
bude více než dost, hráče série ur-
čitě pořádně prověří (rozpis na str. 
10 v rubrice Kam za fotbalem)..

O minulém víkendu Blansko při-
vezlo tři body z Kuřimi, Ráječko 
z Rousínova. Boskovice naopak in-
kasovaly debakl na Spartě. V tomto 
si body připsaly všechny tři celky. 
Po jednom Boskovice doma s Rou-
sínovem a Ráječko s Mutěnicemi, 
Blansko nezaváhalo proti nepří-
jemným Bosonohám a nadále drží 
první příčku v tabulce.

FK Blansko – FK SK Bosono-
hy 3:0 (2:0), vlastní, Hansl, Trtí-
lek. Blansko: Juran – Gromský, 
Maška, Müller, Křivánek – Nečas 
(87. Mokrý), Zouhar, Bubeníček 
(84. Buchta), Pokorný (76. Jarů-
šek) – Hansl, Trtílek.

První půlhodina byla ve zna-
mení vyrovnané hry s menšími 
šancemi na obou stranách, žádná 
ale výraznější ohrožení soupeřo-
vy branky neznamenala. Domácí 
fanoušci si zakřičeli gól až ve 37. 
minutě. Branka to byla vprav-
dě kuriózní. Závar před brankou 
Bosonoh přinesl zmatek v jejich 
obraně a míč se dostal po třech 
následných tečích jejich hráčů za 
brankovou čáru. Vlastenec zlomil 
zápas. O pět minut později se pro-
sadili dva nováčci v blanenském 
dresu. Grómský našel Hansla a ten 
zamířil k pravé tyči. A po chvilce 
mohlo být ještě veseleji, Pokorný 
však trefi l jen tyč. 

Po změně stran Blansko kontro-
lovalo hru. Velkou šanci měl v 74. 
minutě po Trtílkově přihrávce 
Nečas, z hranice penalty ale ne-
tísněn míč podebral a poslal nad. 
Defi nitivní rozhodnutí přišlo v 81. 
minutě a byla to určitě nejpohled-
nější akce zápasu. Hansl zpětnou 
přihrávkou našel na středu Trtílka, 
ten se krásně uvolnil a přesnou 
střelou nedal hostujícímu gólma-
novi šanci. Zápas se pak již jen 
dohrával. 

SK Olympia Ráječko – FK 
Mutěnice 2:2 (2:1), Tenora, Se-
hnal M. Ráječko: Bednář - Ko-

pecký, Zich (48. Bojda), Bartoš, 
Shkurupii, Neděla, Lajcman, 
Tenora (66. Štrajt), Sehnal M., To-
man, Sehnal J.

Domácí přišli o výhru až v sa-
mém závěru a nebyla to jediná 
ztráta, protože pro zranění museli 
ze hry klíčoví hráči Zich a Tenora. 
Druhý jmenovaný poslal svůj tým 
do vedení ve 12. minutě po rohu 
Jana Sehnala. Mutěnice odpově-
děly ve 30. minutě Němčickým. 
Na jeho trefu dokázal záhy odpo-
vědět hlavičkou kanonýr Sehnal 
a do kabin šla Olympia zvesela. Po 
změně stran mohla i zvýšit, nepo-

vedlo se jí to však a v závěru byla 
za to potrestána. Do té doby skvěle 
pokrytý hostující snajpr Koštuřík 
se přece jenom v 88. minutě zápa-
su postaral o vyrovnání na koneč-
ných 2:2 po nepřímém kopu a ná-
sledném závaru před Bednářovou 
brankou.

FC Boskovice – Framoz Rou-
sínov 0:0. Boskovice: Klimeš – 
Adamec, Horák Jakub, Šafařík, 
Černý – Horák Michal, Vykoukal, 
Přikryl (75. Horák Jan), Kuruc 
(46. Stara) – Janíček, Vorlický.

V bezbrankovém zápase byli ke 
skórování blíže domácí. Měli po 

dvou šancích v každém poločase, 
tři z toho si zasloužily přídomek 
tutové. Hosté si ze hry žádnou šan-
ci nevytvořili a měli velké štěstí, 
že je podržel skvěle chytající gól-
man. Ten kromě zmíněných příle-
žitostí spolehlivě kryl i střelecké 
pokusy Boskovických.

 
Hrálo se minulý víkend

FC Sparta Brno – FC Bosko-
vice 5:0 (1:0). Boskovice: Klimeš 
– Martínek, Šafařík, Horák Jak., 
Adamec – Vykoukal (76. Miksan), 
Černý – Kuruc (81. Chaloupka), 
Přikryl, Horák M. – Janíček.

Zápas začal pro hosty nepříjem-
ně, hned ve 3. minutě inkasovali. 
Od dalších pohrom pak zachra-
ňoval výborný Klimeš v bráně. 
Teprve po dvaceti minutách se 
hra trochu srovnala. Jedinou šanci 
Boskovic ale Kuruc neproměnil. 
Zápas se defi nitivně zlomil v 64. 
minutě po druhé brance Sparty. 
V poslední čtvrthodině rozhození 
hosté inkasovali ještě třikrát. Zá-
pas nedohrál po červené kartě po 
faulu Pavel Martínek. 

FC Kuřim – FK Blansko 1:2 
(0:1). Blansko: Juran - Gromský, 
Maška, Müller, Křivánek (75. 
Beneš) - Jarůšek (61. Pokorný), 
Zouhar (87. A. Vašák), Bubeníček, 
Nečas - Hansl, Trtílek.

Domácí začali svižně a několi-
krát pozlobili blanenskou obranu. 
Výborný Kuldan se ale záhy zra-
nil, musel vystřídat a iniciativu 
převzali hosté. Ve 20. minutě ješ-
tě sice neskórovali ani z penalty, 
kterou Müllerovi chytil Kučera, 
o pět minut později ale už udeřili 
i gólově. Nečas ideálně vysunul 
Trtílka a ten nezaváhal. Blansko 

ovládlo hru, Kuřimští navíc hráli 
od 31. minutě po vyloučení Ma-
rinče v deseti. Z plejády šancí už 
v domácí síti skončila jen jedna. 
Pojistku tří bodů přidal v 76. mi-
nutě Pokorný, který již jen dorazil 
míč směřující do brány z kopačky 
Gromského. Zápas se ještě neče-
kaně zamotal v nastaveném čase, 
kdy po rohu Kuřimští Skoumalem 
snížili, to ale bylo již na nějaký 
zvrat pozdě. 

Framoz Rousínov – SK Olym-
pia Ráječko 0:1 (0:0), Tenora. 
Ráječko: Bednář - Kopecký, Zich, 
Bartoš, Neděla, Shkurupii, Bojda 
(56. Štrajt), Toman, Sehnal J. - Se-
hnal M., Tenora (88. Žůrek). 

Ráječko si odvezlo tři body 
překvapivě, ale zaslouženě. Bylo 
mírně lepším týmem již v první 
půli, šanci však žádnou proměnit 
nedokázali. Rozhodla 63.minuta. 
Štrajtovu střelu brankář vytáhl na 
roh a po jeho zahrání Janem Se-
hnalem se hlavou trefi l Tenora. Jak 
se později ukázalo, byla to jediná 
branka zápasu. Domácí se sice o 
vyrovnání snažili, jejich hra ale 
byl již křečovitá a Olympia zisk 
bodů uhájila.
  1.  Blansko  18  12  3  3  41:14  39
  2.  Novosedly  18  12  2  4  36:24  38
  3.  Sparta  18  11  2  5  44:26  35 
  4.  Rousínov  18  9  5  4  37:23  32 
  5.  Mutěnice  18  9  4  5  42:25  31 
  6.  Bzenec  18  9  2  7  42:27  29
  7.  Ráječko  18  9  1  8  30:31  28
  8.  Bosonohy  18  6  6  6  25:30  24 
  9.  M. Krumlov  18  7  3  8  25:31  24 
  10.  Ivančice  18  5  8  5  28:27  23 
  11.  Znojmo  18  7  2  9  29:37  23 
  12.  Kyjov  18  6  4  8  26:27  22
  13.  Rajhrad  18  5  2  11  23:41  17 
  14.  Boskovice  18  4  4  10  27:46  16
  15.  Kuřim  18  3  3  12  22:41  12 
  16.  Podivín  18  2  5  11  20:47  11

Kuřim – Blansko 1:2.  Foto Bohumil HlaváčekKuřim – Blansko 1:2.  Foto Bohumil Hlaváček
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K   Rájec hraje pěkný fotbal, trápí se ale v koncovce a neboduje

Kunštát dvakrát vyhrál a vedeÚřední začátek muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 (pokud není uve-
deno jinak)

středa 1. května
KP: Ráječko – Znojmo (17.00). Kyjov – Boskovice (17.00). Blansko – 
Sparta (17.00). 
OP: Lipůvka – Jedovnice. Doubravice – Kotvrdovice. Olomučany – Ru-
dice. Letovice – Sloup. Vilémovice – Šošůvka. Vysočany – Drnovice. 
Olešnice – Kořenec.
III. třída: Lažany – V. Opatovice. Adamov – Ostrov. Svitávka – Kníni-
ce. Voděrady – Benešov. Skalice – Lysice. Vavřinec – Vranová. Kunštát 
B – Vísky.
IV. třída: Rozstání – Bukovina (16.00).
OP mladší žáci 7+1: V. Opatovice – Boskovice B. Blansko B – Jedov-
nice. Olešnice – Drnovice. Cetkovice – Rudice. Benešov – Olomučany. 
Kunštát – Knínice. 
OP ženy: Drnovice – Kohoutovice (16.30). Kostelec – Lažany (16.30). 
Ráječko – Boskovice (14.00).

pátek 3. května
IV. třída: Jedovnice B – Kořenec B (17.00)

sobota 4. května
KP: Kuřim – Ráječko. 
I.B třída: Švábenice – Lipovec. 
OP: Rudice – Jedovnice.
IV. třída: Svitávka B – Cetkovice (14.00). Bořitov B – Kořenec B. Vi-
lémovice B – Bukovina. 
Divize dorost: Blansko – Líšeň (10.15, 12.30).
I. třída dorost: Otnice – Lipovec (15.00)
OP dorost: Voděrady – Cetkovice (15.30).
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Svratka Brno B (13.00, 14.30)
OP ml. žáci 7+1: Boskovice B – Kunštát (14.30). Knínice – Benešov.
OP ženy: Boskovice – Kostelec. Lažany – Kunštát. 

neděle 5. května
KP: Mutěnice – Boskovice. Moravský Krumlov – Blansko.
I.A třída: Šlapanice – Bořitov. Kunštát – Slovan. Rájec-Jestřebí – Ta-
sovice B.
I.B třída: Blansko B – Rousínov B. Černá Hora – Bohdalice. 
OP: Kotvrdovice – Sloup. Lipůvka – Šošůvka. Doubravice – Drnovice. 
Olomučany – Kořenec. Letovice – Olešnice. Vilémovice – Vysočany.
III. třída: Knínice – V. Opatovice. Ostrov – Benešov. Lažany – Lysice. 
Adamov – Vranová. Svitávka – Vísky. Voděrady – Kunštát B. Skalice – 
Vavřinec. Svitávka – Lažany. 
IV. třída: Boskovice B – Jedovnice B. Ráječko B – Lažánky (16.00). 
Doubravice B –Rozstání. 
OP dorost: Lipůvka – Sloup/Ostrov (13.15). Č.Hora/Bořitov – Olomu-
čany. Kotvrdovice – Rájec-Jestřebí. Adamov – Jedovnice (14.15). Leto-
vice – Vísky. Svitávka – Kunštát. Skalice – Drnovice.
KP žáci: Slovan Brno – Blansko (9.00, 10.45). 
I. třída žáci: Chrlice – Boskovice (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Č.Hora/Bořitov – Sloup/Vysočany. Lipůvka – Svitávka 
(11.00). Lipovec – Ráječko. Kotvrdovice – Doubravice (10.30). Vísky – 
Kunštát. Letovice – Lysice. V.Opatovice – Olešnice (13.45).
OP ml. žáci 7+1: Olomučany – Cetkovice. Rudice – Olešnice (13.45). 
Drnovice – Blansko B (13.45). Jedovnice – V. Opatovice.
Divize ženy: Horní Heršpice B – Kotvrdovice (15.30).
OP ženy: Ráječko – Drnovice (13.30).

středa 8. května
KP: Blansko – Ráječko. Rajhrad – Boskovice.
I.B třída: Lipovec – Tišnov (17.00). Šošůvka – Letovice (15.00). Kotvr-
dovice – Lipůvka. Drnovice – Rudice. 
Divize dorost: Vrchovina – Boskovice (11.00, 13.15).
I. třída dorost: Lipovec – Rousínov (14.45). 
OP dorost: Lipůvka – Jedovnice (12.00). Olomučany – Ráječko. Sloup/
Ostrov – Adamov. Č.Hora/Bořitov – Kotvrdovice. Vísky – Drnovice. 
V. Opatovice – Skalice. Cetkovice – Svitávka.
OP ml. žáci 7+1: Jedovnice – Boskovice B (13.45). V. Opatovice – Dr-
novice (13.45). Blansko B – Rudice. Olešnice – Olomučany (17.00). 
Cetkovice – Knínice (13.45). Benešov – Kunštát (13.45).
Finále poháru OFS Blansko: Olešnice – Vilémovice (ve Vavřinc, 
16.30). OP ženy: Kohoutovice – Lažany (10.30). Kunštát – Boskovice 
(10.00). Kostelec – Ráječko (13.30).

sobota 11. května
KP: Boskovice – Kuřim. Blansko – Ivančice. 
OP: Kořenec – Vysočany (17.00). 
III. třída: Kunštát B – Svitávka. 
IV. třída: Vilémovice B – Jedovnice B.
OP dorost: Drnovice – Svitávka (16.30). Kunštát – Letovice (14.15).
KP žáci: Blansko – Medlánky (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Boskovice – Kuřim (9.00, 10.45). 
OP st. žáci: Sloup/Vysočany – Kotvrdovice (16.00). Kunštát – Knínice 
(12.00).
OP ml. žáci 7+1: Boskovice B – Benešov (12.30). Kunštát – Cetkovice 
(10.30). Knínice – Olešnice.

neděle 12. května
KP: Ráječko – Bosonohy.
I.A třída: Hrušovany – Rájec-Jestřebí. Tasovice B – Kunštát. Zbýšov 
– Bořitov. 
I.B třída: Černá Hora – Blansko B. Lipovec – Rousínov B.
OP: Jedovnice – Vilémovice. Vysočany – Letovice. Olešnice – Olomu-
čany. Kořenec – Doubravice. Drnovice – Lipůvka. Šošůvka – Kotvrdo-
vice. Sloup – Rudice.
III. třída: V. Opatovice – Skalice. Vavřinec – Voděrady. Vísky – Ada-
mov. Vranová – Lažany. Lysice – Ostrov. Benešov – Knínice. 
IV. třída: Bukovina – Bořitov. Kořenec B – Doubravice B (14.15). Roz-
stání – Svitávka B. Cetkovice – Ráječko B. Lažánky – Boskovice B.
Divize dorost: Bohunice – Blansko (10.15, 12.30). Boskovice – Pelhři-
mov (14.30, 16.30). 
I. třída dorost: Lipovec – Rousínov (14.15).
OP dorost: Ráječko – Lipůvka. Jedovnice – Kotvrdovice. Rájec-Jestřebí 
– Č.Hora/Bořitov (15.00). Olomučany – Sloup/Ostrov (13.00). Skalice – 
Voděrady. V. Opatovice – Cetkovice. 
I. třída žáci: Řečkovice – Rájec-Jestřebí (10.00, 11.30).
OP st. žáci: Doubravice – Lipovec. Ráječko – Lipůvka. Svitávka – 
Č.Hora/Bořitov. Olešnice – Letovice (13.45). Lysice – Vísky. 
OP mladší žáci 7+1: Olomučany – Blansko B. Rudice – V. Opatovice. 
Drnovice – Jedovnice (14.15).
Divize ženy: Kotvrdovice – Studenec (14.30). 
OP ženy: Kostelec – Drnovice (13.30). Kunštát – Ráječko (10.00). Ko-
houtovice – Boskovice (15.00).

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - 
Šlágrem minulého kola bylo derby 
Kunštátu s Bořitovem, které v pře-
střelce pro sebe urvali domácí. 
O tomto víkendu se opět nepoda-
řilo bodovat Rájci, oba další týmy 
z regionu vyhrály.

Bořitov – Líšeň B 2:1 (2:0), 
Janíček, Fojt J. Bořitov: Švan-
cara – Hrazdíra T., Kozumplík, 
Kolář, Jakubec – Havlík (63. Má-
lek), Knies, Janíček (57. Bezděk), 
Hrazdíra M. – Fojt L., Fojt J.

Hosté přijeli jen v jedenácti 
a v první půli působil odevzdaným 
dojmem. Skóre otevřel Janíček 
z trestného kopu v 15. minutě. 
O dvacet minut později to bylo již 
2:0, když se nádherně po samostat-
né akci přes dva obránce i branká-
ře prosadil Fojt. Zápas se zdál být 
rozhodnut, přišla však nečekaná 
komplikace. V 60. minutě Boři-
tovští zbytečně inkasovali a zápas 
dostal pro ně příchuť strachování 
se o výsledek. Krizovou situaci ale 
ustáli a všechny body zůstaly tak 
doma.

FC Slovan Brno – MKZ Rá-
jec-Jestřebí 3:1 (2:1), Klicpe-
ra. Rájec-Jestřebí: Polák – Štrof, 
Hejč, Klimeš, Vágner – Hepp (70. 
Palkaninec), Šmerda, Sedlák, Ku-
čera (46. Skácel) – Klicpera, Taj-
nai Martin. 

Zápas byl pro hosty nešťastný. 
Měli ho pod kontrolou, byli lep-
ším mužstvem. Výsledek jim však 
nepřál. Domácí se sice dostali do 

vedení po čtvrthodině hry, Klicpe-
ra se ale po pěkném uvolnění po-
staral o vyrovnání. Ve 40. minutě 
zapadl míč šťastně pro Slovan do 
Polákovy branky, a bylo to 2:1. 
Celá druhé půle se odehrála před 
brankou Brna, vyrovnat se ale ne-
podařilo. Naopak. Ve druhé minu-
tě nastavení přišla třetí branka do 
rájecké sítě.

Zbýšov – Kunštát 0:1 (0:0), 
Boček. Kunštát: Loukota I. – Pru-
dil, Ducháček, Hruška, Vlasák – 
Kuda, Adámek (80. Šmerda), Preč 

(46. Horák), Španěl, Boček (89. 
Loukota O.) – Crhák.

Sestupem ohrožení domácí na-
stoupili do utkání s vůlí bodovat. 
Jejich tlak ale Kunštátští ustáli. 
V 51. minutě Kuda protáhl míč 
až k lajně, odcentroval a Boček 
rozvlnil zbýšovskou síť. Následný 
tlak domácích vyrovnání nepřine-
sl, brankář Loukota čaroval a tým 
podržel.

Hrálo se minulý víkend: 
Kunštát – Bořitov 4:3 (2:1), 
Španěl 3, Boček - Fojt 2, Hraz-

díra. Rájec-Jestřebí – Zbýšov 1:1 
(1:1), Žilka. 
  1.  Kunštát  16  9  4  3  49:24  31
  2.  Slovan  16  10  1  5  37:25  31
  3.  Vojkovice  16  9  2  5  33:16  29 
  4.  Jevišovice  16  8  4  4  37:18  28 
  5.  Bořitov  16  8  3  5  29:27  27 
  6.  Šaratice  16  6  4  6  19:21  22 
  7.  Dobšice  16  7  1  8  27:32  22
  8.  Líšeň B  16  6  4  6  26:33  22 
  9.  Tasovice B  16  5  5  6  21:25  20 
  10.  Hrušovany  16  5  4  7  23:25  19 
  11.  Šlapanice  16  5  4  7  19:23  19 
  12.  Zbýšov  16  4  5  7  20:36  17 
  13.  Miroslav  16  2  6  8  15:26  12 
  14.  Rájec  16  3  3  10  16:40  12

Kunštát – Bořitov 4:3.  Foto Radim HruškaKunštát – Bořitov 4:3.  Foto Radim Hruška

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po-
kračovala I.B třída. Lipovečtí mají 
na jaro vyladěno. Dovezli body 
z Kohoutovic, uspěli i doma. Čer-
né Hoře a Blansku se daří jen na 
domácí půdě, venku vychází na-
prázdno. 

FC Soběšice – Černá Hora 1:0 
(0:0). Černá Hora: Zouhar – Tatí-
ček, Čepa, Menoušek, Kapoun – 
Honsnejman, Širůček, Trávníček, 

Čech – Mazal (60. Jonášek), Jelí-
nek (80. Steskal Petr).

Hosté v první půli zkoušeli pev-
nost brankové konstrukce. Břevno 
nastřelili dvakrát v 17. minutě, tyč 
jednou o dvacet minut později. 
Zahozených šancí v závěru trpce 
litovali. Deset minut před koncem 
přišla série rohových kopů Soběšic 
a jeden z nich rozhodl osud utká-
ní. Po doklepnutí z hranice malého 
vápna padl jediný gól jinak remí-
zového zápasu.

Sokol Bohdalice – FK Blansko 
B 6:0 (3:0). Blansko B: Suchý - 
Juránek, Hanskut, Mokrý, Zavo-
ral - Beneš, Vašák, Matuška (57. 
Buchta), Sedláček - Bárta, Majer 
(70. Blatný). 

Prvních pětadvacet minut se ješ-
tě skóre nehýbalo. V této minutě 
ale šel po faulu do sprch po faulu 
Vašák a zápas se zlomil. V rozmezí 
30. a 44. minuty lovil Suchý míč 
třikrát ze své sítě. A obraz hry se již 
nezměnil. Ambiciozní Bohdaličtí 

Lipovec vyhrává a posouvá se v tabulce

Blansko B – Švábenice 2:1. Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Švábenice 2:1. Foto Bohumil Hlaváček

Olomouc, Svitávka - Semifi -
nále U23 v kolové, které se ko-
nalo na palubovce Olomouce, do-
padlo pro Svitávku výtečně. 

Jako celý rok, i zde zvítězila 
dvojice MO/SC Svitávka Pavel 
Richtr, David Richter a ačkoliv se 
museli v Olomouci sklonit před 
umem Šitbořic, s kterými prohrá-
li nakonec na skóre, radovali se 
z první příčky Svitávečtí. Na dru-
hém místě skončili borci ze Šit-
bořic před třetím Přerovem. Potě-
šující a důležité pro další dvojice 
ze Svitávky je, že postoupily do 
fi nálových bojů jak MO Svitávka 
1 (Hrdlička Jiří, Staněk Roman), 
tak MO Svitávka 2 (Zahálka Fi-
lip, Tomáš Dyčka). K těmto dvo-
jicím se do fi nále probojovala ješ-

Juniorské páry ze Svitávky v kolové stále kralují
tě dvojice z Chrastavy. Ve fi nále 
U23, které bude hostit Svitávka, 
se k výše uvedeným dvojicím 
připojí ještě další pár, a to domá-
cí SC Svitávka (Dřevo Martin, 
Štencl Marek).

Ta si v této kategorii získala 
značnou převahu. Vždyť z posled-
ních sedmi týmů, které si zahrají 
fi nále, právě čtyři patří Svitávce. 
Pro diváky bude také velmi zají-
mavé, že tato kategorie je hodně 
vyrovnaná. Je možné porazit prak-
ticky každý každého, a proto se 
o první historické medaile v této 
kategorii bude tvrdě bojovat. 
Všechny domácí týmy zvou své 
příznivce, aby je na domácí palu-
bovce přišli dne 15. června na tuto 
akci povzbudit.  (vz, bh) Foto archiv Foto archiv

přidali ještě další tři kusy po změně 
stran, výše porážky byla pro Blan-
sko možná nezaslouženě krutá.

Lipovec – Medlánky 3:2 (2:0), 
Zouhar 2, Pernica. Lipovec: Sed-
lák O. – Marušák (35. Zouhar V.), 
Hebert, Sedlák J., Matuška – Kunc, 
Školař (75. Sedlák M.), Horáček, 
Lahodný – Pernica, Zouhar (90. 
Vágner).

Skóre utkání otevřel již v 8. mi-
nutě po centru Lahodného Zouhar. 
Lipovečtí ještě do půle Pernicou 
zvýšili. Po změně stran se pro ně 
zápas zkomplikoval. Ve 47. minutě 
si dal Matuška vlastence. V 68. mi-
nutě ale zacentroval Pernica a Zou-
har znovu zvýšil. Medlánky ještě 
daly kontaktní gól v 80. minutě, to 
však bylo z jejich strany vše. 

Hrálo se minulý víkend: Tatran 
Kohoutovice - Sokol Lipovec 1:5 
(0:3), Pernica, Zouhar 2, Kuncl. 
Černá Hora – Čebín 4:1(2:1), 
Honsnejman, Jelínek, Menoušek, 
Tatíček. FK Blansko B - Sokol 
Švábenice 2:1 (2:0), Pokorný, Sed-
láček. 
  1.  Soběšice  16  10  3  3  36:17  33 
  2.  Podolí  16  10  3  3  27:19  33 
  3.  Švábenice  16  9  1  6  32:25  28 
  4.  Bohdalice  16  8  3  5  47:19  27 
  5.  Tišnov  15  8  0  7  27:27  24
  6.  Blansko B  16  7  1  8  26:38  22 
  7.  Lipovec  15  6  3  6  28:24  21 
  8.  Rousínov B  16  6  3  7  26:25  21 
  9.  Černá Hora  16  6  3  7  27:31  21 
  10.  Kohoutovice  16  6  2  8  19:23  20 
  11.  Svratka  16  5  4  7  15:21  19 
  12.  Medlánky  16  5  3  8  30:45  18 
  13.  Ivanovice  16  4  3  9  15:27  15 
  14.  Čebín  16  4  2  10  16:30  14
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CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE S.R.O. 
NÁM. 9. KVĚTNA 2A, 680 01 BOSKOVICE
+420 608 886 071, +420 516 453 840, E-MAIL: pavlu@soubce.cz

Kruh přátel Základní umělecké školy Letovice, orchestry Višegradské čtyřky 
                                                              a Město Letovice pořádají  

III. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
   DECHOVÝCH 
    ORCHESTRŮ 
  LETOVICE 2013 
SOBOTA 11. 5. 2013 
ZÁMEK LETOVICE –JÍZDÁRNA 
 
12:00 – 12:15       - zahájení festivalu – fanfáry 
12:15    - Dechová hudba Petruška 
13:00   - Dechová hudba Brťovská šestka 
13:45   - Holóbkova mozeka Protivanov 
14:30    - Dechová hudba města Blanska 
15:15   - Kunštátská dechová hudba   NEDĚLE 12. 5. 2013 
16:00   - Svitavská dvanáctka    ZÁMEK LETOVICE – JÍZDÁRNA 
16:45   - Boskovická kapela     
17:30   - Dechová hudba Olšověnka   10:00 - Dechová hudba Boskověnka 
             10:45 - Dechová hudba Benešovská 12 
SOBOTA 11. 5. 2013       11:30  - Dechová hudba Vozokanka (Slovensko) 
KULTURNÍ DŮM        12:15 - Dechová hudba Slawno (Polsko) 
         13:00 - Dechová hudba ZUŠ Letovice 
19:00 – 19:30  - oficiální zahájení festivalu s pozvanými   13:45 - Big band Konzervatoře Brno  
           hosty, představiteli zahraničních delegací a    14:15  - Dechová hudba Cajlané (Slovensko) 
           politickou a kulturní garniturou a všemi    15:00 - Dechová hudba Chelmno (Polsko) 
           zúčastněnými hudebníky festivalu    15:45 - Dechová hudba Tutta Forza (Maďarsko) 
20:00 – 02:00 - společenský večer s občerstvením.   16:30 - Harmonie Šternberk 
            K tanci a poslechu budou hrát slovenské    17:15 - Vojenská dechová hudba Olomouc 
            orchestry Vozokanka a Cajlané. 

Mediální partneři: Česká televize Brno, Český rozhlas Brno 
Mezinárodní festival dechový orchestrů Letovice 2013 podporují: Višegradský fond, Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj a města 

Letovice, Boskovice, Olešnice, Kunštát, Velké Opatovice, Jevíčko 

Záštitu nad festivalem převzal Mgr. Václav Božek, Csc. náměstek hejtmana JMK a Vladimír Stejskal, starosta města Letovice 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.  

v areálu blanenské pøehrady 
u obèerstvení „GIZELA“

za úèasti pøedsedy ÈSSD Mgr. Bohuslava Sobotky,
Hejtmana JMK a 1. místopøedsedy ÈSSD Michala Haška a dalších hostù.

Zaèátek  ve 14.00    
Hraje: Tom Sawyer band

Po oficiálním zahájení bude pro úèastníky akce od 14.30 do 16.30 
zajištìn volný vstup na minigolf

Obèerstvení je pøipraveno ve stánku Gizela Srdeènì zvou poøadatelé

OSLAVY 
1. MÁJE 2013

OVV ÈSSD a MO ÈSSD BLANSKO 
Vás zve na

Akce se uskuteèní 

Vážení občané, zveme vás na 

oslavy Svátku práce 
   které se uskuteční ve středu 1. května 2013.

�� Blansko  od 10.00 hod. před Dělnickým domem s vystoupením dechové hudby.
�� Letovice  od 14.00 hod. na náměstí.
�� Jedovnice  od 14.00 hod. před kulturním domem.
�� Velké Opatovice od 14.00 hod. u restaurace Malá Haná.

Připomeňme si společně 68. výročí osvobození naší vlasti od fašismu.
�� Blansko  7. 5. 2013 od 18.00 hod. u pomníku Rudoarmějce.
�� Letovice  7. 5. 2013 od 19.00 hod. u památníku umučených na koupališti.
�� Boskovice  8. 5. 2013 od   9.30 hod. památník u pošty, památník u Minervy.
�� Adamov  9. 5. 2013 od 16.00 hod. u památníku Rudoarmějce.

Kytičky budou položeny též u pomníků ve Velkých Opatovicích, Šebrově, Svitávce  
a Lhotě Rapotině.  OV KSČM Blansko

TJ SOKOL Boskovice a Klub českých turistů Boskovice

pořádají 

23. 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 – Doubravy – Western park – Boskovice
 46 km Boskovice – Skalice nad Svitavou – Lysice – Bedřichov – Kunice – Kunštát – Sebranice – Mladkov – 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 – Doubravy – 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 45 km - od 6 - 7 hod., ostatní pěší a cyklo 7 - 10 hod.
Cíl:   Sokolovna Boskovice, občerstvení zajištěno, pro vylosované malý dárek

Startovné: 30 Kč, ubytování možné v sokolovně ve vlastním spacáku.

Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich tel.: 774 408 399

v sobotu 18. května 2013

Na sobotu 31. srpna 2013 
připravujeme 4. ročník 
Pochodu po dálničním 
tělese R43

Kontakt na inzerci:
Magda Hrušková

777 008 399
inzerce@zrcadlo.net



P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 K  – R , KP 1 0 2

2 M. K  – B , KP 1 0 2

3 K  – S , I.A 1 0 2

4 Š  – B , I.A 1 0 2

5 R -J  – T  B, I.A 1 0 2

6 Š  – L , I.B 1 0 2

7 B  B – R  B, I.B 1 0 2

8 Č  H  – B , I.B 1 0 2

9 K  – S , OP 1 0 2

10 O  – K , OP 1 0 2

11 L  – O , OP 1 0 2

12 V  – V , OP 1 0 2

13 L  – L , III. . 1 0 2

14 R  – J , OP 1 0 2

4. kolo
TIPOVAČKA

12 úterý 30. dubna 2013 SPORT

Kolo přineslo hattricky Hájka a nestárnoucího Jana Matušky

Vedoucí Sloup ztratil body

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – K , KP 1 0 2

2 B  – I , KP 1 0 2

3 R  – B , KP 1 0 2

4 H  – R -J , I.A 1 0 2

5 T  B – K , I.A 1 0 2

6 Z  – B , I.A 1 0 2

7 L  – R  B, I.B 1 0 2

8 J  – V , OP 1 0 2

9 K  – D , OP 1 0 2

10 D  – L , OP 1 0 2

11 Š  – K , OP 1 0 2

12 S  – R , OP 1 0 2

13 V  – A , III. . 1 0 2

14 Č  H  – B  B, I.B 1 0 2

5. kolo
TIPOVAČKA

H    
OP: Kotvrdovice – Jedovnice 1:5 (0:3), Sehnal - Borek, Gromský, Gryc, Pernica, Šot, ČK: 

Daněk (K). Lipůvka – Rudice 1:1 (1:1), Pospíšil – Matuška J. st. Doubravice – Sloup 1:1 (1:0), 
Vladík – Mikulášek. Olomučany – Šošůvka 5:3 (1:1), Navrkal 2, Dvořáček, Štěpánek - Doležel, 
Dvořáček, Krátký, vlastní. Letovice – Drnovice 1:5 (0:1), Šmeral - Lepka 2, Bednář, Brantner, 
Kotlán, ČK: Širůček (L). Vilémovice – Kořenec 0:0. Vysočany – Olešnice 3:3 (2:1), Torda 3 - 
Kubíček, Pařízek, Tenora. 

III. třída: Ostrov – V. Opatovice 4:2 (1:0), Dáňa 2, Randula, Streit - Sedláček, Škrabal. La-
žany – Knínice 2:1 (0:0), Dokoupil, Podrazil – Tesař. Adamov – Benešov 6:1 (5:0), Flachs 4, 
Hrazdíra, Pernica – Živný. Svitávka – Lysice 4:0 (1:0), Chloupek, Dvořák, Dyčka, Záboj. Vodě-
rady – Vranová 2:5 (2:3), Alexa, Opluštil - Krčil 2, Jež, Tenora, Tenora. Skalice – Vísky 4:3 (0:2), 
Haluza, Konečný, Rychnovský, Sekanina - Kamba, Páral, Přikryl, ČK: Pavlík (V). Vavřinec – 
Kunštát B 4:2 (3:2), Klimeš, Přikryl Radim 2 - Šmerda, Šváb. 

IV. třída: Ráječko B – Jedovnice B 6:3 (3:3), Štafa 3, Horák 2, Prokop - Borek, Formánek, 
Nejezchleb. Svitávka B – Boskovice B 0:5 (0:2) - Andrlík, Bayer, Odehnal, Schlezinger, Valenta. 
Doubravice B – Lažánky 3:1 (1:0), Musil, Sáňka, Štrajt – Ševčík. Bořitov B – Cetkovice odl., 
Vilémovice B – Rozstání 3:1 (2:0), Šindelka 2, Hloušek – Kratochvíl. Bukovina – Kořenec B 
2:1 (0:0). 

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Č.Hora/Bořitov 5:0 (3:0), Hochman 3, Bohatec 2. Kotvrdovice – 
Sloup/Ostrov 10:1 (4:0), Keprt Radek 6, Šenk 3, Keprt Daniel – Vymazal. Adamov – Olomučany 
9:1 (1:1), Korčák, Krátký 3, Didi, Dudík - Horvát, vlastní. Ráječko – Rájec-Jestřebí 1:0 (0:0), 
Ševčík. 

OP dorost, sk.B: Letovice – Cetkovice 2:2 (2:1), Novotný, Štětina - Kubín 2. Svitávka – V. 
Opatovice 1:3 (0:1), Maršálek - Kříženecký, Seidel, Toul. Skalice – Vísky 0:4 (0:1) - Abraham 2, 
Kocůr, Štark. Drnovice – Kunštát 3:7 (1:2), Kotlán 2, Dvořáček - Juránek 3, Krása 2, Chloupek, 
Tenora. 

St. přípravka, sk. A: Ráječko – Blansko 2:9 (0:4) Souček Jan 2 – Bartoš David 4, Crhonek 
Tomáš 4, Gryc Michal. ČH/Bořitov – Boskovice 2:11 (1:6) Fojt Patrik 2 – Alexa Štěpán 6, Bo-
ček Vladimír 3, Ondroušek Štěpán, Kocůrek Filip. Lipovec – Rudice 7:9 (3:5) Kosek 4, Zouhar 
Vojtěch 2, Zouhar Dominik – Štěpánek Filip 6, Martinásek Ondřej 2, Stupinský Vojtěch. Lipůvka 
– Rájec odl. Adamov – Jedovnice 10:5 (5:4) Bavlnka Lubomír 5, Kos Ondřej 3, Rimpler Jan, 
Konečný Vojtěch – Pernica Karel 3, Pernica Václav, Kučera David. 

St. přípravka, sk. B: V. Opatovice – Boskovice B 1:9 (1:4), Schich Jan – Učeň Radek3, Ja-
níček Martin 2, Straka Jakub, Sychra Lukáš, Sychra Filip. Kunštát – Letovice 8:0 (5:0), Kleveta 
Jaromír, Banya Dominik 2, Janků Radek, Dočekal Filip, Bělehrádek Tomáš, Štěrba Roman. 

Ml. přípravka: Knínice – Blansko 1:25 (1:12), Lexman Michal – Farník Tomáš 9, Ševčík 
Patrik 5, Hasoň Jiří 4, Farník Ondřej 3, Dujka František 2, Ryzí David, Šenkeřík David. Voděrady 
– Boskovice 4:9 (3:3), Opluštil 3, Novotný – Čejka 6, Bohatec 2, Hasoň. Lipovec – Blansko B 
5:7 (3:5), Průchová 3, Jargalsaikhan – Jančiar 4, Kovařík 2, Zouhar. Kunštát – Boskovice B 2:10 
(1:5), Kopecký Lukáš, Banya Jan – Dvořáček Ondřej, Kunc Václav, Novotný Tobiáš 3, Frajt 
Jakub. Adamov – Jedovnice 7:7 (4:3), Kos Ondřej, Rimpler Jan 2, Konečný Vojtěch, Sedláček – 
Dvořák Tomáš 6, Hloušek Jaroslav, vlastní. 

OP ženy: Drnovice – Kunštát 0:4 (0:3), Řehořová, Horáková, Zoubková. Kostelec – Ko-
houtovice 2:0 (1:0), Jarošová 2. Boskovice – Lažany 6:0 (2:0), Hrozová 3, Braunschlegerová, 
Ferugová, Odehnalová.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
odkladech prvních kol již okres-
ní přebor běží naplno. V horních 
patrech tabulky se boj vyrovná-
vá. Sloupští nezvládli koncovku 
utkání s Lipůvkou a padli. Přesto 
nadále vedou, mají však odehráno 
o utkání víc.

Rudice – Kotvrdovice 4:0 
(2:0), Matuška Jan st. 3, Sehnal 
Lukáš.

V červnu oslaví čtyřicítku, 
v jednom týmu hraje s vlastním 
synem v brance. Jan Matuška stále 
nezapomněl dávat góly. Kotvrdo-
vickým dal první již v 10. minu-
tě. Zvýšil o osm minut později 
Sehnal, po krásné české uličce 
od Lachmana. Hattrick Matuška 
zkompletoval po půli. V 53. minu-
tě po přelobování brankáře a třetí 
trefu si připsal v 70. minutě. 

Jedovnice – Vysočany 2:2 
(0:2), Borek, vlastní, Šot – Zava-
dil.

Byl to zápas dvou rozdílných 
poločasů. V prvním byli lepší 
hosté. Ti se dostali do vedení po 
standardce a po pěti minutách díky 
vlastenci vedli již 0:2. Po změně 
stran převzali pomyslné otěže pro 
změnu Jedovničtí. Brankově se ale 
prosadili až v závěru, kdy dvěma 
slepenými góly zhruba deset mi-
nut před koncem se jim podařilo 
srovnat na spravedlivou remízu. 

Olešnice – Vilémovice 2:1 

(1:1), Daniel 2 - Gross, ČK: Mi-
luška (O) – Mikšovský (V).

Zápas byl spíše remízový, do-
mácí ale nakonec tři body získali. 
Byli produktivnější a to rozhodlo. 
Vedli po centrovaném míči, kte-
rý propadl po závaru do branky, 
Gross dokázal po sólu srovnat. Ve 
druhé půli rozhodla standardka. 
Brankář míč vyrazil a Daniel dal 
rozhodující gól. 

Kořenec – Letovice 1:1 (0:1), 
Pukl – Chmelíček.

Kořenečtí se octli na pokraji 
prohry, která se ale nakonec neko-
nala. Letovice vedly po brejkové 
situaci z první půle. Domácí zápas 
trochu podcenili, mysleli si, že vše 

přijde samo. Nakonec byli rádi za 
bod, který jim zajistil v závěru po 
skrumáži Pukl, který míč doslova 
dotlačil do sítě. 

Drnovice – Olomučany 3:2 
(1:0), Dvořáček, Lepka, Lizna - 
Dvořáček, Štěpánek.

Remízový zápas přinesl infark-
tový konec ve prospěch domá-
cích. Zápas mohl přinést daleko 
větší gólový příděl na obou stra-
nách, soupeři se ale v koncovce 
neskutečně trápili. Drnovice dva-
krát vedly, Olomučanští dvakrát 
vyrovnali. Plichta se ale nakonec 
nekonala. Ve druhé minutě nasta-
vení se domácí dočkali vítězné 
branky. 

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

fotbal
III. třída: V. Opatovice – Vavřinec 2:2 

(1:1), Sedláček, Šmeral – Přikryl Radim, 
Sigl. Kunštát B – Skalice 2:0 (0:0), Lou-
kota, Tenora Tomáš. Vísky – Voděrady 
3:2 (0:1), Lokaj, Páral, Přikryl - Mrázek, 
Uzel. Vranová – Svitávka 4:6 (3:4), Krčil 2, 
Tenora Jakub, nehl. - Novák 3, Chloupek 2, 
Dvořák, vlastní. Lysice – Adamov 0:1 (0:0) 
– Pernica. Benešov – Lažany 1:3 (0:3), Žá-
ček - Motyčka 2, Fišer. Knínice – Ostrov 
2:1 (1:1), Korčák, Slabej - Dáňa. 
  1.  Vavřinec  17  14  1  2  61:20  43 
  2.  Kunštát B  17  12  0  5  47:44  36 
  3.  Knínice  17  10  1  6  39:29  31
  4.  Skalice  17  9  2  6  41:31  29
  5.  Svitávka  16  9  1  6  58:29  28 
  6.  Lysice  17  9  1  7  32:33  28
  7.  Lažany  16  7  2  7  30:36  23 
  8.  Vranová  17  7  0  10  52:47  21 
  9.  Vísky  17  6  1  10  33:47  19
  10.  V.Opatovice  17  5  4  8  27:44  19 
  11.  Ostrov  16  5  3  8  31:37  18
  12.  Adamov  17  6  0  11  34:43  18 
  13.  Benešov  16  5  2  9  30:39  17 
  14.  Voděrady  17  3  2  12  28:64  11 

IV. třída: Jedovnice B – Bukovina 8:0 
(6:0), Formánek 4, Nejezchleb 2, Pešička 
J., Pešička P. Kořenec B – Vilémovice B 
0:1 (0:0), Hloušek. Rozstání – Bořitov B 
0:0. Cetkovice – Doubravice B 0:2 (0:1), 
Alexa, Tenora. Lažánky – Svitávka B 2:2 
(1:0), Cupák - Andrlík, Svoboda, vlastní. 
Boskovice B – Ráječko B 2:3 (0:0), Bayer, 
Grenar - Štafa 3. 
  1.  Doubravice B  14  9  3  2  50:18  30 
  2.  Ráječko B  14  8  4  2  52:30  28
  3.  Jedovnice B  13  8  1  4  37:22  25 
  4.  Boskovice B  14  8  0  6  31:35  24 
  5.  Bořitov B  13  5  4  4  32:24  19
  6.  Cetkovice  13  6  1  6  39:38  19 
  7.  Vilémovice B  14  6  1  7  25:38  19 
  8.  Kořenec B  13  6  0  7  23:28  18
  9.  Svitávka B  14  5  3  6  26:32  18 
  10.  Rozstání  13  4  5  4  18:16  17 
  11.  Lažánky  14  2  1  11  21:42  7 
  12.  Bukovina  13  2  1  10  15:46  7 

Divize st. dorost: Boskovice – Blansko 
1:1 (1:0), Blaha - Šafařík.
  1.  Sparta  15  14  1  0  59:12  43 
  2.  Humpolec  17  10  2  5  35:37  32 
  3.  Havl. Brod  16  9  1  6  41:29  28
  4.  Otrokovice  16  8  2  6  42:30  26 
  5.  V. Meziříčí  17  8  1  8  34:30  25 
  6.  Blansko  16  6  6  4  35:25  24 
  7.  Žďár  16  6  4  6  24:23  22 
  8.  Bohunice  15  6  3  6  40:34  21 
  9.  Pelhřimov  16  5  3  8  26:37  18  
  10.  Boskovice  16  5  2  9  25:34  17 
  11.  Líšeň B  16  3  4  9  33:51  13 
  12.  Vrchovina  16  3  4  9  29:53  13 
  13.  Třebíč B  16  4  1  11  22:50  13

Divize ml. dorost: Boskovice – Blansko 
0:6 (0:2), Beránek 2, Loula, Vintr, Jabůrek, 
Staněk.
  1.  Bohunice  16  13  1  2  82:19  40 
  2.  Havl. Brod  16  12  3  1  49:18  39 
  3.  Blansko  16  10  1  5  44:22  31 
  4.  Třebíč  17  7  2  8  30:30  23 
  5.  Otrokovice  16  7  2  7  32:37  23 
  6.  Líšeň  16  6  4  6  40:34  22 
  7.  Sparta  15  6  4  5  27:25  22
  8.  Vrchovina  16  6  4  6  31:31  22 
  9.  Humpolec  17  6  3  8  29:34  21
  10.  Žďár  16  6  2  8  25:37  20 
  11.  Pelhřimov  16  4  4  8  22:35  16 
  12.  V. Meziříčí  17  2  3  12  17:53  9 
  13.  Boskovice  16  2  3  11  27:80  9

I. třída dorost: Lipovec – Medlánky 2:8 
(1:3), Koutný, Sedlák. 

OP dorost, sk. A: Jedovnice – Ráječko 
0:3 (0:3), Horák, Ševčík Martin, Ševčík On-
dřej. Rájec –Jestřebí – Adamov 5:2 (2:1), 
Sedláček 2, Dvořák, Janík, Orel - Dudík, 
Potůček. Olomučany – Kotvrdovice 2:8 

(1:2), Kováč 2 - Hořava 3, Kunc, Šenk 2, 
Navrátil. Sloup/Ostrov – Č.Hora/Bořitov 
0:3 (0:1), Pláček 3. 
  1.  Ráječko  10  8  2  0  60:13  26 
  2.  Rájec-Jestřebí  10  7  1  2  44:11  22 
  3.  Lipůvka  9  6  2  1  46:17  20
  4.  Kotvrdovice  10  6  0  4  54:29  18 
  5.  Jedovnice  9  5  1  3  32:14  16
  6.  Č.Hora/Bořitov  10  4  0  6  26:30  12 
  7.  Adamov  10  3  0  7  34:70  9
  8.  Sloup/Ostrov  10  2  0  8  24:57  6 
  9.  Olomučany  10  0  0  10  9:88  0

OP dorost, sk.B: Drnovice - Voděrady 
odl. Kunštát – Skalice 5:0 (2:0), Juránek, 
Krása, Tenora, Zeman, Šmerda. Vísky – 
Svitávka 4:3 (2:1), Abrahám, Hladil, Při-
kryl, Štark - Dvořáček, Maršálek, Stanisil. 
V. Opatovice – Letovice 0:0. 
  1.  Kunštát  10  7  1  2  37:16  22
  2.  V.Opatovice  10  6  3  1  34:12  21 
  3.  Letovice  10  6  3  1  23:9  21
  4.  Cetkovice  9  4  3  2  22:20  15 
  5.  Vísky  10  5  0  5  22:28  15
  6.  Voděrady  8  3  3  2  14:10  12 
  7.  Drnovice  9  3  1  5  24:25  10 
  8.  Svitávka  10  1  2  7  19:25  5 
  9.  Skalice  10  0  0  10  5:55  0 

KP žáci: Blansko – Tišnov 5:0 (5:0), 
nehl., st. a 6:0 (4:0), Ševčík 3, Souček 2, 
Doležel, ml.

OP st. žáci, sk.A: Sloup/Vysočany – 
Doubravice 2:1 (2:0), Novák 2, vlastní. 
Ráječko – Kotvrdovice 3:3 (1:2), Fojt, Há-
jek, Hübner - Kocman 2, Vančura. Svitáv-
ka – Lipovec 2:3 (0:2), Frehar 2 - Sedlák 2, 
Fürst. Č.Hora/Bořitov – Lipůvka 4:4 (2:1), 
Řehoř 3, Bawi Silen - Fuksa 2, Hloušek, 
Mitvalský. 
  1.  Sloup/Vysočany  8  7  0  1  23:7  21
  2.  Lipovec  8  7  0  1  23:10  21
  3.  Ráječko  8  4  1  3  31:19  13 
  4.  Lipůvka  8  4  1  3  29:24  13 
  5.  Doubravice  8  4  0  4  26:13  12 
  6.  Č.Hora/Bořitov  8  1  2  5  25:36  5 
  7.  Svitávka  8  1  1  6  13:36  4
  8.  Kotvrdovice  8  1  1  6  9:34  4 

OP st. žáci, sk.B: Lysice – V. Opatovice 
2:1 (0:0), Kratochvíl 2 – Neimesr. Kunštát 
– Letovice 0:1 (0:0), Royt. Knínice – Vísky 
9:0 (6:0), Klapiš 4, Lajšner, Mucha, Trmač, 
Vondál, Špidlík. 
  1.  Letovice  7  7  0  0  49:5  21
  2.  Kunštát  7  4  1  2  18:18  13 
  3.  V.Opatovice  7  4  0  3  30:12  12 
  4.  Knínice  7  3  2  2  38:19  11
  5.  Lysice  7  3  1  3  22:15  10 
  6.  Olešnice  6  1  0  5  21:24  3 
  7.  Vísky  7  0  0  7  1:86  0

OP mladší žáci: Boskovice B – Kníni-
ce nehl. Olomučany – Kunštát 2:3 (0:3), 
Fedra Fr. 2 - Motyčka 2, Kleveta. Rudice 
– Benešov 16:1 (9:0), Magda 6, Štěpánek 
4, Matuška 3, Stupinský 2, Minx – Šperka. 
Drnovice – Cetkovice 9:1 (4:0), Beneš, Be-
ránek, Žáček 2, Dvořáček, Müller, Sedláček 
– Lexman. Jedovnice – Olešnice odl., V. 
Opatovice – Blansko B 0:8 (0:5), Ševčík 5, 
Nyamsuren, Souček Jakub, Žáček. 
  1.  Drnovice  12  10  2  0  72:9  32
  2.  Knínice  11  10  1  0  69:9  31 
  3.  Blansko B  12  9  1  2  85:33  28 
  4.  Rudice  12  8  0  4  87:32  24
  5.  Olomučany  12  7  0  5  41:22  21 
  6.  Boskovice B  11  6  0  5  54:37  18 
  7.  Jedovnice  11  5  0  6  42:35  15
  8.  Kunštát  12  4  0  8  34:41  12
  9.  V.Opatovice  12  4  0  8  28:45  12 
  10.  Cetkovice  12  3  0  9  14:76  9
  11.  Olešnice  11  2  0  9  31:57  6 
  12.  Benešov  12  0  0  12  3:164  0 

St. přípravka, sk. A: Adamov – Ráječ-
ko 2:2 (1:1), Kos 2 – Fojt, Souček. Jedov-
nice – Lipůvka 3:9 (2:4), Kuběna T., Per-
nica V., Hloušek – Švaňhal 6, Smrž 2, Jelí-
nek. Rájec – Lipovec 5:11 (4:2), Hruška 3, 

Kala, Šváb – Kosek 7, Cabal 3, Zouhar D. 
Rudice – ČH/Bořitov 15:8 (10:2), Martiná-
sek 6, Štěpánek 4, Stupinský 3, Zouhar D. 
– Fokt, Pavlíček 3, Karásek, Dankovský. 
Boskovice – Blansko 3:7 (2:3), Kocůrek, 
Sychra F., Sychra L. – Bartoš 4, Ťoupek, 
Gryc, Crhonek.

St. přípravka, sk. B: Svitávka – Kunštát 
1:26 (0:14), Bednář – Novotný 7, Dočekal 
5, Janků 4, Štěrba 3, Banya, Kleveta Jaro-
mír 2, Kleveta Lukáš, Bělehrádek, Staněk. 
Drnovice – V. Opatovice 6:6 (3:3), Ryzí, 
Valenčík 2, Pavelka, Stejskal – Schich 3, 
Stloukal 2, Richtr

OP ženy: Boskovice – Drnovice 1:1 
(1:0), Ferugová – Nováková. Lažany-Rá-
ječko 0:1 (0:0), Honsejmanová. Kohoutovi-
ce – Kunštát 0:6 (0:1), Sokolová 2, Blaho-
vá, Horáková, Zoubková, Čechová. 
  1.  Kunštát  15  15  0  0  85:6  45 
  2.  Lažany  15  9  1  5  36:33  28 
  3.  Boskovice  14  8  2  4  50:19  26 
  4.  Kostelec  14  6  1  7  21:41  19
  5.  Ráječko  13  4  4  5  9:21  16
  6.  Drnovice  15  1  4  10  8:44  7 
  7.  Kohoutovice  14  0  2  12  8:53  2

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – SKK 

Náchod 7:1 (3195:3082), Lahodová 547, 
Daňková 512, Musilová Z. 545, Kalová 
517, Musilová D. 507, Ševčíková 567.
  1.  Slavia  22  18  1  3  122,0:54,0  37
  2.  Blansko  22  17  0  5  114,0:62,0  34
  3.  Přerov  22  13  0  9  94,0:82,0  26
  4.  Val. Meziříčí  22  12  1  9  105,0:71,0  25
  5.  Jičín  22  11  1  10  91,0:85,0  23
  6.  Náchod  22  10  2  10  86,0:90,0  22
  7.  Duchcov  22  9  2  11  88,0:88,0  20
  8.  Husovice  22  10  0  12  81,0:95,0  20
  9.  Konstruktiva  22  10  0  12  80,0:96,0  20
  10.  Zábřeh  22  9  1  12  81,0:95,0  19
  11.  Č. Třebová  22  5  2  15  62,0:114,0  12
  12.  Neratovice  22  3  0  19  52,0:124,0  6

2. liga muži: TJ ČKD Blansko – KK 
Hagemann Opava 7:1 (3308:3206), Němec 
541, Šplíchal 554, Flek J. 532, Havíř 568, 
Hlavinka 556, Procházka 557.
  1.  MS Brno B  22  15  1  6  124,0:52,0  31
  2.  Olomouc  22  14  3  5  105,0:71,0  31
  3.  Zábřeh  22  14  2  6  104,5:71,5  30
  4.  Vyškov  22  13  2  7  105,0:71,0  28
  5.  Blansko  22  12  3  7  93,5:82,5  27
  6.  Opava  22  12  2  8  97,5:78,5  26
  7.  Rosice  22  12  2  8  90,0:86,0  26
  8.  Hořice  22  9  4  9  88,0:88,0  22
  9.  Prostějov  22  7  1  14  73,0:103,0  15
  10.  Č. Třebová  22  6  1  15  65,5:110,5  13
  11.  Šumperk  22  3  2  17  57,0:119,0  8
  12.  MS Brno A  22  3  1  18  53,0:123,0  7

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – SK 
Baník Ratíškovice 3:5 (3061:3115), Kotlán 
487, Musil 508, Novotný 546, Kolařík 532, 
Flek R. 504, Pliska 484.
  1.  Vracov  22  18  0  4  116,0:60,0  36
  2.  Husovice B  22  15  1  6  113,5:62,5  31
  3.  Dubňany  22  14  0  8  98,5:77,5  28
  4.  Jihlava  22  13  1  8  103,0:73,0  27
  5.  Kutná Hora  22  13  1  8  97,5:78,5  27
  6.  Ratíškovice  22  10  0  12  86,0:90,0  20
  7.  Dačice B  22  10  0  12  81,5:94,5  20
  8.  Blansko B  22  9  2  11  79,0:97,0  20
  9.  Mistřín  22  9  0  13  81,5:94,5  18
  10.  Třebíč  22  9  0  13  72,5:103,5  18
  11.  Ivančice  22  7  1  14  73,0:103,0  15
  12.  Poděbrady  22  2  0  20  54,0:122,0  4

KP I: TJ ČKD Blansko C – TJ Sokol 
Brno IV B 6:2 (2528:2461), Musilová M. 
404, Klimešová 367, Slavíčková 419, Musi-
lová N. 455, Hédl 440, Flek M. 443.
  1.  Husovice C  26  24  0  2  162,5:45,5  48
  2.  Židenice  26  16  1  9  120,0:88,0  33
  3.  Žabovřesky  26  15  3  8  118,5:89,5  33
  4.  Ivančice B  26  16  0  10  112,0:96,0  32
  5.  Kometa  26  14  1  11  106,0:102,0  29
  6.  Veverky  26  13  1  12  103,0:105,0  27
  7.  Židenice B  26  13  0  13  104,0:104,0  26
  8.  Devítka  26  12  1  13  102,5:105,5  25

  9.  Blansko C  26  12  0  14  100,5:107,5  24
  10.  Ivančice  26  10  3  13  92,0:116,0  23
  11.  Sokol IV B  26  9  2  15  87,0:121,0  20
  12.  MS Brno D  26  8  1  17  89,0:119,0  17
  13.  Rosice C  26  7  1  18  87,0:121,0  15
  14.  Loko-Ingstav  26  5  2  19  72,0:136,0  12

Okresní podniková liga, extraliga: 
Kuželkáři VB Leasing – ITAB 1421:1208, 
Zouhar 301, Nezval 287 - Odehnal 271, 
Maška 262. VVR A – VVR B 1227:1236, 
Kocman 269, Stloukal a Flek oba 251 - Se-
mrád J. 265, Semrád M. 249. VMS – A je 
to 1242:1284, Starý K. 276, Gruber 270 
- Brtníček 297, Souček 266. ITAB – RI 
Okna 1224:1317, Odehnal 250, Nesvadba 
248 - Pernica 281, Štrait 262. A je to – VVR 
A 1261:1238, Pařil 292, Stejskalová 269 - 
Ševčík 260, Flek 259. Kadeřnictví ES – Ku-
želkáři VB Leasing 1252:1257, Smola 282, 
Moll 253 - Nezval 274, Brychta 266. ČBE 
A – VMS 1269:1171, Šváb 270, Nesrsta 
265 - Gruber 261, Nejezchleb 238. VVR 
B – KSK 1184:1285, Semrád J. 256, Kakáč 
243 - Neubauer 282, Valášek F. 276.
  1.  A je to  18  16  0  2  1286,67  32
  2.  VB Leasing  18  14  0  4  1278,72  28
  3.  VVR A  18  11  0  7  1265,17  22
  4.  ITAB  18  9  0  9  1242,17  18
  5.  RI Okna  17  8  0  9  1282,71  16
  6.  KSK  17  8  0  9  1259,53  16
  7.  VVR B  18  7  1  10  1245,44  15
  8.  ČBE A  17  6  1  10  1227,76  13
  9.  VMS  18  4  0  14  1239,11  8
  10.  Kadeřnictví  17  4  0  13  1222,35  8

1. liga: Catering – Nemocnice 
1025:1201, Volfová 237, Kocourek st. 224 
- Tichý 263, Navrátil 241. AKK – Blanzek 
1028:1310, Daněk 257, Slavíček 229 - Ne-
jezchleb 295, Grim 269. BODOS – Rapid 
1214:1227, Michálek 255, Vybíhal 252 
- Charvát 284, Hrazdíra 265. Stavba krbů 
- Hasiči 1225:1182, Gross 254, Mátl 253 - 
Majer 255, Němec 249.
  1.  Catering  18  15  0  3  1249,72  30
  2.  Rapid  18  11  1  6  1225,89  23
  3.  Stavba krbů  18  11  0  7  1233,44  22
  4.  Turbo Technics  17  10  0  7  1206,82  20
  5.  BODOS  18  10  0  8  1203,06  20
  6.  Blanzek  18  8  0  10  1220,28  16
  7.  JEZAT  17  8  0  9  1206,53  16
  8.  Hasiči  18  7  1  10  1168,22  15
  9.  Nemocnice  18  6  0  12  1174,39  12
  10.  AKK  18  2  0  16  1142,56  4

2. liga: Orel – ČBE B 1155:1040, Hé-
nek 260, Hasoň Josef 231 - Šlezinger 244, 
Troubil 217. JMP – Profi  Weld 1095:1084, 
Petlach 262, Ošlejšek 242 - Pokojová 
240, Petříček 230. Relax Club – Lachtani 
1027:983, Staněk 227, Polák M. 222 - Še-
hýr 212, Málek 206.
  1.  Koloniál  18  17  0  1  1180,11  34
  2.  Orel  18  14  0  4  1171,78  28
  3.  JMP RC  18  14  0  4  1135,33  28
  4.  Profi  Weld  18  8  1  9  1107,50  17
  5.  ČBE B  18  7  1  10  1098,00  15
  6.  EKO Systém  18  7  0  11  1122,61  14
  7.  SPŠ  18  5  0  13  1086,00  10
  8.  Relax Club  18  5  0  13  1063,61  10
  9.  Lachtani  18  3  0  15  1033,67  6

šachy
KP I: Lipovec – Duras C 3,5:4,5, Handl 

1, Kopřiva, Sekanina, Chládek V., Mižák, 
Fojtík 0,5.
  1.  Lipovec  11  8  1  2  51,0  31  25
  2.  Lokomotiva C  11  7  1  3  53,0  37  22
  3.  Bystrc  11  7  1  3  47,5  21  22
  4.  Lokomotiva B  11  6  0  5  46,5  32  18
  5.  Ořechov  11  5  2  4  44,0  26  17
  6.  Duras C  11  4  4  3  42,5  25  16
  7.  Vyškov  11  4  3  4  43,0  24  15
  8.  Tetčice  11  3  3  5  43,5  27  12
  9.  Znojmo  11  3  2  6  41,5  26  11
  10.  ŠK 64  11  2  4  5  39,5  16  10
  11.  Lokomotiva D  11  3  0  8  40,5  29  9
  12.  Hodonín  11  2  3  6  35,5  22  9

Do 2. ligy postupují ŠK Garde Lipovec a 
ŠK Lokomotiva Brno C.  (bh)

Z  

Šošůvka – Doubravice 2:4 
(2:2), Krátký 2 - Hájek Michal 3, 
Vladík. 

Doubravice sehrála výborný zá-
pas, ve kterém zaslouženě dosáhla 
na tři body. Vedla po dvou trefách 
Michala Hájka, díky Marku Krát-
kému se ale oba celky rozcházely 
do poločasové kabiny smírně. Po 
změně stran trefa Vladíka z 50. 
minuty defi nitivně posadila na 
koně hosty, kteří svoji výhru po-
tvrdili ještě jednou trefou Hájka.

Sloup – Lipůvka 2:3 (1:0), 
Kala, Mikulášek – Pospíšil Jan, 
Pospíšil Jacob, Rajchl. 

V první půli byl lepší Sloup, 
který se díky Mikuláškovi ve 41. 
minutě prosadil i střelecky. Druhou 
půli začala lépe Lipůvka, srovnáno 
bylo po vlastním gólu Sekaniny. 
Pak šla i do vedení v 78. minutě, 
o pět minut později ale srovnal 
Kala. V nastaveném čase chtěli do-
mácí rozhodnout ve svůj prospěch, 
vše ale bylo jinak, když z nenadálé-
ho protiútoku Lipůvka skórovala.
  1.  Sloup  17  10  3  4  49:24  33 
  2.  Doubravice  16  9  5  2  40:19  32 
  3.  Rudice  16  9  5  2  40:27  32
  4.  Lipůvka  16  8  4  4  41:22  28 
  5.  Olešnice  16  8  4  4  40:30  28 
  6.  Vilémovice  16  7  5  4  32:26  26 
  7.  Jedovnice  16  6  5  5  36:27  23 
  8.  Kořenec  16  6  5  5  32:26  23 
  9.  Kotvrdovice  16  6  2  8  33:36  20 
  10.  Vysočany  16  5  3  8  26:36  18 
  11.  Šošůvka  16  4  2  10  30:46  14 
  12.  Olomučany  17  4  2  11  26:54  14 
  13.  Drnovice  16  4  1  11  23:52  13
  14.  Letovice  16  2  4  10  18:41  10

Máme za sebou první dvě kola oblíbené soutěže. První bylo zkresleno 
sedmi odloženými zápasy. Díky losu se při rovnosti bodů stal vítězem 
Jiří Škaroupka z Ráječka. Ve druhém se při počítání nebral v úvahu zápas 
č.14, kde byli prohození domácí a hosté. I zde měli dva nejlepší stejně, 
vylosován byl Martin Dvořák z Blanska. Kompletní výsledky včetně ak-
tuálního třetího kola se brzy objeví na www.zrcadlo.net.

T



MĚSTYS SVITÁVKA Hybešova 166, 679 32 Svitávka

KONKURS 
Starosta městyse ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na 
pracovní místo ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Svitávka okres Blansko, příspěvkové organizace 

Požadavky: 
1)  předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle 
 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
 některých zákonů, v platném znění, 
2)  znalost školské problematiky a předpisů, (vč. praxe 3 roky) 
3)  organizační a řídící schopnosti, 

K přihlášce přiložte: 
1)  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom 
 včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
 vzdělání/maturitní vysvědčení), 
2)  doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické práce včetně pracovního 
 zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3)  strukturovaný profesní životopis 
4)  písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 
5)  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
6)  originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu 
 pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců) 
7)  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 
 konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
 údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 19. 8. 2013 
Obálku označte slovy: “Řízení MŠ - Konkurs – neotvírat“. 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 14. 5. 2013 – 15.30 hod. 
na adresu Městys Svitávka, Hybešova 166, PSČ 679 32
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Aforizmus Ludviga Borneho: Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. (Tajenka)Aforizmus Ludviga Borneho: Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. (Tajenka)
Správnou odpověď zašlete do 11. 5. na adresu redakce Sokolská 13, 680 01 Boskovice Správnou odpověď zašlete do 11. 5. na adresu redakce Sokolská 13, 680 01 Boskovice 
nebo na e-mail redakce@zrcadlo.net. Na výherce čeká poukaz do Wellness Kuřim.nebo na e-mail redakce@zrcadlo.net. Na výherce čeká poukaz do Wellness Kuřim.
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Klíč první na Arnold Classic
Ve dnech 28. 2. – 2. 3. proběhla v americkém městě Columbus, ve státě 

Ohio nejprestižnější kulturistická soutěž Arnold Classic Amateur 2013. 
Byl to již sedmý ročník konaný pod záštitou dnes již legendy světové 
kulturistiky Arnolda Schwarzeneggera, který byl celé soutěži přítomen, 
včetně předávání cen. Na soutěži startovalo na 600 závodníků z celého 
světa, včetně loňských mistrů světa a Evropy. Z ČR se zúčastnilo sedm 
borců, kteří soutěžili v různých kategoriích. Mezi nimi byl i člen našeho 
oddílu ASK Blansko Tomáš Klíč. Startoval v kategorii mužů nad 173 cm, 
kde se kromě muskulatury hodnotila hlavně souměrnost postavy a cel-
kový dojem. Byla to nejpočetnější kategorie, která čítala 66 borců. Jen 
z USA jich bylo 49. Z ČR zde startovali kromě Tomáše Klíče ještě Martin 
Mester a Petr Kadlec, který se do užšího fi nále nedostal.

Klíč se představil ve své životní formě a v této silné konkurenci zvítězil, 
Při soutěži o absolutního vítěze obsadil rovněž vynikající první místo. Je 
to výsledek jeho poctivé dvouleté přípravy a současně největší úspěch 
v dosavadní historii našeho oddílu. Více informací včetně fotodokumen-
tace na RONNY.CZ.  Josef Krupa

Projekt Comenius 
v Masarykově střední škole

Masarykova střední škola Letovice je spolu s rumunskou střední ško-
lou Grupul Scolar Agricol Voinesti  zapojena do  projektu Green Energy 
for the Clean Earth, jehož hlavním cílem je kromě environmentálních 
aktivit především zvýšit úroveň jazykového projevu studentů v angličtině. 
Tento projekt se realizuje v rámci programu Evropské unie Comenius, 
nad nímž v České republice drží záštitu Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy.

Letovická střední škola právě v těchto dnech hostí skupinu rumun-
ských studentů v doprovodu pedagogů. Projekt je založen na principu 
výměnného pobytu, kdy studenti z rumunské střední školy jsou ubytováni 
v rodinách žáků a mají tak možnost poznat české zvyklosti, stravování, 
hovorovou mluvu, obyvatelstvo, dopravu a školství v České republice. 

Během 14-ti denního pobytu se studenti obou škol věnují společným 
aktivitám, jejichž výsledkem bude například sestavení funkční solární 
lampy, vytvoření anglicko – česko – rumunského slovníčku užitečných 
frází a odborných slov z oblasti životního prostředí. S tímto projektem 

jim samozřejmě bude pomáhat tým učitelů z Masarykovy střední škola 
Letovice a z rumunské Grupul Scolar Agricol Voinesti . 

 Ing. Kateřina Chalupková

Za sněženkou do krasu
Minulou sobotu po roční pauze připravili členové VV TJ ČKD Blansko 

a TJ Obůrka již 35. ročník dálkového pochodu Za sněženkou do krasu. 
Účast sice nenavázala na tradice předcházejících ročníků, ale přesto je 
příslibem pro ročníky další. Signalizovaná nepřízeň počasí účastníky 
neodradila. Předpověď se nakonec  nevyplnila  a tak mohlo brzy po za-
hájení vyrazit odhodlaně 10 turistů na 35 km trať. Asi nejpopulárnější je 
trať na 25 km, kterou si zvolilo 23 chodců. Nejmenší v doprovodu rodičů 
v počtu 26 účastníků se vydali na 10 km trať, která vedla na Obůrku 
a zpět. Nejmladším účastníkem byl Vítek Pernica z Dolní Lhoty (2007), 
nejstarším účastníkem, který absolvoval trať 35 km, byl Rudolf Pecher 
(1938) a nejvzdálenějšími účastníky byli Magda a Martin Šimkovi z Olo-
mouce.

Věříme, že návrat k tradičnímu pochodu probouzejícím se Moravským 
krasem nebude jen ojedinělou akcí, ale stane se pravidelnou součástí 
jarního turistického kalendáře v dalších letech. Pořadatelé touto cestou 
děkují všem zúčastněným „pochodníkům“ a organizátorům. 

 Výkonný výbor TJ ČKD Blansko

Velikonoční výstava na Suchém
Součástí vítání jara na Suchém byla výstava s velikonoční tématikou. 

Tu bylo možné shlédnout v místní knihovně. Těšila se velkému zájmu 
a návštěvníci mohli obdivovat nápadité dekorace, které vytvářejí místní 
občané. Kdo chtěl, mohl se zde inspirovat nebo některý z výtvorů zakou-
pit. Část výstavy byla prodejní. Venku to sice připomínalo ještě spíše 
zimní počasí, ale uvnitř knihovny už vládla ta pravá velikonoční a jarní 
nálada.  Vladimír Ševčík

Evropský den v Blansku
V polovině března Blansko přivítalo nejen astronomické jaro, ale také 

členy projektu Evropské unie s názvem Comenius. Projekty mezinárodní 
spolupráce škol tvoří neodmyslitelnou součást života na ZŠ TGM již od 
roku 2001. V současné době probíhá třetí projekt, tentokrát s názvem 
Rostoucí povědomí o CO2, s podtitulem Od šlápoty po špičky, od slona 
k myšce.

Co to vlastně je projekt Comenius? Jde o program Evropské unie, 
který je zaměřený na podporu partnerské spolupráce škol. Projektu se 
účastní devět škol z osmi evropských zemí (Německo, které je zároveň i 
koordinátorem projektu, dvě školy z Bulharska, Španělsko, Itálie, Švéd-
sko, Rumunsko, Turecko a Česká republika). Doposud v rámci celého 
projektu vycestovalo a partnerské země navštívilo ze ZŠ TGM celkem 21 
učitelů a 24 žáků.

Schůzka v Blansku proběhla ve dnech 20. – 25. března za účasti 21 
učitelů a 16 žáků ze všech partnerských zemí. Hosty jsme seznámili s vý-
sledky naší dlouhodobé práce, provedli jsme je školou, předvedli jim 
projekty o jednotlivých partnerských zemích, které žáci z druhého stupně 
vytvořili v rámci celoškolní soutěže. Učitele jsme seznámili s výukou na 

Vražda v boskovické knihovně
V oknech se odráží červený maják, všude jsou rozsvícená světla a za 

záclonou se tiše pohybují postavy. V boskovické knihovně byl spáchán 
zločin! Na zemi leží obrys lidského těla s kaluží krve. Nad ním se sklání 
15 detektivů, kteří rozplétají klubko indícií, které vedou k vyřešení toho, 
co se v knihovně stalo.

Nebojte se, zločin nebyl skutečný. To se jen naši čtenáři zúčastnili akce 
Noc s Andersenem, která se pořádá na podporu dětského čtenářství. Nej-
prve jsme přivítali vzácnou návštěvu. Přišel nás navštívit pan starosta 
Ing. Jaroslav Dohnálek a paní místostarostka Ing. Jaromíra Vítková, 
kteří přečetli dětem detektivní příběhy. Potom už následovala cesta na 
Policii ČR - Obvodní oddělení Boskovice, kde nás přivítala paní por. 
Mgr. Iva Šebková a pod jejím vedením a za pomoci ostatních kolegů, nás 
seznámila s prací policie. A protože se naše Noc s Andersenem konala 
v detektivním duchu, děti si mohly udělat otisky, podívat se do cely. 

Naše poděkování patří také studentkám SPgŠ Boskovice. Už se těšíme 
na Noc s Andersenem 2014. Nováková Světlana

INZERCE

naší škole, studenti se díky ubytování v rodinách našich žáků seznámili 
s každodenním životem svých vrstevníků.

Ve čtvrtek 21. března proběhl Evropský den. Učitele ze zahraničí na 
radnici uvítal starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar. V odpoled-
ních hodinách v Dělnickém domě žáci předvedli v češtině a angličtině 
prezentace, které o jednotlivých partnerských zemích vytvořili. Zbývající 
dny jsme věnovali práci na projektu a provedli hosty krásami blanen-
ského okolí. Společně jsme navštívili Moravský kras, obdivovali krásy 
Punkevních jeskyní a projeli se na lodičkách po podzemní říčce Punk-
vě. Hosté navštívili také jihomoravskou metropoli Brno a prohlédli si 
římskokatolický kostel Jména Panny Marie, který tvoří dominantu obce 
Křtiny.
Ředitel školy RNDr. Pavel Nezval o celé akci řekl: „Myslím, že nejen 

já jsem byl překvapen vysokou úrovní zpracování a představení prezen-
tací našich žáků v Dělnickém domě. Zahraniční hosté byli nadšeni a vy-
soce hodnotili nejen samotné prezentace našich dětí, ale i schopnosti 
žáků naší školy hovořit nejen v mateřském, ale i v anglickém jazyce před 
téměř třemi stovkami přítomných diváků. Všechny prezentace by beze-
sporu zasloužily ocenění, nicméně jednalo se o soutěž, a tak na základě 
hodnocení českých i zahraničních učitelů tři nejlépe hodnocené třídy (8. 
A, 7. A a 9. A) získají hodnotné ceny.“

Celý projekt bude zakončen partnerskou schůzkou v německém 
Darmstadtu v květnu letošního roku. Tím ovšem celá spolupráce s part-
nerskými školami rozhodně nekončí. Díky dlouholetému zájmu naší i ně-
mecké školy o vzájemné výměnné pobyty a Česko – německému fondu se 
do Německa na závěr celého projektu podívá dalších 15 našich žáků.

Výsledkem naší dlouhodobé spolupráce je v neposlední řadě i podání 
žádosti o nový projekt Comenius na další dva roky. Tentokrát s neotře-
lým tématem tradičních kuchyní a typických potravin jednotlivých zemí. 
Takže se bude opět na co těšit!  Mgr. Jana Crlová, ZŠ TGM Blansko
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PŮJČKY

739 443 544

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

DERATIZAČNÍ 
SLUŽBY, včetně 

poradenství
Tel.: 516 453 645 
        604 517 482

Pronájem nebytových 
prostor /vhodné pro 

1 nebo 2 provozy/ v centru 
města –Traplova ulice 
v Boskovicích /bývalá 

prodejna MOTOS/.
V objektu zavedené 

kadeřnictví /možný odkup 
vybavení provozovny/.

Tel.: 607 107 257

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

O t e v ř e n o  d e n n ě  m i m o  p o n d ě l í

od 15. března do 15. listopadu 

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE ROSTLIN, VÍL A SKŘÍTKŮ

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

JARO V ARBORETU
23. – 28. dubna  CIBULOVINY

14. – 26. května  IRISY A RHODODENDRONY

LÉTO V ARBORETU
2. – 7. června  LILIE A OKRASNÉ TRÁVY 

20. – 25. srpna  TRÁVY, OCÚNY A VŘESY

PODZIM V ARBORETU 
1. – 27. října  PODZIMNÍ ARBORETUM

  VÝSTAVA OVOCE A OKRASNÝCH ROSTLIN
27. – 28. listopad  DNY ADVENTNÍ VAZBY

AKCE V ROCE 2013

PRODEJ
Prodám chatku se zahrádkou 

v Blansku, pěkné místo, dostupné 
MHD. Tel.: 739 300 933.

Prodám pozemky ve 
Křtinách. Telefon 723 560 
580. Volat po 19 hod.

Prodám velké celozlaté 
dvouplastové hodinky zn. 
IWC Schaffhausen, nepo-
škozený ciferník, punc pláš-
tě, oblik. i strojek, funkční, 
cena 29 000 Kč. Celá ČR. 
Tel.: 731 719 454.

Prodám moderní pří-
stroj na kontrolu pne-
umatik - digitální měřič 
tlaku pneumatik, osvětlený 
LCD displej, úplně nový, 
nepoužitý, cena pouze 190 
Kč. Tel.: 731 719 454.

Prodám úplně nový 
kvalitní dalekohled, 12-ti 

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

show

26. 5.2013

JanaMusilová 

ZRCADLO

S vatební sezona 2013 začíná a je nám velkým potěšením Vás pozvat na již 3. ročník Svatební show Lysice 2013. Přinese-me Vám spoustu inspirací a novinek pro nadcházející sezonu - módní přehlídky, svatební účesy a zajímavé doplňky do vlasů, sva-tební loristika, svatební líčení, oznámení, svatební koláčky, dopra-va... Jedinečná příležitost setkat se s širokou svatební nabídkou na jednom místě. Program začne od 15.30 hod. hodin v zámecké zahra-dě, kdy se představí zpěvačka a herečka Jana Musilová. A nezapo-meňte, že všechny vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny!Akce je pořádána za podpory Státního zámku Lysice, květinového salonu Sissi a svatební agentury Elysée.

Novinka
Jízdní kola AUTHOR, KELLYS, CTM
Kopačky a sportovní obuv PUMA, HI-TEC, DIADORA,  

                                                  BOTAS
Míče kopaná, volejbal, basketbal GALA, ADIDAS
Tenis, squash, badminton HEAD, WILSON, DUNLOP, 

                                              BABOLAT
Batohy, spací pytle, stany, karimatky TRIMM
Sportovní oblečení NORDBLANC, TRIMM
Funkční prádlo MOIRA, SENSOR
Kolečkové brusle,skateboardy TEMPISH

SPORT-KOLA-SERVIS-PETRŮSPORT-KOLA-SERVIS-PETRŮ
ELEKTROKOLA 
APACHE

Masarykovo nám. 27 | Boskovice |516 454 319 
www.sportpetru.cz

násobné zvětšení, optické sklo BK7. 
Vynikající dalekohled pro turisti-
ku. Jen 590 Kč. I na dobírku. Tel.: 
731 719 454.

KOUPĚ
Koupím chatu, s vodou a el. na 

Blanensku. Tel.: 731 083 618.

Koupím byt v Blansku, popř. 
okolí (2+1, 3+1). Máme hotovost 
z prodeje domu. Díky pracovnímu 
vytížení prosím poslat kontakt na 
email, popř. SMS, ozvu se Vám. 
Kontakt: whatever123@seznam.
cz, tel.: 777 712 970.

Koupím Škodu Felicii, popř. 
Škodu Favorit, nebo Forman. Tel.: 
722 138 665.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
cale. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím byt/dům v Blansku 
nebo Rájci do 1 600 000 Kč. Tel.: 
603 905 438.

Hledám ke koupi rodinný dům 
v Boskovicích nebo okolí, nejlépe 
směr Svitávka, Mladkov Skalice 
nebo Knínice. Dům musí mít zahra-
du min. 300 m2, a měl by být ihned 
k nastěhování. Tel.: 731 981 508.

PRONÁJEM
Nabízím dlouhodobý pronájem 

nového, nadstandardního bytu 2+kk 
(42 m2) v Blansku – Sever. Byt se 
nachází ve 3 p., je prosluněný a je 
vybaven kuchyňskou linkou s ve-
stavnými spotřebiči. S možností 
připojení na internet. Cena včetně 
inkasa 9 000 Kč/m. Bez RK. Volný 
od 1. 8. 2013, po domluvě může být 
uvolněn dříve. Tel.: 777 977 064.

Hledám pronájem garáže 
v Blansku, tel.: 773 453 628.

Pronajmu byt 1+1 na sídlišti 
Sever v Blansku. Byt se nachází 
ve třetím patře revitalizovaného pa-
nelového domu, s krásným velkým 
balkonem. K nastěhování od 6/2013 
nebo dle dohody. Cena 7 500 Kč vč. 
inkasa. BEZ RK! Tel.: 728 428 983, 
e-mail: lucka.zh@email.cz.

Prodám chatku se 
zahrádkou v Blansku, 
pěkné místo, dostupné MHD. 

Tel: 739 300 933



úterý 30. dubna 2013 SERVIS15
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 30. dubnaúterý 30. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 15 hod.: Pálení čarodějnic.
Boro  n – Koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic.
Boskovice – Výle  ště na Mazurii v 17 hod.: Pálení čarodějnic.
Pamě  ce – Výle  ště ve Skale v 19 hod.: Pálení čarodějnic, taneční zába-
va, hraje Epicentrum.
Světlá – Výle  ště v 19 hod.: Pálení čarodějnic.
Šebetov – Koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic.
Valchov – Hřiště v 18 hod.: Průvod čarodějnic obcí, na hřiš   v Borkách – 
soutěže táborák, občerstvení pro dě   zdarma.
Velké Opatovice – Fotbalové hřiště v 17 hod.: Pálení čarodějnic.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zlomené město.
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Bezpečný přístav.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Šmejdi. (vstup 
zdarma)
Boskovice v 19.30 hod. Šmejdi.

středa 1. květnastředa 1. května
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 9.30 hod.: Oslava 1. máje - KSČM.
Blansko – ASK Blansko v 10.30 hod.: 26. ročník regionální soutěže v po-
hybových skladbách.
Blansko – Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Oslava 1. máje – ČSSD.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Boskovické běhy.
Boskovice – Před Betany ve 14 hod.: Stavění máje.
Boskovice – Westernové městečko, zahájení sezony.
Kunštát – Zámek ve 14 hod.: Památková obnova tzv. Alhambra salonu 
aneb Není Alhambra jako Alhambra, vernisáž výstavy.
Kunštát – Zámek v 16 hod.: Vernum 2013 Enseble, uskupení profesio-
nálních a amatérských zpěváků a hudebníků, řídí Ondřej Tajovský.
Letovice – Zámek v 18 hod.: Zahájení sezony - vernisáž výstavy obrazů 
Tomáše Vavříčka, za přítomnos   agentury Dobrý den z Pelhřimova. Do 
české knihy rekordů bude učiněn zápis z rekordní výstavy obrazů od jed-
noho autora na jednom místě.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 11, 13 a 14 hod.: Mimořádné prohlídky II. pa-
tra zámku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mar  na a Venuše.

čtvrtek 2. květnačtvrtek 2. května
AKCEAKCE

Blansko – Lázně v 9 hod.: Zahájení kurzu plavání pro rodiče s dětmi od 
1 roku.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Autorita a partnerský vztah k dětem, 
přednáška.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 19 hod.: Koncert YELLOW SISTERS.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Žákovský koncert.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Talk show, Ivo Šmoldas a Jitka Aste-
rová.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 18 hod.: Vernum 2013 Enseble Ondřeje Ta-
jovského.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Iron Man 3.

pátek 3. květnapátek 3. května
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava spojená s burzou kak-
tusů, konifer, kvě  n a přísad 
zeleniny.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: 90. výročí otevření sokolovny v Blansku.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Jana Hejlová a Pavel Zouhar, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Vítězslav Novák v kontextu hudebního 
divadla, recitál.
Boskovice – Zámek v 17 hod.: Vernum 2013 Enseble, zahajovací koncert 
Francouzského léta na zámku Boskovice. Na programu Bohuslav Mar  -
nů a Francis Poulenc. Orchestr řídí Ondřej Tajovský.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štěd-
roněm a hudbou.
Boskovice – Westernové městečko: Motorkářský sraz.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Z malířské dílny Hany a Pavla 
Albertových, vernisáž výstavy.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 17.30 hod.: Beseda s Mgr. 
Šustrem - Rod Salmů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Scary Movie 5.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Iron Man 3.
Šebetov v 19.30 hod. Ladíme!

sobota 4. květnasobota 4. května
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní výstava spojená s burzou kak-
tusů, konifer, kvě  n a přísad zeleniny.
Blansko – Lázně v 9 hod.: Plavecké závody o Cenu města Blanska – 3. 
ročník.
Boro  n – Arboretum v 9 hod.: Jarní jarmark.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Arcus.
Vanovice – Evangelický kostel v 17 hod.: Benefi ční koncert, výtěžek bude 
věnován na opravu věží kostela.
Velké Opatovice – U hasičské zbrojnice v 16 hod.: Oslava k svátku sv. 
Floriana.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Scary Movie 5.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Iron Man 3. (3D)

neděle 5. květnaneděle 5. května
AKCEAKCE

Boskovice – Sokolovna v 8 hod.: O černohorský soudek, 15. ročník rapid 
turnaje družstev v šachu.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 16 hod.: Varhanní koncert duchovní hud-
by.

Velké Opatovice – Zámecký sál v 15 hod.: Koncert Ludmily Barvíkové a 
Ivany Svojanovské, čtyřruční klavír.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Jedlíci aneb Sto kilo lásky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Iron Man 3. (3D)

pondělí 6. květnapondělí 6. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Šikulky – pro rodiče s batolaty ke 
Dni matek.
Blansko – ASK v 16 hod.: Strollering neboli Kočárkování, cvičení.
Boskovice – Kino Panorama v 18 hod.: Cestovatelská beseda, manželé 
Denkovi: Plavba napříč Mikronésií.
Letovice – Městský klub důchodců v 16 hod.: Cvičení v přírodě.
Rájec-Jestřebí – Knihovna ve 14 hod.: Případ Mildegardy Hanikové, 
přednáška.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmejdi.
Blansko ve 20 hod. Jedlíci aneb Sto kilo lásky.

úterý 7. květnaúterý 7. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Nemoci přenášené v dětských kolek-
 vech, přednáška.

Blansko – Klub důchodců ve 14 hod.: Oslava Svátku matek.
Blansko – Památník Rudoarmějce v 18 hod.: Vzpomínkový akt u příleži-
tos   osvobození Československa.
Boskovice - Památník osvobození na Hybešově ulici ve 14.30 hod.: Vzpo-
mínkové setkání – 68. výročí Dne vítězství.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Májové taneční odpoledne ne-
jen pro seniory.
Letovice – Knihovna v 16.30 hod.: Svět her a tvořivos  , vernisáž výsta-
vy.
Letovice – Oslava Dne vítězství: 19 hod. pietní akt u Památníku obětem, 
zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa, 19.30 hod. pietní akt u Památníku 
umučených u koupaliště za účas   uniformovaných stráží Junáku a Voj. 
gymnázia M. Třebové, 20 hod. lampionový průvod s VDO ZUŠ Letovice 
na výle  ště SDH, výstavka vojenské techniky a modelů letadel, kulturní 
program: Mažoretky VO CO GOU, Jazzulátka a další hudební skupiny ZUŠ 
Letovice.
Olešnice – Kulturní dům v 15 hod.: Vystoupení dě   z mateřské školy ke 
Svátku matek.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Šmejdi.
Blansko ve 20 hod. Jedlíci aneb Sto kilo lásky.
Boskovice v 17 hod. Zambezia.
Boskovice v 19.30 hod. Temné nebe.

středa 8. květnastředa 8. května
AKCEAKCE

Blansko – Památník Rudoarmějce v 9.30 hod.: Pietní akt k 68. výročí 
Dne vítězství.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 11, 13 a 14 hod.: Mimořádné prohlídky II. pa-
tra zámku.
Sloup – Obřadní síň úřadu městyse v 15 až 17.30 hod.: Svět v barvách, 
výstava obrazů Romany Nečasové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Call Girl.
Boskovice v 17 hod. Zambezia.
Boskovice v 19.30 hod. Tenkrát na Zápa-
dě.

čtvrtek 9. květnačtvrtek 9. května
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Far-
mářské trhy.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Žákovský 
koncert.
Sloup – Obřadní síň úřadu městyse ve 14 
až 17 hod.: Svět v barvách, výstava obrazů 
Romany Nečasové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Temné nebe.
Boskovice v 17 hod. Zambezia. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Sně-
hurka: Jiný příběh.

pátek 10. květnapátek 10. května
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 11.30 hod.: Ma-
jáles 2013.
Blansko – Náměs   Svobody ve 14.30 hod.: 
Koncert zahraničního dechového orchest-
ru Vozokanka ze Slovenska.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Posle-
chové odpoledne písní z CD zpěvačky Evy 
Pilarové.
Blansko – Mateřské centrum Paleček 
v 16.30 hod.: Bazárek dětského letního ob-
lečení.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Výstava ob-
razů akad. malíře Stanislava Illeho, verni-
sáž.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: Jiří 
S  vín & Extrémní smyčce.
Letovice – Zámek v 18 hod.: Z Austrálie do 
Letovic, vernisáž výstavy obrazů Václava 
Ježka.
Olešnice – Kulturní dům v 16 hod.: Vystou-
pení dě   ze základní školy ve spolupráci se 
ZUŠ Letovice.
Sloup – Obřadní síň úřadu městyse ve 14 
až 17 hod.: Svět v barvách, výstava obrazů 
Romany Nečasové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Temné nebe.
Boskovice v 17 hod. Croodsovi.
Šebetov v 19.30 hod. Kletba z temnot.

sobota 11. květnasobota 11. května
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 8.30 hod.: Bazárek dětského let-
ního oblečení.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: Férová snídaně.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Den rodiny.
Boskovice – Parkoviště u Zlaté růže v 8.30 hod.: Buď připraven, skautská 
stezka.
Boskovice – Náměs   9. května v 9 hod.: Melkovská šestnáctka, po-
chod.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
The Merylen.
Kořenec – Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Tamdem.
Letovice – Zámek: III. Mezinárodní fes  val dechových orchestrů, více 
na str. 11.
Sloup – Obřadní síň úřadu městyse v 10 až 12 hod.: Svět v barvách, vý-
stava obrazů Romany Nečasové.
Velké Opatovice – Hřiště ZŠ v 9 hod.: Pohár Malé Hané 23. ročník, 
soutěž mladých hasičů.
Velké Opatovice – Klubovna KČT v 6 až 10 hod.: Pochod Velké Opatovice 
– Javoříčko.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Iron Man 3. (3D)
Boskovice v 17 hod. Croodsovi. (3D)

neděle 12. květnaneděle 12. května
AKCEAKCE

Blansko – Ulita ve 14 hod.: 18. městská kuličkiáda.
Blansko – Katolický dům v 15 hod.: SLUNOVRAT a muzikál TARSAN, pře-
hlídka dětských divadel.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné vystoupení Literárně dra-
ma  ckého oboru ZUŠ Blansko.
Bořitov – Obecní úřad v 10 hod.: Silniční cyklis  cký závod O mistra Boři-
tova, všechny věkové kategorie od tří let až po veterány.
Cetkovice – Kulturní dům v 15 hod.: Oslava Dne matek.
Letovice – Zámek: III. Mezinárodní fes  val dechových orchestrů, více 
na str. 11.
Uhřice – Kulturní dům ve 14 hod.: Beseda s důchodci, vystoupí soubor 
Věchétek Jaroměřice.
Velké Opatovice – Dům zahrádkářů v 8.30 hod.: Jarní výstava tulipánů.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Zambezia. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Iron Man 3. (3D)
Boskovice v 17 hod. Croodsovi. (3D)

pondělí 13. květnapondělí 13. května
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice v 8 hod.: Evropský den melanomu – bezplatná 
kontrola pigmentových znamének.
Blansko – Solná jeskyně v 10 hod.: Cvičeníčko v solné jeskyni.
Blansko – Náměs   svobody ve 14.30 hod.: Koncert zahraničního decho-
vého orchestru kulturního domu Chelmno z Polska.
Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Domácí ovocné a zeleninové šťávy 
nejen pro dě  , beseda.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zahájení kurzu „Příprava na život 
s miminkem“.

KINAKINA
Blansko v 19 hod. LA GIOCONDA / Amilcare Ponchielli – přímý přenos 
z Pařížské opery.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Rok bez Magora.

                 INTER NOS, Město Boskovice a Kulturní zařízení města Boskovice  

srdečně zvou na          

   
   nnneeejjjeeennn   ppprrrooo   mmmaaammmiiinnnkkkyyy   
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                                                         Účinkují:   

Jiří Stivín                     (flétny) 

Eva Libichová (kytara) 

Aleš Novotný (fagot) 

FLAUTET, Voice Band Boskovice 

 

EXTRÉMNÍ SMYČCE řídí  Tomáš Pléha 

 

Mimo jiné během večera uslyšíte 
dva koncerty pro flétnu Antonia 
Vivaldiho a několik populárních 
melodií a improvizací v podání         
Jiřího Stivína. 
 

 

                                                                 

                              Vstupné 130 Kč (předprodej), 160 Kč (na místě)                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předprodej: MIS Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 488 677 

   KKK      OOO      NNN      CCC      EEE      RRR      TTT  



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Nabízíme pozemky k výstavbě 
RD v Černé Hoře v lokalitě Sel-
kov, nalevo od silnice do Býkovic. 
Kompletní sítě - vodovod, kanaliza-
ce, plynovod, vedení nízkého napě-
tí, veřejné osvětlení a komunikace. 
Pozemky mírně svažité, krásný 
výhled. Poslední tři volné pozemky 
1.208 m2,  1.235 m2 a 1.236 m2. 

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m2 + provize RK Cena 800 Kč/m2 + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

POSLEDNÍ M
ÍSTA

POSLEDNÍ M
ÍSTA

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena pronájmu k jednání 200 000 Kč/rok Cena pronájmu k jednání 200 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Dlouhodobý pronájem nebo prodej rekreačního areálu v Jedovnicích. Součástí rozsáhlého are-
álu je několik zděných budov v dobrém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve zděných budovách a chatkách, spo-
lečné umývárny, k vodě 10 m.

Dů
m správce je volný

Dů
m správce je volný

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora

Hledáme 
pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, V. Opatovice• 

rekreační chalupy a chaty - okresy Blan-• 

sko, Svitavy, Žďár nad Sázavou

garáže - Blansko, Boskovice, V. Opatovice• 

VOLEJTE 774 408 399

Byt v osobním vlastnictví 
3+1 na Vinohradech v revi-
talizovaném domě v dvanác-
tém patře s výtahem.

  Cena: 1 990 000 Kč  Cena: 1 990 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 006JŽ 006

RD v Bílovicích nad Svitavou 
po celkové rekonstrukci. 
Přízemí: velký obývací prostor 
s krbem, kuchyň, koupelna, 
WC. patro: 3 pokoje + soc. 
zařízení. Zahrada, výborná do-
prava do Brna.

  Cena 2 800 000 Kč  Cena 2 800 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 005MH 005

Velmi prostorný byt DB 3+1 
s výhledem na Lužánky. 
Pro všestranné využití na ulici 
Pionýrská v I.NP. CP: 97,36 
m2. Lze také využít pro podni-
kání - kanceláře nebo ordinaci 
lékaře.

  Cena v RK  Cena v RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 004JŽ 004

Byt v OV 1+1 s 2 lodžiemi 
v Adamově. 
Plocha bytu je 33 m2. Dům je 
po celkové revitalizaci. V bytě 
je nové topení, sporák, WC, 
plastová okna. Cena k jednání.

  Cena: 750 000 Kč  Cena: 750 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 041AP 041

Brno, Purkyňova ul. 
Prostorný, slunečný 2+1 OV 
cihlový byt s okny do zahrady 
v 3. NP. Plocha 56 m2, nová ku-
chyňská linka, plastová okna. 
Byt je udržovaný.

  Cena: 2 990 000 Kč  Cena: 2 990 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 002JŽ 002

Stavební pozemek o výměře 
1188 m2 v Bílovicích nad Svi-
tavou. 
IS: voda, kanalizace, elektřina. 
Příjezd po asfaltové komunika-
ci. Nádherný výhled do údolí.

  Cena: 2 200 000 Kč  Cena: 2 200 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 006MH 006

DB 1+kk s balkonem v Brně 
na Vinohradech na Pálav-
ském náměstí. 
Plocha bytu je 43 m2. Byt se 
nachází v 5NP/6 s výtahem. 
Kolaudace v roce 2004. Cena 
k jednání.

  Cena: 1 260 000 Kč  Cena: 1 260 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 040AP 040

Byt v OV v Podomí. 
Bydlení v lesnaté, klidné loka-
litě nabízí 1 ze 6 byt. jednotek 
v BD nedaleko školy. Malá 
zahrádka, garáž, sklep. Samo-
statné topení, vkusně zařízené. 
Výhled na lesy.

  Cena: 779 000 Kč vč. provize  Cena: 779 000 Kč vč. provize
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JB 004JB 004

Medlánky – Hrázka  - útulný 
byt 2+KK. 
Účelně zařízená kuchyň je 
špičkově vybavena. Z obytné 
kuchyně se vstupuje na ba-
lonovou zahrádku. Prostorná 
koupelna s rohovou vanou.

  Cena: 2 450 000 Kč  Cena: 2 450 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 003JŽ 003

Nabízíme k pronájmu 
byt 3+1 v Letovicích 
a byt 2+1 v Moravské 

Třebové.
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