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Náklaďáky přes most nemůžou, tak kličkují lesem
Radim Hruška

Podolí - Neutěšený stav mostu 
v místní části Letovic – Podolí už 
nějakou dobu komplikuje život 
řidičům. V místě je doprava sve-
dena do jednoho jízdního pruhu 
a přes most směrem na Vísky od 
dubna vůbec neprojedou těžká 
nákladní auta. Ta se musí vydat 
na objízdnou trasu směrem na 
Letovice, Kladoruby a Drválovi-
ce. A právě tady nastává problém. 
V lesním úseku mezi Kladoruby 

Najednou kravál a přihnal se rychlík, říká 
muž, kterého v Rájci málem srazil vlak

Rozpadající se most v Podolí. Foto Radim HruškaRozpadající se most v Podolí. Foto Radim Hruška

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY na 

izrcadlo.eu

a Drválovicemi projíždí po úzké 
silnici plné zatáček, kde každé 
míjení dvou náklaďáků znamená 
test zručnosti jejich šoférů.

A první komplikace na sebe 
nedaly dlouho čekat. Jaké to je, 
když se nákladní auto nevejde na 
silnici a skončí v příkopu, zažili 
lidé mířící na Zelený čtvrtek do 
vanovického evangelického kos-
tela na čtení pašijí. „Když jsme se 
blížili ke konci lesa před Drválo-
vicemi, zjistili jsme, že před námi 
stojí v koloně asi šest aut. Chví-
li jsme nevěděli, co se děje, pak 
jsme uviděli náklaďák v příkopu. 
Takže jsme čekali, co bude dál,“ 
popsala situaci mladá žena mířící 
s rodinou do Vanovic. 

Podle ní nebyli na místě hasiči 

ani policisté. „Zjistili jsme, že sil-
nice je zablokovaná asi tři hodiny 
a chystá se vyproštění náklaďáku. 
Protože se ale dlouho nic nedělo, 
museli jsme odstavit auto a zavo-
lat známému, který pro nás přijel 
ze strany od Vanovic. Mezi tím 
se někteří řidiči vraceli zpět a jiní 
čekali, až se cesta uvolní,“ dodala 
s tím, že neprůjezdná cesta neby-
la nijak označena.

Podle internetových stránek 
blanenských silničářů má objížď-
ka pro nákladní auta těžší než 
šestnáct tun trvat až do konce 
příštího roku. Zejména v zimních 
měsících se doprava ještě více 
zkomplikuje, protože úsek je čas-
to těžko sjízdný i pro osobní auta. 
 Pokračování na straně 2

Další šance pro zámek
Památka 
v Borotíně se 
možná promění 
v penzion.

Více na straně 2

Premiéra na spadnutí
Mladí ilmaři 
z Letovic 
dokončují 
netradiční horor.

Více na straně 3

Razie v Boskovicích
Sklad restaurace  
ukrýval 
nezdaněný 
alkohol.

Více na straně 4

Kunštát hledá 
peníze na 

stavbu bazénu
Kunštát - Školáci z Kunštátu 

a okolních obcí by už nemuse-
li dojíždět na hodiny plavání do 
okolních měst. Tamní radnice 
totiž plánuje u základní školy 
postavit nový bazén. 

Město už vybralo fi rmu, kte-
rá zpracuje projekt. Hotový by 
měl být nejpozději do konce jara 
letošního roku. Pak bude radni-
ce hledat peníze na stavbu, která 
podle prvních odhadů přijde na 
dvacet miliónů korun.

„S připraveným projektem 
budeme čekat na dotační tituly, 
do kterých bychom se přihlásili. 
Co mám informace, tak výzvy, 
které by se týkaly sportovišť, 
bazénů a podobně, by měly být 
zveřejněny v příštím pololetí,“ 
uvedl starosta Kunštátu Zdeněk 
Wetter (ČSSD) s tím, že město by 
mohlo získat až devadesát procent 
nákladů na stavbu jako dotaci.

Dvanáctimetrový bazén vznik-
ne jako přístavba budovy školy. 
K úpravě vody bude využívat 
technologii čištění ozónem. Nové 
sportoviště budou využívat pře-
devším žáci.

„Po dohodě by bazén mohly 
využívat i děti ze školních zaří-
zení okolních obcí. Jestli bude 
k dispozici pro veřejnost, to je 
spíš otázka do budoucna,“ dodal 
kunštátský starosta.  (moj)

Michal Záboj

Blanensko - Zrcadlu se podařilo najít muže, který 
na železničním přejezdu v Rájci-Jestřebí jen o vlá-
sek unikl srážce s rychlíkem. Záběry jeho nehody už 
obletěly celou zeměkouli. Převzaly je renomované 
zpravodajské servery a odvysílaly televizní stanice 
na všech kontinentech. 

Na těch pár okamžiků, které rozhodovaly o životě 
a smrti, pan Bořivoj z Blanenska nikdy nezapomene. 
„Kdybych měl o sekundu víc, tak jsem to přeběhl 
a nic se nestalo. Kdybych měl o sekundu míň, tak 
jsem na sračku a seškrabovali by mě z kolejí,“ říká 
sedmasedmdesátiletý muž. 

V ten den byl na návštěvě u vnučky, která ho 
přivezla k nádraží v Rájci-Jestřebí. Na přejezdu už 
blikala červená světla, zvonil alarm, a pak spadly 
závory. Pan Bořivoj spěchal na vlak domů a rozhodl 
se koleje přejít.

„Podíval jsem se na jednu stranu a žádný vlak 
nebylo vidět, podíval jsem na druhou stranu a taky 
ho nebylo vidět. Tak jsem šel a najednou kravál a při-
hnal se rychlík. Na kolejích stály vagóny a zahlédl 
jsem, jak se ten vlak řítí z té jedné uličky, a viděl 
jsem, že je zle. Tak jsem se rozběhl, ale vlak už měl 
takovou rychlost...,“ popisuje muž, který málem v tu 
chvíli přišel o život.

Pan Bořivoj měl ale obrovské štěstí. Z nehody 
nakonec vyvázl „jen“ se zlomeninami nártních kůs-
tek na levé noze. „Vlak mě odhodil, ale trochu mě 
štréchl, protože mně urazil botu. Říkají, že ta bota 
letěla jak holub a ještě se prý ani nenašla. Musela 
odletět hodně daleko,“ připomíná sedmasedmdesá-
tiletý pan Bořivoj. 

Hned po nehodě vstal a odkulhal pryč z kolejí. 
V tu chvíli kolem bez sebemenšího zájmu projelo 
několik řidičů, kteří hrozivý výjev zřejmě viděli. 
Nikdo z nich panu Bořivojovi neposkytl pomoc. 

„Sice mne to trošku bolelo, začala mi vytíkat 
krev, tak jsem viděl, že bude zle, ale šel jsem dál. 
Možná, kdybych volal o pomoc, tak by se někdo 
přihlásil, ale mě se to nezdálo nic světovýho,“ 
vzpomíná muž. 

Ale z nehody se nakonec světová událost stala. 
Záběry obletěly celou zeměkouli. Zajímaly se o ně 

zpravodajské servery na všech kontinentech. Sám 
aktér nehody se ale jako celebrita necítí, spíš naopak.

„Já to neberu, že je na tom něco slavnýho. Já to 
beru spíš, že to je blbost. Normální lidi to neděla-
jí. Byla to blbost,“ dodává sedmasedmdesátiletý 
pan Bořivoj z Blanenska, který už podle svých slov 
nikdy nebude přecházet na červenou.

 Repro Zrcadlo Repro Zrcadlo

Blanensko - Obrovský úspěch 
po celém světě sklidily záběry 
muže, kterého v Rájci-Jestřebí 
málem srazil projíždějící rychlík. 
Jako první video zveřejnilo Zrca-
dlo. Na Youtube snímek dosud 
shlédlo přes šest stovek tisíc lidí 
a další raketově přibývají. 

Pod videem, které publikova-
lo Zrcadlo, se rozproudila velmi 
živá diskuze v různých světo-
vých jazycích. 

Jeden z diskutujících třeba 
upozornil na botu, která od muže 
po kontaktu s lokomotivou vylét-
ne směrem ke kameře. 

Záběry navíc převzala média 
po celém světě. O kuriózní 
video se zajímaly zpravodajské 
servery v Evropě, ve Spojených 
státech i u protinožců. Referova-
la o něm také agentura Reuters 
a odvysílala je třeba i televize 
CNN a další.  (moj)

Video Zrcadla už viděly statisíce lidí z celého světa

Boskovice - Policisté zatkli 
zaměstnance dopravního odboru 
boskovické radnice. Muž je pode-
zřelý z přijetí úplatku. Podle infor-
mací Zrcadla se jedná o Filipa 
Kincla, který měl na starosti řešení 
dopravních přestupků.

„Policejní orgán zahájil trestní 
stíhání úředníka Městského úřadu 

v Boskovicích pro zločin přijetí 
úplatku a přečin zneužití pravomo-
ci úřední osoby,“ uvedl vyškovský 
státní zástupce Radek Hůlka s tím, 
že muži hrozí až deset let vězení.

Spolu s úředníkem boskovické 
radnice jsou stíháni další dva lidé, 
jeden pro účastenství k přečinu 
zneužití pravomoci úřední osoby 

ve formě pomoci a druhý pro zlo-
čin podplácení.

„Okresní soud v Blansku 
akceptoval návrh státního zástup-
ce a vzal obviněného úředníka do 
vazby,“ dodal Hůlka. Další infor-
mace podle něj nebudou z taktic-
kých důvodů do skončení vyšetřo-
vání poskytovány.

Policisté si pro Kincla přišli 
přímo na radnici. „Policisté nás 
požádali o prohlídku kanceláře 
a vyžádali si některé spisy. Poté 
si odnesli počítač a odvedli jedno-
ho zaměstnance odboru dopravy. 
Počítač nám už vrátili,“ popsal 
mluvčí boskovické radnice Jaro-
slav Parma.  (moj, hrr)

Úředníka boskovické radnice zatkla policie 
a je ve vazbě. Údajně přijal úplatek

Zámek zve na 
prohlídku půdy

Rájec - Mimořádnou pří-
ležitost vidět, co se skrývá pod 
střechou, mají návštěvníci zámku 
v Rájci nad Svitavou. Prohlídky 
běžně nepřístupné půdy nad hlav-
ní budovou se uskuteční ve čtvr-
tek 1. a 8. května. Časy vstupů 
jsou naplánovány v 11, 13 a ve 14 
hodin. Prohlídky běžně nepřístup-
ných prostor zámek pořádá každý 
rok. Loni se mohli návštěvníci 
podívat do depozitářů.  (moj)
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Chátrající zámek se možná 

promění v penzion
K K
Naboural do 
domku, ale 

nahlásil krádež
Benešov - Nečekaný konec 

má případ krádeže osobního auta 
v Benešově. Policisté totiž zjistili, 
že majitel si vše vymyslel. Zřej-
mě proto, aby se nemusel přiznat 
k nehodě.

Krádež vozidla nahlásil muž 
z Brna v polovině března. Policis-
tům na linku 158 oznámil, že mu 
někdo ukradl auto zaparkované 
u prodejny potravin v Benešově. 
Pak je prý sám našel před svou 
chalupou v sousední obci.

„Jak se ale brzy ukázalo, muž 
si vše vymyslel. Sám jako řidič 
auta totiž měl defekt na pneuma-
tice, přesto pokračoval v jízdě, 
přičemž havaroval v Benešově 
do jednoho z rodinných domků,“ 
upřesnila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková s tím, že muž 
nakonec sám s autem dojel ke své 
chalupě.
Řidič se nyní bude muset 

vyrovnat s majiteli poškozené-
ho domu, kde byla škoda vyčís-
lena na asi deset tisíc korun. 
„Bude se ale také zodpovídat ze 
zneužití tísňové linky 158, kde 
uváděl nepravdivé údaje proto, 
aby zkreslil skutečný stav věci,“ 
dodala policejní mluvčí.  (moj)

Velikonoce:
Opilí řidiči 
i cyklisté

Blanensko a Boskovicko - 
Dvě promile alkoholu v dechu - 
nic neobvyklého. Tak to bohužel 
vypadalo o Velikonocích na silni-
cích Blanenska a Boskovicka, kde 
po celé svátky v rámci dopravně 
bezpečnostní akce kontrolovali 
policisté řidiče i další účastníky 
silničního provozu. 

„V Bořitově například čtyři-
ačtyřicetiletý cyklista měl při 
dechové zkoušce 2,46 promile 
alkoholu v dechu. V Sebranicích 
pak měl třiadvacetiletý cyklista 
v dechu 1,93 promile. Hrozí jim 
tak za jejich chování ve správ-
ním řízení sankce ve výši až do 
50 tisíc korun. Pod vlivem alko-
holu pak byli o svátcích jara také 
ještě dva řidiči osobních aut, tam 
však v dechu neměli více než jed-
no promile a jejich chování bude 
řešeno pouze jako přestupek,“ 
uvedla blanenská policejní mluv-
čí Iva Šebková. Jak dodala, kdo 
nevyjel posilněn alkoholem, sáhl 
zřejmě po dalších návykových 
látkách. Policisté totiž na silni-
cích odhalili dalších šest řidičů 
pod vlivem drog, tři byli pod vli-
vem pervitinu, další tři pak pod 
vlivem marihuany.

Celkem policisté na silnicích 
odhalili 77 přestupků, ve 24 
případech se jednalo o překro-
čení povolené rychlosti, v 16 
případech řidiči vyjeli na silni-
ce, aniž by použili bezpečnostní 
pásy, dva cyklisté zase neměli za 
snížené viditelnosti předepsané 
osvětlení. Dalších 19 řidičů mělo 
svoje auto ve špatném technic-
kém stavu.  (hrr)

Seniorovi
nepomáhal,

ale okradl ho
Blansko - Neuvěřitelně bezo-

hledný byl zatím neznámý zloděj, 
který okradl v úterý 15. dubna 
před polednem v prodejně v cent-
ru Blanska osmdesátiletého muže. 
Využil totiž jeho nepozornosti 
a zdravotních problémů a nabídl 
se mu, že mu pomůže naskládat 
nákup do tašky. Přitom mu ale 
z této tašky vzal obálku, v níž 
měl muž peníze a osobní doklady. 
Důchodce tak během chvilky při-
šel o téměř dva tisíce korun. Zlo-
děj je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

Vlak srazil 
muže

Spešov - Rychlík jedoucí ve 
směru od Prahy do Brna srazil 

v úterý 15. dubna asi půl hodinu 
před půlnocí neznámého muže. 
Ten podle prvotních zjištění poli-
cie na místě vstoupil do kolejiš-
tě u Spešova bezprostředně před 
projíždějící vlakovou soupravu. 
Po střetu utrpěl natolik vážná zra-
nění, že jim na místě podlehl. Do 
současné doby se nám ale nepo-
dařilo zjistit totožnost sraženého 
muže. Muž měl na sobě pruho-
vané tmavě modré tričko, zele-
nou pletenou čepici s nápisem, 
šedozelenou bundu, šedooranžo-
vé sportovní boty. Policie žádá 
veřejnost o pomoc. „V případě, 
že víte, o koho by se mohlo jed-
nat, ozvěte se nám na bezplatnou 
linku Policie České republiky 
158,“ doplnila blanenská policej-
ní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Policie kvůli
krádeži dřeva 

hledá muže na 
čtyřkolce

Olomučany - Policisté vyšet-
řují krádež dřeva v lese nedaleko 
Olomučan. Kvůli tomu teď hle-
dají neznámého muže, který se v 
době krádeže v místě pohyboval 
na čtyřkolce.

Zatím neznámý pachatel si dře-
vo odvezl v době od 29. do 30. 
března letošního roku. Policistům 
se podařilo získat záběry muže, 
který v tu dobu v lese pohyboval 
na čtyřkolce, a žádají o pomoc 
veřejnost.

„Žádáme o pomoc s identifi -
kací muže, který je zachycen na 
fotografi ích. Po lese se pohyboval 
na červené čtyřkolce, na níž měl 
umístěnou konstrukci pro odvoz 
dřeva,“ uvedla blanenská policej-
ní mluvčí Iva Šebková.

Muž měl na době modrou 
kšiltovku, světle šedou mikinu 
a zelené kalhoty, zřejmě montér-
ky. Zda je podezřelý z krádeže 
dřeva, policie neupřesnila. Infor-
mace mohou lidé poskytnout buď 
telefonní číslo Obvodního oddě-
lení Policie v Blansku 974 631 
396 anebo nebo bezplatnou linku 
policie 158.  (moj)

Cyklista si dal 
dvě piva, 

pak boural
Blansko - Dvěma dvanáctistup-

ňovými pivy se posilnil v pondělí 
14. dubna v odpoledních hodi-
nách sedmatřicetiletý cyklista 
v Blansku. Když pak vyrazil po 
silnici směrem do Rájce-Jestřebí, 
začal objíždět zaparkované osob-
ní auto značky Peugeot. Nechoval 
se ale dostatečně pozorně a řídít-
ky zachytil o dveře auta, a poté 
upadl na silnici, kde se lehce 
zranil. Alkohol u cyklisty potvr-
dila i dechová zkouška. Muž měl 
v dechu 0,46 promile a přiznal, že 
si dal před jízdou piva. Při neho-
dě vznikla škoda za asi dva tisíce 
korun.  (hrr)

Fixou popsal,
co šlo

Petrovice - Třináct nápisů 
různých rozměrů a znění vytvo-
řil zatím neznámý pachatel na 
zdi autobusové zastávky v Petro-
vicích. Ani tento prostor mu však 
nestačil, tak fixy pomaloval ještě 
nástěnku v blízkosti zastávky, 
kterou „vyzdobil“ dalšími dvě-
ma nápisy. Vandal tak způsobil 
škodu za nejméně 15 tisíc korun 
a je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu poškození cizí 
věci.  (hrr)

Aktérům
výbuchu hrozí 

dva roky vězení
Blansko - Páteční výbuch 

v Blansku (11. 4.) možná bude 
mít dohru u soudu. Policie teď 
prověřuje, jestli se dva muži, 
kteří detonaci způsobili, nedo-
pustili trestného činu obecného 
ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim 
až dva roky vězení.  (moj)

Radim Hruška

Borotín - Chátrající zámek 
v Borotíně se možná dočká 
rekonstrukce. Památka, která 
v minulosti sloužila mimo jiné 
jako sociální ústav pro dospělé 
muže, může být penzionem pro 
seniory. Tato varianta je podle 
borotínského starosty Zdeňka 
Toula ve hře.

Zámek v loňském roce koupila 
hodonínská fi rma SaZ s.r.o. a už 
provedla částečný úklid parku, 
když nechala vykácet náletové 
dřeviny. Podle starosty už objekt 
navštívili i architekti a připravuje 
se studie budoucí podoby penzi-
onu. 

„Vypadá to nadějně, i když já 
jsem realista, a dokud neuvidím, 
že se staví, tak nebudu spokoje-
ný. Ale jsem rád, že objekt má 
konečně majitele, který je ocho-
ten pro jeho záchranu něco udě-
lat. Z pohledu obce by toto řešení 
vyhovovalo. Už i proto, že by 
vznikla pracovní místa pro míst-
ní. Zrekonstruovaný zámek včet-
ně parku by navíc působil jako 
dominanta obce,“ upřesnil Toul 
s tím, že obec je s fi rmou v kon-
taktu. „Novému majiteli jsme jas-
ně vyjádřili podporu s jeho zámě-
rem,“ řekl Toul.

 Foto archiv Foto archiv

Borotínský zámek chátrá od 
roku 2000, kdy jeho zdi opustil 
ústav sociální péče pro dospělé 
muže, který se přestěhoval do 
nedalekých Velkých Opatovic. 
„Od té doby se nic nedělo. Byla 
odpojená voda a elektřina. Štěs-

tím je, že v relativně dobrém 
stavu je střecha, takže nedochá-
zelo k výrazné devastaci stavby,“ 
doplnil starosta.

Zámek nechal v Borotíně 
v roce 1753 postavit olomoucký 
biskup Václav z Freyensfeldu. 

Roku 1948 byl zámek zestátněn 
a od roku 1963 v něm sídlil ústav 
sociální péče. Od roku 2000 je 
zámek opuštěn. V současné době 
je v soukromém vlastnictví a je 
chráněn jako kulturní památka 
České republiky.

Radim Hruška, zpr

Blansko - Kroužky pro děti, 
spolky, organizace i zájmová 
sdružení se představí již za měsíc 
23. a 24. května na druhé blanen-
ské Bambiriádě. V zámeckém 
parku nachystají zábavný pro-
gram nejen pro děti, ale také pro 
mládež a dospělé. 

„Letos se nám přihlásilo o tři 
organizace více než loni, což je 
skvělé, děti budou mít větší mož-
nost vybrat si aktivitu, která je 
opravdu baví,“ vysvětlil hlavní 
koordinátor blanenské Bambi-
riády Miroslav Martinek. Děti 
si budou moci zkusit například 
stolní tenis, baseball a judo nebo 
mohou navštívit lanové centrum, 
polní čajovnu a mnohé další. 
Bohatý program bude připraven 
i na podiu. „Vystoupí opět růz-
né taneční a dramatické skupiny 
z Blanska a okolí, lidé se ovšem 
mohou těšit též na koncerty míst-
ních kapel – například Joe Poem 
nebo Šnek a spol.,“ upřesnil jeden 
z organizátorů Vít Pořízek. 

Druhá Bambiriáda představí 28 
volnočasových organizací

Stejně jako v loňském roce, 
mají organizátoři pro děti 
nachystané i nejrůznější soutěže 
a nejbližší z nich začne už tento 
měsíc. „Už příští týden 28. dub-

na a týden na to 6. května bude-
me mít na Rožmitálově ulici 
nachystaný program, jehož sou-
částí bude i fotosoutěž. Protože 
v čase Bambiriády budou volby 

do Evropského parlamentu, chce-
me letos pozornost přitáhnout i na 
ně. Děti se tak budou fotit jakož-
to potenciální kandidáti se svým 
heslem, projevem nebo mottem, 
s kterým v těchto Bambiriádních 
minivolbách kandidují. Fotogra-
fi e poté zveřejníme na facebooku 
a nejoblíbenější z nich vyhraje na 
Bambiriádě nějakou odměnu,“ 
vysvětlila jedna z organizátorek 
Romana Ošlejšková. 

„Vstup na akci je zdarma, ale 
při vstupu na akci obdrží každý 
návštěvník vstupenku, která fun-
guje například jako volná vstu-
penka pro dítě do jeskyně Bal-
carka nebo nabízí slevy v Morav-
ském zemském muzeu,“ lákal 
návštěvníky Martinek. Organizá-
toři budou opět pomáhat i sociál-
ně znevýhodněným dětem. „Letos 
místo plyšáků sbíráme dřevěné 
a plastové hračky – například sta-
vebnice nebo autíčka a také nej-
různější školní pomůcky pro děti, 
jako jsou pravítka, kružítka, bar-
vy, štětce, sešity a kalkulačky,“ 
doplnila Ošlejšková.

 Foto archiv Foto archiv

Pokračování ze strany 1
„V současné době se silnice za 

Kladoruby udržuje jen plužením, 
což by mohlo způsobit komplika-
ce. Byla jsem ale ujištěna, že není 
problém na místo vyslat sypače. 
I tak ale bude cesta lesním úse-

kem náročná,“ vysvětlila před-
sedkyně osadního výboru Kla-
dorub Jiřina Daňková. Jak dále 
doplnila, již zhruba měsíc trvající 
objížďka znamená pro obec zvý-
šený průjezd těžkých nákladních 
vozů. „Zatím se u nás nic nesta-

lo, ale někteří šoféři jezdí hodně 
rychle. Možná by pomohlo ome-
zení rychlosti,“ uvedla.

Oprava mostu v Podolí se plá-
nuje už nějakou dobu. Nejprve 
stavbu brzdily problémy s výku-
pem jednoho pozemku, poté ji 

zdržely nepřesnosti v projektové 
dokumentaci. Akce tak nejspíš 
začne až v příštím roce. Na místě 
má vyrůst úplně nový železobeto-
nový most na vrtaných pilotách. 
Stavba přijde na zhruba sedm 
milionů korun.

Náklaďáky přes most nemůžou, tak kličkují...

Jarmark. Stovky lidí v sobotu zavítaly na tradiční Velikonoční jarmark pod rozhlednu Podvrší u Veselice. Letos poprvé se všechny stánky se zbožím 
a občerstvením a další atrakce přesunuly na louku těsně za obcí. Počasí letošnímu třináctému ročníku jarmarku přálo. Sice vál chvílemi silný vítr, 
ale ve srovnání s loňským rokem, kdy na zemi ještě ležel sníh, byli návštěvníci spokojeni. Na jarmarku jako obvykle nechyběly stánky s velikonočním 
a jiný zbožím. Novinkou pak byla expozice, která představila připravované Muzeum včelařství Moravského krasu. Pro návštěvníky se v bývalém kul-
turním domě ve Veselici otevře příš   rok.  Foto Michal Záboj
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Mladí filmaři z Letovic 

dokončují netradiční horor
Radim Hruška

Letovice - Na počátku byl Pro-
ject, krátkometrážní fi lm, se kte-
rým fi lmaři z letovického Mirax 
Studia získali řadu ocenění, včet-
ně prvního místa v hrané kategorii 
prestižního festivalu PAF Praha. 
Námět se mladým tvůrcům zdál 
natolik dobrý, že se ho rozhodli 
rozšířit na celovečerní horor Un-
titled Project, který je nyní těsně 
před dokončením. 

Vznikající fi lm je výjimečný 
především technikou natáčení 
a střihem. „Chtěli jsme natáčet tak-
zvaně z první osoby. Tedy tak, aby 
divák viděl to, co ve skutečnosti 
vidí také herec. Museli jsme proto 
kompletně vymyslet technické ře-
šení. Nakonec jsme použili kame-
ru, kterou měl herec umístěnou na 
hlavě. Používáme také minimum 
střihů,“ popsal režisér, scénárista 
a herec Daniel Skřipský s tím, že 
touto technikou zatím nikdo celo-
večerní fi lm nenatočil. 

Auto se srazilo s autobusem, řidička zemřela

Blanskem prošel po 75 letech 
průvod s klapačkami

To také způsobilo, že natá-
čení bylo velmi náročné. „Na 
place“ totiž nemohl být kromě 
herců nikdo jiný. „Museli jsme 
jim vysvětlit, co přesně chce-
me, ale výsledek jsme viděli, až 

byla celá scéna natočená. Často 
se proto musely jednotlivé obra-
zy přetáčet. Stačilo, aby si herci 
nevšimli například stínu, který 
vrhala kamera na hlavě, a muse-
lo se jet znovu,“ vysvětlil druhý 

člen týmu Milan Letocha (režie, 
kamera, scénář, střih a herec). Jak 
řekl, padla poslední klapka a nyní 
se pracuje na animacích a dalších 
vizuálních efektech, které vytváří 
Tommy Nilsson ze Švédska. 

Děj hororu je situován do 
domu, kde se odehrávají různé 
paradoxy. Je postaven na tom, že 
do něj přijíždějí dva fi lmaři točit 
horor. Nejedná se o klasický ho-
ror s různými skřeky a děsivými 
scénami. „Divák bude přinucen 
přemýšlet o ději, ponořit se do 
vlastního nitra a objevit strachy 
v sobě samém. Ocitne se totiž 
v propleteném uzlu možných ča-
soprostorových paradoxů s velmi 
hrůzostrašným podtextem. Ne-
musí se ale bát vážného a těžkého 
tématu. Film obsahuje také hu-
mor, který děj odlehčuje. Každý 
si v něm najde něco svého – tro-
chu hororu, zábavy i sci-fi ,“ dodal 
Letocha.

Rozhovor s fi lmaři přineseme 
v příštím čísle Zrcadla.

 Foto Mirax Studio Foto Mirax Studio

Lysice - Vážná dopravní nehoda 
v sobotu 19. dubna na několik ho-
din uzavřela hlavní tah z Brna do 
Svitav. Na silnici I/43 nedaleko od-

bočky na Lysice se před polednem 
srazilo osobní auto s autobusem. 
Čtyřiačtyřicetiletá řidička vozidla 
značky Kia na místě zemřela. „Ři-

dička z dosud nezjištěných příčin 
vjela do protisměru, kde narazila 
do linkového autobusu,“ popsa-
la nehodu blanenská policejní 

mluvčí Iva Šebková. Jak dodala, 
v autobuse navíc těžce zranily dvě 
ženy. Do nemocnice je přemístil 
vrtulník.  (moj)

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR

Lysice - Restaurátoři ve čtvrtek 
přivezli na zámek v Lysicích opra-
venou sochu Herkula. Jeřáb ba-
rokní skulpturu usadil zpět na její 
místo před vchodem do památky. 

Herkules je stejně jako ostat-
ní čtyři sochy na mostě vytesán 
z pískovce. Podepsaly se na něm 
léta strávená pod širým nebem 
a částečně i vandalové. „Soše chy-
běly některé části, třeba na jejích 
prstech,“ podotkla kastelánka ly-
sického zámku Martina Rudolfová 
s tím, že obnova Herkula přišla na 
asi sto tisíc korun.

Svůj lesk znovu socha získala 
v restaurátorské dílně. Před dvě-
ma roky už správa zámku nechala 
opravit Apollóna, který stojí po 
pravici Herkula.  (moj)

Socha Herkula se vrá  la na most 
před lysický zámek

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Blansko - Blanenští skauti obnovili historickou tradici klapání ve 
městě. Naposledy vyrazili klapači do ulic ještě za první republiky. 

Na Velký pátek ve tři hodiny odpoledne se skauti s klapačkami v ruce 
vydali od kostela svatého Martina přes Wanklovo náměstí, kolem zámku 
až ke hřbitovu a jinou trasou přes střed města pak zase zpět.

„Proběhla jedna krátká zkouška, kde jsme si jenom řekli základní in-
formace. Je to takový trošku improvizovaný první ročník, ale myslím 
si, že to všichni zvládneme,“ řekl těsně před tím, než průvod dvacítky 
klapačů vyrazil, jeden z blanenských skautů Honza.

Podle pamětníků se naposled v Blansku klapalo těsně před druhou 
světovou válkou v roce 1939. Tradici tak skauti obnovili po pětasedm-
desáti letech. 

Do ulic chtějí s klapačkami i vyrazit i příští rok. „Budeme klapat zase 
a zveme všechny, aby příště šli s námi,“ dodal vedoucí Skautského stře-
diska Blansko Jan Pořízek.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Koncert. Zpěvák Daniel Hůlka před týdnem přijel do Adamova, aby míst-
ním i přespolním zazpíval. Jeho vystoupení se skládalo ze tří čás  . Úvod 
patřil církevním písním, následovaly arie z muzikálů a nakonec zaznělo 
několik známých písniček. Zpěváka doprovázel klavírista Mar  n Rada. 
Oba zaplněný kostel svaté Barbory odměnil bouřlivým potleskem. 
 Foto Marta Antonínová
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Michal Záboj

Boskovicko - Celníci objevili 
v restauraci v Boskovicích stov-
ky litrů nezdaněného alkoholu. 
Lihoviny našli v lahvích i bare-
lech mezi stavebním materiá-
lem, odpadem a potravinami pro 
kuchyni.

Celníci v pondělí zajistili 69 
šestilitrových barelů bez etikety 
a kontrolní pásky s čirou teku-
tinou. Při orientačním měření 
zjistili, že obsahuje přibližně 35 
procent etanolu. Dále našli 2 388 
označených lahví s obsahem růz-
ných lihovin.

Sklad restaurace v Boskovicích 
ukrýval nezdaněný alkohol

„Provozovatel restaurace nebyl 
schopen doložit jakékoliv dokla-
dy o nabytí zboží. Dle jeho výpo-
vědi mu lihoviny nepatří, údajně 
si je tam uskladnil jeho známý,“ 
uvedla mluvčí jihomoravského 
celního úřadu Lada Temňáková. 

Celníci tekutiny zajistili. 
Dohromady se jednalo o 740 lit-
rů lihovin, z toho 410 litrů neby-
lo označeno kontrolní páskou. 
„Únik na spotřební dani byl před-
běžně vyčíslen na 70 tisíc korun,“ 
dodala mluvčí s tím, že majiteli 
kromě propadnutí věci a doměře-
ní dlužné daně hrozí i pokuta až 
pět miliónů korun.  Foto archiv Foto archiv

Radim Hruška

Olešnice - Stoleté výročí 
vypuknutí 1. světové války si 
připomenou také obce Olešnicka, 
Kunštátska a Lysicka. Ve spolu-
práci s Jihomoravským krajem 
totiž připravují vydání nové pub-
likace, která bude mapovat osudy 
lidí z regionu během tzv. velké 
války.

Publikaci 1. světová válka 
a kunštátský okres napsal oleš-
nický starosta a autor řady regi-
onálních učebnic Zdeněk Peša. 
Jak říká, bude plná dobových 
fotografi í a bude se zabývat udá-
lostmi až do těch detailů, kolik 
odešlo z jednotlivých obcí vojá-
ků na frontu, kolik jich padlo 
a podobně. 

„Knížka mě provázela poslední 
rok, kdy jsem ji psal, a v součas-
né době se připravuje k tisku. Do 

července by měla vyjít v tisíco-
vém nákladu. Obsahuje spoustu 
vzpomínek tehdejších účastníků 
války, jejich dětí a příběhů, které 
jim vyprávěli jejich předci,“ uve-
dl Zdeněk Peša. 

Publikace obsahuje také řadu 
dobových dokumentů, dopisů 
z fronty a dalších. V řadě případů 
jsou to velmi dojemné záležitos-
ti. Jako například dopisy zdrce-
né manželky a matky čtyř dětí 
vojáka padlého na Piavě, která si 
dopisuje s feldkurátem, který si 
i přes množství padlých našel čas 
na povzbudivé dopisy. 

„Pro řadu lidí, kteří se zabývají 
historií nebo si pamatují vyprá-
vění svých předků, bude kniha 
možností si dění před sto lety 
oživit. Při přípravě mně velmi 
pomohla veřejnost, především 
olešnická, to ale neznamená, že 
bude knížka zaměřená jen na úze-

Knížka přiblíží pohnuté osudy lidí 
za první světové války

mí jedné obce. Podobné příběhy, 
často tragické, se totiž odehrávaly 
prakticky všude. Myslím si, že je 
potřeba tyto věci připomenout, 

protože lidé si často neuvědomu-
jí, že vstupem do 1. světové vál-
ky se zcela změnil svět,“ doplnil 
Zdeněk Peša.

 Ilustrační foto www.olesnice.cz Ilustrační foto www.olesnice.cz

Blansko - Dvacítka vodicích 
psů pro nevidomé se v pátek 
postavila na start tradiční soutěže 
Cesta ve tmě. Během tratě cent-
rem města museli přesvědčit, že 

dokážou bezpečně vést neznámým 
terénem. Na cestě psy a jejich 
pány bedlivě kontrolovali porotci. 
Zaměřili se na reakce čtyřnohých 
průvodců na povely, na poslušnost 

i na vzájemnou souhru mezi zvíře-
tem a člověkem.

„Nad to všechno se hodnotí 
také spolupráce mezi nevidomým 
člověkem a vodicím psem, to jak 

na sebe vzájemně reagují a jak 
poslouchají jeden druhého,“ podo-
tkla Lenka Pláteníková z pořádají-
cího občanského sdružení Vodicí 
pes.   (moj)

V Blansku soutěžili vodicí psi pro nevidomé

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

Blansko - Je ráno, středa 16. 
dubna, po šesté hodině ranní. 
Jasný signál pro rybáře. Pozor, 
jdeme k řece. V případě Blanska 
a přilehlého okolí ke Svitavě. 
Důležité je datum bez ohledu na 
to, na který den vychází. Začíná 
pstruhová sezóna.

„Letos jsme vysadili tři met-
ráky pstruha duhového celkem 
na patnácti místech řeky. Rybu 
bereme na Skalním mlýně,“ uve-
dl hospodář organizace Miroslav 
Odehnal. Další zarybnění pak 
tvoří třeba malí lipani a ostroret-
ky. „Z našich zdrojů pak dodá-
váme pstruha potočního, kterého 
odchováváme na potocích naše-
ho revíru,“ dodal.

Od šesti hodin byl u řeky 
veterán Michal Král z Blanska. 
„Mám ale zatím smůlu. Nic 
mi ani neťuklo,“ smál se. Jak 
dodal, takto se ale všem nevedlo. 
„Kolem mne jsem úlovky viděl. 

Rybářům začala pstruhová sezóna
I štiku jeden kolega vytáhl,“ 
poznamenal.

Pstruhová sezóna odstartova-
la. Oproti jiným rokům ale řeka 

příliš od rána obležena nebyla. 
„Jednak je všední den, jednak 
docela velká zima,“ viděl příčinu 
Odehnal.  (bh)

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Bodovali 
v soutěži 

Historické 
město roku

Boskovice - Město Boskovi-
ce získalo cenu ministryně pro 
místní rozvoj v soutěži Historic-
ké město roku 2013. Společně 
s tímto oceněním poputuje do 
boskovické pokladny sto tisíc 
korun. Soutěže se v letošním 
roce zúčastnilo 51 měst z 270, 
která na svém území mají památ-
kovou rezervaci nebo památko-
vou zónu. 

O titul Historické město roku 
se soutěží od roku 1994. Celým 
názvem se soutěž jmenuje Cena 
za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace městských 
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón, což 
naznačuje, o co přesně v soutěži 
jde.  (hrr)

Přednáška - Co dnes děti 
potřebují od nás dospělých

Boskovice - W-iniciativa Boskovice, z.s. zve všechny zájemce na 
přednášku Wolfanga Sassmanshausena s tématem Co dnes děti potřebují 
od nás dospělých, která se koná ve středu 7. května od 17 hodin v bosko-
vické restauraci Pod zámkem.

Dr. Wolfgang Saβmannshausen se narodil v roce 1952, má čtyři děti 
a dvacetiletou praxi na střední sociálně-pedagogické škole, která slouží 
zároveň jako školící středisko pro waldorfské pedagogy. V roce 1991 ini-
cioval vznik waldorfského semináře pro předškolní pedagogiku v České 
republice. Působí jako poradce pro školky a lektor v Německu a v dal-
ších státech světa.

Na přednáškách hovoříte o pravidlech, která dělají z člověka dob-
rého pedagoga. Mohl byste o nich něco říci? Jaké vlastnosti jsou 
důležité pro někoho, kdo by chtěl být učitelem?

 Zaprvé jako pedagog v dnešní době musím mít na prvním místě zájem 
o potřeby dítěte. Nikoli zájem o to, čím dítě vybavit pro současnou spo-
lečnost. To není pedagogická otázka. Pedagogika znamená odpovídat na 
potřeby a otázky dětí. Druhý krok je, poctivě se snažit dělat to, co vypo-
zoruji u dětí. A třetí – a to zdůrazňuji – musím pracovat sám na sobě, být 
ochoten se měnit, protože to je jeden z nejdůležitějších úkolů pedagoga. 

Vypadá to jednoduše, ale je to úkol na celý život…
 Ano, z jedné strany to vypadá snadně; z druhé strany je to pořád nová, 

láskyplně kritická, práce na sobě samém. Největší úkol je být sám sebou, 
být autentický. To, co dělám, opravdu chtít dělat, to, co myslím, si sku-
tečně myslet, a nebýt otrokem jakýchkoli úkolů či zakázek. Někdy je to 
velmi těžké. Třeba pokud se pedagog musí podřídit různým požadavkům 
například vzdělávacího systému, zaměstnavatele apod. Pak vzniká dile-
ma. Rozumím tomuto dilematu, se kterým se setkáváme znovu a znovu. 
Ale ve skutečnosti toto dilema žádným dilematem není. Je to jedno, kde 
jsem, jaká pravidla jsou z vnějšku dána. Můj vnitřní vztah k dětem vždy 
určuji jen já sám – pokud chci. Někdy je to snazší, jindy těžší. Ale vždy 
to jde. 

Co je podle vás důležité pro člověka, který by chtěl studovat peda-
gogiku a jak by měla vypadat ideální univerzita pro budoucnost 
pedagogické profese?

 Především bych každému budoucímu pedagogovi přál, aby se mohl 
hodně vzdělávat umělecky. Umění je nejdůležitější. Tím se probudí 
vnitřní život a fantasie – to bude potřebovat budoucí pedagog nejvíce. Za 
druhé, sestavil bych vzdělávání ve formě projektů. Student by si vybral 
projekt a v něm pak rozvíjel otázky koncepce, odpovědnosti, fi nancování 
atd. – vše, co k tomu patří, ve vztahu k reálnému životu. 

 W-iniciativa Boskovice, z.s.

Z  
Chrudichromy v proměnách času

V sobotu 5. dubna proběhlo v kulturním domě v Chrudichromech 
zahájení druhé výstavy fotografi í Chrudichromy v proměnách času, kte-
rou připravilo občanské sdružení Chrudichromský šípek. Výstava se ten-
tokrát zaměřila na období 1950 – 2000. 

Cílem výstavy bylo připomenout si, jak se měnila tvář obce a jak žili 
její obyvatelé v 2. polovině minulého století. Hodně návštěvníků zaujaly 
fotografi e rekrutů a vojáků. Na společných fotografi ích z odvodů totiž 
našli značnou část starší mužské populace Chrudichrom. Školní fotogra-
fi e zase připomněly jednotřídku v Chrudichromech a na třídní fotografi i 
ze základní devítileté školy z roku 1967 se usmívalo hned několik žáků 
z Chrudichrom. Vitrína s názvem Zvyky a tradice zahrnovala vánoční, 
velikonoční a maškarní tématiku. Hodně fotografi í zachycovalo život 
našich spoluobčanů, jejich kulturní, sportovní a cestovatelské zážitky. 
Bohatě zastoupená skupina fotografi í Bezstarostná jízda vystihovala 
naše zaujetí pro všechno, co má kola. Zajímavá vozidla jsme mohli oku-
kovat i v reálu díky malé výstavě veteránů na nádvoří kulturního domu. 

Kromě fotografi í byly na výstavě k vidění i staré doklady, zajímavé 
dokumenty a dobové předměty. Vitríny a panely s fotografi emi doplnila 
interaktivní mapa, u které si návštěvníci mohli udělat rekapitulaci chru-
dichromského místopisu, hledat svůj dům a umisťovat staré i současné 
fotografi e domů a částí obce tam, kam podle nich patří. 

 Za Chrudichromský šípek o.s. Radomíra Měkutová

Sklo a textil trochu jinak
V Galerii Kruh na 

náměstí Svobody v Blan-
sku byla zahájena slav-
nostní vernisáží výsta-
va originální výtvarné 
tvorby Ivany Škrancové. 
Autorka, spolupracující 
s řadou galerií a kul-
turních organizací, se 
specializuje na malbu 
na skle a textilu. Její 
díla jsou velmi půvabná 
a nesou v sobě nejen krá-
su uměleckého výtvoru, 
ale také užitnou hodno-
tu. Kromě dekorativních 
skleněných vitráží, které 
mohou být ozdobou a chloubou každého moderního interiéru, vytváří 
paní Škrancová skleněné malované hodiny, ale hlavně módní textilie pro 
slečny a paní. Každá její halenka, sako či malované šaty jsou jedineč-
ným originálním skvostem, který nenajde na celém světě dvojče. Všech-
ny nesou jen jeden společný znak - autorčin neopakovatelný umělecký 
rukopis.

 Velmi zajímavý je původ malovaných textilií. V dřívějších letech Ivana 
Škrancová spolupracovala s fi rmou vyrábějící kvalitní bavlněná trička, 
do kterých pak vkládala svoji uměleckou fantazii. Tento zdroj kvalitních 
látek bohužel již není k dispozici, ale autorka s důvtipem sobě vlastním 
našla novou originální cestu. Vyhledává starší kvalitní oděvy a těm vde-
chuje svou malbou nový život. Její textilie jsou tak nejen krásné, origi-
nální, ale i cenově dostupné. 

Autorčiny vitráže mají tvar čtvercových kachlíků a malba na nich 
je většinou impresionisticky laděnou směsicí abstrakce a barev, někdy 
s drobnými konkrétními prvky, jako květiny či barevné listy. Všechny 
upoutávají na první pohled a divák se často jen těžko rozhoduje, která 
se mu vlastně líbí nejvíce. Barevné kombinace jsou rozmanité a milovník 
umění si může svoji vitráž vybrat například i podle barev interiéru, do 
kterého ji chce zavěsit jako mimořádně estetický doplněk.

 itráže, hodiny a textilie paní Ivany Škrancové každého diváka pohladí 
po duši a prosvětlí jeho sváteční i všední dny. Pracovníci Galerie Kruh 
v Blansku zvou všechny milovníky výtvarného umění k návštěvě prodejní 
výstavy, která potrvá do 3. května. Naděžda Formánková



Radim Hruška

Kunštát - Lidé mířící na kun-
štátský zámek mají od minulého 
týdne k dispozici moderní ná-
vštěvnické centrum. Za zhru-
ba jeden a půl milionu korun se 
podařilo upravit bývalé výstavní 
prostory. Kromě moderní kasy 
naleznou návštěvníci v novém 
centru také posezení, toalety, 
dotykový informační panel nebo 
úschovnu zavazadel.

Společně s návštěvnickým cen-
trem představili na zámku také 
zbrusu novou publikaci Průvodce 
krajinou hradů, která mapuje pa-
mátky a jejich okolí od třináctého 
století. Na její tvorbě se podíleli 
Michal Konečný, Aleš Flídr a kas-
telán kunštátského zámku Radim 
Štěpán. Podle autorů se jedná 
o důležitý počin, protože v hledáč-
ku historiků jsou často jen samot-
né stavby, ale jejich okolí zůstává 
opomíjeno. Čtyřsetstránková pu-
blikace se zaměřuje také na rod 
pánů z Kunštátu, který se díky své 
stavitelské činnosti významně po-
dílel na proměně krajiny.

„Z odborného hlediska je dů-
ležité, že v knize byly poprvé 
zhodnoceny románské a gotické 
kostely v okolí, které velmi sou-
visí s kolonizací krajiny a s mocí 
panských rodů. Publikace obsa-
huje mimo jiné také představení 
jednotlivých hradů z povodí řek 
Svitavy a Svratky v souvislosti 
s jejich zasazením do krajiny,“ 
uvedl jeden z autorů Michal Ko-
nečný.
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Na kunštátském zámku 

otevřeli návštěvnické centrum

V regionu opět jezdí cyklobusy
Michal Záboj

Blanensko, Boskovicko - Cyk-
listé opět mohou ke svým cestám 
využívat cyklobusy. V regionu až 
do konce září jezdí čtyři linky, 
což je nejvíce z celého Jihomo-
ravského kraje.

Autobusy vybavené buď držá-
ky na kola, nebo přívěsnými vo-
zíky se stojany vyrážejí ve všední 
dny i o víkendech. Jejich obliba 
každoročně roste. 

„Naplněnost závistí hodně 
na počasí. Za pěkných dnů jez-
dí cyklobusy plně naložené, za 
horšího počasí už méně,“ říká 
Květoslav Havlík ze společnosti 
Kordis, která veřejnou dopravu 
v kraji organizuje.

Na Boskovicku jezdí cyklobu-
sy na linkách číslo 251 ze Skalice 
nad Svitavou do Jevíčka a čís-
lo 256 z Boskovic do Olešnice.  Foto Kordis JMK Foto Kordis JMK

Návštěvnické centrum. Foto Radim HruškaNávštěvnické centrum. Foto Radim Hruška

Autoři publikace. Foto Radim HruškaAutoři publikace. Foto Radim Hruška Úschovna zavazadel. Foto Radim HruškaÚschovna zavazadel. Foto Radim Hruška

Na Blanensku si mohou cyklisté 
svézt kolo na lince 231 z Blanska 
do Studnice a 233 z Blanska do 
Benešova. 

Pro kola platí v rámci Inte-
grovaného dopravního systému 
jízdné stejné jako pro dospělého 
cestujícího. Podle pravidel musí 
cyklisté své bicykly na stojany 
umístit sami, a to pod dohledem 
a podle pokynů řidiče. Nástup 
a výstup je možný jen ve spojích 
a na zastávkách, které jsou v jízd-
ních řádech označeny symbolem 
jízdního kola.

V Jihomoravském kraji jezdí 
cyklobusy ještě na linkách číslo 
642 z Bučovic do Kyjova, čís-
lo 423 ze Zastávky u Brna, přes 
Ivančice, Oslavany do Mohelnice 
a 932 z Veselí nad Moravou přes 
Suchov do Nové Lhoty. Cyklobu-
sy budou v provozu až do neděle 
28. září.

Kunštát obkrouží cyklotrasa 
Kunštát - Kunštát letos vybuduje okružní cyklotrasu kolem města. 

Na asi osmikilometrové naučné stezce bude několik zastavení s od-
počívadly a informačními tabulemi. 

Projekt se jmenuje Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo 
Kunštátsko a město při něm počítá s propojením stávajících cyklotras 
v okolí Kunštátu. „Trasy se budou hlavně upravovat a přizpůsobo-
vat. Nových úseků bude minimum,“ uvedl starosta Kunštátu Zdeněk 
Wetter (ČSSD). 

Novinkou ale budou odpočívadla a informační tabule na trase. 
Cyklisté se z nich dozvědí údaje o místních zajímavostech a paměti-
hodnostech, ale také o přírodě a o významných osobnostech města.

„Všude, kde cyklostezka povede, a kde bude v okolí něco zají-
mavého, tak na infotabulích bude o tom zmínka,“ dodal kunštátský 
starosta. Projekt přijde na asi tři milióny korun, ze kterých většinu 
činí dotace.  (moj)

Country. Známá bluegrassová skupina Poutníci zavítala v polovině 
dubna do Adamova. Příznivci kapely se zaposlouchali do známých pís-
niček a některé si i společně zazpívali.  Foto Marta Antonínová

Z  P  M
Dne 22. dubna 2014 dotlouklo 

srdce novinářského kolegy Pet-
ra Müllera z Blanska, který nás 
opustil ve věku 54 let. Narodil se 
v Giraltovcích na Slovensku. Vy-
studoval obor s maturitou důlní 
elektromontér ve Frýdku-Místku. 
Krátce pracoval na dole Staříč, 
pak v ČKD Blansko jako vodo-
hospodář. V tomto městě se usadil 
a zde začala jeho novinářská karié-
ra. Pracoval v Kulturním středisku 
města Blanska při výrobě Zpravo-
daje a jako kronikář. 

Po roce 1989 začal vydávat do-
dnes vycházející noviny Monitor, 
které po jeho onemocnění převzal 
jeho syn Martin. Patřil mu i repub-
likový časopis Houbař, mykologie 
byla jeho velkým koníčkem. Na veřejnosti byl známý i jako výborný 
zpěvák a muzikant ve skupinách Studioklub, Proton a Prorock. Velice 
miloval svoji rodinu – manželku, tři syny a čtyři vnoučata. Čest jeho 
památce.  (bh)

Z  

Veselé Velikonoce
Velikonoce jsou svátky jara, víry a tradic. Věřící si připomínají ces-

tu Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Křesťané Velikonoce slaví po prvním 
jarním úplňku. Letos tyto svátky připadají na konec dubna, když pěk-
né a příjemné předvelikonoční počasí potvrdilo, že jaro bývá nejhezčím 
a nejpříjemnějším ročním obdobím, kdy se vše po dlouhé zimě probouzí. 
První svátky v roce přinášejí vůni života.

Tyto svátky přišli tradičně zpěvem připomenout členové Nového sdru-
žení zdravotně postižených Letovice nejdříve dlouhodobě léčeným paci-
entům letovické nemocnice a následně také seniorům do Centra sociál-
ních služeb Letovice. Ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. 
Královcová s námi každoročně tuto dobročinnou návštěvu dlouhodobě 
léčených pacientů organizuje  a připravuje. Osobně se dění společně 
s vedením nemocnice zúčastňuje.

 Naši zpěváci za hudebního doprovodu pana Mifka zpívali velikonoční 
koledy a veselé písničky. Zúčastnění muži s pomlázkami plnili svoje po-
slání. Pacienti od nás obdrželi s láskou a od srdce pěkná perníková vej-
ce, když byli tímto dárkem mile překvapeni a někteří si s námi radostně 
zazpívali, čímž byl potvrzen smysl a účel naší návštěvy. 

Druhou předvelikonoční návštěvu jsme připravili v CSSL pro seniory 
tohoto domova. Zde s námi  předvelikonoční hudební a zábavné odpo-
ledne připravovali sociální pracovníci tohoto zařízení. Obyvatelům to-
hoto zařízení jsme připomněli příchod jarních svátků veselým pásmem 
písniček, říkanek, zábavným povídáním a krátkým tanečním zpestře-
ním. Zábavné odpoledne připravil a uváděl pan Lukeš společně s Emou 
Stehlíkovou. Naši zpěváci společně s harmonikou pana Mifka přispěli 
k dobré náladě přítomných. Odměnou pro účinkující byla dobrá nálada 
a společné zazpívání posluchačů. 

Perníky pro radost s připomínkou jara připravila ing. Konůpková. Po 
zásluze jí patří poděkování a uznání. Poděkování si také zaslouží přede-
vším všichni zúčastnění a organizátoři této záslužné a srdeční aktivity, 
kterou připravujeme ve prospěch a potěšení starší generace, ale také  
zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.  Borek

Vyznamenání boskovickým 
odbojářům

V poslední době 
řada členů okresní 
organizace Českého 
svazu bojovníků za 
svobodu dostala vý-
znamná ocenění nejen 
za účast v odboji, ale 
též i za dlouholetou 
práci ve svazu odbo-
jářů, za péči o váleč-
né veterány a za úsilí 
o ochranu státního 
majetku.

Krajský hejtman 
JUDr. Michal Hašek 
v lednu tohoto roku ocenil záslužnou zlatou medailí na 30 odbojářů ji-
homoravského kraje, z nichž řada byla z Boskovicka a Blanenska. Byli 
mezi nimi například ses. Abrahámová, ses. Štoudková, nebo bratři Ing. 
Doležal a br. Löffelman, z okresní organizace v Boskovicích. Další, bron-
zovou medaili krajského hejtmana obdržel br. Jaroš Nickelli, předseda 
okresního výboru organizace. Na Benešově u Boskovic byla slavnostně 
udělena zlatá medaile krajského hejtmana br. Ing. Kudovi, který se před-
tím pro nemoc nemohl dostavit do Brna.

Další medaile boskovickým odbojářům udělil Ústřední výbor ČSBS 
z Prahy. Do boskovické sokolovny je přijel našim odbojářům udělit po-
věřený člen ÚV ČSBS br. dr. Jan Kux. Čtyři bronzové medaile ÚV ČSBS 
obdržely za dlouholetou obětavou práci pro svaz sestry Oujeská, Kava-
nová, Kakáčová a Koktová. Stojí za pozornost připomenout, že například 
sestra Kakáčová mimo jiné je přímou pamětnicí a postiženou při vyhnání 
Čechů z Drahanské vysočiny německými okupanty. Zlatou medaili ČSBS 
udělil Ústřední výbor předsedovi OV dr. Jarošovi Nickelli zejména za 
úsilí o ochranu státního majetku v Rájci.

Po dlouhé době se tak boskovickým odbojářům dostalo zhodnocení 
jejich práce pro kraj i od centrálních orgánů.  OV ČSBS Boskovice



  6 ŠKOLY
Studen   se zúčastnili veletrhu 

fiktivních firem ve Vídni
Žáci třetího ročníku obo-

ru Obchodní akademie (OA3) 
se v rámci projektu EdTRANS 
zúčastnili mezinárodního veletr-
hu fi ktivních fi rem, který se konal 
2. 4. 2014 v reprezentačním sále 
Vídeňské radnice. 

My jsme však do Vídně vyrazili 
již 1. 4. v 8 hodin ráno. Po krátké 
procházce historickým centrem 
jsme se vydali ke Stephansdomu, 
kde na nás čekala skupinka stu-
dentů se dvěma učitelkami z part-
nerské školy BHAK&BHAS Wien 
10. Naši přátelé si pro nás připra-
vili „Rätselrallye“ – hru plnou 
úkolů a hádanek. Rozdělili jsme se 
do šesti skupinek a vydali se podle 
předem určené trasy plnit zadané 
úkoly. Například jsme měli opsat 
a přeložit nápis z domu, nebo zjis-
tit, která osobnost v tom kterém 
domě bydlela, či popsat fasádu 
moderního funcionalistického 
domu. Rally trvala dvě hodiny, 
start i cíl se nacházely nedale-
ko Stephansdomu. Protože jsme 
všechny úkoly v daném časovém 
limitu splnili, nezbylo, než vyhlá-
sit vítězi všechny zúčastněné 
“závodníky”. Na závěr hry jsme 
všichni vystoupali po 343 scho-
dech do vyhlídkové místnosti jižní 
věže Stephansdomu.

Poté jsme se vydali pěšky smě-
rem k radnici, kde od 15 hodin 
probíhala instalace a příprava 

stánků na zítřejší veletrh. Po 
dokončení přípravy stánku jsme 
si ještě prohlédli některé přístup-
né části obrovské novogotické 
radnice. 

Obchodování na veletrhu bylo 
zahájeno v 8 hodin. Zúčastnilo se 
ho 57 fi ktivních fi rem z několika 
zemí Evropy, kromě Rakouska 

např. fi rmy z Itálie, Bulharska či 
Ruska. Česko reprezentovaly čtyři 
fi rmy – dvě z naší školy, dále fi r-
my z Plzně a z Orlové.

Obchodování bylo náročné, 
uličky mezi stánky “praskaly ve 
švech”, ale díky velkému počtu 
obchodujících měly fi rmy vel-
ký obrat. Komunikace probíhala 

v anglickém a německém jazy-
ce, měli jsme tak jedinečnou pří-
ležitost, „otestovat“ naše znalosti 
angličtiny a němčiny v praxi.

Po slavnostním ukončení veletr-
hu v 15:30 jsme vyklidili stánek, 
rozloučili se s našimi kamarády 
a odjeli zpět do Boskovic.

 Mgr. Nataša Reitschmiedová

Velikonoční jarmark
V sobotu 12. března proběhl v prostorách naší školy tradiční VELIKO-

NOČNÍ JARMARK.  Na této akci si rodiče a přátelé školy mohli nakoupit 
různé velikonoční dekorace, které děti nebo nadšené maminky vlastno-
ručně vyrobily. Mezi nabízeným zbožím jste mohli najít malovaná vejce, 
pomlázky, papírové ovečky, slepičky, kuřátka, květiny, přáníčka a plno 
dalších krásných nápaditých výrobků. Každý si přitom mohl přijít na své. 
Děti s velkým nadšením prodávaly nejrůznější výrobky a měly radost, že 
se jejich práce líbila. Společně si potom mohly vyrobit několik drobných 
dárků v dílničkách. Milou atmosféru dotvářela všudypřítomná vůně domá-
cího cukroví, beránků, perníkových vajíček a zajíčků.

Výtěžek z této akce bude následně použit k fi nancování kulturních akcí 
pro žáky školy.  Pracovníci ZŠ Jabloňany

Předvelikonoční čas je tradič-
ně na Základní škole v Jedov-
nicích věnován projektům. Ani 
letos jsme neporušili tradici 
a připravili jsme pro žáky pátého 
až devátého ročníku dvoudenní 
projekt: „Bezpečně v kyberpro-
storu“. 

Vybrali jsme toto velmi aktu-
ální téma proto, že stále častěji 
slyšíme nejen v televizi, ale čte-
me i na stránkách tisku, jak jsou 
děti právě ve věku 11 až 15 let 
lehce přes internet zranitelné. 
Proto jako škola cítíme povin-
nost žáky dostatečně informovat 
a poučit „jak nenaletět“.

V úterý 15. dubna jsme začali 
besedou s poručíkem Mgr. Ali-
cí Musilovou z Policie České 
republiky. Původně plánovaných 
60 minut besedy se prodloužilo 
na dvojnásobek, protože beseda 
proložená krátkými videi a spo-
ty byla velmi zajímavá. Mgr. 
Musilová nás seznámila nejen 
s teorií kyberšikany, závislos-
tech na hrách a internetu, ale 
i s právními dopady jednotli-
vých přestupků a trestních činů. 
Speciální čas věnovala sociál-
ním sítím. Několikrát zdůrazni-
la fakt, že vše co člověk zveřejní 
na Facebooku se stává majet-
kem facebooku, a tím pádem 
se všemi informacemi, fotkami 
atd. může Facebook nakládat 
dle svého uvážení. Asi nejvíce 
nás překvapil fakt, že nejnebez-
pečnějším údajem na sociálních 
sítích je fotografie obličeje.

Pro nás byly především vel-
mi poučné skutečné kauzy, kte-
ré Česká policie v souvislosti 
s kyberprostorem řešila.

Ve středu 16. dubna pokračoval 
projekt v jednotlivých třídách, 
ve kterých vyučující přizpůso-
bili danou tematiku věku dětí. 
V některých třídách se pracovalo 
ve skupinkách, v jiných se dis-
kutovalo, rozebíraly se skutečné 
příběhy….- vše na téma: „rizika 
virtuální komunikace“.

Dostatek času jsme věnovali 
i prevenci rizikového chová-
ní a poradili jsme dětem, kde 
mohou v případě potřeby najít 
pomoc.

Věříme, že si děti z projektu 

Bezpečně v kyberprostoru
odnesly mnoho informací, které 
jim i v budoucnu budou k  užit-
ku.   Vedení ZŠ Jedovnice

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

izrcadlo.eu

Malé floristické tvoření
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci se Základní školou v Černé 

Hoře, připravili a uskutečnili 11. dubna, pod taktovkou fl oristy pana Mila-
na Dopity, malé předvelikonoční tvoření.

Všichni jsme se sešli v přízemí základní školy. Většinu „fl oristů“ tvořili 
děti s rodiči. Někteří dospělí, si přišli jen poslechnout rady či načerpat 
inspiraci a dozvědět se něco nového.

Na začátku kurzu pan Dopita předvedl možnosti dekorací, pracovní 
postupy a seznámil nás s druhy květin, rostlin a používanými materiály.

Každý si donesl to, z čeho si chtěl vytvořit velikonoční ozdobu, dle 
svých zdrojů a představ. A pak začalo vlastní tvoření. Kdo byl aktivněj-
ší, děti či rodiče, nebylo podstatné. Všichni se pustili s vervou do práce 
a výsledek nenechal na sebe dlouho čekat. 

Pravda, někteří chlapci si trochu postavili hlavu a žádné pletení pomláz-
ky! Nepomohly ani sladké úplatky. Nicméně tatínci trpělivě a s klidem své 
děti zastoupili. V případě potřeby pan Dopita poradil či pomohl. 

V zásobě jsme měli zdarma připravené různé malé ozdoby, pro případ, 
že by někomu něco chybělo. Ocenění pro nejlepší malé i velké fl oristy 
bylo připraveno, spolu se sladkou odměnou pro ostatní. A kdo byl nejlep-
ší? Oceněni byli všichni, malí i velcí, kdo si přišli vytvořit Jaro doma. 

Věřím, že se nám podařilo připravit pro všechny příjemné páteční před-
velikonoční odpoledne. 

 Ing. Naděžda Šabrňáková, Sbor pro občanské záležitosti Č. Hora

Noc s Andersenem v Benešově
Letošní Noc s Andersenem, která se konala 4. 4. 2014 si děti první 

a druhé třídy užily.
Pro žáky první třídy začala už odpoledne slavnostním pasováním 

na čtenáře v obřadní síni Obecního úřadu v Benešově. Děti však 
před tím musely předvést čtenářské dovednosti a složit slib čtenáře. 
Ten pak stvrdily podpisem na pergamen. Pasování se ujali vyslan-
ci pohádkové říše, princ a princezna. Největší radost děti měly 
z diplomů a z knížky „Všechno letí, milé děti” s osobním věnová-
ním autora pana Jiřího Fixla. Potom už na děti a jejich rodiče čekala 
v nových prostorách knihovny paní Jaroslava Kolářová, která také 
večer přišla přečíst dětem nové příběhy Zdeňka Svěráka z knihy 
„Pan Buřtík a pan Špejlička”.

Rodiče s dětmi se rozloučili až ve třídě po ozdobení pohádkové-
ho stromu. Maminky i tatínkové četli pohádky, vystřihovali, lepili, 
radili dětem s malováním pohádky, a tak se strom každému povedl. 
Jednu pohádku jsme si promítli, další se pak četly, dokud všichni 
neusnuli. Po probuzení se děti pustily do pátrání po princezně na 
hrášku, která usnula ve školní družině. Pozvali jsme ji na koblížek 
a princezna dětem za odměnu rozdala památné pohlednice na Noc 
s Andersenem. A pak už všichni spěchali domů podělit se s bohatý-
mi zážitky. Vždyť pro některé to byla první noc bez rodičů.

Žáci druhé třídy si připomněli Mezinárodní den dětské knihy náv-
štěvou Městské knihovny v Boskovicích, kde pro ně byla připravena 
beseda s názvem „Čtvrtek není jen den v týdnu“. Zábavnou formou 
se seznamovali s tvorbou spisovatele Václava Čtvrtka a jeho ilustrá-
torů. Noc s Andersenem se pro druhou třídu otevřela následující den 
vyšetřováním detektivních případů s komisařem Vrťapkou. Komi-
sař Vrťapka je psí detektiv ze stejnojmenné knihy Petra Morkese. 
Společně s ním žáci vypátrali zloděje vzácné zlaté sošky památného 
buvola, ztraceného pádla a ohromného Tórova kladiva. Sobotní ráno 
si druháci zpestřili hledáním pokladu, který jim komisař v budově 
školy schoval. Za jejich skvělé detektivní schopnosti byli odměněni 
diplomy a průkazy detektiva. 

 Mgr. Edita Zatloukalová a Mgr. Ivana Koudelková
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Koudelka třikrát překonal brankáře

Neděle 4. května v 16.30 hod.
Ráječko – Kuřim

Středa 7. května v 16.30 hod.
Blansko – Bystrc

Čtvrtek 8. května v 16.30 hod.
Ráječko – Ivančice

Neděle 11. května v 16.30 hod.
Ráječko – Znojmo

Pozvánka na fotbal

Výborný začátek. O velikonočním víkendu se motocyklová závodnice 
Romana Tomášková ze Svaté Kateřiny letos poprvé postavila na start 
závodu. Stalo se tak v Brně na Masarykově okruhu při příležitos   Jarní 
ceny Brna silničních motocyklů. Díky celé řadě technických problémů, 
které její tým provázely celou sobotu během treninků, nebylo vůbec 
jasné, jak se závodnici bude v nedělním závodě dařit. Vše nakonec 
dopadlo dobře a Romča projela cílem na pěkném druhém místě, když 
po horším startu svedla několik vítězných soubojů se zahraničními 
konkurenty. Za čtrnáct dnů ji čeká cesta k prvnímu letošnímu závodu 
seriálu Alpe-Adria do Itálie. (vj)  Foto Miloš Rejman

Brno - O minulém víkendu se konal v Brně krajský přebor v jachtin-
gu v lodní třídě Optimist a Laser 4,7. V sobotu za velmi nepříjemného 
poryvového větru se odjely čtyři těžké rozjížďky a v neděli pro změnu ve 
slabém větru pouze jedna. Blanenští jachtaři si zde nevedli vůbec špatně. 
V kategorii mladší žáci skončil Martin Kubík na druhém místě za Petrem 
Hálou jezdícím za Kladno, tím také získal titul přeborníka kraje. Kristý-
na Šebková obsadila sedmé místo. V lodní třídě Laser 4,7 obsadil Martin 
Šebek třetí místo. Závodníci v lodní třídě Evropa jeli na Moravský pohár 
do Chomoutova u Olomouce, kde vybojovala Martina Švancarová třetí 
místo. (bh)  Foto archiv

Mladí jachtaři se 
utkali v Brně

Erik Řezník
Bohumil Hlaváček

Teplice, Benešov - Závodníci 
Moravec Teamu absolvovali první 
závod Českého poháru horských 
kol, který se uskutečnil minulou 
sobotu v severočeském lázeň-
ském městě Teplice. Trať doslova 
namotaná v lesoparku obsahovala 
spoustu náročných příkrých stou-
pání a sjezdů s ostrými vracečka-
mi, kořeny a kameny. Při pátečním 
deštivém a tedy i blátivém trénin-
ku se náročnost okruhu ještě náso-
bila. V sobotu však již nepršelo 
a vykukovalo sluníčko, což trať 
oproti tréninku trochu zlehčilo 
a přidalo na rychlosti. Žáci a žáky-
ně startovali jako první kategorie 
a na zkráceném okruhu se jich 
prohnalo téměř sto. Obě katego-

rie musely absolvovat dvě kola, 
zatímco moravcovské dívky Tere-
za Obořilová (8.) a Anna Zemán-
ková (15.) byly v cíli spokojené, 
žáci Tomáš Tlamka (44.) kvůli 
defektu a Michal Šmída (51.) po 
pádu s uvolněným zadním kolem 

bojovali nejen se soupeři, ale pře-
devším s technikou.

Kategorie Expert patří mužům, 
kteří pracují či studují a nemají tak 
profesionální zázemí pro absol-
vování přípravy a závodů v elitní 
kategorii. I zde má Moravec Team 

kvalitní zástupce Tomáše Tlamku 
(4.), který od začátku jezdil ve 
vedoucí skupině, aby v posledních 
metrech závodu na tři plnohod-
notná kola přijel se ztrátou pou-
hých 14 sekund. Petr Bořil (6.) se 
už v pátek necítil dobře. Možná 
nastupující viróza naštěstí neza-
bránila jeho startu a v cíli z toho 
bylo pěkné 6. místo, se kterým ale 
Petr spokojený nebyl.

Druhým rokem se v kadetech 
15-16 let pohybuje Dominik 
Prudek (11.). Výborný technik 
získával v technických pasážích 
a ztrácel v náročných výjezdech. 
Ztráta 3 minut na vítěze v třičtvr-
těhodinovém závodu a především 
jedenáctá příčka je vynikajícím 
výsledkem. Na druhé straně star-
tovního pole se pohyboval nová-
ček Jan Šmída (52.), který po 

loňských Boskovicích startoval 
v Českém poháru teprve podruhé 
a prozatím sbírá zkušenosti s takto 
náročnými závody.

Náročných pět okruhů jeli juni-
oři, se závodem přes 1:15 se muse-
li vypořádat i naši dva prvoročáci. 
Lépe se vedlo Jiřímu Štěpaníkovi 
(30.), který se dostal do bodované 
třicítky nejlepších, o něco hůře 
pak Patrikovi Kolářovi (37.). Loni 
poprvé absolvoval juniory i Lukáš 
Gregor, který jako jediný z výpra-
vy nedojel do cíle.

Vrcholem pohárového dne 
pro Moravec Team byl rozhod-
ně společný start žen, juniorek 
a především kadetech. Do biko-
vého pelotonu nejdříve zasáhla 
v elitních ženách Eva Zemánková 
(33.), která po odmlce způsobené 
vleklými zdravotními potížemi 

v silné konkurenci závodnic ze 
šesti států neměla moc šancí pro-
bojovat se více dopředu. Opravdu 
zlatým hřebem byl pro tým závod 
kadetek. Stejně jako v cyklokrosu 
i na horských kolech se souboj 
zúžil jen na dvojici Denisa Luke-
šová a Adéla Šafářová (1.), v obou 
kolech stále spolu a na cílové pás-
ce fi niš s pouhopouhými 4 sekun-
dami rozdílu ve prospěch Adély. 
I druhá kadetka Věra Nezvedová 
(21.) dorazila ve zdraví do cíle. 
Celý pohárový program uzavírali 
elitní muži na čele s olympijským 
vítězem Jaroslavem Kulhavým. 
Do této skupiny přímo Moravci 
nezasahují, ale už zde mají svého 
odchovance Radima Kováře (25.), 
který navíc patří ještě do kategorie 
pod 23 let, kde skončil v cíli na 10. 
místě.

Adéla Šafářová vyhrála Český pohár horských kol v Teplicích

První Adéla Šafářová. Foto Erik ŘezníkPrvní Adéla Šafářová. Foto Erik Řezník

Blansko – Bohunice 1:1. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bohunice 1:1. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Polná, Blansko - Dvě remízy 
pro blanenské divizní fotbalisty. 
Ta v Polné možná byla nadstan-
dardem, doma se naopak pře-
mýšlelo spíše o plném bodovém 
zisku. Nicméně se zdá, že hlavní 
jarní cíl, kterým je pro mladý tým 
kolem Jiřího Hajského záchrana, 
by mohl být určitě reálný.

FK Blansko – Tatran Bohu-
nice 1:1 (0:1). Branka: 70. Kou-
delka. Blansko: Juran – Grom-
ský, Müller, Čoupek, Buchta (46. 
Hansl) – Horáček (46. Zouhar), 
Šplíchal, Nečas, Pospíšil – Trtí-
lek, Koudelka. 

Malou předehrou utkání byl 
slavnostní výkop populárního 
fotbalisty a baviče Petra Švan-
cary, který absolvoval v Blansku 
i autogramiádu a poločasový roz-
hovor na ploše. Pak se již rozběhl 
divizní boj o body. Již v 6. minutě 
mohl rozradovat domácí příz-
nivce Trtílek, který ale Čoupkův 
centr poslal hlavou těsně vedle. 
Blansko mělo jednoznačně více 
ze hry, ale z první vážnější akce 
v 16. minutě otevřeli skóre hosté 
Damborským. Krásný fotbalový 
moment přišel ve 23. minutě, kdy 

se Trtílek uvolnil díky přehození 
sama sebe patičkou, brankář ale 
včasným vyběhnutím zasáhl. Gó-
lem povzbuzené Bohunice byly 
také aktivní.

Blansko dvojitě do druhé půle 
vystřídalo. Hansl záhy začal 
zlobit a hned dvakrát vystrašil 
brněnského strážce svatyně. Ani 
Zouhar nezůstal pozadu a jen 
těsně přestřelil zdálky bombou 
soupeřovu branku. V 70. minutě 
konečně zahřmělo. A kdo jiný než 
hlavní jarní blanenská hvězda Jan 
Koudelka se postarala o vyrov-
nání. Stejný hráč o osm minut 
později těsně přestřelil, po chvíli 

se nezadařilo ani Trtílkovi. Hosté 
ještě zlobili, spravedlivá remíza 
však zůstala napsaná i v koneč-
ném znění zápisu o utkání.

Další výsledky: Rosice – 
Tasovice 3:0. Líšeň – Bystrc 
1:2. Napajedla – Hodonín 2:2. 

Uherský Brod – Polná 1:1. Velké 
Meziříčí – Vyškov 0:2. Vrchovi-
na – Stará Říše 2:1. Pelhřimov – 
Bystřice 1:2.

Hrálo se minulý 
víkend 

Slavoj TKZ Polná – FK 
Blansko 2:2 (1:0). Branky: 53. 
a 58. Koudelka. Blansko: Juran 
- Gromský, Müller, Čoupek, 
Buchta (89. Hansl) - M. Skoupý 
(57. Horáček), Šplíchal, Nečas, 
Pospíšil (84. Zouhar) - Trtílek, 
Koudelka. 

Blansko nehrálo žádného zan-
ďoura. O aktivní hru se snažilo 
od začátku a dostalo se hned do 
několika šancí. Neuspělo však 
ani v jedné z nich a přišel trest. 
Po rohu se dostal k balónu volný 
Adamec a nekompromisně zavě-
sil pod víko. Blansko do půle ale 
zlobilo dál zejména Koudelkou 
a Trtílkem. 

Teprve ve druhé pětačtyřiceti-
minutovce ale přišlo zasloužené 
vyrovnání. Stejně jako před týd-
nem se ukázalo, že Koudelka je 
kanonýrem, ale umí se postavit 
i ke standardce, když dálkovou 
technickou střelou překonal 
domácího gólmana. V 53. minu-
tě ale Polná opět strhla vedení na 
svoji stranu. Už po pěti minutách 
však opět Jan Koudelka po svém 
individuálním uvolnění střelou 
k tyči vyrovnal. 

Nic nenasvědčovalo tomu, 
že to je branka poslední. Bylo 
tomu však tak. Svižný fotbal se 
hrál nadále. Více příležitostí ke 
skórování měli hosté, Polná ale 
rozhodně nehrála druhé housle. 
Spravedlivá remíza však byla 
hlavním arbitrem nakonec zapsá-
na do zápisu o utkání. 
  1.  Vyškov  22  15  5  2  49:19  50
  2.  Rosice  22  14  2  6  44:23  44
  3.  Líšeň  22  12  4  6  41:20  40
  4.  Vrchovina  22  11  5  6  24:20  38
  5.  Polná  22  10  6  6  37:32  36
  6.  V. Meziříčí  22  10  4  8  29:26  34
  7.  Blansko  22  7  8  7  38:33  29
  8.  Stará Říše  22  7  8  7  26:25  29
  9.  Bystrc  22  7  6  9  33:34  27
  10.  Hodonín  22  5  11  6  26:31  26
  11.  Uh. Brod  22  6  8  8  21:34  26
  12.  Pelhřimov  22  7  4  11  36:42  25
  13.  Bystřice  22  6  5  11  24:38  23
  14.  Tasovice  22  5  6  11  24:36  21
  15.  Bohunice  22  4  6  12  25:44  18
  16.  Napajedla  22  4  4  14  20:40  16

Blansko – Bohunice 1:1. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bohunice 1:1. Foto Bohumil Hlaváček
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Mutěnice utekly. Druhá příčka v tabulce je ale stále ve hře

Ráječko na ni ztrácí jen dva body
K   

Úřední začátek muži 16.30, dorost 14.15, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

pátek 2. května
OP mladší žáci 7+1: Adamov – Lipůvka (17.00). 

sobota 3. května
I.A třída: Hrušovany – Boskovice. Slovan – Bořitov.
I.B třída: Švábenice – Rájec-Jestřebí. Medlánky – Lipovec. Blansko 
B – Svratka. 
III. třída: Kunštát B – Knínice. Ráječko B – Lažany. 
IV. třída: Lipůvka B – Kořenec B. Doubravice B – Vavřinec B. Cetko-
vice – Svitávka B. 
Divize dorost: Boskovice – Třebíč (13.00, 15.15) Blansko – Bohunice 
(10.15, 12.30). 
KP žáci: Svratka Brno – Blansko (9.00, 10.30).
I. třída žáci: Boskovice – Řečkovice (9.00, 10.45).
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Olomučany (14.00). 
OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec – Olešnice/Kunštát A (16.00). 
OP ženy: Kohoutovice – Lažany (15.00). Ráječko – Medlánky (13.45). 
Drnovice – Kostelec (16.30).

neděle 4. května
Divize: Tasovice – Blansko. 
KP: Ráječko – Kuřim.
I.A třída: Kunštát – Zbýšov.
I.B třída: Doubravice – Tišnov. 
OP: Jedovnice – Šošůvka. Lipůvka – Kořenec. Kotvrdovice – Vavřinec. 
Olešnice – Vilémovice. Olomučany – Rudice. Vysočany – Černá Hora. 
Drnovice – Sloup.
III. třída: Vranová – Adamov. Lysice – Benešov. Letovice – Velké Opa-
tovice. Skalice - Vísky. Ostrov – Svitávka. 
IV. třída: Jedovnice B – Boskovice B (14.15). Lomnice – Vilémovice B. 
Skalice B – Bořitov B (14.00). Lažánky – Voděrady. 
I. třída dorost: Šlapanice – Lipovec. Ráječko – Kuřim (13.30).
I. třída starší žáci: Bohdalice – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45). 
OP starší žáci 7+1: Vísky – Drnovice/Voděrady. Černá Hora/Bořitov 
– Ráječko.
OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Cetkovice. Rudice – Olešnice/Kun-
štát B. 
Divize ženy: Jevišovice – Kunštát (16.30). Ivančice – Kotvrdovice 
(15.00). 

středa 7. května
Divize: Blansko – Bystrc. 

čtvrtek 8. května
KP: Ráječko – Ivančice. 
OP: Rudice – Jedovnice. Vilémovice – Černá Hora (14.00). Vavřinec 
– Sloup. Kořenec – Drnovice. Šošůvka – Vysočany. Lipůvka – Olomu-
čany. Kotvrdovice – Olešnice.
III. třída: Vísky – Vranová. Velké Opatovice – Svitávka. Knínice – 
Lažany. Benešov – Ráječko B. Adamov – Ostrov. Lysice – Skalice. Kun-
štát B – Letovice. 
IV. třída: Bořitov B – Jedovnice B. Vilémovice B – Svitávka B. Vavři-
nec B – Voděrady (13.30). Kořenec B – Lažánky (14.15). Boskovice 
B – Cetkovice (14.15). Lipůvka B – Skalice B (13.30). Doubravice B 
– Lomnice.
OP ženy: Drnovice – Medlánky (14.15).

pátek 9. května
OP starší žáci 7+1: Olomučany – Vísky (17.00). 

sobota 10. května
Divize: Uh. Brod – Blansko. 
I.A třída: Tasovice B – Kunštát. Dobšice – Boskovice. 
I.B třída: Podolí – Blansko B. Rousínov B – Doubravice. 
III. třída: Ráječko B – Vranová.
IV. třída: Svitávka B – Skalice B (14.00). Vilémovice B – Doubravice 
B. Vavřinec B – Lipůvka B. 
Divize dorost: Blansko – Pelhřimov (10.15, 12.30). Otrokovice – Bos-
kovice (10.15, 12.30).
KP žáci: Blansko – Veselí (10.30, 12.15).
I. třída žáci: Kuřim – Boskovice (9.30, 11.15). Svratka Brno B – Rájec-
Jestřebí (9.00, 10.30). 
OP mladší žáci 7+1: Olešnice/Kunštát B – Benešov/Kořenec (16.00).

neděle 11. května
KP: Ráječko – Znojmo. 
I.A třída: Bořitov – Slatina. 
I.B třída: Lipovec – Rájec-Jestřebí. 
OP: Drnovice – Jedovnice. Sloup – Vysočany. Černá Hora – Olomuča-
ny. Rudice – Olešnice. Vilémovice – Kotvrdovice. Vavřinec – Lipůvka. 
Kořenec – Šošůvka. 
III. třída: Lažany – Ostrov. Svitávka – Skalice. Vísky – Letovice. Velké 
Opatovice – Kunštát B. Knínice – Lysice. Benešov – Adamov.
IV. třída: Lažánky – Jedovnice B. Voděrady – Cetkovice. Bořitov B – 
Lomnice (14.15). Kořenec B – Boskovice B (14.15).
I. třída dorost: Ráječko – Rousínov (13.30). Lipovec – Otnice (14.15). 
OP starší žáci 7+1: Ráječko – Kotvrdovice. Drnovice/Voděrady – Černá 
Hora/Bořitov (14.15). 
OP mladší žáci 7+1: Šošůvka – Boskovice B. Lipůvka – Rudice (10.30). 
Olomučany – Cetkovice (13.00). 
Divize ženy: Kotvrdovice – Jevišovice (10.30). Kunštát – Ocmanice 
(10.00). 
OP ženy: Kostelec – Kohoutovice (13.30). Medlánky – Drnovice 
(14.00). Lažany – Ráječko (13.45). 

Ráječko - Jevišovice 4:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Jevišovice 4:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Brno, Ráječko - V krajském 
přeboru minulý víkend doma 
Ráječko vybojovalo tak trochu 
povinné tři body proti Jevišovicím 
zejména díky hattricku výtečného 
Vavříka. Výše výhry je ale trochu 
zavádějící, výkon až tak přesvěd-
čivý nebyl. Ze Sparty Brno pak 
přivezlo čerstvě v neděli bod.

Sparta Brno – SK Olympia 
Ráječko 2:2 (1:2), Sehnal J., 
Tenora. Ráječko: Bednář – Shku-
rupii, Daněk, Maška, Kupský 
– Blaha, Kuldan, Vavřík, Sehnal 
J. (60. Koutný) – Tenora (75. 
Štrajt), Sehnal M. 

Domácí se ujali vedení v 35. 
minutě, Olympia ale rychle odpo-
věděla Janem Sehnalem, který 
zkušeně obstřelil zeď soupeře při 
standardce. A gól do šatny přidal 
Spartě Tenora. Po návratu měli 
hosté několik šancí, kanonýr Mar-
tin Sehnal ale stále jen vzpomíná 
na svoji někdejší formu, kdy dával 
branky jak na běžícím pásu. V 80. 
minutě Sparta po zásluze srovna-
la. V hektickém závěru se střídaly 
zajímavé akce na obou stranách, 
rozhodující trefa ale nepřišla.

Další výsledky: Kyjov – Raj-
hrad 2:2. Ratíškovice – Bosonohy 

0:1. Kuřim – Znojmo 2:4. Jevišovi-
ce – Bzenec 1:1. Novosedly – Ivan-
čice 3:4. Mutěnice – Rousínov 4:1. 
M. Krumlov – Vojkovice 3:2.

Hrálo se minulý víkend: SK 
Olympia Ráječko – Fotbal Jevišo-
vice 4:1 (2:0), Vavřík 3, Kuldan. 

  1.  Mutěnice  21  16  3  2  48:14  51
  2.  Sparta  21  11  4  6  60:35  37
  3.  Bosonohy  21  10  6  5  40:24  36
  4.  Novosedly  21  11  3  7  37:29  36
  5.  Vojkovice  21  11  3  7  39:33  36
  6.  Ráječko  21  10  5  6  52:29  35
  7.  Jevišovice  21  10  4  7  38:31  34
  8.  M. Krumlov  21  9  5  7  33:34  32

  9.  Znojmo  21  9  2  10  36:46  29
  10.  Rousínov  21  9  1  11  39:45  28
  11.  Ratíškovice  21  8  3  10  31:42  27
  12.  Bzenec  21  7  4  10  31:39  25
  13.  Kuřim  21  7  3  11  36:37  24
  14.  Ivančice  21  7  3  11  26:35  24
  15.  Rajhrad  21  4  4  13  28:56  16
  16.  Kyjov  21  1  3  17  20:65  6

Boskovice jsou opět na druhém 
místě v tabulce I.A třídy

Kunštát – Boskovice 4:1.  Foto adam.sKunštát – Boskovice 4:1.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko -
Přestože v derby v Kunštátě 
dostaly Boskovice minulý týden 
čtyřku, po domácím vítězství se 
Šlapanicemi a zaváhání svého 
rivala v Dobšicích, se vrací na 
druhou příčku tabulky I.A tří-
dy. Bořitov bral po bodu za dvě 
remízy.

Bořitov – Miroslav 1:1 (1:0), 
Richtr. Bořitov: Němec – Málek, 
Vágner, Jakubec, Hrazdíra T. 

(86. Fojt T.) – Knies (75. Mare-
ček), Karaffa, Fojt J. (38. Fojt 
L.), Havlík M. – Novák, Richtr.

První poločas se odehrál za 
převahy Bořitova. Jeho hráči 
ale dokázali dát jen jediný gól. 
Postaral se o něj po Novákově 
akci přesnou střelou Richtr. Své 
špatné střelecké potence pak 
Bořitovští po návratu z kabin 
litovali, když hned ve 47. minu-
tě přišlo vyrovnání. V závěru se 
pak dokonce i báli o bod.

Dobšice – Kunštát 4:1 (2:0), 

Boček. Kunštát: Loukota I. – 
Adamec, Kuda, loukota O., 
Šafařík – Prudil (70. Nedoma), 
Mihola (46. Adámek), Preč, 
Blaha (80. Tenora) – Boček, 
Chloupek. 

Jak napovídá výsledek, zápas 
měl aspoň co se týče konečného 
skóre jasný průběh. Domácí je 
otevřeli hned z úvodního tlaku 
a přestože Kunštát měl několik 
šancí, svoje vedení potvrdili 
druhou trefou ve 40. minutě. 
Vedení Dobšice v průběhu dru-

Blanensko a Boskovicko - 
Souboj Lipovce a Rájce o vedení 
v I.B třídě pokračuje. O minulém 
víkendu blanenské béčko doma 
padlo, o tomto naopak přivezlo 
body z Čebína. Doubravice se 
rovněž snaží o setrvání v soutěži, 
v jejím případě zatím úspěšněji.
Čebín – Blansko B 1:2 (1:1), 

Hansl 2. Blansko B: Švancara – 
Zavoral, Mokrý, Vágner, Kopec-
ký – Beneš P. (81. Suchý), Pokor-
ný, Zouhar T., Beneš M. (46. 
Juránek) – Jarůšek, Hansl.

Posily z áčka tentokrát pomohly 
a blanenská rezerva se ještě v boji 
o záchranu nevzdává. Do vedení 
ji poslal Hansl hlavou. Domácí 
z ojedinělé akce tři minuty před 
půlí srovnali. Rozhodnutí padlo 

v 75. minutě. Zouhar se prosadil 
po straně, po jeho nahrávce se 
Hansl šikovně uvolnil a překonal 
čebínského gólmana. 

Lipovec – Doubravice 2:0 
(1:0), Sedlák J., Pernica. Lipo-
vec: Sedlák O. – Hebert, Sedlák 
J., Grim (70. Vágner V.), Horá-
ček R. (80. Musil L.) – Matuška 
(28. Musil F.), Školař, Koutný 
(65. Vágner l.), Horáček L. – 
Sedlák M. (85. Kunc), Pernica. 
Doubravice: Podloucký – Sáňka 
A., Hubený, Hájek P., Sáňka J. 
– Daněk J. (86. Veselý), Pijáček, 
Aujezský, Daněk M. (70. Schuch) 
– Kuběna (46. Zvejška), Vladík. 

Zápas měl nečekaně vyrovnaný 
průběh, hosté rozhodně nehráli 
druhé housle. Ve 30. minutě se 

přesto ve vápně prosadil zkušený 
Sedlák a poslal svůj tým do vede-
ní. Hosté pak zlobili, ale neplod-
ně. Až v 90. minutě potvrdil výhru 
Lipovce další matador Pernica. 

Rájec-Jestřebí – Medlánky 
2:1 (0:0), Macháček, Čepa. Rá-
jec-Jestřebí: Polák – Štrof, Kli-
meš, Čepa, Kučera – Formánek, 
Farník (70. Klíma), Sedlák, Pal-
kaninec – Macháček, Hanskut 
(40. Skácel).

V první půli diváci příliš fotba-
lových momentů neviděli. Až ve 
47. minutě využil hrubku hostu-
jícího brankáře Macháček a ote-
vřel skóre. Hosté mohli srovnat, 
penaltovou šanci ale nevyužili, 
když jejich střelec míč poslal nad. 
Přišel trest. Polák nakopl dálko-

vě na Čepu, ten našel Macháčka 
a jeho střelu pak uklidil do sítě na 
2:0. Medlánky již jen korigovaly 
v 80. minutě.

Hrálo se minulý víkend: Boh-
dalice – Lipovec 1:1. Blansko B 
– Rousínov B 2:4. Doubravice – 
Rájec 3:1.  (bh)
  1.  Lipovec  19  13  4  2  45:19  43
  2.  Rájec-Jestřebí  19  12  4  3  49:19  40
  3.  Bohdalice  19  11  5  3  37:23  38
  4.  Čebín  19  8  6  5  32:24  30
  5.  Řečkovice  19  9  3  7  39:34  30
  6.  Tišnov  19  8  3  8  29:29  27
  7.  Rousínov B  19  8  1  10  44:44  25
  8.  Svratka  19  7  4  8  34:43  25
  9.  Letonice  19  7  4  8  33:42  25
  10.  Podolí  19  7  2  10  31:37  23
  11.  Doubravice  19  5  6  8  27:30  21
  12.  Švábenice  19  5  3  11  24:44  18
  13.  Medlánky  19  5  2  12  21:37  17
  14.  Blansko B  19  3  3  13  21:41  12

Lipovec dále vévodí fotbalové I.B třídě

hé půle ještě navýšili. Čestný 
úspěch hostí přišel až v 75. 
minutě díky Bočkovi.

Boskovice – Šlapanice 4:3 
(2:2), Stara 2, Horák M., Kolář. 
Boskovice: Havlíček - Vykoukal, 
Miksan, Černý, Kolář, Müller, 
Horák M. (83. Pupík), Přikryl 
(90. Živný), Stara (75. Odehnal), 
Preč (58. Žouželka), Fadrný.

Boskovice v úvodu jasně 
kontrolovaly hru a dokázaly to 
i brankově potvrdit. Ve 14. minu-
tě otevřel, jak se později ukáza-
lo, bohatý brankový účet zápasu 
Horák, který rozmnožil krátce 
nato dálkovou trefou Stara. V tu 
chvíli málokoho napadlo, že Šla-
paničtí dokáží do půle srovnat. 
Stalo se. Na další branku Stary 
v 65. minutě dokázali hosté ihned 
odpovědět, na závěrečný direkt 
z kopačky Koláře ale již nezarea-
govali a body zůstaly doma 

Další výsledky: MS Brno – 
Soběšice 2:1. Líšeň B – Hrušo-
vany 4:0. Zbýšov – Slatina 3:5. 
Tasovice B – Slovan 2:3. 

Hrálo se minulý víkend: 
Soběšice – Bořitov 2:2 (0:2). 
Kunštát – Boskovice 4:1 (1:0). 
  1.  MS Brno  19  15  2  2  67:22  47
  2.  Boskovice  19  13  2  4  59:32  41
  3.  Kunštát  19  12  3  4  47:26  39
  4.  Slovan  19  11  3  5  32:24  36
  5.  Dobšice  19  10  2  7  51:34  32
  6.  Miroslav  19  7  4  8  35:41  25
  7.  Slatina  19  6  5  8  34:34  23
  8.  Šlapanice  19  6  5  8  27:33  23
  9.  Bořitov  19  6  4  9  27:40  22 
  10.  Líšeň B  19  6  3  10  28:30  21
  11.  Tasovice B  19  6  3  10  38:44  21
  12.  Soběšice  19  5  2  12  32:56  17
  13.  Zbýšov  19  3  6  10  28:66  15
  14.  Hrušovany  19  3  4  12  28:51  13

Vítězové. Na okresním kole přeboru ZŠ v minifotbale v Boskovicích 
hraném jako Memoriál Vladimíra Kotrhonze byla nejúspěšnější domácí 
ZŠ Slovákova.  Foto Světlana Hrdličková
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www.fer-uver.cz

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Tělocvičná Jednota Sokol Boskovice
ve spolupráci s 

Českou stranou sociálně demokratickou
zve všechny příznivce dechové hudby 

 

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

5. (prvomájové) 
posezení s Boskovickou kapelou.

K poslechu i tanci zahraje Boskovická kapela s kapelníkem 
Zdeňkem Jindrou

a jako host vystoupí známý humorista a imitátor

pan Libor Pantůček.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

NOVÉ MOTORY
ENERGY 
SE SPOTŘEBOU 
 OD 3,4 l / 100 km

RENAULT CLIO
OD 179 900 Kč BEZ DPH

VERZE TECHNOFEEL ZA 211 900 Kč BEZ DPH

   SERVISNÍ SMLOUVA 3 ROKY / 100 000 km 
JIŽ OD 289 Kč MĚSÍČNĚ BEZ DPH 

   ZÁRUKA 5 LET / 100 000 km 
S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ

RENAULT CLIO GRANDTOUR
OD 194 900 Kč BEZ DPH
VERZE TECHNOFEEL ZA 224 900 Kč BEZ DPHVERZE TECHNOFEEL:  

  BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY ESP, ABS    KLIMATIZACE   DISKY KOL 
Z LEHKÝCH SLITIN    MULTIMEDIÁLNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉM    TEMPOMAT    KOŽENÝ VOLANT

OSLAVA 20 LET PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY
ZVÝHODNĚNÍ AŽ 135 900 Kč  0% FINANCOVÁNÍ

www.dealer-renault.cz

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, 
FAX: +420 123 456 889

AutecoBS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, 
mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, 
e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

VZPOMÍNKA

kdy nás opustil pan
MIROSLAV CHLOUPEK.

a ti ou po nku d ku  an lka a  
syn Radovan s rodinou 
a s stra lasta s an l

PRODEJ
Prodám drcený polystyren. Na 

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

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

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

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

Prodám plynový bojler 120 l. 
Cena dohodou. Tel.: 732 877 538.

Prodám dětskou sedačku na 
kolo oranžové barvy, hmotnost 
do 18 kg, pěkná, zachovalá. Cena 
300 Kč. Po dohodě zašlu foto. Tel.: 
777 964 213.

KOUPĚ
Koupím menší rodinný dům v 

okolí Blanska, nejlépe směr Bosko-
vice. Tel.: 773 568 099.

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

Koupím RD v Černé Hoře, 
Bořitově, Lipůvce, Lažanech nebo 

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

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

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

Koupím pše-

nici, ječmen, tritikále. Tel.: 723 
830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686. 

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

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

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

PRONÁJEM
Hledám pronájem bytu 2+1 

nebo vyměním městský byt 1+1 v 
Letovicích za větší. Letovice, Bos-
kovice a okolí. Tel.: 724 935 131.

Nabízím pronájem nového 
bytu 2+kk (42 m2) v Blansku – Se-
ver. Byt se nachází ve 3 p., je pro-
sluněný a je vybaven kuchyňskou 
linkou s vestavnými spotřebiči. Na-

stěhování je možné od 1. 5. 2014. 
Cena včetně inkasa 8 200 Kč /mě-
síc. Bez účasti RK. Bližší info na 
tel. 777 977 064.

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

SEZNÁMENÍ
Žena 54/168 hledá přítele se zá-

jmem o přírodu a kolo. Zn. Blansko 
a okolí. Samota není dobrý společ-
ník. Tel.: 773 076 239.

Žena 41 let z Blanska 163/77 na-
jde ráda dobrého, rozumného muže 
pro život, který by ji uměl ochránit 
a pomáhat jí. Sympatie důležitá pro 
oba. Kontakt: 737 749 239. Zn. Za-
milovat se jeden do druhého. Jen 
vážně!

Inzerce:
777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

WWW.
ZRCADLO.NET
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 U . B  – B , 1 0 2

2 R  – Z , KP 1 0 2

3 T  B – K , I.A 1 0 2

4 D  – B , I.A 1 0 2

5 B  – S , I.A 1 0 2

6 P  – B  B, I.B 1 0 2

7 R  B – D , I.B 1 0 2

8 D  – J , OP 1 0 2

9 S  – V , OP 1 0 2

10 R  – O , OP 1 0 2

11 V  – L , OP 1 0 2

12 K  – Š , OP 1 0 2

13 S  – S , III. . 1 0 2

14 L  – R -J , I.B 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

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

1 T  – B , 1 0 2

2 R  – K , KP 1 0 2

3 H  – B , I.A 1 0 2

4 S  – B , I.A 1 0 2

5 Š  – R -J , I.B 1 0 2

6 M  – L , I.B 1 0 2

7 B  B – S , I.B 1 0 2

8 D  – T , I.B 1 0 2

9 J  – Š , OP 1 0 2

10 K  – V , OP 1 0 2

11 O  – V , OP 1 0 2

12 V  – Č  H , OP 1 0 2

13 D  – S , OP 1 0 2

14 O  – R , OP 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

Pouze Vavřinec nedokázal na domácím hřišti uhájit body a dovolil hostům, aby si je odvezli

Do čela okresního přeboru se vrá  la Černá Hora

Vítězem 3. kola se stala Růžena Králíková z Blanska s 15 body, ve 
čtvrtém pak si výhru odnáší dana Dobiašová z Kotvrdovic. Více na 
www.zrcadlo.net.

Sloup – Jedovnice 2:1.  Foto Pavel NovákSloup – Jedovnice 2:1.  Foto Pavel Novák

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
S výjimkou Vavřince všechny 
domácí celky bodovaly v okres-
ním přeboru naplno. Po zaváhání 
Šošůvky v Kotvrdovicích v před-
cházejícím kole tak čelo tabulky 
nadále patří Černé Hoře.

Sloup – Jedovnice 2:1 (0:1), 
Bezděk 2 – Vintr. 

Vyrovnané utkání, ve kte-
rém měli navrch nakonec přece 
jenom domácí. Ti sice prohrávali 
od 21. minuty po Vintrově gólu, 
pak se ale postupně dostávali do 
hry. Do poločasu trefili jen jed-
nou tyč. Rozhodující momenty 
přišly krátce po změně stran. 
V 52, resp. 57. minutě se dvakrát 
po podobných akcích zapsal do 
střelecké listiny hlavou sloupský 
Bezděk a rozhodl o plném bodo-
vém zisku pro Sloup. 

Rudice – Vysočany 3:2 (2:0), 
Matuška Jan st. 2, Konečný - 
Kala, Torda. 

Nestárnoucí Matuška opět 
úřadoval. Skóre otevřel již ve 
12. minutě, ve 36. minutě se 
pak radoval podruhé po dorážce 
Sehnalovy střely. V 73. minutě 
snížil z pokutového kopu nadva-

krát Torda. Penalta se po chvíli 
kopala i na druhé straně a Koneč-
ný z ní dal třetí branku Rudice. 
V 82. minutě snížil Kala. 
Černá Hora – Drnovice 4:1 

(2:0), Honsnejman 2, Koupý, 
Tatíček – Španěl. 

Domácí vedli již od 3. minu-
ty díky Koupému. Ve 39. minutě 
přišla ruka hostí ve vápně, kte-
rou potrestal z penalty Tatíček. 
Po změně stran přidal dva čer-
nohorské góly Honsnejman, pět 
minut před koncem Drnovice jen 
kosmeticky upravily skóre.

Vilémovice – Olomučany 4:0 
(1:0), Eliáš, Maroši, Pernica, 
Skalický. 

Favorizovaní domácí svoji 
roli potvrdili. Až do stavu 2:0, 
ale byli Olomučanští více než 
důstojnými soupeři. Bezbranko-
vé skóre trvalo až do 40. minuty, 
kdy Vilémovice poprvé skórova-
ly. Druhá branka o dvacet minut 
později přinesla výše zmíněný 
zlom.

Vavřinec – Olešnice 0:1 (0:1), 
Kubíček. 

Zápas rozhodla hrubá chyba 
kompletní vavřinecké defenzi-
vy ve 13. minutě. Utkání mělo 
jinak vcelku vyrovnaný průběh. 

Po změně stran se ale ani jeden 
z týmů nezmohl na výraznější 
ohrožení protivníkovy brány.

Šošůvka – Lipůvka 4:1 (2:1), 

Doležel 2, Knődl, Sehnal - Vla-
sák.

Když v 8. minutě hostující 
Vlasák otevřel skóre, Šošůvští 

naštěstí pro ně neznervózněli, ale 
rychle srovnali a v 38. minutě šli 
Sehnalovým doklepnutím pod 
břevno do vedení. To potvrdil 

dvěma slepenými brankami v 75. 
a 77. minutě Doležel (druhá byla 
z pokutového kopu). 

Kořenec – Kotvrdovice 3:1 
(1:0), Barák, Meluzín, Ševčík 
Petr - Hloušek, ČK: Fober Martin 
(Kot.). Podrobnosti nehlášeny. 

Hrálo se minulý víkend: Jedo-
vnice – Lipůvka 1:0 (1:0), Tajnai. 
Kotvrdovice – Šošůvka 5:3 (3:1), 
Keprt 3, Fober, Kučera - Bez-
děk, Kuchař, Sehnal. Olešnice 
– Kořenec 0:1 (0:0), Meluzín. 
Olomučany – Vavřinec 2:1 (1:1), 
Dvořák, Štěpánek Josef – Klimeš. 
Vysočany – Vilémovice 1:3 (1:1), 
Nečas - Mikšovský Petr 2, Maro-
ši. Drnovice – Rudice 0:3 (0:2), 
Zouhar 2, Matuška Jan st. Sloup 
– Černá Hora 1:1 (1:1), vlastní – 
Honsnejman. 
  1.  Černá Hora  18  13  4  1  47:16  43 
  2.  Šošůvka  18  13  1  4  50:28  40
  3.  Lipůvka  18  12  2  4  59:25  38 
  4.  Vilémovice  18  11  3  4  66:37  36 
  5.  Kořenec  18  10  3  5  42:33  33
  6.  Vysočany  18  8  3  7  51:37  27 
  7.  Jedovnice  18  8  3  7  39:29  27 
  8.  Sloup  18  6  6  6  33:44  24
  9.  Olešnice  18  6  2  10  20:27  20 
  10.  Vavřinec  18  6  1  11  35:41  19 
  11.  Rudice  18  5  3  10  37:57  18
  12.  Olomučany  18  4  3  11  27:51  15 
  13.  Kotvrdovice  18  4  1  13  23:67  13 
  14.  Drnovice  18  2  1  15  25:62  7 

fotbal
III. třída: Lažany – Vranová 2:1 (1:1), 

Ill, Repík – Krčil. Svitávka – Ráječko B 
2:1 (2:0), Novák, Zoubek – Prokop. Vís-
ky – Ostrov 1:1 (0:1), Stark – Gryc. Velké 
Opatovice – Skalice 1:0 (0:0), Ostřížek, 
ČK: Pokorný Marek (S). Knínice – Letovi-
ce 3:4 (1:1), Jurka, Strachoň, Tesař - Bednář 
2, Kaderka 2. Kunštát B - Benešov nehráno, 
hosté se nedostavili. Adamov – Lysice 4:1 
(3:1), Malásek 2, Dáňa, Hrazdíra - Běle-
hrádek. 
  1.  Svitávka  18  11  2  5  52:26  35 
  2.  Kunštát B  17  11  2  4  51:31  35 
  3.  Skalice n.Svit.  18  10  3  5  39:26  33 
  4.  Letovice  18  10  2  6  57:37  32
  5.  Adamov  18  10  2  6  54:40  32 
  6.  Vísky  18  10  2  6  50:44  32
  7.  Ráječko B  18  8  3  7  43:43  27 
  8.  Vranová  18  7  4  7  49:47  25
  9.  Knínice  18  7  2  9  42:38  23 
  10.  V. Opatovice  18  7  2  9  31:41  23 
  11.  Ostrov  18  6  4  8  35:32  22
  12.  Lažany  18  5  5  8  27:39  20 
  13.  Benešov  17  3  3  11  36:60  12 
  14.  Lysice  18  1  2  15  15:77  5

IV. třída: Voděrady – Jedovnice B 3:5 
(1:3), Boček 3 - Nejezchleb 2, Pešička, 
Slouka, Šot. Svitávka B – Lažánky 1:1 
(0:0), Krejčíř – Musil. Bořitov B – Cetko-
vice 1:2 (1:1), Mareček - Letfus 2. Vilé-
movice B – Skalice B 4:0 (1:0), Kašpárek, 
Kučera, Skalický, Vondráček. Vavřinec B – 
Lomnice 5:2 (2:1), Hudec 3, Kočí, Zmeko 
- Straka, Žilka. Kořenec B – Doubravice B 
3:2 (1:0), Hlubinka, Vašek, Vondál - Musil, 
Sáňka Josef st. Boskovice B – Lipůvka B 
4:2 (1:0), Valenta 2, Odehnal, Oujezdský - 
Kotásek, Skovajsa ČK: Hlubinka (K). 
  1.  Boskovice B  18  12  4  2  61:27  40 
  2.  Bořitov B  18  10  5  3  54:33  35
  3.  Vavřinec B  18  10  3  5  49:28  33 
  4.  Doubravice B  18  10  3  5  58:38  33 
  5.  Jedovnice B  18  9  3  6  66:40  30
  6.  Cetkovice  18  9  3  6  57:42  30
  7.  Svitávka B  18  8  4  6  52:41  28 
  8.  Voděrady  18  9  1  8  45:53  28 
  9.  Lipůvka B  18  8  3  7  46:47  27 
  10.  Lažánky  18  5  4  9  40:50  19 
  11.  Skalice n.Svit. B  18  6  1  11  33:58  19 
  12.  Kořenec B  17  3  4  10  26:61  13
  13.  Vilémovice B  18  3  1  14  27:65  10 
  14.  Lomnice  17  1  5  11  19:50  8 

Divize starší dorost: Žďár – Blansko 
0:0. Bystrc – Boskovice 2:0 (0:0).

Divize mladší dorost: Žďár – Blansko 
0:2 (0:0), Mareček, Vintr. Bystrc – Bosko-
vice 3:2 (1:2).

OP dorost, sk. A: Svitávka – Kotvrdo-
vice 3:0 (2:0), Dvořáček, Peterka, Prudký. 
Olomučany – Lipůvka 2:2 (1:1), Kroutil, 
Staněk - Bohatec, Fuksa. Drnovice – Rájec-
Jestřebí 2:3 (0:2), Müller, Šmerda - Burgr, 
Kunc, Sedláček, ČK: Dvořák Kamil (R). 
Sloup/Šošůvka – Černá Hora/Bořitov 2:7 
(0:3), Trtílek, Vyklický - Bawi Van, Macho-
rek, Modrák 2, Svoboda. 
  1.  Rájec-Jestřebí  14  13  1  0  97:16  40
  2.  Drnovice  14  10  0  4  41:32  30
  3.  Lipůvka  14  7  2  5  47:34  23
  4.  Č. Hora/Bořitov  14  7  1  6  60:41  22 
  5.  Sloup/Šošůvka  14  6  0  8  56:55  18
  6.  Svitávka  14  5  1  8  44:55  16
  7.  Kotvrdovice  14  5  0  9  44:48  15 
  8.  Olomučany  14  0  1  13  13:121  1

OP dorost, sk.B: Voděrady – Kunštát/
Lysice 1:5 (0:3), Kudláček - Danác 2, Krá-
sa, Schiler, Tenora. Olešnice – Letovice 2:7 
(1:3), Ševčík 2 - Foler 3, Fidler 2, Macének, 
Stejskal. Knínice – Cetkovice 2:9 (0:3), 
Korčák, Ščudla - Sychra 4, Hanák 3, Horák, 
Šmíd. Vísky – Velké Opatovice 1:2 (1:0) 
Přikryl Lukáš - nehlášeno. 
  1.  Cetkovice  14  13  1  0  76:23  40 
  2.  Letovice  14  9  2  3  62:29  29
  3.  V. Opatovice  14  7  3  4  39:29  24 
  4.  Voděrady  14  7  2  5  50:31  23
  5.  Kunštát/Lysice  14  5  2  7  44:36  17 
  6.  Vísky  14  4  1  9  28:57  13
  7.  Knínice  14  2  3  9  28:76  9 
  8.  Olešnice  14  2  0  12  37:83  6 

KP mladší žáci: Blansko – Židenice 5:0 
(1:0), Gansukh 2, Prudil, Šmerda, Chroust.

KP starší žáci: Blansko – Židenice 3:7 
(2:3), Štěpánek 2, Švaňhal. 

OP starší žáci 10+1: Svitávka – Olešni-
ce 1:5 (0:2), Bednář - Dostál 2, Kovář, Sýs, 
Vítek. Knínice – Velké Opatovice 2:1 (1:1), 
Oliva, Trmač – Schnich. Sloup/Vysočany – 
Lipovec 2:3 (1:2), Buráň, Dinga - Kosek 2, 
Štěpaník. 
  1.  Knínice  12  10  1  1  48:12  31 
  2.  Olešnice  12  9  0  3  57:19  27 
  3.  Letovice  12  6  1  5  31:33  19 
  4.  V. Opatovice  12  5  3  4  28:25  18 
  5.  Lipovec  12  4  2  6  25:24  14
  6.  Svitávka  12  2  3  7  23:51  9 
  7.  Sloup/Vysočany  12  0  2  10  14:62  2 

OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Vísky 
14:2 (5:1), Kocour 5, Nejezchleb 3, Hradil, 
Vančura 2, Krátký, Kunc - Kristlík 2. Olomu-
čany – Černá Hora/Bořitov 3:5 (1:3), Beránek 
2, Kroutil - Fanta 3, Vladík 2. Ráječko – Drno-
vice/Voděrady 1:1 (1:1), Fojt - Opluštil. 
  1.  Kotvrdovice  13  10  2  1  77:20  32 
  2.  Č. Hora/Bořitov  13  8  2  3  64:26  26 
  3.  Olomučany  13  6  3  4  54:31  21
  4.  Drnovice/Voděrady  13  4  6  3  35:31  18 
  5.  Ráječko  13  3  2  8  31:54  11
  6.  Vísky  13  0  1  12  7:106  1

OP mladší žáci 7+1: Lipůvka – Šošůvka 
17:0 (14:0), Tichý, Ševčík 4, Kotek, Švaňhal 
3, Jelínek 2, Ševčík. Olešnice/Kunštát B – 
Adamov 8:2 (3:2), Kleveta, Kleveta 2, Blá-
ha, Konečný, Konopáč, Petrželka - Bavln-
ka, Kos. Olešnice/Kunštát A – Rudice 5:9 
(2:3), Janků, Štěrba 2, Novotný - Matuška, 
Štěpánek 3, Martinásek, Tatar, Zouhar. 
  1.  Boskovice B  11  9  2  0  111:10  29 
  2.  Olešnice/Kunštát A  12  9  2  1  111:27  29 
  3.  Rudice  12  8  3  1  91:19  27 
  4.  Olešnice/Kunštát B  12  8  0  4  106:32  24 
  5.  Lipůvka  12  5  2  5  67:35  17
  6.  Olomučany  12  5  1  6  72:63  16 
  7.  Adamov  13  4  3  6  74:59  15
  8.  Cetkovice  12  4  1  7  35:56  13 
  9.  Benešov/Kořenec  11  1  0  10  14:115  3 
  10.  Šošůvka  13  0  0  13  4:269  0

Starší přípravka 5+1: Lipůvka – Svi-
távka 7:4 (4:2), Valenda 4, Jelínek 2, Pru-
dík - Hanák 2, Bednář, Valoušek. Svitávka 
– Letovice 2:8 (1:3), Hanák, Šebesta - Jež, 
Soyma, Špidlík 2, Dvořáček, Pelíšek. Lipův-
ka – Letovice 5:6 (3:4), Valenda 5 - Čapka 3, 
Dvořáček, Pelíšek, Špidlík. Velké Opatovice 
– Vysočany/Sloup 4:4 (2:2), Foret, Lichtr, 
Schnich, Stloukal - Mikulášek 2, Hudec, 
Svoboda. Knínice – Lipovec 3:8 (1:4), Tlus-
tý 2, Zatloukal - Zouhar 8. Velké Opatovice 
– Lipovec 3:9 (1:4), Foret, Hader, Lysoněk 
- Zouhar 7, Zouhar 2. Knínice – Vysočany/
Sloup 5:6 (2:3), Lexman 2, Přikryl, Tlustý, 
Zatloukal - Mikulášek 5, Hudec. Jedovnice 
– Rájec-Jestřebí 1:9 (0:6), Dvořák - Fojt 3, 
Dankovský 2, Kala, Kuchař, Ševčík, Šváb. 
Adamov – Ráječko 3:5 (0:1), Janoušek, Kos, 
Poláček - Souček 5. Jedovnice – Ráječko 
4:8 (3:6), Dvořák 4 - Souček 4, Šindelář 2, 
Maša, Palacký. Adamov – Rájec-Jestřebí 3:5 
(2:3), Hloušek, Janoušek, Prudík - Dankov-
ský, Fojt 2, Šváb. Blansko A – Boskovice 5:2 
(3:0), Crhonek 2, Kupka, Slanina, Ťoupek 
- Fojt, Kocůrek. Blansko B – Voděrady 7:2 
(4:1), Dujka 2, Farník, Farník, Mokrý, Perni-
ca, Šebela - Opluštil, Švancara. Blansko A – 
Voděrady 16:1 (9:0), Crhonek 6, Lůdl 5, Sla-
nina, Ťoupek 2, Odehnal – Tersch. Blansko 
B – Boskovice 2:17 (0:7), Mokrý 2 - Čejka 6, 
Marek 4, Kocůrek, Svoboda 3, Bohatec. 
  1.  Blansko A  21  18  1  2  253:47  55
  2.  Blansko B  21  15  2  4  156:60  47 
  3.  Kunštát/Olešnice  17  15  1  1  198:59  46 
  4.  Rájec-Jestřebí  20  15  0  5  139:60  45
  5.  Ráječko  20  14  2  4  149:76  44
  6.  Adamov  20  14  0  6  136:82  42 
  7.  Lipovec  20  12  0  8  126:123  36 
  8.  Letovice  20  10  2  8  119:101  32 
  9.  Boskovice  18  10  2  6  122:105  32 
  10.  Jedovnice  19  9  1  9  112:114  28 
  11.  Drnovice  18  7  0  11  86:127  21 
  12.  Vysočany/Sloup  20  5  1  14  78:189  16 
  13.  Lipůvka  20  3  2  15  89:154  11

Z  

Turnaj. Tradičně O černohorský soudek si na konec sezóny zahrála čtyř-
členná družstva v rapid šachu. Za účas   29 týmů byly nejúspěšnější Bohe-
mia Pardubice B, domácí Makkabi skončili druzí.  Foto Radim Hruška

  14.  Svitávka  20  3  2  15  73:169  11 
  15.  Velké Opatovice  20  2  3  15  63:179  9 
  16.  Voděrady  18  2  1  15  48:146  7
  17.  Knínice  20  2  0  18  62:218  6

Mladší přípravka: Kunštát/Olešnice 
– Knínice 19:0 (10:0), Chytrý, Motyčka 6, 
Baňa 3, Koláček, Šínová 2. Lysice – Bene-
šov/Kořenec 13:5 (7:3), Všianský 5, Kazda 
2, Knor, Ochmanský, Špaček, Šulc, Ščučka, 
Živný - Grepl 4, Koudelka. Kunštát/Olešni-
ce – Benešov/Kořenec 12:2 (6:1), Chytrý, 
Motyčka 4, Baňa 3, Votřel - Grepl, Vondál. 
Lysice – Knínice 11:3 (7:2), Všianský 7, 
Knor 3, Kazda - Kaderka 2, Buryška. Blan-
sko A – Jedovnice 9:2 (6:2), Liška 4, Nejez-
chleb 2, Kovařík, Kovář, Polách - Hrivík 
2. Blansko B – Adamov 6:9 (4:5), Souček 
4, Nippert, Soušek - Skoumal 4, Polzer 3, 
Krátký, Malásek. Blansko A – Adamov 
7:4 (3:1), Kovařík, Kovář 2, Liška, Mül-
ler, Polách - Polzer 3, Skoumal. Blansko 
B – Jedovnice 5:11 (1:6), Brázda 3, Souček 
2 - Hrivík, Zouhar 5, Kosorin. Svitávka – 
Letovice 7:12 (6:6), Valošek 3, Bárta 2, Fia-
la, Vybíhalová - Jež, Šamšula 4, Kalasová 
2, Hejl, Turalík. 
  1.  Kunštát/Olešnice  14  14  0  0  203:39  42 
  2.  Blansko A  14  13  0  1  211:54  39
  3.  Boskovice B  12  9  0  3  165:87  27 
  4.  Adamov  14  9  0  5  114:71  27
  5.  Lysice  14  9  0  5  125:109  27 
  6.  Boskovice A  12  8  0  4  101:73  24 
  7.  Jedovnice  14  6  0  8  108:100  18
  8.  Rájec-Jestřebí  12  6  0  6  97:96  18 
  9.  Benešov/Kořenec  14  6  0  8  89:115  18 
  10.  Svitávka  13  3  0  10  55:166  9
  11.  Knínice  14  2  0  12  40:176  6 
  12.  Letovice  1  1  0  0  12:7  3
  13.  Blansko B  14  1  0  13  55:152  3 
  14.  Ostrov  12  0  0  12  17:147  0

OP ženy: Drnovice – Kohoutovice 0:8 
(0:4), Pokorná, Winklerová 2, Mernyová, 
Srbová, Wridenhőferová, Černá. Kostelec 
B – Ráječko 6:0 (4:0), Knápková, Waltro-
vá 2, Vykopalová, Řezníčková. Medlánky 
– Lažany 4:1 (4:0), Valková 2, Hanzlová, 
Kopijevská - Buchtová. 
  1.  Medlánky  13  12  1  0  60:15  37
  2.  Kostelec B  13  7  3  3  51:14  24 
  3.  Lažany  13  7  2  4  32:17  23
  4.  Kohoutovice  13  5  0  8  20:28  15 
  5.  Ráječko  13  4  1  8  18:48  13
  6.  Drnovice  13  0  1  12  6:65  1

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: A je 

to – ITAB 1293:1347, Šmerda 274, Stejska-
lová 272 - Nesvadba 298, Pazdera 271. ČKD 
Holding – Rapid 1305:1160, Štrait 300, 
Škaroupka 287 - Charvát 270, Hrazdíra 238. 
VVR B – VVR A 1378:1282, Kakáč 289, 
Černoch 280 - Stloukal 287, Urbánek 267. 
Kuželkáři VB Leasing – KSK 1339:1282 
Brychta 286, Novotný 276 - Kolář 297, Valá-
šek P. 276. Catering – ČBE A 1301:1223, 
Kocourek 267, Volf D. a Skoupý oba 266 - 
Nesrsta 259, Šváb 246. VVR B – Kuželkáři 
VB leasing 1277:1370, Stojkovič O. 286, 
Kakáč 267 - Novotný P. 302, Brychta 284.
  1.  A je to  18  15  0  3  1329,83  30
  2.  VB Leasing  18  11  0  7  1314,89  22
  3.  VVR A  18  11  0  7  1290,11  22
  4.  ITAB  18  11  0  7  1278,22  22
  5.  Catering  18  10  0  8  1289,00  20
  6.  ČKD Holding  18  9  0  9  1302,11  18
  7.  ČBE A  18  7  0  11  1280,50  14
  8.  VVR B  18  7  0  11  1279,06  14
  9.  KSK  18  6  0  12  1261,72  12
  10.  Rapid  18  3  0  15  1231,89  6

1. liga: ČKD Turbo Technics – Orel 
1235:1244, Bašný 280, Pernica 264 - Hének 
289, Šoba 269. Kadeřnictví ES – Blanzek 
1326:1264, Smola 299, Žitník 278 - Lev 
263, Kratochvíl 257. 
  1.  Kadeřnictví  18  15  0  3  1282,22  30
  2.  Stavba krbů  18  14  0  4  1262,72  28
  3.  Blanzek  18  12  0  6  1259,83  24
  4.  BODOS  18  12  0  6  1252,33  24
  5.  VMS  18  10  0  8  1245,28  20
  6.  Orel  18  8  0  10  1221,50  16
  7.  Turbo Technics  18  7  0  11  1208,22  14
  8.  JEZAT  18  6  1  11  1223,61  13
  9.  Koloniál  18  4  1  13  1204,33  9
  10.  Hasiči  18  1  0  17  1156,11  2

2. liga: Eko System – ČBE B 1118:1051, 
Zouhar M. 260, Zouhar J. 228 - Skoták 222, 
Šlezinger 220. Nemocnice – Profi  Weld 
1204:0, Srba 262, Tichý 261. 
  1.  AKK  18  16  0  2  1223,06  32
  2.  EKO Systém  18  12  0  6  1153,33  24
  3.  JMP  18  11  0  7  1181,33  22
  4.  Profi  Weld  18  10  0  8  918,28  20
  5.  Nemocnice  18  7  0  11  1178,78  14
  6.  Relax Club  18  6  0  12  1105,43  12
  7.  Lachtani  18  5  0  13  1097,89  10
  8.  ČBE B  18  5  0  13  1093,85  10

 (bh)
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úterý 29. dubnaúterý 29. dubna
AKCEAKCE

Adamov – Salonek MKS ve 14.30 hod.: Soutěžní odpoledne pro dě  .
Blansko – Městský úřad v 9 hod.: Konference Život cizinců v ČR.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Nezmaři a Miki Ryvola – koncert 
a křest CD.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: I. Absolventský koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Detek  v Down.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Dvojník.

středa 30. dubnastředa 30. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 15 hod.: Pálení čarodějnic.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Okul  smus a křesťanská víra: 
Pálení čarodějnic, přednáška s diskuzí.
Blansko – Dům dě   a mládeže v 18 hod.: Čarodějná zahrada.
Boro  n – Koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic.
Boskovice – Výletiště na Mazurii v 17 hod.: Tradiční pálení čaroděj-
nic.
Boskovice – Evangelický kostel v 18 hod.: Jarní koncert.
Sloup – Na lukách u Skladováku v 17 hod.: Pálení čarodějnic aneb I letos 
le  me nad Sloupem.
Světlá – Výle  ště v 18 hod.: Pálení čarodějnic.
Sycho  n – Na prádle ve 20 hod.: Pálení čarodějnic.
Šebetov – Koupaliště v 19 hod.: Pálení čarodějnic.
Velké Opatovice – Fotbalové hřiště v 17 hod.: Pálení čarodějnic.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska, soudruhu!
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Cole  e.
Boskovice v 19.30 hod. Vlk z Wall Street.

čtvrtek 1. květnačtvrtek 1. května
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 9.30 hod.: Oslavy 1. máje, pořádá KSČM.
Blansko – Sportovní ostrov v 10 hod.: Májové bruslení se starostou.
Blansko – Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Oslavy 1. máje, pořádá 
ČSSD.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: 5. Boskovické běhy, více na 
str. 6.
Boskovice – Před Betany ve 14 hod.: Stavění máje.
Boskovice – Sokolovna v 15 hod.: 5. Posezení s Boskovickou kape-
lou.
Kunštát – Zámek v 16 hod.: Svatební košile, koncert.
Letovice – Parčík před městským úřadem ve 14 hod.: Oslava 1. máje – 
Svátku práce, pořádá KSČM.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska, soudruhu!
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man 2.

pátek 2. květnapátek 2. května
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Tomáš Banánek – Obrazy, vernisáž 
výstavy.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Tak voní čas, vernisáž výstavy 
ak. mal. Jarmily Lorencové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. The Amazing Spider-Man 2. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man 2. (3D)
Olešnice ve 20 hod. U konce světa.
Šebetov v 19.30 hod. Křídla Vánoc.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Donšajni.

sobota 3. květnasobota 3. května
AKCEAKCE

Blansko – Hotel Dukla v 7 hod.: Za zpěvem ptáků, putování za ptac-
tvem.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Banzai mistře! – absolven   
malířského atelieru Jiřího Načeradského, vernisáž výstavy.
Boskovice – Penzion Zlatá růže v 10 hod.: 18. Jarní sraz Velorexů, start 
závodu.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Pouťová zábava, hraje Arcus.
Letovice – Zámek v 15 hod.: BIGYfest, hudební fes  val.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Wordship, zpívaná pohoslužba.
Lomnice – Synagoga ve 14 hod.: Vysočina v obrazech II, vernisáž výsta-
vy.
Lysice - Zámek v 19 hod.: Svatební košile, koncert.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří ve 13.30 hod.: Cyklovýlet do 
Šebetova, Pohory a Horního Štěpánova.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 17 hod.: A do pyžam, reprí-
za komedie v podání velkoopatovických ochotníků.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. The Amazing Spider-Man 2. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. The Amazing Spider-Man 2. (3D)

neděle 4. květnaneděle 4. května
AKCEAKCE

Boskovice – Penzion Zlatá růže v 9.30 hod.: 18. Jarní sraz Velorexů, start 
společné jízdy městem a okolím.
Rájec-Jestřebí - Zámek v 17 hod.: Svatební košile, koncert.
Sloup – Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sloup – 
kostel v 10.30 hod.: Mše za živé i zemřelé hasiče.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pojedeme k moři.
Blansko v 17 a 20 hod. The Amazing Spider-Man 2. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kráska a zvíře.

pondělí 5. květnapondělí 5. května
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Základy hry na kytaru a klá-
vesy.
Letovice – Městský klub důchodců v 16 hod.: Cvičení v přírodě.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 3 dny na zabi  .

úterý 6. květnaúterý 6. května
AKCEAKCE

Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Pravidelné setkání.
Boskovice – Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert nejen pro maminky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. 3 dny na zabi  .
Boskovice v 19.30 hod. Doupě.

středa 7. květnastředa 7. května
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 9 až 17 hod.: Jarní výstava spojená s burzou 
kaktusů, konifer, kvě  n a přísad zeleniny.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Uzdravení Boží mocí, promí-
tání.
Blansko – Památník Rudoarmějce v 18 hod.: Vzpomínkový akt u pří-
ležitos   69. výročí osvobození Československa.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí!
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 hod.: Hernička pro rodiče s dvoj-
čátky a vícerčátky.
Boskovice – Pomník padlých Hybešova ulice v 17 hod.: Vzpomínkové 
setkání k 69. výročí Dne vítězství.
Letovice – Městský klub důchodců ve 13 hod.: Vycházka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nekonečná láska.
Boskovice v 17 hod. Rio 2. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jedna za všechny.

čtvrtek 8. květnačtvrtek 8. května
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 9 až 12 hod.: Jarní výstava spojená s burzou 
kaktusů, konifer, kvě  n a přísad zeleniny.
Blansko – Památník Rudoarmějce v 10 hod.: Vzpomínkový akt ke Dni 
vítězství.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Jarní koncert pěveckých sborů.
Rudka – Jeskyně Blanických ry  řů v 15 hod.: Terra Kunstat 14, vernisáž 
výstavy.
Suchý – Rybník ve 12 hod.: Zlatá udice, rybářské závody pro členy rybář-
ských kroužků.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nekonečná láska.
Boskovice v 17 hod. Rio 2.
Boskovice v 19.30 hod. 10 pravidel jak sbalit holku.

pátek 9. květnapátek 9. května
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Zkus si svůj postřeh.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Divergence.
Boskovice v 17 hod. Rio 2.
Boskovice v 19.30 hod. 10 pravidel jak sbalit holku.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Kandidát.

sobota 10. květnasobota 10. května
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 9 až 15 hod.: Soutěže lodních mode-
lů Moravský pohár a Krajský přebor JmK.
Blansko – Centrum sv. Mar  na v 10 hod.: Férová snídaně v Blansku.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Národopisný večer.
Boro  n – Arboretum v 9 až 17 hod.: Jarmark v arboretu.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Stormy Night, koncert skupin Demo-
nium, Infi nity a Decadenth.
Vanovice – Kulturní dům v 9 hod.: Turnaj neregistrovaných hráčů ve stol-
ním tenise.
Velké Opatovice – Klubovna KČT v 7 až 10 hod.: Velké Opatovice – Javo-
říčko, turis  cký pochod.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Rio 2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Divergence.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pojedeme k moři.

neděle 11. květnaneděle 11. května
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava v 9 až 14 hod.: Soutěže lodních mode-
lů Moravský pohár a Krajský přebor JmK.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: Oslava Dne matek.
Letovice – Zámek v 15 hod.: Show VDO ZUŠ Letovice, koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Rio 2. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Divergence.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pojedeme k moři.

pondělí 12. květnapondělí 12. května
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Hádej, hádej, hadači.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Grandhotel Budapešť.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Divergence.

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 
29. 4. 630-750 1000-1600 1830-2100 1030-1600 1830-2100

Středa 
30. 4. 630-830 1200-1600 1730-1830

3 dráhy 1830-2100 1030-2100

Čtvrtek 
1. 5. 1000-2000 1000-2000

Pátek 
2. 5. 1200-1700 1830-2100 1200-2100

Sobota 
3. 5. 1000-1300 1400-2100 1000-1300 1400-2100

Neděle 
4. 5. 900-1600 1600-1800

1 dráha 1800-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Z  

 1. 5. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4  516 417 621

 3. 5. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

 4. 5. MUDr. Řehořek (ová) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

 8. 5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221  516 435 203

 10. 5. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326

 11. 5. MUDr. Sládek V. Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

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

stomatologická pohotovoststomatologická pohotovost

H    
III. třída: Vranová – Lysice 6:1 (3:0), Tenora 2, Bednář, Krčil, Třís-

ka, Čípek – Homolka. Kunštát B – Adamov 4:3 (1:2), Adámek, Horák, 
Záboj, Šváb - Malásek 2, Manoušek, ČK: Horák (K). Letovice – Bene-
šov 7:0 (4:0), Bednář, Řezník 2, Novotný, Stria, Širůček. Skalice – 
Knínice 2:0 (1:0), Bílek, Janíček. Ostrov – Velké Opatovice 4:2 (3:0), 
Gryc 3, Nezval - Niessner, Svoboda. Ráječko B – Vísky 2:1 (1:1), Pro-
kop, Štafa – Šmeral. Lažany – Svitávka 0:2 (0:2), Novák, Zoubek. 

IV. třída: Jedovnice B – Lipůvka B 2:2 (0:2), Šot 2 - Kotásek 2, 
ČK: Zorník (L). Doubravice B – Boskovice B 1:3 (1:2), Sáňka - Ode-
hnal, Pavel, Valenta. Lomnice – Kořenec B 0:0. Skalice B – Vavřinec 
B 1:0 (1:0), Fojt. Cetkovice – Vilémovice B 6:1 (3:0), Alexa, Janek 2, 
Dokoupil, Letfus – Zouhar. Lažánky – Bořitov B 1:1 (1:1), Ševčík – 
Sýs. Voděrady – Svitávka B 3:2 (2:0), Alexa, Bednář, Páral - Bureš, 
Chloupek. 

OP dorost, sk. A: Černá Hora/Bořitov – Svitávka 4:4 (2:2), Bawi 
Silen 2, Doležel, Sedláček - Frehar, Maršálek, Peterka, Prudký. Rájec-
Jestřebí – Sloup/Šošůvka 9:2 (4:1), Dvořák, Kunc, Pokorný, Sedláček 
2, Dobeš - Andrlík, Furch. Lipůvka – Drnovice 6:1 (2:0), Meitner 2, 
Bohatec, Fuksa, Strážnický, Tabery – Šmerda. Kotvrdovice – Olomu-
čany 7:1 (4:0), Res 3, Šenk 2, Hořava, Klimeš - Staněk. 

OP dorost, sk.B: Velké Opatovice – Voděrady 0:0. Cetkovice – Vís-
ky 7:3 (3:3), Horák 3, Šmíd 2, Hanák, Sychra - Abrahám, Bačovský, 
Štark. Letovice – Knínice 9:0 (3:0), Kougl 4, Fidler, Macének 2, Steh-
lík. Kunštát/Lysice – Olešnice 4:1 (1:1), Bednář, Danác, Horák - Svo-
boda, vlastní. 

OP starší žáci 10+1: Lipovec – Svitávka 6:0 (3:0), Formánek 4, 
Kosek, Matuška. Velké Opatovice – Sloup/Vysočany 2:2 (1:1), Hikade, 
Kouřil - Kubinger, Žáček. Letovice – Knínice 0:4 (0:1), Korčák, Kunc, 
Lajšner, Probošt. 

OP starší žáci 7+1: Vísky – Ráječko 0:4 (0:3), Souček 3, Sedlák. 
Drnovice/Voděrady – Olomučany 1:1 (0:1), Beránek – Fedra František. 
Černá Hora/Bořitov – Kotvrdovice 1:3 (0:1), Řehoř - Kunc, Sotolář, 
Vančura. 

OP mladší žáci 7+1: Benešov/Kořenec – Cetkovice 1:6 (0:3), Vraj 
- Letfus 4, Havlíček, Sehnal. Rudice – Olomučany 12:2 (7:0), Magda, 
Martinásek, Matuška, Stupinský, Štěpánek 2, Buchta, Zouhar - Kučera, 
Čuma. Adamov – Olešnice/Kunštát A 6:6 (5:3), Bavlnka 3, Pindrič 2, 
Kopřiva - Novotný 3, Kleveta Jaromír, Motyčka, Petrželka. Šošůvka – 
Olešnice/Kunštát B 0:13 (0:4), vlastní 2 - Janků, Janoušek 3, Dočekal 
2, Baňa, Bláha, Peša. 

Starší přípravka 5+1: Vysočany/Sloup – Blansko B 3:9 (3:4), Melu-
zín 3 - Dujka, Šebela 3, Hasoň, Pernica, Ševčík. Lipovec – Blansko A 
2:18 (1:10), Husler 2 - Crhonek 8, Lůdl 5, Kupka, Ťoupek 2, Odehnal. 
Vysočany/Sloup – Blansko A 1:19 (1:9), Mikulášek - Crhonek 6, Kupka 
5, Ťoupek 4, Lůdl 2, Koňařík, Odehnal. Lipovec – Blansko B 3:1 (2:1), 
Zouhar Dominik 2, Zouhar Vojtěch – Ševčík. Knínice – Rájec-Jestřebí 
2:10 (0:6), Lexman 2 - Fojt 3, Štěpánek, Šváb 2, Kala, Nezval, Tsek-
honya. Velké Opatovice – Ráječko 1:7 (1:1), Ille - Maša 4, Souček 2, 
Pavlík. Velké Opatovice – Rájec-Jestřebí 5:8 (2:2), Lysoněk 2, Halász, 
Ille, Lichtr - Fojt 4, Kala 2, Kotouč, Štěpánek. Knínice – Ráječko 2:12 
(0:5), Lexman, Mucha - Souček 6, Palacký 3, Maša 2, Pavlík. Adamov 
– Lipůvka 6:5 (4:2), Janoušek 2, Kos, Polzer, Poláček, Prudík - Valen-
da 2, Jelínek, Prudík, Ševčík. Jedovnice – Lipůvka 12:10 (6:3), Kučera 
6, Dvořák 5, Králík - Prudík, Valenda, Škarohlíd 3, Ševčík. Adamov 
– Jedovnice 8:5 (4:4), Polzer 3, Hloušek 2, Janoušek, Kos, Prudík - 
Dvořák, Kučera 2, Konečný. Svitávka – Kunštát/Olešnice 1:13 (1:5), 
Valoušek - Janků 4, Slavíček 3, Dočekal 2, Banya, Baňa, Bláha, Chme-
líček. Letovice – Drnovice 5:6 (2:4), Pelíšek 2, Pospíšil, Šamšula, Čap-
ka - Valenčík 2, Stejskal, Tesař, Toman, Španělová. Svitávka – Drnovi-
ce 4:6 (2:4), Dvořáček, Hanák, Valoušek, Šebesta - Toman 3, Houdek 
2, Španělová. Letovice – Kunštát/Olešnice 5:13 (3:6), Čapka 4, Soyma 
- Bláha 5, Janků 3, Dočekal 2, Slavíček 2, Baňa. 

OP ženy: Lažany – Kostelec 0:3 (0:3), Urbánková, Waltrová, Řez-
níčková. Ráječko – Drnovice 5:1 (1:0), Vomočilová, Zoubková 2, Ode-
hnalová - Brodecká.  (bh)

Zajímavosti a perly Moravy
Zájezd za zdravím Nového sdružení zdravotně postižených Letovice, za 

podpory JMK byl koncem měsíce dubna nasměrován na střední Moravu 
a Slovácko. První zajímavost jsme navštívili ve městě Napajedla, ležícího 
na rozhraní tří regionů Hané, Valašska a Slovácka. Zde jsme navštívili zná-
mý hřebčín, který byl založen v roce 1886. Chov koní zde pozvedl pozdější 
majitel panství Balltazzi, který byl velký dostihový nadšenec.Po velkých 
přestavbách stájí, zde zavedl moderní chov plnokrevných koní a dosáhl 
úctyhodných úspěchů. Dnes hřebčín provozuje akciová společnost Hřebčín 
Napajedla a.s. Od průvodce jsme se dozvěděli řadu zajímavostí z historie 
a současnosti chovu anglického plnokrevníka.

Perlou našeho zájezdu byla návštěva Velehradské baziliky, která je jedním 
z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Historie tohoto místa se začala 
psát před více než 800 lety, když 12 cisterciánckých mnichů zde vybudo-
valo klášter. Zakladateli byli moravský markrabě Vladislav Jindřich s brat-
rem Otakarem I a olomoucký biskup Robert. V roce 1784 byl velehradský 
klášter zrušen Josefem II. Obnovy se dočkal příchodem jezuitů na Velehrad 
koncem 19. století. Z vnitřní výzdoby stojí za zmínku velkoryse řešená 
klenba s malbami. Uprostřed je vidět nebe s Nejsvětější Trojicí a Matkou 
Boží. S průvodcem jsme měli možnost projít celý areál včetně lapidária a 
dozvěděli se řadu informací z bohaté historie unikátního skvostu. Poslední 
zajímavostí našeho výletu byl barokní zámek v Buchlovicích. Postaven byl 
v 90. letech 17. století. Svou architekturou se blíží barokním italským vilám. 
Areál zámku tvoří dvě samostatné půlkruhové stavby a dohromady tvoří 
kulaté nádvoří jehož středu vévodí kamenná kašna.

Francouzská zahrada, která zdobí okolí zámku plynule přechází v anglic-
ký park plný vzácných dřevin. 

A to byl závěr našeho putování za zdravím, které přineslo účastníkům 
řadu poznatků, duševní a fyzické pohody.  Borek
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24. 24. ro ník Pochoduro ník Pochodu

p ší
   5 km za pam  hodnostmi m sta 
 8 km Boskovice – Kamenice – Arboretum Šmelcovna – Western park – Boskovice 
 16 km Boskovice – kaple Otylka – Sudický dv r – rybníky Panina louka – Doubravy – Western park – Boskovice
 21 km Blansko – Petrovice – Ž ár – Kuni ky – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 32 km Boskovice – Hrádkov – Velenov – Suchý – Skalky – Benešov – Ko enec – Doubravy – Western park – Boskovice
 46 km Boskovice – Skalice nad Svitavou – Lysice – Bed ichov – Kunice – Kunštát – Sebranice – Mladkov – Boskovice
 54 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – N m ice – Sloup – Holštejn – Niva – Skalky – Benešov – Ko enec –
  u Moje  na – Doubravy – Western park – Boskovice
 63 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – N m ice – Sloup – Macocha – Ostrov u Macochy – Holštejn – Niva 
  Skalky – Benešov – Ko enec – u Moje  na – Doubravy – Western park – Boskovice

cyklo
 20 km Boskovice – Mladkov – Chrudichromy – Ba ov – rybníky Panina louka – Doubravy – Boskovice
 38 km Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 58 km Boskovice – Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zbon k – Letovice – údolí K e  nky – Bohu ov – Vít jeves – Brn nec – Rudná – 
  K enov – Zadní Arnoštov – Jeví ko – Jarom ice – 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 – Ho ice – 
  erná Hora – Bo itov – Malý Chlum rozhl. – Krhov – Skalice – Lhota Rapo  na – Pilské údolí – Boskovice

Start:  Sokolovna Boskovice - p ší nad 45 km - 6 - 7 hod., ostatní p ší a cyklo 7 - 10 hod.
Cíl:   Sokolovna Boskovice, ob erstvení zajišt no, pro vylosované malý dárek

Startovné: 30 K , ubytování možné v sokolovn  ve vlastním spacáku.
Informace: RNDr. Jaroslav Old ich tel.: 774 408 399

v sobotu 17. kv tna 2014

Na sobotu 6. zá í 2014 
p ipravujeme 5. ro ník 
Pochodu po dálni ním 
t lese R43
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