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Park u skleníku: Radní vybrali budoucí podobu
Radim Hruška

Boskovice - Rekonstrukce par-
ku u boskovického zámeckého 
skleníku nabírá konkrétní podo-
bu. Vedení radnice totiž na zákla-
dě doporučení speciální komise 
vybralo jeho budoucí podobu. Do 
obnovy zasáhne také veřejnost. 
Své připomínky budou moci oby-
vatelé města přednést ve středu 
14. května v 17 hodin v zámec-
kém skleníku.

„Za tří architektonických studií 

Velenov a Šebetov 
spojí eurovolby 

s referendem

 Vizualizace EA architek   s.r.o. Vizualizace EA architek   s.r.o.

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY na 

izrcadlo.eu

jsme se jednomyslně přiklonili 
k návrhu ateliéru EA architekti 
s.r.o. z Brna. Radní zároveň dopo-
ručili podle tohoto návrhu vypra-
covat projektovou dokumentaci. 
Náklady se budou pohybovat 
kolem deseti milionů korun,“ 
uvedl starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek (ODS).

Samotné úpravy památkově 
chráněného parku u zámeckého 
skleníku by měly začít příští rok. 
Podle představ vedení města by 
se měla změnit podoba prostoru 
kolem jezírka a také mezi sklení-
kem, letním kinem a Jízdárnou. 
Projekt bude řešit také úpravy 
a výsadbu zeleně.

„Jedná se o rozsáhlou proble-
matiku a změnu na řadu let do 

budoucna. Lidé se nemusí bát žád-
ných drastických novinek. Úpravy 
zasáhnou například chodník kolem 
jízdárny, jezírko zůstane, ale změ-
ní se jeho okolí, řešit se bude také 
prostor pro občerstvení u sklení-
ku. Hodně diskutované bylo také 
prudké schodiště naproti skleníku, 
tam bychom chtěli nalézt nějaké 
bezbariérové řešení,“ vysvětlila 
boskovická místostarostka Jaro-
míra Vítková (KDU-ČSL). Jak 
doplnila, budoucí podobu parku 
doplní také nový mobiliář a bude 
se řešit i povrch příjezdových 
komunikací.

S jednotlivými návrhy se lidé 
mohou seznámit na úřední desce 
radnice na Masarykově náměstí 
a také ve skleníku. 

Chtěla samopal, kradla
Kriminalisté 
rozluštili případ 
knih ukradených 
z fary ve 
Křtinách.

Více na straně 2

Velká cena startuje
Seriál soutěží 
v požárním útoku 
začne už v neděli 
25. května 
v Žernovníku.

Více na straně 4

Pivní lázně ve Vískách
Agrocentrum 
Ohrada nabízí 
nový způsob 
relaxace v pivní 
lázni.

Více na straně 5

Závody. Blanenskou přehradu Palavu obsadili o víkendu lodní modeláři. Uskutečnil se tam Moravský pohár 
a krajský přebor. více na izrcadlo.eu Foto Radim Hruška

Blansko - Milovníci inline 
bruslení mohou v Blansku vyra-
zit na nový okruh. Asi kilometro-
vou dráhu s kvalitním asfaltovým 
povrchem najdou na Sportovním 
ostrově. 

Okruh je součástí sítě cykloste-
zek ve městě. Teď stavební fi rma 
dokončila jeho zatím poslední 
úsek kolem baseballového hřiště.

„Dřív tady byl štěrkový povrch 
a bruslaři mohli jezdit jen tam 
a zpátky po stezce ve tvaru pod-
kovy. Teď se okruh uzavřel a oce-
ní to určitě všichni, kteří tudy 
jezdí,“ podotýká starosta Blanska 
Ivo Polák (ČSSD) s tím, že stav-
ba nového úseku včetně mobiliá-
ře přišla na více než jeden milión 
korun. 

Nedávno město dokončilo 
cyklostezku na nábřeží Svitavy  
kolem Billy až k autobusovému 
nádraží. Do budoucna se plánuje 
na jihu část cyklostezky k vlako-
vému nádraží, na severu pak pro-
pojka k obchodnímu domu Kau-
fl and, odkud by cyklisté najížděli 
na plánovanou stezku vedoucí do 
Ráječka.  (moj)

Blansko dokončilo na Sportovním 
ostrově okruh pro inline bruslaře

Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - 
Příští pátek a sobotu se otevřou 
volební místnosti a voliči rozhod-
nou o českých zástupcích v Evrop-
ském parlamentu. V Šebetově a ve 
Velenově lidé navíc budou hlaso-
vat v referendech.

Eurovolby se budou konat 
v pátek 23. a v sobotu 24. května. 
Voliči budou vybírat jedenadva-
cet českých poslanců v Evrop-
ském parlamentu. Do voleb se 
přihlásilo a všechny podmínky 
splnilo třicet osm stran, hnutí 
nebo koalic. 

Kandidátní listiny jsou pro 
celou republiku stejné a voliči je 
dostanou do schránky v týdnu před 
volbami. K dostání budou také ve 
volebních místnostech, které sídlí 
na obvyklých místech. Hlasovat se 
bude v pátek od čtrnácti do dvaa-
dvaceti hodin a v sobotu od osmi 
do čtrnácti hodin.

V minulých volbách v roce 

2009 se do Evropského parlamen-
tu dostaly jen ODS, ČSSD, KSČM 
a KDU-ČSL. Letos má podle prů-
zkumu šanci sedm stran. 

Ve Velenově spojí s eurovolba-
mi hlasování v obecním referendu. 
Lidé v něm rozhodnou, zda chtějí, 
aby obec postavila rozhlednu. 

„Je na občanech, aby si řekli, 
jestli ji chtějí či nikoli. O refe-
rendum si řekla zhruba třetina 
z našich více než dvou stovek 
obyvatel. Část z nich měla obavy, 
aby se obec kvůli projektu neza-
dlužila,“ uvedl velenovský staros-
ta Jan Havelka (nez.).

Na stavbu rozhledny chce vede-
ní obce použít patnáct miliónů 
z prodeje lesů. Zbytek plánují 
Velenovští získat jako dotaci.

„Rozhodli jsme se, že pení-
ze neutratíme, a že je budeme 
investovat do projektu, který 
bude schopen dlouhodobě vydě-
lávat minimálně takové peníze, 
které vydělávaly lesy. A my jsme 
přesvědčeni o tom, že rozhledna 

má ten potenciál,“ dodal starosta 
Velenova.

Stejně jako ve Velenově budou 
hlasovat v referendu také obyva-
telé Šebetova. Ti svým hlasová-
ní rozhodnou o tom, jestli bude 
v obci stát recyklační stanice, kte-
rou tam plánuje  postavit společ-
nost Sobioenergy. Proti záměru se 
v minulosti ohradila část obyvatel 
a vznikla kvůli tomu i petice.

Zařízení má vyrůst v areálu 
vepřína. Linka bude zpracovávat 
potraviny s prošlou dobou trvan-
livosti a vyrábět plyn, elektřinu 
a hnojivo. Investor obci slíbil 
opravit silnice a také nová pracov-
ní místa. Odpůrci záměru argu-
mentují tím, že recyklační linka 
povede k nárůstu dopravy a tím 
pádem ke zhoršení životního pro-
středí v Šebetově. 

V obou referendech mohou lidé 
hlasovat v pátek i v sobotu ve stej-
nou dobu jako u eurovoleb. Hlaso-
vací lístky dostanou ve volebních 
místnostech.

Souhlasili se 
zdražením haly

Boskovice - Stavba sportovní 
haly v Boskovicích bude pokra-
čovat. Zastupitelé schválili změny 
v projektu i navýšení ceny, které si 
vyžádaly problémy s podložím na 
staveništi. 

Návrh prošel šestnácti hlasy. Pro 
byli členové koalice a jedna zastu-
pitelka za KSČM. Proti se naopak 
vyslovili zastupitelé ČSSD, Věcí 
veřejných a jeden za KSČM. Na 
jednaní padly i návrhy, aby se stav-
ba úplně zastavila, anebo se aspoň 
oddálilo konečné rozhodnutí. 

Město za sportovní halu zapla-
tí o šest a půl miliónu korun více. 
Zdražení si vyžádají změny v pro-
jektu, které mají vyřešit problémy 
se spodní vodou a podložím. Hala 
dostane pevnější podlahu, jiný sys-
tém drenáže a upraví se také vstup-
ní trakt.

Jestli je ale zvýšení ceny koneč-
né, není jisté. „Záruka není. V pří-
padě, že by se nepodařilo vyjednat 
tuto částku se stavební fi rmou, tak 
budeme muset svolat nové zastu-
pitelstvo,“ uvedl vedoucí majetko-
vého odboru boskovické radnice 
Pavel Musil.

Stavbu haly na rohu Slovákovy 
a Bílkovy ulice město zastavilo 
v polovině února. Část staveniště 
totiž zaplavila spodní voda. Kvů-
li stavbě se ve městě uskutečnilo 
referendum. Náklady se původně 
měly pohybovat kolem čtyřiceti 
miliónů korun bez DPH.  (moj)

Lidé se podívají do nepřístupných 
jeskyní i na tavbu železa

Adamov - Josefovské údolí u Adamova v sobotu 24. května  hostí 
tradiční Setkání ve střední části Moravského krasu. Čtrnáctý ročník náv-
štěvníkům nabídne prohlídku běžně nepřístupných míst i ukázky dávných 
řemesel. Hlavní program se bude odehrávat v areálu Staré huti, kde se 
uskuteční tavba v replice historické železářské pece, a kde budou své umě-
ní předvádět rozliční řemeslníci. Po celý den budou mimořádně otevřené 
jeskyně Stará drátenická a Býčí skála. Kromě toho si mohou návštěvníci 
prohlédnout také Světelský oltář v Adamově, zahradu zámku a kryptu kos-
tela ve Křtinách či jeskyni Výpustek s kdysi přísně utajovaným protiato-
movým vojenským krytem. Setkání ve střední části Moravského krasu se 
koná od půl desáté dopoledne do sedmnácti hodin.  (moj)
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Knihy z fary odnášela 

pomahačka, chtěla samopal
K K

Rychlík usmrtil 
mladého muže

Spešov - Do statistik přiby-
la další oběť srážky s vlakem. 
V neděli 4. května krátce před 
tři čtvrtě na devět večer rychlík 
srazil a usmrtil třiatřicetileté-
ho muže mezi stanicemi Rájec-
Jestřebí a Dolní Lhota. „Muž na 
místě podlehl vážným zraněním, 
která při střetu s projíždějícím 
rychlíkem utrpěl. Cizí zavinění 
bylo vyloučeno, okolnosti úmrtí 
policisté dále prošetřují,“ uvedla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková. Nehoda omezila pro-
voz na trati mezi Brnem a Českou 
Třebovou. V místě neštěstí vla-
ky projížděly po jedné ze dvou 
kolejí. Na Blanensku se jedná 
o druhou smrtelnou nehodu na 
železnici za poslední měsíc. Už 
15. dubna asi hodinu před půlno-
cí usmrtil vlak nedaleko Spešova 
sebevraha. Ten samý den v pod-
večer navíc málem rychlík srazil 
sedmasedmdesátiletého muže 
na přejezdu v Rájci-Jestřebí. 
Událost zachytila bezpečnostní 
kamera.  (moj)

V koupelně
domu v Lysicích 

hořelo
Lysice - Hasiči v neděli 

4. května krátce po šesté hodině 
ráno vyjeli k požáru v rodinném 
domku v Lysicích. Oheň se rozší-
řil v koupelně. K likvidaci požáru 
v domku v ulici Potoky dorazilo 
pět jednotek. Zásah trval asi hodi-
nu. 

„Hasiči v dýchacích přístro-
jích uhasili požár jedním vodním 
proudem. Přetlakovým ventiláto-
rem vyvětrali zakouřené prostory. 
Pomocí termokamery vyhledáva-
li skrytá ohniska,“ popsal mluv-
čí jihomoravských hasičů Jan 
Dvořák. Škoda, která při požáru 
vznikla, se odhaduje na padesát 
tisíc korun. Přesnou příčinu určí 
vyšetřovatel.  (moj)

Opilý řidič 
naboural 

do zdi
Žďárná - Až ve zdi rodinné-

ho domku ve Žďárné skončila 
v pátek 2. května jízda opilého 
dvacetiletého muže. Řidič a jeho 
tři spolujedoucí utrpěli lehká zra-

nění. Mladík ve Škodě Felicia jel 
kolem desáté večer podle policie 
příliš rychle ve směru od Bosko-
vic. Ve Žďárné dostal v zatáčce na 
mokré vozovce smyk, vyjel mimo 
silnici a narazil do zdi domku. 
„Jak se ukázalo, řidič navíc use-
dl za volant značně pod vlivem 
alkoholu. 

Při dechové zkoušce nadýchal 
1,77 promile alkoholu,“ upřes-
nila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková. Při nehodě utrpěl 
řidič a další tři lidé, kteří cesto-
vali v autě, lehká zranění a skon-
čili v nemocnici. Vzniklá škoda 
se odhaduje na sedmdesát tisíc 
korun.  (moj)

Zloděj okradl
sportovce

Blansko - Sportovního a sou-
těžního zaujetí sportovců využil 
ve čtvrtek 8. května v dopoledních 
hodinách neznámý zloděj. Místo 
toho, aby se na závodech v aero-
biku v Blansku v hale choval 
sportovně a fandil, využil toho, 
že soutěžící nechali neuzamče-
nou klubovnu a pobral jim odtud 
zejména osobní věci. Nejméně 
třem lidem vzal peníze, doklady 
včetně platebních karet. Podle 
zjištění policie je pravděpodob-
ně okradených ještě více, někteří 
měli přijít i o oblečení. V součas-
né době je tedy škoda předběžně 
vyčíslena na necelých deset tisíc 
korun. Neznámý pachatel je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku.  (hrr)

Z garáží 
zmizely věci

Boskovice - Nepříjemné pře-
kvapení čekalo hned na několik 
majitelů garáží na různých mís-
tech v Boskovicích. Navštívil je 
totiž v době od konce dubna do 
neděle 4. května dosud neznámý 
zloděj. Vypáčil zámky na vratech 
a odnesl si rozličné věci, které se 
mu hodily. Z první garáže zmi-
zela sekačka na trávu, akumulá-
tor a kilogram měděných drátů. 
Z další garáže pak zloděj uko-
řistil čtyři kusy nových a čtyři 
kusy použitých pneumatik včetně 
disků a sadu šroubováků. Ve tře-
tí pak vzal majiteli křovinořez, 
značkové lyžařské boty a brusku. 
Celkově tak při vloupáních vznik-
la škoda za téměř pětadvacet tisíc 
korun.  (hrr)

Nedal přednost
a boural

Blansko - Srážkou skončila 
riskantní jízda dvaadvacetileté-
ho mladíka, který nedal přednost 
Škodě Octavii jedoucí po hlavní 
silnici. K nehodě došlo ve čtvr-
tek 1. května kolem třetí hodiny 
ráno v Blansku v křižovatce ulic 
9. května a L. Janáčka. Zatímco 
u řidiče škodovky byla dechová 
zkouška negativní, mladíkovi za 
volantem fordu naměřili přivo-
laní policisté 1,15 promile alko-
holu. Opilý řidič vyvázl s lehkým 
zraněním. Na vozidlech dosáhla 
předběžná škoda částky osmdesát 
tisíc korun. Mladý šofér je pode-
zřelý z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, 
u soudu mu hrozí až tři léta odnětí 
svobody.  (hrr)

Michal Záboj

Křtiny, Blansko - Kriminalis-
tům se podařilo rozluštit případ 
historických knih, které zmize-
ly z fary ve Křtinách. Z krádeže 
vzácných tisků je podezřelá 
šestatřicetiletá žena.

Údajná pachatelka pomáhala 
přímo na faře. Věděla tak, kde 
jsou klíče i samotné knihy. Odná-
šela je přitom několik měsíců. 

„Žena knihy vynášela postup-
ně od léta minulého roku. Pak je 
rozprodávala dalším lidem, kteří 
je potom nabízeli na internetu,“ 
uvedl blanenský kriminalista 
Leopold Šindelář.

Motivem ženy měly být peníze. 
Policistům řekla, že chtěla své-
mu manželovi koupit jako dárek 
samopal z druhé světové války, 
který vyšel na sto tisíc korun. 

Pachatelka je nyní podezřelá 
z trestného činu krádeže. „Vzhle-
dem k tomu, že způsobila znač-
nou škodu, hrozí jí trest odnětí 
svobody až na osm let,“ podotkla 
blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková s tím, že do případu jsou 
nejspíš zapletení ještě další dva 
muži ve věku čtyřiačtyřicet a tři-
cet let, kteří od ženy knihy přebí-
rali a dál prodávali.

Policistům se podařilo zajistit 
přes čtyřicet historických tisků. 
Mezi nimi je například vydání 
děl svatého Cypriána z Basileje 
z roku 1519 nebo kázání svaté-
ho Bernarda z Clairvaux vydaná 
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v Lyonu v roce 1512. Vzácností 
pak je i nalezená česká Bible z roku 
1570 nakladatele Jiřího Melantri-
cha z Aventina. Další knihy pochá-
zejí převážně z 18. století.

Z křtinské fary ale podle brněn-
ského biskupství mělo zmizet 
dohromady asi sedmdesát knih 
v hodnotě přes půl miliónu korun. 

Pátraní po vzácných tiscích tak 
stále pokračuje.

Kromě věcí ze Křtin policis-
té při domovních prohlídkách 
nalezli ještě další historické knihy 
a předměty, mezi nimi i Kutno-
horskou bibli z konce patnáctého 
století. U většiny věcí se ale zatím 
neví, odkud pocházejí.

K rozluštění případu přispěla 
výzva policie zveřejněná v médi-
ích. Po ní se totiž ozval kněz 
z východních Čech, který si vši-
ml, že se knihy popsané policií 
prodávají na internetu. Blanen-
ským kriminalistům pomohli také 
kolegové z krajského ředitelství 
a z Přerovska.

Michal Záboj

Blansko - Kriminalisté roz-
prášili gang výrobců pervitinu. 
Jedenáct lidí podle vyšetřovatelů 
vyrábělo drogu ve čtyřech bytech 
v různých částech města Blanska 
a také v jednom z rodinných dom-
ků.

Při domovních prohlídkách 
a rozsáhlém zatýkání asistova-
la Zásahová jednotka. Ve dvou 
bytech policisté objevili komplet-
ní varny pervitinu. 

„Kromě nich byly v bytech 
nalezeny ještě další věci ke kom-
pletaci třetí varny. Čtvrtou varnu 
pak pachatelé trestné činnosti 
policii vydali dobrovolně,“ upřes-
nila blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková. 

V bytech policisté zajistili 

Policie zadržela gang, který 
v Blansku vyráběl pervitin

i větší množství blistry s anabo-
lickými steroidy, vyrobený pervi-
tin a také marihuanu. „Mimo drog 

a léků se v obytných prostorách 
našlo i množství věcí pocházející 
z majetkové trestné činnosti. Jed-

nalo se například o tři jízdní kola, 
soupravu bicích nástrojů a další 
věci,“ dodala policejní mluvčí.

Mezi zadrženými byl i muž, 
který nenastoupil do výkonu tres-
tu. Když pro něj kriminalisté při-
šli, snažil se před nimi ukrýt do 
úložného prostoru postele. Muž 
je už ve vězení.

Další tři ze zadržených jsou ve 
vazbě. Dva muži ve věku šesta-
dvaceti a osmadvaceti let a jedna 
žena ve věku třiadvaceti let se 
budou zodpovídat před soudem 
z trestného činu nedovolené výro-
by a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami. 
Dvěma mužům hrozí trest odnětí 
svobody až na deset let, ženě pak 
na pět let. 

Policisté nevylučují, že další 
obvinění přibydou.

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR

Stavba nové křižovatky u Lipůvky skončila, 
auta už projedou bez omezení

Lipůvka - Křižovatka u Lipův-
ky je hotová. Minulý týden v úterý 
začala místem, kde dřív stával kru-
hový objezd, projíždět první auta.

Provizorní kruhový objezd, který 
v místě vznikl v roce 2006, nahra-
dila klasická křižovatku ve tvaru T. 
Pro lepší průjezdnost ji doplnily 

odbočovací pruhy na Blansko ve 
směru od Brna i od Svitav. Řidiči 
jedoucí od Blanska mají při odbo-
čování vlevo k dispozici připojo-
vací pruh. Auta ve směru na Brno 
projíždějí pruhem odděleným beto-
novou zábranou. 

Přestavba křižovatka, která trva-

la čtrnáct dnů, přišla na necelý 
deset miliónů korun. Investorem 
bylo Ředitelství silnic a dálnic. 
Změna má zlepšit průjezdnost sil-
nice I/43 u Lipůvky. Na bývalém 
kruhovém objezdu se ve špičkách 
tvořily kolony a zácpy. 

Po silnici I/43 z Brna do Svitav 

projede denně v obou směrech při-
bližně dvacet tisíc aut. V budoucnu 
ji má nahradit rychlostní komuni-
kace R43. Její stavba je však zatím 
v nedohlednu. Premiér Bohuslav 
Sobotka (ČSSD) při nedávné náv-
štěvě Blanska slíbil, že vybudování 
silnice urychlí.  (moj)

Zábava. Blanenš   profesionální hasiči otevřeli uplynulou sobotu dveře své stanice pro veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí největší 
požární stanici v okrese. Na své si přišli dospělí i dě  . Pro fanoušky požární techniky byla připravena prohlídka vybavení,   odvážnější se mohli 
nechat vyvézt plošinou a prohlédnout si Blansko z výšky. O zábavu dě   se postaral dráček Hasík. Nejmenší návštěvníci si mohli vyzkoušet například 
hašení nebo se podívat do kabin hasičských aut. (video na izrcadlo.eu) Foto Radim Hruška

Zachraňovali 
tonoucího ve 

Křetínce
Letovice - K záchraně tonou-

cího člověka vyjížděli v sobo-
tu 10. května krátce po poledni 
hasiči na vodní nádrž Křetínka 
u Letovic. Tonoucího muže, se 
kterým se převrátila loď, zachra-
ňovali profesionálové z Bosko-
vic a letovičtí dobrovolní hasiči. 
Společnými silami dostali muže 
na břeh, kde ho předali zdravot-
níkům. Následně zajistili i pře-
vrácenou loď. Fotoreportáž na 
izrcadlo.eu.  (hrr)

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY 

DENNĚ NA 
izrcadlo.eu

 Foto Policie ČR Foto Policie ČR

 Foto 2x SDH Letovice Foto 2x SDH Letovice

 FotoHZS JmK FotoHZS JmK



Svatební zvyky jsou opět 
v módě. Mnoho starých sva-
tebních zvyků pochází z 
předkřesťanské doby. Co nám 
dnes připadá originální nebo 
vtipné, mělo tenkrát hluboký 
smysl a bylo bráno naprosto 
vážně, jiné měly spíš symbo-
lický charakter. Zvyky mohou 
slavnost oživit a dodat jí tu 
správnou atmosféru a koneč-
ně 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-

boliku je uvedený svatební 
zvyk dodnes velmi rozšířen.

Zkouška ženicha 
Na prahu nevěstina domu 

měl ženich někdy přichys-
taný špalek se sekerou a lá-
hev vína. Chopil-li se sekery, 
bylo to dobré znamení: 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 přinášejí štěstí a že 

společným zametáním novoman-
želé prokáží vůli spolupracovat a 
jejich manželství pak bude har-
monické.

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. Přátelé 
novomanželů unesou nevěstu. 
Pokud ji ženich nenajde, musí 
zaplatit výkupné. 

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

Od rozbíjení talířů po únos nevěsty. 
Svatební zvyky jsou stále oblíbené

Lysice

25.5.2014 
od 12 hod.

r e g i o n á l n í  n o v i n y

BoskovickoBoskovicko

  kosmetický salón

V rámci péče o Vaši pleť Vám 
nabízíme tyto služby:

kosmetické služby• 

permanentní prodlužování řas• 

epilace horkým voskem• 

permanentní make-up• 

 Tel.: 774 504 669  e-mail: sevcte@seznam.cz

www.framesi.xf.cz

Provozovny:

Rájec-Jestřebí

Boskovice

Provozní doba:

objednávky na zavolání

Oční op  ka B.ON op  k v Blansku nabízí:
dioptrické a sluneční obruby•  
kontaktní čočky a roztoky • 
doplňkový sor  ment (pouzdra, čis  cí prostředky na brýle...)•  
opravy a servis brýlí• 
WiFi připojení• 

Tel.: 516 833 500  Mobil: 601 362 461
www.bonop  k.cz

Lysický zámek přivítá Svatební 
show, novinkou bude svatba live

Lysice - Již potřetí, tentokrát v neděli 25. květ-
na od 12 hodin, budou v zámecké zahradě Stát-
ního zámku Lysice kralovat na tři desítky nevěst 
a několik stovek snoubenců a zájemců o vše, co 
se týká svatebních obřadů. Odehraje se tam totiž 
Svatební show.

Chybět nebudou ani ukázky líčení a účesů, 
nabídky svatebních fotogra ií, oznámení, hud-
by, cukroví, dopravy nebo i míst k uspořádání 
svatebních hostin. Ke svatbě jistě patří i květiny, 
svatební kytici představí nejen květinové studio 
Aneta, jehož um potvrdil i titul Nej svatební kyti-
ce roku 2013.

Inspirací budou jistě i dvě módní přehlídky, a to 
nejen svatebních šatů, ale také obleků či doplňků 
pro ženichy a doprovod snoubenců, tedy družiček 
i společenských šatů.

Letos je připravena rovněž neobvyklá udá-
lost, a to svatba live. Před diváky se tedy ode-
hraje skutečná svatba, kdy snoubenci byli vybráni 
z třiceti párů zájemců o nezvyklý obřad.

Program: 12 hod. - otevření svatebního veletr-
hu (trvá po celou dobu, až do 17 hod.), 14 hod. - 
svatba live, 14.50 hod. - módní přehlídka I., 15.20 
hod. - módní přehlídka II., 16.05 hod. - losování 
cen, 17 hod. – ukončení.

služby

RESTAURACERESTAURACE
HOŘICEHOŘICE

Pohodové posezení, 
poctivá kuchyně.
tel.: 725 972 030

www.restauracehorice.blansko.net

V galerii se sešli žáci malíře Načeradského
Michal Záboj

Blansko - Galerie města Blan-
ska hostí novou výstavu nazva-
nou Banzai, Mistře!. Expozice, 
která potrvá do 30. května, je po-
ctou malíři Jiřímu Načeradskému 
k jeho nedožitým pětasedmdesá-
tým narozeninám. 

V galerii představuje své ob-
razy jednadvacet výtvarníků. 
Všechny spojuje to, že absolvo-
vali ateliér Monumentální malby 
AVU v Praze nebo ateliér Figurál-
ní malby FaVU VUT v Brně, kde 
Jiří Načeradský působil.

„Výběr vychází z výstavy, kte-
rá se konala k Načeradského se-
dmdesátce. Všechny malíře také 
spojuje to, že se jako hlavnímu 
zaměstnání věnují intenzivní 
malbě,“ říká kurátorka blanenské 
galerie Olga Fryčová Hořavová. 

Společným znakem vystave-
ných obrazů jsou i fi gurální mo-
tivy a velké formáty. Díla pak do-
provázejí krátké texty a vzpomín-

ky autorů na Jiřího Načeradského 
včetně vysvětlení názvu expozice 
Banzai, Mistře!.

„Někteří malíři namalovali pro 
blanenskou výstavu nový obraz. 
Jiní udělali výběr toho, co cítili, 

že se na výstavu hodí a některé 
obrazy prostě profesor Načerad-
ský pochválil,“ dodává kurátor-
ka.

Původně měl v blanenské ga-
lerii vystavovat sám Jiří Nače-
radský. Těsně před vernisáží ale 
zemřel. Profesor Jiří Načeradský 
(1939 – 2014) byl malíř grafi k, 
vysokoškolský pedagog a vý-
znamný představitel českého mo-
derního malířství. Jeho díla jsou 
charakteristická především za-
měřením na lidské tělo a postavy, 
časti s erotickým podtónem. 

Na výstavě v Galerii města 
Blanska vystavují Josef Bolf, 
Roman Trabura, Lubomír Typlt, 
Zbyněk Sedlecký, Dan Trantina, 
Micl, Roman Šafránek, Eliška 
Jakubíčková, Irena Křivánková, 
Marta Morice, Jana Kasalová, 
Dita Perrier, Bára Lungová, Len-
ka Pilařová, Jan Spěváček, Lukáš 
Orlita, Pavel Matyska, Jiří Ku-
děla, Libor Veselý, Milan Kubeš 
a Jiří Pikous.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Publikace Blanenský 
chodec popisuje 

místa, lidi i události
Blansko - V Blansku vyšla nedávno zbrusu nová publikace, která se 

věnuje historicky zajímavým místům a osobnostem města. Blanenský 
chodec autora Pavla Svobody přináší netradiční pohled na pamětihod-
nosti i méně známé události. 

Publikace obsahuje řadu fotografi í. Její první část čtenáře seznamuje 
s historickými budovami, památníky, pamětními deskami a osobnost-
mi. 

„Kromě nezbytných historických faktů se moje kniha zabývá i lidmi. 
Zajímavými, známými i zapomenutými. Těmi, kteří se ve městě naro-
dili, případně mají k městu vztah, každopádně však v Blansku zane-
chali své stopy,“ přidává podrobnosti o knižní novince její autor Pavel 
Svoboda.

V dalších částech se publikace věnuje blanenským živnostem a při-
náší také chronologicky seřazené významné letopočty a události v ži-
votě města. 

„Závěr knihy pak čtenáře upoutá částí pod názvem Zajímavosti, 
kuriozity a věci neobvyklé a statí Když se v Blansku řekne,“ dodává 
Pavel Svoboda.

Kniha vyšla v nákladu dvou set kusů. K dostání je v Galerii a an-
tikvariátu Jonáš Blansko, v Blanenské informační kanceláři Blanka 
a v Obchůdku pro děti Blansko v Bezručově ulici.  (moj)
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Seriál soutěží v požárním 

útoku startuje

Terra Kunstat představuje tvorbu 
keramiků z Kunštátu a okolí

K   

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Pří-
znivci hasičského sportu by měli 
zpozornět. V neděli 25. května 
totiž v Žernovníku odstartuje již 
dvanáctý ročník Velké ceny Bla-
nenska v požárním útoku. For-
mát celého seriálu zůstává stejný 
jako v loňském roce. Uskuteční 
se tedy dvanáct bodovaných sou-
těží.

Podle předsedy Velké ceny 
Blanenska Martina Koutného se 
pro letošek výrazně nezměnila 
pravidla ani hlavní sponzor, kte-
rým zůstal Pivovar Černá Hora. 
Jedinou výraznější změnou tak 
je absence soutěže v Lysicích, 
kterou v pořadatelství nahradil 
Ostrov u Macochy, kde se závod-
níci můžou těšit na zbrusu novou 
travnatou trať.

„Příprava na letošní ročník 
je v plném proudu. Mírná zima 
umožnila začít dříve trénovat, 
čehož využila řada týmů. Před 
samotným startem navíc týmy 
z okresu absolvují několik závo-
dů. Již tradiční generálkou je 
například závod v Litavě, kam se 
pravidelně sjíždí velké množství 
družstev startujících ve Velké ceně 
Blanenska,“ upřesnil Koutný.

V loňském roce opanovaly cel-
kové pořadí velké ceny v mužích 
Černovice, v ženách byly nejlep-
ší závodnice ze Sychotína. Boje 
ale trvaly až do konce a o cel-
kových vítězích se rozhodlo až 

v posledním kole. Jak se bude 
vyvíjet letošní pořadí seriálu, 
ukáží už první kola. 

„V mužích by mohl bodovat 
Žernovník, kterému se výborně 
povedla druhá polovina loňské-

ho seriálu. Do bojů o přední příč-
ky by mohly zasáhnout i mladší 
týmy jako je Obora nebo Váža-
ny. V ženách je stálicí družstvo 
Sychotína, dál si netroufám tipo-
vat,“ doplnil Martin Koutný.

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

P   
Osmá schůze poslanecké sněmovny byla zahá-

jena 29. dubna a byly na ní mimo jiné projednány 
a odsouhlaseny vládní návrhy zákonů jako jsou:

1) návrh zákona o odpadech, ve kterém jde 
o implementaci směrnice EU do právního řádu 
ČR. V tomto případě již běží řízení o porušení 
smlouvy EU za nedodržení lhůty za začlenění do 
českého právního řádu a poslanecká sněmovna 
zákon postoupila do 2. čtení a zkrátila lhůtu pro 
řádné projednání o 30 dní.

2) vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, který vrací systém 
valorizací penzí jak fungoval dříve a pro rok 2015 má speciální opatření 
spočívající v průměrném růstu důchodů o 207,- Kč. 

3) vládní návrh zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 
který řeší výpadek příjmů nemocnic z titulu zrušení poplatku za pobyt 
v nemocnici. Návrh byl schválen v 1. čtení tak, aby zákon nabyl účin-
nosti k 1. 7. 2014 a nemocnice získaly tím pádem navýšení na počátku 
II. pololetí.

4) vládní návrh zákona o potravinách byl projednán ve druhém čtení 
s tím, že došlo k dohodě mezi ministerstvem zemědělství a zdravotnictví 
ohledně kompetencí v kontrolní činnosti s tím, že zůstává zachována 
kontrolní kompetence pro hygienickou službu jak bylo požadováno.

Dne 7. 5. se uskutečnila mimořádná 9. schůze poslanecké sněmov-
ny, kde byl odsouhlasen vládní návrh zákona na urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Tento návrh řešil navýšení 
výkupních cen zemědělských pozemků především pro výstavbu dálnic, 
které se dle stávajícího zákona vykupují v řádu 8 až 35 Kč. Návrh před-
pokládá navýšení na osminásobek a v případech zvlášť zřetele hodných 
až na šestnáctinásobek. 

Z perliček z jednání 8. schůze bych zmínil požadavek jednoho kole-
gy poslance na to, aby vystoupení prvního vícepremiéra pana Andreje 
Babiše bylo tlumočeno do českého jazyka s odůvodněním, že jeho hat-
matilce není rozumět. Dále poslanec Miroslav Kalousek navrhoval paní 
místopředsedkyni Jermanové, aby vstoupila do pozice čestné místopřed-
sedkyně sněmovny proto, že řízení sněmovny nezvládá.

 Lubomír Toufar, poslanec za ČSSD

Radim Hruška

Kunštát, Rudka - Již potřetí si 
mohou lidé na výstavě Terra Kun-
stat prohlédnout práci keramiků 
z Kunštátu i okolí. Tentokrát hostí 
expozici areál Jeskyně Blanických 
rytířů v Rudce.

„Akci vnímám také jako pří-
ležitost k setkání keramiků. Je 
tady hodně místních a samozřejmě 
jsme pozvali i některé přespolní. 
Všichni se známe, a je to pro nás 
dobrá šance si popovídat. Normál-
ně má totiž každý spoustu práce 
a času na setkávání příliš není,“ 

přiblížila jedna z vystavujících 
akad. sochařka Petra Hluštíková.

Jednotlivé exponáty jsou umís-
těné ve venkovních prostorách 
v areálu jeskyně, čemuž byla 
přizpůsobena i jejich výroba. 
„Všechny jsou pálené na vysokou 
teplotu, takže mohou být umístě-
né v exteriéru. Do jeskyně chodí 
hodně dospělých a dětí, proto jsme 
se snažili jednotlivé exponáty zafi -
xovat tak, aby se jim nic nestalo,“ 
doplnila Petra Hluštíková.

Terra Kunstat bude v areálu Jes-
kyně Blanických rytířů k vidění 
v otevírací době do 8. června. Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Blansko - Blanenská charita 
vydala obrázkový česko-mongol-
ský slovník pro děti. Nová publi-
kace má jednoduchou formou nau-
čit děti cizinců základům češtiny. 

V Blansku a okolí žije a pracuje 
početná komunita Mongolů. Slov-
ník chce charita distribuovat do 
školských zařízení, která mongol-
ské děti navštěvují. Dostanou se 
ale i přímo do rodin. 

„Děti chodí do škol a snaží se 
naučit co nejlépe česky. Nic jiné-
ho jim totiž nezbývá, aby ve škole 

uspěly. Slovník je jedna z věcí, 
které jim mohou start usnadnit,“ 
říká zástupkyně ředitelky blanen-
ské charity Blanka Bendová. 

Slovník, který vytvořily pracov-
nice zařízení, obsahuje základní 
slovíčka. Děti seznamuje s tím, 
jak se nazývají v češtině například 
barvy, číslovky, pozdravy, ale také 
členové rodiny, druhy potravin či 
domácí zvířata. Slova v češtině 
a mongolštině doplňují obrázky. 

Vydání publikace je součástí 
půlročního projektu blanenské 

charity Jak se žije cizincům, kte-
rý zahrnuje také několik akcí pro 
širokou veřejnost. Všechny si kla-
dou za cíl zlepšit vztahy mezi vět-
šinovou společností a mongolskou 
komunitou. 

„Projekt má za úkol lidi sezná-
mit s tím, že tady jsou cizinci, že 
je dobré s nimi vycházet, a že je 
taky dobré si všímat jejich odliš-
ností nejenom v tom, že nám ně-
čím vadí, ale že nás mohou i něco 
naučit, a že mají nějaké svoje 
zvyklosti, které nám mohou přijít 

zajímavé, a v lecčems se od nich 
můžeme i poučit,“ dodává Blanka 
Bendová.

V rámci projektu se chystá ješ-
tě happening, česko-mongolský 
koncert a multikulturní akce Hurá 
na prázdniny. Projekt podpořila 
Evropská unie z Fondu pro integ-
raci státních příslušníků ze třetích 
zemí a ministerstvo vnitra. V Blan-
sku a blízkém okolí žije podle úda-
jů z blanenské charity kolem šesti 
stovek Mongolů. Odhaduje se ale, 
že konečné číslo je vyšší.  (moj)

Nový obrázkový slovník naučí mongolské 
děti základům češtiny

Pro mnohé myslivce je květen považován za měsíc, kdy je zahájena 
nová lovecká sezóna. Od 16. května je totiž povolen lov srnců. Mys-
livci se ale nebudou věnovat pouze lovu. Ten je u většiny považován 
za jakousi odměnu za práci v péči o zvěř. V honitbách se dokončují 
úklidy a dezinfekce krmných zařízení po skončené zimě. Některá zaří-
zení bude potřeba opravit, jiná zlikvidovat a nahradit zařízením no-
vým. V tomto měsíci začíná spárkatá zvěř klást mláďata, hnízdí ptáci  
a zajíci mají druhé vrhy. Všichni, kteří se v tomto čase pohybují v pří-
rodě, by se měli chovat obzvláště ohleduplně. Ne každé mládě, které 
nalezneme v přírodě samotné, je opuštěné. Matka bývá obvykle někde 
opodál. Proto je potřeba na mládě nesahat a místo nálezu co nejdříve 
opustit. Pokud se opravdu stane, že mládě je opuštěné, tak o místě nále-
zu informujte myslivce z dané honitby, popřípadě ochránce přírody. 
V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení jarních pícnin. Proto 
bude možné častěji na loukách spatřit myslivce se psy, jak procházejí 
kultury a snaží se vyhnat zvěř, nebo jak v těchto plochách rozmísťu-
jí různé plašiče a pachové ohradníky, kterými se snaží minimalizovat 
škody na zvěři.  Jaroslav Zelený, 

 jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko

Blansko - Jezírko v zámeckém 
parku v Blansku má pro naše kon-
činy netypické obyvatele. V ryb-
níčku přežívá několik cizokraj-
ných želv. Podle odborníků je do 
vody nejspíš vypustili nezodpo-
vědní chovatelé. 

Zpráva, že v jezírku žijí želvy, 

se už rozkřikla po městě. Každý 
den se najde několik zvědavců, 
kteří se na neobvyklou atrakci při-
jdou podívat. V jezírku žije něko-
lik jedinců. Jeden z nich byl určen 
jako želva nádherná.

Do jezírka želvy nejspíš vypus-
tili chovatelé. „Lidi si koupí 

V jezírku v zámeckém parku žijí želvy
malinkou želvu a až doroste, tak 
je přestane bavit. Dřív se dávaly 
do zoologické zahrady, teď je lidi 
pouštějí do řek a do rybníků,“ říká 
majitel blanenské prodejny Aqua-
zoo Zdeněk Konečný, který sám 
želvy prodává.

S nezodpovědností chovatelů 
se setkávají také rybáři. Stává se, 
že při výlovu rybníků jim v sítích 
uvíznou i želvy. „Je to bezohled-
nost lidí, kteří si pořídí želvu a bez 
soucitu ji pustí do rybníku,“ podo-
týká předseda Místní organizace 
Moravského rybářského svazu 
Blansko Jan Pleskač.

Želva nádherná pochází z Ame-
riky a ve volné přírodě je tak nepů-
vodním druhem. V našich pod-
mínkách ale dokáže bez problé-
mu přežít zimu. Živí se hmyzem, 
rybami a nepohrdne ani vajíčky 
ptáků.  (moj) Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

ŠKODA sraz Moravský kras se 
uskuteční již podeváté

Blansko - Sraz Moravský 
kras je tradiční akcí na blanen-
sku již od roku 2002 a na rozdíl 
od jiných srazů je nabitý sou-
těžemi a závody, také patří do 
mezinárodního poháru srazů. 
Zveme všechny příznivce znač-
ky ŠKODA, zejména pak maji-
tele starších vozů!

Letošní ročník se uskuteč-
ní v termínu 20. až 22. června 
v Blansku – Češkovicích (rekre-
ační zařízení Vyhlídka, Těchov 
158, 678 01 Blansko – možnost 
ubytování), registrace bude probíhat v pátek od 18:00 a v sobotu do 9:00 
hodin. Přijet je možné už v pátek a zúčastnit se tak speciální části progra-
mu srazu „nAOS“ noční automobilové orientační soutěže.

Na místě bude k dispozici občerstvení a zábava. Program srazu je 
sestaven tak, aby měl pozitivní vliv na znalosti a schopnosti řidiče, jako 
jsou ovládání a odhad řízení vlastního vozu, zvládání krizových situací, 
trénink dopravního provozu a dopravní gramotnosti.

Konkrétní program je vždy malým překvapením, nicméně tradičně 
se objevují disciplíny jako automobilová orientační soutěž, hodnocení 
osobnosti a automobilu srazu, soutěže zručnosti, sprinty a jiné. Nezapo-
mínáme ani na případné spolujezdkyně ženy, pro které je vždy připrave-
na jedna extra soutěž.

Více informací a podrobností se dozvíte na webu: http://www.sko-
dadobrodruh.cz nebo u kontaktní osoby PR mangera: Ing. Miroslav 
Martinek I +420 731 225 731 I skoda.dobrodruh@gmail.com.  (hrr)

Pamětník: V Blansku se 
klapalo ještě po válce

V minulém čísle Zrcadla jsme psali o obnovené tradici velikonočního 
klapání v Blansku. Podle pořadatelů průvod s klapačkami naposled vyšel 
v roce 1939. Ozval se nám ale pamětník, který uvádí, že ve městě se 
klapalo ještě po válce. 

„Jako pamětník, který bydlel v Blansku v letech 1946 až 1949, musím 
poopravit  časový údaj o prodlevě, neboť jsem osobně byl přítomen kle-
pání v Blansku, a to buď v roce 1948 nebo dokonce v roce 1949. Přesně 
to nemohu určit, ale zcela určitě to bylo v tomto rozpětí. Na podzim 
1947  jsem nastoupil do 1. třídy chlapecké školy na dnešní Rodkovské-
ho ulici a  29.5. 1949 jsem byl u prvního přijímání. Průvod začínal od 
kostela sv. Martina na Starém Blansku, přešel trať a šel po Rožmitálce. 
Na rohu náměstí mi klapačka praskla a tím moje klepání pro daný rok 
skončilo. Věřím, že v Blansku žije určitě řada těch, kteří v tomto období 
byli aktivními klepači.“  doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc., Brno

Obce soutěží 
o titul Vesnice 

roku 2014
Blanensko a Boskovicko - Cel-

kem 306 obcí z celé České repub-
liky se přihlásilo do jubilejního 
dvacátého ročníku soutěže Vesni-
ce roku.

Nechybí mezi nimi ani zástup-
ci našeho regionu. Přihlášku do 
soutěže podaly Cetkovice, Křtiny, 
Rudice a Vísky.

Květen a červen budou ve zna-
mení hodnocení krajských kol. 
Přihlášené navštíví krajská hod-
notitelská komise, která se zaměří 
hned na několik kategorií. 

Vítězná obec krajského kola 
postoupí do kola celostátního, 
které proběhne od 31. srpna do 
6. září. 

Soutěž Vesnice roku se poprvé 
uskutečnila v roce 1995.  (hrr)



Radim Hruška

Vísky - Agrocentrum Ohrada 
ve Vískách připravilo zajíma-
vou novinku. U příležitosti prv-
ního výročí fungování tamního 
vesnického pivovaru otevřeli ve 
Vískách pro návštěvníky pivní 
lázně.

„Jedná se o zařízení, které 
má sloužit hlavně k regeneraci, 
odpočinku a celkovému zklid-
nění organizmu. Pro fungování 
lázní využijeme našeho pivova-
ru a jeho produktů. Procedura 
je vhodná hlavně pro lidi, kteří 
si chtějí odpočnout a relaxovat. 
Procedury probíhají ve dvou spe-
ciálních modřínových vanách,“ 
přiblížil majitel Karel Kamba 
s tím, že pivní koupel spojená se 
zábalem je vhodná například na 
zmírnění projevů revmatizmu či 
k regeneraci pokožky.

Samotná procedura probíhá 
tak, že po uvítání pivním speciá-
lem následuje relaxace v koupe-
li, která je dlouhá dvacet až třicet 
minut. Jedná se o vířivku se spe-
ciálním složením lázně. Poté ná-
sleduje relaxace na lehátku, kde 
klienti dostanou rašelinový nebo 
parafínový zábal, aby se tělo 
prohřálo. Koupel obsahuje pivo, 
pivní přísady a kosmetiku. Až na 
kosmetiku jsou všechny přísady 
domácí produkce.

Vesnický pivovar v agrocentru 
Ohrada oslavil rok fungování. 
V rámci výročí byla k ochutnání 
připravena speciální piva. Stan-
dardně ale nabízí tři výrobky - 
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Ohrada ve Vískách nabízí 
nové lákadlo - pivní lázně

Š ...

Michal Záboj

Boskovice - Spanilou jízdou 
centrem Boskovic vyvrcholil 
tradiční Jarní sraz Velorexů. Na 
osmnáctý ročník setkání dorazilo 
127 tříkolových vozítek. 

Na Masarykovo náměstí Velo-
rexy přijely v několika vlnách po 
desáté dopoledne. Závěrečnému 
defilé a představení vozítek při-
hlížely stovky lidí. 

„Většinou jezdí to zdravé já-
dro. Jsou zde i velorexáři, kteří 
absolvovali všech osmnáct roč-
níků. Jsou to lidi od dělníků po 
právníky, ale tady jsme všichni 
stejní,“ říká Tomáš Kostík z po-
řádajícího boskovického Velo-
rex týmu Zlatá Růže a na otáz-
ku, v čem tkví kouzlo vozítek, 
se smíchem odpovídá: „Zkus to 
a uvidíš. Jak se říká, autem se 
přepravuješ, velorexem jedeš.“

Jedním z hlavních bodů srazu 

Autem se přepravuješ, velorexem 
jedeš, říká pořadatel srazu

byl sobotní závod. Jako téma pro 
letošní ročník pořadatelé zvolili 
Sladkých osmnáct.

„Takže vše, co je spojeno 
s osmnáctinami, od popíjení ne-
alkoholického piva brčkem, přes 

pojídání sladké šlehačky, k tomu 
nějaký hazard, kočárek, takže 
taková průprava velorexáře do 
života,“ upřesnil Tomáš Kostík 
s tím, že do závodu nakonec star-
tovala devadesátka posádek.

Se svým strojem přijel na sraz 
také Miroslav Čaněk z Plešic na 
Třebíčsku. V posádce se svým 
synem Ádou nakonec v závodě 
obsadil druhé místo. 

„V soutěžích šlo hlavně 
o štěstí, něco málo to bylo o zruč-
nosti, ale štěstí hrálo největší 
roli,“ svěřil se majitel tříkolky, 
který na boskovické setkání do-
razil potřetí.

Jarní srazy Velorexů se ve 
městě konají od roku 1997. Za-
tím nejvyšší účast byla dvě stov-
ky vozítek. Po dvou předchozích 
ročnících, které se odehrávaly 
v Letovicích, se hlavní část se-
tkání vrátila zpět do centra Bo-
skovic.

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Kolárka zve na Nedělní koláče 
- divadlo pro děti i rodiče

Blansko - Blanen-
ské Divadlo Kolárka 
odstartovalo cyklus 
představení pro děti. 
Nedělní koláče  - di-
vadlo pro děti i ro-
diče, jak se novinka 
nazývá, bude pořádat 
každý měsíc. 

Na premiérové 
představení si do sálu 
v Kollárově ulici na-
šla minulou neděli 
dopoledne cestu pa-
desátka malých i velkých diváků. Na pořadu byla hra Vivi tady nebydlí! 
brněnského Divadla Anička a Letadýlko.

Kolárka bude představení pro děti pořádat pravidelně vždy první neděli 
v měsíci. Dětská divadla přitom ve městě zatím chybí. 

„Vybíráme kvalitní představení, která rozvíjejí divadelní vkus a este-
tické cítěné dětí. V dnešní době totiž na dětského diváka působí spousta 
přeplácaných a kýčovitých věcí a jim chceme být protiváhou,“ říká drama-
turgyně blanenského Divadla Kolárka Jolana Chalupová. 

Pravidelná představení divadlo nabízí i staršímu publiku. Vždy první 
čtvrtek v měsíci pořádá takzvané Pečené kuřecí čtvrtky, na kterých vy-
stupují hostující i domácí soubory a herci. Na začátek října pak Divadlo 
Kolárka připravuje tradiční několikadenní festival Kolotoč.  (moj)

IT obory a Cisco Academy na 
VOŠ a SŠ Boskovice

VOŠ a SŠ Boskovice letos slaví pět let, kdy je součástí mezinárodní-
ho vzdělávacího programu Cisco Academy. Tento projekt vytvořily dvě 
největší technologické fi rmy na světě: Hewlett Packard a Cisco Systems. 
Jeho cílem je poskytovat kvalitním IT školám nejnovější výukové ma-
teriály, síťová zařízení a především garantovat profesionálně proškolené 
lektory s cílem připravit žáky středních a vysokých škol na průmyslovou 
certifi kaci v oboru Informační technologie.

Ke studijním materiálům Cisco Academy mají přístup pouze prestižní 
IT školy. Na celém světě, tj. v cca 150 zemích světa působí v současné 
době asi 9 000 škol, které jsou Cisco akademiemi. V České republice je 
celkem 139 středních škol, které mají studijní obor Informační technolo-
gie, ale jen 52 z nich je součástí vzdělávacího programu Cisco Academy. 
Naše škola VOŠ a SŠ Boskovice je jednou z nich. 

Žáci na naší škole tak mají možnost získat díky výuce podle programu 
Cisco Academy dva mezinárodně uznávané certifi káty: Cisco IT Essen-
tials (správa a údržba PC) a CCNA 1 (první z řady certifi kátů pro spe-
cialisty na síťové technologie). Tyto certifi káty dokládají, že žák nejen 
ovládá IT odbornost na profesionální úrovni, ale že ji zvládá i v ang-
lickém jazyce. Nejlepší žáci, kteří absolvují všechny anglické testy nad 
85%, dostávají navíc písemnou gratulaci – ocenění studijních výsledků 
– přímo od ředitele Cisco Academy.

Pro absolventy je takový certifi kát velmi důležitým dokladem odbor-
nosti na trhu práce. Z aktuálního průzkumu společnosti Cisco vyplývá, 
že o uchazeče s mezinárodním certifi kátem je mnohem větší zájem, že 
má větší nástupní plat (průměrný plat odborníka IT v ČR v roce 2012 
byl podle ČSÚ 42.000,- Kč, polovina z nich má vysokou školu), a že má 
i mnohem rychlejší karierní postup – předpokládá se ochota dál se učit. 
Konkurence v IT je velká, ale odborníků na IT je v ČR stále velký nedo-
statek. Přitom region Jihomoravského kraje je přímo ideální pro obor IT 
– působí zde mnoho velkých IT fi rem: IBM, GTS, Red Hat, Honeywell, 
FEI, NetSuite nebo Infosys. Díky tomu se o moravské metropoli stále 
častěji ve světě hovoří jako o českém Silicon Valley, což je hlavní cent-
rum inovací USA v Severní Kalifornii. 

V rámci celé ČR je „statisticky“ naše škola na velmi pěkném 11. místě 
a spolu s SŠIS Brno patříme k nejlepším Cisco Akademiím v Jihomo-
ravském kraji. I proto naši žáci pokračují úspěšně na vysokých školách 
s informatickým zaměřením. Z loňských maturantů oboru IT pokračuje 
ve studiu na VŠ celkem 60% a to především na VUT Brno. Tak jim všem 
držme palce, ať toto náročné studium zvládají.  Ing. David Marek

Vítání jara v MSSS Boskovice
Žáci MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích na Štefánikově ulici 2 přivítali jaro 

společně s klienty Městské správy sociálních služeb v Boskovicích. Děti 
si připravily pro babičky a dědečky bohatý program plný zpěvu, tance 
a hlavně jarních tradic, při kterých se mohli ve vzpomínkách vrátit do 
časů svého dětství a mládí. Na vynášení Mořeny, nošení létéčka, ve-
likonoční zvyky a stavění máje postupně navázaly svatodušní svátky, 
chození královniček, dožínky a hodové slavnosti, které rovněž oslavují 
přírodu a její bohatství. Žáci vyrobili pro seniory pěkná jarní přáníčka, 
za své vystoupení byli odměněni potleskem a sladkostí. Největší radost 
jim přinesly spokojené úsměvy na tvářích babiček, které se jim podařilo 
v závěru vystoupení rozezpívat.

 Všem babičkám a dědečkům přejeme do dalších dnů dostatek sil 
k překonávání životních překážek, hodně sluníčka, pohody, lásky a vzá-
jemného porozumění. 

Mgr. I. Staffová, Mgr. J. Kiršnerová, asistentka J. Kovářová, 
MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

Setkání s vědou
Výuka v dnešních školách už dávno není pouhé sezení v lavicích. 

Žáci si své znalosti a vědomosti prohlubují mnoha jinými způsoby. 
Jedním z nich mohou být exkurze.

Nám, žákům 4. A Základní školy Boskovice, se naskytla jedineč-
ná příležitost přeskočit jedno desetiletí a jako mávnutím kouzelného 
proutku se ocitnout v učebnách a laboratořích VUT v Brně.

Začátkem letošního školního roku jsem přihlásila děti do soutěže  
Malá energetická akademie, kterou vyhlašuje společnost E. ON pro 
žáky základních škol. Soutěž sestává z pěti úkolů, které se plní během 
celého školního roku. Jedním z úkolů bylo využití elektrické energie 
a zapojení jednoduchého elektrického obvodu. Přála bych vám vidět 
ty rozzářené oči, když se žárovky rozsvítily. To však nebylo nic proti 
zapojení zvonku. Sestavy si autoři půjčovali i na přestávky a zvonili 
a zvonili, až z ostaních tříd vybíhali žáci a paní učitelky a zjišťovali, 
co se děje.

A teď se vracím k naší návštěvě na VUT. Jelikož tatínek jedné naší 
žačky Elišky pracuje na Fakultě elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně, zorganizoval nám skvělou exkurzi. Celé do-
poledne jsme byli hosty profesorů, asistentů a zaměstnanců Centra vý-
zkumu a využití obnovitelných zdrojů energie FEKT VUT, kterého je 
pan Aubrecht ředitelem. 

Ve svých laboratořích nám ukázali, jak se vyrábí blesky, pokusili se 
vysvětlit bezdrátové spojení, magnetismus, pohráli si se světlem… Na 
fakultě jsme prožili příjemné dopoledne a nejen pro děti, ale i pro mne 
to byl obrovský zážitek. Ještě jednou bych chtěla i touto cestou panu 
prof. RNDr. Vladimíru Aubrechtovi, CSc. poděkovat.

Přestože dnes technika hýbe světem, je smutné, že v těchto krásných, 
nových a skvěle vybavených prostorách chybí studenti. Snad právě 
díky těmto projektům se zvýší zájem o techniku a přírodovědné před-
měty. Já za svou třídu mohu říci, že už dnes mám 22 žáčků nadšených 
pro fyziku.  Jana Marková, 4. A ZŠ Boskovice

Novinka - pivní lázně. Foto Radim HruškaNovinka - pivní lázně. Foto Radim Hruška

jedenáctistupňové pivo Bejček, 
dvanáctistupňové pšeničné pivo 
Pšenička a polotmavou dva-
náctku Pacholek. Pivo se kromě 
Ohrady čepuje také v hotelu Der-
mot v Letovicích, v Rájci-Jestře-
bí Na Kopečku, v Sýpce Blansko 
a některých restauracích v Brně.

„Dá se říci, že během roku 
jsme si osvojili výrobu piva 

a máme vlastního sládka. V sou-
časné době se snažíme produk-
ci zpestřovat různými pivními 
speciály. Máme navíc vlastní 
limonádu pivovarskou Bezinku, 
což je čerstvá novinka na přírod-
ní bázi. Zkoušíme také vísecký 
radler, což je kombinace Bezin-
ky a Bejčka,“ přidal podrobnosti 
Karel Kamba. 

Ve Vískách se v minulosti pivo 
vařívalo doma. Snahou vesnic-
kého pivovaru bylo navázat na 
aktivity předků a začít vařit pivo 
v prostorách agrocentra Ohrada, 
které bylo vybudováno z býva-
lého kravína. Od tohoto nápa-
du, který přišel někdy koncem 
roku 2011, došlo k jeho realizaci 
v minulém roce.

Baránkovy akvarely zachycují 
motivy ze Šošůvky a Sloupu
Blansko - Galerie Jonáš v Blansku představuje dílo výtvarníka To-

máše Baránka ze Šošůvky. Na výstavě je k vidění třicítka jeho akvarelů. 
V obrazech Baránek zachycuje především motivy ze Šošůvky a soused-
ního Sloupu. Věnuje se také krajinám a květinám v různých podobách. 

„Malování a obrazy jsou Baránkovou celoživotní láskou. Navštěvoval 
a navštěvuje různé malířské kurzy, semináře, své sny a představy pak 
vkládá do obrazů,“ uvádí majitel Galerie Jonáš Pavel Svoboda, který 
se cíleně snaží představovat také amatérské regionální umělce. Výstava 
potrvá do 30. května.  (moj)
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Letovice rozezní dechové 
orchestry uměleckých škol
Radim Hruška

Letovice - Pátek 23. a sobota 
24. května budou v Letovicích 
patřit mládežnickým dechovým 
orchestrům. Uskuteční se tam 
totiž ústřední kolo Národní sou-
těže základních uměleckých škol 
s názvem Dechové orchestry – 
Letovice 2014.

Posluchačům se představí na 
třicet těles, která budou soutěžit 
v několika kategoriích. Zaháje-
ní soutěže proběhne v pátek 23. 
května v 9 hodin v letovickém 
zámku. Hned poté se rozjede 
maratón soutěžních vystoupení. 
Orchestry budou vystupovat jak 
na zámku, tak v letovickém kul-
turním domě.

Podle pořadatelů se v pátek 
v kulturním domě představí or-
chestry do osmnácti členů, které 
zahrají od 10 do 16.30 hodin, 

a v zámku orchestry do pětačty-
řiceti a nad pětačtyřicet členů, 
které budou vystupovat od 9 do 
19.30 hodin. 

V sobotu 24. května se bude 

dechová hudba rozléhat jen zdmi 
zámku, kde od 9 do 16.30 hodin 
zahrají dechové hudby do pěta-
čtyřiceti a nad pětačtyřicet čle-
nů. 

 Ilustrační foto Radim Hruška Ilustrační foto Radim Hruška

Náklaďák srazil koně. Zvíře uhynulo
Letovice, Sasina - Dopravu na 

tahu Brno-Svitavy – silnici I/43 - 
komplikovala ve středu 7. května 
ráno nehoda nákladního auta, kte-
ré srazilo koně. 

„Z ohrady v blízkosti komuni-
kace majitelům utekl kůň, který se 
rozběhl po silnici směrem k Brnu. 
V opačném směru však v té době 
přijížděl s nákladním vozidlem 
čtyřiašedesátiletý řidič, který koně 
ve tmě zaregistroval na poslední 
chvíli, a došlo ke střetu,“ popsala 
průběh nehody blanenská policej-
ní mluvčí Iva Šebková.

Po nárazu zůstal řidič zaklíněný 
ve vozidle a museli ho vyprostit ha-
siči. Poté byl s lehkými zraněními 
převezen do nemocnice. Kůň střet 
s nákladním autem nepřežil.  (hrr) Foto HZS JmK PS Boskovice Foto HZS JmK PS Boskovice

V tréninkovém centru studen   vyzkouší prostorový  sk
Michal Záboj

Blansko - Studenti Střední 
školy technické a gastronomické 
v Blansku budou k výuce použí-
vat 3D tiskárnu. Přístroj najdou 
v tréninkovém centru pro elek-
trotechniku a strojírenství, které 
teď škola vybavila. 

Moderní technologii prosto-
rového tisku žáci využijí pře-
devším ve výuce modelování 
v CAD systémech. 

„Mohou tak získat lepší pro-
storovou představivost a lépe vi-
dět konečný efekt modelování,“ 
vysvětluje výhody učitel auto-

matizace a CAD systémů Josef 
Kulaviak.

Kromě 3D tiskárny škola 
do tréninkového centra nově 
pořídila ještě 3D měřicí systém, 
CNC brusku a vybavila labora-
toř automatizace s robotickou 
rukou. To vše přišlo na asi sedm 
miliónů korun.

„Doplňuje to celý systém, kte-
rý jsme budovali v rámci před-
chozích dvanácti projektů z pe-
něz Evropské unie. Studenti tak 
mohou získat větší komplexnost 
ve vzdělání a hlavně do budouc-
na, protože u technologií, jako 
jsou 3D scanner a tiskárna, ještě 

ani nevíme, jak a kde je budeme 
jednou používat,“ podotýká ředi-
tel školy Pavel Čípek.

Střední škola technická a gas-
tronomická v Blansku během 
posledních deset let realizovala 
dvanáct projektů podpořených 

Evropskou unií v hodnotě kolem 
osmdesáti pěti miliónů korun. 
Podařilo se tak vybavit labora-
toře elektrotechniky, elektroniky 
či laboratoř automatizace. Školu 
navštěvují přes tři stovky studen-
tů.

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Ak  vně se v letošním roce do prvomájových Boskovických běhů zapojilo téměř 1 600 závodníků

Hlavní závod vyhrál znovu Robert Krupička
Michal Záboj
Bohumil Hlaváček

Boskovice - Boskovice mají za 
sebou další ročník sportovního 
prvomájového dne. Dvanáct a půl 
kilometru dlouhou trať Běhu za 
sedmizubým hřebenem nejrych-
leji zdolal Robert Krupička, kte-
rý obhájil své loňské prvenství. 
Běžec klubu Salomon do cíle 
doběhl s časem 40:44. Druhý 
skončil s časem 41:27 Dan Orá-
lek z AC Moravské Slavia Brno 
a třetí Martin Šmíd z klubu Střel-
ka Brno s časem 41:38.

Závodníci hlavního Běhu za 
sedmizubým hřebenem vyrazi-
li za slunného a teplého počasí. 
Dohromady na trať, která vedla 
z centra města kolem westerno-
vého městečka a arboreta Šmel-
covna přes Pilské údolí a dále pod 
zámeckou oboru zpět na Masary-
kovo náměstí, vyrazilo 627 běž-
ců. Do akce Turisté jdou s námi 
se zapojilo 244 lidí. 

Boskovické běhy odstartovali 
už dopoledne, kdy se konaly dět-
ské běhy. Po poledni byly na pro-
gramu Lidový běh na 800 metrů 

a Zámecký běh na dva a půl kilo-
metru. Jeho vítězem se stal Jakub 
Ambroz (1987) z Atletického klu-

bu Emila Zátopka s časem 10:33. 
Druhé místo obsadil Tomáš Veče-
řa (1989) BCK Relax Olešnice 

11:02 a třetí Pavel Dvořák (1982) 
M Biatlon Prostějov (11:06).

Další letošní novinkou bylo 

představení hymny Boskovických 
běhů. Těsně před startem hlavní-
ho závodu ji zazpíval pěvecký 
sbor. Druhá sloka hymny vypro-
vázela rekordní počet 623 běžců 
na trať hlavního závodu – Běhu 
za sedmizubým hřebenem.

Velké sympatie si svým skrom-
ným vystupováním získala letošní 
VIP osobnost - olympijský vítěz 
v moderním pětiboji z roku 2012 
v Londýně David Svoboda. Roz-
dal mnoho autogramů i ceny nej-
lepším běžcům a týmům z hlavní-
ho závodu.

Za rekordní lze považovat 
i 244 účastníků nového projektu 
Turisté jdou s námi.  Obrovský 
zájem mezi turisty z celé České 
republiky vyvolala možnost zís-
kání unikátní turistické vizitky 
Boskovických běhů. Tu totiž bylo 
možné získat jen v den konání 
běhů. Zaregistrovali se turisté 
z Prahy, Kladna, Liberce, Čes-
kých Budějovic, Plzně, Turnova, 
Trutnova, Ostravy, Svitav a mno-
ha dalších vzdálených míst naší 
vlasti a samozřejmě z Boskovic 
a okolního regionu. Všichni byli 
nadšeni možností projít si části 

tratí nebo celé tratě Boskovických 
běhů. Ve svém poděkování to na 
závěr Boskovických běhů vyjá-
dřil i náměstek hejtmana JMK 
Stanislav Juránek, který letos 
nemohl běžet, ale jako turista si 
prošel jednu z tratí a i to podle něj 
mělo své kouzlo a hlavně to byla 
příležitost pro všechny, kterým se 
nechce běhat.

Velký zájem diváků i běžců 
vyvolal i koncert Janka Ledecké-
ho, stejně jako ostatní vystoupení 
v rámci připraveného programu 
a například workshop zumby roz-
tančil půlku Masarykova náměs-
tí.

Během pátých.Boskovických 
běhů bylo čipovou metodou změ-
řeno celkem 1 065 běžců a je 
to tak poprvé, kdy tento počet 
překročil hranici tisíc atletů. 
K tomuto číslu je potřeba  připo-
čítat asi 300 dětí, které startovaly 
s rodiči nebo samostatně bez čipů 
a téměř 200 sportovců v Lidovém 
běhu, kam se neregistrují. Celý 
program připravilo občanské 
sdružení Sportuj s námi ve spolu-
práci s městem Boskovice a Jiho-
moravským krajem.

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Olympionici z Londýna - Olga Oldřichová 1948 a David Svoboda Olympionici z Londýna - Olga Oldřichová 1948 a David Svoboda 
2012. Foto Jaroslav Oldřich2012. Foto Jaroslav Oldřich Vítěz hlavního běhu Robert Krupička. Foto Jaroslav OldřichVítěz hlavního běhu Robert Krupička. Foto Jaroslav Oldřich  Foto adam.s Foto adam.s

Bohumil Hlaváček
Jana Pokorná

Brno - V neděli odstartoval 
v Městské sportovní hale Vodo-
va v Brně dvoutýdenní program 
mistrovství světa v kuželkách 
2014. 

Nejprve své síly poměří nej-
lepší dorostenci do 18 let v rám-
ci Světového poháru (11.-13.5.), 
poté se budou rozdělovat tituly 
mistrů světa do 23 let (13.-18.5), 
kde se s pomyslným lvíčkem na 
prsou představí blanenská Zuza-
na Musilová a jednotlivců mezi 
dospělými muži a ženami (18.-
24.5.). O tečku se postarají hen-
dikepovaní kuželkáři na Meziná-
rodní velké ceně Brna (25.5.).

Do Brna se sjede postupně cel-

kem 372 sportovců z 18 zemí svě-
ta. Všechny soutěžní kategorie se 
utkají na profesionální osmidráze 
značky Funk- Spellman, která se 
instaluje přímo na palubovce pro 
míčové sporty. 17 metrů širo-
kou a 35 metrů dlouhou sestavu 
přivezly do Brna dva kamiony 
a složilo ji 10 lidí. V hlavní kate-
gorii - mistrovství světa jednotliv-

ců - budou muži a ženy soutěžit 
o sedm sad medailí v disciplínách 
120 hodů sdružených, sprintu, 
kombinaci a smíšeném tandemu. 

„Od roku 1993 získala samostat-
ná česká reprezentace v soutěžích 
jednotlivců osmkrát titul mistrů 
světa v kategorii U18, jeden titul 
mistryně světa U23 a devět titulů 
v kategorii dospělých. Na posled-

ních dvou šampionátech se dařilo 
hlavně Haně Wiedermannové,“ 
řekl prezident České kuželkář-
ské asociace a ředitel šampioná-
tu Petr Vaňura a připomněl tak 
úspěchy českých barev v tomto 
zajímavém sportu. Kromě Hany 
Wiedermannové, která získala na 
posledních dvou mistrovství světa 
jednotlivců zlatou medaili v dis-
ciplíně sprint, budou mezi tuzem-
ská želízka v ohni patřit i stříbrní 
medailisté z MS 2010 Jan Kotyza 
a Lucie Vaverková: „Ráda bych 
na domácím mistrovství překona-
la předchozí osmifi nálovou účast 
na MS 2012, čtvrtfi nále ve sprintu 
a deváté místo v kombinaci a spí-
še navázala na rok 2010, kdy se 
mi podařilo vybojovat stříbrnou 
medaili,“ shrnula své dosavadní 

úspěchy aktuálně na 22. místě 
nejvýše postavená česká repre-
zentantka ve světovém žebříčku 
NBC.

„Na domácím šampionátu se 
představí i další kvalitní kužel-
káři, kteří mají na svém kontě 
i medaile ze soutěží družstev. Tu 
poslední, bronzovou, vybojoval 
ženský tým loni v Maďarsku,“ 
upozorňuje na zisk cenného kovu 
pro družstvo žen jeho členka 
Naďa Dobešová. Historicky nej-
lepší česká kuželkářka, mimo 
jiné sedminásobná mistryně světa 
a také držitelka světového rekor-
du v disciplíně 3x100hs, se však 
letos představí v jiné než hráčské 
roli. Na starosti bude mít na šam-
pionátu protokol soutěží. Naopak 
chybět přímo mezi hráči nebudou 

oba držitelé světových rekordů 
v hlavních kategoriích Srb Vil-
mos Zavarko a Slovinka Barbara 
Fidel.

Vstupné je více než příznivé, 
celodenní podívaná vyjde dospě-
lé od 13. května na 100 Kč, za 
fi nále MS mužů a žen 24. května 
zaplatí zájemci 200 Kč. Vstupen-
ky i výhodné permanentky budou 
k dostání přímo u vstupu do haly. 
Mistrovství světa v kuželkách 
2014 pořádá Jihomoravský kužel-
kářský svaz pověřený Českou 
kuželkářskou asociací a Mezi-
národní kuželkářskou asociací 
NBC. Osobní záštitu převzal pri-
mátor města Brna Roman Onder-
ka, hejtman Jihomoravského kra-
je Michal Hašek a také ministr 
školství Marcel Chládek.

Startuje MS v kuželkách. Reprezentuje Zuzana Musilová

Blansko - Výhra venku, domácí 
remíza, prohra na hřišti soupeře. To 
je bilance Blanska v anglickém týd-
nu, kdy nastoupili jeho hráči do tří 
mistrovských utkání. Boj o záchra-
nu v divizní soutěži se zdá být roz-
hodnut s kladným výsledkem pro 
FK.
ČSK Uherský Brod – FK Blan-

sko 1:0 (1:0). Branka: 5. Josefík. 
Blansko: Juran - Gromský, Šplíchal, 
Čoupek, Müller - Zouhar, Nečas, 
Horáček (65. Hansl), Pospíšil - Trtí-
lek (60. Skoupý), Koudelka. 

Anglický týden Blansko završilo 
prohrou po sedmi utkáních, v nichž 
vždy bodovalo. Domácí začali zost-
ra a hned v 5. minutě skórovali, 
když dlouhý pas našel Josefíka a ten 
přehodil Jurana – 1:0. Hosté se necí-
tili zaskočeně. Do šancí se postupně 

Blansko je v klidném středu divizní tabulky
dostali Horáček a třikrát Koudelka. 
I Brod občas vystrčil růžky, Jurana 
ale již neohrozil. 

I po změně stran bylo Blansko 
aktivnější. V 50. minutě po Grom-
ského centru přestřelil Trtílek. Po 
chvíli vyzkoušel pozornost brankáře 
dvakrát znovu Koudelka. Tlak hos-
tí sílil, jedna šance střídala druhou. 
Před koncem se vzchopili domácí 
a dvakrát vyzkoušeli Jurana. Skóre 
utkání se však již nezměnilo. 

Hrálo se ve středu
FK Blansko – FC Dosta Bys-

trc-Kníničky 2:2 (1:1). Branky: 17. 
Koudelka, 80. Nečas - 34. Doležel, 
72. Kugler. Blansko: Juran - Grom-
ský, Šplíchal, Müller, Buchta - 
Skoupý (67. Hansl), Nečas, Zouhar 
(18. Horáček), Pospíšil - Trtílek, 
Koudelka. 

Vložené fotbalové divizní kolo ve 
středu doma přineslo Blansku doma 
s rivalem z Bystrce bod. V zápase 
plném zvratů a za nepřízně počasí, 
které přesto přivedlo na Kolbenku 
hodně diváků, nejprve Blansko ved-
lo gólem Koudelky z penalty. Hosté 
odpověděli nedávno ještě blanen-
ským Doleželem, aby šli do vede-
ní v 72. minutě Kuglerem, rovněž 
mužem, který oblékal dres FK před 
krátkou dobou. Domácí však odmít-
li prohru a o spravedlivé remíze roz-
hodla branka kapitána Nečase.

Hrálo se minulý víkend
TJ Sokol Tasovice – FK Blansko 

2:4 (1:0). Branky: 41. Juhaňák, 49. 
Vyžrálek - 70., 78. a 88. Koudelka, 
65. Müller. Blansko: Juran - Grom-
ský (65. Buchta), Šplíchal, Čoupek, 
Müller - J. Horáček (39. Skoupý), 

Nečas, Zouhar, Pospíšil (59. Han-
sl) - Trtílek, Koudelka. Blansko sice 
prohrávalo v Tasovicích 2:0, v 65. 
minutě ale přišel nevídaný zvrat. 
Snížil Müller a pak Koudelka hat-
trickem dokonale otočil skóre ve 
prospěch hostí.  Bohumil Hlaváček
  1.  Vyškov  25  16  6  3  54:23  54
  2.  Rosice  25  17  2  6  55:26  53
  3.  Vrchovina  25  13  5  7  29:25  44
  4.  Líšeň  25  13  4  8  50:25  43
  5.  Polná  25  10  6  9  43:41  36
  6.  V. Meziříčí  25  10  5  10  34:37  35
  7.  Stará Říše  25  9  8  8  32:36  35
  8.  Blansko  25  8  9  8  44:38  33
  9.  Pelhřimov  25  9  5  11  47:47  32
  10.  Bystřice  25  8  6  11  29:40  30
  11.  Uh. Brod  25  7  8  10  23:39  29
  12.  Bystrc  24  7  7  10  36:41  28
  13.  Hodonín  25  5  12  8  29:36  27
  14.  Napajedla  25  7  4  14  25:42  25
  15.  Bohunice  25  5  7  13  27:46  22
  16.  Tasovice  24  5  6  13  27:42  21

Blansko – Bystrc 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bystrc 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček
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Bilance Ráječka v anglickém týdnu: Sedm bodů, deset gólů

Olympia je druhá v tabulce
K   

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

pátek 16. května
OP dorost o 1.-8. místo: Voděrady – Lipůvka (17.00).

 sobota 17. května
Divize: Blansko – Napajedla.
KP: Bzenec – Ráječko.
I.A třída: Boskovice – Zbýšov. 
I.B třída: Švábenice – Lipovec. 
III. třída: Kunštát B – Vísky. Ostrov – Ráječko B.
IV. třída: Doubravice B – Bořitov B. 
OP dorost o 9.-16. místo: Knínice – Svitávka (16.30).
KP žáci: St. Lískovec – Blansko (14.30, 16.00).
I. třída žáci: Boskovice – Soběšice (9.00, 10.45). 
OP mladší žáci 7+1: Cetkovice – Olešnice/Kunštát A (13.45). Benešov/
Kořenec – Lipůvka (16.00).
OP ženy: Kohoutovice – Ráječko (13.30). Lažany – Drnovice (16.30).

 neděle 18. května
I.A třída: Kunštát – Bořitov. 
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Tišnov. Doubravice – Čebín. Blansko B – Řeč-
kovice.
OP: Jedovnice – Kořenec. Šošůvka – Vavřinec. Lipůvka – Vilémovice. Kot-
vrdovice – Rudice. Olešnice – Černá Hora. Olomučany – Sloup. Vysočany 
– Drnovice. 
III. třída: Vranová – Benešov. Adamov – Knínice. Lysice – Velké Opatovi-
ce. Letovice – Svitávka. Skalice – Lažany. 
IV. třída: Jedovnice B – Kořenec B (14.15). Boskovice B – Vavřinec B. 
Lipůvka B – Vilémovice B (14.00). Lomnice – Svitávka B. Skalice B – 
Voděrady (14.00). Cetkovice – Lažánky.
Divize dorost: Boskovice – Vrchovina (10.00, 12.15). Havl. Brod B – Blan-
sko (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Rousínov – Lipovec (13.30). MCV Brno – Ráječko 
(14.00). 
OP dorost o 1.-8. místo: Cetkovice – Rájec. Letovice – Drnovice (14.30). 
Velké Opatovice – ČH/Bořitov. 
OP dorost o 9.-16. místo: Lysice – Sloup/Šošůvka (10.15). Vísky – Kotvr-
dovice. Olešnice – Olomučany.
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Tišnov (9.00, 10.45).
OP starší žáci 10+1 o 1.-4. místo: Letovice – Velké Opatovice. Olešnice 
– Knínice. 
OP starší žáci 10+1 o 5.-7. místo: Sloup/Vysočany – Svitávka. 
OP starší žáci 7+1: Vísky – Černá Hora/Bořitov. Drnovice/Voděrady – Kot-
vrdovice. Ráječko – Olomučany. 
OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – Olomučany (14.30). Adamov – Šo-
šůvka (14.00). 
Divize ženy: Studenec – Kunštát (13.00). Ocmanice – Kotvrdovice 
(13.30). 
OP ženy: Medlánky – Kostelec (14.00). 

středa 21. května
KP: Novosedly – Ráječko (17.30).

pátek 23. května
OP starší žáci 7+1: Olomučany – Drnovice/Voděrady (17.00).

sobota 24. května
Divize: Pelhřimov – Blansko. 
I.A třída: MS Brno – Kunštát. 
I.B třída: Blansko B – Švábenice. Svratka – Doubravice. 
OP: Rudice – Lipůvka.
III. třída: Ostrov – Vranová (14.00). Ráječko B – Skalice. 
IV. třída: Lažánky – Skalice B. Svitávka B – Doubravice B (14.00). Vilé-
movice B – Boskovice B. Vavřinec B – Kořenec B.
Divize dorost: Velké Meziříčí – Boskovice (10.15, 12.30).
OP dorost o 9.-16. místo: Knínice – Kotvrdovice. Lysice – Olomučany 
(10.15).
OP starší žáci 7+1: Kotvrdovice – Černá Hora/Bořitov (14.00). 
OP mladší žáci 7+1: Adamov – Boskovice B. Olešnice/Kunštát B – Cet-
kovice (16.00).
OP ženy: Drnovice – Ráječko (16.30). 

neděle 25. května
KP: Ráječko – Rajhrad. 
I.A třída: Bořitov – Šlapanice. Tasovice B – Boskovice. 
I.B třída: Rousínov B – Rájec-Jestřebí. Tišnov – Lipovec.
OP: Vysočany – Jedovnice. Drnovice – Olomučany. Sloup – Olešnice. Čer-
ná Hora – Kotvrdovice. Vilémovice – Šošůvka. Vavřinec – Kořenec.
III. třída: Lažany – Letovice. Svitávka – Kunštát B. Vísky – Lysice. Velké 
Opatovice – Adamov. Knínice – Benešov. 
IV. třída: Cetkovice – Jedovnice B. Voděrady – Lomnice. Bořitov B – 
Lipůvka B (14.15). 
Divize dorost: Blansko – Sparta B (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Ráječko – Letonice (13.30). Tišnov – Lipovec. 
OP dorost o 1.-8. místo: Velké Opatovice – Rájec. Voděrady – Drnovice 
(13.30). Lipůvka – Letovice (11.00). Cetkovice – ČH/Bořitov. 
OP dorost o 9.-16. místo: Olešnice – Sloup/Šošůvka. Knínice – Kotvrdo-
vice. Vísky – Svitávka.
KP žáci: Slovan Brno – Blansko (9.00, 10.45).
I. třída žáci: Boskovice – Bohdalice (9.00, 10.45). Slavkov – Rájec-Jestřebí 
(9.00, 10.45).
OP starší žáci 10+1 o 1.-4. místo: Velké Opatovice – Knínice. Olešnice – 
Letovice. 
OP starší žáci 10+1 o 5.-7. místo: Sloup/Vysočany - Lipovec. 
OP starší žáci 7+1: Ráječko – Vísky. 
OP mladší žáci 7+1: Šošůvka – Rudice. Olešnice/Kunštát A – Olomučany (13.30). 
Divize ženy: Kotvrdovice – Studenec (10.30). Kunštát – Okříšky (10.00).
OP ženy: Medlánky – Kohoutovice (14.00). Kostelec – Lažany (13.00). 

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Jen čtvrteční duel 
s Ivančicemi nepřinesl v krajském 
přeboru Olympii Ráječko plný 
bodový zisk. Zápas proti Kuřimi 
sedl Martinu Sehnalovi. Podílel 
se na všech šesti brankách. Tři dal 
sám a na ostatní parádně přihrál. 
Čtyřku si odvezlo i Znojmo tuto 
neděli. V tabulce se tak tým posu-
nul na druhé místo za suverénní 
Mutěnice.

SK Olympia Ráječko – FK IE 
Znojmo 4:0 (2:0), Vavřík, Sehnal 
J., Kuldan (PK), Sehnal M. Ráječ-
ko: Bednář – Kupský, Maška(20. 
Daněk), Kuldan, Koutný – Bla-
ha (66. Neděla), Vavřík, Štrajt, 
Sehnal Jan – Sehnal M. (80. Azz-
bayar). 

Bojovné utkání na těžkém 
terénu přineslo smůlu stoperu 
Maškovi, který si zranil rameno 
a musel do nemocnice. Ráječko 
bylo pánem na hřišti. Po poloča-
sovém vedení přidalo ještě dvě 
branky po změně stran.

Hrálo se ve čtvrtek: SK 
Olympia Ráječko – FC Ivančice 
0:0. Ráječko: Bednář - Kupský, 
Kuldan,Maška, Koutný, Sehnal J., 
Štrajt, Vavřík, Shkurupii (59. Nedě-
la), Tenora (85. Blaha), Sehnal M.

Hrálo se minulý víkend: SK 
Olympia Ráječko - FC Kuřim 6:1 
(3:1). Branky: 4., 58. a 75. Sehnal 
M., 20. a 76. Kuldan, 26. Teno-
ra - 8. Janda. Ráječko: Bednář 
- Kupský (56. Neděla), Daněk, 
Maška, Koutný, Sehnal J., Vavřík 
(77. Blaha), Kuldan, Shkurupii, 

Tenora (71. Štrajt), Sehnal M. 
(80. Azbayar).
  1.  Mutěnice  24  18  4  2  53:15  58
  2.  Ráječko  24  12  6  6  62:30  42
  3.  Bosonohy  24  12  6  6  47:28  42
  4.  Jevišovice  24  12  5  7  43:32  41
  5.  Vojkovice  24  12  5  7  44:36  41
  6.  Sparta  23  12  4  7  64:38  40
  7.  Novosedly  23  11  3  9  37:35  36

  8.  M. Krumlov  23  10  6  7  36:34  36
  9.  Rousínov  24  11  1  12  50:51  34
  10.  Znojmo  24  10  2  12  41:54  32
  11.  Ratíškovice  24  8  5  11  33:46  29
  12.  Kuřim  24  8  4  12  39:43  28
  13.  Ivančice  24  7  6  11  27:36  27
  14.  Bzenec  24  7  5  12  33:47  26 
  15.  Rajhrad  23  4  5  14  28:58  17
  16.  Kyjov  24  1  3  20  23:77  6

Ráječko – Kuřim 6:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Kuřim 6:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Víkend v I.A třídě přinesl plný 
bodový zisk jen Bořitovu, který 
si vyšlápl na Slatinu. Kunštát 
sahal po výhře na hřišti soupeře, 
nakonec uhrál jen bod. Boskovi-
ce dostaly lekci v Dobšicích.

Bořitov – Slatina 5:1 (2:1), 
Bezděk 2, Richtr, Novák, Jelí-
nek. Bořitov: Němec – Jakubec, 
Karaffa, Jelínek, Málek (56. 
Hrazdíra T.) – Knies, Hrazdíra 
M., Havlík (70. Fojt L.), Novák 
– Richtr, Bezděk.

Hosté se po chybě bořitov-
ských stoperů dostali do vedení. 
Z penalty srovnal Bezděk a do 

šatny přidal druhý gól Richtr. 
Vedení domácích po změně stran 
postupně navýšili Novák, Jelí-
nek a opět Bezděk. Zápas nebyl 
až tak jednoznačný, jak by napo-
vídal výsledek, Bořitov podržel 
výborným výkonem brankář 
Němec. 

Tasovice B – Kunštát 3:3 
(2:1), Blaha 2, Adámek. Kunštát: 
Loukota I. – Adamec, Loukota O., 
Šafařík, Prudil – Blaha, Hruška 
(75. Šmerda), Preč, Chloupek (60. 
Adámek – Mihola (65. Stehlík), 
Boček.

Už v 5. minutě nastřelili hosté 
tyč. Pak se dostaly ke slovu Taso-

vice a šli do vedení po standardce 
v 10. minutě. O čtvrthodinu poz-
ději bylo srovnáno, do půle ale 
domácí opět odskočili. Kunštátští 
dokázali otočit skóre a sahali po 
plném bodovém zisku. Nešťastný 
gól pět minut před koncem ale 
rozhodl o plichtě.  

Dobšice – Boskovice 5:1 (4:1), 
Fadrný. 

Dobšicím se podařila odveta za 
podzim, kdy v Boskovicích dosta-
ly sedm branek. V první minutě 
daly první gól a do čtvrthodiny 
přidaly další dva. Fadrný se trefi l 
až za stavu 4:0. Domácí ještě jeden 
zásah přidali ve druhém poločase.

Další výsledky: MS Brno – 
Slovan Brno 3:0 (1:0). Soběšice 
– Hrušovany 1:3 (1:0). Líšeň B – 
Miroslav 5:2 (3:2). Zbýšov – Šla-
panice 1:5 (0:2).  (bh)
  1.  MS Brno  21  16  3  2  72:24  51
  2.  Kunštát  21  13  4  4  57:29  43
  3.  Boskovice  22  13  4  5  64:41  43
  4.  Slovan  21  11  4  6  32:27  37
  5.  Dobšice  20  11  2  7  56:35  35
  6.  Slatina  21  7  5  9  38:40  26
  7.  Šlapanice  20  7  5  8  32:34  26
  8.  Miroslav  21  7  5  9  39:48  26
  9.  Bořitov  21  7  5  9  32:41  26
  10.  Líšeň B  22  7  4  11  35:35  25
  11.  Tasovice B  21  6  4  11  42:50  22
  12.  Soběšice  21  6  2  13  34:59  20
  13.  Hrušovany  21  4  5  12  33:54  17
  14.  Zbýšov  21  3  6  12  29:78  15

Boskovice inkasovaly pětku v Dobšicích

Blanensko a Boskovicko - Ve 
znamení derby s příchutí boje 
o první místo bylo toto kolo I.B 
třídy. Lépe se s touto skutečností 
vypořádali hráči Rájce-Jestřebí, 
kteří v Lipovci dokázali vyhrát. Je 
ale možné, že to s body bude ještě 
jinak, domácí podali protest, který 
se ještě bude řešit u zeleného sto-
lu. Venku neuspěli Doubravičtí 
ani stále smolně hrající blanenské 
béčko.

Lipovec – Rájec-Jestřebí 1:2 
(1:1), Horáček R. – Palkaninec, 
Sedlák. Lipovec: Sedlák O. – 
Hebert, Sedlák J., Vágner L., Maru-
šák – Školař, Horáček L., Koutný 
(70. Vágner V.) – Sedlák M., Per-
nica, Horáček R. Rájec-Jestřebí: 
Polák – Žilka, Klimeš, Čepa, Štrof 
– Kučera, Sedlák, Formánek (64. 
Pavlíček), Palkaninec (80. Kubá-
sek) – Macháček (89. Lesovský), 
Kunc (70. Skácel.

Ráječtí vyhráli zaslouženě. 
Prohrávali sice od 8. minuty po 
Horáčkově brance, ve 40. minutě 
ale dosáhli na vyrovnání. Po změ-

Ráječtí přivezli tři body z Lipovce

ně stran se hra více vyrovnala. O 
výhře hostí rozhodla brejková situ-
ace deset minut před koncem.

Podolí – Blansko B 3:1 (2:1), 
Vašák A. Blansko B – Švancara 
– Vašák M., Mokrý, Brichta, Jurá-
nek – Beneš P., Zavoral, Kopecký, 
Buchta – Vašák A., Suchý. 

Blanenská rezerva ve značně 
kombinované sestavě nehrála až 
tak špatně. Bohužel ale soupeř měl 
raketový start do utkání, když již 

v 6. minutě vedl 2:0. Vašák ještě 
sice snížil z penalty, když však hos-
té sahali po vyrovnání, dostali deset 
minut před koncem třetí gól, který 
rozhodl o výsledku.

Rousínov B – Doubravice 
1:0 (0:0). Doubravice: Podlouc-
ký - Sáňka A., Hájek P. (85. Hájek 
M.), Hubený, Sáňka J. - Daněk J., 
Aujeský (81 Schuch), Vach, Pijá-
ček - Vladík, Kuběna (45. Daněk 
M.).

Domácí měli opticky v první 
půli více ze hry, ale jejich rychlost 
byla na úkor přesnosti až zbrklosti 
v koncovce. Po poločasu se příliš 
nezměnilo a hosté již začali myslet 
na bod. V 80. minutě ale z protiúto-
ku po slibné akci Doubravičtí dali 
branku. Vach ještě mohl vyrovnat 
pár minut před koncem, nestalo se 
tak však.

Hrálo se minulý víkend: 
Švábenice – Rájec- Jestřebí 1:4 
(1:1). Medlánky – Lipovec 1:3 
(1:1). Blansko B – Svratka Brno 
1:3 (1:2). Doubravice – Tišnov 3:1 
(1:1).  (bh)
  1.  Rájec-Jestřebí  21  14  4  3  55:21  46
  2.  Lipovec  21  14  4  3  49:22  46
  3.  Bohdalice  21  12  6  3  41:26  42 
  4.  Řečkovice  21  11  3  7  49:39  36
  5.  Čebín  21  8  7  6  33:26  31
  6.  Svratka  21  9  4  8  39:45  31
  7.  Rousínov B  21  9  1  11  47:47  28
  8.  Letonice  21  8  4  9  35:44  28
  9.  Tišnov  20  8  3  9  30:32  27
  10.  Podolí  21  8  2  11  36:43  26
  11.  Doubravice  21  6  6  9  30:32  24
  12.  Švábenice  21  5  3  13  28:53  18
  13.  Medlánky  20  5  2  13  22:40  17
  14.  Blansko B  21  3  3  15  23:47  12

Blansko B – Svratka 1:3.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Svratka 1:3.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Boj 
o prvenství v okresním přeboru se 
zužuje. S Černou Horou drží krok 
již jen Šošůvka, která rozstřílela 
Kořenec. Kotvrdovice překvapily 
ve Vilémovicích ziskem bodu.

Sloup – Vysočany 0:0.
Domácí byli lepší v první půli, 

v níž nastřelili břevno. Vysočany 
přidaly po změně stran. Branky 
se ale diváci ve Sloupu nedočkali, 
zápas skončil spravedlivou bez-
brankovou remízou.  
Černá Hora – Olomučany 4:1 

(2:0), Honsnejman, Koupý 2 – Ště-
pánek. 

Už v 7. minutě otevřel účet utkání 
Honsnejman, domácí zvýšili těs-
ně před poločasem. Koupý zvýšil 
v 52. minutě, za Olomučany se trefi l 
krásně do šibenice Štěpánek. Deset 
minut před koncem pečetil výhru 
Černé Hory opět Honsnejman.

Rudice – Olešnice 3:1 (0:1), 
Sedlák, Sehnal, Zouhar – Tenora. 

Rudice prohrávala po třech 
minutách hry. Na obrat se zmoh-
la až ve druhé pětačtyřicetimi-
nutovce. V 50. minutě po rohu 
Sedlák vyrovnal, po chvíli při-
dal druhou trefu Sehnal. Zápas 
na těžkém terénu zalitém vodou 
definitivně rozhodl ve prospěch 
domácích před koncem Zouhar.

Vilémovice – Kotvrdovice 2:2 
(0:2), Vorlický 2 - Sehnal 2.

Domácí doplatili na tři vyložené 
neproměněné šance. Kotvrdovičtí 
pak dvakrát z brejků šli na 0:2. Vel-
ký tlak domácích přinesl jen vyrov-
nání, o které se postaral mazák Vor-
lický. Přes další příležitosti na obou 
stranách se již skóre nezměnilo. 

Vavřinec – Lipůvka 4:1 (0:0), 
Klimeš 2, Kovařík, Růžička - Sed-
láček, ČK: Jelínek (L). 

Hosté prohráli po zásluze. Vavři-
nec měl větší vůli po vítězství. Vedl 
2:0, pak Lipůvka snížila ze stan-
dardky. Domácí ale dokázali ještě 
přidat další dvě branky.

Kořenec – Šošůvka 0:7 (0:2), 

Krátký, Kuchař 2, Bezděk, Dvořá-
ček, Zouhar.

Nečekaný debakl dostali Koře-
nečtí. Po dvou inkasovaných bran-
kách v prvním poločase ještě se 
soupeřem drželi jakžtakž krok, třetí 
gól Šošůvky je ale defi nitivně zlo-
mil. Výše její výhry nakonec moh-
la být dokonce ještě vyšší.

Drnovice – Jedovnice 1:1 (0:0), 
Haničinec – Sedláček. Podrobnosti 
nehlášeny.

Hrálo se ve čtvrtek
Rudice – Jedovnice 1:1 (0:0), 

Sehnal – Rybář. Vilémovice – 
Černá Hora 0:2 (0:1), Menoušek, 
Širůček. Vavřinec – Sloup 6:4 
(3:3), Kovařík 3, Nečas 2, Při-

kryl - Trefil 2, Novák, Svoboda. 
Kořenec – Drnovice 2:3 (1:2), 
Bašný, Krejčíř - Haničinec 3. 
Šošůvka – Vysočany 2:1 (2:0), 
Krátký, Kuchař – Beneš. Lipův-
ka – Olomučany 0:2 (0:0), Dvo-
řáček, Štěpánek. Kotvrdovice 
– Olešnice 0:0, ČK: Kolmačka 
Tomáš (K).
Hrálo se minulý víkend

Jedovnice – Šošůvka 1:2 (0:2), 
Tajnai - Doležel, Knődl. Lipůvka 
– Kořenec 0:1 (0:1), Pukl, ČK: 
Macko (L). Kotvrdovice – Vavři-
nec 1:3 (1:1), Keprt - Nečas 2, Při-
kryl, ČK: Stupka (K).  Olešnice 
– Vilémovice 0:1 (0:0), Pernica. 
Olomučany – Rudice 2:2 (2:1), 

Štěpánek 2 - Konečný 2. Vysoča-
ny – Černá Hora 5:3 (3:1), Beneš, 
Nečas 2, Hejč - Koupý, Mazal, 
Širůček.  Drnovice – Sloup 1:2 
(1:0), Dvořáček - Belton, Trefi l 
ČK: Komárek (D).
  1.  Černá Hora  21  15  4  2  56:22  49 
  2.  Šošůvka  21  16  1  4  61:30  49
  3.  Vilémovice  21  12  4  5  69:41  40 
  4.  Lipůvka  21  12  2  7  60:32  38
  5.  Kořenec  21  11  3  7  45:43  36 
  6.  Vysočany  21  9  4  8  57:42  31 
  7.  Jedovnice  21  8  5  8  42:33  29 
  8.  Vavřinec  21  9  1  11  48:47  28 
  9.  Sloup  21  7  7  7  39:51  28
  10.  Rudice  21  6  5  10  43:61  23 
  11.  Olešnice  21  6  3  12  21:31  21 
  12.  Olomučany  21  5  4  12  32:57  19 
  13.  Kotvrdovice  21  4  3  14  26:72  15 
  14.  Drnovice  21  3  2  16  30:67  11

Černá Hora se přetahuje se Šošůvkou o vedení v okresním přeboru
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P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

se  skupinou BOOM!BAND 
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P O D P O R U J Í

P Ř E D P R O D E J  V S T U P E N E K
INFO RMAČNÍ K ANCE L ÁŘ BL AN K A v BL ANSKU,  te l .  516 410 470

15. 5. 2014 v 19.30 h
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ZAGOROVÁ
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POSLEDNÍ  VSTUPENKY

Hrabáček v Boskovicích 
Second hand STREET 24 se stále těší oblibě 

u zákaznic. Má spoustu skvělých výhod počína-
je cenou, která umožňuje koupit si i více kousků 
a konče originalitou každého modelu. 

„Oblečení námi nabízené je speciálně vytřídě-
no, je kvalitní a nepoškozené. Nabízíme oblečení 
předních značek jako např. NEXT, MARKS&SPEN-
CER, VERO MODA, H&M, ATMOSPHERE, ZARA, 
NEW LOOK, RIVER ISLAND, GEORGE, SOUTH, ES-
PRIT a další.... Sortiment jsme dále doplnili o ka-
belky, kterými můžete doladit svůj nový kousek 
do šatníku. V jednání jsou kabelky zn. AXEL od 
řeckého dodavatele. Služby jsme také rozšířili o 
celoroční půjčovnu společenských šatů již od 190 
Kč – na 3 dny,“ řekla majitelka obchodu Jana Wag-
nerová. 

Novinkou pro zákaznice je již 2. módní přehlíd-

ka v prostorách obchodu , kde všichni načerpají 
jak módní inspiraci tak i novinky v oblasti líčení 
na letošní léto. Nebudou chybět ani vychytávky 
líčení od vizážistky Kateřiny Zemánkové vlastnící 
kosmetické studio MARY KAY v Boskovicích na uli-
ci Bílkova.

„Pokud zkoušíte neustále nové přípravky, ale 
Vaše pleť pořád nevypadá podle Vašich představ 
a chcete-li umět podtrhnout přednosti Vašeho ob-
ličeje, vyzkoušejte speciální projekt SAMA SOBĚ 
KOSMETICKOU PORADKYNÍ A VIZÁŽISTKOU! Pro-
jekt se skládá ze dvou individuálních sezení (kaž-
dé trvá cca 1,5 hodiny). Na prvním sezení bude-
me mít prostor velmi individuálně a dopodrobna 
rozebrat potřeby Vaší pleti, na druhém sezení se 
zaměříme na správné líčení. Dále nabízím líčení 
na den, večer i pro nevěsty,“ řekla nám majitelka 
salonu Kateřina Zemánková.  (PR)

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Koupím menší byt (cca 34 - 
40 m2) v Blansku, popřípadě oko-
lí (Letovice, Boskovice, Adamov 
atd). Cena do 850 000 Kč - peníze 
ihned k dispozici z prodeje větší-
ho bytu (nebo možná výměna 
s dopl.) kontakt:702 687 870

Potřebujete nebankovní půjč-
ku, úvěr, zastavit exekuci? 
V bance jste neuspěli? Zavolejte 
si o nezávaznou nabídku! 
Kontakt: 731 173 322. Činnost 
vykonáváme pro více věřitelů.

PRODEJ
Prodám plynový bojler 

120 l. Cena dohodou. Tel.: 
732 877 538.

Prodám dětskou sedačku 
na kolo oranžové barvy, hmot-
nost do 18 kg, pěkná, zachovalá. 

Cena 300 Kč. Po dohodě zašlu 
foto. Tel.: 777 964 213.

Prodám krmné brambo-
ry, cena 1q/300,--. Po dohodě 
dovezu - Kunštátsko, tel. 606 
920 940.

KOUPĚ
Koupím pšenici, ječmen, tri-

tikále. Tel.: 723 830 686.
Koupím palivové dřevo. Tel.: 

723 830 686. 
Koupím starší kuchyňskou 

linku v dobrém stavu do pane-
láku. Šířka 180 cm, dřez vle-
vo. Do 2 000 Kč. Telefon: 737 
465 786.

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

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

Koupím starší dům na Bla-
nensku. Tel.: 604 522 898.

PRONÁJEM
Pronajmu k rekreaci rodin-

nou chatu v Jedovnicích u ryb-
níka s krásným výhledem. Mož-
no i dlouhodobě, výhodná cena. 
Volejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena 41 let z Blanska 163/77 

najde ráda dobrého, rozumného 
muže pro život, který by ji uměl 
ochránit a pomáhat jí. Sympa-
tie důležitá pro oba. Kontakt: 
737 749 239. Zn. Zamilovat se 
jeden do druhého. Jen vážně!

Kontakt na 
inzerci:

774 408 399
702 292 492

oldrich@zrcadlo.net

www.zrcadlo.net



fotbal
III. třída: Vísky – Vranová 2:1 (0:1), 

Lokaj, Schőn - Tenora, ČK: Laštůvka Luboš 
(Ví.). Velké Opatovice – Svitávka 0:2 (0:1), 
Novák, Záboj. Knínice – Lažany 3:2 (2:2), 
Barva, Palán, Tesař - Motyčka, Raichl, 
ČK: Tesař Patrik (K). Benešov – Ráječko 
B 5:4 (3:1), Abrahám 2, Andrlík, Maryška, 
Mucha - Prokop 2, Baďura, Hlaváček. Ada-
mov – Ostrov 5:2 (3:0), Malásek 2, Hraz-
díra, Matuška, Vach - Gryc, Nezval. Lysice 
– Skalice 0:8 (0:5), Bílek 5, Fiala, Káčerik, 
Vlach. Kunštát B – Letovice 5:0 (4:0), Adá-
mek 3, Tenora, Šmerda. Ráječko B – Vra-
nová 4:0 (1:0), Štafa 3, Slavíček. Lažany – 
Ostrov 1:2 (0:0), Hochman - Gryc, Hudec. 
Svitávka – Skalice 2:0 (1:0), Procházka, 
Zoubek. Vísky - Letovice 0:1 (0:0), Řez-

ník. Velké Opatovice – Kunštát B 0:8 (0:3), 
Adámek, Stehlík 3, Boček, Nedoma. Kní-
nice – Lysice nehráno. Benešov – Adamov 
2:2 (1:2), Abrahám, Mucha - Vach 2. 
  1.  Kunštát B  21  14  2  5  69:35  44 
  2.  Svitávka  21  13  3  5  56:26  42 
  3.  Skalice n.Svitavou  21  12  3  6  52:30  39 
  4.  Adamov  21  12  3  6  64:44  39
  5.  Letovice  21  12  2  7  63:44  38 
  6.  Vísky  21  11  2  8  54:51  35
  7.  Ráječko B  21  10  3  8  55:51  33 
  8.  Knínice  20  9  2  9  49:42  29
  9.  Ostrov  21  7  5  9  39:38  26 
  10.  Vranová  21  7  4  10  50:56  25 
  11.  Velké Opatovice  21  7  2  12  33:56  23 
  12.  Lažany  21  5  5  11  33:48  20
  13.  Benešov  21  5  4  12  47:69  19 
  14.  Lysice  20  1  2  17  15:89  5

IV. třída: Bořitov B – Jedovnice B 3:2 
(3:0), Bezděk 2, Včelař - Přikryl, Šot. Vilé-
movice B – Svitávka B 1:2 (0:1), Kučera - 
Bureš, Svoboda. Vavřinec B – Voděrady 3:0 
(1:0), Hudec 2, Zmeko. Kořenec B – Lažán-
ky 1:7 (0:5), Schulze - Švéda 4, Semerád, 
Zdražil, Ševčík. Boskovice B – Cetkovi-
ce 6:1 (4:0), Odehnal, Valenta 2, Bayer, 
Oldřich – Letfus. Lipůvka B – Skalice B 6:2 
(3:1), Bohatec 2, Beran, Kotásek, Richter, 
Světlík - Bílek, Fojt. Doubravice B – Lom-
nice 2:4 (0:1), Křepela, Sáňka - Borkovec, 
Bracek, Peša, Žilka. Lažánky – Jedovnice 
B 4:1 (1:0), Kratochvíl 2, Cupák, Musil 
– Nejezchleb. Voděrady – Cetkovice 3:2 
(2:1), Bednář 2, Boček - Dokoupil, Jurka, 
ČK: Pospíšil Jakub. Svitávka B – Skalice 
B 3:2 (1:1), Chloupek, Přikryl, Svoboda - 
Pokorný, Rychnovský. Bořitov B – Lomni-
ce 8:1 (5:0), Ostrý, Sýs 2, Havlík, Mareček, 
Polák, Zouhar – Borkovec. Vilémovice B 

– Doubravice B 1:4 (1:2), Ševčík - Křepe-
la, Nezval, Sáňka, Řezníček. Vavřinec B 
– Lipůvka B 1:1 (1:0), Novák - Vala, ČK: 
Fabiánek Jan (V). Kořenec B – Boskovice 
B 1:6 (1:2), Svoboda - Horák 2, Marek, 
Oldřich, Přikryl, Valenta. 
  1.  Boskovice B  22  15  5  2  82:33  50 
  2.  Bořitov B  21  13  5  3  67:37  44
  3.  Doubravice B  21  12  3  6  67:44  39 
  4.  Vavřinec B  21  11  4  6  54:32  37
  5.  Lipůvka B  21  11  3  7  59:49  36
  6.  Svitávka B  21  10  4  7  58:48  34 
  7.  Cetkovice  21  10  3  8  64:52  33 
  8.  Voděrady  22  10  2  10  54:65  32 
  9.  Jedovnice B  21  9  2  10  67:53  29 
  10.  Lažánky  21  8  4  9  54:54  28
  11.  Skalice n.S.  B  21  6  1  14  38:69  19 
  12.  Lomnice  21  3  5  13  27:61  14
  13.  Vilémovice B  21  4  1  16  30:71  13 
  14.  Kořenec B  21  3  4  14  29:82  13

 Pokračování na str. 11.
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P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 P  – B , 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 B  – Š , I.A 1 0 2

4 T  B – B , I.A 1 0 2

5 B  B – Š , I.B 1 0 2

6 S  – D , I.B 1 0 2

7 R  B – R -J , I.B 1 0 2

8 T  – L , I.B 1 0 2

9 R  – L , OP 1 0 2

10 V  – J , OP 1 0 2

11 V  – Š , OP 1 0 2

12 S  – O , OP 1 0 2

13 V  – K , OP 1 0 2

14 MS B  – K , I.A 1 0 2

9. kolo

TIPOVAČKA

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

1 B  – N , 1 0 2

2 B  – R , KP 1 0 2

3 R -J  – T , I.B 1 0 2

4 D  – Č , I.B 1 0 2

5 B  B – Ř , I.B 1 0 2

6 J  – K , OP 1 0 2

7 Š  – V , OP 1 0 2

8 L  – V , OP 1 0 2

9 K  – R , OP 1 0 2

10 O  – Č  H , OP 1 0 2

11 O  – S , OP 1 0 2

12 A  – K , III. . 1 0 2

13 L  – S , III. . 1 0 2

14 K  – B , I.A 1 0 2

8. kolo

TIPOVAČKA

Poháry pro absolutní vítěze Ceny města Blanska zůstaly doma

Vítězové: Zamazalová a Vencel

Vítězové posledních dvou kol jsou z Ráječka. V 6. kole se to 
povedlo Janu Blažkovi s 15 body, následující týden potřeboval na 
prvenství Josef Ševčík 18 bodů. Celkově vede David Stehlík z Kotvr-
dovic. Kompletní výsledky najdete na www.zrcadlo.net.

Z  

Sezóna pro jachtaře začala 
úspěchy

Mladí jachtaři z Jachetního klubu Olšovec Jedovnice za sebou mají 
první měsíc závodů na vodě v letošní sezóně. Ta pro ně začala hned 
několika úspěchy.

První závod se uskutečnil v Otrokovicích s příznačným názvem Jarní 
rozcvička. Jedenáctiletý Martin Kubík z Blanska obsadil v tomto jedno-
denním závodě lodní třídy Optimist třetí místo, další blanenská závodni-
ce, osmiletá Kristýna Šebková skončila na místě pátém. 

Následoval krajský přebor lodní třídy Optimist, kdy se závodníci utka-
li v silném větru na Brněnské přehradě. Martin Kubík zde opět zabodo-
val a ve velké konkurenci skončil na druhém místě mezi mladšími žáky. 
Kristýna Šebková bojovala statečně mezi samými kluky a dojela si pro 
celkově deváté místo. (iš)  Foto Iva Šebková

Z  

Věra Vencelová

Blansko - Plavecké závody 
mají v Blansku velkou tradici. 
První ročník se konal v roce 1941, 
což je rok po založení plaveckého 
oddílu. 

Plavci se pak každoročně schá-
zeli na těchto akcích nejprve na 
venkovním koupališti, později 
v krytém bazénu, a to až do roku 
1987. Znovu obnoveny byly až 
v roce 2010 při příležitosti sedm-
desátého výročí založení oddílu na 
zkušebním nultém ročníku. O rok 
později se uskutečnil již regu-
lérní první ročník. Závody jsou 
přístupné profesionální plavecké 
veřejnosti z celé České republiky, 
případně i ze zahraničí. Letošního 
čtvrtého ročníku se zúčastnilo na 
sto dvacet plavců z deseti oddílů 
České republiky. Hlavní disciplí-
nou je dvoustovka polohově, která 
má prověřit všestrannost plavců. 
Pro vítěze jsou ve třech katego-
riích připraveny poháry, medai-
le a diplomy. Plavec a plavkyně 
s nejlepším časem bez ohledu na 
věk se stávají absolutními vítězi 
v této disciplíně a jejich jména se 
objeví na putovních křišťálových 
pohárech (originály z roku 1941). 

Letošní vítězové jsou oba 
z domácího oddílu ASK Blansko 
a oba neměli vítězství jednoznač-
ně v kapse. Veronika Zamazalová 
byla ještě v polovině trati až na 
třetím místě. Ztrátu stáhla až na 

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

prsařském úseku a mírný náskok 
před soupeřkou z Vysokého Mýta a 
oddílovou rivalkou Petrou Pokor-
nou na poslední kraulové pětadva-
cítce již udržela. Jan Vencel zase 
musel svést napínavý boj s junior-
ským reprezentantem Dominikem 
Špačkem z Komety Brno, který 
mu v prsařském úseku ujel téměř 
o dva metry. Ve strhujícím závě-
rečném kraulovém fi niši nakonec 

dohmátl domácí závodník o jednu 
desetinu vteřiny rychleji než jeho 
bývalý oddílový kolega. Ostatní 
čtyři poháry v kategorii mladšího 
a staršího žactva si rozdělili plavci 
z Brna, Vyškova a Náchoda. 

Celkový počet medailí ze všech 
disciplín, které byly na programu 
sobotních závodů, se domácím 
zastavil na čísle čtyřiatřicet. Zla-
té medaile z ostatních disciplín 

si kromě Veroniky Zamazalové 
a Jana Vencela odnesli také Vik-
torie Grmelová, Kateřina Bachra-
tá, Petra Pokorná, Adam Přikryl, 
Zdeněk Kocián a Milan Kučera. 
Poslední jmenovaný si svými 
excelentními výkony na kraulové 
padesátce a stovce zajistil průběž-
né druhé a třetí místo v celore-
publikových tabulkách jedenácti-
letého žactva.

Svatá Kateřina - Minulý víkend 
odstartoval letošní motocyklový 
Alpsko - Jadranský šampionát 
prvním dvojzávodem na italském 
okruhu Adria Raceway, ležícím 
asi 50 km jižně od Benátek. 

„Vyjeli jsme už ve středu 
v poledne a po dvanácti hodinách 
cesty, při níž jsme poznali snad 
všechny rozmary jarního poča-
sí, od slunce, větru, deště, zimy 
i krup, jsme konečně dorazili na 
místo,“ říká Romana Tomášková. 
Jde o 2 700 m dlouhý, tedy spíše 
krátký technický okruh typu plyn-
brzda-plyn-brzda. Sešla se zde 
však poměrně početná a kvalitní 
konkurence tvořená především 
mladými domácími jezdci na 
kitových, tedy podstatně vylepše-
ných a rychlejších strojích, z nichž 
někteří startují i v italském šam-
pionátu CIV, což je po Španělsku 
nejkvalitnější národní mistrovský 
seriál v Evropě.

Během treninků se Romana 
především učila trať, kde brzdit, 
kde přidat a ostatní taje silni-
čářské abecedy. Bohužel na její 
Hondě se začaly znovu projevo-
vat problémy s řazením, které nás 
stály účast v prvním měřeném 
treninku. Ve druhé kvalifi kaci 
Romča zajela čas 1:31,528, což 
stačilo na pátou pozici na star-
tovním roštu se ztrátou 3,3 s. na 
nejrychlejšího.

Start do sobotního závodu se 
Romaně podařil skvěle a do prv-
ní zatáčky najížděla jako třetí. 
Bohužel už na výjezdu šlo klubko 
domácích jezdců před ni a rychle 
se vzdalovalo. Příčina byla jas-
ná. Zase to řazení! To, co Romča 
získávala v technických partiích, 
ztrácela na rovinkách. Nakonec 
i díky odpadnutí dvou jezdců 
před ní, projela cílem na slušném 
šestém místě, bohužel se ztrátou 
jednoho kola na vítěze, když její 

nejlepší čas kola měl hodnotu 
1:32,547. Bylo rozhodnuto. Pře-
vodovka musí ven, aby se ukázala 
příčina potíží.

Následující hodiny, až do pozd-
ního večera byly ve znamení 
rozborky a sborky převodovky, 
výměny řadičky a dalších úprav, 
zejména změny převodů. To vše 
s jediným cílem - zvýšit konku-
renceschopnost stroje. Nedělní 
slunečné ráno a zahřívací trenink 
potvrdil, že provedené práce neby-
ly zbytečné. Romana v něm jede 
za 1:28,344! Na závod ještě po 
poradě s technikem od Dunlopu 
měníme gumy na softy, tedy hod-
ně měkké.

S napětím očekáváme start dru-
hého závodu. Romča odjíždí ve 
středu pole, ale drží se! Kromě 
vedoucího jezdce, který si hned 
buduje náskok, jí ostatní neujíždě-
jí. V průběhu závodu se dostává 
do skupinky tří jezdců, bojujících 

o čtvrté místo. Pořadí se přesypá-
vá každým kolem. v jednom oka-
mžiku Romana po malé jezdecké 
chybě je až šestá, ale zvýšenou 
bojovností se dotahuje znovu do 
skupinky a po chvíli jde na její 
čelo! A nejen to. V předposled-
ním kole zajíždí svůj nejlepší 
čas 1:26,157 a začíná mohutně 
dotahovat jezdce na třetím místě. 
Stihne to? Bohužel, o 1,5 s proje-
la cílem na čtvrtém místě a jako 
jediná se vklínila do grupy sedmi 
domácích jezdců. Možná, kdyby 
měl závod o jedno kolo navíc...? 
Ale jsme spokojeni. Body z horké 
italské půdy se budou ještě moc 
hodit .

Po závodě za Romčou přicháze-
jí i někteří soupeři a uznale oceňují 
její výkon. My balíme a chystáme 
se na dlouhou cestu domů. Arrive-
derci Italia! Za dvacet dní nás čeká 
maďarská Pannonia, tak držte pal-
ce.  Vladimír Jirůšek

Tomášková vybojovala v Itálii cenné body

Remíza. Ve šlágru nejvyšší okresní soutěže v malé kopané v neděli obhájce  tulu Sadros Boskovice remizoval s Kvasarem z Černé Hory 2:2 po polo-
čase 0:1.Foto Jaroslav Oldřich * Ženská divize. Kunštátské ženy na domácím hřiš   narazily na lídra soutěže SK Ocmanice a prohráli 0:4. Všechny 
branky padly již v prvním poločase. Foto Jaroslav Oldřich
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 13. květnaúterý 13. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub důchodců ve 14 hod.: Oslava svátku Den matek.
Blansko – Dům s pečovatelskou službou v 15 hod.: Představení na Den 
matek.
Boskovice – Zámecký skleník v 10 hod.: VI. Ročník Fes  valu hotelnictví.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Místa utrpení, smr   a hrdinství, beseda s 
pamětníkem Asabem Auerbachem, jedním z Wintonových dě  .
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: Oslava Dne matek, pořádá Svaz tělesně 
pos  žených.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Magické dolomity, vernisáž výstavy 
fotografi í.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Doupě.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Pojedeme k moři.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Divergence.

středa 14. květnastředa 14. května
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Setkání nad Biblí.
Blansko – ZUŠ zámek v 18 hod.: Absolventský koncert žáků ZUŠ Blansko.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Absolventský koncert hudebního obo-
ru, soukromé ZUŠ.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 163 – Afrika na diapo-
zi  vech.
Boskovice – Český zahrádkářský svaz ve 14.30 hod.: Odborná poradna.
Boskovice – MŠ Lidická v 15 hod.: S ta  nkem na dopravním hřiš  .
Letovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Oslava Dne matek.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: II. Absolventský koncert.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Večer s Mozartem.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 17 a 19.30 hod.: Milostný 
trojúhelník, divadelní představení v podání pražských herců - Pavel Liška, 
Mar  n Zbrožek, Josef Polášek.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Hany.

čtvrtek 15. květnačtvrtek 15. května
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Hana Zagorová a Boom!Band.
Boskovice – Synagoga v 19 hod.: Dust in the Groove, koncert.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Přednáška na téma 
zdravý životní styl.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Pulp Fic  on: Historky z podsvě  .
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Cesta do školy.
Doubravice v 18 hod. Křídla Vánoc.

pátek 16. květnapátek 16. května
AKCEAKCE

Blansko – Kompostárna v 9 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Dům zahrádkářů v 9 hod.: Okresní kolo soutěže mladých zahrád-
kářů.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Jak se žije v komunitě.
Blansko – Muzeum v 19 hod.: Blanenská muzejní noc.
Boskovice – ZUŠ v 18 hod.: Jarní koncert.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Kdopak to zvoní?, hraje TeaTrum Velké 
Opatovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ranhojič.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a pirá  . (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Godzilla. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Vše je ztraceno.

sobota 17. květnasobota 17. května
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9.45 hod.: Cesta za zdravým vzduchem – 
14. ročník.
Boskovice – Sokolovna: Pochod za sedmizubým hřebenem.
Boskovice – Sokolovna ve 13.30 hod.: 8. Národní přehlídka sokolských 
pěveckých sborů.
Jedovnice – Autokemp Olšovec v 10 hod.: Za vodami Jedovnicka, cyklis-
 cká vyjížďka.

Kořenec – Kulturní dům ve 21 hod.: Pouťová zábava, hraje Tamdem.
Vanovice – Sál záložny v 15 hod.: Vítání občánků.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců. (3D)
Blansko ve 20 hod. Ranhojič.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a pirá  . 
Boskovice v 19.30 hod. Godzilla. 

neděle 18. květnaneděle 18. května
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Závěrečné představení literárně-dra-
ma  ckého oboru, soukromá ZUŠ.
Lysice – Zámek ve 14.30 hod.: Pohádkové odpoledne na zámku, pořádá 
MC Jablíčko.
Uhřice – Kulturní dům ve 14 hod.: Beseda s důchodci.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Ranhojič.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Splněná přání.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a pirá  . 
Boskovice v 19.30 hod. Godzilla. 

pondělí 19. květnapondělí 19. května
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Jedna za všechny.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. 
(3D)

úterý 20. květnaúterý 20. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná dílna - malování lněných ta-
šek.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš Pernica a hosté, koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: Výstava výtvarného oboru žáků 
Evy Holoušové, vernisáž.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Když jde kůzle otevřít, pohádka pro 
dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jedna za všechny.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Captain America: Návrat prvního Avengera. 

středa 21. květnastředa 21. května
AKCEAKCE

Blansko – Sál okresního soudu v 17 hod.: Koncert (ne)populárních melo-
dií.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Absolventský koncert II. hudebního 
oboru, soukromá ZUŠ.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Koncert Skupiny Sakrapes.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Pořad zábavně o stáří, Aleš Cibul-
ka a Vladimír Hron.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: Vystoupení žáků z pobočky Olešnice.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: Veřejné fórum zdravého města.
Velké Opatovice – Hřiště základní školy v 8.30 hod.: 16. ročník Okresní 
olympiády žactva 1. ročníků.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Fair Play.
Boskovic v 19.30 hod. Ranhojič.

čtvrtek 22. květnačtvrtek 22. května
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ zámek v 9.30 hod.: Smaltované šperky, galzování.
Blansko – Muzeum v 10.15 a 14 hod.: Dny umění nevidomých na Moravě 
2014 – koncert.
Blansko – Muzeum ve 13 hod.: Hmatová prohlídka exponátů muzea pro 
zrakově pos  žené, vstup volný.
Boskovice – Klub seniorů v 15.30 hod.: Beseda Oblastní charity Blansko 
Česko a Mongolsko očima Mongolů.
Letovice – ZUŠ v 15 hod.: Žákovská besídka třídy uč. Mgr. Jany Kouřilové.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Pulp Fic  on: Historky z podsvě  .
Doubravice v 18 hod. Angelika.

pátek 23. květnapátek 23. května
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park. Bambiriáda.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Noc kostelů v dřevěném kostelíku.
Blansko – Křesťanské centrum ve 20 hod.: Fireproof, fi lm.
Boskovice – Zámek v 19 hod.: Graff ovo kvarteto a Jan Jiraský, koncert.
Letovice – Zámek: Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře dechových orches-
trů.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. X-Men: Budoucí minulost. (3D)
Šebetov v 19.30 hod. Hobit: Šmakova dračí poušť.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Rivalové.

sobota 24. květnasobota 24. května
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park. Bambiriáda.
Blansko – Galerie Jonáš v 9 hod.: Bargello – další technika patchworku.
Boskovice – Parkoviště zimního stadionu v 10 hod.: Šifrovatračka - Za per-
moníky na Zlatník.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Keramika Karla Trefného 
a fotografi e Josefa Bednáře, vernisáž výstavy.
Kunštát – Kulturní dům ve 14 hod.: XI. Skep  kon, setkání klubu skep  ků s 
přednáškami pro veřejnost.
Letovice – Zámek: Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře dechových orches-
trů.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Výstava obrazů Jana Kanyzy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hurá do pravěku!
Blansko ve 20 hod. Godzilla. (3D)
Boskovice v 17 hod. Bella a Sebas  án.
Boskovice v 19.30 hod. X-Men: Budoucí minulost. (3D)

neděle 25. květnaneděle 25. května
AKCEAKCE

Boskovice – Arboretum Šmelcovna ve 14.30 hod.: Dětské odpoledne s 
DDM v arboretu.
Letovice – Areál AFK ve 13.30 hod.: IX. nesoutěžní přehlídka mažoretek.
Lysice – Zámek ve 12 hod.: Svatební show.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Hurá do pravěku!
Blansko v 17.30 a 20 hod. Godzilla. (3D)
Boskovice v 17 hod. Bella a Sebas  án.
Boskovice v 19.30 hod. X-Men: Budoucí minulost. 

pondělí 26. květnapondělí 26. května
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Godzilla. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární pondělí: Olga.

Z  
Pokračování ze str. 10
Divize st. dorost: Blansko – Pelhřimov 

2:0 (0:0), Kratochvíl 2. Otrokovice – Bos-
kovice 1:1 (0:1), Žouželka.
  1.  Bohunice  21  16  2  3  80:28  50
  2.  Bystrc  21  14  4  3  73:26  46 
  3.  Žďár  21  12  4  5  82:41  40
  4.  Pelhřimov  21  9  5  7  49:38  32
  5.  Přerov  21  9  5  7  46:40  32
  6.  Vrchovina  21  9  4  8  51:50  31
  7.  Otrokovice  21  8  5  8  38:36  29
  8.  Třebíč  21  8  4  9  33:38  28 

  9.  Blansko  21  7  5  9  38:45  26
  10.  Líšeň B  21  7  4  10  33:55  25
  11.  Havl. Brod B  21  7  3  11  41:50  24 
  12.  Sparta B  21  6  4  11  31:52  22 
  13.  Boskovice  21  4  5  12  31:63  17 
  14.  V. Meziříčí  21  3  2  16  28:88  11

Divize ml.dorost: Blansko – Pelhřimov 
6:0 (4:0), Zmeko O. 4, Vintr, Souček. Otro-
kovice – Boskovice 5:1 (1:1), Sychra.
  1.  Třebíč  21  16  2  3  74:14  50
  2.  Vrchovina  21  15  1  5  58:25  46
  3.  Přerov  21  13  4  4  52:21  43 

  4.  Blansko  21  13  3  5  57:29  42
  5.  Havl. Brod B  21  11  3  7  49:34  36
  6.  Otrokovice  21  10  6  5  52:38  36
  7.  Žďár  21  11  3  7  40:30  36
  8.  Bohunice  21  9  3  9  42:43  30 
  9.  Pelhřimov  21  7  3  11  32:59  24
  10.  V. Meziříčí  21  6  3  12  25:43  21
  11.  Sparta B  21  6  2  13  34:51  20
  12.  Bystrc  21  5  3  13  27:58  18
  13.  Líšeň B  21  5  1  15  27:68  16
  14.  Boskovice  21  1  1  19  15:71  4

OP dorost o 1.–8. místo: Cetkovice – 
Drnovice 7:0 (2:0), Horák, Sychra 3, Lepka. 
Rájec-Jestřebí – Letovice 3:0 (2:0), Dvořák, 
Opatřil, Sáňka. Voděrady – Černá Hora/
Bořitov 0:5 (0:5), do druhého poločasu 
domácí nenastoupili – Kolář Karel 2, Kolář 
Ladislav, Sedláček, Svoboda. Velké Opato-
vice – Lipůvka nehráno. Rájec-Jestřebí – 
Voděrady odl. Drnovice – Velké Opatovice 
3:1 (1:1), Žáček 2, Dostál – Štyndl. Lipůvka 
– Cetkovice 0:4 (0:2), Šmíd 3, Cojocaru. 
Černá Hora/Bořitov – Letovice 4:1 (2:1), 
Bawi Van, Kolář Ladislav, Sedláček, Svo-
boda - Stehlík. 
  1.  Cetkovice  8  8  0  0  39:8  24 
  2.  Rájec-Jestřebí  8  7  1  0  33:7  22 
  3.  Č. Hora/Bořitov  8  4  0  4  20:21  12 
  4.  Drnovice  9  3  1  5  15:32  10
  5.  Letovice  9  2  3  4  14:23  9
  6.  Lipůvka  8  2  2  4  16:19  8 
  7.  Voděrady  8  1  3  4  9:21  6 
  8.  Velké Opatovice  8  0  2  6  8:23  2 

OP dorost o 9.–16. místo: Kunštát/Lysi-
ce – Kotvrdovice 4:1 (4:0), Krása , Teno-
ra 2 – Sedlák. Vísky – Sloup/Šošůvka 6:3 
(4:1), Hladil 2, Skála 2, Štark 2 - Vymazal 2, 
Andrlík,ČK: Šindelka Stanislav (S). Kníni-
ce – Olomučany 5:4 (2:2), Kšica 2, Korčák, 
Letfus, Ščudla - Staněk 2, Kohout, Kupka, 
ČK: Kupka Michal (O). Olešnice – Svitáv-
ka 0:5 (0:3), Prudký 3, Dvořáček, Hanák. 
Sloup/Šošůvka – Knínice 7:3 (5:2), Novák 
3, Andrlík 2, Ponomarenko, Švec - Diblík, 
Korčák, Ščudla. Kotvrdovice – Olešnice 
4:2 (2:1), Sedlák 2, Klimeš, Voráč - Ševčík, 
Řihák. Svitávka – Kunštát/Lysice 1:2 (0:0), 
Prudký - Horák 2. Olomučany – Vísky 3:5 
(0:2), Staněk 2, Radiměřský - Hladil 2, 
Abrahám, Přikryl, Štark. 
  1.  Sloup/Šošůvka  9  7  0  2  60:31  21
  2.  Kunštát/Lysice  9  6  1  2  39:20  19 
  3.  Kotvrdovice  9  6  0  3  36:22  18
  4.  Vísky  9  5  1  3  29:29  16
  5.  Svitávka  9  5  0  4  35:22  15 
  6.  Knínice  9  3  2  4  24:37  11 
  7.  Olešnice  9  2  0  7  22:39  6 
  8.  Olomučany  9  0  0  9  12:57  0 

KP st. žáci: Blansko – Veselí 3:2 (2:1), 
Gansukh, Šmerda, Prudil.

KP ml. žáci: Blansko – Veselí 4:2 (3:1), 
Magda 2, Rek, Bartoš.

OP st. žáci 10+1 o 1.-4. místo: Veké 
Opatovice – Olešnice 3:2 (0:2), Kouřil 3 - 
Žíla 2. Knínice – Letovice 4:0 (1:0), Lajš-
ner, Mucha, Oliva, Přikryl. 
  1.  Knínice  1  1  0  0  52:12  34 
  2.  Olešnice  2  1  0  1  64:24  30 
  3.  V. Opatovice  1  1  0  0  31:27  21 
  4.  Letovice  2  0  0  2  33:42  19

OP st. žáci 10+1 o 5.-7. místo: Svitáv-
ka – Lipovec 2:4 (0:1), Bednář 2 - Fürst 2, 
Zouhar, Štěpaník. 
  1.  Lipovec  2  1  0  1  29:37  17 
  2.  Svitávka  1  0  0  1  25:55  9 
  3.  Sloup/Vysočany  1  1  0  0  25:62  5 

Okresní přebor starší žáci 7+1: Olomu-
čany – Vísky 9:1 (5:1), Beránek, Kroutil 
3, Kučera 2, Fedra František – Kristlík. 
Ráječko – Kotvrdovice 0:5 (0:3), Kocour 4, 
Vančura. Drnovice/Voděrady – Černá Hora/
Bořitov 1:0 (0:0), Beneš. 
  1.  Kotvrdovice  15  12  2  1  83:20  38 
  2.  Č. Hora/Bořitov  15  9  2  4  70:28  29 
  3.  Olomučany  15  7  3  5  63:33  24
  4.  Drnovice/Voděrady  15  6  6  3  45:31  24 
  5.  Ráječko  15  3  2  10  32:65  11
  6.  Vísky  15  0  1  14  8:124  1

OP mladší žáci 7+1: Šošůvka – Bosko-
vice B 0:28 (0:13), Borek, Nesvadba 5, Stra-
ka 4, Petrů, Staněk 3, Grepl, Lokaj, Sychra 
2, Berousek, Štěrba. Lipůvka – Rudice 2:11 
(0:5), Tichý, Valenda - Magda 6, Martinásek 
3, Matuška, Stupinský. Olešnice/Kunštát 
B – Benešov/Kořenec 17:0 (5:0), Novotný 
5, Konečný 3, Kleveta, Petrželka 2, Běle-
hrádek, Konopáč, Motyčka, Peša, Štěrba. 
Olomučany – Cetkovice nehl. 
  1.  Boskovice B  14  11  2  1  145:13  35 
  2.  Olešnice/Kunštát A  14  11  2  1  131:28  35 
  3.  Olešnice/Kunštát B  14  10  0  4  133:33  30 

  4.  Rudice  14  9  3  2  103:31  30
  5.  Olomučany  13  6  1  6  80:64  19 
  6.  Adamov  14  5  3  6  81:65  18
  7.  Lipůvka  14  5  2  7  75:53  17 
  8.  Cetkovice  13  4  1  8  35:62  13 
  9.  Benešov/Kořenec  14  1  0  13  16:157  3 
  10.  Šošůvka  14  0  0  14  4:297  0

Starší přípravka 5+1: Jedovnice – 
Blansko A 3:15 (0:7), Kučera 2, Hloušek 
- Crhonek 8, Kupka 4, Lůdl 3. Adamov – 
Blansko B 5:3 (0:2), Kos 3, Konečný, Šipoš 
- Mokrý, Staněk, Ševčík. Jedovnice – Blan-
sko B 4:12 (2:5), Hloušek 2, Krílík, Kučera 
- Dujka 5, Ryzí 3, Farník, Mokrý, Pernica, 
Ševčík. Adamov – Blansko A 2:13 (0:7), 
Unčík 2 - Crhonek 6, Kupka 5, Lůdl, Slani-
na. Vysočany/Sloup – Drnovice 14:6 (4:3), 
Mikulášek 10, Meluzín 4 - Vlach 4, Pavel-
ka, Španělová. Lipovec – Kunštát/Olešni-
ce 3:6 (2:2), Zouhar 2, Průchová - Baňa, 
Chmelíček 2, Bláha, Janků. Vysočany/
Sloup – Kunštát/Olešnice 5:8 (1:3), Melu-
zín 3, Mikulášek 2 - Baňa 5, Janků 2, Chme-
líček. Lipovec – Drnovice 11:10 (7:1), nehl. 
Rájec-Jestřebí – Lipůvka 13:5 (7:3), Nezval 
4, Kala, Málek 3, Dankovský, Tsekhonya, 
Šváb - Valenda 2, Buňka, Jelínek, Prudík. 
Ráječko – Lipůvka 9:5 (7:3), Souček 7, 
Maša, Palacký - Prudík, Valenda 2, Jelínek. 
Rájec-Jestřebí – Ráječko 6:3 (4:0), Fojt 3, 
Málek, Nezval, Šváb - Souček 3.
  1.  Blansko A  25  23  1  1  330:36  70 
  2.  Kunštát/Olešnice  23  20  2  1  254:80  62 
  3.  Rájec-Jestřebí  26  20  0  6  199:77  60
  4.  Ráječko  25  17  3  5  185:100  54
  5.  Blansko B  25  17  2  6  174:85  53 
  6.  Adamov  26  17  1  8  169:119  52 
  7.  Lipovec  26  16  1  9  176:156  49 
  8.  Boskovice  21  12  2  7  158:121  38 
  9.  Letovice  24  11  2  11  130:128  35 
  10.  Jedovnice  23  9  1  13  130:159  28 
  11.  Drnovice  23  8  0  15  119:192  24 
  12.  Vysočany/Sloup  26  7  1  18  111:221  22 
  13.  Svitávka  24  4  2  18  84:209  14
  14.  Voděrady  21  4  1  16  65:161  13 
  15.  Velké Opatovice  24  3  3  18  72:225  12 
  16.  Lipůvka  24  3  2  19  111:202  11
  17.  Knínice  24  2  0  22  69:265  6

Mladší přípravka: Boskovice A – Ada-
mov 8:10 (7:4), Korčák 4, Petrů 2, Klejzar, 
Všianský - Polzer 7, Skoumal 2, Krátký. 
Boskovice B – Jedovnice 3:15 (1:6), Hra-
bec 3 - Hrivík 8, Dvořák 2, Přibyl 2, Hanák, 
Krátký, Zouhar. Boskovice A – Jedovnice 
8:11 (3:7), Petrů 5, Hlosta, Vajčner, Všian-
ský - Hrivík 9, Dvořák, Holub. Boskovice 
B – Adamov 8:14 (5:7), Hrabec 5, Kopecký 
3 - Skoumal 7, Polzer 4, Malásek 2, Bavln-
ka. Lysice – Blansko B 6:10 (2:4), Všianský 
4, Jašek, Kazda - Souček 8, Nippert, Slani-
na. Kunštát/Olešnice – Blansko A 9:9 (6:3), 
Motyčka 6, Chytrý 3 - Jančiar 4, Liška, 
Müller 2, Nejezchleb. Lysice – Blansko A 
8:13 (3:9), Všianský 5, Jašek, Kazda, Šulc 
- Liška 5, Müller 4, Geier, Jančiar, Nejez-
chleb, Polách. Kunštát/Olešnice – Blansko 
B 9:5 (5:2), Motyčka 6, Chytrý 3 - Souček 
3, Slanina 2. Letovice – Knínice 12:2 (5:1), 
Šamšula 7, Jež 4, Lepka - Přikryl 2. Svitáv-
ka – Benešov/Kořenec 4:6 (3:0), Andrlík 
3, Čermáková - Vondál 5, Minx. Letovice 
– Benešov/Kořenec 12:2 (6:1), Jež 5, Kala-
sová 3, Kobelka 2, Hejl, Různar - Vondál 
2. Svitávka – Knínice 5:16 (3:8), Andrlík 3, 
Vybíhalová, Čermák - Přikryl 9, Kaderka, 
Krejčíř 3, Buryška. 
  1.  Kunštát/Olešnice  18  17  1  0  244:62  52 
  2.  Blansko A  16  14  1  1  233:71  43
  3.  Adamov  18  12  0  6  156:105  36 
  4.  Boskovice A  18  11  0  7  146:106  33 
  5.  Lysice  18  10  0  8  153:151  30
  6.  Boskovice B  18  9  1  8  195:147  28 
  7.  Rájec-Jestřebí  16  9  0  7  132:109  27 
  8.  Benešov/Kořenec  18  8  1  9  111:142  25 
  9.  Jedovnice  18  8  0  10  144:130  24
  10.  Knínice  18  4  0  14  68:208  12
  11.  Letovice  4  3  0  1  40:21  9
  12.  Svitávka  16  3  0  13  66:200  9 
  13.  Blansko B  16  2  0  14  70:167  6 
  14.  Ostrov  14  1  0  13  23:162  3

OP ženy: Kostelec – Kohoutovice 2:1 
(1:1), Waltrová, Řezníčková – Mernyová. 
Medlánky – Drnovice 6:1 (6:1), Valková 3, 
Kučerová, Závodská, Štrůblová – Brodecká. 
Lažany – Ráječko 0:3 (0:3), Zoubková 3. 
  1.  Medlánky  16  15  1  0  83:17  46 
  2.  Kostelec B  15  9  3  3  63:15  30 
  3.  Lažany  15  7  3  5  33:21  24
  4.  Kohoutovice  15  5  1  9  22:31  16 
  5.  Ráječko  15  5  1  9  22:53  16
  6.  Drnovice  16  0  1  15  7:93  1

Kuželkáři. Letošní ročník okresní podnikové ligy v kuželkách je u konce. 
Nejlepší jednotlivci i kolek  vy přebrali ocenění.  Foto Bohumil Hlaváček

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

izrcadlo.eu
“Víme, co se u nás děje”
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24. 24. ro ník Pochoduro ník Pochodu

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

cyklo
 20 km Boskovice – Mladkov – Chrudichromy – Ba ov – rybníky Panina louka – Doubravy – Boskovice
 38 km Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 58 km Boskovice – Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zbon k – Letovice – údolí K e  nky – Bohu ov – Vít jeves – Brn nec – Rudná – 
  K enov – Zadní Arnoštov – Jeví ko – Jarom ice – Úsobrno – Pohora – Western park – Boskovice
 104 km Boskovice – Knínice – Úsobrno – Brodek u Konice – Hrochov – Lipová – Buková – Pro  vanov – 
  Drahany – Rozstání – Lipovec – Ostrov u Macochy – Skalní mlýn – Blansko – Olešná – Ho ice – 
  erná Hora – Bo itov – Malý Chlum rozhl. – Krhov – Skalice – Lhota Rapo  na – Pilské údolí – Boskovice

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

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

v sobotu 17. kv tna 2014

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

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Z Á M E C K Ý  R Y B N Í K
od 7.00 Čochtanovo dopoledne / lovení ryb a hry
Z Á M E C K Á  L O U K A 10.00 Dechová hudba Blansko 10.40 Nové scénky 
Felixe Holzmanna 11.50 Pavel Helan 12.40 Mažoretky Letovice 13.00 Abeceda 

13.40 David Šír – nové scénky Felixe Holzmanna
14.00 Abeceda 14.30 Mažoretky Letovice 14.50 Folklor bez hranic (bosenský folklórní 
soubor a blanenský Drahan) 15.50 Mažoretky Letovice 16.10 Příběh Čmeldy a Brundy 
aneb Jak jsme čapli zlodějíčka (Základní umělecká škola Blansko)

17.00 JŮ a HELE na kouzelném paloučku
18.00 Kaštánci 18.50 Modely vrtulníků v akci 19.10 Výcvik kavalerie 
hulánů (Štvanci) 19.50 Pulse family show 20.10 Elena a Evita 

   20.50 Standa Hložek a TapDance Studio
      N Á D V O Ř Í  Z Á M K U  10.00 Princezna na hrášku (loutková pohádka)
                   11.00 Honza a drak (loutková pohádka) / po skončení Lektvarová 
        dílna aneb Namíchej si svůj lektvar 13.00 Hry s Qvítěm 
       14.30 Bubnování v kruhu 15.50 Nové scénky Felixe Holzmanna

21.40 Průvod městem     22.00ohňostroj21.30 Řazení průvodu 
u zámecké brány

Moderují (Frekvence 1, Evropa 2) a (Free radio)Z Á M
od 7
Z Á M
Felix

1

M E C K Ý R Y B N Í KÝ ÍÝ Í
pa 2) a(Frekvence 1, Evropa 2) a

Z Á MÁÁ

V zámeckém parku a na ploše u Sýpky budou pro dě  připraveny atrakce: poníci, skluzavka, houpačky, trampolína, fotografování (Acrobat studio), 
letadla, vrtulníky (JetArrows), segway, odrážedla a koloběžky (FPO) / bohaté občerstvení / stánky s různým dobovým i moderním sor mentem

SDH Klepačov

ZAL. 1298
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