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Hokejisty Boskovic dělí od finále 
krajské ligy jen jedna výhra

V Galerii města 
Blanska oslaví 
Velikonoce

BLANSKO - V Galerii města Blan-
ska budou letos oslavy Velikonoc pro-
pojovat výtvarné umění s tradičními 
velikonočními zvyky a objekty. Spo-
lupracovat na nich bude také Lucie 
Králíková, která se zabývá tradicemi 
v původních i současných podobách, 
pracuje s rostlinami a přírodninami, 
městskou divočinou.

Velikonoční zvyky a tradice v růz-
ných podobách (program určený 
spíše pro dospělé a větší děti) se ode-
hraje 20. nebo 21. března od 16 do 
19 hodin. Ke shlédnutí bude instala-
ce �otogra�ií a jarních rostlinných ob-
jektů z městské divočiny, které Lucie 
vytváří. 

Součástí programu bude výklad 
Lucie na téma velikonočních tradic 
a jejich vývoje a nový pohled na ně. 
Dále se budou z papíru a přírodnin 
vytvářet ozdoby na vystrojení LÍTA 
- tradičního velikonočního objektu. 
Setkání s Lucií Králíkovou je velmi 
inspirující. Vstup volný.

Chybět nebudou ani velikonoční 
dílny inspirované rostlinami a pří-
rodními motivy (program určený 
spíše pro menší děti). Ty se budou 
konat 27. března od 15 do 17 hodin, 
28. března od 15 do 19 hodin a 29. 
března od 10 do 15 hodin. 

V rámci dílen si bude možné pro-
hlídnout jarní instalaci výtvarnice 
Lucie Králíkové. Vyrábět se budou 
například skořápky oseté řeřichou - 
za pár dnů doma vyraší a zazelená se, 
papírová vejce zdobená přírodními 
motivy (buď 3D na pověšení nebo 2D 
zápichy) nebočokovajíčka na lžičce 
se sušenými plody.   (hrr)

REGION - Krajská liga Jižní Mora-
vy a Zlínska rozehrála minulý týden 
semi�inálové boje.

Vítěz základní části, celek Bosko-
vic, měří své síly s týmem Kromě-
říže, druhou dvojici pak tvoří celky 
Velkého Meziříčí a Uničova.

1. semi�inále - středa 7. 3.
Boskovice - Kroměříž 6:5 PP 

(2:2, 2:2, 1:1, 1:0), 4. Špok, 16. 
Karný, 32. Bednář, 33. Václavík, 58. 
Špok, 66. Skácel - 3. Murín, 11. Za-
vřel, 22. Merta, 38. Zavřel, 49. Sedlář.

V podstatě celé utkání tahal do-
mácí celek brankově za kratší konec, 
když dotahoval vedení hostů, aby 
nakonec v prodloužení slavil výhru.

Ve 3. minutě se zblízka prosadil 
Murín a hosté vedli, už za 58 vteřin 
střelou z úhlu vyrovnal Špok. Do-
mácím dělala problém především 
rychlost hostí a ti šli v 11. minutě 
po dorážce Zavřela znovu do vedení. 
Boskovice stihli v 16. minutě znovu 
vyrovnat, když se z otočky tre�il Kar-
ný.

Také druhá třetina nabídla po 
dvou brankách na obou stranách, ve 
třetí části se z mnoha šancí na obou 
stranách ujala jedna a to při přesilo-
vých hrách.

Prodloužení začalo přesilovkou 
Kroměříže, tu boskovičtí přežili a 
rozhodující okamžik utkání přišel v 
66. minutě, kdy se při přesilovce Bo-
skovic tre�il Skácel.

2. semi�inále - sobota 10. 3. 
2018

Kroměříž - Boskovice 3:1 (1:0, 
0:0, 2:1), 8. a 44. Merta, 59. Vaněk 
- 49. Skácel.

Více než čtyři stovky diváků viděly 
dramatický zápas se šťastným kon-
cem pro domácí tým.

Kroměřížští šli opět brzy do ve-

dení, v 8. minutě Merta střelou nad 
lapačku Chvátala otevřel skóre utká-
ní. Skvělý výkon předvedl domácí 
brankář Karola, na kterého hráči Bo-
skovic dlouho nemohli najít správný 
recept. V 9. minutě vychytal Du�ka, v 
11. minutě Šebka, po střele Karného 
zvonila tyč.

Ve druhé části měli hosté optickou 
převahu, znovu měli několik velkých 
šancí, ale Karola byl stále nepře-
konatelný. Ve 44. minutě poslal po 
samostatném nájezdu Merta svým 
druhým gólem Kroměříž do vede-

ní 2:0, ve 49. minutě Skácel snížil, 
všechny další šance pochytal znovu 
Karola. V 59. Minutě de�initivně po-
jistil domácí vítězství Vaněk.

3. semi�inále - neděle 11. 3.
Boskovice - Kroměříž 5:3 (0:1, 

2:1, 3:1).
První polovina utkání patřila hos-

tům, kteří z pevné obrany vyráželi 
do rychlých útoků. Boskovice začaly 
tlačit až od třicáté minuty, do konce 
druhé třetiny vyrovnaly stav a závě-
rečnou část plně ovládly.

Po třech zápasech tak vedou Bo-
skovice 2:1 a k postupu do �inále 
potřebují jedno vítězství. Čtvrtý se-
mi�inálový zápas se hraje v sobotu 
17. března v Kroměříži, případné 
páté utkání je na programu o den 
později v Boskovicích.

Ve druhém semi�inále překvapivě 
po třech zápasech vede Uničov nad 
celkem Velkého Meziříčí 2:1, když ve 
třetím utkání zvítězil na ledě svého 
soupeře (Velké Meziříčí - Uničov 5:3, 
3:4 a 3:6).  

 Text a foto Lubomír Slezák

Blanenští kuželkáři vyhráli v Brně a záchranu 
v druhé lize mají doslova na dosah

BLANSKO - Ligové soutěže ku-
želkářských družstev pokračovaly 
minulý víkend dalším kolem. 

Ženy Blanska v první lize pro ne-
moc nakonec odložily svoje utkání 
ve Zlíně. Druholigový celek mužů 
hostil ve veledůležitém utkání celek 
Moravské Slávie Brno.

2. liga mužů, sk. B
Blansko - Moravská Slávia Brno 

7:1 (3393:3231).

Flek J. - Milan 4:0 (580:527), 
Musil - Klika 2:2 (567:555), Flek 
R. - Hendrych 2:2 (565:548), Havíř 
- Antoš 4:0 (575:504), Plšek - Dvor-
ník 1:3 (534:560), Kolařík - Hostin-
ský 3:1 (572:537).

Nečekaně jednoznačné vítězství 
domácího celku otevřel nejlepším 
výkonem dne Jakub Flek, zdatně 
mu ale sekundovali i ostatní spolu-
hráči.

V tabulce tak blanenský tým po 
vysoké výhře drží celkové deváté 
místo.
 1.  Dačice  19  17 2 0  114,0:38,0 36
 2.  Vyškov  19  17 0 2  111,0:41,0 34
 3.  Přerov  19  12 0 7  94,0:58,0 24
 4.  Chvalíkovice  19  10 2 7  79,0:73,0 22
 5.  Vracov 19 8 3 8  80,0:72,0 19
 6.  Husovice B 19 9 1 9  71,0:81,0 19
 7.  Dubňany  19 9 0  10  71,5:80,5 18
 8.  MS Brno  19 8 2 9  66,5:85,5 18

 9.  Blansko  19 7 1  11  75,0:77,0 15
 10.  Hlubina  19 5 1  13  59,0:93,0 11
 11.  Prostějov  19 5 0  14  60,0:92,0 10
 12.  Opava  19 1 0  18  31,0:121,0 2

Tři kola před koncem soutěže má 
tým Blanska pětibodový náskok na 
aktuálně jedenáctý celek Prostějo-
va.

S největší pravděpodobností si 
tak Blanenští zahrají druhou ligu 
i příští sezónu.  (les)
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Investoři mají opět šanci 
v průmyslové zóně Vojánky

BLANSKO - Firmy mají šanci 
získat čtyřhektarový pozemek na 
stavbu výrobních hal v blanenské 
průmyslové zóně Vojánky. Vedení 
radnice má o využití této parcely 
zcela jasnou představu: v žádném 
případě ji neposkytne na stavbu 
skladů. Do své průmyslové zóny 
vpustí jen firmy, které mají zájem 
vybudovat objekty s výrobou, v 
nichž by mělo najít práci celkem sto 
až dvě stě lidí. Zrcadlu to řekl sta-
rosta Ivo Polák (ČSSD).

„Chceme práci pro občany Blan-
ska a jeho okolí. Čím více kvalit-
ních pracovních míst vznikne, tím 
lépe. Zájem o Vojánky rozhodně 
je. Přestože jsme záměr obsadit 
tyto volné plochy oznámili teprve 
nedávno, už u nás zástupci firem a 
podnikatelé telefonicky sondují si-
tuaci,“ doplnil starosta. Své nabídky 
mohou písemně zaslat radnici do 
konce dubna.

Polák zdůraznil, že Blansko v 
projektu obsazení Vojánek spolu-
pracuje se státní rozvojovou agen-
turou Czech invest. Ta upozorňuje 
developery na možnost investovat 
v Blansku, a to zejména s ohledem 
na to, že jde o město s mnohaletou 
tradicí ve strojírenském průmyslu.

Vedení města chce pro investory 
vytvořit velmi slušné podmínky. 
Chce mít ale zároveň jistotu, že Vo-
jánky nezneužijí spekulanti s ne-
movitostmi ani neseriózní podnika-

telé. Pozemky v zóně proto nejprve 
investorům pronajme a až na nich 
postaví haly a zahájí výrobu, tak jim 
je prodá. Na druhou stranu nabízí 
metr čtvereční za 420 korun, což je 
velmi příznivá cena.

Město buduje Vojánky o celko-
vé rozloze dvanácti hektarů již od 
roku 2001. Po zaplnění přibližně 
dvou třetin pozemků přišla hospo-
dářská krize, čímž ochladl také zá-
jem investorů o nové projekty. Rad-
nice nechtěla zónu zaplnit rychle a 
za každou cenu. Čekala na zlepšení 
celkové situace, což bylo podle re-
alitních makléřů prozíravé. Již loni 

vše vypadalo tak, že zóna je zaplně-
ná a brzy se bude stavět. Jenže měs-
to pak muselo tyto plány změnit.

„Měli jsme tři větší a tři menší 
firmy, které chtěly na oněch čtyřech 
hektarech stavět. Jenže zástupci tří 
větších firem pozměnili své plány 
a představitelé těch menších zase 
chtěli pozemky přímo na vjezdu do 
nezastavěné části zóny, což zname-
ná, že by pak nebyla plně využita. 
Rozhodli jsme se proto, že se ještě 
poohlédneme po dalších investo-
rech. Určitě chceme zónu využít na 
sto procent,“ dodal Polák.

 Martin Jelínek, foto Google Maps

Boskovice vyhlásily nejlepší 
sportovce města za rok 2017

BOSKOVICE - V sobotu 11. břez-
na proběhlo na Plese sportovců, 
který se konal v boskovickém zá-
meckém skleníku, slavnostní vyhlá-
šení nejlepšího sportovce, družstva 
a trenéra Boskovic za uplynulý rok 
2017. 

Výběrová komise vyhlásila pět 
jednotlivců, tři kolektivy a dva tre-
néry bez rozlišení umístění.

V kategorii jednotlivců ceny ob-
drželi (abecedně): 

Ivana Hrdličková (ultramaraton 
- mistryně ČR v etapovém ultrama-
ratonu), 

Marian Klíč (Automotoklub K+K 
Boskovice, čtyřkolky - mistr ČR 
Cross country), 

Tereza Obořilová (Drahanský 
sport Team, cyklistika - mistryně 
ČR a vítězka Českého poháru), 

Ondřej Paděra (BK Sokol Sadros, 
malá kopaná - mistr světa, 2. místo 
na mistrovství Evropy), 

Jáchym Ryšávka (SVČ Boskovice, 
plavání - Letní krajský přebor 6 x 1. 
místo, Zimní krajský přebor 6 x 1. 
místo).

V družstvech vybrala komise tuto 
trojici: 

TJ Minerva Boskovice (juniorky, 
volejbal - v sezóně 2016/2017 1. 
místo v krajské soutěži), 

FC Boskovice (starší dorost, fot-
bal - po podzimní části vedoucí tým 
krajského přeboru), 

SKMB Boskovice (muži, lední 
hokej - vítěz krajské ligy Jižní Mora-
vy a Zlínska).

V kategorii trenérů byli oceněni: 
Petr Vondrák (HC Boskovice, 

lední hokej), 
Vladimír Petrů (FC Boskovice, 

fotbal).
Mimořádné ocenění získal Petr 

Mareček (vzpěrač TJ SOUZ Bosko-
vice) - mistr ČR juniorů do 20 a 23 
let 2017, který se připravuje na MS 
ve vzpírání 2018 v Taškentu.

Do Sportovní síně slávy města 
Boskovice za rok 2017 byl uveden 
Jan Horák (SVČ Boskovice, plavá-
ní), který v roce 2017 oslavil 45. vý-
ročí své úspěšné práce jako trenér 
plavání.  Lubomír Slezák

Jan Horák. Foto archiv

V jeskyni nic 
neukradl ani 
neponičil

MORAVSKÝ KRAS - Zaskočení 
byli policisté, kteří minulé  úterý 
vyšetřovali ohlášené vloupání do 
jeskyně Býčí Skála poblíž Habrůvky. 

Na místě zjistili, že zatím nezná-
mý pachatel se po poničení zámků 
vstupních dveří dostal do jeskyně. 
Tu policisté spolu s jeskyňáři pro-
hledali. Nezjistili ale žádné další 
poškození ani odcizení věcí. 

„Překvapeni ale byli zvláštním 
vzkazem, který pachatel zanechal 
v odložené návštěvní knize. Tam 
bylo napsáno: Štípu zámky. Co tedy 
vedlo pachatele k poničení zámků 
a vstupu do jeskyně, se mohou do-
vědět, pokud se jim pachatele po-
divného konání podaří vypátrat,“ 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.  (hrr)

Auto narazilo u Senetářova do 
stromu, jedna osoba se zranila

SENETÁŘOV - Zraněním skončila 
minulou středu kolem sedmé ho-
diny ranní nehoda osobního auta 

mezi Kotvrdovicemi a Lipovcem u 
odbočky na Senetářov. Auto tam na-
razilo do stromu. Zraněnou osobu 

O víkendu začínají  v našem 
regionu fotbalové soutěže

Zraněného 
řidiče museli 
vyprostit hasiči

OLEŠNICE - V sobotu v noci vyjíž-
děly dvě jednotky hasičů k doprav-
ní nehodě osobního automobilu u 
Olešnice. Ve vraku, který zůstal po 
nehodě převrácený na boku, byl za-
klíněný řidič.

„Hasiči po příjezdu zajistili místo 
nehody a vyprostili řidiče, kterého 
následně předali do péče záchran-
né služby,“ popsal mluvčí hasičů Fi-
lip Venclovský. 

Po vyšetření havárie jednotky 
převrátily vůz zpět na kola a uklidi-
ly komunikaci. Silnice byla po dobu 
zásahu obousměrně uzavřena. 
 (hrr), foto HZS JmK

Venčení psa se 
prodražilo

KNÍNICE - Venčení psa poblíž Kní-
nic spojené s běžeckým tréninkem 
se prodražilo padesátiletému muži. 
Ten odstavil svůj osobní automobil 
BMW na cestě a vyrazil do lesa. Když 
se k autu po necelé půlhodině vrátil, 
zjistil, že přišel o doklady, platební 
karty, peníze i mobil. Škoda je asi 
pětadvacet tisíc korun.  (hrr)

Tuto sobotu zahajují jarní část aktuální sezóny moravské fotbalové soutěže od Moravskoslezské fotbalové ligy až 
po krajský přebor. V posledním přípravném utkání porazily Boskovice celek Rájce-Jestřebí 6:1. 
 Foto Lubomír Slezák

Tým Brno-jih 
odvezl z Letovic 
všechny body

ZNOJMO, LETOVICE - Jen tři 
body a jedno místo dělili v tabulce 
sobotní soupeře v krajském pře-
boru mužů ve volejbale. Pátí volej-
balisté Letovic hráli na palubovce 
šestého Znojma.

VK Znojmo-Přímětice - TJ Sokol 
Letovice 1:3 (26, -14, -16, -13) a 
1:3 (-19, -23, 15, -14).

Po vyrovnaném úvodním setu 
prvního utkání, který pro domácí 
celek rozhodla až prodloužená kon-
covka, vládli na hřišti hráči Letovic. 
Ti ztratili jeden set také ve druhém 
zápase, ale celkem překvapivě od-
vezli ze Znojma všechny body a v ta-
bulce se posunuli na čtvrté místo.
 1.  Žabovřesky 32 20 7 1 4 84:36 75
 2.  Brno-jih 31 24 1 1 5 81:27 75
 3.  Ingstav Brno 31 19 4 6 2 83:37 71
 4.  Letovice 32 15 1 4 12 61:60 51
 5.  Kometa Brno 32 14 2 1 15 56:58 47
 6.  Vyškov 30 12 2 3 13 54:60 43
 7.  Znojmo 32 10 4 4 14 56:63 42
 8.  Tišnov 32 9 1 2 20 46:73 31
 9.  Šlapanice B 30 5 5 2 18 39:73 27
 10.  Pozořice 32 0 2 5 25 21:94 9

Tuto sobotu hostí letovičtí volej-
balisté Kometu Brno a o týden poz-
ději hrají v Pozořicích.  (les)

si převzali zdravotničtí záchranáři.
„Naše jednotka uzavřela komu-

nikaci pomocí cisterny a výstraž-
ných kuželů. Dále bylo provedeno 
protipožární opatření, zabezpeče-
ní vozidla proti pohybu a odpojení 
autobaterie. Zraněné osobě byla 
poskytnuta předlékařská pomoc, 
nasazen krční límec a ošetřeny trž-
né rány,“ popsali zásah jedovničtí 
dobrovolní hasiči.

Hasiči na místo zavolali také silni-
čáře, protože komunikaci byla silně 
namrzlá. „Z tohoto důvodu, a také 
kvůli nezodpovědné rychlé jízdě 
byly výstražné kužely třikrát prora-
ženy automobily. Jeden automobil 
dokonce zamířil i mezi zasahující 
hasiče a skončil v poli. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo,“ doplnili jedov-
ničtí hasiči.  (hrr), foto HZS JmK
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

Koupím kvalitní rotoped. 

Nabídku můžete s fotem 

zaslat na j.oldrich@

centrum.cz nebo volejte 

774 408 399.

Řádková inzerce
Koupím starší vibrační, zhutňovací desku. 
 Kontakt: milansyko@centrum.cz
Prodám 4 zimní pneu s diskem na Felicii.  Tel.: 723 830 686
Koupím byt 1+1 v Blansku. Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 Kývačka / Panelka, s platným TP a SPZ, 

cena 20 000 Kč (dohoda).  Tel.: 721 834 173
Koupím i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa, ČZ, 

Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, Lada, 
Trabant, Fiat 500, vozík PAV za motocykl, malo - traktory, Tera - vari, HAKI 
lešení a jiné.   Tel.: 736 741 967

Firma Josef Pernica – ELEKTRO,
nám.9.května 15, 68001 Boskovice

přijme do hlavního 
pracovního poměru:

STROJNÍKA 
PRO OBSLUHU 
KOLOVÝCH A 
PÁSOVÝCH 
RYPADEL

(JCB3CX, UNC 061, 
JCB minibagr 

8018 CTS).
Vyřizuje Josef Opatřil 

tel: 725 720 854

Prodám zcela nový 

běžecký pás k posilování.

Výhodně!

Badura Tomáš

Tel.: 603 239 452
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Čerstvé zprávy 
denně na 

www.zrcadlo.net
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Do Letovic přijelo soutěžit čtrnáct 
set tanečníků z celé republiky

Kam za 
sportem

HOKEJ
18. 3., Boskovice - Kroměříž, pří-

padné 5. utkání semifinále play-off.

KOPANÁ
17. 3., 14 h Boskovice - Vaceno-

vice, KP. 15 h Blansko - Tasovice, 
divize. 

18. 3., 15 h Ráječko - Mutěni-
ce, KP.

KUŽELKY
17. 3., 10 h Blansko - Slavia Pra-

ha, 1. liga žen.

VOLEJBAL
17. 3., 10 + 13 h Letovice - Ko-

meta Brno, KP mužů.

LETOVICE - Pořadatelka meziná-
rodních tanečních soutěží Michaela 
Bartošová zahájila v sobotu v Letovi-
cích taneční sezónu v Jihomoravském 
kraji druhým ročníkem celorepubli-
kové taneční soutěže Let´s dance.

Soutěže se zúčastnilo na čtrnáct 
set tanečníků ze šestačtyřiceti ta-
nečních souborů z České republiky. 
Soutěžilo se v tanečních disciplínách 
street dance, show dance, disco dan-
ce, contemporary, mažoretky, aero-
bik a plesové předtančení.

Diváci viděli celkem sto dvacet ta-
nečních formací a kolem dvě stě tři-
ceti sólových tanečníků, které hodno-
tila odborná porota ve složení Pavel 
Hruška, Barbora Wöhlová, Erik Kr-
aus, Klára Sedláčková, Tomáš Neruda 
a Zdena Slavíčková.

Začátkem června - 2. 6. 2018 - se 
uskuteční v Boskovicích pátý ročník 
mezinárodní taneční soutěže Sum-
mer dance cup pod záštitou starost-
ky města Boskovice Bc. Hany Nedo-
mové. Summer dance cup se odehrá-
vá na zimním stadionu v Boskovicích, 
kde tanečníci soutěži uvnitř stadionu 
tak i na venkovní stagi. V loňském 
roce do Boskovic zavítalo na 2 300 
tanečníků uvedla Bartošová.

Organizace soutěží je náročná říká 
Bartošová. „Ne vždy jde všechno, tak 
jak bych si představovala, každá pře-

kážka je pro mě výzva a posunutí se 
zase o krok dopředu. Co se týká celé 
přípravy a organizace celorepubliko-
vých a mezinárodních soutěží pracuji 
na všem sama. Samozřejmě mám u 
sebe tým, který tvoří moji přátelé a 
jsou obsazeni na jednolité pozice, 
které jim dopředu připravím. Za to 
jim patří velké díky.“

Organizaci se věnuji už devátým 
rokem a každoročně nám přibývají 

nový tanečníci. O naše taneční sou-
těže je zájem a za to jsme moc ráda. 
Přijíždějí k nám jak amatérské tak i 
pro�i skupiny z ČR – TŠ Pirouette Pro-
stějov, TS Aktiv Frýdek Místek, MDT 
Praha, Mighty Shake Zastávka,  Pro-
great Lipník nad Bečvou, Freaks crew 
Kolín, TŠ M-Plus Olomouc, TS JUICY 
Lanškroun, Free dance Prostějov,  
M- DANCE Kroměříž, TS Stonožka 
Bruntál, Aliens Havlíčkův Brod, Dre-

amers Ostrava, Dancelove Jihlava, TK 
Rytmik Krnov. Soutěže se mi podaři-
lo dostat i za hranice na Slovensko a 
oslovit prestižní skupiny – Dancever-
sity Nitra, S3T Bratislava, H&T Bra-
tislava, Elefatale Bratislava,Tanečný 
klub EVITA Považská Bystrica, 
Súkromná ZUŠ manželov Kardošov-
cov -Považská Bystrica a další.

Bartošová vede vlastní taneční 
skupinu Bami, které se věnuje v le-
tošním roce 15 rokem. Skupina BAMI 
je moje druhá rodina a myslím, že i 
pro spoustu našich členů tomu tak je. 
Máme mezi sebou skvělé kamarád-
ské vztahy, mezi členy máme holky, 
které chodí do BAMI již 12 let. Hlav-
ní základu máme v Kunštátě, kde 
trénují mini děti, junioři a dospělí. 
Bartošová rozšířila taneční skupi-
nu BAMI do dalších měst-  Letovice, 
Svitávka, Olečnice celkem má pod 
sebou 110 tanečníků od mini dětí po 
dospělé. Každá skupina TS BAMI má 
svého trenéra říká Bartošová. Hlavní 
trenérský tým TS BAMI  tvoří Mgr. 
Pavel Hruška a Gabriela Bednářová, 
kteří trénují děti, juniory a dospělí. 
Já osobně se věnuji všem mini dětem. 
Od letošního roku se zaučují na pozi-
ci trenéra Adéla Adamcová, Kateřina 
Včelíková a Kateřina Peterková.

  Radim Hruška
 Foto Petr Švancara

BLANSKO - Blanenský pětadva-
cetimetrový bazén praskal v sobotu 
3. března doslova ve švech. Konal 
se tam patnáctý ročník Blanenské-
ho závodu v plavání. Sešli se na 
něm nejmladší plavci z dvaadvaceti 
moravských i českých oddílů, aby 
zjistili, jakou mají aktuální formu 
a změřili síly se stejně starými pro-
tivníky.

Devíti a desetiletí sportovci se 
utkali na padesátimetrových tra-
tích a stovce polohový závod, mlad-
ší změřili své síly na pětadvaceti-
metrových tratích.

Boskovický oddíl vyslal do Blan-
ska celkem čtrnáct dětí, všichni 
ukázali velkou bojovnost. Medaile 
obdrželi Kristýna Nezvalová za prv-
ní a druhé místo, Nina Chlupová za 
druhé místo a Ondřej Ščudla za dvě 
druhá a jedno třetí místo. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Boskovickým v Blansku 
medaile neuplavaly

ŠIPKY
Extraliga
16. kolo: Knajp Riders Letovice 

- Hornets Adamov 2:16, Hurricane 
Adamov - Šenkýři Brno 14:4, Frogs 
Žabčice - Blansko pivovar Č.H. 14:4, 
Šipky Ratíškovice - Mustang Brno 
B-Němčice 7:11, Vyškov - Bulldogs 
Hodonín 11:7.
 1.  Mustang Brno B 15 14 0 0 1 0 187:84 43
 2.  Hornets Adamov 15 11 2 0 1 1 172:101 38
 3.  Vyškov 15 11 1 0 0 3 156:115 35
 4.  Letovice 15 9 0 0 0 6 143:127 27
 5.  Hurricane Adamov 14 7 1 0 1 5 142:112 24
 6.  Bulldogs Hodonín 15 7 0 0 2 6 144:128 23
 7.  Frogs Žabčice 14 4 2 0 1 7 123:132 17
 8.  Ratíškovice 14 3 2 0 1 8 118:137 14
 9.  Šenkýři Brno 15 3 0 0 2 10 114:158 11

 10.  Kolečko Brno 14 1 1 0 0 12 81:172 5
 11.  Blansko 14 1 0 0 0 13 69:183 3

2. liga C
18. kolo: Milénium Bystřice 

n. P. - Zenit Deštná A 8:10, Hote-
liéři Usobrno - Mário Boskovice 
14:4, Vandals Blansko B - Šipkaři 
Bistro Stvolová 3:15, Zenit Deštná 
B - Surikaty Těchov 12:6, Alejak 
Sokec Boskovice - Babylon Němči-
ce B 9:10.
 1.  Vandals Blansko 17 16 1 0 0 0 234:73 50
 2.  Hoteliéři Usobrno 17 15 0 0 0 2 212:94 45
 3.  Bistro Stvolová 16 12 1 0 2 1 188:103 40
 4.  Zenit Deštná A 17 12 1 0 0 4 177:130 38
 5.  Zenit Deštná B 17 9 0 0 2 6 152:156 29
 6.  Mário Boskovice 17 8 1 0 0 8 148:159 26
 7.  Alejak Sokec Bce 16 7 0 0 1 8 142:147 22

 8.  Bulldog Javorek 16 6 1 0 0 9 119:170 20
 9.  Vandals Blansko B 16 4 1 0 2 9 120:171 16
 10.  Němčice B 17 3 1 0 0 13 117:190 11
 11.  Terasa Knínice 17 5 0 0 0 12 128:178 9
 12.  Bystřice n. P. 16 3 0 0 0 13 107:181 9
 13.  Surikaty Těchov 17 1 0 0 0 16 107:199 3

3. liga C
19. kolo: Pivárna Sloup A - Orli 

Ráječko 5:13, Dělníci Blansko - 
Rumíci Krhov 13:5, Vandals Blan-
sko C - Popelka Team Boskovice 
8:10, Černí baroni Boskovice - Pi-
várna Sloup B 11:7.
 1.  Orli Ráječko 19 17 1 0 1 0 242:102 54
 2.  Dělníci Blansko 19 15 1 0 2 1 220:125 49
 3.  Pivárna Sloup A 19 9 2 0 3 5 191:156 34
 4.  Tečkaři Blansko 18 7 3 0 2 6 163:166 29
 5.  Popelka Team Bce 19 9 0 0 1 9 170:173 28

 6.  Černí baroni Bce 19 6 3 0 2 8 173:174 26
 7.  Vandals Blansko C 19 6 1 0 0 12 139:204 17
 8.  Rumíci Krhov 19 5 0 0 1 13 158:185 16
 9.  Bikers Sloup 18 3 2 0 1 12 133:194 14
 10.  Pivárna Sloup B 19 4 0 0 0 15 116:226 12

3. liga D
19. kolo: Na Středy Rudka - Tri-

ple X Letovice 11:7, Příšerky Stvo-
lová - Haluzáři Cetkovice 5:13, Ho-
teliéři Usobrno C - Meziriver Dešt-
ná 11:7.
 1.  Na Středy Rudka 16 15 0 0 0 1 205:83 45
 2.  Usobrno B 16 12 1 0 0 3 175:114 38
 3.  Haluzáři Cetkovice 17 12 0 0 0 5 184:122 36
 4.  Usobrno C 16 7 0 0 0 9 134:154 21
 5.  Triple X Letovice 16 6 0 0 1 9 129:160 19
 6.  Meziriver Deštná 16 4 0 0 0 12 108:180 12
 7.  Příšerky Stvolová 17 0 0 0 0 17 92:214 0

Řádková inzerce
Prodám Volkswagen Passat Va-

riant typ 3C B6, rok výroby 2007. 
Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav tacho-
metru 212 000 km. Výbava: manuál-
ní klimatizace, tempomat, ESP, Auto-
Hold, 10x airbag, vyhřívaná sedadla 
vpředu, dálkové centrální zamykání, 
MaxiDOT atd. TK do 3/2018, pravi-
delný servis Škoda doložím. Cena 
85 000 Kč. Kontakt: Eduard.Do-
koupil@seznam.cz

Prodám zavařovací sklenice 
0,7 l čisté, balené v krabicích po 
12 kusech, vhodné i pro včelaře.
Cena 5Kč/kus.  Tel.:721 319 572

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-

ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

 Info na tel.: 608 817 421
Hledáme zaměstnance na ze-

mědělskou farmu. Požadujeme 
ŘP: sk. B zkušenosti s chovem zví-
řat výhodou.  Info 608 817 421

Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 
2+1, bez RK.  Tel.: 723 830 686

Kdo daruje nepoškozené knihy 
za odvoz?  Tel.: 723 830 686

Prodám pozink garáž, sklad, 
4 980 Kč odvezete na přívěsu, stáří 
4 měsíce.  Tel.: 603 422 118

Vyměním byt 2+1 + doplatek za 
menší domek v Letovicích.

 Tel.: 723 923 087
Koupím tovární malotraktor 

české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-
jem také o koupi zahradního trakto-
ru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 

Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-
no i k menší rekonstrukci. Platba v 
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabíd-
ky děkuji.  Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím motocykl SIMSON 
bez technického průkazu, Jawa, 
ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pio-

nýr, Mustang, vozík PAV, Velorex 
i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wart-
burg, Trabant, Fiat 600 a jiné au-
tomobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Soukromá 
řádková inzerce 

je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Speciální komunikační zařízení Nicola 
pomůže hasičům s dorozumíváním v podzemí

REGION - Hasiči dostali od speleologů dvě 
sady zařízení Nicola. Jedná se o analogové bez-
drátové komunikační zařízení, které využívá 
Speleologická záchranná služba a díky dlouho-
dobé vynikající spolupráci jihomoravských hasi-
čů se speleologickými záchranáři se podařilo 
zajistit do zápůjčky dvě sady zařízení také pro 
hasiče. 

„Jsem rád, že jak Územní odbor Blansko, tak 
Územní odbor Brno potažmo celý Hasičský zá-
chranný sbor Jihomoravského kraje spolupra-
cuje se Speleologickou záchrannou službou. 
Spolupráce je položena na dobrých základech a 
budeme rádi, když v tom budeme takto pokračo-
vat, uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje Jiří Pelikán.

Záchranné akce v podzemí probíhají vždy ve 
spolupráci se Speleologickou záchrannou služ-
bou. Výhodou umístění zařízení Nicola u brněn-
ské jednotky HZS stanice Lidická je mimo jiné 
rychlé dopravení obou sad na místo události a 
zajištění komunikace ihned v počátku zásahu.

„Zařízení Nicola umožňuje dle struktury masi-
vu komunikaci až do kilometrové hloubky (vzdá-

lenosti), kdy běžnou radiovou komunikaci nelze 
použít. Spojení je při tom v akci podstatným fak-
torem rychlé a úspěšné záchrany,“ popsal mluvčí 

hasičů Jaroslav Mikoška. Nicolu záchranáři využili 
například před rokem při záchraně speleologa ne-
daleko Březiny na Brněnsku.  (hrr), foto HZS JmK
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úterý 13. března

AKCE
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Re-
citační přehlídka.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Jak zvládnu návrat do zaměst-
nání?, beseda.
Boskovice – Kino Panorama ve 20 
hod.: Listování: A taková to byla 
láska, Anna Gavalda, cyklus scénic-
kých čtení.
Doubravice – Obřadní síň v 16.30 
hod.: Jaro je ještě daleko, ale Veliko-
noce se blíží!, výtvarná dílnička.
Letovice – ZUŠ v 18 hod.: Listování: 
A taková to byla láska, Anna Gaval-
da, cyklus scénických čtení.

KINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Nikdys nebyl.
Boskovice v 17 hod. Padesát odstí-
nů svobody.

středa 14. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 hod.: 
Okresní kolo tanečních oborů ZUŠ.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Mo-
torkou po Kambodži, Vietnamu a 
Laosu, přednáška.
Kunštát – Kulturní dům v 17 hod.: 
Sportovec Kunštátska 2017.
Velké Opatovice – Knihovna 
v 16.30 hod.: Scénické čtení - Nej-
lepší kniha o Fake News.

KINA
Blansko ve 20 hod. Noční hra.
Boskovice v 15 hod. Kino senior: 
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. S láskou Vincent.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Drsný Harry.

čtvrtek 15. března
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Centrum zdraví v 17 
hod.: Degustace extrapanenských 
olivových olejů a pochutin.
Blansko – Kostel sv. Martina v 18 
hod.: Duchovní koncert – Wolfgang 
Amadeus Mozart: REQUIEM.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců, 
oslava MDŽ, hrají harmonikáři.

KINA
Blansko ve 20 hod. Noční hra.
Boskovice v 17 hod. Včelka Mája: 
Medové hry.
Boskovice v 19.30 hod. Oni 2: 
Noční kořist.
Doubravice v 18 hod. Vražda 
v Orient Expresu.

kalendář akcí
pátek 16. března

AKCE
Blansko – Divadlo Kolárka ve 20 
hod.: Koncert / eLIŠKA / folk – al-
ternative.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: 
Ples Základní školy T. G. M. Blansko.
Borotín – Kulturní dům v 18.30 
hod.: To je Hawai s Jiřím Kolbabou, 
diashow.
Boskovice – Galerie Otakara Ku-
bína v 18 hod.: Setkání s Milošem 
Štědroněm a hudbou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tomb Raider.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Zoufalé ženy dělají zoufalé 
věci.
Boskovice v 17 hod. Včelka Mája: 
Medové hry.
Boskovice v 19.30 hod. Tomb Rai-
der.
Šebetov v 19.30 hod. Bajkeři.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Za-
hradnictví: Nápadník.

sobota 17. března
AKCE

Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Já nej-
sem tvoje maminka.
Blansko – MC Paleček ve 13 až 17 
hod.: Domečky pro panenky z kar-
tonů.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Pro-
mítej i Ty! – Zemřít pro design.
Kunštát – Kulturní dům v 15 hod.: 
Karneval nejen pro děti.
Letovice – ZUŠ ve 20 hod.: Rómská 
divadelní komedie – Miri fajta.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Sportovní ples.
Svitávka – Sokolovna ve 20 hod.: 
Tvoje tvář má známý vzhled, maš-
karní ples.
Velké Opatovice – Kartografické 
centrum v 9 až 16 hod.: Velikonoční 
trhy.
Velké Opatovice – Orlovna ve 
14.30 hod.: První pomoc nejsou 
žádné čáry, ale umí zázraky..., semi-
nář.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Cesta za 
králem Trollů.
Blansko ve 20 hod. Tomb Raider.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Včelka 
Mája: Medové hry.
Boskovice v 19.30 hod. Tomb Rai-
der.

neděle 18. března
AKCE

Blansko – MC Paleček v 9 až 13 
hod.: Garáže z papíru.
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Vedení blanenské radnice hledá 
využití pro zchátralou hasičku

BLANSKO - Nové využití pro 
zchátralou historickou hasičskou 
zbrojnici v centru Blanska se snaží 
najít tamní radnice. 

Až do 4. dubna na ní mohou zasí-
lat své písemní nabídky firmy, které 
by měly zájem o odkoupení objek-
tu, jeho opravu a využití. Otázkou 
mimo jiné je, zda zůstane zachová-
na zhruba desetimetrová věž hasič-
ky. Uvažuje se o tom, že by mohla 
být stržena, řekl Zrcadlu starosta 
Ivo Polák (ČSSD).

„Rádi bychom v opravené hasič-
ce viděli obchůdky, možná by tam 
mohla sídlit kavárna a v prvním 
patře by mohly být třeba malome-
trážní byty. Kreativitě se rozhodně 
meze nekladou. Sám jsem velmi 
zvědavý na to, čím nás zájemci o 
objekt překvapí,“ uvedl starosta.

Hasička pod blanenským zám-
kem leží na frekventovaném místě v 
centru Blanska. Postavena byla po-
čátkem minulého století a nyní je již 
v technicky velmi špatném stavu. 
Potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, 
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Město bude chtít objekt nejprve 
pronajmout, a teprve až se investor 
skutečně pustí do stavebních prací 
na modernizaci hasičky, tak mu jej 
prodá. „Chceme si pohlídat to, že 
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 Text a foto Martin Jelínek

Maxiautodráha přilákala do Katolického domu 
téměř sedmdesát malých závodníků
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obří autodráze. 

Skauti ze střediska Srdce na dlani 
pořádali patnáctý ročník akce zva-

né Drakoneček, aneb Den her. Byla 
určena pro děti od šesti do čtrnácti 
let. Soutěžit přišlo téměř sedmde-
sát dětí. 

Oproti minulým ročníkům, kdy se 

Drakoneček odehrával v Dělnickém 
domě, se letos konal v Katolickém 
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fandili. Chlapci i děvčata se během 

soutěžního odpoledne nominovali 
na finálovou jízdu Velké ceny Blan-
ska, kterou nakonec vyhrál Marek 
Ulahel. 

 Text a foto Marie Hasoňová

Blansko – MC Paleček ve 13 až 17 
hod.: Domečky pro panenky z kar-
tonů.
Doubravice – Před úřadem v 18 
hod.: Vítání jara.

KINA
Blansko v 15 hod. Cesta za králem 
Trollů.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Tomb 
Raider.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Po-
hádky z hor.
Boskovice v 17 hod. Festival out-
doorových filmů – Expediční kame-
ra.

pondělí 19. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Na stojáka live.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: 
Slavnostní vernisáž výstavy Stře-
diska volného času Letokruh - Mís-
to, kde žiji, Letovice.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Věčně tvá nevěrná.
Blansko ve 20 hod. Tlumočník.

Úspěšná výstava Barbaři v pohybu
BOSKOVICE - Již tři měsíce běží v 

Muzeu regionu Boskovicka výstava 
Barbaři v pohybu. Výstava přibližu-
je dosud téměř neznámé osídlení z 
doby římské v regionu Malé Hané. 
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tu, kdy zde sídlili germánské kme-
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letech 2010-2016 docent Drober-
jar z Univerzity v Hradci Králové. 
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středního Podunají (přednášel Mgr. 
Balázs Komoróczy, Ph.D.), poté o 
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(Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. 
Prof. UO), následovala přednáška o 
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středodunajském barbariku (PhDr. 
Kristian Elschek, CSc.) a cyklus 
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detektorových prospekcí Muzea 
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Děkujeme návštěvníkům za jejich 
přízeň, vynasnažíme se, abychom i 
v budoucnu prezentovali zajímavá 
témata na podobné úrovni. Výstavu 
je možné shlédnout v Muzeu regio-
nu Boskovicka do 31.března 2018.

 Roman Malach
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Světový Den ledvin 2018 na 
hemodialyzačním středisku

Lidé bez domova v mrazech 
přespali na židli

BLANSKO - Osm mrazivých nocí 
otevřela Oblastní charita Blansko 
pro lidi bez domova prostory Staré 
fabriky. Lůžka v charitní noclehár-
ně byla v těchto dnech plná. Teplou 
židli ve Staré fabrice tak využívalo 
po celý týden k přespání hned ně-
kolik lidí. 

„Nechtěli jsme dopustit, aby lidé 
museli v mrazech zůstat venku. Pro-
to když noční teploty klesly pod mi-
nus deset stupňů, nabídli jsme lidem 
bez domova přespání na takzvané 
teplé židli v zařízení Stará fabrika,“ 
přibližuje zástupce ředitelky bla-
nenské charity Miroslav Doležel.

Starou fabriku každou z mrazi-
vých nocí využili přibližně tři až 
čtyři lidé. Otevřená byla přede-
vším pro ty, na které nezbylo místo 
v Noclehárně pro muže a pro ženy, 
pro které v Blansku noclehárna stá-
le chybí.

A také pro muže, kteří se na noc-
lehárnu nedostali. „Jednoho muže 
v podnapilém stavu dovezli na Sta-
rou fabriku městští policisté. Na 
noclehárnu lidé pod vlivem alkoholu 
nesmí a stejně byla plná. Tak jsme 
mu poskytli azyl tady,“ říká Pavel Pe-
rout z Oblastní charity Blansko, kte-
rý měl v zařízení noční službu.

Nízkoprahové zařízení Stará fab-
rika běžně poskytuje denní azyl 
mužům a ženám, kteří nemají kam 
jít. Můžou se tam převléci, najíst se, 

BOSKOVICE - Cílem Dne ledvin je 
zvýšit informovanost o nemocech 
ledvin, o možnostech prevence, dia-
gnostiky i včasné léčby.

Letos toto datum připadlo na 
8. března – MDŽ. Díky němu bylo 
vlastně zvoleno i téma – „zdraví 
ledvin u ženské populace“. Riziko 
chronického onemocnění ledvin u 
žen je neméně stejně vysoké jako 
u mužů, může být dokonce i vyšší, 
u žen navíc tento rizikový faktor 
negativně ovlivňuje plodnost nebo 
těhotenství.

Část populace trpící nemocemi 
ledvin nemá o svých zdravotních 
problémech ponětí. Onemocnění 
tak může dospět až do stádia ledvi-
nového selhání, kdy je nutná léčba 
některou z metod náhrady funkce 
ledvin. Včasná diagnostika může 
průběh takového onemocnění zpo-
malit, případně zvrátit. I to je dů-
vod, proč se naše dialyzační stře-
disko do akce opět zapojilo.

Na nefrologické ambulanci byla 
všem zájemcům zdarma vyšetřena 
moč, změřena hladina krevního tla-
ku, některým také hladina cukru v 
krvi. Součástí vyšetření byl i krátký 
anamnestický dotazník. Výsledky 
sdělila vedoucí lékařka dialyzační-
ho střediska MUDr. Zuzana Nemco-
vá všem klientům přímo na místě.

Dobrovolníci opět zasadí v Blansku živý 
habrový plot - v sobotu sedmého dubna

Z celkového počtu 147 zúčast-
něných byla téměř polovina mužů. 
Více než třetině byl naměřen vyš-
ší krevní tlak a zachycen hraniční 
močový nález. Čtyři klienti byli 
referováni přímo k dispenzarizaci 
na nefrologii. U dvou třetin klientů 
bylo zjištěno riziko obezity, tj. BMI 

index vyšší jak 30. Právě těmto pa-
cientům paní doktorka vysvětlila 
důvody, proč a jakým způsobem 
upravit jídelníček, a tak bojovat ne-
jen proti obezitě, ale i hypertenzi a 
hyperglykemii - hlavních rizikových 
faktorů chronického onemocnění 
ledvin.

Chtěli bychom poděkovat všem 
zájemcům, kteří nás navštívili. 

Naše poděkování patří také stu-
dentkám z VOŠ zdravotnické v Bo-
skovicích a laboratoři IFCOR za 
zapůjčení analyzátoru k přesnému 
zhodnocení moči. 

 Lenka Konečná

Lidé mohli v nemocnici ochutnat zdravou výživu
BOSKOVICE - Nemocnice Boskovice v rámci 

letošních oslav šedesátého výročí od zahájení 
provozu připravila od pondělí pátého do pátku 
devátého března Týden zdravé stravy.

Ve středu měl ve vstupní hale prezentaci Nu-
triční poradna sportif nutrition, která byla zá-

jemcům k dispozici v nemocnici v prostorách 
pohotovostní služby. 

Zájemci mohli ochutnat zdravou výživu nebo 
si dohodnout analýzu tělesného složení na pří-
stroji Inbody 270 v nutriční poradně, a to úplně 
zdarma. 

Ve středu ráno byla na stánku zdravé výživy 
také naše reprezentantka ve skoku do výšky Mi-
chaela Hrubá z Bořitova. Je juniorskou mistryní 
Evropy, zúčastnila se olympijských her v Rio de 
Janeiru a v pondělí se vrátila z halového mistrov-
ství světa.  Jaroslav Parma

umýt a společně s pracovníky charity 
řešit jejich situaci. V mrazivých no-
cích charita otevřela prostory zaříze-
ní bez služeb nízkoprahového zaří-

zení. Lidé tu mohli od osmi od večera 
do sedmi do rána bezplatně přečkat 
na židlích, odpočinout si, vypít si 
teplý čaj a sníst přinesené jídlo. „Po-

čítáme s tím, že teplou židli budeme 
nabízet lidem bez domova v mrazi-
vých nocí i nadále,“ dodává Miroslav 
Doležel.  Vladěna Jarůšková

BLANSKO - Dejme Blansku zelenou! Této výzvy 
města Blanska uposlechlo v minulém roce množství 
milovníků přírody, kteří se na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka pustili do výsadby živého plotu z 90 
mladých habrů. Druhá polovina tohoto živého plotu 
bude vysazena v letošním roce při jarní okrašlovací 
akci 7. dubna 2018. Akce potrvá od 10:00 do 12:00 
hod.

Zájemci z řad široké veřejnosti a zástupci sportov-
ních klubů zde budou mít možnost zasadit si pod do-
hledem zkušených zahradnických odborníků vlastní 
strom a případně do jeho kořenů ukrýt ve vlastním 
skleněném pouzdře svůj vzkaz pro příští generace. 
Doporučujeme proto vzít si odpovídající venkovní 
oblečení a nářadí s sebou. Kromě sázení stromů pro-
běhne i úklid travnatých ploch na sportovním ostrově.

Po skončení akce bude pro všechny dobrovolníky 
připraveno drobné občerstvení, pečivo i špekáčky 
zdarma. Věříme, že i letos se sejdete na sportovním 
ostrově v hojném počtu a společně dáme již podruhé 
Blansku zelenou.  Martina Hejčová

 Foto Stanislav Mrázek
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připraveno drobné občerstvení, pečivo i špekáčky 
zdarma. Věříme, že i letos se sejdete na sportovním 
ostrově v hojném počtu a společně dáme již podruhé 
Blansku zelenou.  Martina Hejčová

 Foto Stanislav Mrázek
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úterý 13. března

AKCE
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Re-
citační přehlídka.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Jak zvládnu návrat do zaměst-
nání?, beseda.
Boskovice – Kino Panorama ve 20 
hod.: Listování: A taková to byla 
láska, Anna Gavalda, cyklus scénic-
kých čtení.
Doubravice – Obřadní síň v 16.30 
hod.: Jaro je ještě daleko, ale Veliko-
noce se blíží!, výtvarná dílnička.
Letovice – ZUŠ v 18 hod.: Listování: 
A taková to byla láska, Anna Gaval-
da, cyklus scénických čtení.

KINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Nikdys nebyl.
Boskovice v 17 hod. Padesát odstí-
nů svobody.

středa 14. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 10 hod.: 
Okresní kolo tanečních oborů ZUŠ.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Mo-
torkou po Kambodži, Vietnamu a 
Laosu, přednáška.
Kunštát – Kulturní dům v 17 hod.: 
Sportovec Kunštátska 2017.
Velké Opatovice – Knihovna 
v 16.30 hod.: Scénické čtení - Nej-
lepší kniha o Fake News.

KINA
Blansko ve 20 hod. Noční hra.
Boskovice v 15 hod. Kino senior: 
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. S láskou Vincent.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Drsný Harry.

čtvrtek 15. března
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Centrum zdraví v 17 
hod.: Degustace extrapanenských 
olivových olejů a pochutin.
Blansko – Kostel sv. Martina v 18 
hod.: Duchovní koncert – Wolfgang 
Amadeus Mozart: REQUIEM.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců, 
oslava MDŽ, hrají harmonikáři.

KINA
Blansko ve 20 hod. Noční hra.
Boskovice v 17 hod. Včelka Mája: 
Medové hry.
Boskovice v 19.30 hod. Oni 2: 
Noční kořist.
Doubravice v 18 hod. Vražda 
v Orient Expresu.

kalendář akcí
pátek 16. března

AKCE
Blansko – Divadlo Kolárka ve 20 
hod.: Koncert / eLIŠKA / folk – al-
ternative.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: 
Ples Základní školy T. G. M. Blansko.
Borotín – Kulturní dům v 18.30 
hod.: To je Hawai s Jiřím Kolbabou, 
diashow.
Boskovice – Galerie Otakara Ku-
bína v 18 hod.: Setkání s Milošem 
Štědroněm a hudbou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tomb Raider.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Zoufalé ženy dělají zoufalé 
věci.
Boskovice v 17 hod. Včelka Mája: 
Medové hry.
Boskovice v 19.30 hod. Tomb Rai-
der.
Šebetov v 19.30 hod. Bajkeři.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Za-
hradnictví: Nápadník.

sobota 17. března
AKCE

Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Já nej-
sem tvoje maminka.
Blansko – MC Paleček ve 13 až 17 
hod.: Domečky pro panenky z kar-
tonů.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Pro-
mítej i Ty! – Zemřít pro design.
Kunštát – Kulturní dům v 15 hod.: 
Karneval nejen pro děti.
Letovice – ZUŠ ve 20 hod.: Rómská 
divadelní komedie – Miri fajta.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Sportovní ples.
Svitávka – Sokolovna ve 20 hod.: 
Tvoje tvář má známý vzhled, maš-
karní ples.
Velké Opatovice – Kartografické 
centrum v 9 až 16 hod.: Velikonoční 
trhy.
Velké Opatovice – Orlovna ve 
14.30 hod.: První pomoc nejsou 
žádné čáry, ale umí zázraky..., semi-
nář.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Cesta za 
králem Trollů.
Blansko ve 20 hod. Tomb Raider.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Včelka 
Mája: Medové hry.
Boskovice v 19.30 hod. Tomb Rai-
der.

neděle 18. března
AKCE

Blansko – MC Paleček v 9 až 13 
hod.: Garáže z papíru.
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Vedení blanenské radnice hledá 
využití pro zchátralou hasičku

BLANSKO - Nové využití pro 
zchátralou historickou hasičskou 
zbrojnici v centru Blanska se snaží 
najít tamní radnice. 

Až do 4. dubna na ní mohou zasí-
lat své písemní nabídky firmy, které 
by měly zájem o odkoupení objek-
tu, jeho opravu a využití. Otázkou 
mimo jiné je, zda zůstane zachová-
na zhruba desetimetrová věž hasič-
ky. Uvažuje se o tom, že by mohla 
být stržena, řekl Zrcadlu starosta 
Ivo Polák (ČSSD).

„Rádi bychom v opravené hasič-
ce viděli obchůdky, možná by tam 
mohla sídlit kavárna a v prvním 
patře by mohly být třeba malome-
trážní byty. Kreativitě se rozhodně 
meze nekladou. Sám jsem velmi 
zvědavý na to, čím nás zájemci o 
objekt překvapí,“ uvedl starosta.

Hasička pod blanenským zám-
kem leží na frekventovaném místě v 
centru Blanska. Postavena byla po-
čátkem minulého století a nyní je již 
v technicky velmi špatném stavu. 
Potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, 
kterou si ale radnice nemůže dovo-
lit. Věž hasičky se kdysi používala 
na sušení hadic. Zatím není jasné, 
zda by vůbec bylo možné ji po pří-
padné opravě využít.

Hasiči tento objekt již dávno ne-
využívají. Mají moderní hasičskou 
stanici na severním okraji města. 
Radnice připravila vše k tomu, že 
objekt předá některému z investo-
rů. Již koncem minulého roku vypo-

věděla všem nájemníkům z hasič-
ky smlouvy a budova je tedy nyní 
prázdná. Nic by tedy nemělo bránit 
tomu, aby mohla začít rekonstrukce 
objektu co nejdříve.

Město bude chtít objekt nejprve 
pronajmout, a teprve až se investor 
skutečně pustí do stavebních prací 
na modernizaci hasičky, tak mu jej 
prodá. „Chceme si pohlídat to, že 
nezůstane jen u slibů, čímž myslím, 

že investor dům skutečně opraví a 
využije. Rozhodně nechceme, aby 
nám tu objekt chátral v centru měs-
ta ještě dlouhá léta,“ zdůraznil Po-
lák. 

Na nového majitele hasičky čeká i 
jeden poměrně složitý úkol, a to do-
mluvit s majitelem sousedního ob-
jektu, v němž sídlí pivnice Pohádka, 
jak bude využita ulička mezi těmito 
budovami. Město má v plánu ji pře-

měnit na hlavní přístupovou trasu k 
zámku.

Ulička by měla jednou tvořit hor-
ní konec blanenské pěší zóny. Polák 
přiznal, že vyjednávání radnice o 
tomto projektu bylo dosud neú-
spěšné. Je ale přesvědčený o tom, že 
případný soukromý investor bude 
mít na rozdíl od radnice „volnější 
ruce“ a spíše dosáhne dohody.

 Text a foto Martin Jelínek

Maxiautodráha přilákala do Katolického domu 
téměř sedmdesát malých závodníků

BLANSKO - Sobotní odpoledne 
opět po roce patřilo závodění na 
obří autodráze. 

Skauti ze střediska Srdce na dlani 
pořádali patnáctý ročník akce zva-

né Drakoneček, aneb Den her. Byla 
určena pro děti od šesti do čtrnácti 
let. Soutěžit přišlo téměř sedmde-
sát dětí. 

Oproti minulým ročníkům, kdy se 

Drakoneček odehrával v Dělnickém 
domě, se letos konal v Katolickém 
domě v Blansku. 

Děti závodily, rodiče přihlíželi a 
fandili. Chlapci i děvčata se během 

soutěžního odpoledne nominovali 
na finálovou jízdu Velké ceny Blan-
ska, kterou nakonec vyhrál Marek 
Ulahel. 

 Text a foto Marie Hasoňová

Blansko – MC Paleček ve 13 až 17 
hod.: Domečky pro panenky z kar-
tonů.
Doubravice – Před úřadem v 18 
hod.: Vítání jara.

KINA
Blansko v 15 hod. Cesta za králem 
Trollů.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Tomb 
Raider.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Po-
hádky z hor.
Boskovice v 17 hod. Festival out-
doorových filmů – Expediční kame-
ra.

pondělí 19. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Na stojáka live.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: 
Slavnostní vernisáž výstavy Stře-
diska volného času Letokruh - Mís-
to, kde žiji, Letovice.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Věčně tvá nevěrná.
Blansko ve 20 hod. Tlumočník.

Úspěšná výstava Barbaři v pohybu
BOSKOVICE - Již tři měsíce běží v 

Muzeu regionu Boskovicka výstava 
Barbaři v pohybu. Výstava přibližu-
je dosud téměř neznámé osídlení z 
doby římské v regionu Malé Hané. 

Nové výzkumy a nálezy ukazují, 
že prostor Malé Hané a přilehlých 
oblastí byl intenzivně využíván ze-
jména ve 2. století našeho letopoč-
tu, kdy zde sídlili germánské kme-
ny. Část germánského pohřebiště 
se žárovými hroby prozkoumal v 
letech 2010-2016 docent Drober-
jar z Univerzity v Hradci Králové. 
Konzervované nálezy z pohřebiště 
i rekonstrukce typického oděvu a 
výzbroje Germánů jsou k vidění na 
výstavě. V 2. století, během období 
markomanských válek vedených 
císařem Markem Auréliem postou-
pily římské oddíly až k Jevíčku, kde 
byl zjištěn pochodový tábor. Pohyb 
římských legionářů potvrzují také 
různé roztroušené nálezy z prosto-
ru Malé Hané.

Výstavu doprovodila série před-
nášek s hojnou návštěvností, nej-
prve o římských legiích v prostoru 

středního Podunají (přednášel Mgr. 
Balázs Komoróczy, Ph.D.), poté o 
vpádu germánských Svébů do Čech 
(Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. 
Prof. UO), následovala přednáška o 
germánských knížecích centrech ve 
středodunajském barbariku (PhDr. 
Kristian Elschek, CSc.) a cyklus 
přednášek uzavřela Mgr. Zuzana 
Jarůšková představením výsledků 
detektorových prospekcí Muzea 
regionu Boskovicka v roce 2017. 
Výstavu v muzeu doprovází katalog 
„Barbaři v pohybu“, který je v pro-
deji za 150,- Kč. 

Nebývalá návštěvnost samotné 
výstavy, ale i jednotlivých před-
nášek, svědčí, že o archeologii a 
konkrétně o tematiku průniku řím-
ských jednotek hluboko do barba-
rika je na Boskovicku velký zájem. 
Děkujeme návštěvníkům za jejich 
přízeň, vynasnažíme se, abychom i 
v budoucnu prezentovali zajímavá 
témata na podobné úrovni. Výstavu 
je možné shlédnout v Muzeu regio-
nu Boskovicka do 31.března 2018.

 Roman Malach
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denně na 
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 úterý 13. března 2018 SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 9

Do Letovic přijelo soutěžit čtrnáct 
set tanečníků z celé republiky

Kam za 
sportem

HOKEJ
18. 3., Boskovice - Kroměříž, pří-

padné 5. utkání semifinále play-off.

KOPANÁ
17. 3., 14 h Boskovice - Vaceno-

vice, KP. 15 h Blansko - Tasovice, 
divize. 

18. 3., 15 h Ráječko - Mutěni-
ce, KP.

KUŽELKY
17. 3., 10 h Blansko - Slavia Pra-

ha, 1. liga žen.

VOLEJBAL
17. 3., 10 + 13 h Letovice - Ko-

meta Brno, KP mužů.

LETOVICE - Pořadatelka meziná-
rodních tanečních soutěží Michaela 
Bartošová zahájila v sobotu v Letovi-
cích taneční sezónu v Jihomoravském 
kraji druhým ročníkem celorepubli-
kové taneční soutěže Let´s dance.

Soutěže se zúčastnilo na čtrnáct 
set tanečníků ze šestačtyřiceti ta-
nečních souborů z České republiky. 
Soutěžilo se v tanečních disciplínách 
street dance, show dance, disco dan-
ce, contemporary, mažoretky, aero-
bik a plesové předtančení.

Diváci viděli celkem sto dvacet ta-
nečních formací a kolem dvě stě tři-
ceti sólových tanečníků, které hodno-
tila odborná porota ve složení Pavel 
Hruška, Barbora Wöhlová, Erik Kr-
aus, Klára Sedláčková, Tomáš Neruda 
a Zdena Slavíčková.

Začátkem června - 2. 6. 2018 - se 
uskuteční v Boskovicích pátý ročník 
mezinárodní taneční soutěže Sum-
mer dance cup pod záštitou starost-
ky města Boskovice Bc. Hany Nedo-
mové. Summer dance cup se odehrá-
vá na zimním stadionu v Boskovicích, 
kde tanečníci soutěži uvnitř stadionu 
tak i na venkovní stagi. V loňském 
roce do Boskovic zavítalo na 2 300 
tanečníků uvedla Bartošová.

Organizace soutěží je náročná říká 
Bartošová. „Ne vždy jde všechno, tak 
jak bych si představovala, každá pře-

kážka je pro mě výzva a posunutí se 
zase o krok dopředu. Co se týká celé 
přípravy a organizace celorepubliko-
vých a mezinárodních soutěží pracuji 
na všem sama. Samozřejmě mám u 
sebe tým, který tvoří moji přátelé a 
jsou obsazeni na jednolité pozice, 
které jim dopředu připravím. Za to 
jim patří velké díky.“

Organizaci se věnuji už devátým 
rokem a každoročně nám přibývají 

nový tanečníci. O naše taneční sou-
těže je zájem a za to jsme moc ráda. 
Přijíždějí k nám jak amatérské tak i 
pro�i skupiny z ČR – TŠ Pirouette Pro-
stějov, TS Aktiv Frýdek Místek, MDT 
Praha, Mighty Shake Zastávka,  Pro-
great Lipník nad Bečvou, Freaks crew 
Kolín, TŠ M-Plus Olomouc, TS JUICY 
Lanškroun, Free dance Prostějov,  
M- DANCE Kroměříž, TS Stonožka 
Bruntál, Aliens Havlíčkův Brod, Dre-

amers Ostrava, Dancelove Jihlava, TK 
Rytmik Krnov. Soutěže se mi podaři-
lo dostat i za hranice na Slovensko a 
oslovit prestižní skupiny – Dancever-
sity Nitra, S3T Bratislava, H&T Bra-
tislava, Elefatale Bratislava,Tanečný 
klub EVITA Považská Bystrica, 
Súkromná ZUŠ manželov Kardošov-
cov -Považská Bystrica a další.

Bartošová vede vlastní taneční 
skupinu Bami, které se věnuje v le-
tošním roce 15 rokem. Skupina BAMI 
je moje druhá rodina a myslím, že i 
pro spoustu našich členů tomu tak je. 
Máme mezi sebou skvělé kamarád-
ské vztahy, mezi členy máme holky, 
které chodí do BAMI již 12 let. Hlav-
ní základu máme v Kunštátě, kde 
trénují mini děti, junioři a dospělí. 
Bartošová rozšířila taneční skupi-
nu BAMI do dalších měst-  Letovice, 
Svitávka, Olečnice celkem má pod 
sebou 110 tanečníků od mini dětí po 
dospělé. Každá skupina TS BAMI má 
svého trenéra říká Bartošová. Hlavní 
trenérský tým TS BAMI  tvoří Mgr. 
Pavel Hruška a Gabriela Bednářová, 
kteří trénují děti, juniory a dospělí. 
Já osobně se věnuji všem mini dětem. 
Od letošního roku se zaučují na pozi-
ci trenéra Adéla Adamcová, Kateřina 
Včelíková a Kateřina Peterková.

  Radim Hruška
 Foto Petr Švancara

BLANSKO - Blanenský pětadva-
cetimetrový bazén praskal v sobotu 
3. března doslova ve švech. Konal 
se tam patnáctý ročník Blanenské-
ho závodu v plavání. Sešli se na 
něm nejmladší plavci z dvaadvaceti 
moravských i českých oddílů, aby 
zjistili, jakou mají aktuální formu 
a změřili síly se stejně starými pro-
tivníky.

Devíti a desetiletí sportovci se 
utkali na padesátimetrových tra-
tích a stovce polohový závod, mlad-
ší změřili své síly na pětadvaceti-
metrových tratích.

Boskovický oddíl vyslal do Blan-
ska celkem čtrnáct dětí, všichni 
ukázali velkou bojovnost. Medaile 
obdrželi Kristýna Nezvalová za prv-
ní a druhé místo, Nina Chlupová za 
druhé místo a Ondřej Ščudla za dvě 
druhá a jedno třetí místo. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Boskovickým v Blansku 
medaile neuplavaly

ŠIPKY
Extraliga
16. kolo: Knajp Riders Letovice 

- Hornets Adamov 2:16, Hurricane 
Adamov - Šenkýři Brno 14:4, Frogs 
Žabčice - Blansko pivovar Č.H. 14:4, 
Šipky Ratíškovice - Mustang Brno 
B-Němčice 7:11, Vyškov - Bulldogs 
Hodonín 11:7.
 1.  Mustang Brno B 15 14 0 0 1 0 187:84 43
 2.  Hornets Adamov 15 11 2 0 1 1 172:101 38
 3.  Vyškov 15 11 1 0 0 3 156:115 35
 4.  Letovice 15 9 0 0 0 6 143:127 27
 5.  Hurricane Adamov 14 7 1 0 1 5 142:112 24
 6.  Bulldogs Hodonín 15 7 0 0 2 6 144:128 23
 7.  Frogs Žabčice 14 4 2 0 1 7 123:132 17
 8.  Ratíškovice 14 3 2 0 1 8 118:137 14
 9.  Šenkýři Brno 15 3 0 0 2 10 114:158 11

 10.  Kolečko Brno 14 1 1 0 0 12 81:172 5
 11.  Blansko 14 1 0 0 0 13 69:183 3

2. liga C
18. kolo: Milénium Bystřice 

n. P. - Zenit Deštná A 8:10, Hote-
liéři Usobrno - Mário Boskovice 
14:4, Vandals Blansko B - Šipkaři 
Bistro Stvolová 3:15, Zenit Deštná 
B - Surikaty Těchov 12:6, Alejak 
Sokec Boskovice - Babylon Němči-
ce B 9:10.
 1.  Vandals Blansko 17 16 1 0 0 0 234:73 50
 2.  Hoteliéři Usobrno 17 15 0 0 0 2 212:94 45
 3.  Bistro Stvolová 16 12 1 0 2 1 188:103 40
 4.  Zenit Deštná A 17 12 1 0 0 4 177:130 38
 5.  Zenit Deštná B 17 9 0 0 2 6 152:156 29
 6.  Mário Boskovice 17 8 1 0 0 8 148:159 26
 7.  Alejak Sokec Bce 16 7 0 0 1 8 142:147 22

 8.  Bulldog Javorek 16 6 1 0 0 9 119:170 20
 9.  Vandals Blansko B 16 4 1 0 2 9 120:171 16
 10.  Němčice B 17 3 1 0 0 13 117:190 11
 11.  Terasa Knínice 17 5 0 0 0 12 128:178 9
 12.  Bystřice n. P. 16 3 0 0 0 13 107:181 9
 13.  Surikaty Těchov 17 1 0 0 0 16 107:199 3

3. liga C
19. kolo: Pivárna Sloup A - Orli 

Ráječko 5:13, Dělníci Blansko - 
Rumíci Krhov 13:5, Vandals Blan-
sko C - Popelka Team Boskovice 
8:10, Černí baroni Boskovice - Pi-
várna Sloup B 11:7.
 1.  Orli Ráječko 19 17 1 0 1 0 242:102 54
 2.  Dělníci Blansko 19 15 1 0 2 1 220:125 49
 3.  Pivárna Sloup A 19 9 2 0 3 5 191:156 34
 4.  Tečkaři Blansko 18 7 3 0 2 6 163:166 29
 5.  Popelka Team Bce 19 9 0 0 1 9 170:173 28

 6.  Černí baroni Bce 19 6 3 0 2 8 173:174 26
 7.  Vandals Blansko C 19 6 1 0 0 12 139:204 17
 8.  Rumíci Krhov 19 5 0 0 1 13 158:185 16
 9.  Bikers Sloup 18 3 2 0 1 12 133:194 14
 10.  Pivárna Sloup B 19 4 0 0 0 15 116:226 12

3. liga D
19. kolo: Na Středy Rudka - Tri-

ple X Letovice 11:7, Příšerky Stvo-
lová - Haluzáři Cetkovice 5:13, Ho-
teliéři Usobrno C - Meziriver Dešt-
ná 11:7.
 1.  Na Středy Rudka 16 15 0 0 0 1 205:83 45
 2.  Usobrno B 16 12 1 0 0 3 175:114 38
 3.  Haluzáři Cetkovice 17 12 0 0 0 5 184:122 36
 4.  Usobrno C 16 7 0 0 0 9 134:154 21
 5.  Triple X Letovice 16 6 0 0 1 9 129:160 19
 6.  Meziriver Deštná 16 4 0 0 0 12 108:180 12
 7.  Příšerky Stvolová 17 0 0 0 0 17 92:214 0

Řádková inzerce
Prodám Volkswagen Passat Va-

riant typ 3C B6, rok výroby 2007. 
Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav tacho-
metru 212 000 km. Výbava: manuál-
ní klimatizace, tempomat, ESP, Auto-
Hold, 10x airbag, vyhřívaná sedadla 
vpředu, dálkové centrální zamykání, 
MaxiDOT atd. TK do 3/2018, pravi-
delný servis Škoda doložím. Cena 
85 000 Kč. Kontakt: Eduard.Do-
koupil@seznam.cz

Prodám zavařovací sklenice 
0,7 l čisté, balené v krabicích po 
12 kusech, vhodné i pro včelaře.
Cena 5Kč/kus.  Tel.:721 319 572

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-

ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

 Info na tel.: 608 817 421
Hledáme zaměstnance na ze-

mědělskou farmu. Požadujeme 
ŘP: sk. B zkušenosti s chovem zví-
řat výhodou.  Info 608 817 421

Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 
2+1, bez RK.  Tel.: 723 830 686

Kdo daruje nepoškozené knihy 
za odvoz?  Tel.: 723 830 686

Prodám pozink garáž, sklad, 
4 980 Kč odvezete na přívěsu, stáří 
4 měsíce.  Tel.: 603 422 118

Vyměním byt 2+1 + doplatek za 
menší domek v Letovicích.

 Tel.: 723 923 087
Koupím tovární malotraktor 

české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-
jem také o koupi zahradního trakto-
ru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 

Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-
no i k menší rekonstrukci. Platba v 
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabíd-
ky děkuji.  Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím motocykl SIMSON 
bez technického průkazu, Jawa, 
ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pio-

nýr, Mustang, vozík PAV, Velorex 
i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wart-
burg, Trabant, Fiat 600 a jiné au-
tomobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Soukromá 
řádková inzerce 

je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Speciální komunikační zařízení Nicola 
pomůže hasičům s dorozumíváním v podzemí

REGION - Hasiči dostali od speleologů dvě 
sady zařízení Nicola. Jedná se o analogové bez-
drátové komunikační zařízení, které využívá 
Speleologická záchranná služba a díky dlouho-
dobé vynikající spolupráci jihomoravských hasi-
čů se speleologickými záchranáři se podařilo 
zajistit do zápůjčky dvě sady zařízení také pro 
hasiče. 

„Jsem rád, že jak Územní odbor Blansko, tak 
Územní odbor Brno potažmo celý Hasičský zá-
chranný sbor Jihomoravského kraje spolupra-
cuje se Speleologickou záchrannou službou. 
Spolupráce je položena na dobrých základech a 
budeme rádi, když v tom budeme takto pokračo-
vat, uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje Jiří Pelikán.

Záchranné akce v podzemí probíhají vždy ve 
spolupráci se Speleologickou záchrannou služ-
bou. Výhodou umístění zařízení Nicola u brněn-
ské jednotky HZS stanice Lidická je mimo jiné 
rychlé dopravení obou sad na místo události a 
zajištění komunikace ihned v počátku zásahu.

„Zařízení Nicola umožňuje dle struktury masi-
vu komunikaci až do kilometrové hloubky (vzdá-

lenosti), kdy běžnou radiovou komunikaci nelze 
použít. Spojení je při tom v akci podstatným fak-
torem rychlé a úspěšné záchrany,“ popsal mluvčí 

hasičů Jaroslav Mikoška. Nicolu záchranáři využili 
například před rokem při záchraně speleologa ne-
daleko Březiny na Brněnsku.  (hrr), foto HZS JmK
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

Koupím kvalitní rotoped. 

Nabídku můžete s fotem 

zaslat na j.oldrich@

centrum.cz nebo volejte 

774 408 399.

Řádková inzerce
Koupím starší vibrační, zhutňovací desku. 
 Kontakt: milansyko@centrum.cz
Prodám 4 zimní pneu s diskem na Felicii.  Tel.: 723 830 686
Koupím byt 1+1 v Blansku. Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 Kývačka / Panelka, s platným TP a SPZ, 

cena 20 000 Kč (dohoda).  Tel.: 721 834 173
Koupím i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa, ČZ, 

Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, Lada, 
Trabant, Fiat 500, vozík PAV za motocykl, malo - traktory, Tera - vari, HAKI 
lešení a jiné.   Tel.: 736 741 967

Firma Josef Pernica – ELEKTRO,
nám.9.května 15, 68001 Boskovice

přijme do hlavního 
pracovního poměru:

STROJNÍKA 
PRO OBSLUHU 
KOLOVÝCH A 
PÁSOVÝCH 
RYPADEL

(JCB3CX, UNC 061, 
JCB minibagr 

8018 CTS).
Vyřizuje Josef Opatřil 

tel: 725 720 854

Prodám zcela nový 

běžecký pás k posilování.

Výhodně!

Badura Tomáš

Tel.: 603 239 452
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Investoři mají opět šanci 
v průmyslové zóně Vojánky

BLANSKO - Firmy mají šanci 
získat čtyřhektarový pozemek na 
stavbu výrobních hal v blanenské 
průmyslové zóně Vojánky. Vedení 
radnice má o využití této parcely 
zcela jasnou představu: v žádném 
případě ji neposkytne na stavbu 
skladů. Do své průmyslové zóny 
vpustí jen firmy, které mají zájem 
vybudovat objekty s výrobou, v 
nichž by mělo najít práci celkem sto 
až dvě stě lidí. Zrcadlu to řekl sta-
rosta Ivo Polák (ČSSD).

„Chceme práci pro občany Blan-
ska a jeho okolí. Čím více kvalit-
ních pracovních míst vznikne, tím 
lépe. Zájem o Vojánky rozhodně 
je. Přestože jsme záměr obsadit 
tyto volné plochy oznámili teprve 
nedávno, už u nás zástupci firem a 
podnikatelé telefonicky sondují si-
tuaci,“ doplnil starosta. Své nabídky 
mohou písemně zaslat radnici do 
konce dubna.

Polák zdůraznil, že Blansko v 
projektu obsazení Vojánek spolu-
pracuje se státní rozvojovou agen-
turou Czech invest. Ta upozorňuje 
developery na možnost investovat 
v Blansku, a to zejména s ohledem 
na to, že jde o město s mnohaletou 
tradicí ve strojírenském průmyslu.

Vedení města chce pro investory 
vytvořit velmi slušné podmínky. 
Chce mít ale zároveň jistotu, že Vo-
jánky nezneužijí spekulanti s ne-
movitostmi ani neseriózní podnika-

telé. Pozemky v zóně proto nejprve 
investorům pronajme a až na nich 
postaví haly a zahájí výrobu, tak jim 
je prodá. Na druhou stranu nabízí 
metr čtvereční za 420 korun, což je 
velmi příznivá cena.

Město buduje Vojánky o celko-
vé rozloze dvanácti hektarů již od 
roku 2001. Po zaplnění přibližně 
dvou třetin pozemků přišla hospo-
dářská krize, čímž ochladl také zá-
jem investorů o nové projekty. Rad-
nice nechtěla zónu zaplnit rychle a 
za každou cenu. Čekala na zlepšení 
celkové situace, což bylo podle re-
alitních makléřů prozíravé. Již loni 

vše vypadalo tak, že zóna je zaplně-
ná a brzy se bude stavět. Jenže měs-
to pak muselo tyto plány změnit.

„Měli jsme tři větší a tři menší 
firmy, které chtěly na oněch čtyřech 
hektarech stavět. Jenže zástupci tří 
větších firem pozměnili své plány 
a představitelé těch menších zase 
chtěli pozemky přímo na vjezdu do 
nezastavěné části zóny, což zname-
ná, že by pak nebyla plně využita. 
Rozhodli jsme se proto, že se ještě 
poohlédneme po dalších investo-
rech. Určitě chceme zónu využít na 
sto procent,“ dodal Polák.

 Martin Jelínek, foto Google Maps

Boskovice vyhlásily nejlepší 
sportovce města za rok 2017

BOSKOVICE - V sobotu 11. břez-
na proběhlo na Plese sportovců, 
který se konal v boskovickém zá-
meckém skleníku, slavnostní vyhlá-
šení nejlepšího sportovce, družstva 
a trenéra Boskovic za uplynulý rok 
2017. 

Výběrová komise vyhlásila pět 
jednotlivců, tři kolektivy a dva tre-
néry bez rozlišení umístění.

V kategorii jednotlivců ceny ob-
drželi (abecedně): 

Ivana Hrdličková (ultramaraton 
- mistryně ČR v etapovém ultrama-
ratonu), 

Marian Klíč (Automotoklub K+K 
Boskovice, čtyřkolky - mistr ČR 
Cross country), 

Tereza Obořilová (Drahanský 
sport Team, cyklistika - mistryně 
ČR a vítězka Českého poháru), 

Ondřej Paděra (BK Sokol Sadros, 
malá kopaná - mistr světa, 2. místo 
na mistrovství Evropy), 

Jáchym Ryšávka (SVČ Boskovice, 
plavání - Letní krajský přebor 6 x 1. 
místo, Zimní krajský přebor 6 x 1. 
místo).

V družstvech vybrala komise tuto 
trojici: 

TJ Minerva Boskovice (juniorky, 
volejbal - v sezóně 2016/2017 1. 
místo v krajské soutěži), 

FC Boskovice (starší dorost, fot-
bal - po podzimní části vedoucí tým 
krajského přeboru), 

SKMB Boskovice (muži, lední 
hokej - vítěz krajské ligy Jižní Mora-
vy a Zlínska).

V kategorii trenérů byli oceněni: 
Petr Vondrák (HC Boskovice, 

lední hokej), 
Vladimír Petrů (FC Boskovice, 

fotbal).
Mimořádné ocenění získal Petr 

Mareček (vzpěrač TJ SOUZ Bosko-
vice) - mistr ČR juniorů do 20 a 23 
let 2017, který se připravuje na MS 
ve vzpírání 2018 v Taškentu.

Do Sportovní síně slávy města 
Boskovice za rok 2017 byl uveden 
Jan Horák (SVČ Boskovice, plavá-
ní), který v roce 2017 oslavil 45. vý-
ročí své úspěšné práce jako trenér 
plavání.  Lubomír Slezák

Jan Horák. Foto archiv

V jeskyni nic 
neukradl ani 
neponičil

MORAVSKÝ KRAS - Zaskočení 
byli policisté, kteří minulé  úterý 
vyšetřovali ohlášené vloupání do 
jeskyně Býčí Skála poblíž Habrůvky. 

Na místě zjistili, že zatím nezná-
mý pachatel se po poničení zámků 
vstupních dveří dostal do jeskyně. 
Tu policisté spolu s jeskyňáři pro-
hledali. Nezjistili ale žádné další 
poškození ani odcizení věcí. 

„Překvapeni ale byli zvláštním 
vzkazem, který pachatel zanechal 
v odložené návštěvní knize. Tam 
bylo napsáno: Štípu zámky. Co tedy 
vedlo pachatele k poničení zámků 
a vstupu do jeskyně, se mohou do-
vědět, pokud se jim pachatele po-
divného konání podaří vypátrat,“ 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.  (hrr)

Auto narazilo u Senetářova do 
stromu, jedna osoba se zranila

SENETÁŘOV - Zraněním skončila 
minulou středu kolem sedmé ho-
diny ranní nehoda osobního auta 

mezi Kotvrdovicemi a Lipovcem u 
odbočky na Senetářov. Auto tam na-
razilo do stromu. Zraněnou osobu 

O víkendu začínají  v našem 
regionu fotbalové soutěže

Zraněného 
řidiče museli 
vyprostit hasiči

OLEŠNICE - V sobotu v noci vyjíž-
děly dvě jednotky hasičů k doprav-
ní nehodě osobního automobilu u 
Olešnice. Ve vraku, který zůstal po 
nehodě převrácený na boku, byl za-
klíněný řidič.

„Hasiči po příjezdu zajistili místo 
nehody a vyprostili řidiče, kterého 
následně předali do péče záchran-
né služby,“ popsal mluvčí hasičů Fi-
lip Venclovský. 

Po vyšetření havárie jednotky 
převrátily vůz zpět na kola a uklidi-
ly komunikaci. Silnice byla po dobu 
zásahu obousměrně uzavřena. 
 (hrr), foto HZS JmK

Venčení psa se 
prodražilo

KNÍNICE - Venčení psa poblíž Kní-
nic spojené s běžeckým tréninkem 
se prodražilo padesátiletému muži. 
Ten odstavil svůj osobní automobil 
BMW na cestě a vyrazil do lesa. Když 
se k autu po necelé půlhodině vrátil, 
zjistil, že přišel o doklady, platební 
karty, peníze i mobil. Škoda je asi 
pětadvacet tisíc korun.  (hrr)

Tuto sobotu zahajují jarní část aktuální sezóny moravské fotbalové soutěže od Moravskoslezské fotbalové ligy až 
po krajský přebor. V posledním přípravném utkání porazily Boskovice celek Rájce-Jestřebí 6:1. 
 Foto Lubomír Slezák

Tým Brno-jih 
odvezl z Letovic 
všechny body

ZNOJMO, LETOVICE - Jen tři 
body a jedno místo dělili v tabulce 
sobotní soupeře v krajském pře-
boru mužů ve volejbale. Pátí volej-
balisté Letovic hráli na palubovce 
šestého Znojma.

VK Znojmo-Přímětice - TJ Sokol 
Letovice 1:3 (26, -14, -16, -13) a 
1:3 (-19, -23, 15, -14).

Po vyrovnaném úvodním setu 
prvního utkání, který pro domácí 
celek rozhodla až prodloužená kon-
covka, vládli na hřišti hráči Letovic. 
Ti ztratili jeden set také ve druhém 
zápase, ale celkem překvapivě od-
vezli ze Znojma všechny body a v ta-
bulce se posunuli na čtvrté místo.
 1.  Žabovřesky 32 20 7 1 4 84:36 75
 2.  Brno-jih 31 24 1 1 5 81:27 75
 3.  Ingstav Brno 31 19 4 6 2 83:37 71
 4.  Letovice 32 15 1 4 12 61:60 51
 5.  Kometa Brno 32 14 2 1 15 56:58 47
 6.  Vyškov 30 12 2 3 13 54:60 43
 7.  Znojmo 32 10 4 4 14 56:63 42
 8.  Tišnov 32 9 1 2 20 46:73 31
 9.  Šlapanice B 30 5 5 2 18 39:73 27
 10.  Pozořice 32 0 2 5 25 21:94 9

Tuto sobotu hostí letovičtí volej-
balisté Kometu Brno a o týden poz-
ději hrají v Pozořicích.  (les)

si převzali zdravotničtí záchranáři.
„Naše jednotka uzavřela komu-

nikaci pomocí cisterny a výstraž-
ných kuželů. Dále bylo provedeno 
protipožární opatření, zabezpeče-
ní vozidla proti pohybu a odpojení 
autobaterie. Zraněné osobě byla 
poskytnuta předlékařská pomoc, 
nasazen krční límec a ošetřeny trž-
né rány,“ popsali zásah jedovničtí 
dobrovolní hasiči.

Hasiči na místo zavolali také silni-
čáře, protože komunikaci byla silně 
namrzlá. „Z tohoto důvodu, a také 
kvůli nezodpovědné rychlé jízdě 
byly výstražné kužely třikrát prora-
ženy automobily. Jeden automobil 
dokonce zamířil i mezi zasahující 
hasiče a skončil v poli. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo,“ doplnili jedov-
ničtí hasiči.  (hrr), foto HZS JmK
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zrcadlo.net

AUTO VE STROMĚ
čtěte na str. 2

NICOLA PRO HASIČE
čtěte na str. 4

MAXIAUTODRÁHA
čtěte na str. 5

Stovky tanečníků v Letovicích
                                                                        Více na str. 4 a www.zrcadlo.net

 Foto Petr Švancara
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Hokejisty Boskovic dělí od finále 
krajské ligy jen jedna výhra

V Galerii města 
Blanska oslaví 
Velikonoce

BLANSKO - V Galerii města Blan-
ska budou letos oslavy Velikonoc pro-
pojovat výtvarné umění s tradičními 
velikonočními zvyky a objekty. Spo-
lupracovat na nich bude také Lucie 
Králíková, která se zabývá tradicemi 
v původních i současných podobách, 
pracuje s rostlinami a přírodninami, 
městskou divočinou.

Velikonoční zvyky a tradice v růz-
ných podobách (program určený 
spíše pro dospělé a větší děti) se ode-
hraje 20. nebo 21. března od 16 do 
19 hodin. Ke shlédnutí bude instala-
ce �otogra�ií a jarních rostlinných ob-
jektů z městské divočiny, které Lucie 
vytváří. 

Součástí programu bude výklad 
Lucie na téma velikonočních tradic 
a jejich vývoje a nový pohled na ně. 
Dále se budou z papíru a přírodnin 
vytvářet ozdoby na vystrojení LÍTA 
- tradičního velikonočního objektu. 
Setkání s Lucií Králíkovou je velmi 
inspirující. Vstup volný.

Chybět nebudou ani velikonoční 
dílny inspirované rostlinami a pří-
rodními motivy (program určený 
spíše pro menší děti). Ty se budou 
konat 27. března od 15 do 17 hodin, 
28. března od 15 do 19 hodin a 29. 
března od 10 do 15 hodin. 

V rámci dílen si bude možné pro-
hlídnout jarní instalaci výtvarnice 
Lucie Králíkové. Vyrábět se budou 
například skořápky oseté řeřichou - 
za pár dnů doma vyraší a zazelená se, 
papírová vejce zdobená přírodními 
motivy (buď 3D na pověšení nebo 2D 
zápichy) nebočokovajíčka na lžičce 
se sušenými plody.   (hrr)

REGION - Krajská liga Jižní Mora-
vy a Zlínska rozehrála minulý týden 
semi�inálové boje.

Vítěz základní části, celek Bosko-
vic, měří své síly s týmem Kromě-
říže, druhou dvojici pak tvoří celky 
Velkého Meziříčí a Uničova.

1. semi�inále - středa 7. 3.
Boskovice - Kroměříž 6:5 PP 

(2:2, 2:2, 1:1, 1:0), 4. Špok, 16. 
Karný, 32. Bednář, 33. Václavík, 58. 
Špok, 66. Skácel - 3. Murín, 11. Za-
vřel, 22. Merta, 38. Zavřel, 49. Sedlář.

V podstatě celé utkání tahal do-
mácí celek brankově za kratší konec, 
když dotahoval vedení hostů, aby 
nakonec v prodloužení slavil výhru.

Ve 3. minutě se zblízka prosadil 
Murín a hosté vedli, už za 58 vteřin 
střelou z úhlu vyrovnal Špok. Do-
mácím dělala problém především 
rychlost hostí a ti šli v 11. minutě 
po dorážce Zavřela znovu do vedení. 
Boskovice stihli v 16. minutě znovu 
vyrovnat, když se z otočky tre�il Kar-
ný.

Také druhá třetina nabídla po 
dvou brankách na obou stranách, ve 
třetí části se z mnoha šancí na obou 
stranách ujala jedna a to při přesilo-
vých hrách.

Prodloužení začalo přesilovkou 
Kroměříže, tu boskovičtí přežili a 
rozhodující okamžik utkání přišel v 
66. minutě, kdy se při přesilovce Bo-
skovic tre�il Skácel.

2. semi�inále - sobota 10. 3. 
2018

Kroměříž - Boskovice 3:1 (1:0, 
0:0, 2:1), 8. a 44. Merta, 59. Vaněk 
- 49. Skácel.

Více než čtyři stovky diváků viděly 
dramatický zápas se šťastným kon-
cem pro domácí tým.

Kroměřížští šli opět brzy do ve-

dení, v 8. minutě Merta střelou nad 
lapačku Chvátala otevřel skóre utká-
ní. Skvělý výkon předvedl domácí 
brankář Karola, na kterého hráči Bo-
skovic dlouho nemohli najít správný 
recept. V 9. minutě vychytal Du�ka, v 
11. minutě Šebka, po střele Karného 
zvonila tyč.

Ve druhé části měli hosté optickou 
převahu, znovu měli několik velkých 
šancí, ale Karola byl stále nepře-
konatelný. Ve 44. minutě poslal po 
samostatném nájezdu Merta svým 
druhým gólem Kroměříž do vede-

ní 2:0, ve 49. minutě Skácel snížil, 
všechny další šance pochytal znovu 
Karola. V 59. Minutě de�initivně po-
jistil domácí vítězství Vaněk.

3. semi�inále - neděle 11. 3.
Boskovice - Kroměříž 5:3 (0:1, 

2:1, 3:1).
První polovina utkání patřila hos-

tům, kteří z pevné obrany vyráželi 
do rychlých útoků. Boskovice začaly 
tlačit až od třicáté minuty, do konce 
druhé třetiny vyrovnaly stav a závě-
rečnou část plně ovládly.

Po třech zápasech tak vedou Bo-
skovice 2:1 a k postupu do �inále 
potřebují jedno vítězství. Čtvrtý se-
mi�inálový zápas se hraje v sobotu 
17. března v Kroměříži, případné 
páté utkání je na programu o den 
později v Boskovicích.

Ve druhém semi�inále překvapivě 
po třech zápasech vede Uničov nad 
celkem Velkého Meziříčí 2:1, když ve 
třetím utkání zvítězil na ledě svého 
soupeře (Velké Meziříčí - Uničov 5:3, 
3:4 a 3:6).  

 Text a foto Lubomír Slezák

Blanenští kuželkáři vyhráli v Brně a záchranu 
v druhé lize mají doslova na dosah

BLANSKO - Ligové soutěže ku-
želkářských družstev pokračovaly 
minulý víkend dalším kolem. 

Ženy Blanska v první lize pro ne-
moc nakonec odložily svoje utkání 
ve Zlíně. Druholigový celek mužů 
hostil ve veledůležitém utkání celek 
Moravské Slávie Brno.

2. liga mužů, sk. B
Blansko - Moravská Slávia Brno 

7:1 (3393:3231).

Flek J. - Milan 4:0 (580:527), 
Musil - Klika 2:2 (567:555), Flek 
R. - Hendrych 2:2 (565:548), Havíř 
- Antoš 4:0 (575:504), Plšek - Dvor-
ník 1:3 (534:560), Kolařík - Hostin-
ský 3:1 (572:537).

Nečekaně jednoznačné vítězství 
domácího celku otevřel nejlepším 
výkonem dne Jakub Flek, zdatně 
mu ale sekundovali i ostatní spolu-
hráči.

V tabulce tak blanenský tým po 
vysoké výhře drží celkové deváté 
místo.
 1.  Dačice  19  17 2 0  114,0:38,0 36
 2.  Vyškov  19  17 0 2  111,0:41,0 34
 3.  Přerov  19  12 0 7  94,0:58,0 24
 4.  Chvalíkovice  19  10 2 7  79,0:73,0 22
 5.  Vracov 19 8 3 8  80,0:72,0 19
 6.  Husovice B 19 9 1 9  71,0:81,0 19
 7.  Dubňany  19 9 0  10  71,5:80,5 18
 8.  MS Brno  19 8 2 9  66,5:85,5 18

 9.  Blansko  19 7 1  11  75,0:77,0 15
 10.  Hlubina  19 5 1  13  59,0:93,0 11
 11.  Prostějov  19 5 0  14  60,0:92,0 10
 12.  Opava  19 1 0  18  31,0:121,0 2

Tři kola před koncem soutěže má 
tým Blanska pětibodový náskok na 
aktuálně jedenáctý celek Prostějo-
va.

S největší pravděpodobností si 
tak Blanenští zahrají druhou ligu 
i příští sezónu.  (les)


