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Region - Policisté odvolali 
pátrání po dvou pohřešovaných 
mužích z Blanenska a Bosko-
vicka. Oba odešli z domova loni 
na jaře. Jejich těla se pak našla 
v lese. Muži podle lékařů zemřeli 
bez cizího zavinění.

Minulý rok v březnu policie 
vyhlásila pátrání po Františku 
Doškovi (ročník 1947) z Adamo-
va. Když se nevrátil domů, poli-
cisté rozjeli pátrání ve městě i v 
okolních lesích.

Do hledání muže trpícího 
cukrovkou a vysokým krevním 
tlakem se zapojili policejní potá-
pěči, kteří prohledávali řeku Svi-
tavu. Zapojeni byli také psovodi a 
policisté na koních.

Nakonec se tělo Františka Doš-
ka našlo na začátku loňského 
srpna. „Tělo bylo nalezeno ležící 
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Kdy začít s otužováním? Ideálně v létě
Šošůvka - Teplota vzduchu 

7°C, teplota vody 2°C. K tomu 
silný studený vítr. Že se vám to 
nezdá jako ideální teplota ke 
koupání? Otužilci se nezaleknou 
ničeho.

V neděli 1. března se zatopený 
lom v Šošůvce změnil v zimní 
koupaliště. Sjeli se totiž otužil-
ci z blízka i z dáli, aby divákům 
ukázali, jak se to dělá. Pořadatelé 
ovšem museli den předtím vyse-
kat díru do ledu. 

Pátrání skončilo. 
Pohřešované muže 
našli mrtvé v lese

Počasí si všichni otužilci cel-
kem chválili, byť ostatní návštěv-
níci se choulili v čepicích a šá-
lách. „Hlásili pršení, a je docela 
hezky,“ komentoval klimatické 
podmínky šošůvský zasloužilý 
otužilec Andrej Dzuba. 

Otužilci se opravdu neostýchali, 
do vody vstoupili jakoby nic. Po 
koupeli jejich kůže poněkud zčer-
venala, ale všichni byli o prospěš-
nosti otužování přesvědčeni. Něko-
lik nadšenců se postupně vystřídalo 
ve vodě, v níž podle přísných pra-
videl nesmějí zůstat déle jak dvaa-
dvacet minut. „Ta voda už je mno-
hem teplejší, my jsme ji ohřáli!“ 
volal z vody jeden plavec. 

Podpořit všechny nadšence 

alespoň svou přítomností přijela 
reprezentantka České republiky 
v dálkovém plavání Silvie Rybá-
řová. A zaplavat si přišla i Dana 
Zbořilová, která v roce 2001 zdo-
lala kanál La Manche. 

A jak začít s otužováním? 
„Začněte v létě a skončete taky 
v létě,“ radí Andrej Dzuba. Pokud 
začnete v letních měsících, pra-
videlně pokračujete na podzim a 
v zimě nepřestanete, stali jste se 
otužilci. Otužování je poměrně 
levným koníčkem a sportem a 
člověk navíc ušetří za různé léky 
a vitamíny, protože organismus je 
odolnější vůči nemocem. 

 Marie Hasoňová
 Více v rozhovoru na str. 4

Demolice Dukly
Hotel Dukla 
v Blansku se 
začne bourat 
později, než se 
předpokládalo.

Více na straně 2

Kamélie na zámku
Komnaty 
rájeckého 
zámku ozdobí 
květy kamélií 
a chryzamtém.

Více na straně 5

Fotbalová příprava
Za necelé tři 
týdny odstartují 
na trávnících 
krajské a divizní 
fotbalové soutěže.

Více na straně 8

Svatby. V pátek a sobotu si mohli návštěvníci kř  nského zámku v rámci svatebního miniveletrhu prohlédnout 
nejen ukázky svatebních tabulí, ale také práce šikovných cukrářů, kvě  nářů, kosme  čky, kadeřnice nebo foto-
grafa. Více fotografi í na www.zrcadlo.net.  Foto Radim Hruška
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Otužilci v lomu v Šošůvce.  Foto Marie HasoňováOtužilci v lomu v Šošůvce.  Foto Marie Hasoňová

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Voděrady - Obyvatelé Voděrad 
budou znovu rozhodovat o složení 
svého zastupitelstva v červnu. Nové 
volby pro obec vyhlásil ministr vni-
tra poté, co se část zastupitelů loni 
na podzim vzdala svých mandátů. 

Volební místnost se ve Voděra-
dech otevře v sobotu 13. června od 
7 do 22 hodin. Kandidátky budou 
moci sdružení i jednotlivci z obce 
podávat do 8. dubna. 

„Já pěvně věřím, že se všich-
ni poučili z chyb, které vznikly, a 
volby proběhnou transparentně a 
v klidu,“ uvedl starosta Voděrad 
Miroslav Opluštil (nez.) s tím, že 

do nových voleb určitě sestaví kan-
didátku.

Tři zastupitelé ze starostovy kan-
didátky složili krátce po loňských 
volbách mandáty a jejich náhradní-
ci je odmítli přijmout. Počet zastu-
pitelů v sedmičlenném sboru tak 
klesl pod zákonnou hranici a volby 
se musí opakovat.

K rezignaci se kandidáti rozhod-
li po verdiktu krajského soudu. Ten 
přidělil jeden mandát a tím pádem 
i většinu čtyř zastupitelů konku-
renční kandidátce. Soud v usnese-
ní konstatoval, že volební komise 
nezapočítala jeden platný hlas a 

nesprávně tak o přidělení sedmého 
mandátu rozhodoval los.

Do doby, než bude zvoleno 
a ustaveno nové zastupitelstvo, řídí 
Voděrady dosavadní starosta a mís-
tostarostka. „Máme rozpočtové 
provizorium. Výdaje, které souvi-
sejí s chodem obce, jako je třeba 
provoz školy nebo nutné opravy 
vodovodního řádu, probíhají stan-
dardním způsobem. Investiční 
akce se budou realizovat až v druhé 
polovině roku,“ uvedl starosta.

Kromě Voděrad se nové volby 
13. června na jižní Moravě usku-
teční v dalších pěti obcích.  (moj)

Voděrady už znají termín pro 
nové volby do zastupitelstva

Křtinský zámek patřil 
svatebnímu miniveletrhu

v lesním porostu mezi Adamo-
vem a Útěchovem v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou. 
Přítomný lékař nezjistil cizí zavi-
nění,“ uvedl blanenské policejní 
mluvčí Petr Nečesánek s tím, že 
totožnost mrtvého potvrdila ana-
lýza DNA.

Bez přičinění druhé osoby 
zemřel také druhý pohřešovaný 
sedmapadesátiletý Pavel Borek 
z Újezdu u Boskovic. Z domova 
odešel v půli loňského května. 
Jeho tělo se pak našlo také na 
začátku loňského srpna.

Muž spáchal sebevraždu obě-
šením. „Byl nalezen ležící pod 
stromem mezi obcemi Kuničky a 
Doubravice nad Svitavou,“ upřes-
nil policejní mluvčí.

Sebevraždu spáchal také asi 
nejznámější hledaný z loňského 
roku René Lachman ze Senetářo-
va, který loni na začátku prosin-

ce zavraždil v Jedovnicích svou 
o rok starší manželku. Na konci 
ledna byl nalezen mrtvý v autě 
v lese nedaleko Ruprechtova na 
Vyškovsku.

Po padesátiletém muži policisté 
pátrali dva měsíce. Nakonec je na 
stopu přivedly informace, které 
získali od obyvatel. René Lach-
man se zastřelil svou nelegálně 
drženou pistolí.

Minulý rok bylo na Blanensku 
vyhlášeno celostátní pátrání cel-
kem po 152 osobách. V pětašede-
sáti případech se jednalo o osoby 
hledané a v osmdesáti sedmi pří-
padech o osoby pohřešované.

„Do této statistiky se výrazným 
způsobem promítá pátrání po 
svěřencích výchovných ústavů, 
zejména Výchovného ústavu mlá-
deže Olešnice,“ podotkl vedoucí 
blanenského územního odboru 
policie Zdeněk Grénar.

V Benešově 
dokončují 

revitalizaci 
centra obce

Benešov - V Benešově právě 
vrcholí práce na revitalizaci cen-
tra obce. Dělníci upravují pro-
stranství kolem kostela. Stavba 
za zhruba pět a půl milionu korun 
musí být zkolaudovaná do konce 
letošního dubna. Vedení obce se 
na nákladnou investici podaři-
lo sehnat dotaci, která pokryje 
 pětaosmdesát procent nákladů.

„V okolí kostela vznikne 
 pětadvacet nových parkovacích 
míst. Prostranství doplníme také 
o nový mobiliář, jako jsou lavič-
ky, odpadkové koše a přibude 
i nové parkové osvětlení,“ uvedl 
starosta Benešova Antonín Rus 
(BEZPP) s tím, že regenerace 
prostoru počítá i s úpravou zele-
ně a výsadbou keřů a stromů.

Zemní práce už jsou z vel-
ké většiny hotové. Zbývá ještě 
položit obrubníky, a poté se už 
budou moci dělníci pustit do 
kamenických prací a dláždění 
prostoru.

Kromě úprav okolí kostela za-
čne v letošním roce v Benešově 
také rekonstrukce kanceláří tam-
ního obecního úřadu. 

„Už přes zimu jsme přestavěli 
knihovnu, která se posunula do 
přízemí. Nyní nás čeká vybudo-
vání nové kanceláře, která vznik-
ne z malé zasedací místnosti, 
a vytvoření jakési kuchyňky 
spojené s čekárnou pro lidi, kteří 
si přijdou něco vyřídit,“ upřesnil 
starosta.  (hrr)

V Blansku a Adamově 
řádili sprejeři, způsobili 

škodu za desítky tisíc
Blansko, Adamov - Policisté na Blanensku vyšetřují další případy spre-

jerství. Pachatelé při nich způsobili škodu za desítky tisíc korun. Teď jim 
hrozí až jeden rok vězení. Odhalit pachatele se ale policii většinou nedaří.

Sprejeři během víkendu řádili na třech místech. V Blansku postříkali 
zeď občerstvení v ulici Horní Palava a fasádu bytovky na náměstí Míru. 
V Adamově zase poničili omítku trafostanice na Smetanově nábřeží.

„Ve všech případech jde o sprejem vyvedené nápisy hyzdící nezanedba-
telné plochy stěn. Není proto divu, že majitelům postříkaných nemovitostí 
takto vznikají desetitisícové škody,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek s tím, že pachatelé dohromady způsobili škodu asi pětasedm-
desát tisíc korun.

Za trestný čin poškození cizí věci teď sprejerům hrozí až jeden rok 
vězení. Odhalit pachatele ale nebývá jednoduché. Minulý rok policisté na 
Blanensku zaznamenali šestatřicet případů sprejerství. Objasnit se jim při-
tom podařilo jeden.  (moj)
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Demolice hotelu Dukla 
začne o trochu později

P ...
Otázka osobní hygieny
Copak si o mně myslíváš,
když hledám po zemi
svoje kalhotky?
Ještě   buší srdce
po tom heroickým výkonu,
nebo jsi klidný
jako ústa po posledním
vydechnu  ?
Šimráš mou dobrotu
zlým jazykem
a já pořád předs  rám,
že jsi anděl.
Kopytem sem,
kopytem tam
hrabu v zemi
jako býk, co vidí
rudou.
Co vidíš ty?
Čerta, nebo děvčátko?
Nic.
Tak aspoň ty kalhotky...
 DAG

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.
Více na 

www.zrcadlo.net
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Blansko - Bourání hotelu Duk-
la v centru Blanska začne o něco 
později, než se původně před-
pokládalo. Zchátralý objekt na 
náměstí Republiky půjde k zemi 
nejspíš až na začátku července. 

Podle loni na podzim zveřej-
něného harmonogramu se mělo 
s demolicí začít už v květnu. Rad-
nice ale musela nechat zpracovat 
hlukovou studii, která určí způsob 
bourání. Pak teprve může vyhlá-
sit výběrové řízení na demoliční 
fi rmu.

„Předpoklad bourání je nejdřív 
na přelomu června a července. 
Výběrové řízení na fi rmu, která je 
provede, bude vypsáno do konce 
března,“ uvedl blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS) s tím, 
že demolice potrvá patrně několik 
měsíců.

Provoz hotelu Dukla město 
ukončí k poslednímu březnu. Do 
té doby by měli být vystěhováni 
všichni nájemci. 

„Od prvního dubna se pak 
počítá s tím, že v budově začnou 
vyklízecí práce. Zvažujeme, že 
bychom k tomu využili i lidi, kte-
ré radnice zaměstnává na veřejně 
prospěšných pracích,“ podotkl 
Crha.

Na bourání hotelu má město 

Hotel Dukla v Blansku.  Foto Michal ZábojHotel Dukla v Blansku.  Foto Michal Záboj
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BOSKOVICE – Okradli klientky domova pro seniory. Policisté 

řeší hned dva případy okradených klientek domova pro seniory v Bos-
kovicích. Sedmaosmdesátiletou ženu připravil zatím neznámý pachatel o 
bezmála šest tisíc korun, které měla uschované v šatní skříni. Necitelný 
zloděj si se vstupem do pokoje oběti nelámal hlavu a dopustil se tak 
krom obligátní krádeže i trestného činu porušování domovní svobody. 

„Jiný asociální jedinec vytrhl jen o pár hodin později devětaosm-
desátileté ženě před budovou stejného domova pro seniory z rukou 
koženou kabelku i s peněženkou, v níž bylo tisíc korun. Oběma pacha-
telům morálně i hodnotově pokřivených charakterů po dopadení hrozí 
až dvouletý trest odnětí svobody,“ upřesnil blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek.

BLANSKO - Zloděj řádil i na toaletách. Z blanenské nemocnice 
někdo ukradl sedm nástěnných svítidel. Zatím neznámý pachatel je 
odšrouboval a následně odnesl. Než budovu opustil, úřadoval v ní se 
šroubovákem ještě jednou. Kromě lamp se mu totiž zalíbil i dávkovač 
tekutého mýdla umístěný na pánských toaletách. Celkem svým jednáním 
zloděj ve zdravotnickém zařízení napáchal škodu za bezmála sedm tisíc 
korun. Po dopadení mu tak hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

BOSKOVICE - Rvačku odneslo triko. Natrhnutým trikem a vzá-
jemnými plivanci slin do tváří skončila potyčka mezi třiačtyřicetiletým 
návštěvníkem jedné z boskovických restaurací a o devět let mladším číš-
níkem. Konfl ikt zřejmě vyvolala slovní roztržka mezi oběma aktéry. Od 
urážek nebylo daleko k sprostým nadávkám a oboustranným fyzickým 
výpadům. Naštěstí se při šarvátce v lokále nikomu nic nestalo. Oba muži 
se tak po zásahu boskovických policistů budou muset zodpovídat z pře-
stupku proti občanskému soužití. Mladší pak v souvislosti se zničeným 
trikem navíc i z přestupku proti majetku.

BOSKOVICE – Poškodil okna novostavby. Škodu v řádu deseti-
tisíců korun způsobil zatím neznámý pachatel poškozením tří oken u 
novostavby rodinného domu v Boskovicích. Bratr majitelky nemovitosti 
při zběžné kontrole stavby zjistil, že v okenních tabulích zeje několik 
drobných děr. Čím konkrétně, a jak byla v rámech osazená izolační troj-
skla poničena, policisté aktuálně zjišťují. 

„Charakter perforací nasvědčuje, že strůjce trestného činu poškození 
cizí věci okna pravděpodobně ostřeloval vzduchovkou. Zatím je však 
tato teorie jen jednou z více možných variant. V daném případě pachate-
li, jehož motivace k ničení cizího majetku dosud zůstává nejasná, hrozí 
po dopadení až jeden rok strávený ve vězení,“ přidal podrobnosti blanen-
ský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

RÁJEC-JESTŘEBÍ – Mladík zatápěl kradeným dřevem. Přestup-
ku proti majetku se drobnou krádeží palivového dříví dopustil dvaadva-
cetiletý mladík se svým o čtyři roky mladším kamarádem. Topivo v hod-
notě tisíce korun sebrali na pozemku u jednoho z rekreačních objektů 
nedaleko Rájce-Jestřebí, kde ho měl majitel chaty uskladněno. Policisté 
se do věci vložili ve chvíli, kdy si majitel všimnul toho, že se mu zásoby 
dřeva výrazně tenčí. Policisté zjistili, že výtečníci lup nosili k mladšímu 
z nich domů a ten s ním pak zatápěl.

VELKÁ ROUDKA – Zmizely rodinné úspory. Sto padesát tisíc 
korun v hotovosti ukradl zloděj dvaapadesátileté ženě poté, co se za 
použití paklíče vloupal do jejího domku ve Velké Roudce. Žena měla 
peníze v plechovce již nějaký čas ukryté v dílně. Toho, že zmizely, si 
však všimla až později. Letovičtí policisté teď zjišťují, zda pachatel o 
skrýši věděl předem, nebo na ni narazil náhodou. Za krádež způsobenou 
vloupáním obecně hrozí trest až dvouletého pobytu za mřížemi. V tomto 
konkrétním případě však zloděj vzhledem k výši způsobené škody může 
po dopadení pykat i o tři roky déle.

VELKÉ OPATOVICE – Opilý mladík sprostě nadával. Letovič-
tí policisté řeší případ rušení nočního klidu ve Velkých Opatovicích. 
Devětadvacetiletý mladík bloumající nad ránem kolem místního koste-
la svými hlasitými projevy vzbudil nejen některé spící občany, ale též 
pozornost dvou zaměstnanců bezpečnostní agentury na obhlídce. Sprchu 
nevybíravých vulgarismů, která se na ně po slovním napomenutí snes-
la, však nečekali. Sprosté výrazy, hrubá spojení a peprné obraty doplnil 
hubatý provokatér dokonce i anglickými nadávkami. Svou slovní exhibi-
ci zakončil výmluvným gestem zdviženého prostředníku směrovaného k 
zaskočeným mužům. Je tak pravděpodobné, že se troufalec rušící noční 
klid teď bude zodpovídat nejen z přestupku proti veřejnému pořádku, ale 
i proti občanskému soužití.

REGION – Řídili pod vlivem alkoholu a drog. Šest opilců a pět zfe-
tovaných řidičů za volantem odhalily kontroly na silnicích blanenského 
okresu. V deseti případech byli hazardéry ve vozidlech muži, v jednom 
pak opilá žena. Dva z provinilců dokonce bourali. 

„Alarmující je, že hodnoty naměřené při dechových zkouškách se 
pohybovaly v rozmezí od šesti desetin po dvě promile. Nešlo tedy jen 
o často bagatelizovaný zbytkový alkohol. Čím konkrétně a do jaké míry 
pak byli ovlivněni konzumenti drog, prokáží až následné toxikologic-
ké testy. Výsledkům těch orientačních, provedených hlídkami na místě, 
vévodil pervitin,“ přiblížil blanenský tiskový mluvčí Petr Nečesánek. 

Většina z provinilců se teď bude muset zodpovídat z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se svým jednáním dopusti-
li. Hrozí jim až jeden rok strávený za mřížemi.  (hrr)

Blanenská dvěstěpadesátka: 
plavčíci si ověřili své dovednosti

v rozpočtu připravených deset 
milionů korun. Tato částka by 
měla stačit i na úpravu prostran-
ství, které po budově vznikne.

Příští rok pak chce radnice plo-
chu upravit. Kvůli tomu si necha-
la od architektonické kanceláře 
zpracovat studii. S jejími dvěma 

variantami vedení města seznámí 
veřejnost na konci tohoto týdne.

Hotel Dukla město získalo v září 
roku 2011 za třicet a půl miliónu 
korun v dražbě. Argumentem pro 
nákup tehdy bylo to, že by se jinak 
do budovy nastěhovali problémo-
ví nájemníci.  Město pak Duklu 

a přilehlé pozemky třikrát bezvý-
sledně nabízelo investorům. 

Minulý rok v říjnu obyvate-
lé Blanska v referendu rozhodli 
o demolici hotelu. Hlasování se 
zúčastnilo přes sedm tisíc voličů, 
tři čtvrtiny z nich se vyslovily pro 
zbourání. 

Blansko - Vodní záchranáři se 
o víkendu sjeli do blanenských 
krytých lázní, aby poměřili své 
dovednosti. V rámci závodů Bla-
nenská dvěstěpadesátka absolvo-
vali dvě stě padesát metrů plavání, 
doplněné o speciální disciplíny.

„Závodníci si na trati vyzkouší 
spoustu situací, které mohou nastat 
i v reálu. Házejí záchrannou pod-
kovou na cíl, táhnou barel s vodou, 
který má napodobit topícího se, 
plavou v oblečení, s potápěčskou 
výstrojí nebo musejí vylovit ze 
dna cihlu a s ní pak následně pře-
plavat bazén,“ vysvětlil předseda 
Místní skupiny Vodní záchranné 
služby Blansko Jiří Rydval.

Všechny disciplíny se prová-
dějí v jedné řadě, závodník tak 
uplave naráz dvě sta padesát met-
rů, během nichž si otestuje různé 
dovednosti. Hlavním kritériem je 
pak čas, i když plavčíky sledují i 
rozhodčí, kteří dbají o to, aby byl 
zachovaný správný postup.

Samotný závod je velmi nároč-

ný. Nebývá výjimkou, že ho účast-
níci nedokončí. Ti nejlepší naopak 
trať zvládnou pod pět minut. Do 
Blanska v sobotu přijelo osmaše-
desát závodníků ze čtrnácti míst-
ních skupin vodních záchranářů 
z celé republiky. Na trať se vydali 

i dva odvážlivci z řad veřejnosti. 
„Podmínky pro závodníky, kte-
ří nejsou plavčíky, máme úplně 
stejné jako pro vodní záchranáře. 
Jistý rozdíl je ale v jejich výkonu. 
Nejde ani tak o kondici, ale spíš o 
to, že v jednotlivých disciplínách 

je řada technických záležitostí, 
které je dobré mít natrénované,“ 
přiblížil Rydval.

V kategorii určené pro veřejnost 
začínal také Petr Beneš z Blanska. 
Před třemi roky si závod vyzkou-
šel. Práce vodních záchranářů ho 
natolik zaujala, že se stal členem 
blanenské místní skupiny, a letos 
se do zdolávání trati pustil takzva-
ně naostro.

„Poprvé jsem měl čas kolem 
patnácti minut, teď už se posou-
vám k šestiminutové hranici. Dřív 
jsem sice rekreačně plaval, ale teď 
chodím na tréninky, kde se učím 
správnou techniku a postupně se 
zdokonaluji,“ popsal Petr Beneš.

Asi nejtěžší disciplínou je pro 
něho úsek plavaný v záchranářské 
kombinéze. „Když se na závod 
podívám komplexně, tak plavec 
musí absolvovat pět disciplín, což 
je hodně náročné. Po nějaké době 
ve vodě dojdou síly, a člověk je 
rád, že doplave do cíle,“ dodal. 
 Radim Hruška

Blanenská dvěstěpadesátka.  Foto Radim HruškaBlanenská dvěstěpadesátka.  Foto Radim Hruška

Zážitek. Koncert z muzikálových melodií připravilo Městské kulturní středisko v Adamově na předposlední 
únorové odpoledne. Milovníkům muzikálů přijel zazpívat Robert Jícha a Jana Musilová, které doprovázela 
klavíristka Šárka Králová. Ve velkém sále zněly populární melodie s českými, anglickými i francouzskými tex-
ty a přítomní poslouchali se zatajeným dechem. Oba zpěváci z Městského divadla Brno navodili vynikající 
bezprostřední atmosféru, kterou si všichni náležitě užívali.  Foto Marta Antonínová

Nemocnice 
zve na 

Světový den 
ledvin

Blansko - Blanenská nemocni-
ce se ve čtvrtek 12. března připo-
jí k Světovému dni ledvin, který 
vyhlašují Mezinárodní federace 
nadací pro nemoci ledvin a Mezi-
národní nefrologická společnost. 
Cílem akce je zvýšit informovanost 
o nemocech ledvin, jejich včasné 
diagnostice a možnostech léčby.

„Nefrologické oddělení Nemoc-
nice Blansko se kampaně Světový 
den ledvin účastní již šestým rokem. 
Zájemci si mohou od 7 do 14 hodin 
nechat bezplatně vyšetřit funkci 
svých ledvin (vyšetřením moči a 
krve) na nefrologickém oddělení 
v přízemí lůžkové části nemocnice. 
Pokud se lidé pro vyšetření rozhod-
nou, musí přijít nalačno se vzorkem 
středního proudu ranní moči,“ uved-
la mluvčí blanenské nemocnice 
Kateřina Ostrá.

Chronické onemocnění ledvin 
nemusí pacienta bolet. Mezi prv-
ní projevy patří krev a bílkovina 
v moči, otoky nohou, únava, vyšší 
krevní tlak.  (hrr)



A   : Yosemite – 
Sekvoje, které pamatují Krista
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Peníze 

Je středa 21. května a asi první 
škaredý den. V noci pršelo, celý 
den bylo zataženo s přeháňkami 
a rela  vně chladno. Když ale den 
před  m navš  víte Údolí smr  , 
kde byla naměřena nejvyšší tep-
lota na zeměkouli, tak se vám asi 
bude zdát chladno všude. Dnes 
vyrážíme z Fresna do hlavního 
města Nevady - Carson City. Tra-
sa měla měřit 440 km, nakonec 
jsme najeli o sto kilometrů více, 
ale o tom až později. Během ces-
ty jsme byli nejníže 86 metrů nad 
mořem a nejvýše 2 241 m.n.m. 

Hlavním našim dnešním cílem 
je národní park Yosemite, který 
se rozkládá v okresech Tuolumne, 
Mariposa a Madera na východě 
střední Kalifornie na ploše 3 081 
km² v horách Sierry Nevady. Za 
národní park byl prohlášen již 
v roce 1890 a v roce 1984 byl 
uznán za Světové dědictví. Navš  -
ví ho každoročně přes 3,5 milionu 
turistů, z nichž většina, stejně 
jako my, omezí svou návštěvu na 
18 km² Yosemitského údolí. Roz-
lohou je park srovnatelný např. 
s Karlovarským krajem. Yosemi-
ty obsahují  síce jezer a jezírek, 
2 600 km vodních toků, 1 300 km 
turis  ckých cest a 560 km silnic.

V parku leží tři háje prastarých 
sekvojovců obrovských (Sequoi-
adendron giganteum): Mariposa 
Grove (200 stromů), Tuolumne 
Grove (25 stromů) a Merced Gro-
ve (20 stromů).

Srdečně Vás členy, přátele, příznivce 
a veřejnost zveme

NA OSLAVU MEZINÁRODNÍHO 
DNE ŽEN

neděle 8. března 2015 ve 14:00 hod.
v Dělnickém domě v Blansku.

Je připraven kulturní program:
cimbálová muzika Majerán, vystoupení žáků SZUŠ manželů Jeřábkových a bohatá 
tombola.
 Srdečně zvou Okresní a Městský výbor KSČM Blansko spolu s Levicovým klubem žen.

N A Š I  PA R T N E Ř I

www.ksmb.cz
ZAL. 1298

ČT  5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 
28. 5., 11. 6., 25. 6. 2015 od 9–15 h
NÁMĚSTÍ  REPUBLIK Y BL ANSKO

POMÁHAT JE V MÓDĚ... TAK POMOZTE I VY!
14. 3. 2015 ve 14.30 h

DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
Více informací na www.prehlidka.bk.cz

8. 4. 2015 v 19.30 h, DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
hrají:  P. Trávníček, L. Finková, K. Kornová, 
H. Sršňová, M. Fialková, H. Tunová, Z. Havlas

30. 4. 2015 od 15 h, 
REKREAČNÍ OBLAST PALAVA

16. 5. 2015 od 20 h, DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
hosté: I. Csáková, R. Horký, R. Matal

11. 5. 2015 v 19.30 h
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
hrají: V. Kratina, D. Homolová, 
M. Dolinová, F. Tomsa 

SPECIÁLNÍ AKCE: při zakoupení vstupenek 
na divadla ZASE TA SBOROVNA a Z LOUŽE POD OKAP 
cena za obě představení 330,- Kč

30. 5. 2015 od 7 h
ZÁMECKÝ PARK BLANSKO

finále soutěže dětských filmů
25.6. a 26. 6. 2015 od 9 h 
DĚLNICKÝ DŮM, KINO BLANSKO

červenec  2015 od  9 h
ZÁMECKÝ PARK BLANSKO

Čt  08:00 - 17:00

My volíme samozřejmě návště-
vu čás   parku nazvanou Maripo-
sa Grove (Háj Mariposa). Po vjez-
du do parku kolem budky rangerů 
a zaplacení vstupného stoupáme 
po silnici ještě pár kilometrů až 
na parkoviště, kde již silnice pro 
normální dopravu končí. Dále 
pokračuje jen turis  cký vláček. 
Na parkoviš   jsou k dispozici na 
stojanech informační skládačky. 
Po čtrnác   dnech v Americe už si 
neberu jako správný Čech skládač-
ku zdarma, ale do kasičky vhazuji 
50 centů, i když to nikdo nekon-
troluje. Za to se mně odměňuje 
informací, že sekvoje obrovské, 
které si jdeme prohlížet, nejsou 
nejstaršími žijícími organismy. 
Za  mco nejstarší sekvoje se 
dožily „jen“ kolem 3 000 let, něk-
teré druhy pínií (Pinus arista) jsou 
staré více než 4 600 let. Sekvoje 
obrovské nejsou s výškou kolem 
94 m ani nejvyššími živými orga-
nismy, protože jiný druh sekvoje 
dosahuje až 115 metrů. A do tře-
 ce, sekvoje nemají ani největší 

průměr ze všech rostlin – za  m-
co Montezuma cypres v Mexiku 
má v průměru 15 metrů, největší 
sekvoj má „jen“ 12 metrů. 

Od průvodce se dozvídáme, že 
s jednou skupinou počítali stáří 
skácené sekvoje v parku podle 
letokruhů a dopočítali se stáří cca 
1 500 let. Také se od něj dozví-
dáme jednu zajímavost. Lidé se 
samozřejmě snažili chránit tyto 
vzácné stromy, takže o ně pečo-
vali, hlídali je, hlavně pro   požá-

rům. Jenže stále se neobjevovaly 
rostlinky mladých sekvojí – sek-
voje se nechtěly rozmnožovat. 
Až náhoda, kdy se les nepodařilo 
ochránit od požáru, dala lidem 
vysvětlení. Plody sekvojí jsou tak 
tvrdé, že puknou jen při vysokém 
žáru. Od té doby jsou v parku 
zapalovány řízené požáry, aby se 
dosáhlo rozmnožování.

Z parkoviště, kde se nám 
představily první sekvoje obří, 
volíme turis  ckou trasu Grizzly 
Giant dlouhou 1,3 míle. Hned za 
mostkem přes potok leží podél 
silnice sekvoj, jejíž vyvrácený 
kořenový systém je vysoký asi 4 
metry. Postupujeme dále parkem 
a kromě nádherných rostlých 
exemplářů sekvojí obrovských 
vidíme i řadu ležících ohořelých 
kmenů. Fo  m se u kmene, který 
má v průměru tak 2,5 metru, ale 
počítání letokruhů vzdávám, tolik 
času nemáme. Za chvíli se nám u 
cesty předvádí srnčí stádo, evi-
dentně zvyklé na turis  cký ruch, 
stejně jako veverky.

V cíli nás čeká pohled na nej-
zajímavější a jeden z nejvyšších 
stromů v Maripoském háji – The 
Grizzly Giants. Je starý 1 800 let, 
rela  vně nízký – 63,7 metru, ale 
průměr kmene má 8,5 metru. 
Pokud se vám zdá na fotografi i 
The Grizzly Giants poněkud zčer-
nalý od opálení, tak si ve volné 
chvíli spočítejte, kolika požáry 
tento strom v historii prošel, když 
je jeho stáří 1 800 let a frekvence 
požárů na tomto místě 5-20 let.

Pouze 50 metrů od Grizzlyho 
je další zajímavý strom – Cali-
fornia Tunnel Tree, do kterého 
byl v roce 1895 vytesán otvor, 
aby tudy mohly projíždět koňské 
povozy. V tomto háji byly vytvo-
řeny průjezdy původně ve dvou 
stromech, ale jeden to nepřežil.

Z Mariposa Grove sjíždíme do 
údolí, ale po výjezdu ze skalního 
tunelu se ještě zastavujeme na 
horské vyhlídce u silnice, odkud 
je poprvé vidět největší atrakce 

El Capitan, žulová stěna, která se 
nad údolím tyčí do výšky 1 095 
metrů a je jednou z nejoblíbeněj-
ších lezeckých cílů na světě, pro-
tože nabízí celou řadu výstupo-
vých cest a je celoročně přístup-
ný. Nejsem horolezec, nemohu 
tedy posoudit. Pro   Kapitánovi 
vidíme také nádherný vodopád.

Když jsme sjeli do údolí Mer-
ced, bylo již slunečno, ale okolní 
skaliska Sierry Nevady byla stále 
zahaleny mlhou, včetně El Capi-
tana. Parkujeme u návštěvnic-
kého centra, a kdo chce, vydává 
se na asi dva kilometry dlou-
hou procházku k Yosemitskému 
vodopádu, který tvoří Horní (425 
m) a Dolní (97 m) vodopád, mezi 
nimiž je série kaskád (205 m). Po 
americku je tedy nejdelší a měří 
celkem 739 metrů (byť je přeru-
šovaný a tvořený vlastně třemi 
vodopády). Vzhledem k tomu, 
že je ho díky mlze vidět jen asi 
půlka, zůstávám v centru a raději 
využívám nabídky restaurace a 
dopřávám si mimořádně teplé 
jídlo i v poledne (v té době ješ-
tě netuším, jak to bylo prozíravé 
vzhledem k dalším událostem). 
Jdu si také prohlédnout Post Off -
ice, a když vejdu dovnitř, vrá  m 
se v čase možná o více než sto let. 

Nádherné dřevěné stěny s očís-
lovanými kovovými poštovními 
schránkami (dnes PO BOX) růz-
ných velikos   navozují dobu dáv-
no minulou. PSČ této Post Offi  ce 

Yosemite Na  onal Park, Califor-
nia je 95389.

Když se vracíme k autu na 
parkoviště, na chvíli vykoukne 
z mlhy El Capitan a my si ho tak 
můžeme konečně vyfo  t ve vší 
jeho mohutnos  . Bystré oko jed-
noho z účastníků zájezdu odhalí, 
že uprostřed skalní stěny někdo 
bivakuje v oranžovém stanu. 

Z Yosemitského parku nás 
čeká ještě náročná cesta, protože 
vzhledem ke špatným klima  ckým 
podmínkám (mráz a sníh) v místě 
nazvaném Tioga Pass, ve kterém 
jsme měli překročit pohoří Sierra 
Nevady, musíme volit objízdnou 
trasu a  m se naše dnešní putová-
ní prodlouží o výše zmíněných sto 
kilometrů. Proto do hlavního měs-
ta Nevady Carson City dojíždíme 
až kolem půl desáté večer. Hned 
po ubytování vyrážím za potravou, 
ale ouha. Podle průvodců jsou nej-
bližší obchody a restaurace asi pět 
kilometrů daleko a oni nás tam 
už nepovezou. Jdu tedy hledat do 
nejbližšího okolí alespoň nějakou 
benzinku, ale na ní bohužel také 
nic. Procházím kolem již zavřené-
ho fast-foodu. Ve 21.55 nachá-
zím ještě otevřenou provozovnu 
rychlého občerstvení „mexických“ 
provozovatelů, byť jen do 22.00. 
Domlouvám se, že mně ještě při-
praví mnou vybrané jídlo a odná-
ším si ho v krabičce na hotel, kde 
ho s chu   sním. Ten večer jako 
jeden z mála, protože kdo se na 
hotelu zdržel ještě vybalováním 
nebo sprchováním, už žádné jíd-
lo nesehnal. Tehdy se mi to zdálo 
divné, jsme přece v hlavním měs-
tě. Až později jsem zjis  l, že v roce 
2006 zde žilo pouze 55 289 obyva-
tel. V tomto hlavním městě státu 
„hazardu“ Nevadě, kam patří i Las 
Vegas, žije každý desátý obyvatel 
a každá patnáctá rodina (6,9 %) 
pod hranicí chudoby. Přitom měs-
to bylo založeno v éře dobývání 
nerostného bohatství, konkrétně 
roku 1858. Své jméno dostalo po 
objeviteli stříbrného dolu Kitu 
Carsonovi. I to je Amerika. 

 Text a foto Jaroslav Parma
Fotogalerie na www.zrcadlo.net
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V Blansku vybudují itness 
park pro venkovní cvičení

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

Možný pronájem od 1. 4. 2015. Kontakt na tel.: 
602 889 371, nebo na e-mail: odehnal.mir@seznam.cz.

INZERCE

INZERCE

M  Z

Blansko - Obyvatelé Blanska 
budou moci protahovat a posilo-
vat svá těla v novém fi tness par-
ku. Jeho první zárodky už mají k 
dispozici na Sportovním ostrově. 
Další prvky budou postupně při-
bývat.

Loni na podzim nechala rad-
nice v prostoru mezi baseballo-
vým stadionem a pilou instalovat 
sestavu hrazd. Letos město plánu-
je upravit plochu pod konstrukcí a 
vypracovat studii, která pro fi tne-
ss park určí další cvičební prvky.

„Naším cílem je, abychom tam 
každý rok umisťovali nové prvky. 
Budou zaměřeny především na 
gymnastické cvičení, akrobatic-
ké cvičení, cvičení obratnosti ale 
i na posilování,“ upřesnil starosta 
Blanska Ivo Polák (ČSSD). 

Park by měl sloužit všem věko-
vým kategoriím od dětí a mládeže 
až po seniory. „Pohyb v tomto 
místě je velký. Jsme přesvědče-
ní, že bude park využíván. Byli 
bychom rádi, aby se do projektu 
zapojila i TJ Olympia, která by na 
svém stadionu mohla poskytovat 

své zázemí na prodej občerstve-
ní,“ dodal Ivo Polák.

Podobné hřiště minulý rok v 

létě vzniklo v Boskovicích. Lidé 
si tam mohou zacvičit pod širým 
nebem mezi bytovkami na síd-

lišti Pod Oborou. O vybudování 
fi tness parku uvažují také v Leto-
vicích.

Zárodky fi tness parku na Sportovním ostrově.  Foto Michal ZábojZárodky fi tness parku na Sportovním ostrově.  Foto Michal Záboj

Šošůvka - Dvaasedmdesátiletý 
otužilecký plavec Andrej Dzuba 
ze Šošůvky nedá na otužování 
dopustit. Ani operace kolenního 
kloubu a chůze o francouzské 
holi mu nezabrání namočit se do 
studené vody. Naopak, od lékařů 
má přikázáno ledovat, tak leduje. 
Venku ve vodě. 

Kdy jste se dostal k otužování 
jako sportovní disciplíně? 

Začal jsem v roce 1975, přivedl 
mě k tomu kamarád Jirka Volák, 
výborný atlet, gymnasta a otuži-
lec. Zaregistroval jsem se v Brně 
v oddílu Lokomotiva. Pokřtěný 
jsem byl v roce 1977 ve Svratce. 
Pak jsem toho ale nechal a dal 
jsem přednost atletice, protože 
u atletiky naopak musejí svaly 
zůstávat v teple a tyto dva spor-
ty si tím pádem vzájemně trochu 
odporují. A až jsem později přestal 
dělat atletiku kvůli kolenům, kte-
rá začala zlobit, vzpomněl jsem si 
na otužování. Teď plavu za oddíl 
Fides Brno, který je mnohonásob-
ným vítězem Českého poháru. 

Jak často se plave?
Závody jsou po celé republi-

ce. Začínáme plavbou na Punkvě 
první říjnovou neděli a končíme 
začátkem dubna většinou ve Staré 
Pace. Skoro každou sobotu jsou 
závody. Plavby se bodují podle 
délky trati a podle chladu vody. 
Rozeznáváme tři druhy vod. Pod 
4°C je voda ledová. Od 4,1 do 
8°C je voda studená a nad 8°C je 
voda chladná. 

Není to zdraví nebezpečné?
Někdo se na nás dívá, že jsme 

blázni a že hazardujeme se zdra-
vím nebo dokonce se životem, ale 
není to pravda, protože tam jsou 
tvrdá pravidla. V ledové vodě 

Otužilec Andrej Dzuba: 
Nemyslím na to a jdu

může být člověk nejdéle dvaa-
dvacet minut. Také než se s váž-
nějším otužováním začne, je třeba 
nechat se vyšetřit od lékaře, jestli 
nemáte například srdeční nebo 
cévní onemocnění či problémy 
s krevním tlakem. 

Otužování je zdraví prospěšné. 
Posiluje se imunita, dochází ke 
zvýšení elasticity cévního sys-
tému díky střídání chladu a tep-
la. Zlepšuje se výkonnost srdce, 
posiluje se nervový systém. Díky 
otužování se také vyplavuje hor-
mon „štěstí“ – endorfi n. Jsme 
odolnější vůči nachlazení. 

Onemocnění se vám tedy 
vyhýbá? 

Netvrdím, že se otužilec 
nemůže nachladit. Jsme jenom 
lidi. Ale průběh nachlazení pro-
bíhá lehčím způsobem a kratší 
dobu. Nemáme například strašné 
bolesti hlavy, že by člověk nemo-
hl spát. Dokonce i když cítím 
trochu nachlazení, jdu normálně 
plavat. Ledová voda tlumí záněty 

v těle. Léčebné účinky otužování 
jsou nezpochybnitelné. 

Jak trénujete?
Trénuji v lomu v Šošůvce 

nebo v Blansku, a když zamrz-
ne, chodíme do Doubravice do 
řeky k náhonu na pilu, tam to 
nezamrzne. Je lepší plavat pra-
videlně, i když každý to snáší 
jinak. U sebe mám vyzkoušené, 
že pokud bych třeba dva měsíce 
neplaval, tak potom normálně jdu 
a plavu, nemám s tím problém. 
Ale je třeba plavat i v létě, pro-
tože tím se zase trénuje fyzička. 
Pokud má člověk naplno plavat 
v zimě, kdy studená voda odebírá 
víc energie, musí být trénovaný. 

Jak se odhodlat? 
Nemyslet na to a jít tam. Jako 

do sklepa pro brambory. Zásada 
je vstoupit do vody pomalu po 
nohách, aby se krevní oběh zchla-
dil postupně. Když někoho vidím 
skočit po hlavě, to už je hazard.

 Marie Hasoňová

Andrej Dzurba. Foto Marie HasoňováAndrej Dzurba. Foto Marie Hasoňová

Z  
Sobota patřila ve Svitávce 

masopustnímu dění
Svitávka - V sobotu 28. února z parku ve Svitávce, kde starosta 

městyse Jaroslav Zoubek předal „Strakatému“ Ostatkové právo, vyra-
zilo za doprovodu harmoniky s masopustním průvodem 60 masek 
a další Svitávečtí i přespolní se v maskách i v civilu přidávali cestou.

Děkujeme všem, kteří se dali na dráhu masopustních maškar, ale 
především těm, kteří se nezalekli množství příchozích, otevřeli dveře 
a pohostili nás spoustou výborného jídla i pití, za něž jim „Strakatý“ 
popřál hojnost a štěstí a odměnou byl samozřejmě i tanec s medvědem, 
který neodmítla žádná hospodyňka.

Pravda, nakonec jsme medvěda museli podle tradice zastřelit, ale když 
jsme ho dostatečně zapili a pokropili touto živou vodou, medvěd ožil 
a všichni jsme skončili v restauraci Pod Dubem, kde nás čekala naprosto 
skvělá zabíjačka.  Jana Tomešová, foto Miroslava Holasová

Blansko - Muzeum Blansko 
nově povede Pavlína Komínková. 
Do funkce ředitelky ji vybrali bla-
nenští radní. 

Komínková v čele muzea nahra-
dí Evu Nečasovou, která odchází 
do důchodu. Do výběrového říze-
ní na post ředitele blanenského 
muzea se přihlásilo deset uchaze-
čů. Komise z nich vybrala tři, kte-
ré pak posoudila rada města.

„Vítězná uchazečka nás zau-
jala a přesvědčila tím, že ve své 

koncepci kladla důraz především 
na marketing a propagaci muzea, 
které by mělo přilákat větší počet 
návštěvníků. Moravský kras je 
dost hojně navštěvován a je potře-
ba využít i jeho potenciálu k náv-
štěvám muzea,“ vysvětlil blanen-
ský starosta Ivo Polák (ČSSD). 

Pavlína Komínková nastoupí 
do funkce od 1. dubna. Dosavad-
ní ředitelka Muzea Blansko Eva 
Nečasová odchází po dvaadvaceti 
letech.  (moj)

Blanenské muzeum bude 
mít novou ředitelku

Na Boskovické běhy se 
mohou vydat i turisté

Boskovice - Občanské sdružení Sportuj s námi připravilo i pro 
letošní Boskovické běhy projekt Turisté jdou s námi. Cílem projektu 
je seznámit s tratěmi Boskovických běhů i ty, kteří neradi běhají, ale 
rádi se projdou. 

Na výběr jsou trasy od dvou do dvanácti kilometrů. Pořadatelé také 
pro letošní rok připravili návštěvu míst, která jsou jinak veřejnosti 
nepřístupná.

„Turisté mají možnost získat unikátní turistickou vizitku, kterou 
 nelze získat jiným způsobem než absolvováním některé z nabízených 
tras 1. května v Boskovicích. Spolu s touto unikátní turistickou vizit-
kou mohou turisté v Boskovicích získat ještě čtyři standardní turistické 
vizitky - zámek, hrad, radniční věž a Westernové městečko,“ uvedl za 
pořadatele Jaroslav Parma.  (hrr)
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Blansko - Čer-
nou Horu teď 
čekají jednání 
o podmínkách, za 
kterých vystoupí 
ze Svazku vodo-
vodů a kanaliza-
cí města a obcí 
okresu Blansko. 
Už teď je jasné, že 
to nebude jedno-
duché. Na pohled 
ze strany Svazku 
jsme se zeptali 
jeho předsedy Jiří-
ho Charváta.

Černá Hora vyslyšela názor 
obyvatel, kteří se vyslovili 
v referendu pro vystoupení 
z okresního svazku vodovodů 
a kanalizací, a oznámila, že tak 
učiní. Jaký bude další postup?

Svazek obdržel toto vyjádře-
ní a na svém zasedání 9. února 
vzal na vědomí rozhodnutí Čer-
ní Hory vystoupit ze Svazku. 

A zároveň předsednictvo Svazku 
zadalo kanceláři, aby připravila 

smlouvu o vystou-
pení, která bude 
obsahovat veške-
ré podmínky pro 
vystoupení Černé 
Hory ze Svazku 
včetně finančního 
vyrovnání. 

Kdy by pod-
le vás měla být 
smlouva vypra-
covaná?

Smlouva by 
měla být připra-
vena v nejbližších 
dnech. Jakmile 

bude připravená, tak plánuji 
s těmito podmínkami nejdříve 
seznámit pana starostu Černé 
Hory a zástupce výboru, který si 
Černá Hora zvolila pro vyjedná-
vání a následně potom předloží-
me tuto dohodu valné hromadě 
Svazku.

Ta se uskuteční v polovině 

roku. Už teď z úst vedení Čer-
né Hory zaznívá, že lze očeká-
vat komplikace při předávání 
zdrojů vody, které se nacházejí 
na území městyse. Jak to vidíte 
vy? 

Zdroje na katastru Černé Hory 
jsou zdroje svazkové, provozuje 
je Vodárenská akciová společnost 
a voda z těchto zdrojů je napo-
jena do skupinového vodovodu 
Boskovice-Blansko. To zname-
ná, že tyto zdroje jsou využívá-
ny nejenom Černou Horou, ale 
i obyvateli jiných obcí, proto 
samozřejmě zůstanou ve Svaz-
ku. Černá Hora ale bude moct 
po vybudování předávacích míst 
odebírat takzvanou vodu předa-
nou z tohoto zdroje Zelený kříž.

Vidíte ještě nějaká jiná mís-
ta, kde by mohly vznikat pro-
blémy? 

Další problémové místo bude 
čistírna odpadních vod, protože 
do této čistírny jsou svedeny 
odpadní vody nejen z Černé 
Hory, ale i z Bořitova a tady 

bude muset dojít k dohodě, kdo 
bude provozovat tuto čistír-
nu a kdo pro koho bude čistit 
odpadní vodu ať už z Bořitova 
nebo z Černé Hory. 

Pokud se Černá Hora osa-
mostatní, což se pravděpodob-
ně stane, co ji čeká za další 
nutné investice pro to, aby si 
mohla sama provozovat vodo-
vod a kanalizaci? 

Bude muset vybudovat pře-
dávací místo na vodu předanou, 
potom budou muset zakoupit 
vodoměry, které musí vlastník 
vodovodu mít ve svém majetku a 
samozřejmě je čeká ještě vyrov-
nání se Svazkem. Jde o inves-
tice, které Svazek provedl na 
majetku, který by měl být vydán 
Černé Hoře. 

A toto by měla přesně určit 
připravovaná smlouva...

Ano, toto by mělo být přesně 
definováno v té smlouvě, o které 
budeme jednat s výborem, který 
Černá Hora zvolila. 

Předseda Svazku: zdroje 
vody Černé Hoře nevydáme

Rájec nad Svitavou - Kom-
naty zámku v Rájci nad Svita-
vou opět po roce ozdobí kamélie. 
Návštěvníci památky je mohou 
v různých aranžmá obdivovat od 
pátku 6. března. 

Letošní už třiadvacátá výstava 
kamélií na rájeckém zámku se 
jmenuje Kamélie a chryzanté-
my – poslové Dálného východu. 
„Kamélie sice máme spojené 
s předjarním obdobím a chry-
zantémy s podzimem, ale něk-
teré kamélie vykvétají v jejich 
domovině v Číně a Japonsku už 
na podzim, tudíž se s chryzanté-
mou potkají,“ vysvětlil zámecký 
zahradník Evžen Kopecký.

Květinová aranžmá ozdobí 
první patro zámku, kde jsou sou-
kromé apartmány knížecí rodiny 
Salmů. Výzdobu navíc doplní 
orientální předměty z depozitáře 
a nejen to.

„Součástí prohlídky zámku 
bude i prodejní výstava fi lipín-
ských obrazů, fotografi í i výrob-
ků, typických pro Filipíny, pořá-
daná ve spolupráci s Filipínským 
velvyslanectvím,“ podotkla rájec-
ká kastelánka Jana Kopecká.

Na Filipínách totiž působil jako 
misionář brněnský jezuita a lékár-
ník Georg Camel, po kterém kvě-

Rájecký zámek zve na výstavu kamélií

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

tina dostala jméno. Camellia je 
rod rostlin z čeledi čajovníkovité. 
Jeden z jeho zástupců se používá 
k výrobě čaje. Jedná se o tropic-

ké a subtropické stálezelené stro-
my a keře. Rod Camellia poprvé 
v polovině osmnáctého století 
popsal Carl Linné a pojmenoval 

ho právě po botanikovi Camelo-
vi. Pěstování kamélií se na šlech-
tických sídlech rozmohlo zhruba 
o sto let později.  Michal Záboj

Punkevní jeskyně se znovu 
otevřely, ale jen na měsíc

Punkevní jeskyně - Po čtyřech 
měsících se v neděli návštěvní-
kům opět otevřely jedny z nej-
krásnějších jeskyní v Moravském 
krasu, Punkevní jeskyně. Prvního 
března tam stejně jako v ostatních 
čtyřech zpřístupněných jeskyních 
začala letošní sezona. 

Vstupenky se v Punkevních 
jeskyních prodávaly na vstupy od 
8:40 do 14:00 hodin. Součástí pro-
hlídky byla i plavba na lodičkách. 
Ta v neděli ovšem kvůli vysoké 
hladině řeky Punkvy musela být 
zkrácená.

„Náhodně jsme na internetu 
našli, že se jeskyně dnes po del-
ší době otevírají, a tak jsme si to 
nechtěli nechat ujít. Je tu krásně, 
především pohled do propasti 
Macocha je nádherný. Určitě sem 
ještě zajedeme, až to tu bude celé 
opravené,“ svěřili se manželé 
Roteklovi z Prostějova, kteří 
chtěli svým dvěma dětem udělat 
hezký den.

Práce na stavbě nové vstupní 
haly pokračují za provozu. Před 
jeskyní již lze vidět rýsující se 
budovu.

„Ofi ciálně by se měla hala 
otevřít 1. září, ale jestli tomu tak 

opravdu bude, to nemohu s jis-
totou říct. V dubnu se Punkevní 
jeskyně kvůli stavbě opět uza-
vřou. Od května však budou pro 
návštěvníky opět otevřené,“ řekl 
Josef Jarůšek, zástupce vedoucí-
ho Punkevních jeskyní.

Areál jeskyní teď funguje v 
provizorních podmínkách. K dis-
pozici mají návštěvníci toalety, k 
občerstvení si tu ale nic nekoupí. 
Vstupenky na prohlídky se pro-
dávají po čtyřiceti minutách a ze 

Skalního mlýna jezdí ve stejném 
intervalu i vláček až k jeskyni. 
Jelikož se opravuje kromě budo-
vy i lanovka, na Horní můstek se 
lze dostat pěšky nebo autem přes 
Lažánky a Vilémovice.

Příležitost podívat se do Pun-
kevních jeskyní a svézt se na 
lodičkách si v neděli nenechalo 
ujít 268 návštěvníků. Převáž-
ně chodily rodiny s dětmi, které 
měly dnes poslední den jarních 
prázdnin.  Aneta Daňková

Plavba po řece Punkvě.  Foto Aneta DaňkováPlavba po řece Punkvě.  Foto Aneta Daňková

Slavné módní 
značky napříč 

stoletím
Rájec-Jestřebí - Asi byste 

módu v prostorách knihovny 
nečekali. Proto vás zveme na 
výstavu s názvem Slavné módní 
značky napříč stoletím, kterou 
připravily pracovnice knihovny v 
Rájci ve spolupráci se sběratelem 
Janem Bačákem. Setkáte se na ní 
s tak slavnými jmény návrhářů 
jako je Christian Dior, Yves Saint 
Laurent, Givenchy, Channel, 
Armani a mnozí další. Třešničkou 
na dortu budou dva kusy ošace-
ní slavné hollywoodské herečky 
švédského původu Grety Garbo.

Výstava bude zahájena v pátek 
6. března v 17 hodin a bude trvat 
celých dvacet dní. Navštívit 
ji můžete vždy v pondělí a ve 
čtvrtek od 9 do 18 hodin a kaž-
dé úterý, středu a pátek od 9 do 
15 hodin. Budete překvapeni, co 
všechno skrývají sbírky nadšen-
ců.  (ama)

Čtěte každý 
den 

www.zrcadlo.net

Problém exekucí
Situace kolem exekucí v České republice je terčem kritiky jak širo-

ké veřejnosti, odborníků, tak i lidskoprávních organizací. Na absurdní 
stav, kdy za bagatelní dluh můžete přijít o střechu nad hlavou, dlou-
hodobě upozorňuje například Člověk v tísni. Odměny exekutorů byly 
částečně upraveny již v roce 2012 a to vyhláškou č. 63/2012 Sb., o 
odměně a náhradách soudního exekutora. K ideálnímu stavu však 
máme v České republice ještě daleko. Aleš Kavalír, ředitel plzeňské 
pobočky společnosti Člověk v tísni například popisuje případ z Plzeň-
ska, na jehož počátku byl dluh u pojišťovny, který klientka na základě 
platebního rozkazu uhradila, avšak zapomněla na úroky z prodlení. Ty 
činily 34 korun. Na konci celého řízení pak zaplatila přes osmnáct tisíc. 
Novinář Jan Čulík z Britských listů ve svém článku „Zase přicházejí 
případy zoufalých obětí exekutorského průmyslu“, píše: „Exekutorské 
zákony, které politikové vytvořili exekutorskému průmyslu na ruku, 
neumožňují únik. Nikde v žádné civilizované evropské zemi  neexistuje 
právní situace, kdy by mohli paraziti vydělávat na existenčním zni-
čení svých spoluobčanů.“ Jak ale zajistit, aby lidé nemohli beztrest-
ně hromadit dluhy a zároveň se nezneužívala sociální tíseň a fi nanční 
negramotnost dlužníků? Nezodpovědnost a porušování zákonů je třeba 
trestat. Nejde však o beztrestnost, ale o přiměřenost. Za to, že někdo 
jede na černo hromadnou dopravou, prostě nemůže přijít o byt, i když 
na černo se jezdit nemá.

Některé specifi cké problémy, které více či méně souvisejí s exekuce-
mi, se budou projednávat i na nadcházející 26. schůzi poslanecké sně-
movny. Je to například novela Sněmovní tisk 238, týkající se exekuč-
ního řádu. Má umožnit exekuci pozastavením řidičského oprávnění při 
vymáhání nedoplatku na výživném pro zletilé dítě do 26 let věku, které 
se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání. Motivem je 
odstranění diskriminace možnosti domoci se lépe vymožení výživného 
pro zletilé děti povinného, kdy (oproti nezletilým dětem povinného) 
aktuálně není soudním exekutorům umožněno využít existujícího insti-
tutu pozastavení řidičského oprávnění při exekučním vymáhání dluhu. 
S exekucemi souvisí i další zákony a novely. Například novela zákona 
o místních poplatcích, která se v prvním čtení projednávala na prosin-
cové schůzi a po projednání ve výborech půjde do obecné rozpravy ve 
druhém čtení na schůzi nadcházející. Tato novela má vyřešit problém 
takzvaných dětských dlužníků. V České republice žije zhruba 150 000 
dětských dlužníků. Dluh je většinou způsoben tak, že rodiče nezapla-
tí za děti poplatky za odpad a ty se pak díky penále hromadí. Podle 
novely by obce mohli vymáhat dluh pouze od rodičů a nikoli od dětí 
a to ani po dosažení jejich zletilosti. „Mnoho z těchto mladých lidí žije 
v dětských domovech a o tom, že jim díky laxnosti rodičů vzniká dluh, 
vůbec nevědí. Doma třeba nikdy nebyli, a přesto obec, kde mají hlá-
šený trvalý pobyt, po nich tento dluh vymáhá. Ne po rodičích, kteří ho 
způsobili, ale po nich,“ říká advokátka Alena Vlachová, která se dět-
skými dluhy dlouhodobě zabývá. Daniel Hůle z Člověka v tísni k tomu 
dodává: „Postupem času se dostane dluh do exekuce a z tisícikoruny je 
najednou několikanásobné břímě, které zavěsíme na krk mladému člo-
věku, který právě opustil brány dětského domova.“ K projednání jde 
i Sněmovní tisk 337 Novela zákona - občanský soudní řád upravující 
mimo jiné exekuce společného majetku manželů a novela 225, která 
má zvýšit efektivnost soudního řízení. K návrhu jsou připojeny i souvi-
sející úpravy občanského soudního řádu a insolvenčního zákona.

Výše zmíněné návrhy novel, nejsou ve své podstatě špatné, postrádají 
však celkovou jednotnou koncepci. Problém řeší pouze dílčími změna-
mi právní úpravy. Zde je ale zapotřebí komplexní právní úprava, o jejíž 
vytvoření se ČSSD zasazuje. Úprava, která bude vycházet z výsledků 
odborné i politické diskuse. Doufejme, že se její nalezení podaří a vše 
bude nakonec fungovat podobně, jako v drtivé většině vyspělých evrop-
ských zemí.  Lubomír Toufar, poslanec PSP ČR za ČSSD

P  

Suchý ožilo karnevalem
Suchý - Do sálu penzionu U Petra vtrhlo naráz 55 dětí doprovázeno 

rodiči, prarodiči a přáteli. Místní spolek žen zde pro ně připravil dětský 
karneval. 

Po pěkném přivítání nastalo dlouhé představování masek. Než se 
u mikrofonu vystřídaly všechny ty princezny, víly, piráti a supermani 
zabralo to hodnou chvíli. Pak už nastalo soutěžení, tancování a mlsání. 
Dětská tombola byla tentokrát dokonce dvojitá.

Snad žádné z dětí neodešlo bez dárečku. Oblíbené hranolky s keču-
pem chutnaly náramně. Jen domů se rozdováděným ratolestem moc 
nechtělo. Prázdninová středa 25. února byla zkrátka parádní. 

 Vladimír Ševčík

Z  
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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

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta 
Studentská 13, 
370 05 České Budějovice
tel.: 389 032 520
e-mail:  hasman@zf.jcu.cz, 

suchy@zf.jcu.cz

Zemědělská fakulta 
Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta založená již v roce 1960 se stala v roce 
1991  jednou  ze  zakládajících  součástí  Jihočeské  univerzi-
ty a poskytuje vzdělání v celé řadě bakalářských, magister-
ských navazujících a doktorských programů v oblasti země-
dělství, zemědělsko-potravinářského komplexu, péče o kraji-
nu a zájmové organismy.

Výukové prostory jsou soustředěny v univerzitním kampusu 
na západním okraji města s výbornou dosažitelností centra 
i řadou možností sportovních a volnočasových aktivit. V kam-
pusu se nacházejí rovněž všechny ubytovací a stravovací ka-
pacity.

Nabízíme ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících  
magisterských studijních programech tyto obory:

Bakalářské obory:
 Agroekologie (P+K)
 Agropodnikání (P+K)
 Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
 Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (P+K)
 Zemědělská technika, obchod, servis a služby (P)
 Zemědělské biotechnologie (P)
 Zemědělství (P)
 Zootechnika (P+K)

Navazující magisterské obory:
 Agroekologie (P+K)
 Agropodnikání (P+K)
 Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)
 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
 Zemědělské biotechnologie (P)
 Zemědělské inženýrství (P)
 Zootechnika (P+K)

P – prezenční forma, K- kombinovaná forma

podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení 
a formulář přihlášky naleznete na

 www.zf.jcu.cz

a0
60

40

www.zf.jcu.cz

Obchodní akademie,
SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
Kotlářská 9, Brno

Potřebujete maturitu?
pro šk. rok 2015/2016 Vám nabízíme

DÁLKOVÉ STUDIUM
OBCHODNÍ AKADEMIE

STUDIUM JE BEZPLATNÉ
Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo 

přijímacího řízení je 20. března 2015.

Studijní oddělení: tel. 541 321 338
e-mail: oa@oabrno.cz
www.oabrno.cz

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko,

pracoviště „Zelená“

Pro školní rok 2015/2016 opět nabízíme žákům 6. ročníku třídu 
s rozšířenou výukou matema  ky a přírodovědných předmětů.

Přijímací řízení proběhne na „Zelené“ 8. dubna 2015 v 8.00. 
Vlastní zkouška spočívá ve vypracování písemné práce 

z matema  ky a psychologického testu.
Matema  cké třídy mají na škole dlouholetou tradici. Jsou určeny žákům se 

zájmem o matema  ku, informa  ku, přírodovědné předměty.

Další informace naleznete na: h  p://zs.boskovice.cz
Kontaktujte nás: tel.: 516 802 299, e-mail: dagmar.oujezska@zsbce.cz

V lednu 2015 jsem měl možnost 
zúčastnit se velmi zajímavé akce. 
Po dlouhé době se totiž konal 
Reprezentační ples Masarykovy 
střední školy  Letovice. Já jsem 
se zúčastňoval coby absolvent 
školy pouze několika maturitních 
plesů studentů. Nevěděl jsem 
tedy, co od této nové tradice oče-
kávat. Ale protože mám na svoji 
školu jen dobré vzpomínky a rád 
se potkávám s lidmi, kteří mě do-
provázeli po dobu mého studia na 

této pro mě nejlepší škole, zařídil 
jsem si vstupenku a v pátek večer 
vyrazil na ples. 

Už při vstupu jsem potkal bý-
valé spolužáky a mladší známé, 
které jsem několik let neviděl. 

Oba dva sály letovického kul-
turního domu byly zaplněné, ka-
pela hrála takové písničky, které 
Vás prostě přiměly jít si zatanco-
vat. Tak jsem si zatančil se svými 
bývalými učitelkami, které jsou 
prostě každá super ženská, nebo 

Ples Masarykovy střední 
školy Letovice se vydařil

se staršími holkami, jež jsem ze 
školy znal. Holky se mi líbily a já 
jsem jim to nikdy ani neřekl, pro-
tože jsem prostě neměl tu odvahu. 

Příjemná nálada vládla celým 
kulturákem. Tolik kamarádů ze 
školy, učitelů a učitelek, velmi 
příjemná obsluha od Sboru dob-
rovolných hasičů z Nýrova, no 
prostě super, velmi povedená 
akce. 

Odcházel jsem, až už kapela 
byla sbalená a bylo nutné vyklidit 

sály. Co dodat? Poděkovat orga-
nizátorům, kteří měli celý ples na 
starosti a všem, jež se nějakým 
způsobem na akci podíleli - stu-
denti z Ekotýmu, Školního parla-
mentu a další dobrovolníci z řad 
žáků. 

Dále mě nenapadá nic víc, než 
se za rok znovu těšit a zamlouvám 
si vstupenku na Reprezentační 
ples Masarykovy střední školy 
2016.  Pavel Horáček, 

 bývalý absolvent školy

Sloupští učitelé 
dostali notebooky

Profesor Hrbolek ze známého českého fi lmu by se asi podivil, do čeho 
si to ve Sloupu učitelé „znamenají žáky“. Díky tomu, že škola je partne-
rem projektu s názvem „Pojďme se dotknout ICT“ organizace Středis-
ko služeb školám Brno, dostalo dvacet učitelů moderní dotykové note-
booky, které budou využívat ve výuce a ke svým přípravám. Součástí 
projektových aktivit je také série vzdělávacích akcí pro celý kolektiv 
a moderní výukový software.  Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Gymnazisté 
na kurzu 

běžeckého 
lyžování

Ve dnech 28. až 31. ledna se 
uskutečnil výběrový kurz běžec-
kého lyžování pro druhý ročník 
Gymnázia Boskovice. Zázemím 
pro kurz se stal penzion Vrcho-
vina v Novém Městě na Moravě, 
pro výuku jsme našli útočiště ve 
Vysočina aréně, která už žila pří-
pravami na světový pohár v biat-
lonu.

Žáci se v průběhu kurzu sezná-
mili se základy techniky běžec-
kého lyžování, a to jak klasické 
techniky, tak bruslení. Při večer-
ních přednáškách se naučili, jak 
správně namazat běžecké lyže, 
vyzkoušeli si střelbu z biatlonové 
pušky a sehráli prestižní turnaj 
v bowlingu. Závěrem programu 
ve Vysočina aréně byl štafetový 
závod, kde si většina sáhla na 
dno sil. Pomyslnou třešničkou na 
dortu byl sobotní celodenní výlet 
z Nového Města na Tři Studně, 
Fryšavu a Skelné. Nezbývá než 
doufat, že i v dalších letech se 
najde dostatečný počet zájemců 
a z kurzu se stane nová tradice.

Za předmětovou komisi TEV 
Josef Vykoukal

Kontakt na 
inzerci:
telefon:

774 408 399
e-mail

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net
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středa 4. březnastředa 4. března

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.: 6. roč-
ník fi lmového fes  valu Expediční kamera. 
Program – přehlídka fi lmů: 17:35 Fyrst – 
příběh pě   slacklinerů při pokusu první 
highline na Islandu, 18:05 The nobody’s 
river – sjezd 5 000 km dlouhé řeky Amur 
v Mongolsku, 18:40 A fi ne line – rychlost-
ních rekordy výstupů a sestupů nejdů-
ležitějších hor planety, 19:35 Přestávka, 
19:40 Horace – příběh tří mužů, jedno-
ho snu a 80 let historie cyklis  ky, 20:00 
Into the light – ojedinělé lezení ze 180 
m hluboké jeskyně Majlis al Jinn v Omá-
nu, 20:25 And then we swam – pokus o 
přeplu   Indického oceánu na dvojveslici 
bez doprovodu, 21:05 Přestávka, 21:10 
Alegria – fi lm vypráví o tom, jak pomoc 
druhým dovede člověka až na střechu 
světa, 21:40 500 Miles to nowhere – 500 
mil vzdušné cesty na paraglidu v USA, 
21:50 Poděkování a rozloučení.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Masáže a 
my, populárně-naučná přednáška pana 
Jiřího Pospíšila.
Boskovice – Dům dětí a mládeže ve 
13.30 hod.: Kdo si hraje, nezlobí!, vese-
lé soutěžení.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 
hod.: Klub dvojčat.
Letovice – Městský klub důchodců ve 
14 hod.: Beseda s Ondřejem Slaninou 
autorem knihy Slavná česká filmová kla-
sika.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: 
Trio Trifoglio, koncert.

Velké Opatovice – Zámecký sál v 17 
hod.: Kouzlo bylinek, beseda.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Kobry a užovky.

čtvrtek 5. březnačtvrtek 5. března
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak 
správně napsat životopis a motivační 
dopis, odborná beseda.
Boskovice – Evangelický kostel v 17 
hod.: Světový den modliteb.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Před-
náška o současných vyhlídkách detekto-
rové prospekce na Moravě.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Americký sniper.
Boskovice v 17 hod. Sponge Bob ve fil-
mu: Houba na suchu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ghoul.
Doubravice v 18 hod. Fair Play.

pátek 6. březnapátek 6. března
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Světový den modliteb 2015.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
ZŠ T. G. M.
Boskovice – Dům dětí a mládeže ve 13 
hod.: Sestavovačka, zábavná soutěž.
Boskovice – ZUŠ v 19.30 hod.: Zápas 
improvizačního divadla Lísky. Tentokrát 
improzápas ženy vs. muži.

Boskovice – Westernové městečko ve 
20 hod.: Země je placatá, jinak tě zabiju, 
crazy komedie.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Ing. Miroslav Daňhel – Obrazy, vernisáž 
výstavy.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 17 hod.: 
Slavné módní značky napříč stoletím, 
vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Americký sniper.
Boskovice v 17 hod. Sponge Bob ve fil-
mu: Houba na suchu. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ghoul. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Vetřelec, režisér-
ský sestřih s nepoužitými scénami.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Hodinový 
manžel.

sobota 7. březnasobota 7. března
AKCEAKCE

Blansko – Dům dětí a mládeže ve 14 
hod.: I. umělecko-výtvarný bazar.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
Futurum – ZŠ Erbenova.
Borotín – Kulturní dům ve 14 hod.: Dět-
ský maškarní karneval.
Boskovice – Kino v 16 hod.: Expediční 
kamera, festival outdoorových filmů.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: 
Ples sportovců s vyhlášením nejlepších 
sportovců, družstev a trenérů města 
Boskovice za rok 2014. Hraje cimbálová 
muzika Grajcar a Duo EM&hosté.
Jedovnice – Kulturní dům v 9 až 11.30 
hod.: Bazar dětský věcí na jaro a léto.
Obůrka – Restaurace Obůrka v 10 hod.: 
Zabijačkové hody.
Olešnice – Areál chovatelů v 12 až 18 
hod.: Zimní prodejní výstava králíků.
Valchov – Sokolovna ve 20 hod.: 8. 

Sportovní ples, hraje TamDem a Holób-
kova muzeka z Protivanova.
Velké Opatovice – Orlovna v 9 hod.: 
6. Tarokový turnaj – Grand Prix Povodí 
řeky Křetínky a Svitavy.
Velké Opatovice – Klubovna KČT v 8 
hod.: Vítání jara, turistický pochod.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého 
kina v 18 hod.: Zpívaná bohoslužba.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Ples sportovců, hraje Epicentrum.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Divočina.
Blansko ve 20 hod. Americký sniper.
Boskovice v 17 hod. Sponge Bob ve fil-
mu: Houba na suchu.
Boskovice v 19.30 hod. Americký sni-
per.

neděle 8. březnaneděle 8. března
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava 
v 10.30 hod.: Pochod lesem se psem, 
desátý ročník populární akce.
Blansko – Dělnický dům ve 14 hod.: 
Oslava MDŽ, pořádá KSČM.
Blansko – Kostel sv. Martina v 17 hod.: 
Duchovní koncert.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: Kon-
cert Velkého dechového orchestru ZUŠ 
Letovice.
Obůrka – Restaurace Obůrka v 10 hod.: 
Zabijačkové hody.
Olešnice – Areál chovatelů v 8 až 12 
hod.: Zimní prodejní výstava králíků.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Sponge Bob ve filmu: 
Houba na suchu.
Blansko v 17.30 hod. Divočina.
Blansko ve 20 hod. Americký sniper.

Boskovice ve 14 hod. Bijásek: Tři lou-
pežníci.
Olešnice v 15 hod. Opři žebřík o nebe.

pondělí 9. březnapondělí 9. března
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ, Zámek v 18 hod.: Pozná-
váme hudební nástroje, cyklus deseti 
přednášek pro rodiny s dětmi.
Boskovice – Dům dětí a mládeže ve 
13.30 hod.: Puzzliáda, soutěž.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: 
Kavárnička, povídání i zdravé výživě.
Letovice – Galerie Pex v 17 hod.: Modrý 
nedělní podvečer v galerii Pex v Leto-
vicích spojený s prohlídkou Modrých 
obrazů Rostislava Pospíšila.
Letovice – Klubovna CB Letovice v 18.30 
hod.: (Ne)bezpečný internet – přednáš-
ka.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Divočina.
Boskovice v 19.30 hod. Vetřelec.

úterý 10. březnaúterý 10. března
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Michal Tučný.
Boskovice – Knihovna v 15.30 hod.: Klub 
seniorů – přednáška o bylinkách.
Boskovice – Dům dětí a mládeže v 15.35 
hod.: Odpoledne správných holek – 
keramické výrobky zdobené sklem.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: 
Výroční členská schůze Svazu tělesně 
postižených Letovice.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Divočina.
Boskovice v 18 hod. Festival pro Tibet.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 4. 3., 6:00 - 7:45, 12:00 

- 15:30, 16:00 - 18:00, 20:00 - 
22:00; 

Čtvrtek 5.  3. ,  6:00 - 
8:30, 12:00 -  14:30, 21:00 
-  22:00; 

Pátek 6. 3., 6:00 - 7:45, 14:00 
- 16:30, 21:00 - 22:00; 

Sobota 7. 3., 14:00 - 17:00, 
19:00 - 21:00; 

Neděle 8. 3., 7:30 - 17:00, 
18:00 - 19:00.

BOSKOVICE
Středa 4. 3., 6:30 - 8:30, 12:00 

- 16:00, 18:30 - 21:00; 
Čtvrtek 5. 3., 6:30 - 7:50, 

12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; 
Pátek 6. 3., 6:30 - 7:50, 12:00 - 

13:30, 14:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; 
Sobota 7. 3., 10:00 - 14:00, 

16:00 - 21:00; 
Neděle 8. 3., 9:00 - 20:00; 
Pondělí 9. 3., 17:00 - 20:00; 
Úterý 10. 3., 10:30 - 16:00, 

18:30 - 21:00.

P   

ATLETIKA
7. 3., 11:15 h Modřický pohár, 

Brněnský běžecký pohár.

BASKETBAL
7. 3., 17 h Boskovice - Znoj-

mo. 8. 3., 10 h Boskovice - Tře-
bíč.

HOKEJ
7. 3., 17 h Boskovice - Kromě-

říž, 18 h Blansko - Rosice.

KOPANÁ
7. 3., 12 h Líšeň - Blansko. 14 

h Boskovice - Bystřice n. P., 16 
h Kunštát - Svratka (v Boskovi-
cích).

KUŽELKY
7. 3., 10 h Blansko - Duch-

cov, 1. liga žen, 12:45 h Blansko 

- Rosice, 2. liga mužů, 15:30 h 
Blansko B - MS Brno B, 3. liga 
mužů.

PLAVÁNÍ
7. 3., 9 h, lázně Blansko. Bla-

nenský závod (roč. 2005 a mlad-
ší).

STOLNÍ TENIS
6. 3., 18:30 h Blansko C - Bos-

kovice, KS II. 7. 3., 10 h Blansko 
C - Žďárná, KS II,13:30 h Blan-
sko - Hodonín B, 1. liga žen, 16 
h Blansko - MS Brno C, 2. liga 
mužů. 8. 3., 8:30 h Blansko - 
Dubňany, 1. liga žen, 11 h Blan-
sko - MS Brno B, 2. liga mužů.

VOLEJBAL
7. 3., 10 + 13 h Letovice - 

Brno-jih.

K   Z  

P  

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA

webovém deníku 
www.zrcadlo.net
“Víme, co se u nás děje”

Zprostředkuji půjčky od různých věřitelů.
Volejte 605 384 174

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Hledáme dlouhodobí proná-
jem 2+1-2+kk v Blansku na Seve-
ru, není podmínkou. Max však do 
8 500 Kč včetně. Pokud možno s 
TP. Na mail děkuji rybackovalen-
ka@email.cz.

Prodám menší rodinný dům v 
Boskovicích na ulici Ant. Navráti-
la. Oprava nutná. Cena dohodou. 
Tel.: 799 991 540.

Nabízím brigádu na stánkový 
prodej koření. Podmínka ŘP sku-
pina B. Tel.: 601 570 796.

Hledám práci na pozici řidič 
skupiny C. S pětadvacetile-
tou praxí, profesní průkaz. Ne 
MKD. Časově neomezen. Tel.: 
736 172 758.

Studentka hledá brigádu. Hlí-
dání dětí, pomoc seniorům, pomoc 
v domácnosti, úklid. Spolehlivost, 
poctivost, časová fl exibilita. Tel.: 
607 734 874.

Ř  

Plzeň, Svitávka - V Plzni byl 
rozehrán letošní ročník extraligy 
kolové. A úvodní turnaj byl neče-
kaně vyrovnaný.

Roli momentální české jednič-
ky potvrdil pár Favoritu Brno Petr 
Skoták, Pavel Šmíd, který ztratil 
body pouze remízou s domácí 
dvojicí Ondřej Kydlíček, Josef 
Reindl. Plzeňská dvojice sebra-
la body i celkově druhým Jiřímu 
Hrdličkovi s Pavlem Loskotem 
(SC Svitávka 1). Jedinou porážku 
si Plzeň připsala se Sokolem Zlín 
- Prštné 1 (Jan Krejčí, Martin Stru-
hař), který skončil v prvním turna-
ji na třetím místě.

Výsledky: Favorit Brno 2 - 
Favorit Brno 1 3:4, Sokol Zlín-
Prštné 2 - Sokol Zlín-Prštné 1 1:2, 
Prima Nezamyslice 1 - SC Svitávka 
1 3:10, Brno 2 - Plzeň 1 0:2, Brno 
1 - Zlín-Prštné 2 6:2, Zlín-Prštné 
1 - Nezamyslice 1 6:2, Svitávka 1 

- Plzeň 1 4:4, Brno 2 - Zlín-Prštné 
2 4:6, Brno 1 - Nezamyslice 1 4:3, 
Zlín-Prštné 1 - Plzeň 1 3:0, Brno 
2 - Svitávka 1 1:10, Zlín-Prštné 2 - 
Nezamyslice 1 2:4, Brno 1 - Plzeň 
1 5:5, Zlín-Prštné 1 - Svitávka 1 
3:4, Brno 2 - Nezamyslice 1 2:8, 
Zlín-Prštné 2 - Plzeň 1 2:5, Brno 1 - 
Svitávka 1 5:2, Brno 2 - Zlín-Prštné 
1 0:5, Nezamyslice 1 - Plzeň 1 3:5, 
Zlín-Prštné 2 - Svitávka 1 4:8, Brno 
1 - Zlín-Prštné 1 4:3.
 1.  Favorit 1 6 5  1  0 28:18  16
 2.  Svitávka 1  6  4  1  1 38:20  13
 3.  Zlín 1  6  4  0  2 22:11  12
 4.  Plzeň 1  6  3  2  1 21:17  11
 5.  Nezamyslice 1  6  2  0  4 23:29  6
 6.  Zlín 2  6  1  0  5 17:29  3
 7.  Favorit 2  6  0  0  6  10:35  0

Stejně jako v loňském roce 
postoupí první čtyři týmy na 
Mistrovství České republiky, 
které se v letošním roce hraje 
v říjnu a jehož pořadatel zatím 
není určen.  (les)

Extraliga kolové: úvodní turnaj 
byl nečekaně vyrovnaný

Brno, Blansko - I když posled-
ní Husovice kladly blanenskému 
celku houževnatý odpor, vítěz-
ství nakonec odvezl tým hostů, 
kterému v tabulce patří už čtvrté 
místo.

TJ Sokol Husovice - KK Blan-
sko 2:6 (3195:3250).

Procházková - Kalová 3:1 
(543:508), Kelpenčevová - Petrů 
2:2 (551:567), Pitronová - Šev-
číková 1:3 (501:534), Mašla-
ňová - Daňková 2:2 (531:552), 
Gabrhelová - Lahodová 4:0 

(585:513), Pšenková - Musilová 
1:3 (484:576).
 1.  Přerov  16  12  1  3  89,0:39,0 25
 2.  Slavia Praha  18  11  2  5  93,0:51,0 24
 3.  Zlín  18  9  3  6  76,0:68,0 21
 4.  Blansko  17  10  0  7  70,0:66,0 20
 5.  Náchod  18  10  0  8  82,5:61,5 20
 6.  Zábřeh  18  9  2  7  78,0:66,0 20
 7.  Duchcov  17  9  1  7  71,5:64,5 19
 8.  Val. Mez.  18  9  1  8  74,0:70,0 19
 9.  Kon. Praha  18  6  3  9  69,0:75,0 15
 10.  Č. Třebová  18  5  1  12  54,0:90,0 11
 11.  Husovice  18  4  1  13  46,0:98,0 9
 12.  Jičín  18  4  1  13  45,0:99,0 9

Už tuto sobotu hostí tým Blan-
ska Duchcov.  (les)

Kuželkářky Blanska vyhrály 
v Husovicích

Zlín, Boskovice - Ve Zlíně zača-
ly letošní ligové soutěže mladších a 
starších žáků skupiny C ve vzpírá-
ní. Zatímco starší žáci svoji skupi-
nu vyhráli, mladší skončili třetí.

Starší žáci, sk. C - 1. Boskovice 
(Klimeš Bohuslav dvojboj 66 kg, 
109,9 Sb, Brükner Adam 65 kg, 
123,7 Sb, Komárek 51 kg 109,9 
Sb) 343,6 Sb 2. Holešov 336,1 Sb, 
3. Nový Hrozenkov 267,2. Celko-
vě: 1. Horní Suchá A 735,5 Sb, 2. 
Horní Suchá B  652,9, 3. Bohumín 
644,6, 4. Cheb 573,2, 5. Příbor 
548,2, 6. Havířov 512,1, 7. Soko-
lov 486,1, 8. Teplice 347,4, 9. Bos-
kovice 343,6, 10. Holešov 336,1, 

11. Nový Hrozenkov 267,2. Mlad-
ší žáci, sk. C - 1. Holešov 765,1, 
2. Zlín 735,3, 3. Boskovice (Schul-
ze Enriko, čtyřboj 201,3, 74,3 Sb, 
Nyahay Filip 183,7, 68,7, Komá-
rek Dominik 204,8, 86,8) 590,0. 
Celkově: 1. Horní Suchá A 931,0, 
2. Horní Suchá B 906,9, 3. Rotava 
A 862,1, 4. Chomutov 768,5, 5. 
Holešov 765,1, 6. Rotava B 752,3, 
7. Zlín 735,3, 8. Havířov A 703,1, 
9. Moravská Ostrava A 675,8, 10. 
Cheb 651,8, 11. Rotava C 595,1, 
12. Teplice 594,6, 13. Boskovi-
ce 590,0, 14. Rotava D 537,4, 15. 
Havířov B 532,3, 16. Moravská 
Ostrava B 524,3.  (les)

Boskovičtí vzpěrači zahájili 
ligové soutěže

BASKETBAL
KS I - BCS Husovice B - TJ 

Sokol BC Boskovice 84:67, BCS 
Husovice A - TJ Sokol BC Bos-
kovice 83:77.
 1.  Husovice A  20  18  2  1446:1239  38
 2.  Zlín B  20  13  7  1590:1423  33
 3.  Žďár n. S. B  20  13  7  1399:1260  33
 4.  Třebíč  20  11  9  1440:1364  31
 5.  Černá Pole  20  10  10  1321:1337  30
 6.  Vysočina B  20  10  10  1254:1274  30
 7.  Boskovice  20  9  11  1513:1430  29
 8.  Tesla Brno  20  9  11  1295:1338  29
 9.  Husovice B  20  8  12  1484:1485  28
 10.  Žabovřesky B  20  7  13  1257:1349  27
 11.  Kyjov 20  7  13  1241:1349  27
 12.  Znojmo 20  5  15  1105:1497  25

KUŽELKY
2. liga mužů - TJ Sokol Huso-

vice B - KK Blansko 5,5:2,5 
(3416:3323).
 1.  Jihlava  18  15  1  2  112,0:32,0 31
 2.  Vyškov  18  11  2  5  85,0:59,0 24
 3.  Rosice  18  11  1  6  88,5:55,5 23
 4.  Třebíč  18  10  0  8  80,0:64,0 20
 5.  Zábřeh  18  10  0  8  72,0:72,0 20
 6.  Blansko  18  9  1  8  74,0:70,0 19
 7.  Husovice B  18  8  0  10  66,5:77,5 16
 8.  Vracov  18  7  2  9  66,5:77,5 16
 9.  H. Benešov  18  6  2  10  59,5:84,5 14
 10.  Přerov  18  5  3  10  61,0:83,0 13
 11.  Opava  18  5  2  11  54,0:90,0 12
 12.  Přemyslovice  18  4  0  14  45,0:99,0 8

3. liga mužů - TJ Slovan 
Kamenice nad Lipou - KK Blan-
sko B 7:1 (3287:3204).

 1.  MS Brno B  18  12  1  5  85,0:59,0 25
 2.  Dubňany  18  11  1  6  81,0:63,0 23
 3.  Kamenice 18  11  0  7  82,0:62,0 22
 4.  Ratíškovice  18  10  2  6  79,5:64,5 22
 5.  Prostějov  18  10  1  7  81,5:62,5 21
 6.  Prušánky  18  9  3  6  78,0:66,0 21
 7.  Mistřín  18  8  2  8  71,0:73,0 18
 8.  Dačice  18  8  1  9  67,0:77,0 17
 9.  Valtice  18  7  0  11  70,0:74,0 14
 10.  Třebíč  18  6  1  11  60,5:83,5 13
 11.  Přerov B  18  5  2  11  61,0:83,0 12
 12.  Blansko B  18  4  0  14  47,5:96,5 8

ŠIPKY
Extraliga, 15. kolo - DC Kna-

jp Riders Letovice - Frčáci Avion 
Ivančice 12:6, Šenkýři Brno- TJ 
Babylon Němčice A 15:3, DC 
Kolečko Extra - DC Blind Dogs 
Budišov 12:6, DC Hurricane Ada-
mov - STS Bulldogs Hodonín 13:5, 
Titáni Hodonín - Hornets Adamov 
5:13, ŠK Blansko pivovar Č.H. - 
Ferrari Bar Kyjov 12:6.
1. Hornets 14  13  0  0  1  0  0  180:73  40
2. Mustang 13  10  1  0  1  1  0  157:79  33
3. Blansko 14  11  0  0  0  3  0  160:92  33
4. Hurricane 14  8  0  0  1  5  0  127:126  25
5. Bulldogs  14  7  2  0  0  5  0  126:128  25
6. Letovice  13  7  1  0  1  4  0  132:104  24
7. Kolečko 14  7  0  0  2  5  0  138:116  23
8. Němčice 14  6  1  0  0  7  0  111:142  20
9. Šenkýři 14  5  1  0  0  8  0  120:133  17
10. Ivančice  14  3  1  0  0  10  0  107:146  11
11. Kyjov  14  3  0  0  1  10  0  99:154  10
12. Titáni 14  2  0  0  0  12  0  93:159  6
13. Budišov  14  1  0  0  0  13  0  77:175  3

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA 

s výjimkou inzerátů realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.



L  S

Blanensko a Boskovicko - 
Za necelé tři týdny začínají na 
divizních a krajských fotbalo-
vých trávnících boje o mistrov-
ské body a proto vrcholí příprava 
jednotlivých mužstev.

Fotbalisté Blanska jeli k dal-
šímu přípravnému utkání na 
umělou trávu do Bohunic, kde 
se střetli s domácím celkem, 
který je po podzimu bez jediné 
porážky na prvním místě v tabul-
ce krajského přeboru.

Bohunice - Blansko 0:1 (0:1), 
38. Chloupek.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Bubeníček, Buchta (26. 
Nečas), Fousek, Šíp (79. Chlou-
pek), Doležel, Zouhar, Chloupek 
(60. Keprt) - Trtílek.

V 8. minutě se do pokutové-
ho území prosadil Zouhar, po 
jeho přihrávce zblokoval střelu 
Chloupka na roh domácí obrán-
ce Píšek. Bohunice se úspěšně 
ubránily a podnikly rychlý pro-
tiútok. Na jeho konci se zaskvěl 
brankář Juran, který povedenou 
střelu z hranice vápna dokázal 
vyrazit. 

O dvě minuty později to na 
druhé straně hřiště zkoušel ze 
střední vzdálenosti Šíp, jeho 
střele nechyběla razance, přes-
nost však ano. Ve 13. minutě 
vysunul Chloupek Trtílka, jeho 
střelu brankář pouze ztlumil, 
míč ale odkopl jeden z domácích 
obránců.

Ve 26. minutě skončilo utkání 
nešťastně pro obránce Buchtu. 
Po vzdušném souboji upadl na 
pravou ruku, kterou si zranil, 
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Fotbalové jaro: příprava 
týmů jde do finiše

Vrchovina 2015 už 
zná termíny závodů

Utkání dorostenců Boskovic a Vísek.  Foto Adam Slezák

utkání bylo přerušeno a zraněný 
obránce byl převezen do nedale-
ké Fakultní nemocnice.

Po nucené pauze se oba týmy 
na zápas soustředily jen těžko, 
postupem času však bylo k vidě-
ní několik zajímavých akcí. Ve 
31. minutě Doleželův lob pro-
letěl těsně nad břevnem, o čtyři 
minuty později Chloupkovu stře-
lu Balčirák konečky prstů vytěs-
nil na levou tyč.

Chloupek byl nadále aktivní. 
Ve 38. minutě se do míče opřel 

z dobrých 22 metrů a bran-
kář Bohunic neměl šanci. Ve 
41. minutě se hosté dožadovali 
pokutového kopu po faulu na 
Trtílka, penaltu však rozhodčí 
neodpískal.

Ve druhém poločase se bran-
kové pojistky svěřenci trenéra 
Kuglera nedočkali, přestože k 
němu měli několikrát velmi blíz-
ko. Konečné vítězství 1:0 bylo 
zastíněno zraněním Buchty, ten 
se s rukou v sádře se svými spo-
luhráči do Blanska vrátil.

Zimní turnaj Boskovice
Rájec - Blansko dorost 3:2 

(1:1), Dvořák, Barták, Orel 
- O. Zmeko 2, Boskovice B 
- Kořenec 0:3 (0:2), Bašný, 
Meluzín, Barák, Boskovice 
dorost - Vísky 4:3 (3:0), Gracias 
2, Strya, Štencl - Ziman, Páral, 
Šmeral.

Pořadí: 1. Boskovice dorost 
7 bodů ze 4 utkání, 2. Boskovice 
B 6/3, 3. Rájec 4/3, 4. Kořenec 
3/1, 5. Vísky 0/1, 6. Blansko 
dorost 0/2.

Blanensko a Boskovicko -
Každoroční seriál závodů hor-
ských kol Pohár Drahanské 
vrchoviny už má svůj letošní 
předběžný kalendář. 

„Vrchovina” odstartuje v sobo-
tu 25. dubna na Okrouhlé, aby po 
odjetí deseti závodů finišovala 
tím jedenáctým v pořadí, stejně 
jako loni - v Boskovicích. 

Oproti loňsku seriál zeštíhlu-
je o tři podniky, když odstupu-
jí Březová a Buková, přičemž 
Bořitov uspořádá letos jenom 
jeden závod.

Letos se pojede podle tohoto 
jízdního řádu: 

5. dubna - Okrouhlá 

8. května - Valchovský Kame-
ňák (MTB časovka do vrchu) 

9. května - Valchovský Drtič 
(MTB maraton)

27. června – Žďárná
6. července – Spešov
25. července – Velenov
1. srpna – Valchov
8. srpna – Benešov
15. srpna – Kořenec
23. srpna – Bořitov
12. září - Boskovice
Z důležitých změn stojí za zmín-

ku sjednocení dvou mužských 
kategorií v jednu a více než jed-
nou se pojede jízda zručnosti dětí 
do 14 let, která měla loni premié-
ru v Bořitově.  (les)

 Ilustrační foto Lubomír Slezák Ilustrační foto Lubomír Slezák

Blanensko a Boskovicko - 
Kolo před koncem KPII šacho-
vých družstev má jistý postup 
Lokomotiva Brno, vyjasnilo se 
také na opačném konci tabulky. 
Poslední Jevíčko potřebovalo 
bodovat, ale v zápase s průběž-
ně druhou Kuřimí to nezvládlo 
a porážka znamená sestup do 
nižší soutěže.

Situace ve 2. lize nevypadá 
pro jihomoravské týmy dobře (na 
sestupových místech jsou Pru-
šánky, Vinohrady Brno a Husto-
peče), z KPI spadnou čtyři a ze 
tří skupin KPII dohromady osm 
družstev. Ani týmy na předpo-
sledních místech proto nemají 
udržení zdaleka jisté.

Zápas mezi Blanskem a Rudi-
cí se tak počítal mezi další ze 
záchranářských bitev. Přímý 
souboj o posun z předposlední 
příčky dopadl lépe pro Blansko. 
Záchranu tak mají blanenští sko-

ro jistou, zvlášť pokud v posled-
ním kole porazí Jevíčko. 

Tišnov potvrdil roli favorita 
a porazil Sloup, Boskovice po 
nečekaném zaváhání předních 
šachovnic prohrály s Vyškovem.

Makkabi Boskovice - MKS 
Vyškov B 3:5.

Dobeš - Kupčík 0,5:0,5, Šev-
čík - Čermák J. 0,5:0,5, Boháček 
- Jakubčík 0:1, Hubený - Čermák 
T. 0:1, Petr - Jandl 1:0, Veselý - 
Zbořil 1:0, Martyniuk - Řehulka 
0:1, Kocina - Tomek 0:1.

ASK Blansko - Sokol Rudice 
4,5:3,5.

Moc R. - Polách 1:0, Moc M. 
- Loubal 0,5:0,5, Saida - Nečas 
0,5:0,5, Senáši - Hnilička 0:1, Hro-
za - Matuška 1:0, Slouka - Nejez-
chleb 0,5:0,5, Polách - Crhonek 
1:0, Buš - Klinkovský 0:1.

Další výsledky: ŠK Garde 
Lipovec C - ŠK Lokomotiva 
Brno D 2,5:5,5, ŠK Kuřim B - 

O sestupu rozhodne 
poslední kolo

Hokejisté Blanska jsou už třetí

ŠK Jevíčko 4,5:3,5, ŠK Sokol 
Tišnov - TJ Sloup 4,5:3,5.
 1.  Lok. Brno D 8 7  1  0 45.5  22
 2.  Kuřim B  8 6  0  2 37.5  18
 3.  Tišnov  8 5  1  2 35.0  16
 4.  Vyškov B  8 4  3  1 37.5  15
 5.  Lipovec C  8 3  3  2 34.0  12
 6.  Boskovice  8 3  0  5 29.5  9
 7.  Blansko  8 2  2  4 25.0  8
 8.  Sloup  8 2  1  5 27.5  7
 9.  Rudice  8 1  2  5 26.0  5
 10.  Jevíčko  8 0  1  7 22.5  1

Poslední kolo rozhodne hlav-
ně o umístění na předposlední 
příčce. Nejblíže k ní má Rudice, 
která nastoupí proti Boskovi-
cím. Pokud zvítězí, posune se na 
předposlední příčku Sloup, který 
tak k jistotě udržení musí porazit 
Lipovec.  (les)

Blansko, Boskovice - Do skon-
čení Krajské ligy Jižní Moravy 
a Zlínska zbývá poslední kolo. 
A před ním je na skvělém třetím 
místě celek Blanska. Ten nejprve 
v páteční dohrávce porazil doma 
Boskovice, v neděli pak nedal 
šanci B-týmu Uherského Brodu.

Dohrávka 18. kola: Blansko - 
Boskovice 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Hostům patřila první třetina, 
v desáté minutě vedli už o dvě 
branky. Domácí celek však ve dru-

hé třetině dokázal vyrovnat a v té 
závěrečné výsledek otočil.

26. kolo: Rosice - Velká Bíteš 
3:9, Kroměříž - Šternberk 9:3, 
Uherské Hradiště - Uherský Ost-
roh 6:5 np, Velké Meziříčí - Uher-
ský Brod 2:1 np, Uherský Brod B 
- Blansko 0:8, Šumperk - Bosko-
vice 2:6.

V posledním kole základní 
části hostí v sobotu Boskovice 
Kroměříž, Blansko přivítá Rosi-
ce.  (les)

 1.  Uh. Ostroh 22 13 3 3 3 124:85 48
 2.  Kroměříž  23 14 1  0  8  141:84  44
 3.  Blansko  23  13  1  1  8  91:89  42
 4.  Šumperk  23  11  3  1  8  113:81  40
 5.  Boskovice  23  11  2  0  10  106:91  37
 6.  Uh. Brod  22  10  2  2  8  93:79  36
 7.  Uničov  23  10  2  2  9  119:109  36
 8.  Rosice  23  11  1  1  10  76:82  36
 9.  V. Meziříčí  24  9  1  6  8  97:86  35
 10.  Uh. Hrad.  23  8  4  1  10  105:107  33
 11.  V. Bíteš  23  8  1  4  10  98:94  30
 12.  Šternberk  23  7  3  2  11  93:113  29
 13.  Uh. Brod B  23  0  0  1  22  57:213  1

Blansko - Boskovice 3:2.  Foto Lukáš ZukalBlansko - Boskovice 3:2.  Foto Lukáš Zukal
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