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

Studen   a žáci se vydali do ulic - slavili Majáles

ročník 7      číslo 10        úterý 14. května 2013       cena 12 Kč / předplatné 10 Kč

Příští číslo 
Zrcadla 

vyjde v úterý 
28. května!

Aktuální zpravodajství 
z regionu každý den na

www.zrcadlo.net

Věž na kostel 
ve Vanovicích 

usadí jeřáb
Radim Hruška

Vanovice - Oprava první ze 
dvou věží evangelického koste-
la ve Vanovicích jde do fi nále. 
V současné době dělníci na pro-
stranství před farou dokončují její 
repliku a současně rozebírají tu 
původní. Rekonstrukce vyvrcholí 
koncem května, kdy novou věž 
vyzdvihne na místo jeřáb. 

„Práce na opravě kostela in-
tenzivně pokračují. Oproti pů-
vodním předpokladům začaly 
práce po zimě až v polovině dub-
na. Nyní usilovně pracujeme na 
dokončení nové věže a zároveň 
se bourá ta stará věž. Byl velký 
problém v tom, že byla v natolik 
špatném stavu, že se nemohla 
snést jeřábem. Museli jsme tedy 
postavit lešení, aby mohla být po-
stupně demontovaná. Větší část 
už je rozebraná a všechno směřu-
je k jednadvacátému květnu, kdy 
přijede speciální jeřáb, který věž 
vyzdvihne. Bezprostředně poté 
se začne stavět ta druhá. Podle 
harmonogramu by měla být po-
stavená na konci srpna,“ přiblížil 

vanovický evangelický farář Pa-
vel Freitinger.

Celkové náklady na rekon-
strukci se vyšplhají asi na čtyři 
miliony korun. Zpočátku měli 
Vanovičtí prostředky jen na vý-
měnu jedné věže. Během zimy 
se ale podařilo pokročit a v sou-
časné době mají zhruba tři a půl 
milionu korun. „Část prostředků 
nám tedy stále chybí. Nicméně 
stále přijímáme dary od lidí, za 
což jsme moc rádi. A snažíme se 
také na různých místech uspět 
s žádostí o dotaci. Navíc jsme se 
rozhodli využít postaveného leše-
ní a opravíme také omítku na prů-
čelí kostela a věžích,“ vysvětlil 
Freitinger.

Jak řekl, součástí nově oprave-
né věže, respektive její makovice, 
bude také schránka s upomínko-
vými předměty pro další generace. 
Ve staré makovici našli schránku 
ve špatném stavu, která obsa-
hovala listinu z osmdesátých let 
minulého století, která popisovala 
historii sboru a kostela. „Do báně 
tedy chystáme uzavřít speciální 
schránku.  Pokračování na str. 4
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PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ

OKNA & DVEŘE

Muzea lákají návštěvníky na noční prohlídky

Připravují rekonstrukci vestibulu
Vstup do blanenské 
nemocnice již brzy 
změní svoji podobu. 

 Více na straně 5

Blansko, Boskovice - Prožít 
noc v blanenském muzeu budete 
mít možnost v pátek 17. května. 
Prostory zámku budou zpřístup-
něny veřejnosti od 17 hodin až do 
půlnoci. Volný vstup bude zajištěn 
do všech expozic a na všechny stá-
vající výstavy. Můžete si prohléd-
nout fi gurální litinu z blanenských 
železáren, seznámit se s objeviteli 
Moravského krasu nebo poznat 
hrady blanenského okolí. Vaší 
pozornosti jistě neujdou nejstarší 
hutě, výstava obrazů Stanislava 

Illeho či Chemická laboratoř ba-
rona Reichenbacha. Po celý večer 
každou hodinu zazní fanfáry a in-
trády v podání Dobrušského žes-
ťového sdružení.

Navíc proběhne v multimedi-
ální síni non stop projekce fi lmů 
o Blansku. V prostorách chemic-
ké laboratoře bude otevřena dílna, 
v níž si návštěvníci mohou vlastno-
ručně vyrobit parafi nové kopie liti-
nových prvků. O občerstvení bude 
postaráno a k tanci a poslechu bude 
vyhrávat Pepek Harmonikář. Noc 

je sice dlouhá, ale nezapomeňte, že 
poslední vstup je v 23 hodin. Akce 
proběhne za podpory Jihomorav-
ského kraje. Tak si nenechejte tuto 
jedinečnou příležitost ujít.

Podobnou možnost budou mít 
také zájemci v Boskovicích. Tamní 
muzeum pro ně připravilo Muzej-
ní noc v sobotu 18. května. Od 18 
do 22 hodin budou moci navštívit 
budovu na Hradní 1, kde budou 
připraveny komentované prohlíd-
ky ve stálé expozici Boskovicko 
- krajinou sedmizubého hřebene. 

K vidění budou i historická svítidla 
a lampy. Ve stejnou dobu bude ote-
vřená také expozice historických 
zemědělských strojů, kde bude 
připraven i program pro nejmenší 
návštěvníky. Zájemci budou moci 
zavítat také do Minigalerie Zwic-
ker v Plačkově ulici a prohlédnout 
si výstavu fotografi í židovské čtvr-
ti. V neděli 19. května bude navíc 
od 14 do 17 hodin otevřena i stá-
lá expozici minerálů ve Vískách. 
K vidění budou v netradičním svět-
le barev.  (ama, hrr)

ZVU VÁS NA SETKÁNÍ
21. května 2013 od 16 hodin

Tomio Okamura

DISKUSNÍ TÉMATA:
Chtějme skutečnou demokracii
Chtějme nízké daně     Dejme lidem dobrou práci
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Zámek soutěží o nejlépe 
opravenou kulturní památku
Blansko - Také v letošním roce má náš region svého zástupce v sou-

těži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 
2012. O přízeň veřejnosti se uchází blanenský zámek. 

„Chcete-li nám pomoci, prosím zašlete hlas formou jedné SMS této 
památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 900 77 06. Dě-
kujeme za váš hlas,“ uvedl Jiří Kučera z blanenské radnice. „Hlasovat 
lze až do 24. května, ale možná bude lepší, když SMS vyťukáte do te-
lefonu hned, abyste na to potom náhodou nezapomněli. Prosíme tedy o 
podporu, náš zámek si ji rozhodně zaslouží. Myslím si, že rekonstrukce 
je to opravdu povedená. Nové nádvoří, fasáda, osvětlení, tři nové expo-
zice a vybudování bezbariérového přístupu, přijďte se podívat,“ dodala 
Martina Hejčová z informační kanceláře Blanka.  Pokračování na str. 4

Studentská recese. I letos se vydali do ulic studen   a žáci blanenských škol v rámci Majálesu 2013. Průvod vyrazil od OA a SZdŠ a svoji pouť 
ukončil v prostorách zámeckého parku. Fotoreportáž na straně 12. Foto Bohumil Hlaváček
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Pozor!  Příloha školy na str. 6

Blansko má v čele KP náskok
Ráječko je v krizi, 
dvakrát prohrálo 
kontumačně. Boskovice 
se dál propadají

 Více na straně 7

V Adamově
našli utopenou 

ženu
Adamov - V úterý 7. května 

krátce před polednem vyjížděli 
blanenští policisté k nálezu mrt-
vého těla ženy, které bylo naleze-
no pod jezem v Adamově. 

Podle prvotních informací 
z místa je mrtvou čtyřiačtyřice-
tiletá žena. Příčina jejího úmrtí 
zůstává v šetření, cizí zavinění 
podle předběžných zjištění neby-
lo zjištěno.  (hrr)
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Podnikatelé a ředitelé se setkali 
s poslancem na pracovní snídani

K K
Krádež za 
pravého 

poledne nevyšla
Doubravice - Za pravého po-

ledne se ve čtvrtek 9. května 
vydali krást do Doubravice nad 
Svitavou dva muži ve věku pět-
advaceti a čtyřiadvaceti let. Roz-
hodli se, že si odvezou celkem 
dvanáct metrů měděných okapů 
z tamní malé vodní elektrárny. 
Při krádeži je však někdo vyrušil, 
a tak část okapů zůstala viset na 
budově a část zůstala pošlapaná 
na zemi. Pachatelé tam vše ne-
chali a z místa utekli. Ne však 
nadlouho. Během necelé hodiny 
od krádeže je policisté dopadli 
na místním nádraží a oba skončili 
v policejní cele. Způsobili škodu 
za asi osm tisíc korun a jsou nyní 
podezřelí ze spáchání trestného 
činu krádeže.  (hrr)

Policisté dopadli 
několik výrobců 

drog
Blanensko - Hned několik pa-

chatelů drogové trestné činnosti 
na Blanensku zadrželi během 
dubna policisté kriminální policie 
1. OOK ÚO Blansko-Vyškov. 

První případ se stal v Adamo-
vě, kdy dva muži a jedna žena ve 
věku pětadvaceti a jednadvaceti 
let v jednom z tamních bytů vyrá-
běli od ledna z volně prodejných 
léků, které obsahují pseudoe-
fedrin, za pomocí jódu, fosforu 
a dalších látek omamnou a psy-
chotropní látku metamfetamin - 
pervitin. Část takto vyrobeného 
pervitinu poté užívali pro svoji 
vlastní potřebu a část prodáva-
li uživatelům v okrese Blansko. 
Při domovní prohlídce policisté 
na místě zajistili také dvě kom-
pletní varny pervitinu. Všichni 
tři pachatelé jsou nyní podezřelí 
ze spáchání trestného činu Nedo-
volená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy. 

Další varnu a pěstírnu se po-
dařilo objevit v Bořitově a Černé 
Hoře. Ve spolupráci s policisty 
Zásahové jednotky KŘ PČR JmK 
byl proveden vstup do rodinného 
domu v Bořitově, kde byli zadr-
ženi dva podezřelí muži, kteří tam 
vyráběli pervitin. Ve stejnou dobu 
byl v místě svého bydliště v Čer-
né Hoře zadržen další podezřelý 
muž, který měl v rodinném domě 
zřízenu pěstírnu konopí. Drogy 
podezřelí muži ve věku pětadva-
ceti, čtyřiadvaceti a jednadvaceti 
let používali jednak pro sebe, ale 
také dále předávali dalším drogo-
vě závislým lidem. Při domov-
ních prohlídkách policisté zajisti-
li opět kompletní varnu pervitinu, 
ale také dvě in-doorové pěstírny 
konopí a větší množství sušené 
marihuany. Dvě osoby jsou nyní 
stíhány vazebně, ostatní na svo-
bodě.  (hrr)

Hledají svědky
nehody 

v Boskovicích
Boskovice - Policisté žádají 

o pomoc svědky dopravní neho-
dy, která se stala v pátek 3. května 
kolem čtvrt na sedm večer v Bo-
skovicích na kruhovém objezdu 
na ulici Otakara Kubína. Po kru-
hovém objezdu jel ve směru od 
Mladkova k Boskovicím motocy-
klista na mopedu značky Qingqi 
a z ulice Rovná mělo ve stejnou 
dobu vjet osobní auto šedo-modré 
barvy, které mopedu nedalo před-
nost. Řidič na mopedu tedy reago-
val na situaci prudkým bržděním, 
na vlhkém povrchu silnice dostal 
smyk a upadl na silnici. Ke střetu 
mopedu a osobního auta nedošlo, 
řidič osobního auta z místa ujel. 
Motocyklista utrpěl lehké zraně-
ní, vznikla mu škoda za asi šest 
tisíc korun.

Pomoci ve vyšetřování nehody 
nám může kdokoliv, kdo na mís-
tě byl a viděl, co se přesně stalo, 
popřípadě by nám pomohl s iden-
tifi kací osobního vozidla, které 
mělo nehodu způsobit. Svědci 

se mohou přihlásit na bezplatnou 
tísňovou linku 158 nebo přímo na 
dopravní inspektorát v Blansku 
na telefon 974 631 251.  (hrr)

Havaroval 
a utekl

Letovice - Blanenští policisté 
v současnosti zjišťují okolnosti 
dopravní nehody, která se stala 
v noci na pátek 3. května v Leto-
vicích. Zatím neznámý řidič tam 
jel s vozem Opel Tigra ve směru 
ulic Zámecká - Komenského, ne-
přizpůsobil rychlost a při odbočo-
vání vpravo v Komenského ulici 
a vyjel vlevo mimo silnici. Tam 
narazil do plotu, auto se zaklínilo 
mezi sloupky a zůstalo na místě. 
Řidič od nehody utekl, ve vozidle 
však nechal těžce zraněného se-
dmačtyřicetiletého spolujezdce. 
Policii na místo přivolal až ná-
hodný kolemjdoucí. Na vozidle 
a oplocení vznikla škoda za asi 
pětatřicet tisíc korun.  (hrr)

Našel desítky
nábojů

Boskovice - Nečekané překva-
pení čekalo ve čtvrtek 2. května 
kolem páté hodiny odpoledne na 
muže při zahradních pracích u své-
ho domku v Boskovicích. V hloub-
ce asi třiceti centimetrů v zemi 
našel sto dvacet kusů puškových 
nábojů, které již byly ve značném 
stádiu koroze. Munici si následně 
převzal k likvidaci přivolaný poli-
cejní pyrotechnik. (hrr)

Hledají muže 
na obrázku

Boskovice -
Blanenští kri-
minalisté žádají 
veřejnost o po-
moc s určením 
totožnosti muže, 
který může uvést 
důležité skutečnosti v souvislosti 
s vloupáním do rodinného domku 
v Boskovicích, v ulici na Chmel-
nici. Do tohoto domku se dostal 
v době od čtvrt na devět do půl 
jedenácté dopoledne ve čtvrtek 
11. dubna zloděj. Zřejmě ale ne-
našel nic, co by se mu hodilo. Jen 
poškozením okna a plotu však 
způsobil škodu za téměř pět tisíc 
korun.

Muž, s nímž se potřebují kri-
minalisté zkontaktovat, se v době 
vloupání pohyboval v blízkosti 
místa činu a může tak pomoci 
s objasněním případu. Je vysoký 
185-190 centimetrů, je ve věku 
35-40 let, má 1-2 mm krátké, 
světlé nebo šedivé vlasy, je spor-
tovně velmi zdatný. Měl na sobě 
oblečenou jasně modrou bundu, 
černé sportovní kalhoty, světlé 
sportovní boty a na hlavě barev-
nou, černo-zeleno-šedou čepici, 
tzv. kulich.

„Pokud byste jej poznali, ozvě-
te se nám, prosím, buď přímo na 
telefon 974 631 328, na mobil 
607 706 676 nebo také na bez-
platnou tísňovou linku policie 
158,“ doplnila blanenská policej-
ní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Zloděj vykrádal
domky

Boskovice, Lysice - Policis-
tům se podařilo objasnit dva 
případy vloupání do rodinných 
domků v Boskovicích a v Lysi-
cích. K tomu prvnímu došlo 26. 
února. Zloděj ukradl fotoaparát, 
rádio, mobilní telefon, ale také 
zlaté řetízky, prsteny a další. 
Majiteli domu tak vznikla škoda 
přesahující 40 tisíc korun. Násle-
dující den se vloupal do rodin-
ného domku v Boskovicích. Ve 
vnitřních prostorách domu si vzal 
nefunkční videorekordér, počítač 
a jeden prsten ze zlata. Majitelce 
domu tak vznikla škoda ve výši 
asi 42 tisíc korun.

V současnosti už je jasné, kdo 
má vloupání na svědomí. Jedná 
se o padesátiletého muže z Brna. 
V minulosti byl už za majetkovou 
trestnou činnost trestaný, z vězení 
byl propuštěn začátkem letošního 
roku na amnestii.   (hrr)

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Pracovní snídaně. 
Tak zněl ofi ciální název akce, 
na které se setkal za účasti no-
vinářů jihomoravský poslanec 
Parlamentu České republiky Mi-
chal Babák s podnikateli a šéfy 
významných fi rem na Blanensku 
a Boskovicku. Stalo se tak minu-
lý čtvrtek v salónku hotelu Maco-
cha. Diskuse se točila kolem ně-
kolika témat, která všechny trápí. 
Na mnoha se přítomní sjednotili. 
Placení DPH až po zaplacení vy-
stavených faktur, výstavba rych-
lostní komunikace, problematika 
špatně nastaveného učňovského 
školství, větší propagace regionu 
Moravského krasu a využití jeho 
potenciálu. A další a další. Ze sní-
daně se stalo plodné setkání, které 
se protáhlo, mnohé obohatilo. Od 
jeho výstupů si něco jeho účast-
níci slibují. Všichni se shodli, že 
se jednalo o zajímavou aktivitu, 
která si zaslouží pokračování.

Úvod patřil poslanci Babákovi, 
který přítomné seznámil se svými 
současnými aktivitami v rám-
ci své působnosti ve sněmovně 
a příslušných jejích výborech 
či dozorčích radách. Mimo jiné 
nastínil situaci kolem S-karet, 
mobilních operátorů či zrušení 
dětských exekucí. Účastníkům 
nahodil žhavé téma, kolem kte-
rého vyvíjí aktivity v parlamentu 
napříč spektrem politických stran. 
A sice pravidlo placení DPH až 
po zaplacení vystavené faktury. 
„Myslím, že se mi daří získat 
podporu mezi poslanci bez ohledu 
na jejich politickou příslušnost,“ 
pokyvoval hlavou Babák. S jeho 
slovy jednoznačně souhlasil La-
dislav Kostka z jedovnické fi rmy 
KOPLAST. „Pro malé a střední 
podniky je neplacení faktur po 
termínu s nutností uhradit za ně 
daň mnohdy i likvidační záleži-

tost,“ podotkl. Svůj stejný názor 
potvrdil i ředitel Letovických 
strojíren Josef Tajovský.

Zajímavou myšlenku vyslovil 
jeden z jednatelů skupin fi rem 
APOS Miroslav Růžička. „Naše 
přání je jasné. My od státu neo-
čekáváme po dosavadních zku-
šenostech žádnou pomoc. Byli 
bychom rádi, kdyby nám alespoň 
neškodil,“ pousmál se a drtivá 
většina přítomých souhlasila. 
Dalším nahozeným tématem bylo 
učňovské školství. Majitel slévá-
ren DSB EURO a předseda hos-
podářské komory okresu Blan-
sko Milan Hlaváč naznal, že již 
za pět let může být s nalezením 
konkrétních kvalitních odborníků 
velký problém. „I proto jsme na-
vázali spolupráci s jedovnickou 
průmyslovkou a vše nasvědčuje 
tomu, že bychom svůj dělnický 

dorost mohli vychovávat u nich. 
Je to ale hodně o rodičích, kteří 
si musí uvědomit, v jakém oboru 
mohou být jejich potomci dobří, 
vydělat si peníze a mít jisté mís-
to,“ je přesvědčen. Jeho slova 
byla vodou na mlýn i dalším, kte-
ří je potvrdili. Jiří Šebela z fi rmy 
ČAD Blansko připodotkl, že by 
se velmi vážně mohlo uvažovat 
o učebním oboru řidič z povolání, 
který neexistuje a přitom se jed-
ná o práci mimořádně náročnou, 
zodpovědnou a o kterou by podle 
něho mohl být i velký zájem. „Je 
to vysoce kvalifi kovaná profese, 
žádné točení kolečkem, jak se 
dřív říkalo,“ uvedl.

Hodně se mluvilo také o význa-
mu regionu Moravský kras, jehož 
potenciál je dosud nedoceněn. 
Jako první na téma upozornil Ivo 
Dobiášek z FPO Blansko, sou-

hlasili další podnikatelé v oboru 
pohostinství a cestovního ruchu 
jako třeba Bohuslav Jedinák z re-
staurace a penzionu U Golema 
v Blansku. Za všechny přítom-
né vyslovil v závěru zajímavou 
myšlenku majitel hudebního vy-
davatelství SURF Václav Ševčík. 
„Procestoval jsem velký kus světa. 
Opravdu si neuvědomujeme, v jak 
nádherném prostředí žijeme a jak 
málo toho využíváme my, občané 
tohoto regionu. Vidím reakce lidí, 
kteří k nám přijedou. Nám se to 
zdá normální, protože zde žijeme 
od narození, ale jedná se o jednu 
z perel České republiky, ze které 
jsou všichni fascinovaní,“ pozna-
menal. Jak dodal, bylo by hodně 
prospěšné sjednotit podnikatelské 
záměry v regionu, aby z něho mělo 
prospěch co nejvíce jeho obyvatel, 
tak je tomu běžné po celém světě.

Radim Hruška

Blansko - Sraz Moravský kras 
je tradiční akcí na Blanensku již 
od roku 2002. Na rozdíl od po-
dobných akcí je nabitý soutěžemi 
a závody, také patří do meziná-
rodního poháru srazů. Pořadatelé 
na něj zvou všechny příznivce 
značky ŠKODA, zejména pak 
majitele starších vozů.

Sraz se uskuteční v od 21. do 
23. června v Blansku – Češkovi-
cích (rekreační zařízení Vyhlídka 
v Těchově nabízí možnost uby-
tování), registrace bude probíhat 
v pátek od osmnácti a v sobotu do 
devíti hodin. Přijet je možné už 
v pátek a zúčastnit se tak speciál-
ní části programu srazu „nAOS“ 
noční automobilové orientační 
soutěže.

„Na místě bude k dispozici ob-
čerstvení a zábava. Program sra-
zu je sestaven tak, aby měl pozi-

tivní vliv na znalosti a schopnosti 
řidiče, jako jsou ovládání a odhad 
řízení vlastního vozu, zvládání 
krizových situací, trénink doprav-
ního provozu a dopravní gramot-
nosti. Konkrétní program je vždy 
malým překvapením, nicméně 
tradičně se objevují disciplíny 

jako automobilová orientační 
soutěž, hodnocení osobnosti a au-
tomobilu srazu, soutěže zručnos-
ti, sprinty a jiné. Nezapomínáme 
ani na případné spolujezdkyně 
ženy, pro které je vždy připravena 
jedna extra soutěž,“ uvedl PR ma-
nažer srazu Miroslav Martinek.

Více informací a podrobností 
naleznou zájemci na webových 
stránkách akce www.skoda.dob-
rodruh.net nebo u kontaktní oso-
by -  PR managera Ing. Mirosla-
va Martinka, tel.: 731 225 731, 
e-mail: skoda.dobrodruh@gmail.
com.

Příznivci značky Škoda se sjedou 
do Moravského krasu již poosmé

Tradice. První květnový víkend obsadili Boskovice a okolí milovníci třístopých vozítek. Uskutečnil se to  ž další ročník sjezdu velorexů. Foto Ja-
roslav Oldřich * Čerstvé zboží. Také v Boskovicích už mají lidé možnost navs  vit farmářské trhy. Konají se na Masarykově náměs  . Rozpis trhu 
naleznete na www.boskovice.cz. Foto Jaroslav Oldřich



Svatba - jeden 
z nejkrásnějších dní, na který 
se vzpomíná po celý 
život. Obřad oslavující 
lásku muže a ženy 
v sobě skrývá 
sladké drama 
již celá staletí. 
Uspořádání 
svatby záleží 
především na vašem 
přání a fantazii. 

Důležité rozhodnutí je 
již za vámi - chcete spolu 
zůstat na celý život a svůj slib 
zpečetit svatbou. 

Vaše svatba bude 
vyžadovat mnoho plánů 
a příprav, počínaje 

vyhovujícím datem, 
zajištěním místa 

a občerstvení, 
nalezení těch 

nejlepších šatů…
Proto si včas vše 

s dostatečným 
předstihem 

naplánujte nebo 
využijte služby svatební 
agentury, které jsou 

poslední dobou čím dál 
více oblíbené.
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JanaMusilová 

ZRCADLO

S vatební sezona 2013 začíná a je nám velkým potěšením Vás pozvat na již 3. ročník Svatební 
show Lysice 2013. Přineseme Vám spoustu inspirací a novinek pro nadcházející sezonu - módní 
přehlídky, svatební účesy a zajímavé doplňky do vlasů, svatební loristika, svatební líčení, ozná-

mení, svatební koláčky, doprava... Jedinečná příležitost setkat se s širokou svatební nabídkou na jednom 
místě. Program začne od 15.30 hod. hodin v zámecké zahradě, kdy se představí zpěvačka a herečka Jana 
Musilová. A nezapomeňte, že všechny vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny!

Akce je pořádána za podpory Státního zámku Lysice, květinového salonu Sissi a svatební agentury 
Elysée.

Svatba...Svatba...  nejkrásnější den v životěnejkrásnější den v životě

Hledáte klid a soukromí?Hledáte klid a soukromí?

VaBytVaByt  vabyt@emai l . czvabyt@emai l . cz
608 54 24 24608 54 24 24

Ke kompletní slavnostní 
hostině zajišťujeme také:

- Obřady v arboretu Kř  ny a zámeckém 
  parku zámku Kř  ny
- Dorty a cukroví
- Kvě  novou výzdobu
- Hudbu
- Ohňostroje
- Povozy
- Doprovodný program
Při svatebních hos  nách neúčtujeme 

pronájem sálu a pro novomanžele 
nabízíme apartmá za poloviční cenu.

www.zamek-krtiny.cz 
recepce@slpkrtiny.cz

Zámek Křtiny
Nabízíme individuální přístup, aby Váš Den byl podle Vašich 

představ. Můžeme zorganizovat celou svatbu na klíč. 
V prostorách zámku se provádí i svatební obřady.

Svatební zvyky jsou opět 
v módě. Mnoho starých 
svatebních zvyků pochází 
z předkřesťanské doby. Co 
nám dnes připadá originál-
ní nebo vtipné, mělo tenkrát 
hluboký smysl a bylo bráno 
naprosto vážně, jiné měly 
spíš symbolický charakter. 
Zvyky mohou slavnost oživit 
a dodat jí tu správnou at-
mosféru a konečně přiblížit 
dávné tradice.

Společné pojídání 
polévky

Společné pojídání polévky 
novomanželi z jednoho talíře 
při svatební hostiní má symbo-
lizovat jejich spolupráci. Druhý 
význam, který je snad ještě pod-
statnější, je symbol onoho spo-
lečného krajíce, z něhož je nutno 
si brát a dávat rovným dílem. 
Právě pro tuto výstižnou sym-

Svatební zvyky jsou stále velmi oblíbenou tradicí
boliku je uvedený svatební zvyk 
dodnes velmi rozšířen.

Zkouška ženicha 
Na prahu nevěstina domu měl 

ženich někdy přichystaný špalek 
se sekerou a láhev vína. Chopil-li 
se sekery, bylo to dobré zname-
ní: bude z něj dobrý hospodář. 
Ale rozhodl-li se pro láhev vína, 
nevěstilo to nic dobrého: bude z 
něj opilec.

Rozbíjení talířů
Tento zvyk měl kořeny hned ve 

dvou pověrách – že střepy přiná-

šejí štěstí a že společným zame-
táním novomanželé prokáží vůli 
spolupracovat a jejich manželství 
pak bude harmonické.

Zkouška nevěsty 
Při prvním vkročení do že-

nichova domu měla nevěsta 
připravenu v místnosti metlu, 
kterou musela hbitě zamést 
a postavit ji opět na místo. Dáva-
la tím najevo, že chce být dobrou 
hospodyní.

Práh 
Proč přenáší ženich nevěs-

tu přes práh jejich společné-
ho domova? Prý proto, aby 
 přelstil zlé duchy, kteří číhají 
pod prahem a hlídají dům. Jiný 
význam: Symbolický začátek 
nového života.

Únos nevěsty
Symbolizuje dívčino odlouče-

ní od rodičů a přechod k novému 
životnímu společenství. V po-
kročilé hodině, kdy se už hostina 
schyluje ke konci, unesou přáte-
lé novomanželů nevěstu. Pokud 
ji ženich nenajde, musí zaplatit 
výkupné. 
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Dva muži kradli všechno, co 

šlo zpeněžit ve sběrně

INZERCE

Radim Hruška 

Blanensko a Boskovicko - 
Hned z několika trestných činů 
se budou zřejmě zpovídat před 
soudem dva muži ve věku jedna-
třiceti a jednadvaceti let, z nichž 
jeden byl z Boskovicka a druhý 
z Vyškovska. Jak se ukázalo díky 
šetření policistů, oba mají na svě-
domí rozsáhlou trestnou činnost, 
při níž se zaměřovali především 
na krádeže všech kovových věcí, 
které bylo možné následně zpeně-
žit ve výkupnách železného šrotu. 
Krádežím se věnovali od ledna do 
března letošního roku.

Hned v lednu tak muži ukradli 
z volně přístupného prostoru v Bo-
skovicích přes 550 kilogramů ko-
vového odpadu, který pak prodali 
ve výkupně druhotných surovin 
a způsobili tak škodu ve výši asi tři 
tisíce korun. Krást se vydali také 
například do Svitávky, kde vzali ta-
bule plechu, litinové mříže určené 
na kanály, dráty a trubky. Od sil-
nice mezi obcemi Lhota Rapotina 
a Obora pak zase vytrhali trubky 
tvořící část konstrukce svodidla 
a způsobili tak silničářům škodu za 
dalších téměř pět tisíc korun.

Několikrát se pachatelé vypra-
vili také na pozemek letiště v Bo-

řitově, odkud brali jednak kovo-
vé palety, ale odvezli si dokonce 
také rotační plečku. Z dalšího 
letiště, tentokrát v Lažanech, zase 
odcizili zemědělský vál o hmot-
nosti téměř sedm set kilogramů 
v hodnotě přes pět tisíc korun. 
Krást vyjížděli i mimo blanenský 
okres. Například v Rosicích z bý-
valého zemědělského objektu po-
brali troje kovová vrata, zábradlí, 
elektromotor a další věci v ceně 
patnáct tisíc korun.

„Největší škodu pak způsobili po 
návštěvě obývaného domu a dílny 
v Kunštátě, kde pobrali například 
čtyři litá kola na osobní auto, cirku-

lárku, stavební kolečka, přímotopy, 
ale i speciální vybavení sloužící 
pro výrobu a zdobení keramiky. 
Škoda se v tomto případě vyšplha-
la na sto padesát tisíc korun jen na 
ukradených věcech, poškozením 
vybavení, dveří a oken vznikla dal-
ší škoda za asi pětapadesát tisíc ko-
run,“ upřesnila blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.

Oba muži, kteří peníze získané 
prodejem věcí ve výkupnách po-
užívali pro svoji vlastní potřebu, 
jsou nyní trestně stíháni pro po-
dezření ze spáchání trestných činů 
porušování domovní svobody, 
krádeže a poškození cizí věci.

Nejen válečné osudy 
Josefa Vybíhala

U ž od dubna 1939 byla zřízena ilegální organizace se sídlem 
v Brně. Do její činnosti byl zasvěcen i Josef Henek z Veleno-
va u Boskovic. Na jaře 1944 se seznámil s Karlem Slezákem 

z Pavlova, který měl spojení s ruskými uprchlíky i parašutisty skupiny 
Jermak. Začátkem listopadu vytvořili skupinu generál Svoboda a násled-
ně navázali spojení s partyzánským oddílem Jan Kozina, kterému velel 
major R.A. G.A. Mělnik. Jeho rozkazem byl kpt. Josef Henek jmenován 
jejím velitelem. Od 18. února jeho skupina spolupracovala i s Deltou 
zejména při shozech zbraní mezi Žďárnou a Sloupem.

Ale náš příběh začíná již 6. dubna 1921, kdy se narodil ve Velenově 
Josef Vybíhal, dnes žijící v Úsobrně. I on se stal obětí a nuceným otro-
kem Třetí říše, když byl nasazen na těžké práce na záchranu Německa. 
Nejdříve byl v Rakousku v Linci, kde opravoval krumpáčem železniční 
tratě a jejich kolejnice, pak byl na Šumavě a poslední štací byla dřina 
u Vídně. Při jedné šichtě mu však kolejnice padla na ruku a od zranění 
dostal otravu krve. Tak se dostal do nemocnice ve Vídni. Úraz mu zde 
léčil lékař Polák , který zde byl stejně nuceně jako on, a tak mu poradil, 
aby se na zdravotní dovolenou k doléčení zranění dostal do Brna. Přesun 
se podařil. Josef Vybíhal byl tedy konečně skoro doma. Po stanovené 
rehabilitační lhůtě se do Rakouska už nevrátil. Byl tzv. na černo doma. 
Přímo v Brně ho schovával Robert Kosek, který měl krejčovskou živnost 
a z tohoto titulu rozvážel své zboží i mimo město. Tak se s ním Josef 
dostal i do rodného kraje. Postupně se dozvěděl, že jeho bratranci byli 
hned na počátku války zatčeni a do Drválovic se poté již nikdy nevrátili, 
protože byli zradou na polských hranicích zatčeni a převezeni na po-
pravu do Kounicových kolejí v Brně. Zde 90 dnů čekali na smrt. Josef 
to vnímal velmi silně a k rozhodnutí stát se partyzánem a bojovat proti 
těm, kteří mu popravili jeho blízké, to bylo rychlé. Vcelku bezpečný azyl 
v Brně opustil a vyměnil ho za riskantní život partyzána se zbraní v ruce, 
domovem se mu stala zemljanka v lese.

Dodnes vidí jak Němci věší zatčené naše moravské vlastence ve Slou-
pu pro výstrahu celému okolí. Bylo to 20. ledna 1945, partyzánské hnutí 
na Drahanské vrchovině však působilo dál. I v jeho rodné obci působila 
skupina partyzánů, která se skrývala u Krejčířů, přestože o nich vědě-
lo minimum osob, byli prozrazeni. Dne 18. února 1945 vtrhla skupina 
wehrmachtu do obce a dům obklíčila. Při následné přestřelce statečně 
padli sovětští partyzáni a Josef Krejčíř byl těžce zraněn. Čtyři další byli 
zatčeni a později v Mauthausenu popraveni. Josef Vybíhal bojoval se 
zbraní, dokonce měl na starost i pancéřovou pěst. Jeho bojovým druhem 
byl i Antonín Polívka, o které jsme napsali již před 
rokem. Z rodiny J. Vybíhala byl přímo na pracoviš-
ti zastřelen v Blansku bratranec p. Nečas, zástupce 
náčelníka železniční stanice. Za frontou, již v týlu 
Sovětských vojsk se zúčastnil pročesávání lesů 
a dohledávání skrývajících se německých vojáků. 
Po válce, stejně jako mnoho jiných, nastoupil k vý-
konu základní vojenské služby a po šesti měsících 
šel v r. 1946 do civilu. A ani se nenadál a byl znovu 
v boji. Psal se rok 1947. Tentokráte byl nasazen do 
bojů proti válečným ztroskotancům, banderovcům, 
kteří neoprávněně a bojem se zbraněmi v rukou si 
vynucovali průchod naší suverénní zemí do americ-
ké zóny v Rakousku či Německu. Postupovali přes 
naši republiku většinou z východu na západ, když 
do naší republiky přešli po tvrdých bojích z Polska. 
Ačkoli pak mohl nastoupit do důstojnické školy, pří-
ležitostí dělat vojenskou kariéru nevyužil. Věnoval 
se rodině a práci. Práce se dřevem na pile se stala 
jeho živitelkou, později pracoval ve vojenské správě 
jako civil. Pak po textilní škole se stal odborníkem 
na kontrolu textilního vojenského materiálu, který 
sloužil k výrobě oděvů určených letcům. Na tom-
to úseku pracoval v Krasu Boskovice, či na severní 
Moravě a nakonec odešel do důchodu z výroby ze 
závodu v Chornici. Ale pracoval i jako dobrovolný 
hasič atp. Josef Vybíhal prožil život naplněný pra-
cí… na to, že splnil i svou vlasteneckou povinnost 
v době 2. sv. války sice vzpomíná, ale nerad. „Byla 
to krutá a nebezpečná doba, která nás všechny jako 
národ, prověřila. Je škoda, že dnešní školství ji vět-
šinou nectí!,“ pronesl smutně v závěru našeho vy-
právění. 

Kpt. K. Henek spolupracoval s vedením Jermaku, 
stejně tak jako jeho podřízený J. Vybíhal. Za nejcen-
nější válečnou relikvii dodnes považuje potvrzení 
o jeho válečné činnosti, které v azbuce potvrzu-
je jeho statečnost v boji s nepřítelem! Ještě krátce 
po válce se setkal i s velitelem Jurajem, se kterým 
rovněž spolupracoval v době nesvobody. Bylo to 
v Jevíčku a rád na to vzpomíná. Josef Vybíhal v mi-
nulém měsíci oslavil v relativním zdraví 92. naro-
zeniny. A nám nezbývá než mu k nim blahopřát, ale 
i popřát tomuto válečnému veteránovi do dalších let 
života, stále pevné zdraví.  (jax)

Zámek soutěží o nejlépe 
opravenou kulturní památku
Pokračování ze str. 1
Celkem dvaatřicet památek soutěží o ceny ve třech kategoriích, a to 

velké stavby, díla výtvarného umění, při jejichž obnově se uplatňuje 
metoda restaurování a drobné stavby. Jak se uvádí na ofi ciálním webu, 
fotografi e vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou na 
něm uveřejněny (http//www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/). Z jednoho 
telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce 
soutěže je také umístěn jednoduchý návod, jak postupovat. Dle počtu 
obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny. Souhrnné 
ocenění 300 tisíc korun bude rozděleno podle počtu získaných hlasů tak, 
že v kategorii I budou oceněna první dvě místa částkou 150 a 50 tisíc 
korun, v dalších dvou dostanou první místa částku 50 tisíc korun.  (bh)

Výherce křížovky z minulého vydání
Na poukaz do Wellness Kuřim se může těšit 

Pavel Kosička z Blanska. 
Správné řešení: Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. Proto se 

bojí rády.

Věž na kostel ve Vanovicích usadí jeřáb
Pokračování ze str. 1

Do ní umístíme nějaké tiskoviny ze současné doby, mate-
riály popisující prováděnou opravu, drobné mince a podob-
ně,“ uvedl Pavel Freitinger.

Rekonstrukci obou věží si vyžádalo jejich značné poško-
zení. Na dřevěné konstrukci se podepsalo především pů-
sobení různého dřevokazného hmyzu, občasné zatékání a 
také mikroklima, protože ve věži se sráží voda. Nosné části 
jsou hodně poškozené a v některých místech dokonce ztrácí 
svoji funkčnost. 

„Měli jsme tady několik odborníků a jednoznačné stano-
visko bylo, že se to nedá opravit nebo jen vyměnit trámy na 
postižených místech, ale je potřeba věže udělat kompletně 
nové. To znamená je odstranit, na zemi vystavět repliky, 
a potom je jeřábem usadit. Konkrétně se jedná se o ople-
chované části věže, které měří na výšku více než šestnáct 
metrů,“ dodal vanovický farář Pavel Freitinger.

Sloup - Minulou sobotu a ne-
děli proběhl v Kulturním domě 
ve Sloupě další ročník výstavy 
sběratelství a hobby, tentokráte 
s ARMY tématikou. Vystaveny 
byly exponáty od sběratelů nejen 
ze Sloupu, ale i z okolních obcí. 
K vidění byly zbraně, uniformy, 
makety, vojenská výbava, knížky 
a další zajímavosti. Podařilo se 
uspořádat úžasnou kolekci snímků 
a dokumentů, zahrnující i fotky 
z odvodů ve Sloupu od roku 1933 
až po osmdesátá léta včetně jmen 
většiny odvedenců. Připomněli 
jsme si také osmnáct sloupských 
mužů, kteří padli v první světové 
válce, a legionáře. Mohli jsme si 
přečíst pozdravy z fronty, ze zajetí 
i z legií. Československá obec le-

gionářská zapůjčila výstavu TGM 
a armáda. Připomeňme, že Tomáš 
Garrigue Masaryk byl i čestným 

občanem Sloupu. Část výstavy se 
také věnovala dalšímu čestnému 
občanovi, Zbyšku Nečasovi, letci, 

Výstava s ARMY tématikou se vydařila
příslušníkovi RAF, který prožil 
mládí ve Sloupu a dodnes se do 
něj z Anglie vrací. Druhá světová 
válka byla zastoupena ve fotogra-
fi ích z odjezdu německé armády 
a příjezdu Rudé nebo informacemi 
o válečné továrně v Kůlně.

Fotografi e místních občanů 
v uniformách přiblížily celé minulé 
století. Byly zapůjčeny fotografi e, 
ale i jiné vzpomínky na základní 
vojenskou službu. Sloupské muže 
jsme tak mohli vidět třeba na padá-
ku nebo jako potápěče. Seznámili 
jsme se i se sloupskými armádními 
sportovci. Ke shlédnutí bylo oceně-
ní Rytíř armádního sportu roku 2005 
Pavla Buráně nebo jsme si oživili 
Oldřicha Machače a Jana Mikuláška 
v týmech Dukly. (an, bh)

 Foto Pavel Novák Foto Pavel Novák

Koncert k výročí 
vzniku ŠLP

Křtiny - Jazzová mše Jaromíra 
Hniličky zazní ve křtinském chrá-
mu ve čtvrtek 16. května od 18.30 
hodin. Zájemci si ji budou moci 
poslechnout v koncertním pro-
vedení Big Bandu Konzervatoře 
Brno, Brněnského fi lharmonické-
ho sboru Beseda brněnská, sólis-
tů Jaromíra Hniličky a Mojmíra 
Bártka, za řízení Petra Koláře 
a Aleše Podařila. 

Stane se tak na slavnostním 
koncertu k 90. výročí založení 
ŠLP Masarykův les MENDELU. 
Koncert se koná pod patronací 
rektora Mendelovy univerzity 
v Brně Jaroslava Hluška. (ama) Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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V blanenské nemocnici 

připravují rekonstrukci ves  bulu
Radim Hruška

Blansko - Vstup do blanenské 
nemocnice již brzy změní svoji 
podobu. Její vedení totiž už téměř 
dva roky plánuje rekonstrukce 
vestibulu v přízemí budovy poli-
kliniky. 

Reaguje tak na opakované 
a četné podněty ze strany veřej-
nosti na zkvalitnění a zrychlení 
orientace pacienta při průchodu 
nemocnicí. Lidé čím dál více vní-
mají absenci informačního centra 
při hlavním vstupu do nemocnice 
jako jeden z největších nedostatků 
nemocnice. Sekundárně je plán 
rekonstrukce vestibulu i v soula-
du s probíhající restrukturalizací 

a centralizací ambulantních pro-
vozů v Nemocnici Blansko.

„K plánované přestavbě byla 
vypracována studie, která byla 
schválena Radou Města Blanska. 
Na základě této studie a násled-
ného výběrového řízení je v sou-
časné době dokončována příprava 
projektové dokumentace. Projekt 
bude Nemocnici Blansko předán 
do 30. května. Pokud půjde všech-
no podle plánu, bude se stavět 
v letních měsících. Rekonstrukce 
pacientům přinese zejména zmí-
něné nové informační centrum, 
kde bude k dispozici pro snad-
nou a rychlou orientaci recepční. 
Nebude zde chybět možnost ko-
pírování a jiné běžné služby in-

formačních center. Také vznikne 
klidová zóna s kantýnou,“ vypo-
čítala mluvčí blanenské nemocni-
ce Kateřina Ostrá.

Celková cena plánované re-
konstrukce bude okolo částky 1,8 
milionu korun. Na tento projekt 
získala Nemocnice Blansko dota-
ci z Jihomoravského kraje, která 
celou investici pokryje. Pro ne-
mocnici to tudíž nebude fi nanční 
zásah, který by její chod ovlivnil. 

Před vlastním započetím sta-
vebních prací bude nemocnice 
veřejnost včas informovat, a to 
zejména v souvislosti s možný-
mi omezeními provozů. Hlavním 
omezením pro veřejnost bude 
zřejmě zúžení chodeb, odstranění 

sedaček a dočasný výpadek nebo 
omezení provozu kantýny a lé-
kárny. Pracoviště informací zů-
stane po celou dobu rekonstrukce 
plně funkční na stávajícím místě 
u hlavního vjezdu do areálu. 

„O všech změnách budou pří-
chozí občané informováni pro-
střednictvím vylepených cedulek 
se směrovkami a samozřejmě na 
webových stránkách nemocnice. 
Věříme, že se vestibul touto pře-
stavbou změní  ve více vyhovují-
cí prostor pro potřeby našich pro-
vozů, ale zejména potřeby našich 
pacientů, kterým nejen průchod, 
ale i případný pobyt v nemocni-
ci maximálně usnadní,“ doplnila 
Kateřina Ostrá.

O  ...

Výstava 
představuje 

Vlkovou 
a Šrámka

Blansko - Výstava Kouzlo za-
pomnětlivosti autorů Veroniky Vl-
kové a Jana Šrámka byla zahájena 
v sobotu 11. května v Galerii měs-
ta Blanska. Jedná se o třetí setkání 
těchto dvou osobností v rámci spo-
lečně přizpůsobeného galerijního 
prostředí. „Netvoří tvůrčí dvojici, 
jen rozvíjejí dialog nad společně 
zvolenými tématy a motivy. Vzá-
jemná komunikace probíhá mezi 
formami a detaily uměleckých vý-
stupů jejich individuální tvorby.  
Aktuální projekt je „rekonstrukcí“ 
životní události umělce – může se 
jednat o ikonickou postavu němec-
ké poválečné tvorby s mytologií 
„mistra i učně“, nebo pouze o vytěs-
ňované a idealizované vzpomínky 
patřící k životu pilota letícího kdesi 
nad Krymem...,“ tak hovoří o výsta-
vě Martin Mazanec. Expozice bude 
přístupná do 5. června.  (ama)

Letovice ovládly dechové orchestry

Hudba. Letovice hos  ly již tře   ročník Mezinárodního fes  valu dechových orchestrů – Letovice 2013. Uskutečnil 
se při příležitos   šedesá  letého výročí ZUŠ Letovice a čtyřice  letého výročí založení Velkého dechového orchestru 
ZUŠ Letovice. Hlavní program probíhal v letovickém zámku.  Foto Radim Hruška

Startuje Velká 
cena Blanenska 

v požárním 
útoku

Blanensko a Boskovicko - V ne-
děli 26. května odstartuje v Žernov-
níku letošní ročník Velké ceny Bla-
nenska v požárním útoku. Formát 
celého seriálu zůstává stejný jako 
v loňském roce. Uskuteční se tedy 
dvanáct bodovaných soutěží.

Podle předsedy Velké ceny Bla-
nenska Martina Koutného došlo 
pro letošní rok k zásadní změně. 
Hlavním sponzorem se totiž zno-
vu stal Pivovar Černá Hora. Seriál 
závodů tak nese staronový název 
Kvasar Cup. Kromě toho valná 
hromada rozhodla o dalších dílčích 
změnách. „Změny se týkají hlavně 
pravidel. Omezilo se půjčování zá-
vodníků. Nově si jednotlivé týmy 
budou moci půjčovat závodníky 
jen z kompletního – sedmičlenného 
– družstva. Tím by se mělo omezit 
různé „taktizování“ v půjčování 
nekompletních družstev. Na po-
čet startujících týmů by to nemělo 
mít vliv. Další změnou je opětov-
né zavedení přejímky soutěžního 
materiálu k požárnímu útoku, kdy 
se bude například měřit průměr 
proudnic, šířka hadic nebo zjišťo-
vat, jestli někdo nemá na vybavení 
nepovolené úchyty apod. Měřit se 
bude vždy před pokusem, takže 
v případě, že nebude vybavení 
vyhovovat, bude mít tým možnost 
půjčit si jiné. Změny se dotkly také 
bodování ženské kategorie,“ vy-
světlil Koutný.

Jak se bude vyvíjet pořadí se-
riálu, ukáží už první kola. „Mezi 
jednotlivými účastníky jsou týmy, 
které podávají stabilně dobré vý-
kony. V letošním roce by mohl 
být mezi muži takzvaným černým 
koněm Žernovník nebo Bořitov.  
Co se týče žen, tak si nejsem pří-
liš jistý, bodovat by mohly napří-
klad Černovice nebo Němčice,“ 
doplnil Martin Koutný.  (hrr)

D    

Jiřího Crhu, místostarostu 
města Blansko

Je pravda, že chcete v městě zakázat 
hazard ještě před původně stanoveným 
termínem?

Ano. Ústavní soud rozhodl o provozování hazardu ve vztahu k ob-
cím. My již máme přijato rozhodnutí skočit s tímto nešvarem od za-
čátku roku 2015. Na jeho základě ale můžeme tento termín posunout 
směrem dopředu i ve vztahu k výherním loterijním terminálům, které 
povoluje ministerstvo fi nancí. Mohlo by tedy proběhnout správní říze-
ní, které lhůtu zkrátí. Město je před rozhodnutím, zda do toho jít. Téma 
je nastoleno. Myslím, že je vůle ho vyřešit co nejdříve, připravuje se 
materiál do rady. 

Terminálů je momentálně na našem území 135. Do roku 2012 jsme 
měli příjem z hazardu zhruba 4,5 milionů korun. Tok peněz z tohoto 
zdroje se změnil, loni jsme měli necelých sedm milionů. Lidé se hodně 
ptají, na co jsme tyto peníze použili. Mohu říct, že se ocitli v jednom 
balíku příjmů, které se rozpustí v rozpočtu. Není to zanedbatelná část-
ka, ale přesto to vypadá tak, že tyto peníze oželíme a raději budeme 
takzvaně čisté město v tomto směru. Myslím, že to veřejnost ocení. 
Troufnu si tvrdit, že tato myšlenka bude podpořena zastupitelstvem, 
jak se říká, napříč celým politickým spektrem. (bh)

Vzpomínková shromáždění u příležitos   68. výročí osvobození pokra-
čovala ve středu 8. května opět u pošty. Pietní akt pořádal Střediskový 
výbor KSČM v Boskovicích. Sešli se zde zástupci KSČM v čele s předse-
dou Okresního výboru Blansko Vojtěchem Tesařem.  Luboš Sušil

Již podruhé bojují za zdravá prsa
Blansko - Nemocnice Blansko bojuje již 2. rokem proti rakovině 

prsu v rámci iniciativy AVON Pochod proti rakovině prsu. Letos se 
kampaň uskuteční v úterý 28. května od 13 do 16 hodin v prostorách 
blanenské nemocnice, konkrétně v přízemí spojovacího traktu lůžkové 
a ambulantní části nemocnice (u laboratoří).

„Návštěvníky čeká odborné poradenství k problematice rakoviny 
prsu, a to k diagnostice i k léčbě. Na dotazy budou odpovídat lékaři ra-
diodiagnostického oddělení s paní primářkou MUDr. Danou Kolmač-
kovou. Protože v Nemocnici Blansko řešíme tuto diagnózu komplexně, 
tj. od diagnostiky pomocí mamografu a ultrazvuku, tak i chirurgicky 
– prostřednictvím oddělení jednodenní péče, bude přítomen i primář 
Jednodenní péče, MUDr. Stanislav Krejsta. Stejně jako loni nebude 
chybět ukázka samovyšetření pomocí fantonů, kterou zajistí Klub Dia-
na Brno,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Zájemkyně si budou moci také rezervovat poukázku na mamograf 
- ultrazvukové vyšetření zdarma, která jim v měsíci červenci přijde 
poštou. Nebude chybět ani prodej výrobků s růžovou stužkou, jehož 
výtěžek putuje na boj proti rakovině prsu. Bude možné zakoupit si 
i letošní „růžová trička“, která slouží jako vstupenka na Avon Pochod 
v Praze.  (hrr)

BiGy Fest nabídne kvalitní 
hudební program i divadla

Letovice - V sobotu 8. června od 14 hodin vypukne v letovickém 
zámku druhý ročník festivalu BiGy Fest. Návštěvníci se mohou těšit na 
kvalitní hudební a divadelní produkci, ale také na přednášku známého 
katolického duchovního Marka Orko Váchy a workshop Zachraňme 
třetí svět letovického rodáka Libora Širůčka, který působil jako učitel 
ve Sluneční škole v Himaláji. 

Největší hvězdou letošního ročníku je zpěvák Vinnie James, který 
byl za svou tvorbu nominován na cenu Grammy a vystupoval například 
po boku Tiny Turner. Divadelní blok pak bude zastoupen hrou Járy 
Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy a Vernisáží Václava Havla.

Podrobný program festivalu naleznete na webových stránkách 
www.bigyfestletovice.cz.  (hrr)

V sobotu 27. dubna se ve svitávecké sokolovně uskutečnila akce Cvičíme 
zdravě 2. Lektoři Ludmila Raková a Jarek Kučera připravili pro účastníky 
teore  ckou i prak  ckou část včetně zásobníku cviků. Každý účastník ob-
držel metodický materiál a osvědčení.  Foto Jana Včelařová
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Děti v Benešově sehrály 
Utopeného hastrmana

PREZENTACE ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 
DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU

DĚTSTVÍ V PROMĚNÁCH ČASU

24.25. 5.

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

Pá 9.00–17.00
So 9.00–16.00

BLANSKO ZÁMECKÝ PARK

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – PÁTEK 24. 5. V 10.30

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

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

REGIONÁLNÍ ZÁŠTITA
Ing. Lubomír Toufar (starosta města Blanska)

DĚTI MOHOU PŘIVÉST SVÉ RODIČE. :)

CELOSTÁTNÍ ZÁŠTITY

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

VSTUP 
ZDARMA

CELOSTÁTNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CELOSTÁTNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ AKCECELOSTÁTNÍ POŘADATEL S PODPOROU

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI

město
Blansko

SOŠ a SOU BLANSKO 
Bezručova 33
škola moderních technologií

VOLNÁ MÍSTA NA II. KOLO 
přijímacího řízení - BEZ ZKOUŠEK

4LETÉ OBORY S MATURITOU
MECHANIK ELEKTROTECHNIK
   ŠVP: TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY

MECHANIK SEŘIZOVAČ 
   ŠVP: PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ

3LETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

ELEKTRIKÁŘ
   ŠVP: ELEKTROMECHANIK

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD • stipendium až 12 000 Kč za studium

NÁSTROJAŘ • svářečský průkaz zdarma, stipendium od Jihomoravského kraje

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 

Přihlášky ke studiu:  www.sosblansko.cz

Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516 419 621, 
mobil: 606 200 883, e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

Benešov - V úterý 30. dub-
na dopoledne se všichni žáci 
ZŠ a MŠ Benešov společně se 
svými vyučujícími odebrali do 
benešovské sokolovny, kde se 
konala premiéra pohádky Utope-
ný hastrman, kterou nastudovali 
členové dramatického kroužku 
při naší základní škole. Po asi ho-
dinovém představení, ve kterém 
se diváci setkali s chamtivým 
mlynářem, dvěma hastrmánky, 
nešťastným králem, ztracenou 
a znovunalezenou princeznou, či 
Honzou a v němž jako ve všech 
pohádkách dobro vítězí nad zlem, 
sklidili malí herci velký potlesk 
od svých spolužáků i učitelů. Ten 
pro ně byl největší odměnou za 
téměř půlroční dřinu v podobě 
učení se textům, pohybu na jevišti 
a výroby kulis.

Následně 5. a 12. května zhlédli 
pohádku rodiče a veřejnost v Be-
nešově a Okrouhlé, kde se před-
stavení rovněž setkalo s úspě-
chem. V letošním školním roce 
nás čeká ještě jedno vystoupení. 
Poprvé za dobu naší existence bu-
deme vystupovat v Domově pro 
seniory v Boskovicích.

Dramatický kroužek vznikl 
v roce 2009 pod vedením Mgr. 
Leony Koledové a Mgr. Jany 

Novákové a funguje celé čtyři 
roky. Každý rok jsme odehráli 
jedno představení ve čtyřech re-
prízách v Benešově a okolních 
obcích. Protože členy dramatic-
kého kroužku jsou děti a jejich 
práce a snažení je určena zejména 
dětem, je téměř samozřejmé, že 
náš repertoár představují zejména 
pohádky (Vyměněná princezna, 

2010; Moudrá ševcová, 2011; 
O stříbrné růži, 2012). V součas-
né době čítá naše malé ochotnické 
divadlo deset členů ve věkové ka-
tegorii od 10 do 15 let.

Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat našim příznivcům a divá-
kům za jejich přízeň a doufáme, 
že nám ji zachovají i v následu-
jících letech. Ještě větší dík pak 

patří žákům – malým a mladým 
hercům, kteří „obětují“ svůj vol-
ný čas, našli odvahu vstoupit na 
divadelní prkna a s plným nasa-
zením zpestří několik dní v roce 
svým spolužákům, rodičům, pří-
buzným a spoluobčanům. 

Za školní divadelní soubor 
Mgr. Jana Nováková 

a Mgr. Leona Koledová

MŠ Rodkovského si 8. března 2013 připravila krátké vystoupení k MDŽ pro seniory 
v Senior centrum Blansko. Dě   ze třídy Sluníčko rozveselily místní babičky a dědečky 
svými písněmi, tancem i básničkami pod vedením p. uč. D. Daňkové a M. Majerové. 
Vystoupení bylo velice příjemné a rádi bychom tuto akci  ještě někdy zopakovali. 

 Dagmar Daňková, MŠ Rodkovského 2a, Blansko

Boskovice - Den Země je pro 
děti z Dětského domova v Bosko-
vicích již tradičně spojený s úkli-
dem Moravského krasu. Letošní 
akce konaná v sobotu 27. dubna 
byla zvlášť vydařená.

Děti pracovaly velmi pečlivě. 
Sběr odpadků spojily s poznává-
ním bylin a dřevin v Moravském 
krasu, pozorováním jarního pro-
bouzení přírody kolem řeky. 

Odměnou byla prohlídka Pun-
kevních jeskyní. Děti vnímaly 
ohromující krásu krápníkové vý-
zdoby s neskrývaným obdivem. 
Na krásná andělská a motýlí 
křídla a další pohádkové bytosti 
z krápníkového království vzpo-
mínaly i při zpáteční cestě. Vý-
chova k ohleduplnému vztahu 
k přírodě neprobíhá v dětském 
domově jen tento den, naopak 
Den Země je symbolem pro ce-
loroční aktivity zaměřené na vý-
chovu k odpovědnému vztahu 
k životnímu prostředí. 

Uklízeli v Moravském krasu

Děti vybavené pracovními ru-
kavicemi sbíraly odpadky i na 
trase autobusové nádraží Bosko-
vice – Štefánikova ulice v Bosko-

vicích. Přejme si, aby si z těch-
to dětí vzali příklad nejen jejich 
vrstevníci, ale i mnozí dospělí.  
 Jarmila Štůlová

Blansko - „Halóóóó všichni, 
máte jedinečnou příležitost za-
hrát si naprosto originální stolní 
hry.“ 

Těmito slovy začíná jedna 
z aktuálních zpráv na školních 
stránkách. Autory a tvůrci her 
jsou žáci 7.A a 7.B. V předmětu 
základy komunikace, který se na 
ZŠ Salmova v Blansku v rámci 
volitelných předmětů vyučuje již 
druhým rokem, si sedmáci vy-
zkoušeli, že vymyslet a vyrobit 

stolní hru není nic zas tak jedno-
duchého.

Od plánů a nápadů k realizaci 
byla dlouhá a náročná cesta. Bylo 
zapotřebí vytvořit pravidla – a to 
do všech detailů. Dále vyrobit 
herní plán – a tak se kreslilo, stří-
halo, lepilo, malovalo… Vymys-
let a sepsat otázky – to byl další 
úkol. Každá hra je tematicky 
zaměřena a k danému tématu se 
vztahuje dvacítka otázek.

 A jaká jsou pravidla? Úkolem 

Na Salmovce mají super stolní hry
hráče je dostat se co nejrychleji ze 
startu do cíle. Zdá se, že je-li hráč 
„světaznalý“ a zná-li odpovědi 
na otázky, jeho cesta k cíli může 
být snadná a lehká. Ale není tomu 
tak. Trasa je ztížena nejen otáz-
kami, ale i dalšími roztodivnými 
nástrahami a překážkami. A tak se 
vám může stát, že než se naděje-
te, stojí vaše fi gurka o pár políček 
zpět, nebo „nedej bože“ rázem na 
startu, nebo musíte zpívat, dělat 
dřepy či kliky, něco malovat, pan-
tomimicky předvádět…

Všechny hry prošly testováním, 
byly řádně vyzkoušeny a fungují 
bez závad. 

A tak až budou mít žáci na 
Salmovce suplovanou hodinu 
a nebudou zrovna toužit po pro-
cvičování pravopisu, bifl ování 
anglických slovíček a počítání 
rovnic, mohou si přijít jednu z her 
vypůjčit a zahrát si! K mání je hra 
o sportu, dále jedna ryze fotba-
lová, o přírodě, o Blansku, pro 
menší hráče je v nabídce Šmoulí 
hra a pro milovníky počítačových 
her hra inspirovaná právě jednou 
počítačovou – the Sims.

 Myslím, že úsilí se vyplatilo 
a hry jsou prostě super. 

Mgr. Vlasta Plchová
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Ráječko je v krizi, dvakrát prohrálo kontumačně. Boskovice se dál propadají v tabulce

Blansko má v čele KP již osmibodový náskok

HYUNDAI CUP 2013
TJ Vilémovice a Auto Balvin Brno pořádají 16. ročník 
turnaje v malé kopané. Turnaj se uskuteční 5. a 6. čer-
vence na hřiš   ve Vilémovicích. Startovné 1 000 Kč. 
Dále pořádáme 6. ročník HYUNDAI CUPU v malé kopa-
né pro staré pány nad 35 let a ženy. Ten se uskuteční 
v sobotu 29. června. Startovné: 800 Kč. Bližší informace 
u Milana Kučery tel.: 724 259 112, web:hyundaicup,cz, 
e-mail: hcturnaj@seznam.cz.

Na recepci wellness centra obdržíte župan a pantofle. Naše masérka se vám bude věnovat od samého začátku
až do konce celé privátní procedury, která trvá 1-2 hodiny. Procedury je nutné předem objednat. 

www.wellnesskurim.cz                                                                                                                     Telefon: +420 541 420 241, e-mail: fitness@wellnesskurim.cz

NOVINKA – 

Naše beauty programy Care&Therapy (pé e o krásu) jsou ur eny všem, kte í cht jí cílen  pe ovat o svoji 
pokožku a zárove  p íjemn  relaxovat v rukou profesionál .

K že tvo í 1,6-1,8m² plochy dosp lého lov ka a jednozna n  si zaslouží naši pozornost. Hý kejte svoje 
t lo t eba zeš hlující, omlazující nebo detoxika ní k rou v kapsli SPA-Jet, pomocí peelingových solí
v hydromasážní van , relaxa ní masáží, speciálními zábaly z marockého jílu nebo kozím mlékem a Lichii. 

zeš hlující a detoxika ní kávová k ra
v kapsli Spa-Jet, relaxa ní masáž, 
aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

solná hydromasážní koupel, zeš hlující 
a detoxika ní kávová k ra v kapsli 
Spa-Jet, aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

690 K

zábal z bílého jílu, relaxa ní masáž 
30 minut, aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

690 K

solná hydromasážní koupel, zábal
z bílého jílu, suchá hydromasáž 
20 minut, aromaterapie
(procedura celkem cca 105 minut)

690 K

690 K

solná peelingová k ra, zábal z bahna 
Mrtvého mo e v kapsli Spa-Jet, suchá 
hydromasáž 20 minut, aromaterapie  
(procedura celkem cca 105 minut)

690 K

solná hydromasážní koupel, omlazující 
a regenera ní zábal kozím mlékem a Lichii, 
suchá hydromasáž 20 minut, aromaterapie 
(procedura celkem cca 105 minut)

690 K

omlazující a regenera ní k ra z kozího 
mléka a Lichii v kapsli Spa-Jet, relaxa ní 
masáž 30 minut, aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

690 K

INZERCE

Brno, Březová - První závod v brněnských Kníničkách odstartoval 
minulý víkend devítidílný seriál Vema MČR a PČR v biketrialu. Kva-
litně připravený závod od místního klubu a slunečné počasí přispělo 
k výborným výsledkům bezmála sto jezdců nejen z Česka, ale i Sloven-
ska, kteří zavítali do zdejšího trialparku. 

Loňský vítěz kategori Elite Vašek Kolář zahájil skvělou jízdou 
a hned po prvním kole si udělal velký bodový náskok. V druhém kole 
s ním srovnal krok hodonínský David Herka, ale na jeho vítězství to 
nestačilo. Třetí místo pak obsadil slovenský jezdec Tomáš Kalús. Na-
opak dobrý start neměli Martin Kakáč, který obsadil osmé místo a no-
váček v Elite Václav Gryc, který dojel desátý.

V kategorii Junior všechny předskočil olomoucký Matěj Popel-
ka, který zvítězil před slovenským Samuelem Hlavatým a Michalem 
Ivanem. Blanenský Ondra Šenk měl po zimě problémy se zády a tak 
i jeho start do sezóny byl vlažný a musel se spokojit se čtvrtým místem. 
Dalšího blanenského zástupce najdeme až v kategorii Femine. Sabi-
na Zaoralová zkusila svůj první ostrý start a bylo z toho čtvrté místo 
s velkou bodovou ztrátou. V Přeboru ČMF za naše barvy v kategorii 
Hobby bojují Miloslav Gryc, který získal bronz a Michal Stloukal. Ten 
obsadil hned čtvrté místo. V kategorii Beginner B zvítězil Jakub Audy 
a v kategorii Beginner C získal druhé místo Patrik Polcer.

Další ze seriálu Vema MČR v biketrialu hostila Březová u Sokolo-
va. Výborně připravený závod, který se jel z části v přírodním terénu 
a z části na uměle připravených kontrolních úsecích doprovázel od po-
loviny závodu silný déšť. 

V kategorii Elite se při absenci V. Koláře s těmito podmínkami nejlé-
pe vypořádal přerovský Pavel Procházka, který o jeden bod porazil Da-
vida Herku. Bronzovou medaili si odvezl Michal Kuběnka. Blanenský 
Martin Kakáč obsadil čtvrté místo a Václav Gryc skončil devátý.

V kategorii Junior zvítězil Matěj Popelka z Olomouce, který jako 
nejmladší jezdec v kategorii dokázal pokořit staršího Ondřeje Šenka. 
V Poháru ČMF v Hobby výborným způsobem zajel Michal Stloukal 
a odvezl si zlatou medaili. V téže kategorii dojel Miloslav Gryc na čtvr-
tém místě. V kategorii Beginner B Jakub Audy obsadil druhé místo.

 Radim Kakáč, Bohumil Hlaváček

Odstartovalo MČR v biketrialu

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Krajský přebor má za sebou hned 
několik důležitých utkání. Blan-
sko z nich vyšlo se ctí. Všechna tři 
domácí utkání vyhrálo včetně oče-
kávaného derby s Ráječkem, bod 
přivezlo i z Moravského Krumlo-
va. Na čele tabulky má momentál-
ně již luxusní osmibodový náskok 
a postup do divize je na dohled. 
Ráječko doplatilo na adminis-
trativní nepozornost a hned dvě 
utkání mu byla zkontumována. 
Boskovice mají po domácí prohře 
s Kuřimí již objektivní sestupové 
starosti.

FK Blansko – FC Ivančice 
1:0 (0:0), Trtílek. Blansko: Juran 
- Gromský, Maška, Müller, Křivá-
nek - Nečas (89. Jarůšek), Zouhar, 
Bubeníček, Pokorný (90. Buchta) 
- Hansl (82. Mokrý), Trtílek.

V Blansku se představil jeden 
z nejlepších soupeřů na jaře. Ivan-
čičtí přijeli s účinnou taktikou, 
která jim dlouho vycházela. Juran 
musel několikrát zasahovat při je-
jich nebezpečných akcích. Diváci 
nakonec viděli jen jeden gól. Po-
staral se o něho kanonýr Trtílek, 
který se v sezóně trefi l již potři-
nácté. „Jsem velice spokojen,“ 
lebedil si po dvojitém anglickém 
týdnu trenér Jiří Hajský. Ten ne-
mohl svůj tým pochválit jen za 
duel v Moravském Krumlově, kte-
rý skončil bezbrankovou remízou.

FC Boskovice – FC Kuřim 0:1 
(0:1). Boskovice: Klimeš - Ada-
mec, Šafařík, Horák Jakub, Černý, 
Stara, Horák Jan, Horák Michal 
(80. Vykoukal), Martínek, Vorlic-
ký (48. Blaha), Janíček. 

Domácí nezačali špatně, bran-
kově se ale nemohli prosadit. To 
se naopak povedlo kuřimskému 
snajprovi Bombiczovi, který v 15. 
minutě otevřel skóre. Jak se poz-
ději ukázalo, byl to gól jediný 
a rozhodující. Kuřim se tak po-
sunula v tabulce a pod boskovic-
kým hradem je neveselo truchlivo. 
Hostující Němec nedal penaltu.

SK Olympia Ráječko - FK SK 
Bosonohy 0:0. Ráječko: Bednář 
- Kopecký, Kupský, Lajcman, To-
man, Štrajt, Ševčík (84. Horák), Se-
hnal J., Bojda, Tenora, Sehnal M.

V Ráječku na těžkém terénu gól 
nepadl. Domácí sice měli více ze 
hry, Bosonohy ale špatný dojem 

Blansko – Ráječko 2:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Ráječko 2:1.  Foto Bohumil Hlaváček

nezanechaly, do několika nebez-
pečných šancí se dostaly. Velká 
marodka Olympie se projevila, 
body se dělily. 

Hrálo se ve středu
Dobrá pětistovka diváků se 

mohla v Blansku těšit z výhry 
domácího celku v derby s Ráječ-
kem. Zápas hodně ovlivnila rychlá 
Zouharova trefa ve 4. minutě. Po 

změně stran zvýšil Hansl a za hos-
ty již jen korigoval kanonýr Se-
hnal. Zasloužená výhra domácích 
mohla být určitě ještě výraznější. 
Boskovice přivezly cenné body 
z Rajhradu. 

FK Blansko – SK Olym-
pia Ráječko 2:1 (1:0), Zouhar, 
Hansl – Sehnal M. Blansko: Ju-
ran - Gromský, Maška, Müller, 
Křivánek - Zouhar, Bubeníček 

(C), Nečas (88. Buchta) - Jarůšek 
(66. Trtílek), Hansl, Pokorný (73. 
Mokrý). Ráječko: Bednář - Nedě-
la, Bartoš (33. Štrajt), Lajcman, 
Kopecký (65. Bojda) – Sehnal 
J. (67. Ševčík), Toman, Kupský, 
Shkurupii - Tenora, Sehnal M.

RAFK Rajhrad – FC Bosko-
vice 0:3 (0:2), Vorlický, Janíček, 
Horák Jakub. Boskovice: Klimeš 
-, Adamec, Šafařík Horák M., Ho-

rák Jan, Horák Jakub, Černý, Mar-
tínek, Stara, Janíček, Vorlický.

Hrálo se minulý víkend
Fotbalisté FK Blansko zakonči-

li úvodní anglický týden jarní čás-
ti sezóny remízou v Moravském 
Krumlově. Na vedoucí branku 
Ladislava Hansla dokázali domácí 
reagovat brankou do šatny a skóre 
se již po změně stran i přes snahu 

obou týmů nezměnilo. Boskovice 
sice v Mutěnicích daly tři branky, 
na zisk bodů to ale nestačilo. Zá-
pas v Kuřimi byl dodatečně zkon-
tumován ve prospěch domácích. 
Stejně se STK dohodla i na výsled-
ku zápasu se Spartou Brno, rovněž 
0:3 v neprospěch Olympie.

FC Moravský Krumlov – FK 
Blansko 1:1 (1:1), Hansl. Blan-
sko: Juran - Gromský, Maška, 
Müller, Křivánek - Nečas (65. Ja-
růšek), Zouhar, Bubeníček, Pokor-
ný (65. Buchta) - Hansl, Trtílek. 

FK Mutěnice - FC Boskovice 
5:3 (2:1), Stara 2, Janíček. Bosko-
vice: Klimeš - Chaloupka, Přikryl, 
Adamec (80. Doležel), Horák M. 
(38. Miksan), Stara, Janíček, Ho-
rák Jan (73. Vybíhal), Černý, Ho-
rák Jakub, Šafařík.

FC Kuřim – SK Olympia Rá-
ječko 0:2 (0:0), Kupský, Štrajt. 
Zápas byl dodatečně zkontumo-
ván na 3:0 pro domácí (špatná re-
gistrace hráče Olympie Badury). 
Ráječko: Bednář - Kopecký, Bar-
toš, Kupský, Shkurupii, Tenora, 
Ševčík (46. Lajcman), Toman (64. 
Štrajt), Sehnal M. (84. Bojda), Se-
hnal J., Badura.
  1.  Blansko  22  15  4  3  47:16  49 
  2.  Novosedly  22  13  2  7  38:34  41 
  3.  Mutěnice  22  12  4  6  53:30  40 
  4.  Rousínov  22  11  6  5  46:28  39
  5.  Sparta  22  12  3  7  46:29  39 
  6.  Bzenec  22  11  3  8  54:37  36 
  7.  M. Krumlov  22  10  4  8  33:34  34 
  8.  Ráječko  22  10  2  10  33:35  32 
  9.  Ivančice  22  7  8  7  39:34  29 
  10.  Bosonohy  22  7  8  7  31:34  29 
  11.  Kyjov  22  7  5  10  28:34  26 
  12.  Znojmo  22  7  4  11  33:49  25 
  13.  Rajhrad  22  7  2  13  32:50  23 
  14.  Kuřim  22  6  3  13  28:46  21 
  15.  Boskovice  22  5  4  13  34:54  19 
  16.  Podivín  22  2  6  14  22:53  12

Blansko - Minulou sobotu uspořádal blanenský plavec-
ký oddíl třetí ročník obnovených závodů pod názvem Cena 
města Blanska. Závody mají pro blanenské plavání dlou-
holetou tradici, neboť historické ročníky se konaly od roku 
1941 do roku 1987. V roce 2010 byly opět obnoveny na 
zkušebním nultém ročníku a o rok později se uskutečnil již 
ofi ciální první ročník. Hlavním závodem je trať, která pro-
věří všestrannost plavců. V disciplíně dvě stě metrů poloho-
vý závod se tentokrát rozdalo osmnáct pohárů z toho dva za 
absolutně nejlepší výkon na této trati. Jejich držiteli se pro 
letošek stali Kateřina Kalášková z Vyškova a domácí Jan 
Vencel. Jejich jména se také objeví na historických putov-
ních pohárech z roku 1941.

Na letošní Cenu města Blanska se sjeli plavci ze třinácti 
oddílů. Bojovali ve třech kategoriích o celkem devadesát me-
dailí a osmnáct pohárů, které sponzorovala Všeobecná zdra-
votní pojišťovna a město Blansko. Nejvíce závodníků před-
stavil samozřejmě domácí oddíl. Třiadvacetičlenné družstvo 
se zasloužilo, že doma zůstalo dvacet medailí a šest pohárů. 
Blanenští bodovali především v kategorii mužů a žen. Vero-
nika Zamazalová a Jan Vencel zvítězili jak v hlavním závodě, 
tak i v dalších dvou individuálních startech. Stříbrný pohár, 
jedna zlatá a dvě stříbrné medaile patřili Petře Pokorné. Dva 
bronzové poháry si rozdělili Hana Kopřivová a Michal Ven-
cel. Jediný pohár za žactvo získala Kateřina Špačková, když 
dohmátla na dvoustovce polohově jako třetí.  (vv)

Plavecký oddíl uspořádal obnovenou Cenu města Blanska

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová
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K   První celek tabulky I.A třídy prohrál na domácí půdě s posledním

Ráječtí překvapili KunštátÚřední začátek muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

středa 15. května
I.B třída: Blansko B – Medlánky (17.30). Svratka – Lipovec (17.30). 
Černá Hora – Podolí (17.30).
OP ml. žáci: V. Opatovice – Boskovice B (17.30).
OP ženy: Drnovice – Kostelec B (17.30).

pátek 17. května
KP: M. Krumlov – Ráječko (18.00).
III. třída: Ostrov – Lažany (17.00).
OP ml. žáci: Jedovnice – Rudice (17.00). 
OP ženy: Kohoutovice – Ráječko (17.00).

sobota 18. května
KP: Bzenec – Blansko. Bosonohy – Boskovice. 
I.B třída: Svratka – Černá Hora.
OP: Rudice – Šošůvka.
IV. třída: Svitávka B – Kořenec B (14.00). Doubravice B – Buko-
vina. 
Divize dorost: Sparta – Boskovice (10.15, 12.30). Blansko – Hum-
polec (10.15, 12.30). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Boskovice (13.00, 14.30). 
OP st. žáci: Lipovec – Kotvrdovice (14.30).
OP ml. žáci: Drnovice – Boskovice B (14.15). Blansko B – Knínice. 
Cetkovice – Benešov (13.45). 
OP ženy: Drnovice – Lažany (13.30). Kostelec B – Kunštát (13.30).

neděle 19. května
I.A třída: Bořitov – Slovan. Kunštát – Hrušovany. Rájec-Jestřebí – 
Jevišovice. 
I.B třída: Blansko B – Lipovec. 
OP: Sloup – Jedovnice. Kotvrdovice – Drnovice. Lipůvka – Kořenec. 
Doubravice – Olešnice. Olomučany – Vysočany. Letovice – Vilémo-
vice. 
III. třída: Benešov – V. Opatovice. Knínice – Lysice. Ostrov – Vra-
nová. Lažany – Vísky. Adamov – Kunštát B. Svitávka – Vavřinec. 
Voděrady – Skalice. 
IV. třída: Lažánky – Jedovnice B. Boskovice B – Cetkovice. Ráječko 
B - Rozstání. Bořitov B – Vilémovice B (13.45).
I. třída dorost: Šlapanice – Lipovec (14.15).
OP dorost: Lipůvka – Olomučany. Sloup/Ostrov – Rájec-Jestřebí  
(13.30). Č.Hora/Bořitov – Jedovnice. Adamov – Ráječko (14.15). 
Voděrady – V. Opatovice. Cetkovice – Vísky. Letovice – Drnovice. 
Svitávka – Skalice. 
KP žáci: St. Lískovec – Blansko (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Svitávka – Sloup/Vysočany. Č.Hora/Bořitov – Ráječko. 
Lipůvka – Doubravice (11.00). Knínice – Lysice. Vísky – Olešnice. 
Letovice – V. Opatovice.
OP ml. žáci: V. Opatovice – Olomučany (13.45). Olešnice – Kun-
štát.
Divize ženy: M. Budějovice – Kotvrdovice (13.30).
OP ženy: Ráječko – Kohoutovice (13.30).

úterý 21. května
KP: Boskovice – Blansko (17.30).

středa 22. května
KP: Ráječko – Kyjov (17.30). 
OP: Drnovice – Vilémovice (17.30). 
Divize dorost: Blansko – Pelhřimov (15.00, 17.00). Boskovice – 
Žďár (15.00, 17.00). 
OP ml. žáci: Rudice – Drnovice (17.00).

čtvrtek 23. května 
OP: Rudice – Doubravice (17.00).

pátek 24. května
III. třída: Benešov – Svitávka (17.30).
OP dorost: Drnovice – Voděrady (17.30). Skalice – Letovice 
(17.30).
OP ženy: Ráječko – Boskovice (18.00).

sobota 25. května
KP: Boskovice – M. Krumlov. Blansko – Podivín. 
I.A třída: Šaratice – Rájec-Jestřebí. Jevišovice – Kunštát.  
I.B třída: Svratka – Blansko B. Podolí – Lipovec. 
OP: Šošůvka – Sloup. 
IV. třída: Jedovnice B – Bořitov B. Vilémovice B – Doubravice B. 
KP žáci: Blansko – Bohunice (10.30, 12.15). 
I. třída žáci: Boskovice – Slavkov (9.00, 10.45). 
OP dorost: Adamov – Lipůvka (10.00).
OP st. žáci: Sloup/Vysočany – Lipovec (16.00). Kotvrdovice – Li-
půvka (14.00). 
OP ml. žáci: Boskovice B – Cetkovice (12.30). Knínice – V. Opa-
tovice. 
OP ženy: Kunštát – Drnovice (10.00).
   

neděle 26. května
KP: Ráječko – Ivančice.  
I.A třída: Tasovice B – Bořitov.  
I.B třída: Černá Hora – Tišnov.
OP: Jedovnice – Letovice. Vilémovice – Olomučany. Vysočany – 
Doubravice. Olešnice – Lipůvka. Kořenec – Kotvrdovice.
III. třída: V. Opatovice – Voděrady. Skalice – Svitávka. Vavřinec – 
Adamov. Kunštát B – Lažany. Vísky – Ostrov. Vranová – Knínice. 
Lysice – Benešov.
IV. třída: Bukovina – Svitávka B (14.15). Kořenec B – Ráječko B. 
Rozstání – Boskovice B. Cetkovice – Lažánky.
Divize dorost: Boskovice – Havl. Brod (14.30, 16.30). 
I. třída dorost: Chrlice – Lipovec (14.15). 
OP dorost: Ráječko – Kotvrdovice (13.30). Jedovnice – Sloup/Ost-
rov. Rájec-Jestřebí – Olomučany (15.00). Svitávka – Voděrady. Kun-
štát – Cetkovice (14.15). Vísky – V. Opatovice.
I. třída žáci: ČAFC 2011 – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP st. žáci: Doubravice – Č. Hora/Bořitov. Ráječko – Svitávka. 
V. Opatovice – Vísky. Olešnice – Knínice (13.45). Lysice – Kunštát. 
OP ml. žáci: Benešov – Olešnice (13.30). Kunštát – Blansko B 
(12.30). Olomučany – Jedovnice.
Divize ženy: Kotvrdovice – Ivančice (10.30). 
OP ženy: Kohoutovice – Kostelec (15.00). Lažany – Boskovice 
(16.30).

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Tým Rájce-Jestřebí v boji o zá-
chranu dosáhl na nečekaný bodo-
vý zisk. Ve středečním utkání se 
mu podařilo vyhrát v Kunštátu, 
který do té doby vedl tabulku 
I.A třídy. Ten v neděli zápas pro 
nezpůsobilý terén v Tasovicích 
nehrál. Bořitovští remizovali ve 
Zbýšově, Ráječtí v Hrušovanech 
a stále se neodlepili z poslední 
příčky tabulky. Ve zbývajícím 
středečním utkání Bořitov doma 
tristně inkasoval „kanára“ doma 
s Vojkovicemi.

Zbýšov – Bořitov 2:2 (2:1), 
Bezděk 2. Bořitov: Švancara - Ja-
níček L. (63. Včelař), Kozumplík, 
Jakubec, Málek – Zouhar, Hraz-
díra T. (79. Petrák), Fojt L., Rich-
tr – Bezděk, Havlík.

Domácí začali aktivně a po 
brankách z individuálních akcí 
v 7. a 18. minutě vedli již 2:0. 
S Bořitovem to nevypadalo dob-
ře. Pak se ale jeho hra zlepšila 
a ve 43. minutě díky Bezděkovi 
snížil na 2:1. Po změně stran byli 
hosté již lepším týmem. Zbýšov 
hrozil jen z náhodných protiúto-
ků. V 76. minutě se podařilo opět 
Bezděkovi srovnat a zápas pak 
dospěl ke konečné remíze.

Hrušovany – Rájec-Jestřebí 
1:1 (0:1), Palkaninec. Rájec-Jes-
třebí: Polák – Vágner, Hejč, Kli-
meš, Kučera – Palkaninec (80. 
Hepp), Šmerda, Sedlák, Skácel 

Kunštát – Rájec-Jestřebí 1:2.  Foto Radim HruškaKunštát – Rájec-Jestřebí 1:2.  Foto Radim Hruška

– Macháček (75. Tajnai Martin), 
Klicpera. 

V prvním poločase byli hosté 
jednoznačně lepší a po zásluze 
vedli. Ve 25. minutě se po centru 
trefi l nestárnoucí Palkaninec, do-
mácí hráli velmi špatně. Nicmé-
ně v 55. minutě se jim z náhod-
né šance podařilo vyrovnat a ve 
zbytku utkání plichtu uhrát až do 
konce. V 88. minutě po rohu za-

chraňovali z prázdné branky. Pro 
snaživé hosty byl bod za jejich 
výkon málo.

Tasovice B – Kunštát nehrá-
no pro nezpůsobilý terén. 

Hrálo se ve středu: FK Kun-
štát – MKZ Rájec-Jestřebí 1:2 
(1:1), Španěl - Žilka, Klicpera. 
Sokol Bořitov – SK Vojkovice 
0:6 (0:6). 

  1.  Vojkovice  19  11  3  5  44:18  36 
  2.  Slovan  19  11  2  6  44:28  35 
  3.  Jevišovice  19  9  6  4  43:22  33
  4.  Kunštát  18  9  5  4  50:26  32
  5.  Bořitov  19  9  4  6  32:35  31
  6.  Dobšice  19  9  2  8  36:36  29
  7.  Líšeň B  19  7  4  8  33:44  25 
  8.  Hrušovany  19  6  5  8  27:29  23 
  9.  Zbýšov  19  5  7  7  29:42  22
  10.  Šaratice  19  6  4  9  20:35  22 
  11.  Tasovice B  18  5  6  7  21:27  21 
  12.  Šlapanice  19  5  5  9  21:29  20
  13.  Miroslav  19  3  8  8  25:31  17
  14.  Rájec  19  4  5  10  19:42  17

Blanensko a Boskovicko - Po 
podzimu první Sloup se na jaře 
trápí, naopak se k útoku na letošní 
okresní titul nadechla Doubravice. 
Ta má na čele šest kol před kon-
cem již čtyřbodový náskok.

Jedovnice – Vilémovice 0:0. 
Bezbrankový výsledek odpoví-

dá průběhu utkání. oba celky se 
vcelku trápily, do šancí se dostá-
valy ojediněle. V první půli měli 
více ze hry Jedovničtí, ve druhé již 
byl obraz hry vyrovnaný a utkání 
doklopýtalo ke konečné šedivé 
remíze.

Vysočany – Letovice 2:1 (1:0), 
Slouka J., Torda – Řezník.

Domácí vedli od 18. minuty. 
Letovické inkasovaná branka pro-
budila a byli pak lepším celkem. 
K vyrovnávací brance Řezníka se 
dopracovali v 62. minutě, poslední 
slovo ale přece jenom měli domá-
cí, když o zisku jejich tří bodů roz-
hodl z penalty zkušený Torda.

Olešnice – Olomučany 2:1 
(2:0), Daniel, Kubíček – Štěpánek. 

Domácí svoji poločasovou pře-
vahu projevili gólově již v 5. mi-
nutě. Olomučanští neproměnili po-
kutový kop a byli potrestáni gólem 
do šatny. Ve druhé půli se snažili 
o zvrat, ale jejich vyrovnání v 87. 
minutě přišlo již pozdě. 

Kořenec – Doubravice 1:1 
(1:1), Bašný – Daněk J.

Zápas začal vlažně. Domácí ved-
li po nečekané akci z protiútoku, 
těsně před změnou stran bylo srov-
náno. Doubravice se pak dostala 
do herní převahy, domácí hrozili 
jen z protiútoků. Favorizovaným 
hostům se rozhodující gól dát ne-
povedlo a body se dělily. 

Drnovice – Lipůvka 3:3 (2:0), 
Komárek 3 – Pospíšil Jan, Pospíšil 
Jakub, Světlík, ČK: Mánek (L).

Střelecky disponovaný Komárek 
se do půle dvakrát trefi l z trestné-
ho kopu přes zeď a poslal svůj tým 

do poločasového vedení. Pak se 
však hostím povedl zvrat. Snížili 
z penalty a tři minuty před koncem 
normální hrací doby již vedli 2:3. 
V nastaveném čase však Drnovice 
dosáhly na vyrovnání. 

Šošůvka – Kotvrdovice 3:0 
(0:0), Bezděk, Knödl, Petlach R. 

Domácí byli od začátku lepší, 
dlouho se ale nedokázali brankově 
prosadit. Povedlo se to až Bezdě-
kovi ve 49. minutě přesnou střelou 
z hranice šestnáctky. V 78. minutě 
pak Knödl využil špatně zahraného 
ofsajd systému a pečetil v samot-
ném závěru Petlach. V domácím 
dresu zazářil po dlouhé herní pauze 
Roman Zouhar.

Sloup – Rudice 2:3 (1:2), Miku-
lášek 2 - Matuška 2, Sehnal Lukáš. 

Sloup je v krizi, trápí se hlavně 
v obranné fázi. Po celý zápas měl 
herní převahu, ale fatální chyby 
rozhodly o jeho porážce. V rudic-
kém dresu opět byli vidět otec a syn 

Matuškové. Starší z nich opět stří-
lel branky, mladší se předváděl na 
brankové čáře. Sloup vyrovnával 
na 2:2 v 88. minutě, Matuška ale 
měl poslední slovo.

Hrálo se ve středu: Kořenec – 
Vysočany 2:1 (2:0), Bašný, Melu-
zín – Zukal. Šošůvka – Letovice 1:2 
(1:2), Sehnal Luděk - Vondál, Širů-
ček. Rudice – Doubravice 4:3 (0:2), 
Bednář 3, Pavel – Sehnal Lukáš 2, 
Vymazal. Kotvrdovice – Lipůvka 
2:0 (0:0), Sehnal Petr 2.  (bh)
  1.  Doubravice  20  11  7  2  46:22  40 
  2.  Sloup  20  11  3  6  54:33  36
  3.  Rudice  20  10  5  5  47:41  35 
  4.  Lipůvka  20  9  6  5  50:32  33 
  5.  Kořenec  20  8  7  5  39:30  31 
  6.  Olešnice  19  9  4  6  42:34  31 
  7.  Jedovnice  20  7  8  5  48:34  29 
  8.  Vilémovice  19  7  6  6  40:36  27 
  9.  Vysočany  20  7  3  10  36:46  24
  10.  Kotvrdovice  20  7  2  11  35:43  23 
  11.  Šošůvka  20  6  2  12  41:55  20
  12.  Drnovice  20  6  2  12  34:62  20 
  13.  Letovice  20  5  4  11  28:45  19 
  14.  Olomučany  20  5  3  12  31:58  18 

Doubravice vévodí tabulce okresního přeboru

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Blanenské béčko se v I.B třídě po 
domácí porážce s rezervou Rousí-
nova nadechlo k dobrému výkonu 
v okresním derby v Černé Hoře. 
Lipovec tentokrát jen remizoval.
Černá Hora – Blansko B 2:4 

(1:2), Širůček, Kapoun - Jarůšek 
2, Majer, Sedláček. Černá Hora: 
Stejskal Pavel – Stejskal Petr, 
Čepa, Menoušek, Kapoun, (65. 
Jonášek) – Koupý (46. Trávníček), 
Širůček, Tatíček, Čech (85. Šmer-
da) – Honsnejman, Jelínek. Blan-
sko B: Suchý – Zavoral, Mokrý, 
Rek, Kopecký – Sedláček, Vašák 

A., Matuška (46. Vašák M.), Beneš 
(55. Antal) – Jarůšek, Majer (72. 
Hanskut).

Již ve 3. minutě se měnilo skóre. 
Sedláček našel Majera a bylo to 0:1. 
Náskok hostí navýšil ve 22. minutě 
pohotovou střelou Jarůšek. Do půle 
ale bylo sníženo, když se z hranice 
vápna trefi l parádně Širůček. Krát-

V derby bylo úspěšnější blanenské béčko
ce po změně stran se radoval opět 
blanenský Jarůšek a bylo to opět o 
dva pro hosty. Po sedmnácti minu-
tách přišel opět kontaktní gól Čer-
né Hory. Té ale vyrovnání nebylo 
souzeno. Naopak. V 88. minutě po 
Jarůškově prodloužení Suchého 
výkopu pečetil Sedláček.

Lipovec – Rousínov B 1:1 (0:1), 
Sedlák M. Lipovec: Sedlák O. – 
Matuška (60. Marušák), Zouhar V., 
Sedlák J., Kunc – Horáček R. (46. 
Lahodný), Sedlák M., Školař, Ho-
ráček L. – Zouhar M., Pernica.

Úvodní půlhodina patřila do-
mácím, litovali zahozené tutovky 
Michala Zouhara. Hosté naopak 
z ojedinělé akce šli do vedení. Li-
povečtí ve druhé půli měli opět pře-
vahu, kterou v 70. minutě přetavili 
ve vyrovnávací branku, o kterou se 
postaral z trestného kopu krásnou 
střelou Miroslav Sedlák. Zápas pak 
dospěl ke konečné remíze. 
  1.  Soběšice  20  12  4  4  43:21  40 
  2.  Podolí  19  11  3  5  31:26  36
  3.  Bohdalice  19  10  4  5  53:21  34
  4.  Švábenice  19  11  1  7  41:28  34
  5.  Rousínov B  19  8  4  7  35:28  28
  6.  Lipovec  19  8  4  7  32:31  28 
  7.  Tišnov  19  8  1  10  27:31  25 
  8.  Blansko B  19  8  1  10  32:50  25
  9.  Kohoutovice  19  7  3  9  23:28  24
  10.  Medlánky  19  6  5  8  36:48  23
  11.  Černá Hora  19  6  4  9  30:37  22 
  12.  Čebín  20  6  4  10  25:32  22 
  13.  Svratka  19  6  4  9  18:29  22
  14.  Ivanovice  19  4  4  11  19:35  16

Blansko B – Rousínov B 1:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Rousínov B 1:4.  Foto Bohumil Hlaváček



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

1 B  – B , KP 1 0 2

2 B  – B , KP 1 0 2

3 M. K  – R , KP 1 0 2

4 B  – S , I.A 1 0 2

5 R -J  – J , I.A 1 0 2

6 S  – Č  H , I.B 1 0 2

7 S  – J , OP 1 0 2

8 K  – D , OP 1 0 2

9 L  – K , OP 1 0 2

10 D  – O , OP 1 0 2

11 O  – V , OP 1 0 2

12 L  – V , OP 1 0 2

13 K  – L , III. . 1 0 2

14 B  B – L , I.B 1 0 2

6. kolo
TIPOVAČKA

9 úterý 14. května 2013 SPORT

Dan Orálek ani Jan Kohut tentokrát na pódium nedosáhli

V Boskovicích vyhrál Krupička

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

1 B  – M. K , KP 1 0 2

2 R  – I , KP 1 0 2

3 Š  – R -J , I.A 1 0 2

4 J  – K , I.A 1 0 2

5 T  B – B , I.A 1 0 2

6 Č  H  – T , I.B 1 0 2

7 S  – B  B, I.B 1 0 2

8 P  – L , I.B 1 0 2

9 V  – O , OP 1 0 2

10 V  – D , OP 1 0 2

11 O  – L , OP 1 0 2

12 S  – S , III. . 1 0 2

13 V  – A , III. . 1 0 2

14 Š  – S , OP 1 0 2

7. kolo
TIPOVAČKA

H    
I.A třída: Šlapanice – Bořitov 0:1 (0:1), Richtr. Kunštát – Slovan 0:0. Rájec-Jestřebí – Tasovice B 0:0. 
Bořitov – Vojkovice 0:6 (0:6). Kunštát – Rájec-Jestřebí 1:2 (1:1), Španěl - Klicpera, Žilka. 
I.B třída: Blansko B – Rousínov B 1:4 (0:2), Matuška. Černá Hora – Bohdalice 1:1 (1:1), Honsejman. 
Lipovec – Tišnov 1:0 (1:0), Sedlák. 
OP: Lipůvka – Jedovnice 4:4 (3:1), Pospíšil J. Pospíšil O. 2 - Pernica 2, Šot, vlastní. Doubravice – Kot-
vrdovice 2:0 (1:0), Aujezský, Trubák. Olomučany – Rudice 2:0 (1:0), Klíma, Navrkal. Letovice – Sloup 
6:1 (4:1), Kaderka 3, Bednář, Chmelíček, Stria – Trefi l. Vilémovice – Šošůvka 5:6 (3:3), Vašíček 2, Eliáš, 
Gross, Kvasnovský - Sehnal L. 3, Doležel, Dvořáček, Krátký. Vysočany – Drnovice 3:4 (1:2), Beneš, Gr-
mela, Torda - Dvořáček 2, Bednář, Lizna. Olešnice – Kořenec 0:2 (0:1), Bašný, Pukl. Rudice – Jedovnice 
1:6 (0:4), Sehnal P. - Šot 3, Pernica 2, Borek. Kotvrdovice – Sloup 0:2 (0:1), Kala, Cupal. Lipůvka – Šo-
šůvka 2:1 (1:0), Pospíšil J. , Pospíšil O. – Sehnal. Doubravice – Drnovice 1:0 (1:0), Hájek M. Olomučany 
– Kořenec 2:2 (1:1), Dvořák, Štěpánek - Kuda, Pukl. Letovice – Olešnice 1:0 (0:0), Řezník. Vilémovice 
– Vysočany 3:4 (1:1), Eliáš 2, Gross - Beneš 2, Torda, Zavadil. 
III. třída: Lažany – V. Opatovice 0:1 (0:1), Ostřížek. Adamov – Ostrov 3:1 (1:0), Cupal 2, Nečas – Dáňa. 
Svitávka – Knínice 2:1 (1:1), nehl. Voděrady – Benešov 3:0 (2:0), Boček 2, Opluštil. Skalice – Lysice 
4:3 (2:2), Vlach 2, Haluza, Konečný - Bělehrádek 2, Homolka, ČK: Vaněk (S). Vavřinec – Vranová 6:1 
(3:0), Přikryl Radim 5, Nečas – Tenora. Kunštát B – Vísky 2:3 (1:3), Šváb 2 - Martínek, Přikryl, Šmeral. 
Knínice – V. Opatovice 2:0 (1:0), Mynařík, Slabej. Ostrov – Benešov 3:3 (1:1), Streit 2, Nezval - Andrlík, 
Mucha, Osuch. Lažany – Lysice 2:0 (1:0), Fišer, Motyčka. Adamov – Vranová 8:0 (5:0), Pernica 3, Ma-
noušek Aleš 2, Flachs, Hrazdíra, Nečas. Svitávka – Vísky 2:2 (0:1), Procházka, Záboj - Přikryl, Šmeral. 
Voděrady – Kunštát B 4:4 (1:2), Boček 2, Alexa, Páral - Janča, Řehoř 2. Skalice – Vavřinec 2:1 (1:1), Bílek, 
Pokorný – Nečas, ČK: Sigl (V). 
IV. třída: Rozstání – Bukovina 3:2 (1:1), Piták, Bezděk, Tihelka, vlastní – Belanyi. Boskovice B – Jedov-
nice B 3:1 (1:0), Valenta 2, Bayer – Formánek. Ráječko B – Lažánky 12:0 (5:0), Štafa 4, Horák, Prokop, 
Slavíček 2, Hebký, Žůrek. Svitávka B – Cetkovice 2:5 (1:1), Přikryl, Škrabal - Hublík 2, Janek, Letfus, Ša-
fránek. Doubravice B – Rozstání 5:0 (2:0), Schuch Ondřej, Sáňka Josef st. 2, Tenora. Bořitov B – Kořenec 
B 3:0, nehl. Vilémovice B – Bukovina 2:3 (1:2), Hloušek, Skalický - Slouka 2, Pařil. 
OP dorost, sk. A: Lipůvka – Sloup/Ostrov 7:0 (5:0), Charvát, Hanzlíček 2, Hochman, Pospíšil V., Stráž-
nický, ČK: Hochman (L). Č.Hora/Bořitov – Olomučany 15:0 (4:0), Bawi Silen, Bawi Van, Meduna, Mi-
culesku 3, Kolář, Modrák, Páral. Kotvrdovice – Rájec-Jestřebí 0:3 (0:1), Dvořák, Janík, Orel. Adamov 
– Jedovnice 1:3 (0:1), Didi - Nezval 2, Klimeš, ČK: Pernica Jakub (J).
OP dorost, sk.B: Voděrady – Cetkovice 0:3 (0:1), Alexa 2, Baděrad. Letovice – Vísky 9:2 (4:2), Novotný 
3, Gracias 2, Zemánek 2, Matuška, Slechan - Bačovský, Štark, ČK: Bačovský (V). Svitávka – Kunštát 6:2 
(4:0), Maršálek 2, Dvořáček, Kubín, Peterka, Prudký - Dancingr, Zeman, ČK: Šmerda (K). Skalice – Drno-
vice 0:5 (0:3) - Žáček 2, Blahoňovský, Kotlán, Švancara. 
OP st. žáci, sk.A: Č.Hora/Bořitov – Sloup/Vysočany 2:7 (1:2), Bawi Silen 2 - Novák 3, Žáček 3, Trtílek. 
Lipůvka – Svitávka 7:1 (1:0), Fuksa 3, Pospíšil Vojtěch 2, Hloušek, Mitvalský – Frchar. Lipovec – Ráječko 
2:3 (0:3), Kučera, Sedlák - Hájek 3. Kotvrdovice – Doubravice 0:3 (0:2) - Schuch 2, Faltínek. 
OP st. žáci, sk.B: Vísky – Kunštát 1:7 (1:3), Ševčík - Janků, Tenora 2, Kleveta, Motyčka, Novotný. Le-
tovice – Lysice 5:1 (1:1), Bezděk, Jančík, Macének, Pokorný, Stehlík – Horák. V. Opatovice – Olešnice 
1:0 (1:0), Schich. 
OP ml. žáci: V. Opatovice – Boskovice odl. Blansko B – Jedovnice 5:2 (3:1), Ševčík 3, Žáček 2 - Mlčou-
šek 2. Olešnice – Drnovice 0:8 (0:5), nehl. Cetkovice – Rudice 0:10 (0:5) - Štěpánek 3, Kučera, Magda 2, 
Stupinský, Toncer, Ševčík. Benešov – Olomučany 1:8 (0:4), Schulze - Fedra Fr., Fedra V. 3, Beránek Martin 
2. Kunštát – Knínice 4:5 (1:4), Janků 2, Motyčka, Novotný - Oliva 2, Lajšner, Mucha, Trmač. Boskovice 
B – Kunštát 1:3 (1:1), Sychra - Novotný 2, Blaha. Knínice – Benešov 14:0 (8:0), Dobeš, Mucha V., Mucha 
O., Přikryl, Trmač 2, David, Lajšner, Lujka, Oliva. Olomučany – Cetkovice 2:0 (0:0), Beránek 2. Rudice 
– Olešnice 4:0 (3:0), Magda, Štěpánek 2. Drnovice – Blansko B 4:2 (0:2), Fiala 2, Sedláček, Žáček - Klo-
sowicz, Ševčík. Jedovnice – V. Opatovice 3:1 (1:1), Kuběna, Nečasová, Otýpka - Kubát. 
OP ženy: Drnovice – Kohoutovice 2:1 (2:0), Dvořáková, Nováková – Fleišingerová. Kostelec – Lažany 
4:2 (1:2), Řezníčková 3, Knapková – Strouhalová, Šimková. Ráječko – Boskovice odl. Ráječko – Drnovice 
1:1 (1:0), Honsnejmanová – Nováková. Boskovice – Kostelec B 0:3 (0:2), Píchalová, Haluzová, Kučerová. 
Lažany – Kunštát 1:4 (0:2), Gašparová – Zoubková 2, Řehořová, Bláhová.

T

Jaroslav Oldřich

Boskovice - Vždy se říká, že 
rozhodující pro pořádání nových 
akcí je třetí ročník. Asi ano, proto-
že následují čtvrtý ročník Běhu za 
sedmizubým hřebenem, který se 
konal ve středu 1. května, překo-
nal všechny předcházející. Skvělé 
počasí, rekordní účast závodníků 
i přihlížejících i nové tratě. To je 
jen zlomek kladů akce. Dík patří 
pořadatelům, kteří se organizace 
zhostili na výbornou.

Dopolední dětské běhy přines-
ly novinku. Vzhledem k velkému 
zájmu nejmenších závodníků se 
muselo v některých bězích rozdě-
lit startovní pole do dvou rozběhů 
a běžely se „na čas“. Divácká ku-
lisa byla nebývalá, celý den bylo 
boskovické Masarykovo náměstí 
plné fandících příznivců sportu, 
na které čekala hudební vystoupe-
ní a další doprovodný program.

Během dne probíhaly lité boje 
na všech tratích snad jen s výjim-
kou jednoho „lidového závodu“ 
na osm set metrů, kde účastníci 
nebyli klasifi kování a nebyl jim 
měřen čas.

Odpolední program otevřel „zá-
mecký běh“ na tři kilometry – opět 
novinka pro všechny, zejména pro 
ty závodníky, kteří si netroufali 
na náročnou hlavní trať. Zámec-

ký běh zavedl účastníky i do his-
torické části Boskovic – proběhli 
náměstí, Hradní ulici, pokračovali 
zámeckým nádvořím a parkem 
a židovskou čtvrtí sprintovali do 
místa cíle i startu – boskovické rad-
niční věže. Vítězi tohoto běhu se 
stali všichni, náročnost trati, hlavně 
téměř půlkilometrové stoupání od 
kostela sv. Jakuba až do útrob em-
pírového zámku prověřilo všechny. 
Náročnost této trati okomentoval 
i čestný host, zlatá olympionička 
ze zimních her 2006 v italském 
Turíně běžkyně na lyžích Kateři-
na Neumanová. Ta se také setkala 

s další běžkyní – sprinterkou a také 
olympioničkou z Londýna roku 
1948, patronkou Boskovických 
běhů a boskovickou občankou Ol-
gou Oldřichovou, rozenou Šicne-
rovou. Společně se také s vedením 
města podělily o předávání medailí, 
diplomů a dárků pro nejlepší účast-
níky závodů.

Rekordní počet 498 závodníků 
se postavil na start hlavního Běhu 
za sedmizubým hřebenem na 12,5 
kilometrů. Čekala na ně nová, pro-
dloužená trať, která stejně jako 
v loňském roce vedla přes wester-
nové městečko. Tentokrát se ale 

běžci nevrátili hned na Masaryko-
vo náměstí, ale krásným Pilským 
údolím se dostali na Černý most, 
odkud se začali vracet na náměs-
tí. Těsně před cílem na ně čekal 
nejtěžší, doslova vražedný úsek v 
podobě táhlého stoupání hradním 
hřebenem nad židovským hřbito-
vem, kde se lámal chleba u většiny 
běžců. Suverénním vítězem hlav-
ního běhu se stal Robert Krupička 
z Ústí nad Orlicí s časem 38:57 
a náskokem více než půl minuty 
před druhým Lukášem Olejníč-
kem. Oba nováčkové závodu se 
drželi společně zhruba do deváté-
ho kilometru, poté již s tratí bojo-
vali osamoceně.

Vítěz specialista na běhy do 
vrchu se odpoutal od druhého 
v pořadí až v táhlém stoupání tři 
kilometry před cílem a samostatně 
si doběhl pro vítězství před závod-
níkem, který spíše upřednostňuje 
atletickou dráhu a rovinaté tratě. 
V poli poražených tentokrát zů-
stali vítězové předchozích ročníků 
Dan Orálek, který doběhl napro-
sto vyčerpaný na čtvrtém místě 
s konstatováním, že trať byla na 
něho moc hornatá a cítil se unaven 
z náročného běžeckého progra-
mu, který absolvoval týden před 
Boskovickými běhy. Loni první 
Jan Kohut indisponovaný virózou 
skončil šestý.

Olympioničky.  Foto Jaroslav OldřichOlympioničky.  Foto Jaroslav Oldřich

fotbal
Finále poháru OFS: Olešnice – Vilémo-

vice 3:3 (3:3), Tenora, Křivánek, Kubíček, 
vlastní – Šindelka, Mikšovský, penalty 5:6.

III. třída: V. Opatovice – Skalice 4:1 
(2:1), Niessner, Reich, Šmeral - Vaněk, vlast-
ní. Vavřinec – Voděrady 5:1 (2:1), Klimeš, 
Nečas 2, Přikryl Roman – Opluštil. Kunštát B 
–Svitávka 4:2 (0:2), Tenora, Šmerda, Šváb - 
Dvořák, Zoubek, vlastní. Vísky – Adamov 4:4 
(1:0), Přikryl T. , Přikryl L., Ziman - Pernica 
2, Cupal, Manoušek A. Vranová – Lažany 3:0 
(3:0), Krčil 2, Šamšula. Lysice – Ostrov 2:1 
(1:1), Homolka, Měcháček – Skoták. Benešov 
– Knínice odl. 
  1.  Vavřinec  21  17  1  3  77:27  52 
  2.  Kunštát B  21  14  1  6  63:54  43 
  3.  Skalice  21  12  2  7  51:39  38
  4.  Svitávka  20  11  2  7  67:37  35 
  5.  Knínice  20  11  1  8  42:34  34 
  6.  Lysice  21  10  1  10  38:46  31 
  7.  Adamov  21  9  1  11  50:48  28 
  8.  Vranová  21  9  0  12  59:63  27 
  9.  Lažany  20  8  2  10  33:43  26
  10.  V. Opatovice  21  7  4  10  32:48  25 
  11.  Vísky  21  7  3  11  44:58  24
  12.  Ostrov  20  5  4  11  37:47  19 
  13.  Benešov  19  5  3  11  36:49  18 
  14.  Voděrady  21  5  3  13  38:74  18 

IV. třída: Bořitov B – Cetkovice 2:5 (0:1), 
Burger, Včelař - Letfus 3, Jurka 2. Jedovnice 
B – Vilémovice B 5:3 (3:2), Nejezchleb 2, 
Fiala, Formánek, Pešička - Hloušek 2, Urbá-
nek. Bukovina – Bořitov B 6:2 (1:0), Slouka, 
Vojtěchovský 2, Mudrla, Novák - Kolář, Sýs. 
Kořenec B – Doubravice B odl. Rozstání 
– Svitávka B 2:1 (1:1), Kratochvíl, Piňos – 
Chloupek. Cetkovice – Ráječko B odl. Lažán-
ky – Boskovice B 2:3 (1:2), Semrád, Ševčík 
- Bayer, Měkota, Odehnal. 
  1.  Doubravice B  15  10  3  2  55:18  33 
  2.  Ráječko B  15  9  4  2  64:30  31
  3.  Jedovnice B  16  10  1  5  49:29  31 
  4.  Boskovice B  16  10  0  6  37:38  30 
  5.  Cetkovice  15  8  1  6  49:42  25
  6.  Rozstání  16  6  5  5  23:24  23 
  7.  Bořitov B  16  6  4  6  39:35  22 
  8.  Vilémovice B  16  6  1  9  30:46  19 
  9.  Svitávka B  16  5  3  8  29:39  18
  10.  Kořenec B  15  6  0  9  24:37  18 
  11.  Bukovina  16  4  1  11  26:53  13 
  12.  Lažánky  16  2  1  13  23:57  7

Divize st. dorost: Blansko - Žďár 0:5 
(0:2). Vrchovina - Boskovice 1:0 (0:0). Bo-
skovice - Pelhřimov 3:2 (3:2), Žouželka 2, 
Blaha. Bohunice - Blansko 4:2 (2:1), Buchta, 
Horáček.

Divize ml. dorost: Blansko - Žďár 1:0 
(0:0), Zmeko. Vrchovina - Boskovice 4:1 
(1:1), Vorlický. Boskovice - Pelhřimov 3:1 
(1:1), Doležal 2, Vavelka. Bohunice - Blansko 
1:2 (0:0), Kratochvíl, Zmeko.

I. třída dorost: Lipovec - Rousínov 1:3 
(1:0), Hrabal. Lipovec - Vev. Bítýška 0:2 (0:0).

OP dorost, skupina A: Lipůvka – Jedov-

nice 4:1 (3:0), Bohatec 2, Strážnický, Světlík 
– Res. Olomučany – Ráječko odl. Sloup/Ost-
rov – Adamov 12:7 (4:5), Svoboda 5, Andrlík 
3, Novák 3, vlastní - Krátký 3, Didi 2, Svo-
boda, vlastní. Č.Hora/Bořitov – Kotvrdovice 
1:0 (0:0), Svoboda ČK: Šenk (K). Ráječko 
– Lipůvka 7:1 (3:0), Horák 3, Divácký 2, Cih-
lář, Žůrek – Meitner. Jedovnice – Kotvrdovice 
odl. Rájec-Jestřebí – Č.Hora/Bořitov 1:0 (1:0), 
Sedláček. Olomučany – Sloup/Ostrov odl. 
  1.  Ráječko  11  9  2  0  67:14  29
  2.  Rájec-Jestřebí  12  9  1  2  48:11  28 
  3.  Lipůvka  12  8  2  2  58:25  26
  4.  Jedovnice  11  6  1  4  36:19  19 
  5.  Kotvrdovice  12  6  0  6  54:33  18 
  6.  Č.Hora/Bořitov  13  6  0  7  42:31  18 
  7.  Sloup/Ostrov  12  3  0  9  36:71  9
  8.  Adamov  12  3  0  9  42:85  9
  9.  Olomučany  11  0  0  11  9:103  0 

OP dorost, skupina B: Voděrady – Kun-
štát odl. Vísky – Drnovice 3:5 (1:3), Kocur, 
Přikryl, Štark - Bahnovský, Kotlán, Valenčík, 
Švancara, Žáček. V. Opatovice – Skalice 6:0 
(1:0), Kříženecký, Stárek 2, Hrdý, Seidl. Cet-
kovice – Svitávka 3:2 (1:1), Horák 2, Lepka 
- Maršálek 2. Skalice – Voděrady 2:1 (2:0), 
Šebek, Černý – Kropáč. Drnovice – Svitávka 
3:0 (0:0), Horák, Koudelka, Žáček. Kunštát – 
Letovice 1:3 (1:1), Tenora - Gracias 3. V. Opa-
tovice – Cetkovice 0:1 (0:1), Horák. 
  1.  Letovice  12  8  3  1  35:12  27
  2.  V.Opatovice  12  7  3  2  40:13  24 
  3.  Cetkovice  12  7  3  2  29:22  24
  4.  Kunštát  12  7  1  4  40:25  22
  5.  Drnovice  12  6  1  5  37:28  19 
  6.  Vísky  12  5  0  7  27:42  15
  7.  Voděrady  10  3  3  4  15:15  12 
  8.  Svitávka  13  2  2  9  27:33  8
  9.  Skalice  13  1  0  12  7:67  3 

KP st. žáci: Blansko - Medlánky 5:1 (5:0), 
Zmeko 3, Ševčík, Študent.

KP ml. žáci: Blansko - Medlánky 9:1 
(4:0), Ševčík 4, Prudil 3, Mlčoušek, Němec.

I. třída st. žáci: Boskovice - Kuřim 0:0. Řeč-
kovice - Rájec 0:7, Šamalík 3, Kunc, Novák 2.

I. třída ml. žáci: Boskovice - Kuřim 0:11. 
Řečkovice - Rájec 2:2, Burger, vl.

OP st. žáci, skupina A: Sloup/Vysočany 
– Kotvrdovice 7:3 (2:3), Kubinger, Žáček 
2, Dinga, Kolomazníček, Novák - Kocman, 
Kocour, Vintr, ČK: Kocman (K). Doubravice 
– Lipovec 2:0 (1:0), Fojtů, Schuch. Ráječko 
– Lipůvka 1:2 (0:2), Hübner - Frýza, Fuksa. 
Svitávka – Č.Hora/Bořitov 1:3 (0:0), Frehar - 
Bawi Silen 2, Doležal. 
  1.  Sloup/Vysočany  10  9  0  1  37:12  27 
  2.  Lipovec  10  7  0  3  25:15  21
  3.  Lipůvka  10  6  1  3  38:26  19 
  4.  Doubravice  10  6  0  4  31:13  18 
  5.  Ráječko  10  5  1  4  35:23  16
  6.  Č.Hora/Bořitov  10  2  2  6  30:44  8 
  7.  Svitávka  10  1  1  8  15:46  4 
  8.  Kotvrdovice  10  1  1  8  12:44  4 

OP st. žáci, skupina B: Olešnice – Le-
tovice 2:3 (1:1), Marek, Svoboda - Stehlík 

Z  

Tradiční závod. Již 55. ročník Běhu Černou Horou vyhrál ve středu na Den vítězství Jan Kohut z Blanska. Týden poté, co neuspěl s obhajobou vítězství 
v Boskovicích tentokrát neměl konkurenci a vyhrál zcela jednoznačně. (bh) Foto Radim Hruška

Vítězem 3. kola se stal s 21 body Jiří Stehlík ml. z Kotvrdovic, ve čtvrtém pak 
uspěl se 13 body Petr Mažňák z Blanska. V utkání Kuřim – Ráječko se hodnotil 
výsledek dosažený na hřišti 0:2, ne následná kontumace. V čele vyrovnané tabulky 
je momentálně Břetislav Strážnický z Blanska. Více na www.zrcadlo.net.

2, Baňa. Lysice – Vísky 12:0 (5:0), Horák 5, 
Baláč 3, Konečný 2, Prudek, Schiller. Kunštát 
– Knínice odl. 
  1.  Letovice  9  9  0  0  57:8  27 
  2.  Kunštát  8  5  1  2  25:19  16 
  3.  V.Opatovice  8  5  0  3  31:12  15 
  4.  Lysice  9  4  1  4  35:20  13
  5.  Knínice  7  3  2  2  38:19  11 
  6.  Olešnice  8  1  0  7  23:28  3 
  7.  Vísky  9  0  0  9  2:105  0

OP ml. žáci: Jedovnice – Boskovice B 1:4 
(1:2), Mlčoušek - Boček 2, Janíček, Svoboda. 
V. Opatovice – Drnovice 0:2 (0:1), Žáček 
2. Blansko B – Rudice 8:1 (3:1), Ševčík 6, 
Nyamsuren, Souček – Stupinský. Olešnice – 
Olomučany 1:5 (0:2), Petrželka - Fedra Fr. 3, 
Fedra V., Ramšová. Cetkovice – Knínice 2:5 
(1:3), Grepl, Najer - Oliva, Trmač 2, Letfus. 
Benešov – Kunštát 1:10 (0:6), Vraj - Doče-
kal, Štěrba 2, Bláha, Dáňa, Janků, Motyčka, 
Novotný, Trubáková. Boskovice B – Benešov 
15:0 (7:0), Alexa, Stejskal 4, Rottenberg 3, 
Bohatec, Lokaj, Nesvatba, Sychra L.Kunštát 
– Cetkovice 6:1 (5:0), Motyčka 2, Bláha, 
Janků, Staněk, Štěrba – Havlíček. Knínice – 
Olešnice 6:2 (4:0), Mucha V. 4, Mucha O., 
Oliva - Petrželka 2. Olomučany – Blansko B 
odl. Rudice – V. Opatovice 7:0 (3:0), Kučera 
6, Stupinský. Drnovice – Jedovnice 8:5 (3:3), 
Beneš 3, Fiala, Žáček 2, Vinkler - Buchta 3, 
Mlčoušek, Otýpka. 

  1.  Knínice  16  15  1  0  101:18  46 
  2.  Drnovice  16  14  2  0  94:16  44 
  3.  Blansko B  15  11  1  3  100:40  34 
  4.  Rudice  16  11  0  5  109:40  33
  5.  Olomučany  15  10  0  5  56:24  30 
  6.  Boskovice B  15  8  0  7  75:43  24 
  7.  Kunštát  16  7  0  9  57:49  21
  8.  Jedovnice  16  7  0  9  57:54  21 
  9.  V.Opatovice  15  4  0  11  29:57  12 
  10.  Cetkovice  16  3  0  13  17:99  9
  11.  Olešnice  16  2  0  14  35:84  6 
  12.  Benešov  16  0  0  16  5:211  0 

Divize ženy: Kotvrdovice - Studenec 1:1 
(1:0), Čtvrtníčková.

OP ženy: Kohoutovice – Lažany 2:1 (0:0), 
Kneeová, Tulková – Strouhalová. Kunštát – Bo-
skovice 3:0 (0:0) Blahová 2, Řehořová. Kostelec 
B – Ráječko 0:4 (0:2), nehl. Boskovice – Ko-
houtovice 3:0 (0:0), Hlaváčková, Kočvarová, 
vlastní. Kostelec – Drnovice 3:3 (2:0), Píchalová 
E. 2, Zapletalová – Koblasová, Pavelková, No-
váková. Kohoutovice – Boskovice nehl. Kunštát 
– Ráječko 7:0 (4:0), Horáková 3, Rotröklová 
Brigita 2, Sokolová, Zoubková.
  1.  Kunštát  18  18  0  0  99:7  54
  2.  Boskovice  17  9  2  6  53:25  29 
  3.  Lažany  18  9  1  8  40:43  28
  4.  Kostelec  18  8  2  8  31:50  26 
  5.  Ráječko  16  5  5  6  14:29  20 
  6.  Drnovice  18  2  6  10  14:49  12 
  7.  Kohoutovice  17  1  2  14  11:59  5

Hrdlička se Staňkem čtvrtí
Alfdorf, Svitávka - Dvanáct hodin cesta, jeden den tréninku a dva 

dny zápasů - to čekalo reprezentanty Romana Staňka a Jirku Hrdličku, 
kteří ve středu odcestovali na ME juniorů. „Ačkoliv se klucí snažili 
a dřeli naplno, nakonec na ně zbyla ta nepříjemná bramborová medaile. 
Nicméně jejich výkon a skutečnost , že budou moci ještě dálší rok hrát 
na ME v Maďarsku, je pozitivní. Kluci si odzkoušeli, jak na palubovce 
chutná ME a zvlášt ve skupině proti domácím Švýcarům odehráli velmi 
kvalitní zápas s výsledkem 4:4,“ uvedl trenér Vladimír Zahálka. Nicmé-
ně budoucnost kouč reprezentace Vladimír Zahálka v této dvojici vidí 
velmi pozitivně. „Z dalšího šampionátu, pokud si kluci v průběhu roku 
vybojují start a budou zdraví, určitě dovezeme medaili. Máme na to rok, 
abychom se zase přiblížili ke světové kolové a uděláme maximum, aby 
příští rok byl zúročen kovem,“ dodal Zahálka.  (bh, zpr)

O černohorský soudek
Boskovice - Šachový klub Makkabi Boskovice uspořádal minulou ne-

děli jubilejní 15. ročník turnaje čtyřčlenných družstev v rapid šachu O čer-
nohorský soudek. Turnaj za podpory Pivovaru Černá Hora, TOPNET a La-
mex Boskovice proběhl za rekordní časti 22 družstev. Vítězem turnaje se 
s velkou převahou stalo družstvo VIP Brno v sestavě S. Staněk, J.Uhmann 
ml., F. Vykydal a Píše. Stříbro vybojovalo A družstvo Garde Lipovec (Se-
kanina, Handl, Fojtík, Hloušek. Domácí A tým Makkabi v sestavě Dobeš, 
Boháček, Hubený, Veselý a Schůrek obsadil třetí místo.  (bh)

S  ...



by být ihned k nastěhování, bez 
nutnosti větších oprav. Tel.: 731 

981 508.
Koupím Škodu Fe-

licii, popř. Škodu Favo-
rit, nebo Forman. Tel.: 
722 138 665.

Koupím pšenici, ječ-
men, triticale. Tel.: 723 
830 686.

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

Koupím byt 2+1 v 
Boskovicích. Podmín-
kou - byt s balkonem. 
RK nevolejte. Tel.: 
722 119 151.

Koupím pšenici, 
ječmen, žito. Tel.: 723 
830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím staré pohlednice do 
r. 1950, dále vyznamenání, řády – 
i socialist. Tel.: 608 420 808.

Koupím velmi zachovalé auto, 
garážované, s malým počtem uje-
tých kilometrů. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 737 726 636.

PRONÁJEM
Nabízím dlouhodobý proná-

jem nového, nadstandardního bytu 
2+kk (42 m2) v Blansku – Sever. 
Byt se nachází ve 3 p., je prosluně-
ný a je vybaven kuchyňskou linkou 
s vestavnými spotřebiči. S možnos-
tí připojení na internet. Cena včet-
ně inkasa 9 000 Kč/měsíc. Bez RK. 
Byt bude volný od 1. 8. 2013, po 
domluvě může být uvolněn dříve. 
Bližší info na tel.: 777 977 064.

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

Pronajmu levně chatu v Je-
dovnicích u Olšovce. Tel.: 723 
830 686.

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

ní, pevné cena 29 000 Kč. Celá 
ČR. Tel.: 731 719 454.

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

Prodám úplně nový kvalitní 
dalekohled, 12-ti násobné zvět-
šení, optické sklo BK7. Vyni-
kající dalekohled pro turistiku. 
Jen 590 Kč. I na dobírku. Tel.: 
731 719 454.

Prodám pšenici 450 Kč/q. Tel.: 
602 783 013.

Prodám motocykl JAWA Pio-
nýr 21 po celkové opravě. TK do 
9/2016, tel.: 607 589 641.

Prodám míchačku. Cena 4 500 
Kč. Tel.: 723 220 116.

Prodám střešní nosič na oc-
tavii, cena 1 000 Kč, tel.: 774 
078 861.

KOUPĚ 
Koupím byt v Blansku, popř. 

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

Hledám ke koupi rodinný 
dům v Boskovicích nebo okolí 
Boskovic, nejlépe směr Svitáv-
ka, Mladkov Skalice nebo Kní-
nice, Šebetov. Dům musí mít za-
hradu minimálně 300 m2, a měl 
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Kontakt na 
inzerci:

777 008 399

PŮJČKY

739 443 544

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

DERATIZAČNÍ 
SLUŽBY, včetně 

poradenství
Tel.: 516 453 645 
        604 517 482

Pronájem nebytových 
prostor /vhodné pro 

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

prodejna MOTOS/.
V objektu zavedené 

kadeřnictví /možný odkup 
vybavení provozovny/.

Tel.: 607 107 257

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

Tel: 739 300 933

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !

BRNO

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

STAVEBNINYSTAVEBNINY

Při nákupu nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 25 kg 
betonového 
potěru jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 31. 5. 2013,
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den

TJ SOKOL Boskovice a Klub českých turistů Boskovice

pořádají 

23. ročník Pochodu

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

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

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

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

v sobotu 18. května 2013

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

pátek 24. 5. Boskovice
Sokolovna 10 - 17 hod.

čtvrtek 6. 6. Blansko KSMB -
Dělnický dům 10 - 17 hod.

Nejlevnější 
půjčky v ČR. 
734 258 343

Mám ráda 
LUDVÍKA MUSILA, 

pána s nádhernýma očima a milým úsměvem!

PRODEJ
Prodám pozemky ve Křti-

nách. Telefon 723 560 580. Volat 
po 19 hod.

Prodám velké celozlaté dvou-
plastové hodinky zn. IWC Schaf-
fhausen, nepoškozený ciferník, 
punc pláště, oblik. i strojek, funkč-

MODELY JARO - LÉTO 2013
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 14. květnaúterý 14. května
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Radůza s kapelou.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Radovanovy radovánky, dětské divadelní 
představení.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: II. Absolventský koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bezpečný přístav.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Scary Movie 5.

středa 15. květnastředa 15. května
AKCEAKCE

Blansko – Senior centrum v 9.30 hod.: Besídka ke svátku matek.
Blansko – ZUŠ – Zámek 3 v 17.30 hod.: 4. Absolventský koncert.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 155 – Estonsko.
Boskovice – Zámecký skleník v 15.15 hod.: Hudba je lékem na každou ne-
moc, absolventský koncert Ludmily Dohnálkové.
Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Oslava Dne matek.
Úsobrno – Obecní sál v 16 hod.: Den seniorů.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Bezpečný přístav.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Scary Movie 5.

čtvrtek 16. květnačtvrtek 16. května
AKCEAKCE

Blansko – Okresní soud v 17 hod.: Koncert (ne)populárních melodií.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Absolventské vystoupení tanečního 
oboru.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Koncert Ossian a Baf.nu, v 17 hod.: 
ochutnávka francouzských vín a gastronomie, v 18 hod.: stáž breton-
ských tanců.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 hod.: Divadlo AMADIS, Smíšené 
dvouhry, amatérské divadlo.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Koncert sborů – tří generací.
Velké Opatovice – Kino v 17.30 hod.: Divadelní výprodej literárně-dra-
ma  ckého oboru ZUŠ Velké Opatovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby. (3D)
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Kovář z Podlesí.
Boskovice v 17 hod. Kovář z Podlesí.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární hudební fi lm: Nazareth – Nekonečný 
rockový mejdan.

pátek 17. květnapátek 17. května
AKCEAKCE

Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 9.30 hod.: Besídka ke svátku matek.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Večer s psycholožkou aneb…. Víte, jak se 
bránit šikaně?
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Blanenská muzejní noc.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby. (3D)
Boskovice v 17 hod. Kovář z Podlesí.
Boskovice v 19.30 hod. Velký Gatsby. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Bídníci.

sobota 18. květnasobota 18. května
AKCEAKCE

Míčový sedmiboj dvojic
Sportovní oddíl ARUL ZRTV TJ Sokol Letovice pořádá ve dnech 18. a 19. května 
9. ročník míčového sedmiboje dvojic. Turnaj bude zahájen ve sportovní hale 
v Letovicích, V Zahradách 1, v sobotu 18. května v 8 hodin. Předpokládané 
ukončení bude v neděli 19. května v 16 hodin. Zúčastní se šestnáct dvojic. 
Blansko – Galerie Jonáš v 9 hod.: PATCHWORK / MOZAIKA.
Blansko – Nám. Republiky v 9.30 hod.: 3. ročník Cesty za zdravým vzduchem.
Boskovice – Sokolovna v 6 až 10 hod.: Pochod za sedmizubým hřebenem.
Boskovice – Zámek ve 14 hod.: Svatba na zámku, den otevřených dveří pro 
snoubence.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Vernisáž výstavy obrazů 
Karla Rossího.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Muzejní noc.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cech.
Kř  ny - Zámek v 10 až 22 hod.: Tradiční česká a moravská kuchyně. Více na  
www.zamek-kr  ny.cz.
Letovice – Fotbalové hřiště v 9 hod.: Prameny Letovicka, cyklis  cká vyjížďka.
Petrovice – Le  ště v 10 hod.: Velká cena Petrovic, II. ročník kvalifi kace na MČR 
v kombinované soutěži dvouspřeží a jednospřeží chladnokrevných koní.
Sloup – Stará škola ve 20 hod.: Country večer, hraje Prak.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kovář z Podlesí.
Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby. (3D)
Boskovice v 17 hod. Kovář z Podlesí.
Boskovice v 19.30 hod. Velký Gatsby. (3D)

neděle 19. květnaneděle 19. května
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 14 hod.: Bleší trh – 1. blanenský blešák.
Blansko – Černohorská pivnice v 18 hod.: Nedělní čaj o šesté, hraje Tom 
Sawyer Band.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 18 hod.: Ras  slav: F. M. Bartholdy – Eliáš, 
koncert.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna v 15 hod.: Novou cyklostezkou s dětmi 
do arboreta.
Kř  ny - Zámek v 10 až 22 hod.: Tradiční česká a moravská kuchyně. Více na  
www.zamek-kr  ny.cz.
Olešnice – Evangelický kostel v 15 hod.: Koncert mužského pěveckého ko-
morního sboru VOCATUS ECUMENICUS pod vedením Oldřicha Růžičky.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Kovář z Podlesí.
Blansko ve 20 hod. Velký Gatsby. (3D)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Rohatá princezna.
Boskovice v 17 hod. Kovář z Podlesí.
Boskovice v 19.30 hod. Velký Gatsby. (3D)

pondělí 20. květnapondělí 20. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Šikulky – stvoření světa.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 10 hod.: Mrňouskové – nový kurz 
setkávání maminek po šes  nedělí s miminky.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Hledáme zpěváky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nazareth – Nekonečný rockový mejdan.

úterý 21. květnaúterý 21. května
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – RICHARD WAGNER.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Oslava Dne matek.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: Taneční odpoledne.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tísňová linka.
Boskovice v 10 hod. BABYBIOgraf: Kovář z Podlesí.
Boskovice v 19.30 hod. Jako za starejch časů.

středa 22. květnastředa 22. května
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 9 hod.: Burza vyřazených knih a časopisů.
Blansko – Knihovna v 9 hod.: Kouzlíme s barvami – JAHODY.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zvířecí zpívánky.
Blansko – ZUŠ – Zámek 3 v 17.30 hod.: 5. Absolventský koncert.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: I. Absolventský koncert žáků hudebního 
oboru Soukromé ZUŠ.
Boskovice – Zámecký skleník v 17 hod.: Vystoupení LDO ZUŠ.
Letovice – Městský klub důchodců ve 13 hod.: Vycházka na letovické le  ště.
Velké Opatovice – ZŠ v 8.30 hod.: XV. Olympiáda dě   a mládeže.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tísňová linka.
Boskovice v 19.30 hod. Příběh mého syna.

čtvrtek 23. květnačtvrtek 23. května
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: II. Absolventský koncert žáků hudebního 
oboru Soukromé ZUŠ.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Koncert Lenky Filipové a kytarového sou-
boru ŠUM ZUŠ Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 6.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rychle a zběsile 6.

pátek 24. květnapátek 24. května
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 9 až 17 hod.: Bambiriáda.
Blansko – Kompostárna v 9 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Mateřské centrum Paleček ve 13 hod.: Šátkování – kurz vázání 
miminek do šátku.
Blansko – Zámecký park v 16.30 hod.: Turnaj v Kubb.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 
hod.: Noc kostelů v dřevěném kos-
telíku.
Blansko – Mateřské centrum Pale-
ček v 17.30 hod.: Cvičení pro těhot-
né – začátek nového kurzu.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 
20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rychle 
a zběsile 6.
Šebetov v 19.30 hod. Tajemný muž.
V. Opatovice v 17 hod. Croodsovi.

sobota 25. květnasobota 25. května
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 9 až 16 
hod.: Bambiriáda.
Blansko – Parkoviště u Lídlu v 9.30 
hod.: Měření propustnos   skel.
Blansko – Cvičiště agility v 16 hod.: 
COURSING – trénink pro začátečníky.
Boro  n – Náves ve 13 hod.: 1. kolo po-
žárního sportu SDH okrsku Šebetov.
Boskovice – Zámecký skleník: Ja-
ponská zastavení.
Boskovice – Westernové městečko 
ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Espuelas.
Kř  ny - Arboretum: Evropský den 
parků a den otevřených dveří v ar-
boretu Kř  ny – akce pro dě  .
Olešnice – Zahrada kulturního 
domu: Oslava dne dě  .
Olešnice – Lesopark Skalky: Přespol-
ní běh lesoparkem Skalky – Memo-
riál prof. P. Leopolda Benáčka.
Velké Opatovice – Kartografi cké 
centrum a Památník města v 17 
hod.: Muzejní noc.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Rychle 
a zběsile 6.
Boskovice v 15 hod. Hledá se Nemo. 
(3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Rychle 
a zběsile 6.

neděle 26. květnaneděle 26. května
AKCEAKCE

Blansko – Hřiště u ZŠ Dvorská v 11 
hod.: Street4street – blanenský 
streetballový turnaj.

Blansko – Cvičiště agility ve 12 hod.: Výstava voříšků a plemen bez PP, pro-
menáda čistokrevných plemen s PP.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: Akordeonový koncert.
Boskovice – Zámecký skleník: Japonská zastavení.
Lysice – Zámek ve 14 hod.: Svatební show.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 17 hod.: Koncert souboru Ras  slav na oslavu pří-
chodu Cyrila a Metoděje na Moravu.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Kovář z Podlesí.
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 6.
Boskovice v 15 hod. Hledá se Nemo. (3D)
Boskovice v 17 hod. Rychle a zběsile 6.
Boskovice v 19.30 hod. Japonsko – V zemi pramenů a zahrad.

pondělí 27. květnapondělí 27. května
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Hledáme zpěváky.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Velká svatba.
Boskovice v 19.30 hod. Rozkoš v oblacích.

Autogramiáda a pfiedstavení knihy spisovatele Marka Dvofiáka 

EVA a VA·EK  „ZLATÉ âESKÉ RUâIâKY!“
Kmotrem knihy Michal Babák, poslanec Parlamentu âeské republiky

21. kvûtna 2013 od 15,00 hodin

Místo: Fotbalová hospÛdka (hfii‰tû âKD), Blansko

Program: Hudební vystoupení Evy a Va‰ka

s videoprojekcí z na‰eho rodného kraje, 30 let

od zaloÏení skupiny SURF Blansko. 

Beseda s poslancem Parlamentu âR Michalem
Babákem a jeho hosty, odpovûdi na otázky
t˘kající se na‰eho regionu a rodného kraje. 

Tû‰íme se na Vás.

      

pořádá 
v sobotu 18. května 2013 

cyklistickou vyjížďku 

PRAMENY LETOVICKA 
 

 

Prohlídka ČOV Letovice: 9:00 hod. exkurze na ČOV Letovice (před startem vyjížďky) 
  Sraz zájemců u fotbalového hřiště Letovice, ul. Tyršova 
  (GPS souřadnice 49.5431700N, 16.5708689E) 

Start vyjížďky: 10:00 hod. od fotbalového hřiště, Letovice, ul. Tyršova 
                                                            

 
Doprava na start: 
Pouze individuální - trasa vyjížďky je okružní a není nutno řešit přepravu mezi startem a cílem. 
 
 
TRASA (přibližně 30 km):  

 Prameniště Písečná 

 Vodojem Letiště 

 Vodojem Zámek 

 Prameniště Třebětín 

 Skrchov - Borová 

 Prameniště Vlkov 

 Lazinov 

 Čerpací stanice Dolní Poříčí 

 Křetín 

 Křetínka - hráz přehrady 

s odborným výkladem u objektů 
 

Trasa není vhodná pro silniční kola! 
 
 

Pro zajištění dostatečných kapacit Vás prosíme o přihlášení na internetové adrese: 
http://cyklo.vasbo.cz 

kde najdete i další informace 
 

Každý přihlášený účastník bude mít, kromě nových zážitků, jistotu obdržení občerstvení, informační 
brožury s mapou trasy a malého dárku. 

 

Účast dětí do 12-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. 
Pořadatelé doporučují všem účastníkům cyklistickou přilbu (do 18-ti let věku je povinná). 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 



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

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

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

www.bbnreality.cz

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

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

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

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

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

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

Nabízíme pozemky k výstavbě 
RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, 
nalevo od silnice do Býkovic. Kom-
pletní sítě - vodovod, kanalizace, 
plynovod, vedení nízkého napětí, 
veřejné osvětlení a komunikace. Po-
zemky mírně svažité, krásný výhled. 
Poslední čtyři volné pozemky 1.146 
m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

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

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

POSLEDNÍ M
ÍSTA

POSLEDNÍ M
ÍSTA

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

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

MH 036MH 036

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

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

Dů
m správce je volný

Dů
m správce je volný

FOTOREPORTÁŽ ZE STUDENTSKÉHO MAJÁLESU V BLANSKU

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Pří
ležito

st p
ro investora

Pří
ležito

st p
ro investora


	zrc01B
	zrc02B
	zrc03B
	zrc04B
	zrc05B
	zrc06B
	zrc07B
	zrc08B
	zrc09B
	zrc10B
	zrc11B
	zrc12B

