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Boskovice, Rudice - Splašky 
z Rudice už nebudou končit z vel-
ké části v podzemí Moravského 
krasu. Ještě letos bude v obci 
vybudována nová kanalizace 
a svedena na čistírnu 
odpadních vod v sou-
sedních Jedovnicích. 

Celá akce nese 
název Jedovnicko 
– intenzifi kace čis-
tírny odpadních vod a kanaliza-
ce v obcích Jedovnice, Krasová, 
Rudice a Senetářov. Investorem 
bude Svazek vodovodů a kanali-
zací měst a obcí okresu Blansko. 

„Akce je strategicky důležitá 
v tom, že veškeré odpadní vody 
zatím tečou do krasového podzemí. 
Nově budou svedeny na čistírnu v 
Jedovnicích,“ vysvětlil tajemník 
okresního Svazku Petr Tioka. 

ročník 9     číslo 11       středa 18. března 2015      cena 15 Kč / předplatné 10 Kč

Předškoláci budou mít nově v rozvrhu gymnastiku
Blansko - Do programu vzdě-

lávání dětí z mateřských škol 
v Blansku přibude další spor-
tovní prvek. Předškoláci budou 
své pohybové dovednosti nově 
zdokonalovat v gymnastické pří-
pravě. 

Město Blansko na projek-
tu spolupracuje s občanských 
sdružením Sportuj s námi, které 
kromě jiného pořádá také popu-
lární Půlmaraton Moravským 
krasem. Druhým rokem už děti 
v blanenských mateřinkách mají 
v osnovách atletickou přípravu. 
Teď k nim přibude také gym-
nastika. 

Do podzemí krasu už 
nepotečou odpadní 

vody z Rudice

Hlasování o Dukle
V Blansku začalo 
internetové 
hlasování o tom, 
co nahradí hotel 
Dukla.

Více na straně 4

Kultura v Boskovicích
Velký rozhovor 
s Ivo Legnerem 
z boskovických 
kulturních 
zařízení.

Více na straně 5

Semifinále play-off
Hokejisté Boskovic 
postupují do 
semi inále 
vyřazovacích 
bojů.

Více na straně 8

Modely. Zámecký skleník v Boskovicích patřil o víkendu přehlídce Lego Technic Show – Stroje v pohybu. Pátý 
ročník akce přilákal několik stovek návštěvníků. Více fotek a video na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Boskovice - Westernové městeč-
ko v Boskovicích se chystá letos 
již na svou 21. sezónu.  Ta začíná 
v pátek 1. května jednou z velkých 
akcí, kdy se v areálu koná sraz 
historických i nových motocyklů 
značek Victory a Indian. Následu-
jící dva měsíce zde budou patřit 
zejména školním výletům, podle 
majitele jsou ale i zbloudilí turisté v 
pracovním týdnu vítáni. „Od pátku 
do pondělí jsou tady děti od devíti 
hodin ráno do tří hodin odpoledne 
a i potom zůstává restaurace a měs-
tečko otevřené“ říká Luboš Jerry 
Procházka. 

Každou sobotu zas největší 
místní Saloon 1870 ožívá hudbou 
vystupujících skupin a muzikantů. 
Přípravy na letošní sezónu probí-
hají prakticky od konce té poslední 
a zahrnují například nácvik jezdec-
kých představení i zkoušku každo-
ročně nové divadelní hry. 

Mezi letošní novinky patří tak-
zvané vízum, které umožňuje náv-
štěvníkům vstup zdarma. „V sou-
časnosti se ještě soustředíme na 
rozjetí dalšího projektu, toho že si 
tady lidé mohou koupit metr čtve-
reční našeho města“ dodává Pro-
cházka. Tento metr čtvereční své-

mu držiteli pak poskytne v parku 
určitá zvýhodnění. 

Po vstupu do areálu je nutné si 
v kurzu 1:1 směnit koruny za míst-
ní měnu, boskovický dolar. Ten 
poté slouží k placení jednotlivých 
atrakcí a představení. Nebo stravo-
vání a ubytování, zajištěné tříhvěz-
dičkovým hotelem. K dispozici 
budou také sruby, podsadové stany 
a nově indiánská teepee. V parku 
se mohou lidé naučit rýžovat zla-
to, házet tomahawkem, nechat si 
udělat několikadenní tetování nebo 
se bavit v amfi teátru či lanovém 
centru.

Westernové městečko otevírá: 
lidem se prodává po metrech 

Zámecký skleník v Boskovicích 
zaplnily pohyblivé modely

V první etapě se tak plánuje 
rekonstrukce čistírny odpadních 
vod v Jedovnicích a oprava kana-
lizace. Zároveň bude zrušena stá-
vající čistička v Rudici, ze které 
vznikne přečerpávací stanice. 
V části obce navíc fi rma vybuduje 

oddílnou kanalizaci. Na čistírnu 
do Jedovnic se splašky z Rudice 
dostanou novým výtlakem. 

„Už byla podepsána smlouva 
se zhotovitelem a v nejbližší době 
předáme staveniště. Hotovo bude 
do konce letošního roku,“ podotkl 
Tioka s tím, že první etapa přijde 
na 138 milionů korun, ze kterých 
většinu činí evropská dotace.

O evropské peníze se bude 

Svazek ucházet i na druhou etapu 
akce. V ní se plánuje, že se na čis-
tírnu odpadních vod v Jedovnicích 
napojí ještě obce Krasová a Sene-
tářov. 

„V této etapě se zruší čistírna 
odpadních vod v Krasové, ze které 

se stane přečerpávací 
stanice splašků z obce 
do výtlaku z Vilémo-
vic, který je napojen 
na jedovnickou čistič-
ku. V Senetářově bude 

vybudován oddílný kanalizační 
systém a systém přečerpávacích 
stanic,“ dodal tajemník okresního 
Svazku Petr Tioka. 

Rozpočet na tuto etapu se odha-
duje na desítky milionů korun. Její 
začátek se bude odvíjet od vypsání 
výzvy na dotace na Státním fondu 
životního prostředí. Na fi nanco-
vání stavby se budou stejně jako 
v první etapě podílet i obce.

Celá akce je pro Moravský kras 
strategicky důležitá. 
 Petr Tioka, tajemník okresního Svazku

Výtěžek z módní přehlídky 
pomůže lidem na Ukrajině

Blansko - V sobotu 14. března se v Dělnickém domě v Blansku konal 
osmý ročník charitativní módní přehlídky. Její výtěžek činí prozatím 
50 399 korun. Očekává se však ještě mírný nárůst. Kdo chce, má ještě 
šanci se ke sbírce připojit. 

„Mnoho lidí se vždycky ještě ozývá dodatečně, že se nemohli přehlídky 
zúčastnit, ale že by chtěli také přispět,“ objasnila jedna z organizátorek 
Marie Jahodová. Na výtěžku se podílel prodej a dražba předváděného 
oblečení a dalších předmětů, bleší trh, kavárna a dobrovolné příspěvky do 
pokladničky. Nejvyšší vydražená částka byla za dort, a to 1 400 korun. Na 
akci přišlo více lidí než v předchozích dvou letech. Zvláštností přehlídky 
je to, že oblečení není nové, ale ze second handu a z půjčovny svatebních a 
společenských šatů. Letos peníze poputují k lidem na Ukrajinu do vesnič-
ky Čechohrad, která se nachází blízko bojové linie a odkud lidé utíkají do 
Čech. Česká republika poskytuje azyl tamním lidem s českým původem, 
staří a nemocní lidé se ovšem již do Česka většinou nevrátí. Zůstávají na 
Ukrajině, kde se však potýkají s existenčními problémy, proto se jim roz-
hodli organizátoři přehlídky přispět na zdravotní a sociální péči. 

Během osmi ročníků se vybralo téměř tři sta padesát tisíc korun.  (mha)

„Atletická příprava probíhá 
přímo v mateřských školkách 
a je zařazena do výchovné části. 
Gymnastickou přípravu budou 
děti provádět v tělocvičnách a na 
speciální sadě, kterou teď město 
zakoupí,“ vysvětlil blanenský 
místostarosta Jiří Crha (ODS) 
s tím, že podpora projektu se 
dostala také do Programového 
prohlášení nové rady města. 

Gymnastiku už si někteří bla-
nenští předškoláci vyzkoušeli. 
Minulý týden například děti 
z Mateřské školy v Údolní uli-
ci. Na sadě se třemi zastaveními 
prováděly kotouly a další jedno-
duchá cvičení.

Velkou oblibu si ve školkách 
získala také atletická přípra-
va. Podle místostarosty to bylo 
poznat při posledním Půlmarato-
nu Moravským krasem. 

„V programu jsou i dětské 
běhy a než atletická příprava 
ve školkách začala, účast byla 
malá. Teď geometricky narost-
la. Uvažujeme proto, že bychom 
třeba na Den dětí uspořádali 
nějakou soutěž mezi školkami,“ 
podotkl místostarosta Jiří Crha.

Podobné aktivity fungují také 
v Boskovicích, kde občanské 
sdružení Sportuj s námi pořádá 
Běh za sedmizubým hřebenem. 
Tam ale atletická a gymnastická 
přípravy nejsou součástí výuky 
na školkách. 

„V Boskovicích jsme zřídili 
kroužky, kam jsme udělali kla-
sický nábor. Předloni jsme udě-
lali atletiku a loni gymnastiku. 
Do kroužků pravidelně dochází 
padesátka dětí,“ upřesnil Petr 
Bartošek ze sdružení Sportuj 
s námi.  Michal Záboj

Muzeum 
vydalo Sborník

Blansko - Čtenářům se dostá-
vá do rukou nový Sborník Muzea 
Blansko 2014. „V přírodověd-
né části jsou články týkající se 
hydrogeologie Babické plošiny, 
dějin Šenkova sifonu v Býčí ská-
le či jediného příspěvku starohra-
běte Salma o Moravském krasu. 
Ve společenskovědné části se pak 
lze mimo jiné dočíst například 
o průběhu listopadových udá-
lostí roku 1989 na Boskovicku, 
o osobě lipůveckého hostinského 
Johannese Fürsta, moru na Bla-
nensku roku 1715 či o autobuso-
vé dopravě v Moravském krasu 
a o dalších tématech,“ upřesnil 
Milan Koudelka z blanenského 
muzea.  (moj)
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Letovice mají rozpočet, 
myslí i na varovný systém
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Letovice - Letovičtí zastupi-
telé schválili na svém posled-
ním zasedání rozpočet města 
pro letošní rok. V příjmové čás-
ti počítá se zhruba 97 miliony 
korun, výdaje se pak vyšplhají 
na téměř 124 milionů. Rozpočet 
bude vyrovnaný, vedení radni-
ce se totiž loni podařilo ušetřit 
jednatřicet milionů korun, které 
se převádí do letošního roku.

Jednou z důležitých investič-
ních akcí bude vybudování nové-
ho varovného protipovodňového 
systému. Ten přijde na zhruba 
jedenáct milionů korun. Většinu 
z této částky bude hradit dotace, 
město bude muset z pokladny 
doplatit asi dva miliony korun.

„Jedná se o instalování nových 

hlásičů na vodních tocích a vybu-
dování bezdrátového rozhlasu 
ve městě i jeho třinácti míst-
ních částech. V současné době 
varovný systém příliš nefunguje. 
Není automatizovaný a hlavně 

není rozhlasem propojeno město 
s místními částmi,“ vysvětlil sta-
rosta Letovic Vladimír Stejskal 
(ODS).

Nový protipovodňový varov-
ný systém doplní ten současný. 
Počet hlásičů průtoku vody se 
zvýší o pět. Navíc bude napojený 
na centrálu.

„Jakmile se tedy zvednou prů-

toky na hranici prvního či dal-
ších povodňových stupňů, tak 
bude vyhlašovat poplach. V sou-
časné době není varování auto-

matické, takže se musí všechno 
hlásit ručně. Hlášením také nově 
pokryjeme všechny místní části, 
což je pro nás velké plus. Systém 
bude moci varovat nejen před 
velkou vodou, ale také v případě 
požárních poplachů a podobně,“ 
doplnil letovický místostaros-
ta Jiří Palbuchta (ČSSD) s tím, 
že instalace by měla být hotová 
v první polovině letošního roku.

Kromě toho budou v Letovi-
cích investovat i do oprav komu-
nikací a chodníků. Nového povr-
chu se tak dočká například Čes-
ká ulice nebo ulice Na Kopečku. 
„Čeká nás také rekonstrukce ces-
ty od kulturního domu k zámku, 
opravy chodníků v Purkyňově a 
Havírenské ulici nebo přeložení 
chodníku v Nové ulici a další,“ 
vypočítal starosta. 

K
REGION – Řidiči opět pili a drogovali. Policisté v polovině 

minulého týdne odhalili další řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem 
alkoholu nebo drog. Pětašedesátiletému řidiči v Letovicích ve středu 
naměřili půl promile, o něco méně pak zjistili u jiného řidiče stráž-
níci Městské policie v Boskovicích. Bez průkazu a navíc pod vlivem 
pervitinu pak byl čtyřiadvacetiletý mladík, kterého hlídka zastavila 
krátce po půlnoci ze středy na čtvrtek. 

BOŘITOV – Zloděj šel po notebooku. Několik minut stačilo 
ve středu neznámému zloději, aby z auta zaparkovaného v Bořito-
vě ukradl notebook. Majitel vozidla mu ale cestu k lupu významně 
usnadnil. Notebook totiž nechal položený na předním sedadle spo-
lujezdce, navíc své auto nezamknul. Zloděj způsobil škodu více než 
dvanáct tisíc korun a hrozí mu až dvouleté vězení.

LAŽÁNKY – V domku hořel strop. Hasiči minulé úterý vyjížděli 
k požáru rodinného domku v Lažánkách u Blanska. Na místě zasaho-
valy čtyři jednotky. Aby se oheň nerozšířil, museli hasiči ochlazovat 
vedlejší stavení. Požár byl nahlášen před tři čtvrtě na jednu. Pod kon-
trolu ho hasiči dostali krátce po jedné.

„Jednalo se o požár části stropní konstrukce v neobydleném domě. 
Po uhašení hlavních ohnisek bylo provedeno postupné rozebrání 
stropní konstrukce a dohašení skrytých ohnisek. Po kontrole ter-
mokamerou se jednotky vrátily zpět na své základny,“ uvedli na svém 
webu jedovničtí hasiči, kteří u požáru zasahovali.

MLADKOV - Škodovka narazila do stromu. Hasiči v pondělí odpo-
ledne zasahovali u dopravní nehody na silnici nedaleko Mladkova. Řidič 
nezvládl při předjíždění řízení a jeho Škoda Octavia skončila ve stromě. 
Zraněného muže z havarovaného auta vyprostili hasiči.  (moj)

Boskovice, Rájec-Jestřebí - 
Táborský odbojář 
Jan Hříbek nalezl v 
archivu ministerstva 
zemědělství závaž-
ný dokument. Je to 
rezoluce závodních 
rad průmyslových 
podniků knížete 
Hugo Salma (1893-
1946). Dokument 
vyvrací legendy o 
neexistenci němec-
tví v rodině knížete 
a také o podpoře českých dětí za 
okupace. Více přiblížil předseda 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu v Boskovicích Dr. Jiří Jaroš 
Nickelli.

Co o dokumentu soudíte?
Má závažnou historickou 

výpovědní hodnotu. Tehdejší 
zástupci závodních rad měli znač-
nou pravomoc na úrovni orgánů 
samosprávy. A protože dobře 
znali situaci v Rájci za okupace 
a v Salmových podnicích z vlast-
ní zkušenosti, byli oprávněni se 
vyjadřovat ke konfi skaci Salmova 
majetku podle dekretů, jako byly 
dekrety 12, 100, a 108. Ty kodi-
fi kovaly konfi skace jak velkostat-
ku, tak průmyslových podniků. 
Tato konfi skace musela být řádně 
odůvodněna podle dekretálních 
předpisů. Jinak nesměla proběh-
nout.

To znamená, že zástupci 
závodních rad působili jako 
vyšetřovatelé těchto okolností?

Zástupci závodních rad byli ve 
stejné pozici jako bezpečnostní 
komise Místních národních výbo-

ru, které prováděly dle dekretů 
vyšetřování všech 
osob spadajících 
pod dekretální šet-
ření. Byli to Němci, 
Maďaři, gardisté, 
zrádci, kolaboranti a 
osoby se Svatovác-
lavskou orlicí (pro-
tektorátní vyzname-
nání). Rodina knížete 
Salma se přihlásila 
podle vyšetřovatelů 
MNV, ZNV, i závod-

ních rad k němectví, a proto spa-
dala do tohoto šetření.

Kdo podepsal tuto rezoluci?
Správná otázka. Podpisy legi-

timizovaly dokument. Byli to 
zástupci Salmova velkostatku, 
šamotové továrny, pily, pivo-
varu, lihovaru a Svazu českých 
zemědělců, který se utvořil po 
osvobození na Salmově panství. 
Dokument je datován již 26. srp-
na 1945, tedy v raném období 
vyšetřování Salmovy rodiny, což 
je důležité pro jeho posouzení. 
Nebyl to produkt bolševismu. Byl 
to výsledek práce orgánů časné 
doby demokratického právního 
státu. To uznávají všechny právní 
kapacity a zejména Ústavní soud.

Co nám rezoluce říká?
Závodní rady nezávisle na 

vyšetřování komisařů MNV 
v Rájci dospěly ke stejným závě-
rům. Shrnuly je do dvanácti bodů. 
Praví, že rodina knížete Salma 
se vždy přihlašovala ve sčítá-
ních lidu k německé národnosti, 
v rodině byla německá výchova 
a všechny dokumenty domác-

nosti byly německé. Za okupace 
sloužily statky a podniky knížete 
hospodářsky i politicky nacismu. 
Všichni nejvyšší úředníci Salmo-
va statku za ČSR i za okupace byli 
vždy Němci (ředitelé, sekretáři, 
lesmistři). Nejstarší dcera se pro-
vdala za německého důstojníka 
wehrmachtu, německého šlechti-
ce. Celá rodina pobírala německé 
potravinové lístky, děti navštěvo-
valy německé školy v Černé Hoře 
a v Brně (německé gymnasium), 
dcery pracovaly jako německé 
příslušnice ve prospěch nacismu, 
manželka knížete byla pokládána 
za Němku a dostala „odznak“ pro 
německé matky.

Co to bylo za odznak?
Zde je vysvětlitelná nepřesnost. 

Závodní rady v té době neměly 
po ruce předpisy říšských vyzna-
menání. Nebyl to odznak, byl to 
řád zvaný Čestný kříž německé 
matky (Ehrenkreuz der deut-
schen Mutter, zvaný zkráceně 
Mutterkreuz) III. třídy za porod 
čtyř germánských dětí. Kněžna 
řád dostala roku 1941 na Říšský 
den matek od vrchního účetní-
ho Salmova panství, vedoucího 
NSDAP Rájce Tugemanna spolu 
se starostou města podle předpi-
su říše. Předpis nedovolil, aby jí 
řád udělil někdo jiný. Řád zří-
dil Hitler a udělovala ho říšská 
Hitlerova kancelář pro všechny 
zasloužilé matky Říše.

Proč se v rezoluci praví - Hugo 
Salm patřil k rakouské šlechtě, 
která se nesmířila s republikou 
a jejími demokratickými řády?

Na to je jednoznačná odpo-

věď. Rezoluce má pravdu. Již za 
I. republiky si poslanci Národního 
shromáždění Bergman a Marcha 
stěžovali interpelacemi na nepo-
řádky a tunelářství na Salmově 
panství. Podle nich kníže, který 
sice roku 1919 sloužil krátce v čs. 
armádě, se pak obrátil k republi-
ce zády, dosazoval na panství jen 
Němce a Maďary. Dokonce podle 
poslanců zakazoval název Masa-
rykova dómu. Později vyvezl do 
zahraničí 25 milionů Kčs bez 
daně a cla. Toto vyšetřoval berní 
úřad až do okupace, kdy to bylo 
zahlazeno nacisty. Po válce měl 
Salm dluhy zapsány i v úmrtním 
listu.

Jak je to v rezoluci s pročes-
kými skutky knížete?

Po slovensku řečeno dle rezolu-
ce – „Nula bodov“. Rezoluce pra-
ví naopak toto: „Pro kraj a obec 
neučinil Hugo Salm nic. V Rájci 
nebylo stavebního místa, nebylo 
hřiště ap. Všechny žádosti o sta-
vební místa byly zamítnuty.“

Ale přece roku 2005 Ústavní 
soud upozornil na to, že „Salm 
krmil a šatil české děti“?

Rezoluce toto zásadně vyvra-
cí. Praví: „Sociálně nezname-
nal majetek Hugona Salma nic. 
Podpory chudým dětem byly za 
okupace zastaveny a před okupa-
cí udělovány s ohledem na poli-
tickou příslušnost rodičů dětí. 
Vzhledem k tak obrovskému 
majetku jsou tyto předokupační 
podpory chudým dětem uváděny 
obhájci Hugona Salma úplně zby-
tečně.“ Tolik citát rezoluce.

 Zpracoval Radim Hruška

Nový dokument vyvrací legendu 
o rájeckém knížeti Hugo Salmovi

Blansko - Na blanenském hřbitově začaly úpravy zeleně. Během 
nich odborná firma vykácí desítky stromů a keřů. Podle projektu se 
ale budou vysazovat také nové dřeviny. V první etapě vegetačních 
úprav hřbitova se ale bude pouze kácet. Na ploše hřbitova padne k 
zemi sto třicet různých dřevin. Odborného ošetření se dočká čtyři-
cítka stromů.

„Následně dojde k vysazení sto osmdesáti devíti stromů a založení 
více než čtyř set metrů čtverečních trávníků,“ upřesnil vedoucí odbo-
ru komunální údržby blanenské radnice Petr Rizner.

Úpravy zeleně na hřbitově přijdou na asi milion korun, ze kterého 
většinu činí dotace. Dokončení všech prací je naplánováno na srpen 
2015. (moj) Foto Michal Záboj

Úpravy zeleně: na hřbitově v Blansku 
padnou k zemi desítky dřevin

Varovný systém počítá s instalováním 
nových hlásičů na vodních tocích 
i stavbou bezdrátového rozhlasu pro 

Letovice a jeho místní části. 
 Vladimír Stejskal, starosta Letovic

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Výsledky letošní 
svatovalentýnské soutěže

Jsme velmi rádi, že se i v tomto roce našly téměř dvě desítky autorů, 
kteří se zúčastnili svatovalentýnské soutěže „Nejkrásnější báseň o lás-
ce“, kterou Městská knihovna Blansko zorganizovala již pošesté, a roz-
hodli se dát najevo své pocity básněmi. 

Tvorba byla velmi rozmanitá a vybrat vítěze nebylo jednoduché. 
Z celkového počtu 27 příspěvků od 15 autorů nakonec porota vybrala 
dvě vítězné básně a udělila jednu cenu poroty. 

Všem svatovalentýnským veršotepcům děkujeme za jejich příspěv-
ky.  Pavlína Gargošová, Městská knihovna Blansko

OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY
Štěpán Šenkýř

Zamyšlen se šinu krokem
Zamyšlen se šinu krokem,
občas kouknu do vitrín.

Zase se rok sešel s rokem,
zas je svatý Valentýn.
Cukrárny i kvě  nářství

dneska zřejmě slaví žně.
Nejspíš to ty lidi baví,
mě bohužel spíše ne.

Iveta Ryšánková
P O D Ě K O V Á N Í

za to, že jsi (byl)
Hlavičky květů se za slunečního 
dne blaženě rozevírají do krásy 
a vůně. Každý dotyk paprsků a 
slunečního tepla je hladí a ony 

rozkvétají do nesmírné léčivé krásy. 
Jejich krása je obdivuhodná a tolik 

příjemná a radostná. Těší, uklidňuje i 
povzbuzuje...

Na večer kvě  ny zavřou okvětní 
lístky. V souladu s hlasem přírody a 
vesmíru se lehce schoulí a s důvěrou 
usínají. Samo večerní nebe je uspává 
 chými skoro neslyšitelnými příběhy 

 síců blikajících hvězd.
I Ty jsi za slunečních dní rozkvetl a 

rozdával lásku, úsměv, dobré slovo, 

auten  čnost i svoji přirozenou krásu. 
Druhé jsi učil a obdarovával. Nastala 

klidná jasná tmavomodrá noc.
Odpočiň si Drahý. Moudré 

vypravěčky hvězdy a jejich dávnověké 
i dnešní příběhy a poznání čekají. 

Rády se o ně podělí. Tolik toho vědí... 
hmmm a umí překrásně vyprávět. 
Uslyšíš je zřetelně, jsi přímo u nich, 
blízko nich,... jsi přímo s nimi v té 

velkolepé nebeské výšce.

Karla Mitošinková
JEŘABINY

Jeden polibek po ránu,
sladší než vůně durmanu,

chtějí si dát.
Opakuje se to každou generaci,

rodiče jsou jim pro legraci
a musí jim lhát.

Tak se tajně malí - dospělí
schází každý den - i v neděli.

Vášeň si našla obě  ,
vězně v sladkém zaje  .

Přestali jíst, přestali spát,
nechtějí žít, jen milovat...

Láska mluví očima,
pro ni se mobil vypíná.

Stromy už vrhají dlouhý s  n,
cesta je poseta kapkami krve

- z jeřabin...
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 středa 18. března 2015 ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3

Peníze 

Od smaragdového jezera 
Tahoe pokračuje náš dnešní pře-
jezd do Sacramenta.

Sacramento má 502 743 oby-
vatel a je to až 7. největší město 
Kalifornie. Přesto je od roku 1855 
hlavním městem tohoto státu, 
kde jsou taková města jako Los 
Angeles nebo San Francisco. Ale 
když není New York hlavním měs-
tem státu New York …

Parkování je asi v hlavních 
městech na celém světě stejně 
problema  cké – průvodci nám 
jen zastavují u chodníku v centru, 
nechají nás vystoupit a odjíždějí. 
S instrukcemi, že si máme obe-
jít Kapitol a za 20 minut sraz na 
stejném místě, vyrážíme. Obchá-
zíme Kapitol nejdříve zezadu, pak 
z boku a nakonec se dostáváme 
před něj. Ještě před  m ale pro-
cházíme kolem pomerančovníku 
obsypaného sladkými plody. My 
máme břízy, lípy, platany, v Kali-
fornii mají pomeranče.

Pohled na Kapitol v Sacramentu 
je úžasný – ten se jim ale povedl. 
Hrdě by se vyjímal i ve Washing-
tonu. Tak tady vládl Rakušan 
Arnold (Schwarzenegger).

Vracíme se na místo nástupu, 

které je u parku. Zde je „Tree 
Tour“ (stromová stezka) a my 
čekáme u stromů s čísly a ozna-
čením 114 Liquidambar Styracif-
lua (American Sweet Gum) a 115 
Liquidambar Formosana (Formo-
sana Sweet Gum). Pokoušíme se 
odhadnout, co by to mohlo být 
za stromy. Listy mají podobné 
javoru, plody jsou ale jiné a nám 
neznámé. Mně napadá strom 
pro výrobu žvýkaček, ale rada 
starších navrhuje javor, ze které-
ho se stáčí javorový sirup, a  m 
to také uzavíráme. Díky tomu, že 
jsem si ofo  l cedulky s la  nským 
názvem, mohl jsem si najít, že se 
jednalo o ambroně (ne tedy javo-
ry), ze kterých opravdu po naříz-
nu   kmene vytéká čirá žlutavá 
šťáva, která má konzistenci hus-
tého sirupu. Ta postupně tuhne 
v hmotu podobnou jantaru, která 
působením tepla opět změkne. 
Kromě širokého využi   v medicí-
ně se dále využívá v parfumerii, 
slouží k výrobě žvýkaček, aroma-
 zaci tabáku, sladkos  , pečiva 

atd. Tak přece jen žvýkačky!
Autem krátce přejíždíme do Old 

Townu (staré město). Tak copak 
to je – zase někdo napodobuje 
Divoký Západ? Westernové měs-
tečko máme ale i v Boskovicích, 
s  m mě nepřekvapíte. Navíc ho 
nemáme uprostřed města, ale 
pěkně za městem v lese.

Jenže toto není napodobenina 
– to je ORIGINÁL, podle kterého 
se dělají napodobeniny po celém 
světě.

Pravý Divoký západ byl sice ješ-
tě o kousek jinde, ale nedaleko 
odsud je Eldorado, ze Sacramen-
ta vyjížděl Pony Expres a i odsud 
se lidé vydávali za svým zlatým 
snem.

My vystupujeme u přístaviště 
při řece Sacramento River a pro-
hlížíme si starodávný zvedací 
most, jehož název byste neuhodli 
– Tower Bridge Gateway. Na řece 
kotví kolesový parník Delta King 
Hotel a hned za řekou je vidět 
nádherný moderní mrakodrap.

U přístaviště je i nádraží, kde 
je v zastávce dobový vlak. Sacra-
mento je z pohledu americké 
železnice velice významné místo. 
Dne 8. ledna 1863 zde byla zahá-

jena stavba Central Pacifi c Rail-
road. Během šes   let  síce děl-
níků propojili trať Central Pacifi c 
na západním pobřeží USA s Uni-
on Pacifi c Railroad na východním 
pobřeží. Dne 10. května 1869 

bylo v Utahu stvrzeno, že byla 
dokončena jedna z největších 
staveb 19. stole  , a to železniční 
propojení Pacifi ckého a Atlan  c-
kého pobřeží USA. Proto je zde 
i státní muzeum železnice, kam 
jsem se bohužel nedostal, pro-
tože nebyl čas.

Při toulání uličkami narazíte 
na obchůdky, restaurace, infor-
mační centrum. Mě velice zaujal 
Candy Shop – obchod s bonbóny. 
Ty zde nejsou v malých sáčcích 
v regálech, ale ve velkých sudech, 
ze kterých vám naberou. A těch 
sudů je v obchodě opravdu hod-
ně, takže je z čeho vybírat. Došel 
jsem k pomníku Pony Expres, o 
kterém jsem se ze zakoupené 
pohlednice dozvěděl tyto infor-
mace: Pony Expres byl nejrychlej-
ší poštovní doručovací služba ve 
své době, a to od roku 1860 do 
1861. Trasa Pony Expresu ved-
la z města St. Joseph v Missouri 
do Sacramenta v Kalifornii. Trasa 
byla dlouhá 1 966 mil a bylo na 
ní 190 stanic. Jezdci tuto trasu 
zvládali během 10 dnů. Poštovné 
bylo $5.00 za půl unce váhy (cca 
14 g). Jezdci měli plat 100 až 500 
dolarů za měsíc. Poprvé se The 
Pony Expres vydal na svou ces-

tu 4. 4. 1860 v 02:45 hodin. Ale 
dne 24. 10. 1861 zahájil činnost 
 Transcon  nental Telegraph a 
Pony Expres ukončil svou činnost 
o dva dny později. Za 18 měsíců 
činnos   se vystřídalo 121 jezdců, 
500 poníků a přepravilo se 35 000 
ks zásilek.

Nedávno jsem dostal od 
maminky na e-mail prezenta-
ci, kde byla vždy fotka známého 
turis  ckého cíle (pyramidy, Nia-
gárské vodopády apod.) nafoce-
ná pro turisty a následoval letec-
ký snímek okolí. V mnoha přípa-
dech to bylo velice překvapivé. 
Záleželo to  ž na úhlu pohledu.

Stejný pocit jsem zažil v Old 
Town Sacramento. Když nás prů-
vodci vysadili přímo v Old Town, 
dali nám rozchod a potom zase 
naložili a odvezli, byli jsme uchvá-
ceni. Bylo to nádherné, příjemné, 
dýchla na nás nostalgie starých 
časů, drsných kovbojů a zlatoko-
pů.

Když jsem se potom doma 
díval na pohlednici s leteckým 
pohledem, zjis  l jsem, že dnes 
je Old Town spíše malým skan-
zenem, který se krčí uprostřed 
moderního velkoměsta – z jedné 
strany lemován řekou a z druhé 
několikaproudou Highway. Jsou 
zde dvě ulice označené jako First 
a Second Street a tři kolmice 
k nim jsou označeny písmeny I, J 
a K. Toť vše. 

Je pokročilé odpoledne a my 
z hlavního města Kalifornie vyráží-
me do našeho cílového města 
nejen dnešního dne, ale celého 
zájezdu – do San Francisca. 

 Text a foto Jaroslav Parma
P.S. Pokud byste chtěli to, o čem 

si čtete, i vidět, napište mně na 
e-mail jaroslavparma@seznam.
cz. Připravuji z mého putování pět 
dílů s komentářem. Věřte, že vidě-
né je mnohem lepší, než čtené.

ALPS Electric Czech, s.r.o., dodavatel elektronických a mechatronických komponent 
zejména pro automobilní průmysl, působící v ČR od roku 1995, součást japonského 
koncernu ALPS Electric hledá pro svůj výrobní závod nové kolegy na tyto pozice:

KOORDINÁTOR PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
Budete odpovědní za plánování výroby, jeho op  malizaci a koordinaci příslušných spolupracujících 
oddělení. Jednou z klíčových odpovědnos   bude komunikace s výrobou, reportování jak interně, tak 
fi rmám v rámci skupiny. Hlavním výstupem Vaší práce bude zajištění dodávek zboží v požadovaném 
čase a kvalitě při dodržení rozpočtu.

K  :
vzdělání VŠ/SŠ, ideálně ekonomický nebo technický směr
pracovní zkušenos   v oblas   plánování nebo logis  ky výhodou
pečlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnos  , týmovost, samostatnost
odolnost  vůči  stresu 
AJ na komunika  vní úrovni je bezpodmínečným požadavkem, NJ výhodou 
znalost MS Offi  ce, zejména Word a Excel nutnos  

ANALYTIK FINANČNÍHO ODDĚLENÍ
Získávání a analýza dat, tvorba interních reportů, zpracovávání fi nančních a výkonových analýz, 
příprava podkladů pro fi nanční závěrku

K  :
pokročilá znalost Excel, uživatelská Access; dobrá všeobecná počítačová gramotnost
pečlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnos  
schopnost organizovat a kontrolovat, pozi  vní vztah k administra  vě, práce v 

     dynamickém prostředí 
analy  cké schopnos  , schopnost strukturovat informace
anglič  na komunika  vně přednos   
časová fl exibilita

N :
mo  vující fi nanční hodnocení vč. 13 a 14 platu
zázemí silné mezinárodní fi rmy řadící se k vůbec největším v oboru 
dotované stravování v závodní jídelně

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pak zašlete Vaše nabídky obsahující dotazník - h  p://www.alps.cz/job/
czech/ a mo  vační dopis na adresu společnos  .  Žádos   bez těchto náležitos   nebudou akceptovány, 
a nebude na ně odpovídáno. V případě zájmu o osobní návštěvu si prosím sjednejte termín předem tak, 
abychom Vám mohli věnovat dostatek času.
ALPS Electric Czech, s.r.o. | Bc. Lucie Eyerová / Tomáš Krajči Sebranice 240 | 679 31 Sebranice 
u Boskovic |tel.: +420 516 490 114 / +420 516 490 226 | e-mail: jobs@alps.cz.  

HLEDÁ KANDIDÁTA NA POZICI
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Lidé už vybírají, jak bude 
vypadat náměstí bez Dukly

M  Z

Blansko - Lidé už mohou hla-
sovat o tom, co nahradí hotel 
Dukla v centru Blanska. Radnice 
teď na městských internetových 
stránkách zveřejnila anketu, kte-
rá nabízí dvě varianty řešení. 
Vybírat lze do konce letošního 
dubna. 

Pro započítání hlasu je nutné 
vybrat jednu z variant a uvést 
 e-mailovou adresu, která je nut-
ná k ověření identity. Z každé 
adresy lze hlasovat jen jednou.

Podle vítězné varianty se pak 

bude prostranství po zbouraném 
hotelu Dukla upravovat. „Příští 
rok bychom přistoupili k realiza-
ci buď jedné nebo druhé varianty 
podle toho, která bude vybrána,“ 
uvedl už dříve starosta Blanska 
Ivo Polák (ČSSD).

Autorem studie, která nabí-
zí dvě různé varianty, je Atelier 
Habina. Z nynějšího hotelu Duk-
la podle ní po demolici zůstane 
jen vyvýšený suterén. Na něm 
pak architekti navrhují vybu-
dovat kavárnu, jezírko, pergolu 
anebo dětské a parkourové hřiš-
tě.

Varianty se liší uspořádáním 
jednotlivých prvků. Realizace 
úprav se odhaduje na asi devět 
milionů korun. Hlasovat je možné 
na webových stránkách města.

S bouráním hotelu Dukla se 
počítá nejdříve na přelomu červ-
na a července. Původně se přitom 
měl objekt začít rozebírat o dva 
měsíce dříve. Zdržení způsobila 
příprava výběrového řízení na 
firmu, která demolici provede.

„Určitě ale v letošním roce 
všechny práce, které byly naplá-
novány, to znamená zboření hote-
lu plus následná provizorní úpra-

va prostranství, budou splněny,“ 
uvedl nedávno blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS) s tím, 
že demolice a úprava plochy při-
jde na deset milionů korun.

Provoz hotelu Dukla město 
ukončí k poslednímu březnu. Do 
té doby by měli být vystěhová-
ni všichni nájemci. O demolici 
hotelu Dukla rozhodli obyva-
telé Blanska minulý rok v říjnu 
v referendu. Výsledek hlasová-
ní je pro vedení města závazný. 
Zchátralý objekt radnice získala 
v září roku 2011 za třicet a půl 
miliónu korun v dražbě.

Jarmark. Jedovnice hos  ly o víkendu tradiční Jarní knižní jarmark a Jarní veletrh produktů z Moravského krasu. Předvelikonoční čas využili 
pracovníci jedovnické průmyslovky k zajímavé prezentaci své školy. Na jarmarku předvedli výukovou pomůcku, která vznikla v kroužku Robo  ka 
a CNC hravě z projektu Podpora technické výuky na základních školách. A zaujali zvědavce všech věkových kategorií bez rozdílu. Automa  cká 
„zdobička“ kraslic měla velký úspěch.  V rámci knižního jarmarku si v sobotu přišli na své nejen milovníci knih všech žánrů, ale návštěvníci měli 
možnost poznat i některé z výrobců, kteří mohou používat označení Moravský kras - regionální produkt, jako třeba Daniela Koplová z Lažánek, 
u níž jste mohli nabízenou medovinu i ochutnat. Foto Marta Antonínová

Vítání sv. Martina v Blansku letos oživí 
nový gastrofestival v centru

Blansko - Tradiční listopadové 
Vítání svatého Martina v Blansku 
letos rozšíří sobotní gastronomický 
festival. V centru města se budou 
pod širým nebem ochutnávat mla-
dá vína a pokrmy připravené míst-
ními restauracemi. 

Vítání svatého Martina patří mezi 
hlavní blanenské akce. Letos, kdy 
Blansko slaví 110. výročí povýše-
ní na město, se rozroste o sobotní 
novinku. Na Wanklově náměstí se 

uskuteční gastronomický festival.
„Hlavním bodem bude oteví-

rání svatomartinského vína a jeho 
degustace. Druhá hlavní část bude 
jídlo a třetí doprovodný kulturní 
program. Už teď mohu potvrdit, 
že na pódiu vystoupí třeba Ivan 
Mládek. Jednáme také o návště-
vě některé významné kuchařské 
osobnosti,“ upřesnil Tomáš Mokrý, 
šéf produkční a reklamní agentury 
Teamagency, která bude sobotní 

akci v rámci Vítání svatého Marti-
na pořádat.

Na rozšíření akce se bude fi nanč-
ně podílet i město. Zastupitelé už 
pořadatelům přidělili dotaci sto 
padesát tisíc korun.

„Jsem přesvědčen o tom, že 
pokud se tento model osvědčí, tak 
bychom ho chtěli rozšířit zcela urči-
tě i na příští rok, kdy město slaví 
další kulaté výročí 880 let od první 
písemné zmínky. Myslím, že by to 

byla pěkná tradice i do budoucna,“ 
podotkl blanenský starosta Ivo Po-
lák (ČSSD).

Blanenské Vítání svatého Mar-
tina připomíná patrona města a 
zdejšího kostela. Akce tradičně 
vrcholí nedělním historickým prů-
vodem a jarmarkem v zámeckém 
parku. Během celého svatomartin-
ského víkendu nabízejí restaurace 
v Blansku speciální svatomartin-
ské menu.  (moj)

Blanensko a Boskovicko - 
Lidé už mohou hlasovat v soutěži 
Nejlépe opravená kulturní památ-
ka Jihomoravského kraje v roce 
2014. O vítězství se uchází devě-
tadvacet menších i větších staveb 
a výtvarných děl. Osm z nich se 
přitom nachází v regionu Blanen-
ska a Boskovicka. 

Dva zástupce v soutěži mají 
Boskovice a Rájec-Jestřebí. 
V kategorii velkých staveb je bos-
kovický zámek a zámecká jízdár-

na. Z Rájce jsou pak nominovány 
socha svatého Floriána a kaple 
a kříž v místní části Karolín. 

V soutěži se o hlasy uchází 
i objekt Seník v areálu Švýcár-
ny u Adamova, budova radnice 
v Blansku, kostel Narození Panny 
Marie v Lipovci a tyčové zvo-
ny v českobratrském kostele ve 
Vanovicích. 

Hlasovat v soutěži Nejlépe 
opravená kulturní památka Jiho-
moravského kraje v roce 2014 lze 

prostřednictvím SMS zpráv do 
10. dubna. Mezi vítěze pak Jiho-
moravské kraj rozdělí částku tři 
sta tisíc korun. 

„Komise soutěže může dále 
udělit zvláštní cenu ve výši 25 
tisíc korun vlastníku kulturní 
památky, která ji v letošním roč-
níku zaujme například kvalitou 
oprav, mimořádnou historií či 
zvláštním přístupem vlastníka 
a vedle toho také další cenu ve 
výši 25 tisíc korun, která tento-

krát směřuje k fyzickým osobám 
– vlastníkům kulturní památky, 
které jsme mohli vidět v někte-
rém  z pěti předchozích roční-
ků soutěže“ řekla krajská radní 
Bohumila Beranová (ČSSD). 

Fotografi e soutěžících pamá-
tek i s jejich popisem zájemci 
najdou na webových stránkách 
www.kr-jihomoravsky.cz/pamat-
ky. Výsledky soutěže kraj vyhlásí 
na přelomu měsíců dubna a květ-
na.  (moj)

V soutěži o nejlépe opravenou památku 
je osm zástupců z našeho regionu

Preventivního vyšetření 
ledvin využily stovky lidí
Boskovice, Blansko - Stovky lidí využily v regionu možnost nechat 

si v rámci Světového dne ledvin provést bezplatné vyšetření. O tom, že 
byl o akci zájem, svědčí čísla z boskovické i blanenské nemocnice. Do 
Boskovic zavítalo 251 lidí, do Blanska pak 153.

Od časného rána až do večerních hodin si na Nefrologické pracoviš-
tě Hedica Boskovice přicházeli lidé nechat provést rozbor moči, změřit 
krevní tlak a krevní cukr s následnou lékařskou konzultací. Aby měli 
možnost se nechat vyšetřit i náročně pracující občané Boskovicka, kteří 
se mohli dostavit až po směnách, byla celá akce prodloužena do pozd-
ních odpoledních hodin.

Celkem přišlo 251 lidí ve věku 17 až 93 let, kterým není jejich zdra-
votní stav lhostejný. U pětadvaceti z nich bylo na základě zjištěného 
abnormálního močového nálezu nabídnuto komplexní došetření a péče 
na Nefrologickém pracovišti Hedica Boskovice. Dalším třiceti občanům 
byla zjištěna neuspokojivá kontrola vysokého krevního tlaku nebo cuk-
rovky, u tří účastníků našli zdravotníci cukrovku, o níž dosud neměli 
tušení. 

Větší počet dotazů byl také na bolesti v bedrech, při nichž se lidé čas-
to hned obávají zánětu ledvin - lékaři z Hedica všem vysvětlili, že za 
naprostou většinu bolestí zad může funkční narušení svalově-kosterního 
aparátu při pracovním přetížení bederní a křížové oblasti zad. 

V blanenské nemocnici využilo možnost nechat si bezplatně vyšetřit 
ledvinné funkce celkem 153 zájemců (42 mužů a 111 žen). Z toho čtyřem 
lékaři doporučili podrobné vyšetření přímo v nefrologické ambulanci, 
u patnácti byla zachycená mírně snížená funkce ledvin s nálezy různých 
močových abnormalit, sedmadvacet lidí bylo odesláno k příslušným spe-
cialistům a 97 odešlo s doporučením ke sledování praktickým lékařem. 
Jen deset vyšetření se obešlo bez patologického nálezu.  (hrr)

Den ledvin v Boskovicích. Foto Jaroslav OldřichDen ledvin v Boskovicích. Foto Jaroslav Oldřich

Příběhy běžců o ceny
Boskovice - Pokud plánujete účast na letoš-

ním již šestém ročníku Boskovických běhů, 
nezapomeňte, že výhodně se zaregistrovat do 
závodu s možností získání originálního trička, 
můžete jen do 31. března 2015. Od 1. dubna už 
bude možné se zaregistrovat jen za vyšší cenu 
bez trička.

Pořadatelé si váží všech běžců, kteří se účast-
ní Boskovických běhů. A chtějí také znát jejich 
běžecké příběhy. Po celý březen se mohou 
všichni zaregistrovaní běžci zúčastnit projektu 
„Příběhy běžců“ a napsat, proč začali běhat, 
jaké závody mají nejraději, co jim běh přináší, 
jak dlouhé tratě mají rádi a jaký mají nejzají-
mavější příběh z běhání. V rámci tohoto pro-
jektu sdělují své příběhy i porotci – partneři 

a podporovatelé Boskovických běhů, kteří také věnují ceny nejlepším 
příběhům. Soutěž o nejlepší běžecké příběhy probíhá na FB profi lu /
BoskovickeBehy, kam můžete vložit svůj příběh. Pokud nejste příz-
nivci Facebooku, můžete si pokyny k soutěži přečíst na www.sportuj-
snami.cz a poslat příběh na e-mail: parma@boskovice.cz. Na webu 
Boskovických běhů také najdete nejen přehled všech soutěžních „Pří-
běhů běžců“, ale i představení porotců, jejich příběhů a cen, které do 
soutěže věnují. Tak neváhejte – každý běžec má přece svůj příběh!
  o.s. Sportuj s námi

V Boskovicích bude nová 
rozhledna

Boskovice - V Boskovicích vyroste nová rozhledna. Turisté i oby-
vatelé města ji najdou v lokalitě Doubravy nad hřbitovem. Její ochoz 
bude umístěn na novém vodojemu, který postaví Vodárenská akciová 
společnost (VAS). 

„Hlavním účelem vodojemu ale bude umožnit rozvoj města v loka-
litě kolem ulic Lipová a Na Chmelnici, kde bývají problémy s tlakem 
vody,“ podotkl ředitel VAS Petr Fiala. Stavba přijde na více než deset 
milionů korun. O provoz rozhledny se bude starat město.  (moj)

Pochod. V sobotu uspořádal Klub českých turistů z Jaroměřic již 
devětatřicátý ročník pochodu Jarní přírodou. Akce přílákala rekord-
ních 532 účastníků, které neodradilo nepříznivé počasí a rozbahněné 
cesty.  Foto Jaroslav Oldřich
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Boskovice - Na postu drama-
turga Kulturních zařízení města 
Boskovice už nějakou dobu půso-
bí Ivo Legner. V rozhovoru pro 
Zrcadlo přiblížil změny v dra-
maturgii, které provedl, popsal 
novinky, které se připravují a pro-
zradil i na jaká zajímavá jména se 
mohou posluchači v Boskovicích 
těšit...

Už nějakou dobu pracuješ 
jako dramaturg KZMB, s jakou 
vizí jsi na místo nastupoval, a co 
už se podařilo uvést v praxi?

Předchozí dramaturgové kul-
turního střediska odvedli velký 
kus práce a vytvořili spoustu 
atraktivních programů, ve kterých 
bylo dobré pokračovat, a progra-
mů, které mají v Boskovicích 
vybudovanou tradici. Konkrétně 
mám na mysli třeba letní Bosko-
vický pohádkový hřebínek, cyk-
lus Kruh přátel hudby, Divadelní 
předplatné, cestovatelské besedy 
apod. Mým prvním úkolem bylo 
dané programy vést dál a pokud 
možno je rozvíjet. Viditelně se to 
povedlo např. u cestovatelských 
besed, kterým stoupla návštěv-
nost o padesát procent. Vyměnili 
jsme místo konání z méně poho-
dlného videosálu kina za kinosál, 
kde má návštěvník více komfortu 
a také rozměrnější projekci. Sta-
lo se pravidlem, že na každou 
cestovatelskou besedu nám Vyš-
ší odborná škola ekonomická a 
zdravotnická a Střední škola při-
praví tematickou ochutnávku. 

Dále bylo nutné lépe promys-
let propagaci všech našich akcí. 
KZMB nemají svého PR manage-
ra, ani grafi ka. Už dříve jsem jako 
IT pracovník část těchto úkolů 
zastával, tak jsem v nich jen dál 
pokračoval a zdokonaloval se. 
Výsledkem jsou výraznější pla-
káty, založený profi l kulturního 
střediska na facebooku, twitteru 
apod. Zadařilo se i ve vzájemné 
spolupráci mezi novinami a dení-
ky. Ovšem osobní pozvání nena-
hradí žádná forma propagace.

Další vizí bylo přivézt do 
Boskovic kvalitní muzikanty 
a zajímavé zahraniční hosty a 
uspořádat koncert v příjemném 
prostředí. Díky tomu vznikl cyk-
lus Jazz&Blues Boskovice, kde 
vystoupili hráči z Polska, Izraele, 
USA, Austrálie atd. Pro návštěv-
níky jsme vytvořili pohodlné pro-
středí stolové úpravy sálu Zámec-
kého skleníku v komorní atmo-
sféře při svíčkách. Momentálně 
uzavíráme již druhý ročník a o 
koncerty je stále větší zájem. Do 
Zámeckého skleníku tak můžete 
přijít na koncert hudebníků, kteří 
stáli na jednom pódiu třeba s Eri-
cem Claptonem. A je velmi sym-
patické, že po těchto koncertech 
často dochází ke společným přá-
telským debatám mezi muzikanty 
a návštěvníky. 

A teď mě navíc čeká drama-
turgie celého cyklu Kruhu přá-
tel hudby, kterou měla doposud 
na starosti agentura, tak pevně 
věřím, že KPH posunu zase o 
kousek dále. 

Ivo Legner: Do Boskovic se 
chystá Vojta Dyk i Xindl X

V Černé Hoře zateplují mateřskou 
školu a zdravotní středisko

Černá Hora - Černohorská 
radnice ušetří za vytápění mateř-
ské školy a zdravotního středis-
ka. Snížení nákladů přinesou 
úpravy obou budov, které městys 
dokončí nejpozději do začátku 
prázdnin. 

Mateřská škola dostane nová 
okna a dveře a také zbrusu novou 
barevnou fasádu. Stavební firma 
zateplí také střechu budovy. 

Na sousedním objektu zdra-
votního střediska se pak plánu-
je navíc ještě provést zateplení 
fasády. 

„Roční úspory na vytápění se 
pak odhadují na asi sto čtyřicet 
tisíc v případě mateřské školy 
a na zhruba sto dvacet tisíc korun 
u zdravotního střediska,“ upřes-
nil černohorský starosta Ondřej 
Měšťan (nez.).

Úpravy budovy mateřinky 
městys přijdou na málo přes osm 
milionů korun. Polovinu z nich 
činí dotace. 

Opravy zdravotního středis-
ka vyjdou na asi čtyři miliony, 
necelé tři dostal městys také jako 
dotaci.  Michal ZábojMateřská škola v Černé Hoře. Foto Michal ZábojMateřská škola v Černé Hoře. Foto Michal Záboj

Ivo Legner.  Foto archivIvo Legner.  Foto archiv

Při nástupu do funkce jsi 
uvedl, že chceš rozšířit nabídku 
kulturních akcí pro širší okruh 
návštěvníků, daří se to?

Ano, daří. Mým záměrem bylo 
obsáhnout širší okruh programů, 
které by byly určeny pro všechny 
věkové kategorie. Např. v minu-
lém roce jsme organizovali tři 
letní koncerty, z nichž každý byl 
zacílen na jinou skupinu poslu-
chačů (Mandrage, Dalibor Janda, 
Moravanka). Pro náročné jsme 
připravili program během podzim-
ních a zimních měsíců. Pořádáme 
jak spoustu akcí pro děti, tak i pro 
seniory.

Ve Skleníku se odehrává řada 
zajímavých koncertů – na jaké 
publikum cílí a na jaká vystou-
pení se mohou posluchači těšit?

Ať už koncert americké rockové 
kapely Simeon Soul Charger, nebo 
třeba funk-rockový projekt Chrise 
Kazariana, cílí na publikum, které 
neuznává současné trendy a diktát 
rádií. Cílem cyklu Jazz&Blues 
Boskovice ale není „ubít“ náv-
štěvníka např. příliš složitým free 
jazzem. Cílem je vytvořit příjem-
ný hudební večer pro všechny 
věkové kategorie. A sám jsem 
kolikrát překvapen, jak to skvěle 
funguje. Věkové rozmezí návštěv-
níků našich koncertů se pohybuje 
mezi 17 až 80 lety. Příští sezonu 
(tedy od podzimu) se posluchači 
můžou těšit na fantastickou blue-
sovou a soulovou americkou zpě-
vačku Marilyn Oliver, praneteř 
legendárního Muddyho Waterse, 
dále pak návštěvníky čeká talento-
vaný americký bluesman Linwood 
Lee Taylor. Zbytek si nechám jako 
překvapení.

Chystají se letos do Boskovic 
nějaké hudební hvězdy, co by 
mělo být vrcholem letošní kon-
certní sezóny?

Na 18. dubna připravujeme 
koncert Michala Prokopa a Fra-
mus Five, hvězdná nabídka naší 
dramaturgie letos počítá s letním 

koncertem Vojty Dyka & B-Side 
Bandu, z populární hudby připra-
vujeme na 25. 6. koncert Michala 
Davida v Letním kině, pro Husí 
slavnosti plánujeme Bratry Ebeny 
a 100 zvířat, v jednání je i Xindl 
X, dále pak chystáme vánoční 
koncert Hradišťanu. Mimo to čeká 
letní kino několik dalších akcí, 
které už neorganizují KZMB, ale 
jsou v režii agentur. Připravuje se 
opětovná návštěva Partičky a kon-
cert Hany Zagorové.

A co divadlo?
V současné době se připravu-

je program pro Divadelní před-
platné pro nadcházející sezónu. 
Zámecký skleník nám bohužel 
nedovoluje příliš dramaturgicky 
experimentovat, pro náročnější 
divadelní představení tu chybí 
prakticky vše potřebné – veli-
kost jeviště, osvětlovací technika, 
počet míst k sezení a v neposlední 
řadě elevace hlediště. Jako divák 
jdete na představení, koukáte na 
bezva komedii a krom chybějí-
cí elevace (postupně se zvyšu-
jící posezení diváků v hledišti) 
si na první pohled nevšimnete 
ničeho, co by naznačovalo, že je 
něco špatně. Ale pokud strávíte 
20 minut s osvětlovačem, zjistíte, 
že vám chybí asi 20 důležitých 
světel. Často nemůžeme dané 
představení realizovat, protože se 
na malé jeviště Zámeckého skle-
níku nevejde. Sokolovna sice má 
lépe vyhovující jeviště, ale stejně 
chybí elevace hlediště a není tak 
útulná, jako Zámecký skleník.

V Boskovicích probíhají tra-
diční akce jako například Husí 
slavnosti, chystají se nějaké 
změny?

Husí slavnosti z našeho pohledu 
fungují bezvadně a prozatím na 
nich není třeba nic měnit. Restau-
rací, které během onoho víkendu 
připravují husí menu, každým 
rokem přibývá, stejně tak máme 
každým rokem větší počet náv-
štěvníků. Loni jsme zrušili dopo-

lední kulturní program v letním 
kině, hrálo se až od 12.00 a místo 
toho jsme se věnovali více dětem. 
Letos v tomto trendu budeme 
pokračovat, dětských představení 
chystáme ještě více a připravuje-
me pro ně i žonglérskou dílnu. Už 
od loňského ročníku je v kulturním 
programu kladen důraz na lidovou 
a folkovou hudbu. Loni ji zastou-
pil Hradišťan a Tomáš Kočko & 
Orchestr, letos jsou na programu 
např. Bratři Ebenové. A stále hrdě 
prezentujeme při zahájení Husích 
slavností náš folklórní soubor 
Velen. Ohledně stánkového pro-
deje chceme být vyhraněnější ve 
výběru prodávaného sortimentu.

Další naší tradiční akcí jsou ob 
rok pořádané dny japonské kul-
tury, tzv. Japonská zastavení. Ty 
plánujeme letos na 29. – 31. 5. a 
novinkou bude páteční zahajovací 
koncert, kde na tradiční japonské 
nástroje zahrají Irena a Vojtěch 
Havlovi a nejznámější formu 
japonské poezie Haiku přednese 
český herec Vladimír Javorský. 
Sobotní a nedělní program bude 
také pestřejší a atraktivnější, než 
v minulých ročnících. Návštěvníci 
se určitě mají na co těšit.

Novinkou by měl být připra-
vovaný rezervační systém...

V květnu nás čeká velmi 
významný krok vpřed, nové webo-
vé stránky pro všechna tři středis-
ka, tedy knihovnu, kino a kulturu, 
s rezervačním systémem a mož-
ností nákupu vstupenek z pohodlí 
domova. Vkládáme do nového 
webu velké naděje a moc se na 
něj těšíme. Webové stránky všech 
tří středisek vychází z jednotného 
grafi ckého manuálu, jsou přehled-
nější a pro oko poutavější. Kino 
je sice v současné době vybaveno 
rezervačním systémem, ale proza-
tím nebylo možné koupit si lístky 
z domu prostřednictvím e-ticke-
tu (lístky zaplatíte doma kartou 
a vytisknete si sami vstupenku). To 
samé čeká i kulturní středisko, pro 
které je celý systém včetně rezer-
vace premiérou. Pro občany, kteří 
jsou s technikou kamarádi, tak 
odpadne potřeba navštívit při koupi 
vstupenky informační středisko.

Na co zajímavého bys pozval 
lidi v nejbližší době?

Rád bych všechny pozval na 
páteční koncert 20. března, kdy v 
Zámeckém skleníku vystoupí Fer-
nando Saunders - newyorský virtu-
ózní hráč na basovou kytaru, zpě-
vák, skladatel a producent patřící 
mezi světovou muzikantskou eli-
tu, který započal v 80. letech svoji 
kariéru spoluprací s uznávaným 
představitelem městského rocku 
Lou Reedem, jehož doprovázel 
na turné jako basista a vokalista. 
V minulosti nahrával a vystupoval 
s hvězdami jako jsou Eric Clap-
ton, Jeff Beck, Jimmy Page (Led 
Zeppelin) a dalšími. 

Určitě bych doporučil koncert 
legendy české rockové scény 
Michala Prokopa & Framus Five, 
který se koná 18. dubna v Soko-
lovně Boskovice a jehož součástí 
bude rocková zábava se skupinou 
Třetí zuby.

Boskovice - V psí záchytné 
stanici Boskovice se v současné 
době nacházejí tři pejsci, kteří 
hledají nové pány.

DAJAN - je mladý, asi tříle-
tý něm. ovčák, velmi přátelský 
a potřeboval by zaměstnat.

FANY - je taky něm. ovčák, ale ta 
je zase mírná a touží po domovu.

MIKY - je v útulku nejdéle 
a velmi dobře by ohlídala zahra-
du, ale nesnáší se s druhými 
zvířátky. Nový domov by si ale 
zasloužila.

V případě zájmu o pejska volej-
te tel. číslo: 516 453 335 - Městská 
policie Boskovice, která má pej-
sky na starosti. Více naleznete na 
www.psiboskovice.cz a Faceboo-
ku.  (red)

H  ...

Ondřej Kleveta – v zaje   barev. V předsálí boskovického kina Panora-
ma je k vidění výstava obrazů místního mladého malíře Ondřeje Kle-
vety. Ve své expozici nazvané V zaje   barev výtvarník představuje svá 
abstraktní plátna. Obrazy jsou převážně tvořené technikou dripping. 
Výstava potrvá do 6. dubna 2015.  Foto Luboš Sušil

Boskovická média mají 
nový dohlížecí orgán

Boskovice - Na městská média v Boskovicích bude dohlížet nová 
redakční rada. Jejím předsedou se stal zastupitel a radní Vladimír Far-
ský (BEZPP za KSČM). V radě zasednou po jednom zástupci ČSSD, 
ODS, KDU-ČSL a ANO a dále zástupci radnice a veřejnosti. 

„Novou redakční rada vznikla z důvodu objektivity a vyváženosti 
informací v městských médiích,“ vysvětlil boskovický místostarosta 
a člen redakční rady Petr Malach (ČSSD). Nová redakční rada bude mít 
na starosti Zpravodaj města, Radniční listy, městský web a Boskovic-
kou televizi.  (moj)

Lidé v Blansku budou moci 
zaplatit za kávu básní

Blansko - Dát si v kavárně dobrou kávu, ale namísto peněz za ni 
zaplatit básní. Takovou možnost budou mít na první jarní den lidé 
v Blansku a dalších deseti místech v zemi. Jednadvacátý březen, kte-
rý je zároveň i Světovým dnem poezie, je totiž pro více než 1 100 
kaváren, barů či restaurací ve 23 zemích světa časem, kdy se jejich 
zákazníci stávají básníky a jejich verše pak čtyřiadvacetihodinovou 
měnou. K akci, která navazuje na významnou vídeňskou kavárenskou 
kulturu, se české kavárny letos zapojují poprvé. Konkrétně v Blansku 
to je v kavárně Cafisco.

„Inspirovali jsme se duší vídeňské kavárenské kultury. Jejím 
základem a esencí je totiž poezie. Vědomě si najít čas, užít si chvilku 
a inspirovat se bylo jedinečnou filozofií umělců vídeňských kavá-
ren, mezi které patřili například Franz Werfel, Stefan Zweig, Gustav 
Klimt, Robert Musil nebo Alfred Polgar,“ řekl Václav Lednický, ředi-
tel české pobočky Julius Meinl Coffee, která za akcí stojí.

Když si jeho kolegové pokládali otázku, co lidé dodnes hledají ve 
vídeňských kavárnách, jejichž historie byla dlouho spojená i s čes-
kými zeměmi, uvědomili si, že kromě zážitku ze speciální vídeňské 
pražené kávové směsi a způsobu, jakým je podávána, je to především 
inspirující atmosféra. „Někteří z nás nepotřebují mnoho na to, aby 
popustili uzdu fantazii, někteří zase potřebují silnější impuls. Rádi 
bychom díky této globální iniciativě alespoň trochu přispěli k našemu 
cíli - přivést postupně poezii zpět k životu,“ doplnil.

K iniciativě nazvané Zaplať básní se v Česku letos poprvé přidá-
vají kavárny z Prahy, Brna, Plzně, Mladé Boleslavi, Blanska, Svi-
tav, Litomyšle, Kroměříže, Uherského Hradiště či Valašského Mezi-
říčí. „Zákazníka, který si u nás v sobotu 21. března objedná kávu, 
naše obsluha upozorní, že může zaplatit vlastní básní. Pokud se tak 
rozhodne, dostane papír i tužku. Básně pak vystavíme, aby si je mohl 
každý přečíst,“ uvedl Ladislav Nováček, majitel blanenské kavárny 
Cafisco v Bezručově ulici. Všechny verše pak lidé najdou i na face-
booku.  

Kromě zdejších podniků se letos k akci připojí například kavárny 
a bary ve Vídni,  Londýně, Chicagu, Šanghaji či Dubaji. Šálek kávy 
Julius Meinl si denně vychutná na pět milionů lidí.  (red)
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Blansko - Za tři týdny nafotil 
2 500 fotografi í, napočítal 47 sto-
pů, ušel více než 230 kilometrů 
a utratil pouze 11 tisíc korun. Mi-
chal Hubert, student, nízkoroz-
počtový turista a aktivní jeskyňář 
z Blanska je podle svých slov 
dobrodruh. Dokazují to i jeho 
činy. Sám se na vlastní pěst vydal 
do Irska, jen s velkou krosnou na 
zádech.

Za celý výlet jsi utratil 11 tisíc 
korun. Jak dlouho cestuješ takto 
nízkonákladově?

Bude to už skoro sedm let. Nej-
dříve jsem jezdil s bratrem a par-
tou kamarádů s kytarou na čundry 
po Česku a pak i mimo republiku. 
Začínalo nás pět, postupně se naše 
parta rozrostla a teď je nás okolo 
dvaceti. Dohromady už nikdy ni-
kam nepojedeme, to už je zájezd. 
Ale vždycky se jednou za rok 
sejdeme na chatce v Jeseníkách 
a promítáme si fotografi e kde kdo 
byl. Máme takový vlastní festival.

Co všechno jsi měl s sebou?
Hlavně stan, spacák, oblečení, 

nějaké jídlo, ešus, abych si mohl 
něco uvařit sám a nechodil do hos-
pod. Odlítal jsem s dvaceti kily, 
ale měl jsem ještě brašnu s foťá-
kem. A také knížku Kronika na-
šeho rodu, kterou napsal bratr mé 
babičky. Ona to poté přepsala do 
knížky, nechala vytisknout a kaž-
dý člen rodiny dostal jeden výtisk. 
Takže jsem měl s sebou i rodinu.

Co tě na takovém způsobu 
cestování láká nejvíce?

Asi poznání nové krajiny a ji-
ných lidí. Získávání zkušeností. 
Navíc poznávám trochu více i sám 
sebe. Raději investuji do zážitků 
než do nějaké věci, která se mi za 
pár let rozbije. Také tímto způso-
bem rád odpočívám od dnešního 

uspěchaného a přetechnizovaného 
světa. Studuji informační manage-
ment, takže pracuji na počítačích, 
vydělávám si díky nim a učím se 
nové věci. O to raději si od techno-
logií odpočinu. A takovýmto ces-
továním si připomenu, že takové 
věci k životu skutečně nepotřebuji 
a nikdy mi žádný počítač nebo in-
ternet nechyběl. I když mi někdo 
nabídl, jestli se nechci podívat na 
email, odmítl jsem.

Říkal jsi, že sis vařil sám a do 
hospod jsi nechodil. Stalo se ti 
někdy, že jsi měl hlad?

Vždycky před večeří. (smích) 
Ale tak na snídani jsem si občas 
udělal palačinku. Nosím s sebou 
mouku s olejem. Nebo také tousty 
s marmeládou. Přes den jsem moc 
nejedl, maximálně toust nebo tat-
ranku a stěžejní jídlo byla večeře. 
Když byl konečně klid, zalezl jsem 
si do spacáku a uvařil si těstoviny. 

A před tím, než to jsem dovařil, 
byl ten největší hlad.

Proč ses rozhodl cestovat sám 
a zrovna do Irska?

S kamarády nám nevyšly plány 
a já nechtěl sedět doma. Nikdo 
nemohl jet se mnou, tak jsem se 
rozhodl vyrazit sám. Chtěl jsem 
na sever, nemám moc rád horka. 
A také jsem chtěl někam, kde ni-
kdo z mých nejbližších kamarádů 
ještě nebyl, abych neměl žádné in-
formace a cestu si musel prokopat. 
Tak z toho vyšlo Irsko.

Co na to říkali tvoji rodiče, že 
jedeš sám?

Oni jsou více méně zvyklí, že 
někam s bratrem takto jezdíme. 
Oba dva jsme takoví dobrodruzi. 
I když je pravda, že sami jsme 
nikdy nejeli. Ale co jim zbývalo? 
Letenku už jsem měl. (smích)

Jak ses po Irsku pohyboval?
Cestoval jsem stopem, protože 

hromadná doprava je tam drahá. 
Celkem jsem napočítal 47 stopů. 
Většinou jsem byl do půl hodiny 
pryč. Když člověk cestuje sám, 
lidé mají asi větší nutkání mu po-
moci.

Překvapilo tě něco během tvé 
cesty?

Nejvíce asi ti lidé. Mentalita je 
tu úplně jiná než u nás. Lidé byli 
moc milí a nápomocní. Dokonce 
mi někteří, které jsem stopnul, dá-
vali peníze na jídlo. Třeba deset, 
dvacet euro. To mě vždycky potě-

šilo a zvedlo mi to náladu. A hned 
druhý den mě jedna paní pozvala 
domů na večeři.

Jaké vidíš výhody a nevýhody 
toho cestovat sám?

Nikdo mě neomezuje a můžu si 
dělat co chci. Můžu si počkat na 
dobrou fotku třeba několik hodin 
a nikoho nezdržuji. A stopování je 
lehčí, když jedeš sám. Ale někdy 
mi chyběla společnost. Například 
když jsem byl na pěkném mís-
tě nebo jsem zažil něco hezkého 
a nemohl jsem to s nikým sdílet. To 
je asi ta největší nevýhoda. A ještě 
tedy když jsem stavěl stan, tak by 
se mi hodila další ruka. (smích)

Kolik sis přivezl fotografi í?
Celkově to bylo 2 500. Ty nej-

hezčí fotky dávám na svůj web 
(www.mikedrago.cz). Před pár 
dny jsem dopsal i cesťák. Také 
mám veřejné promítání, takže si 
fotky nenechávám jen pro sebe, 
ale ukazuju je i ostatním. Mám 
i jednu nejoblíbenější fotku z Ir-
ska, kterou jsem si dal na mobil. 
Vyfotil jsem ji po hrozném dešti, 
kdy jsem promokl až na kost. Po 
bouřce se mi objevila krásná kra-
jina se západem slunce. To bylo 
opravdu magické.

Kam se teď chystáš?
Letos plánujeme rodinnou vý-

pravu s bratrem a tátem do Bulhar-
ska na přechod pohoří Pirin. A se 
dvěma kamarády plánujeme ještě 
výpravu do Grónska. Ten sever mě 
stále láká.

Rád investuji do zážitků, 
říká Michal Hubert

Michal Hubert na Cliff s of Moher.  Foto archiv autoraMichal Hubert na Cliff s of Moher.  Foto archiv autora

Mourne Mountains.  Foto archiv autoraMourne Mountains.  Foto archiv autora

RECENZE: Skleněný pokoj - 
dům snů

Městské divadlo Brno své diváky opět překvapilo - světovou premiérou 
hry Skleněný pokoj. Autorem románu je Simon Mawer, autorem divadelní 
adaptace Stanislav Moša.

Několik slov o autorovi. Simon Mawer je původem Angličan, ale jinak 
světoběžník, žijící téměř čtyřicet let v Itálii. Narodil se v září 1948, jeho 
otec sloužil u britského námořního letectva a tak rodina často měnila místo 
pobytu. Na různých místech v Anglii, na Kypru, na Maltě. Všude vstřebával 
prostředí a historii, což zúročil při psaní románů, kterých je zatím devět. 
Studoval v Anglii, v Oxfordu zoologii a biologii. Nastoupil jako učitel ve 
Skotsku, pak na Maltě, od r. 1977 v Římě na mezinárodní škole. Brno si 
zamiloval poprvé ve spojení s J. G. Mendelem, otcem genetiky. Vznikl ro-
mán „Mendelův trpaslík“. K bestselerům patří román Skleněný pokoj z roku 
2009, inspirovaný opět Brnem. Byl přeložen do 15 jazyků a možná nebude 
z brněnského prostředí poslední. Na otázku novinářů na tiskové konferenci, 
co ho ještě v Brně zajímá a inspiruje, odpověděl „možná Janáček“. V dubnu 
2014 požádal Stanislav Moša osobně o souhlas s dramatizací románu a ani 
ne za rok už můžeme vidět a prožívat Skleněný pokoj na činoherní scéně.

Dějově jde o osud funkcionalistické vily Tugendhat v Černých Polích, 
jedinečné stavby, zapsané na seznamu UNESCO. Osudy lidí, kteří jí pro-
cházejí zhruba od konce dvacátých let až po rok 1968 jsou částečně shodné 
s osudy rodiny Tugendhatů. Ale víc je zde autorovy fantazie, čímž vzniká 
bohatý obraz historické fresky, rodinné ságy, milostných zápletek a ojedině-
lá architektonická studie stavby.

Hlavní hrdiny, Liesel a Viktora Landauerovy, poznáváme na jejich svatbě, 
při líbánkách v Benátkách, kde se seznámí s architektem Reinerem von Abt. 
Ten jim vytvoří návrh na dům, který přesně zapadá do prostředí i představ 
obou manželů. Protože ani peníze nejsou limitující, vzniká skleněná utopie, 
realizovaný sen o štěstí. Bohužel potrvá jen krátce. Viktor Landauer je Žid 
a v novinách čte stále častěji o jakémsi Hitlerovi a jeho nárocích. Bere to na 
lehkou váhu, žijí přece v demokracii. Ale situace se horší, přicházejí opatření 
proti židům, rodina má dvě děti a je třeba se rozhodnout. Volí odjezd do Švý-
carska, kam už Viktor převedl nějaké peníze. Odchod z vily nese nejhůř Lie-
sel - pouhých osm let šťastného života! Rozloučit se musí s důvěrnou přítel-
kyní Hanou a navíc Viktor přizná milenku. Ve vile zůstává po jejich odchodu 
dosavadní šofér a správce Laník, za války šmelinář, po válce kariérista. Také 
Hana si přijde do vily zavzpomínat, ale následky jsou pro ni tragické. Válka 
se táhne, ani ve Švýcarsku už není bezpečno, plaví se do Ameriky.

Vila si prožívá dny osvobození pod botami ruských vojáků, později jako 
rehabilitační středisko pro děti a soukromá taneční škola. Ještě jednou se 
Liesel do vily podívala. Přijela s dcerou, ale bohužel, současně s tanky 
„osvoboditelů“. Horlivý Laník soudruhy provází vilou jako by byla jeho 
vlastní. Liesel s Hanou vítá slovy „Madam, vlastně soudružko, myslel jsem, 
že vás už tady neuvidím“.

Stanislav Moša jako spoluautor také režiroval, premiéře byl přítomen au-
tor Simon Mawer. Obsazení je následující - v hlavních rolích Pavla Vitáz-
ková a Petr Štěpán, Hana - Ivana Vaňková, Kata - Svetlana Janotová. Josef 
Laník - Michal Isteník, dále Igor Ondříček, R. Gajdoš, R. Coufalová. Užas-
nou scénu Ch. Weyerse tvoří odlehčené kulisy plné světla, slunce a zeleně 
v tušené zahradě. Kostýmy Andrei Kučerové evokují věrně doby, kterými 
hra prochází.

V Galerii Milana Zezuly je instalována výstava s názvem „Vila Tugend-
hat“ (galerie je v předsálí divadla). Zde poprvé si ji mohou Brňané a návštěv-
níci divadla prohlédnout. Byla připravena pro zahraničí, takže v r. 2012 byla 
v Chicagu, Londýně, Helsinkách, Utrechtu a dalších městech Evropy. Na 
panelech podrobně přibližuje historii a osudy této stavby. Je otevřena vždy 
hodinu před představením.  Do divadla vás pozvala Naďa Parmová

 Foto archiv MdB Foto archiv MdB
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AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Pečení a zdobení velikonočních perníč-
ků.
Blansko – Dělnický dům v 10 hod.: 12. 
ročník juniorské barmanské soutěže 
Amundsen cup 2015.
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Přehlídka 
recitátorů, svoje umění předvedou žáci z 
1. a 3. tříd blanenských základních škol.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Zdravé 
bydlení a geopatogenní zóny, přednáš-
ka.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Blanen-
sko ve starší době železné, přednáška.
Boskovice – Kino ve 14 hod.: Světem 
na křídlech poezie, přehlídka recitace a 
výrazného přednesu žáků ZŠ Boskovice.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 
hod.: Klub dvojčat.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: Časové 
a nadčasové setkání u příležitos   165. 
výročí narození T.G.M.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Okno do 
dvora.
Boskovice v 19.30 hod. Kód Enigmy.

čtvrtek 19. březnačtvrtek 19. března

AKCEAKCE
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jsem 
batole a budu předškolák, beseda.
Blansko – Dům s pečovatelskou službou, 
Písečná v 16 hod.: Jak zvládat život s člo-
věkem s psycho  ckým onemocněním, 
přednáška.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.30 
hod.: O putovní pohár DDM Boskovice, 
šachový turnaj.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Maléhry: Biostory, divadelní představe-
ní.
Boskovice – Hvězdárna v 19 hod.: Vzhů-
ru ke hvězdám, večerní pozorování oblo-
hy hvězdářským dalekohledem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vybíjená.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vybíjená.
Doubravice v 18 hod. Hodinový manžel.

pátek 20. březnapátek 20. března
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Slavnostní 

prezentace knihy Evy Nečasové: Křížové 
kameny Blanenska.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
Gymnázia Blansko.
Boskovice – Mateřské centrum v 18 
hod.: Tvořivý večer pro dospělé, drátko-
vání velikonočních vajíček.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: 
Fernando Saunders (USA), koncert bas-
kytaristy Lou Reeda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vybíjená.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Divo-
čina.
Boskovice ve 14.30 hod. Zvonilka a tvor 
netvor.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vybíjená.
Šebetov v 19.30 hod. Andělé všedního 
dne.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Ranhojič.

sobota 21. březnasobota 21. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Vítání 
jara, výroba Morany a líta, pochod měs-
tem, grilování párků na Okně dokořán.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 
hod.: Michael Ri  stein: Zasněný trakto-
rista, vernisáž výstavy.
Černá Hora – Sál zámečku ve 14 hod.: 
Jarní den s folklórem. 
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 6. 
Ples sportovců, hraje MIX Boskovice.

Šebetov – Kulturní dům ve 13 hod.: Vázá-
ní uzlů, soutěž hasičské mládeže.
Velké Opatovice – Tělocvična bývalého 
učiliště v 9 hod.: Okresní bodovací sou-
těž ve stolním tenise.
Velké Opatovice – Kino v 10 hod.: Nosáč-
kova dobrodružství, představení pro dě  . 
Nutná rezervace.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum 
v 9 až 16 hod.: Velikonoční jarmark.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Vybíjená.
Boskovice ve 14.30 hod. Zvonilka a tvor 
netvor.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vybíjená.

neděle 22. březnaneděle 22. března
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 13 hod.: 
Drakoneček aneb Den her a maxiauto-
dráhy.
Blansko – Galerie města Blanska ve 14 
hod.: Čínská medicína GREEN WORLD.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Divadlo Semtamfór: Sme  šták Tom, 
představení pro dě  .
Boskovice – Zámecký skleník v 17 až 19 
hod.: Tančírna s Mixem Jaroslava Kolča-
vy.
Letovice – Restaurace Na Rybárně v 9 
hod.: Výroční schůze Českého zahrádkář-
ského svazu ZO Letovice.
Velké Opatovice – Orlovna ve 14.45 

hod.: 10. Výroční členská schůze Orelské 
jednoty Velké Opatovice.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Asterix: Sídliště bohů.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Vybíjená.
Boskovice ve 14.30 hod. Zvonilka a tvor 
netvor. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vybíjená.

pondělí 23. březnapondělí 23. března
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 
hod.: Kostky, soutěž.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 až 
18 hod.: Kavárnička, vyrábění z papíru.
Boskovice – Kino v 18 hod.: Jiří Sladký: 
Neznámá Iránská poušť, cestovatelská 
beseda s projekcí.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 17 
hod.: Maroko – Život v sousedství Saha-
ry, cestopisná přednáška Lenky a Václava 
Špollarových.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Perný 
den.

úterý 24. březnaúterý 24. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Chappie.
Boskovice v 19.30 hod. Vzkříšení démo-
na.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 18. 3., 6:00 - 7:45, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 20:00 

- 22:00; Čtvrtek 19. 3., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 21:00 - 22:00; 
Pátek 20. 3., 6:00 - 7:45, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobota 21. 3., 
15:30 - 21:00; Neděle 22. 3., 7:30 - 09:00, 14:00 - 17:00, 18:00 - 
19:00.

BOSKOVICE
Středa 18. 3., 6:30 - 8:30, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

19. 3., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 20. 3., 6:30 
- 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 21. 3., 10:00 - 14:00, 
16:00 - 21:00; Neděle 22. 3., 9:00 - 20:00; Pondělí 23. 3., 17:00 - 
20:00; Úterý 24. 3., 10:30 - 16:00, 18:30 - 21:00.

P   

K   Nemocnice Blansko 
nabízí prostory 
k provozování 

novinového  stánku umístěného na lukrativním 
místě ve vstupním vestibulu Nemocnice Blansko.

Bližší informace na telefonním čísle: 
516 838 143, Ing. Straka.

Z  

Z  

Zprostředkuji půjčky od různých věřitelů.
Volejte 605 384 174

Žena 42/180 hledá sympatický protějšek s autem, pro rodinný život, 
lásku a oporu. Jen vážně. Tel.: 603 570 188.

Prodám dveře ztrojené 85 x 200-2/3 sklo, za 980,- okno zdvojené š. 
150 v 120 za 1100,- vaničky do sprchy, prádelny apod. 75 x 90 hl. 18 cm a 
75x124 hl.21 cm, za 220,- ,foto zašlu na email.  Tel.: 737 622 786.

Hledám práci na pozici řidič skupiny C. S 25letou praxí, profesní prů-
kaz. Ne MKD. Časově neomezen. Tel.: 736 172 758.

Prodám nové nepoužité sklepní plastové okno bílé jednoduché, zaskle-
ní 5 mm do stavebního otvoru 80 x5 0 cm, výrobce Ronn Drain complet. 
Cena 1 100 Kč. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.: 724 362 712.

Prodám použité zachovalé dveře - interiérové prosklené 80 cm pra-
vé, interiérové prosklené 60 cm pravé, interiérové plné 60 cm pravé. Cena 
200Kč/ks. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.: 724 362 712.

Prodám 6 tabulí technického skla 950x1700x5mm z autobusu. Vhodné 
na skleník apod. Cena 300 Kč za vše, odvoz vlastní (Boskovice). Tel. 724 
362 712.

Koupím dům v Boskovicích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 607 458 508.
Hledáme dlouhodobí pronájem 2+1-2+kk v Blansku na Severu, není 

podmínkou. Maximálně však do 8 500 Kč včetně služeb. Pokud možno s 
TP. Na mail děkuji rybackovalenka@email.cz.

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

Nabízím brigádu na stánkový prodej koření. Podmínka ŘP skupina B. 
Tel.: 601 570 796.

Hledám práci na pozici řidič skupiny C. S pětadvacetiletou praxí, profes-
ní průkaz. Ne MKD. Časově neomezen. Tel.: 736 172 758.

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

P  

Ř  

Hrdlička se Staňkem neprohráli
Chrastava, Svitávka - Mis-

trovství České republiky v kolo-
vé kategorie U23 pokračovalo 
v sobotu 14. března druhým tur-
najem v Chrastavě.

Ve spanilé jízdě tam pokračova-
la dvojice MO Svitávka Jiří Hrd-
lička/Roman Staněk. Ani v tomto 
turnaji nenašla přemožitele a bez 
ztráty bodu vede průběžné pořadí. 
Složená dvojice Brna a Svitávky 
Patrik Krejčí/Filip Zahálka je po 
dvou turnajích na pátém místě.

Z výsledků: MO Svitávka 2 - 
Zlín 2 4:3, - Přerov/Olomouc 7:4, 
- Šitbořice 6:2, - Brno/Svitávka 
12:2, - Chrastava 7:1, - Zlín 1 5:0, 
- Nezamyslice 5:0. Zlín 2 - Pře-

rov/Olomouc 5:1, - Šitbořice 4:2, 
- Brno/Svitávka 9:1, - Chrastava 
1:1, Zlín 1 5:0, - Nezamyslice 5:0. 
Brno/Svitávka - Přerov/Olomouc 
0:4, - Šitbořice 1:3, - Chrastava 
1:5, - Zlín 1 5:0, - Nezamyslice 
5:0.
1.  Svitávka  14  14  0  0 92:30  42
2.  Zlín 2  14  11  1  2 62:22  34
3. Přerov/Olomouc  14  9  0  5 54:30  27
4. Šitbořice  14  8  0  6 50:31  24
5. Brno/Svitávka  14  5  0  9 34:61  15
6. Chrastava  14  4  1  9 22:49  13
7. Zlín 1  14  2  0  12 17:58  6
8. Nezamyslice  14  0  0  14 0:70  0

Třetí turnaj kategorie U23 se 
hraje v sobotu 28. března ve Zlí-
ně.  (les)

BASKETBAL
21. 3., 17 h Sokol Boskovice - SKB Zlín B, 1. čtvrtfinále OP I.

KOPANÁ
21. 3., 14 h Boskovice - Rájec-Jestřebí, přátelsky. 15 h Blansko - 

Tasovice, divize.
STOLNÍ TENIS

21. 3., 14 h Blansko B - Žďár nad Sázavou. 22. 3., 10 h Blansko 
B - Tišnov, 3. liga mužů.

VOLEJBAL
21. 3. 10 + 13 h TJ Sokol Letovice - TJ Sokol Šlapanice u Brna B.

BASKETBAL
OP I - Sokol Boskovice - TJ 

Znojmo 124:36, Sokol Boskovice 
- TJ Třebíč 94:67.
 1.  Husovice A  22  19  3  1571:1363  41
 2.  Žďár n. S. B  22  15  7  1537:1385  37
 3.  Zlín B  22  14  8  1727:1561  36
 4.  Černá Pole 22  12  10  1458:1451  34
 5.  Vysočina B  22  11  11  1388:1392  33
 6.  Boskovice  22  11  11  1731:1533  33
 7.  Třebíč  22  11  11  1565:1531  33
 8.  Tesla Brno  22  11  11  1444:1438  33
 9.  Husovice B  22  9  13  1609:1616  31
 10.  Kyjov  22  7  15  1347:1483  29
 11.  Žabovř. B  22  7  15  1375:1485  29
 12.  Znojmo 22  5  17  1183:1697  27 

Program čtvrtfi nále: Tesla 
Brno - BSC Husovice A, TJ Třebíč 
- BK Žďár n/Sáz.B, Sokol Bosko-
vice - SKB Zlín B, BC Vysočina 
B - Slovan Černá Pole.

OPII - SKB Brno Černovice B 
- ASK Blansko 66:51.
 1.  Vyškov 16  12  4  1095:927  28
 2.  Černovice 16  11  5  1073:887  27
 3.  Tišnov  16  10  6  1165:1077  26
 4.  Šlapanice C  16  10  6  1016:972  26
 5.  Vel. Drozdi  16  9  7  1140:1031  25
 6.  Šlapanice B  16  9  7  1069:1030  25
 7.  Kroměříž B  16  8  8  1006:962  24
 8.  Blansko  16  8  8  994:1013  24
 9.  Černovice B  16  6  10  1028:1113  22
 10.  Uh. Brod B  16  6  10  930:1038  22
 11.  Podolí  16  5  11  1055:1266  21
 12.  Hluk  16  2  14  904:1159  18.

KUŽELKY
1. liga žen, 20. kolo - TJ Valaš-

ské Meziříčí - KK Blansko 6:2 
(3174:3066). Pavelková - Musilo-
vá 1:3 (524:550), Šťastná - Kalová 
4:0 (536:476), Navláčilová - Daň-
ková 2:2 (495:522), Topičová 
- Petrů 3:1 (542:500), Zubajová 
- Ševčíková 3:1 (522:523), Jandí-
ková - Lahodová 3:1 (555:495).
 1.  Přerov  19  12  3  4  100,0:52,0 27
 2.  Slavia Praha  19  12  2  5  99,0:53,0 26
 3.  KC Zlín  19  10  3  6  83,0:69,0 23
 4.  Blansko  20  11  1  8  82,0:78,0 23
 5.  Náchod  20  11  0  9  91,5:68,5 22
 6.  Zábřeh  20  10  2  8  85,0:75,0 22
 7.  Duchcov  19  10  1  8  78,5:73,5 21
 8.  Val. Mez.  20  10  1  9  82,0:78,0 21
 9.  Konstruktiva 19  6  4  9  73,0:79,0 16
 10.  Č. Třebová  19  6  1  12  61,0:91,0 13
 11.  Husovice  19  4  1  14  47,0:105,0 9
 12.  Jičín  19  4  1  14  46,0:106,0 9

VOLEJBAL
KP I, 31. a 32. kolo: VK Tišnov 

- TJ Sokol Letovice 1:3 (-15, -23, 
17, -20) a 3:1 (18, 18, -16, 19).
 1.  Šlapanice A 30 24 5 0 1 88:23 82
 2.  Žabovřesky 32 23 1 2 6 82:35 73
 3.  Ingstav 33 15 7 3 8 75:58 62
 4.  Znojmo 32 19 1 2 10 70:49 61
 5.  Vyškov 32 15 2 4 11 65:51 53
 6.  Brno - jih 33 12 4 3 14 62:65 47
 7.  Letovice 32 8 3 3 18 48:72 33
 8.  Tišnov 32 7 2 5 18 45:77 30
 9.  Holubice B 32 3 3 5 21 36:86 20
 10.  Šlapanice B 30 3 2 3 22 26:81 16

Odpoledne plné hudby
Odpoledne plné hudby s oslavou svátku žen za podpory letovického 

starosty, pořádalo pro své členy Nové sdružení ZP v Letovicích druhou 
březnovou středu. Sešli jsme se v hojném počtu v místním kulturním 
domě, který nám poskytl vhodný prostor k posezení, rozptýlení, poba-
vení i k tanci. Předseda sdružení pan Rašovský všechny vřele přivítal 
a ženám popřál k  jejich svátku hodně zdraví a ty nejlepší zážitky plné 
radosti a veselí na hudebním odpoledni. Pozdravení především přítom-
ným ženám přednesli také představitelé našeho města i ředitel MKS 
v Letovicích Jiří Palán. 

Za město to byli starosta Vladimír Stejskal a místostarosta ing. Jiří 
Palbuchta. Letovická ZUŠ se postarala o hudební a umělecké zpest-
ření celého odpoledne. Zábavný program zahájily svým vystoupením 
mažoretky i tanečnice. Dokonale pobavily a zaujaly přítomné. Násle-
dovalo představení jednotlivých muzikantů na různé nástroje. Jejich 
hudební projevy si zasloužily uznání posluchačů. 

Program pokračoval veselým vystoupením dramatického souboru 
,,Vjechétek“ z Jaroměřic. Jejich zábavný program plný veselých a vtip-
ných scének sklidil nevídané ovace a nadšení všech přítomných.

K dobré náladě přispěly také naše kántry tanečnice krátkým vystou-
pením, když bylo po zásluze odměněno potleskem obecenstva.

Závěr slavnostního odpoledne obstarali oblíbení muzikanti souboru 
Klipt. Pestrým vystoupením přispěli k dobré náladě, která provázela 
všechny přítomné účastníky po celou dobu vydařené oslavy. 

V jejich repertoáru byly převážně známé písničky, při kterých si vět-
šina přítomných užívala krásných melodií, které nám skvělí muzikanti 
předkládali. 

Těžké bylo loučení s vydařenou akcí pro zdraví, kde si přítomní 
náležitě užili veselý hudební program.  Borek

Obří slalom v Hodoníně 
u Kunštátu

V pátek 6. března do Hodonína u Kunštátu zamířily děti z prvního 
stupně ze ZŠ Lipovec, Ostrov u Macochy, Sloup a Jedovnice. Provozo-
vatelé ski areálu nám velmi profesionálně připravili závody ve sjedo-
vém lyžování – obří slalom.

Nádherně upravená a vytyčená trať, startovací stan, stupně vítězů, 
medaile a hodnotné věcné ceny pro první tři v každé kategorie a diplo-
my pro všechny zúčastněné – to vše nám poskytli ve ski areálu. Děku-
jeme a těšíme se na další lyžařskou sezónu - na lyžařském výcviku 
anebo na závodech.

A jaké bylo umístění? V první kategorii – prvňáci – zvítězila Anna 
Veselá (ZŠ Lipovec), 2. místo – Matěj Hroz (ZŠ Jedovnice), 3. místo – 
Ondřej Štěpánek (ZŠ Jedovnice)

V druhé kategorii – dívky 2. a 3. třída – 1. místo – Vendula Benešová 
(ZŠ Lipovec), 2. místo – Anna Musilová (ZŠ Ostrov), 3. místo – Adéla 
Stiskálková (ZŠ Sloup)

V druhé kategorii – hoši 2. a 3. třída – 1. místo – Šimon Hrivík(ZŠ 
Jedovnice), 2. místo – Krištof Urbánek (ZŠ Jedovnice), 3. místo – 
Tomáš Koubek (ZŠ Jedovnice)

V třetí kategorii – dívky 4. a 5. třída – 1. místo – Žaneta Doležalová(ZŠ 
Jedovnice), 2. místo – Zuzana Koubková (ZŠ Jedovnice), 3. místo – 
Simona Svobodová (ZŠ Jedovnice)

V třetí kategorii – hoši 4. a 5. třída – 1. místo – David Trávníček 
(ZŠ Lipovec), 2. místo –Tomáš Fabiánek (ZŠ Sloup) , 3. místo –Tomáš 
Dvořák (ZŠ Lipovec)

Poděkování za příjemnou atmosféru i fotodokumentaci směřuje ke 
všem do ski areálu. Připravili jste to pro nás prostě super!

 Mgr. Eva Veselá, ZŠ Lipovec



L  S

Blansko, Boskovice - Jiho-
moravská hokejová konference 
má za sebou čtvrtfinále play-
off. Čtvrtfinále, do kterého jako 
nejvýš nasazený vstupoval tým 
Blanska, ze třetího místa pak 
celek Boskovic. Blansko se stře-
tlo s osmou Velkou Bíteší, Bos-
kovice s Velkým Meziříčím.

Blansko - Velká Bíteš 4:2, 
Velká Bíteš - Blansko 4:3 sn, 
Blansko - Velká Bíteš 2:3 pp.

V prvním zápase tým Blanska 
celkem v pohodě svého soupe-
ře přehrál a sérii se ujal vedení. 
Páteční odvetu rozhodly ve Vel-
ké Bíteši až samostatné nájezdy, 
ve kterých byl šťastnější domácí 
celek.

V nedělním třetím zápase se 
oba celky vrátily do Blanska. Byť 
byl domácí celek lepší, v nor-
mální hrací době skončilo utkání 
2:2. V prodloužení hrálo všechno 
pro domácí celek. Hosté faulova-
li a Blansku se naskytla výhoda 
přesilové hry. Jenže velké šance 
Dynamiters zůstaly nevyužity a 
tak přišel trest. Vyloučený hráč 
Velké Bíteše se po návratu na led 
dostal do první nebezpečné akce 
hostů a tu proměnil.

Pro Blansko tak hokejové 
sezóna skončila dřív, než si hrá-
či i fanoušci po prvním místě 
v základní části mysleli.

Boskovice - Velké Meziříčí 
2:3 (1:0, 1:1, 0:2), Velké Mezi-
říčí - Boskovice 4:5 (1:1, 0:4, 
3:0), Boskovice - Velké Meziří-
čí 6:1 (2:1, 1:0, 3:0).
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Do hokejového semifinále 
postoupily jen Boskovice

Boskovickým 
plavcům se 

v Blansku dařilo

V prvním utkání předvedli 
hosté velice dobrý výkon, který 
korunovali v závěrečné třetině 
obratem ve skóre. A boskovičtí 
fanoušci se spolu loučili slovy 
„tak zase za rok“. Jenže přede-
vším skvělé střelecké předsta-
vení Boskovic ve druhé třetině 
pátečního utkání rozhodlo o tom, 
že se oba týmy utkaly i v neděli.

V rozhodujícím zápase byli 
v první třetině herně lepší hosté, 
ale domácí celek byl ve střelbě 
přesnější. Ve druhé části přidaly 
Boskovice další branku, ale defi-
nitivní tečku znamenala až pátá 
branka čtyři minuty před kon-
cem, kdy hosté zkusili hrát bez 
brankáře. V sérii tak 2:1 vyhrál 
tým Boskovic a postoupil do 

semifinále. V něm se utká s cel-
kem Uničova.

První zápas sehrají Boskovičtí 
ve středu 18. března v 18 hodin 
na domácím stadionu, odveta se 
pak bude hrát v pátek 20. března 
v 18 hodin v Uničově. Případné 
třetí semifinálové utkání by se 
hrálo v neděli 22. března v 18 
hodin znovu v Boskovicích.  Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Blansko - Blanenský pěta-
dvacetimetrový bazén praskal 
v sobotu 7. března doslova ve 
švech. Sešli se zde nejmladší 
plavci ze čtrnácti moravských i 
českých oddílů, aby ukázali svoji 
aktuální formu. Konal se zde totiž 
již dvanáctý ročník Blanenského 
závodu v plavání.

Desíti a devítiletí sportovci se 
utkali na padesátimetrových tra-
tích a stovce v polohovce, mladší 
změřili své síly na polovičních 
tratích. Boskovický oddíl vyslal 
do Blanska celkem 15 plavců a ti 
dohromady vybojovali jedenáct 

medailí. Zážitkem pro ně určitě 
bylo to, že jim na stupních vítězů 
předávala medaile účastnice ME 
1998 paní Hana Černá Netrefo-
vá.

Mezi oceněné plavce patřili 
Anna Ryšavá, Jáchym Ryšávka, 
Filip Skřička, Ondřej Ščudla, Bar-
bora Tlamková a Tereza Trubelja. 
Velmi kvalitní výkony zaplavali i 
Natálie Horáková, Emma Ryšáv-
ková, Marek Vitouch, Martin 
Lepka, Barbora Kassaiová, Vla-
děnka Svobodová, Natálka Sych-
rová, Tomášek Veverka a Kevin 
Nečas.  (les)

Letošnímu Brněnskému 
poháru kraluje Jiří Homoláč

Děkovačka Boskovických.  Foto Lubomír SlezákDěkovačka Boskovických.  Foto Lubomír Slezák

Boskovice, Brno - Druhý břez-
nový víkend byl pro hráče šprt-
ce ve znamení druhého kola 2. 
ligy družstev. Boskovice, které v 
letošní sezoně přihlásily do této 
soutěže hned dva týmy, měly v 
prvním kole volno, byl to pro ně 
tedy start do této soutěže.

A-tým jel ke svým utkáním do 
Bohunic a po skvělých výkonech 
všech hráčů nenalezl přemožitele 
a ve všech čtyřech utkáních jasně 
zvítězil. Za tento celek nastoupili 
Michal Odehnal, Josef a Ondřej 
Procházkovi, Jakub David, Jakub 
Ošlejšek a Roman Kovář.

B-tým jel ke svým zápasům do 
Ostravy a zdaleka se mu nedaři-
lo tak jako A-týmu, když ze čtyř 
utkání zvítězil pouze jednou. Za 
béčko nastoupili Bohumil a Jan 
Ferugovi, Dominik Fiala a Voj-
těch David.

Týden nato se do Bohunic 
někteří hráči vrátili, odehrál se 
zde turnaj jednotlivců ČP 12. 
V konkurenci 56 hráčů nastoupi-

Jakub Fiala vyhrál turnaj v Brně

 Foto archiv Foto archiv

li čtyři reprezentanti klubu BHK 
Orel Boskovice a vedli si opravdu 
dobře. Tomáš Paulík, pro něhož 
to byl první turnaj, obsadil 40. 
místo, Josef Procházka vybojoval 
14. místo. Až do posledního kola 
se na stupně vítězů tlačil Dominik 

Fiala, porážka v posledním utká-
ní jej ale odsunula na 11. příčku. 
Své kvality potvrdil Jakub David 
- po pěti výhrách v prvních pěti 
zápasech ani porážka v posled-
ním kole nezměnila nic na jeho 
celkovém vítězství.  (les)

Brno - Šest startů - šest prvních míst. Lepšího 
výsledku v celkovém hodnocení nelze dosáhnout.

A právě tímto výsledkem se může pochlubit letoš-
ní lídr Brněnského běžeckého poháru Jiří Homoláč 
(Adidas Boost Team). Jeho největším soupeřem je 
loňský vítěz poháru Robert Míč, který má letos vizit-
ku: Sedm startů - dvě vítězství, čtyři druhá místa 
(vždy za Jiřím Homoláčem) a jedno třetí. 

Předposledním závodem poháru byl Běh kolem 

Myslivny a jeho vítězem se stal Robert Míč. Na startu 
tentokrát chyběli Jiří Homoláč a Daniel Orálek a tak 
se na druhé místo se ztrátou 23 vteřin prosadil Jan 
Procházka (Inov8 Team). 

Z výsledků: Muži: 1. Míč Robert (Relax Fit.cz 
Team/UNI Brno), 35:04, 2. Procházka Jan (Inov8 
Team), 35:28, 3. Brlica Pavel (SK Žabovřesky), 
36:23, 13. Široký Stanislav (AK Blansko Dvorská), 
40:18. Veteráni 1: 1. Kotyza Petr (VSK Univerzita 
Brno), 38:56, 5. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 42:24, 
13. Macura Jan (Horizont Kola Novák Blansko), 
45:43. Veteráni 2: 1. Kratochvíl Pavel (Sokol Rudí-
kov), 43:30. Veteráni 3: Kudlička Svatopluk (LRS 
Vyškov), 11. Stráník Aleš (Blansko), 55:28.

Ženy: 1. Miličková Marie (AK Olymp Brno), 
21:57, 13. Nedomová Lucie (Lysice), 25:12. Vete-
ránky 1: 1. Jančaříková Lenka (AAC Brno), 24:11, 7. 
Ondroušková Ivana (Blansko), 26:42. Veteránky 2: 1. 
Durnová Marta (Branopac Antalis), 26:22, 5. Žákov-
ská Alena (Horizont Kola Novák Blansko), 28:28. 
Dorostenci: 1. Holík Michal (Orel Bořitov), 21:43, 2. 
Říha Jaroslav (Újezd u Černé Hory), 21:49. Junioři: 
1. Konečný Aleš (Masaryk run), 20:31, 3. Štěpaník 
Jiří (Moravec Benešov), 20:59.

Brněnský běžecký pohár uzavře 28. března běh 
kolem Brněnské přehrady.  (les) Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák
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