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Hokejisté Boskovic jsou po roce 
opět ve finále Krajské ligy

Rekonstrukce 
Dukelské ulice 
v Boskovicích je 
v plném proudu

BOSKOVICE - Už více než čtrnáct 
dní probíhá rekonstrukce frekven-
tované Dukelské ulice v Boskovicích. 
V současné době se opravuje kanali-
zace a vodovod. 

„Stavební práce postupují dle 
schváleného harmonogramu. Aktu-
álně probíhá výměna kanalizace v 
úseku od mostu na ulici Dukelská 
směrem k ulici Lidická. Průjezd po 
objízdných trasách je zpravidla ply-
nulý, bez závažnějších komplikací,“ 
popsala boskovická místostarostka 
Dagmar Hamalová.

Dělníci provedli také opravu ob-
jízdné trasy Šmelcovna – Ludvíka 
Vojtěcha. Bylo vydáno více než devět 
set povolení k vjezdu. 

„Průběžně probíhá diskuze s obča-
ny, podnikateli a starosty objízdnou 
trasou dotčených obcí, přichází a jsou 
odpovídány podněty, připomínky. Ze 
strany města byla podána žádost o 
možnost snížení rychlosti na ulicích 
L. Vojtěcha a Gagarinova. Snahou 
města je v co největší míře snížit do-
pady rekonstrukce ulice Dukelská,“ 
doplnila místostarostka.  (hrr)

 Foto Město Boskovice

REGION - Stejně jako v loňském 
roce se v letošním ročníku Krajské 
liga Jižní Moravy a Zlína utkaly v 
semifinále play-off celky Boskovic a 
Kroměříže. 

Zatímco v ročníku 2016/2017 se 
hrálo na dva vítězné zápasy a Bo-
skovice postoupily po výsledcích 
6:3, 1:5 a 2:1, letos už se hrálo na 
tři vítězná střetnutí a Boskovice 
potřebovaly na postup celkem čtyři 
zápasy.

1. semifinále - středa 7. 3. 
2018: Boskovice - Kroměříž 6:5 
PP (2:2, 2:2, 1:1, 1:0), 2. semifiná-
le - sobota 10. 3. 2018: Kroměříž 
- Boskovice 3:1 (1:0, 0:0, 2:1), 3. se-
mifinále - neděle 11. 3: Boskovice 
- Kroměříž 5:3 (0:1, 2:1, 3:1).

V sobotu 17. března se ve čtvrtém 
semifinálovém utkání střetly oba 
celky na ledě Kroměříže.

HK Kroměříž - SKMB Minerva 
Boskovice 5:6 po prodloužení 
(2:0, 1:3, 2:2 - 0:1).

Domácí Kroměříž hrála v úvodu 
skvěle a 1. třetina jí gólově patřila. 
Ve 2. části Boskovice třemi trefami 
stav otočily, domácí ale vyrovnali a 
čtvrtou branku, která padla se zá-
věrečným klaksonem, jim rozhodčí 
neuznal. Třetí třetina nabídla ab-
solutní vrchol, Kroměříž vyrovnala 
v poslední minutě při power-play 
6 na 4. V prodloužení vsítí hosté 
šťastný, ale postupový gól.

Ve 2. minutě hrají domácí přesi-
lovku a za 18 vteřin otevřel skóre 
Merta. Boskovice odpověděly sé-
rií útoků, ale v cestě jim stál opět 
skvělý brankář Karola. A tak se v 9. 
minutě znovu radují domácí. Přes 
několik šancí na obou stranách se 
už skóre do konce třetiny nemění.

Úvod druhé třetiny patří hostům, 
ve 25. minutě snižují na 2:1 a za 
necelé dvě minuty vyrovnávají. Ve 

31. minutě se Boskovice poprvé do-
stávají do vedení, ale poté následují 
tři přesilovky Kroměříže a ta třetí 
domácímu celku přinesla vyrov-
nání. Boskovice se po třech osla-
beních nemohou najít, zuby nehty 
brání nerozhodný výsledek, Kromě-
říž dává čtvrtou branku se zvukem 
sirény, ale rozhodčí ji neuznává. Do 
šaten se tak jde za nerozhodného 
stavu.

Na začátku třetí části mají Bosko-
vice znovu několik dobrých šancí, 
ale Karola je neprůstřelný. Ve 49. 

minutě Merta poslal domácí do ve-
dení, ale Boskovice odpovídají už za 
necelé dvě minuty. Posledních de-
set minut se hraje nahoru - dolů a 
v 55. minutě jdou Boskovice znovu 
do vedení. V poslední minutě dostá-
vá domácí celek výhodu přesilovky 
a v power-play vyrovnává.

Na konci 62. minuty Boskovice 
vystřelily na zadní mantinel, puk 
se odrazil přesně na hůl jejich útoč-
níka a ten rozhodl o postupu svého 
týmu do finále.

Soupeřem Boskovic bude překva-

pivě celek Uničova, který ve dru-
hém semifinálovém klání porazil 
Velké Meziříčí 3:2. Nejprve v sobo-
tu doma prohrál 4:5, v rozhodují-
cím pátém utkání dokázal zvítězit 
ve Velkém Meziříčí 4:1.

Finálová série hraná na tři vítěz-
ná utkání začíná ve středu 21. 3. 
v Boskovicích, druhé utkání se hra-
je v sobotu 24. 3. v Uničově, třetí 
měření sil o den později v Boskovi-
cích. Případná další dvě klání jsou 
na programu příští víkend. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Kuželkářky Blanska si na domácí půdě 
upevnily druhé místo prvoligové tabulky

BLANSKO - Ve dvacátém kole 
první ligy kuželkářek se v Blansku 
střetl domácí celek s týmem Slavie 
Praha, šlo tedy o měření sil druhé-
ho se třetím.

1. liga žen, 20. kolo
KK Blansko - KK Slavia Praha 

6:2 (3307:3153)
Po prvních dvou zápasech byl 

stav nerozhodný a hostující hráčky 

vedly o tři kuželky. Poté ale Lucie 
Nevřivová porazila svoji soupeřku 
o 60 kolků a položila základ k vy-
sokému vítězství Blanska. To po-
tvrdila výhrou o 90 kuželek Zdeňka 
Ševčíková.

Kalová - Hejhalová 2:2 (558:541), 
Buďová - Marková 2:2 (532:552), 
Nevřivová - Fořtová 4:0 (545:485), 
Musilová - Kohoutová 2:2 

(565:566), Ševčíková - Kučerová 
4:0 (581:491), Zajacová - Šťastná 
3:1 (526:518).
 1.  Rosice  20  19  1  0  120,5:39,5 39
 2.  Blansko  19  14  0  5  99,0:53,0 28
 3.  Slavia Praha  20  10  3  7  88,0:72,0 23
 4.  Přerov  19  9  3  7  83,0:69,0 21
 5.  Zlín  19  10  1  8  79,0:73,0 21
 6.  Náchod  20  9  3  8  87,5:72,5 21
 7.  Rokycany  20  9  0  11  75,0:85,0 18

 8.  Duchcov  19  8  1  10  71,0:81,0 17
 9.  Val. Meziříčí  20  6  2  12  70,0:90,0 14
 10.  Konstr. Praha  20  6  1  13  65,0:95,0 13
 11.  Jičín  20  5  3  12  60,5:99,5 13
 12.  Žižkov Praha  20  3  2  15  45,5:114,5 8

Předposlední ligové kolo se hraje 
7. dubna a ženy Blanska jedou do 
Náchoda. O týden později přivítají 
v posledním kole celek Valašského 
Meziříčí.  (les)
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V Letovicích pořádali Dny 
stavebnictví a bydlení

LETOVICE - V týdnu od 5. do 9. 
března se na Masarykově střední 
škole v Letovicích konaly dny ne-
tradiční výuky formou modelového 
projektování. 

Studenti oborů stavebnictví a 
nábytkářství tvořili model prvního 
patra školy v měřítku 1:40, včetně 
vnitřního vybavení.

Souběžně vznikaly i další práce, 
například model roubenky, nebo 
dva modely nové národní knihovny 
(dle vlastních návrhů) z vlnité le-
penky, které postoupí do celostátní 
soutěže. Zapojili se i studenti vý-
tvarných uměleckých oborů s efekt-
ní výmalbou některých menších 
učeben.

Všechny práce u studentů prově-
řily schopnost spolupracovat, kon-
zultovat, diskutovat mezi sebou, 
rozhodovat se, vybírat nejlepší va-
rianty řešení, ale i přemýšlet a pro-
kázat manuální zručnost, šikovnost 
a trpělivost.

Studenti vydrželi celý týden pra-
covat s nadšením a elánem, a tak 
vznikly velmi zdařilé modely a vý-

malby tříd. Všichni jsme si to užili a 
těšíme se na další ročník.
 Alena Tomková, foto archiv školy

Blanenští plavci měli nabitý 
víkend, závodili na třech podnicích

BLANSKO - Tento víkend měli 
plavci blanenského oddílu obzvlášť 
nabitý program. Reprezentovali 
město Blansko hned na třech pla-
veckých podnicích. 

Největší sestava bojovala o me-
daile a poháry ve zbrusu nové 
pětadvacítce v Hodoníně. Soupeře 
z osmi klubů Jihomoravského kraje 
obrali o čtyřiadvacet medailí a tři 
poháry z hlavního závodu. 

V kategorii staršího žactva si 
odnesla pohár za dvoustovku po-
lohově Anna Kučerová, v kategorii 
mladšího žactva se radoval z pohá-
ru Jan Reka a třetí držitelkou tro-
feje se stala teprve devítiletá Stella 
Hanzlíčková. 

V ostatních disciplínách si ty nej-
cennější medaile pověsili na krk 
Václav Drábek, Tomáš Reka, Jan 
Reka, Jáchym Jirků, Stella Hanzlíč-
ková, Anna Šťávová a Anna Kučero-
vá.

Dvoudenní GRAND PRIX města 
Bruntálu v plaveckém pětiboji, kte-
rou letos navštívili plavci ze třiceti 
českých a polských oddílů, ovlád-
li blanenští Veronika Zamazalová 

a Jan Vencel. Oba si odnesli ceny za 
nejlepší bodový zisk z pěti disciplín 
(100 motýlek, 100 znak, 100 prsa a 
100 polohový závod). Vencel navíc 
zaplaval na stovce prsa nejhodnot-
nější výkon mítinku. 

A konečně družstvo nadějných 
blanenských dorostenců ve složení 
Barbora Sedláková, Kateřina De-
mová, Klára Koňaříková, Štěpán Po-
korný, Milan Kučera, Radim Švarc a 
Milan Musil se pokoušelo zaplavat 
kvalifikační časy na letní mistrov-
ský šampionát na prestižní akci, 
kterou byl sedmačtyřicátý ročník 
mezinárodní Velké ceny Olomouce. 

V hanácké metropoli se na star-
tovních blocích padesátimetrového 
bazénu představili v jednotné kate-
gorii čeští, slovenští a polští plavci 
z rekordních čtyřiapadesáti klubů. 
Do první desítky nabité výsledkové 
listiny se podařilo probojoval sou-
časnému nejlepšímu blanenskému 
plavci a čerstvému dorostenci Mi-
lanu Kučerovi. V disciplíně dvě stě 
metrů motýlek dohmátl na vynika-
jícím sedmém místě. 

 Text a foto Věra Vencelová

Vandal 
poničil dům 
v Bedřichově

BEDŘICHOV - Své rozpoložení 
asi nutně potřeboval v Bedřichově 
prezentovat zatím neznámý pacha-
tel. Ten postříkal oranžovou barvou 
dům a hospodářské stavení. 

„Z napsaných vzkazů si lze do-
myslet, že se tímto způsobem chce 
pomstít dvaatřicetileté majitelce 
stavení. Svým počínáním jí způsobil 
škodu za nejméně dvacet tisíc ko-
run,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr), foto Policie ČR V Senátu proběhlo veřejné slyšení 

k petici na podporu D43
PRAHA, REGION - Výbor pro vzdě-

lávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice uskutečnil k Petici na podpo-
ru přípravy a realizace dálnice D43 
(Brno – Moravská Třebová) a Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského 
kraje veřejné slyšení v Senátu, které 
proběhlo v úterý 13. března.

Na veřejné slyšení byli pozváni 
zástupci dotčených institucí a to: zá-
stupci petičního výboru, Výboru pro 
hospodářství, zemědělství a dopravu 
Senátu PČR, Ministerstva dopravy, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Jiho-
moravského kraje, Magistrátu měs-

ta Brna, Ředitelství silnic a dálnic, 
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R 43 a dále byli pozváni 
zástupci obcí, podnikatelské sféry a 
další zainteresovaní občané. V hlav-
ním sále Senátu PČR se sešlo asi 60 
lidí, kteří měli zájem se veřejného 
slyšení zúčastnit.

Veřejné slyšení moderoval sená-
tor a předseda Výboru VVVK Zdeněk 
Papoušek. V úvodu veřejného slyšení 
celou problematiku od svého začátku 
vzniku petice nastínila senátorka Ja-
romíra Vítková, která zde vystupova-
la jako zástupkyně petičního výboru.

Jáchym Ryšávka v sobotu zazářil

Ukradl řídící 
jednotku

BOSKOVICE - S jasným cílem 
se vydal krást do Boskovic zatím 
neznámý zloděj. Na parkovišti 
v areálu tamní firmy jej přilákala 
zaparkovaná dodávka značky Fiat. 
„Zloděj překonal plot a násilím ote-
vřel kabinu odstaveného vozidla. 
V ní sice nic neodcizil, ale otevřel si 
přední kapotu a z motorového pro-
storu odcizil řídící jednotku moto-
ru. Majiteli tak způsobil škodu za 
nejméně třicet tisíc korun,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

BOSKOVICE - V sobotu 10. břez-
na se plavec Jáchym Ryšávka z oddí-
lu SVČ Boskovice zúčastnil plavec-
kých závodů v Karviné. 

Hlavní soutěží byl trojboj na pa-

desát, sto a dvě sta metrů motýl. Já-
chym plaval v kategorii ročník 2006 
až 2007 a přestože bojoval s plavci 
o rok staršími, obsadil skvělé třetí 
místo.

Tím jeho denní program neskon-
čil, večer byl mezi oceněnými na 
slavnostním vyhlášení nejlepších 
sportovců Boskovic za rok 2017.  
 (les), foto archiv

Letovičtí 
volejbalisté 
na Kometu 
nestačili

LETOVICE - V krajském přeboru 
mužů ve volejbale hostil tým Leto-
vic Kometu Brno, šlo tedy o přímý 
souboj o čtvrté místo.

TJ Sokol Letovice - SKP Kometa 
Brno 1:3 (-20, -20, 15, -17) a 1:3 
(-19, 21, -19, -21).

Domácí loučení se sezónou le-
tovickým nevyšlo. Hosté měli pes-
třejší útok a nedovolili domácím 
víc, než zisk jednoho setu v každém 
utkání.

Kometa Brno tak poskočila na 
čtvrté místo, celek Letovic je pátý.
 1.  Žabovřesky 34 22 7 1 4 90:37 81
 2.  Brno - jih 34 25 2 2 5 89:32 81
 3.  Ingstav Brno 34 21 5 6 2 92:41 79
 4. Kometa Brno 34 16 2 1 15 62:60 53
 5.  Sokol Letovice 34 15 1 4 14 63:66 51
 6.  Volejbal Vyškov 34 13 3 4 14 62:69 49
 7.  Pegas Znojmo 34 10 4 4 16 57:69 42
 8.  Tišnov 32 9 1 2 20 46:73 31
 9.  Šlapanice B 32 5 5 3 19 42:79 28
 10.  Pozořice 34 0 2 5 27 23:100 9

Závěrečné dvoukolo sehrají leto-
vičtí volejbalisté tuto sobotu v Po-
zořicích.  (les)

Následně v prvním bloku vystou-
pili zástupci výše zmíněných institucí 
se svými příspěvky a ve druhém blo-
ku byl dán prostor všem přítomným, 
kteří se mohli zapojit do diskuze. Své 
názory na veřejném slyšení vyjádřili 
nejen zástupci samospráv, podnika-
telských subjektů, ale i občané, kteří 
jsou touto problematikou dotčeni a 
bydlí v jižní části území, kde se počítá 
s některou z více variant dálnice.

„Na závěr veřejného slyšení lze 
konstatovat, že dálnici D 43 příp. 
čtyřproudovou silnici 1. třídy chtě-
jí všichni přítomní s tím, že sever-
ní část území požaduje urychlení 
příprav tak, aby stavební povolení 
bylo vydáno nejlépe do roku 2022. 
V severní části je shoda samospráv a 
požaduje to i Svazek obcí pro urych-
lení D 43. Problematické jsou různé 
varianty v jižní části, které se mohou 
vypořádat následně a tak navázat na 
severní část. Cílem petice je urychlit 
přípravu a realizaci D43. Ve stejném 
duchu vystoupili i náměstek hejtma-
na JMK Martin Maleček a náměstek 
primátora města Brna Petr Hladík. 
Naší kompetencí ani ambicí není ře-
šit, jaká varianta v jižní části území 
je nejvhodnější, to musíme nechat na 
odbornících,“ uvedla Vítková. 

 Barbora Palánová

Ve Žďárné 
unikla kyselina 
chlorovodíková

ŽĎÁRNÁ - Tři hasičské jednotky 
řešily únik menšího množství ky-
seliny z půdního prostoru firmy ve 
Žďárné.  Kyselina chlorovodíková 
unikla z poškozené nádoby a nasák-
la do izolace mezistropu. 

„Hasiči odstranili s použitím au-
tomobilové plošiny poškozenou a 
další nepoškozenou nádobu s kyse-
linou z půdního prostoru a k sanaci 
asi čtyř metrů čtverečních nasáklé 
izolace povolali specializovanou 
firmu. Při události nevzniklo ne-
bezpečí pro okolní zástavbu a ni-
kdo se také nezranil,“ popsal mluvčí 
hasičů Jaroslav Mikoška.  (hrr)
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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
Najmu si zahradu či pozemek 

pro chov králíků, morčat a nosnic. 
Lokace - Svitávka, Boskovice, Leto-
vice a jejich okolí. Víc info až v bližší 
specifikaci. Pouze vážně.

 Tel.: 604 412 296
Koupím starší vibrační, zhutňo-

vací 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 

Prodám zcela nový 

běžecký pás k posilování.

Výhodně!

Badura Tomáš

Tel.: 603 239 452

- 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
Prodám Volkswagen Passat 

Variant typ 3C B6, rok výroby 
2007. Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav 
tachometru 212 000 km. Výbava: 
manuální klimatizace, tempomat, 
ESP, AutoHold, 10x airbag, vy-
hřívaná sedadla vpředu, dálkové 
centrální zamykání, MaxiDOT atd. 
TK do 3/2018, pravidelný servis 
Škoda doložím. Cena 85 000 Kč. 
Kontakt: Eduard.Dokoupil@se-
znam.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/řez-
nici do prodejny masa, masných 
výrobků a občerstvení. Jedná se 
o hlavní pracovní poměr. Pra-
xe v oboru výhodou, zdrav.prů-
kaz.  Nástup možný 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, stá-
ří 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 
zájem také o koupi zahradního 
traktoru se sečením. Koupím i po-
škozené nebo nekompletní. 

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

v Blansku, Boskovicích a okolí. 
Možno i k menší rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. Prosím bez 
RK. Za nabídky děkuji.  Kontakt: 
777 263 861,  bydleniblansko@
email.cz.

Koupím motocykl SIMSON bez 
technického průkazu, Jawa, ČZ, Sta-
dion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mus-
tang, vozík PAV, Velorex i vrak, Ško-
da, Tatra, Lada, Wartburg, Trabant, 
Fiat 600 a jiné automobily až do 
roku 2017.  Tel.: 736 741 967
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Město Blansko, město Boskovice a Pivovar Černá Hora srdečně zvou na turisticko-recesistickou akci

vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora

aneb

Zahájení turistické sezony 2018
v regionu Moravský kras a okolí

v nedeli  8. dubna 2018
Trable a nudu, zajisté, na háku mají turisté!

Start z Blanska
07:30–09:30 h Zámek Blansko

PĚŠÍ TRASY
8 km: Hořice – rozcestí „Nad Hořicemi“ – Černá Hora

14 km: Svinošice – Dubový kopec – Hořice – Černá Hora

20 km: Lelekovice – Babí lom – Šebrov – Svinošice – Dubový kopec – Hořice –
 – Černá Hora (odjezd autobusu v 07:45 h)

Odjezdy autobusů pro trasy 8 a 14 km: 08:00–09:30 h z parkoviště u Zámecké Sýpky

CYKLOTRASY
30 km: Blansko – Šebrov – Pivní stezka P. Bezruče – Černá Hora; 

ZPĚT: Rájec-Jestřebí – Horní Lhota – Blansko

50 km: Blansko – Šebrov – Pivní stezka P. Bezruče – Černá Hora; 
ZPĚT: Bořitov – Huť sv. Antonie – Obora – Doubravice 

nad Svitavou – Kuničky – Petrovice – Blansko

Start z Boskovic
Odjezd autobusem v 09:00 h z parkoviště u restaurace Zlatá růže.

PĚŠÍ TRASY
10 km: Lubě – Krkatá bába – Jižní Portál – Malá Lhota – Žernovník –

– Černá Hora

13 km: Žernovník (rozhledna) – Lubě – Krkatá bába – 
 – Jižní Portál – Malá Lhota – Žernovník – Černá Hora

CYKLOTRASA: individuální start

Program na nádvo rí pivovaru
12:00–14:00 h – sčítání osob pro vytvoření rekordu 

Nejvíce lidí na jednom místě, kteří „mají něco na háku“
14:30 h Slavnostní zahájení turistické sezony

15:00 h Vyhlášení výsledků rekordního pokusu a ocenění těch nejoriginálnějších
15:30 h Losování účastnických kuponů o ceny věnované organizátory
16:00 h rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec-Jestřebí

• v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak
• doprovodný program – prezentace novinek v oblasti cestovního ruchu

na Blanensku a  Boskovicku

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

www.blansko.cz

www.boskovice.cz

www.moravskykras.eu

www.pivovarcernahora.cz

Turisté zahájí novou sezónu, 
trable a nudu budou mít na háku

REGION - Již podvanácté města 
Blansko, Boskovice a Pivovar Černá 
Hora společně zahájí turistickou se-
zonu v Moravském krasu. 

Téma této oblíbené turisticko-
-společenské akce se každý rok 
mění, ale pokaždé se odehrává ve 
znamení pohodové jarní nálady, 
dobrého jídla a pití, country muziky 
a taky pořádné porce recese. 

A tak ani letošní ročník, který 
proběhne v neděli 8.  dubna, tuto 
tradici nepřeruší. 

Zahájení budou předcházet turi-
stické pochody se startem v Blan-
sku a v Boskovicích, které zavedou 
kroky a kola účastníků do Černé 
Hory, aby se zde mohli na nádvoří 
pivovaru zúčastnit kulturního pro-
gramu a ve 14:30 hodin slavnostní-
ho zahájení nové turistické sezony 
a symbolického zakrojení do prv-
ního letošního turistického salámu.

Je už nepsaným pravidlem, že 
součástí této akce je vždy pokus 
o nový český rekord v netradič-
ní disciplíně. Organizátoři hodlají 
společně s turisty vytvořit za dohle-
du komisaře z agentury Dobrý den 
z Pelhřimova rekord v počtu lidí na 
jednom místě,  kteří „mají něco na 
háku“. 

Rekordní pokus byl takto zvolen 
proto, že život nám občas přináší 
různé trable, starosti, námahu a 
třeba i pech, ale lidé na Blanensku 
a Boskovicku si s tím vždycky uměli 
poradit. 

Měli to takříkajíc „na háku“ a žád-
ná překážka je nikdy nezastavila. 
Jim chceme tímto rekordním poku-
sem vzdát svůj hold. A ovšem taky 
našemu legendárnímu turistické-
mu vzoru, Kašparu Krásovi, který, 
jak tvrdí pamětníci, měl na háku 
úplně všechno…

V bráně pivovaru, kam dorazí 
turistické pochody, budou 8. dub-
na 2018 od 12:00 do 14:00 hodin 
opět umístěna dvě sčítací místa, 
kterými budou účastníci akce pro-
cházet. Zde bude započítán každý 
turista, který prokáže, že „má něco 
na háku“, tj. bude mít u sebe hák 
nebo háček (rybářský háček, háček 
na vánoční ozdoby, koupelnový há-
ček na ručníky, řeznický hák, hák 
z jeřábu nebo kladkostroje apod.), 
na němž bude mít zavěšen nějaký 
předmět. 

Pro ty, co často vyráží na výšlap 
se svým čtyřnohým miláčkem, je 
započitatelné, když bude mít něco 
„na háku“ i jejich pejsek. 

Účastníky, kteří budou mít nej-
originálnější, ukázku toho, co mají 

„na háku“, na závěr akce opět odmě-
níme. 
PROGRAM NA NÁDVOŘÍ 
PIVOVARU 

12:00–14:00 h Sčítání osob pro 

vytvoření rekordu - Nejvíce lidí na 
jednom místě, kteří „mají něco na 
háku“

14:30 h Slavnostní zahájení turi-
stické sezony 2018

15:00 h Vyhlášení výsledků re-
kordního pokusu a ocenění nejori-
ginálnějších věcí na háku, losování 
účastnických kuponů o ceny věno-
vané organizátory.  (zpr)
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Ze známé studánky pod Novým 
Hradem opět poteče voda

Kam za 
sportem

ATLETIKA
25. 3., 11 h Blansko, Kolem okre-

su Blansko - etapový běžecký zá-
vod.

HOKEJ
21. 3., 18 h Boskovice - Uničov, 

první finálové utkání. 
25. 3., 17 h Boskovice - Uničov, 

třetí finálové utkání.

KOPANÁ
25. 3., 15 h Lipovec - Slavkov, Rá-

jec-Jestřebí - Jedovnice, Vysočany - 
Vilémovice, I. B, sk. A.

STOLNÍ TENIS
24. 3., 9:30 h Blansko - Haví-

řov B, 13:30 h Blansko - Ostrava B, 
1. liga žen. 16 h Blansko - Jeseník. 

25. 3., 10 h Blansko - Hradec Krá-
lové, 2. liga mužů.

ADAMOV - Známá studánka pod 
Novým Hradem mezi Adamovem a 
Olomučany je bez vody. Pomoci se 
jí pokusila o tomto víkendu parta 
nadšenců vedená Jiří Hromkem. Na 
protější stráni nalezli pramen, kte-
rý studánku napájí, a vyčistili jej od 
nánosů. 

Problém ale stále není vyřešen. 
Dobrovolníci chtějí, aby studánka 
opět na jaře sloužila veřejnosti.

„Bezesporu patří k nejznámějším 
studánkám v lesích v okolí Adamo-
va, které byly před zhruba devade-
sáti lety vyhlášeny za Lesnický sla-
vín. V terénu je tu rozeseto přes sto 
studánek, památníků a pomníčků, 
které připomínají nejslavnější les-
níky, ale také mnohé umělce opě-
vující ve své tvorbě krásy přírody,“ 
prozradil Zrcadlu Hromek.

Studánka pod Novým Hradem je 
známá také jako Žalmanova. Těsně 
vedle ní je totiž památník připomí-
nající spisovatele, lesního hospo-
dáře a zakladatele Českomoravské 
myslivecké jednoty Josefa Žalma-
na. 

Studánka byla vybudována v roce 
1938. Od pramene k ní vede potru-
bí, jehož konečná část v úseku těsně 
před studánkou je v úseku 50 met-
rů kovová.

„Prameniště jsme vyčistili. Pro-
blém bude v trubkách, které je nut-
né buď protáhnout, tedy zevnitř 
vyčistit, nebo kompletně vyměnit,“ 
doplnil Hromek. O to by se již měli 

postarat pracovníci Školního lesní-
ho podniku Mendelovy univerzity 
ve Křtinách.

V okolí Adamova je podle Hrom-
ka ve velmi dobrém stavu studánka 
Ptačí svatyně nebo Slučí nebo Psí 
studánka. Pomoc ale potřebuje Srn-
čí studánka. Voda do ní přitéká jen 
při jarním tání a většinou je zase až 

do dalšího jara suchá. Zřejmě má 
také zanesený pramen. U studánek 
jsou většinou malá jezírka, která 
slouží lesní zvěři jako napajedla. I 
proto je nutné je udržovat.

S péčí o studánky pomáhají také 
obce. Například u Olomučan je 
moderně zrekonstruovaná a veřej-
nosti oblíbená studánka U sasan-

ky. Navíc vznikají i nové studánky. 
Jednou z nich je Křížová studánka, 
kterou nedávno nalezl Hromek těs-
ně nad severním koncem Adamova. 
Podrobnosti o všech studánkách a 
pramenech v Česku naleznou zá-
jemci na internetové stránce www.
estudanky.cz. 

 Text a foto Martin Jelínek

REGION - Krajskému přeboru 
šachistů zbývají sehrát ještě dvě 
kola. Výsledky druhé ligy se vyvíjí 
tak, že s největší pravděpodobností 
spadnou tři jihomoravské týmy, což 
bude znamenat sestup čtyř druž-
stev z KP I.

V devátém kole této soutěže se 
v souboji o záchranu střetly celky 
Adamova a Bystrce, B-tým Lipovce 
hostil GPOA Znojmo. 

KP I, 9. kolo
Spartak Adamov - ŠK Bystrc 

Oilers 4,5:3,5, Švehla - Holemář 
0:1, Kredl - Řehůřek 0,5:0,5, Handl 
- Gajdoš 1:0, Masák - Staněk 0,5:0,5, 

Ševčík - Zeman 0,5:0,5, Píše - Hrdi-
na 1:0, Pokladník - Kopkan 0:1, Ba-
láž - Kalod 1:0.

Výhra domácích rozhodla o tom, 
že celek Adamova bude hrát v KP I i 
v příští sezóně.

Garde Lipovec B - GPOA Zno-
jmo 3:5, Kopřiva - Dočekal 0,5:0,5, 
Sekanina - Riška 0,5:0,5, Komprda 
- Parák 0:1, Ševčík D. - Michalčák 
0,5:0,5, Flašar - Mikulů 0:1, Mráz - 
Marek 0,5:0,5, Hloušek - Vlk 0,5:0,5, 
Ševčík M. - Havel 0,5:0,5.

V Lipovci pravděpodobně pro-
marnili poslední šanci k záchraně. 
Prohráli jen dvě partie, ale žádnou 
nedokázali vyhrát.

 1.  Ořechov 9 7 1 1 48.5 22
 2.  Veselí n. M. 9 6 2 1 43.5 20
 3.  Kr. Pole B 9 5 2 2 38.0 17
 4.  TJ Znojmo 9 4 2 3 38.5 14
 5.  Hodonín 9 4 2 3 37.0 14
 6.  Adamov 9 4 2 3 35.0 14
 7.  Prušánky B 9 4 1 4 36.0 13
 8.  Vyškov 9 3 2 4 32.0 11
 9.  GPOA Znojmo 9 2 3 4 34.0 9
 10.  Bystrc 9 1 4 4 30.5 7
 11.  Lipovec B 9 1 2 6 32.5 5
 12.  Lok. Brno B 9 0 3 6 26.5 3

V desátém kole hraje v nedě-
li pětadvacátého března Adamov 
v Hodoníně. Šachisté Lipovce B si o 
body zahrají ve Vyškově. 

 Lubomír Slezák

Šachisté Spartaku 
Adamov přehráli Bystrc

ŠIPKY
Extraliga
17. kolo: Frogs Žabčice - 

ŠK Vyškov 9:10, Hornets Adamov 
- Bulldogs Hodonín 15:3, Šenký-
ři Brno - Šipky Ratíškovice 10:8, 
Mustang Brno B-Němčice - Ko-
lečko Extra Brno 15:3, Blansko 
pivovar Č. H. - Hurricane Ada-
mov 1:17.
 1.  Mustang Brno B 16 15 0 0 1 0 202:87 46
 2.  Hornets Adamov 16 12 2 0 1 1 187:104 41
 3.  Vyškov 16 11 2 0 0 3 161:129 37
 4.  Hurricane Adamov 15 8 1 0 1 5 159:113 27
 5.  Letovice 15 9 0 0 0 6 143:127 27
 6.  Hodonín 16 7 0 0 2 7 147:143 23
 7.  Žabčice 15 4 2 0 2 7 132:142 18
 8.  Ratíškovice 15 3 2 0 1 9 126:147 14

 9.  Šenkýři Brno 16 4 0 0 2 10 124:166 14
 10.  Kolečko Extra 15 1 1 0 0 13 84:187 5
 11.  Blansko 15 1 0 0 0 14 75:195 3

2. liga C
19. kolo: Mário Boskovice - Van-

dals Blansko 3:15, Šipkaři Bistro 
Stvolová - Milénium Bystřice n. P. 
16:2, Zenit Deštná A - Alejak Sokec 
Boskovice 6:12, Vandals Blansko B - 
Zenit Deštná B 6:12.
 1.  Vandals Blansko 18 17 1 0 0 0 249:76 53
 2.  Hoteliéři Usobrno 17 15 0 0 0 2 212:94 45
 3.  Šipkaři Stvolová 17 13 1 0 2 1 204:105 43
 4.  Zenit Deštná A 18 12 1 0 0 5 183:142 38
 5.  Zenit Deštná B 18 10 0 0 2 6 164:162 32
 6.  Mário Boskovice 18 8 1 0 0 9 151:174 26
 7.  Alejak Boskovice 17 8 0 0 1 8 154:153 25
 8.  Bulldog Javorek 17 7 1 0 0 9 137:170 23

 9.  Vandals Blansko B 17 4 1 0 2 10 126:183 16
 10.  Němčice B 18 3 1 0 0 14 117:208 11
 11.  Terasa Knínice 18 5 0 0 0 13 128:196 9
 12.  Bystřice n. P. 17 3 0 0 0 14 109:197 9
 13.  Surikaty Těchov 18 2 0 0 0 16 125:199 6

3. liga C
20. kolo: Bikers Sloup - Vandals 

Blansko C 10:9, Černí baroni Bosko-
vice - Tečkaři Blansko 10:8, Pivárna 
Sloup B - Orli Ráječko 1:17, Rumí-
ci Krhov - Pivárna Sloup A 4:14, 
Popelka Team Boskovice - Dělníci 
Blansko 5:13.
 1.  Orli Ráječko 20 18 1 0 1 0 259:103 57
 2.  Dělníci Blansko 20 16 1 0 2 1 233:130 52
 3.  Pivárna Sloup A 20 10 2 0 3 5 205:160 37
 4.  Černí baroni Bce 20 7 3 0 2 8 183:182 29
 5.  Tečkaři Blansko 19 7 3 0 2 7 171:176 29

 6.  Popelka Team 20 9 0 0 1 10 175:186 28
 7.  Vandals Blansko C 20 6 1 0 1 12 148:214 18
 8.  Rumíci Krhov 20 5 0 0 1 14 162:199 16
 9.  Bikers Sloup 19 3 3 0 1 12 143:203 16
 10.  Pivárna Sloup B 20 4 0 0 0 16 117:243 12

3. liga D
20. kolo: Hoteliéři Usobrno B 

- Na Středy Rudka 5:13, Haluzáři 
Cetkovice - Meziriver Deštné 12:6, 
Triple X Letovice - Hoteliéři Usobr-
no C 8:10.
 1.  Na Středy Rudka 17 16 0 0 0 1 218:88 48
 2.  Haluzáři Cetkovice 18 13 0 0 0 5 196:128 39
 3.  Hoteliéři Usobrno B 17 12 1 0 0 4 180:127 38
 4.  Hoteliéři Usobrno C 17 8 0 0 0 9 144:162 24
 5.  Triple X Letovice 17 6 0 0 1 10 137:170 19
 6.  Meziriver Deštné 17 4 0 0 0 13 114:192 12
 7.  Příšerky Stvolová 17 0 0 0 0 17 92:214 0

Fotbalisté 
zápasy odložili 
kvůli počasí 
a stavu hřišť

REGION - Fotbaloví fanoušci si 
musí na odvetnou část moravských 
soutěží počkat o týden déle.

Na základě klimatických podmí-
nek, stavu hracích ploch, předpově-
di počasí a informací z fotbalových 
klubů byly zápasy sedmnáctého 
kola divize a krajského přeboru od-
loženy.

Divizní sedmnácté kolo bude se-
hráno 16. a 17. června, tedy jako 
poslední kolo soutěže, krajský pře-
bor bude hrát odložená utkání v 
úterý 1. května.

A tak byla měla být odvetná část 
sezóny 2017/2018 rozehrána tento 
víkend, tedy 24. a 25. března.  (les)

Představili novou knihu mapující historii 
města - Boskovice v pohledech do minulosti

BOSKOVICE - Boskovice v pohledech do minulos-
ti, tak se jmenuje nová publikace, kterou představilo 
město Boskovice. Obrazová publikace má propagovat 
město a jeho historii, s kvalitními historickými foto-
grafiemi, přibližující historické a kulturní zajímavosti 
města.

Čtenáři se mohou těšit na téměř pět set fotografií na 
264 stranách. Zpracování jednotlivých kapitol provedl 
kolektiv autorů, garantem a spoluautorem byl historik 
Muzea regionu Boskovicka Petr Vítámvás. 

Knihu vydalo Vydalo město Boskovice ve spolupráci 
s Muzeem regionu Boskovicka v nakladatelství Franti-
šek Šalé – ALBERT, Boskovice a bude k dostání v MIS 
Boskovice a IC Boskovicka, Knihkupectví Ryšávka a 
Knihkupectví Tomáše Špidlíka za čtyři sta padesát ko-
run.

Publikace mapuje mimo jiné dějiny správy a územní 
vývoj města, zámecký areál, sakrální památky, židov-
skou čtvrť, školy, pivovary a hostince nebo moderní 
architekturu.  (hrr), foto Monika Šindelková

Oddíl orientačního běhu TJ Sokol Adamov v neděli uspořádal již 11. ročník Běhu na Nový hrad. Nevlídné, chladné 
a větrné počasí neodradilo závodníky všech věkových kategorií V hlavním běhu šedesát čtyři účastníků uběhlo 
náročnou 8300 metrů dlouhou trať vedoucí z Adamova na Nový hrad a nazpět.  Foto Bohumil Kamba
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úterý 20. března

AKCE
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Re-
citační přehlídka.
Blansko – Statek Samsara v 18 
hod.: Monaco (P. Straka).
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – Lapače snů.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tlumočník.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Madisonské mosty.

středa 21. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Blanenský čtyřlístek aneb Přehlíd-
ka zajímavostí a novinek cestovní-
ho ruchu v regionu Moravský kras 
a okolí.
Blansko – Dělnický dům v 9.30 
hod.: Punkevní pohár – barmanská 
soutěž v přípravě míchaných nápo-
jů.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 16 hod.: Velikonoční zvyky a tra-
dice v různých podobách.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Ko-
mentovaná prohlídka nové stálé ex-
pozice Cesta do pravěku Blanenska 
s archeologem Markem Novákem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Přání smrti.
Boskovice v 19.30 hod. Rudá vo-
lavka.

čtvrtek 22. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Blanenský čtyřlístek aneb Přehlíd-
ka zajímavostí a novinek cestovní-
ho ruchu v regionu Moravský kras 
a okolí.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 16 hod.: Velikonoční zvyky a tra-
dice v různých podobách.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: 
Jak staré příběhy pronikají do těch 
současných.
Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Vy-
hlášení výsledků výtvarné a literár-
ní soutěže.
Blansko – Zámecká Sýpka v 18 
hod.: Řízená degustace | vinařství 
rodiny Špalkovi, Nový Šaldorf.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákov-
ský koncert.
Boskovice - Židovský obecní Dům 
v 17 hod.: Cyklus přednášek o ju-
daismu v židovském obecním domě 
v Boskovicích. První přednáška 
bude na téma - Tradice a zvyky ju-
daismu.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Talk Show Zuzany Bubílkové a ital-

kalendář akcí
ského zpěváka a producenta An-
drea Andrei.

KINA
Blansko ve 20 hod. Přání smrti.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Paci-
fic Rim: Povstání. (3D)
Doubravice v 18 hod. Zahradnictví 
nápadník.

pátek 23. března
AKCE

Blansko – ZŠ T.G.M. v 8 hod.: Den 
otevřených dveří.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: 
Diskuzní skupina pro rodiče s dět-
mi 0–3 roky.
Blansko – Klub Ratolest v 11 hod.: 
Bio potraviny, odborná beseda.
Blansko – MC Paleček v 16 a 17 
hod.: Velikonoční pohádka.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Noc 
s Andersenem.
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Ples Gymnázia Blansko.
Letovice – Knihovna v 18 hod.: Dě-
jiny umění: Albrecht Dürer.
Velké Opatovice – Vestibul bývalé-
ho učiliště v 15 hod.: Bazar dětské-
ho oblečení a různých potřeb pro 
děti.

KINA
Blansko ve 20 hod. Pacific Rim: 
Povstání. (s titulky)
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: S láskou Vincent.
Boskovice v 19 hod. Ladies Night: 
Tátova volha.
Šebetov v 19.20 hod. Zahradnic-
tví: Nápadník.

sobota 24. března
AKCE

Blansko – ZŠ Salmova v 9 hod.: Den 
otevřených dveří v ZŠ Salmově.
Blansko – MC Paleček v 9 hod.: 
Předporodní kurz pro nastávající 
maminky.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Vítání jara.
Blansko – Sportovní hala Orla ve 
12.30 hod.: We love dance battle 
vol. 2.
Blansko – Dělnický dům v 16 hod.: 
Velikonoční koncert.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Jaromír Šimkůj: Alejí ko-
lejí, vernisáž.
Borotín – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Dětský karneval.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Ples Restaurace 29 a KZMB.
Jedovnice – Kulturní dům v 7.30 až 
16 hod.: 28. Velikonoční jedovnický 
knižní jarmark.
Klepačov – Restaurace Na Kopci 
v 7.30 hod.: Klepačovská bledule, 
turistický pochod.
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Na Staré Blansko se jezdí objížďkou, 
opravuje se Komenského ulice

BLANSKO - Na Starém Blansku 
začala rozsáhlá rekonstrukce Ko-
menského ulice. Stavební práce po-
trvají do konce září letošního roku. 
Do té doby se řidiči a tamní obyva-
telé musejí smířit s řadou omezení.

Stavba zasáhne Komenského ulici 
od železničního přejezdu u vlakové 
zastávky Blansko-město až po kři-
žovatku s Hořickou ulicí. Během 
několika měsíců dělníci vymění 
rozvody inženýrských sítí, povrch 
vozovky a chodníků a instalují nové 
veřejné osvětlení.

Práce jsou rozděleny do tří etap. 
Během stavby je vždy část ulice 
uzavřena. V současnosti se pracuje 
na úseku od křižovatky ulic Komen-
ského a Hořická pod křižovatku ulic 
Komenského a Zdíkova, a to až do 
konce června.

Objízdná trasa pro dopravu včet-
ně MHD a složek záchranného sys-
tému vede přes ulice Na Lukách a 
Na Brankách. Tranzit a těžká ná-
kladní doprava pak je odkloněna 
přes místní část Olešná.

 Text a foto Jana Dvořáková

V Rájci nad Svitavou vystavovali kamélie 
společně se vzácným porcelánem

RÁJEC NAD SVITAVOU - Rozkvet-
lé keře kamélií a vazby z nich nyní 
zdobily společně se vzácným histo-
rickým porcelánem z celého světa 
první patro rájeckého zámku. Pa-
mátkáři tam na předjaří připravili 
výstavu Kamélie v porcelánu. 

„Se zájmem veřejnosti jsme vel-
mi spokojeni. Hned po této výstavě 
začneme instalovat velikonoční vý-
stavu a samozřejmě že v interiérech 
necháme ještě ty z keřů, které po-
kvetou,“ řekla Zrcadlu rájecká kas-
telánka Jana Kopecká. Připomně-
la, že zámek ročně navštíví okolo 
30.000 lidí, přičemž jedním z jeho 
největších lákadel je tradiční výsta-
va kvetoucích rájeckých kamélií.

Zámecké zahradnictví má jednu z 
největších kolekcí kamélií ve střed-
ní Evropě. 

Jejím základem jsou keře kamélií, 
které získali památkáři v roce 1973 
z Výzkumného ústavu okrasného 
zahradnictví v Průhonicích u Prahy. 
Od té doby se rájecká kolekce roz-
rostla natolik, že ji tvoří zhruba 400 
druhů kamélií. 

Dosud jich na světě bylo vyšlech-
těno asi 60.000. Z toho 250 z nich 
bylo vyšlechtěno v Rájci, a to nejen 
díky zahradníkovi Evženovi Kopec-
kému, ale i jeho předchůdci Janu 
Dvořákovi, po němž je jedna z od-
růd pojmenována. 

 Martin Jelínek, foto archiv NPÚ

Moravský kras – Dům přírody Mo-
ravského krasu v 15 hod.: Beskydy: 
domov velkých šelem.
Roubanina – Budova SDH v 15 
hod.: 9. ročník turnaje v mariáši.
Velké Opatovice – Klubovna KČT 
v 8 až 10 hod.: Vítání jara, turistic-
ký pochod.
Velké Opatovice – Malá scéna 
stálého kina v 19 hod.: Revizor, 
divadelní představení v podání Di-
vadelního souboru teaTrum Velké 
Opatovice.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Králí-
ček Petr.
Blansko ve 20 hod. Pacific Rim: 
Povstání.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

neděle 25. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: 
Karneval s mimoni.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Divadlo Kapsa: Kterak beruš-
ka Uška o sednou tečku přišla.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: 

Koncert Velkého dechového orches-
tru ZUŠ Letovice.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 9 
hod.: Přednáška ČSV, ošetřování 
včelstva.

KINA
Blansko v 15 hod. Králíček Petr.
Blansko v 17.30 hod. Pacific Rim: 
Povstání.
Blansko ve 20 hod. Oni 2: Noční 
kořist.
Boskovice ve 14 hod. Coco.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

pondělí 26. března
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.
Těchov – Hospůdka Na Točně v 16.30 
hod.: Gemmoterapie, beseda.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pacific Rim: 
Povstání. (3D)
Blansko ve 20 hod. Oni 2: Noční 
kořist.
Boskovice v 19.30 hod. Dej mi své 
jméno.

Nemocnice představí nové webové stránky
BLANSKO - Jedním z cílů blanen-

ské nemocnice pro letošní rok je vy-
tvoření nových webových stránek 
nemocnice. 

Vedení zdravotnického zařízení 
už má v současné době k dispozici 
náhled nové intenetové prezenta-

ce. Veřejnosti budou aktualizované 
webové stránky představeny do let-
ních měsíců.

„Myslím si, že nové stránky bu-
dou pro pacienty velmi příjemné. 
Je to jedna z věcí, kterou se chceme 
prezentovat veřejnosti a pomoci 

návštěvníkům nemocnice, aby si 
vyhledali všechno, co potřebují. 
Nové stránky si navíc budeme moci 
spravovat sami a veškeré úpra-
vy budou kompletně v naší režii,“ 
uvedla mluvčí nemocnice Kateřina 
Ostrá.

Blanenská nemocnice klade hlav-
ní důraz na to, aby byla nová inter-
netová prezentace moderní a pře-
hledná. Má být také přátelštější pro 
veřejnost, protože bude obsahovat 
více aktualit, fotografií, videí a po-
dobně.  (hrr)
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V rekreační oblasti Suchý řádila 
vichřice a padaly stromy

Zábavné odpoledne s oslavou 
svátku žen v Letovicích

REGION - Region zasáhl o víken-
du silný vítr. Hasiči vyjížděli k řadě 
popadaných stromů. Vážná situace 
byla například v rekreační oblasti 
Suchý, kde byl dokonce na čas vy-
hlášen zákaz vstupu do tamní cha-
tové oblasti.

„Jedná se o plochu kolem sedm-
advaceti hektarů, kde silný vítr vy-
vrací stromy a celá oblast je velmi 
nebezpečná. Zákaz vstupu platí do 
pondělní dvanácté hodiny,“ uvedl 
v neděli mluvčí hasičů David Jirouš.

Během soboty se zapotili hasiči 
v celém kraji. Během čtyřiadvace-
ti hodin zasahovali u 99 události. 
V blanenském okrese řešili událostí 
patnáct.

Většinou se jednalo o spadené 
stromy, uvolněné střešní krytiny, 
ale také poškozený billboard, po-
škozenou atiku a poškozenou elek-
trickou přípojku rodinného domu. 
 Radim Hruška

 Foto ze Suchého HZS JmK

Otevíráme

JARO NA ZÁMKU 
v barvách trikolóry

24. 3. – 2. 4. 2018

1. 4. a 2. 4. 2018 

 

17. Veletrh produkt   
   

z    M o r a v s k é h o    k r a s u 
sobota  –  24. 3. 2018

otev eno od 7,30 do 16,00 hodin, 
        sál KD Jedovnice

Na veletrhu se bude prezentovat v tšina  
výrobc , kte í jsou držitelé zna ky 
 „Moravský kras  - regionální produkt“. 

                                 

28.  Velikono ní  jedovnický
 j a r m a r k   

sobota – 24. b ezna  2018 
otev eno od 7.30 do 16.00 hodin 

sál KD Jedovnice
• sou ástí akce je i burza knih, asopis , CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin 

(p íjem zboží do burzy – st eda – 21. 3. 2018) 
(vestibul KD Jedovnice od 17,15 do 18,15 hod.- nutný seznam v cí s udáním ceny) 

• prodej knih a další nové literatury, her, map, k ížovek 
• prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika) 
• zboží budou nabízet i soukromí prodejci (dárkové zboží, jarní a velikono ní zboží) 

• ochutnávka n kterých výrobk , prezentace emesel – ukázky výroby 
• ukázka kraslic, malování kraslic 

• prodej produkt  a výrobk  od farmá  z regionu blanenska a boskovicka 
• prezentace a výstava ZUŠ Jedovnice 

** P ijd te navštívit nás jedovnický velikono ní jarmark** 
Další info na jedovnicejarmarky@seznam.cz. 

LETOVICE - Nové sdružení zdra-
votně postižených Letovice pořádalo 
ve středu 14. března 2018 slavnostní 
Hudební odpoledne s oslavou svátku 
žen. Plně obsazený sál kulturního 
domu na úvod zaujal básní Františka 
Hrubína Naše paní Božena Němcová 
a úryvkem z Babičky herec Národní-
ho divadla Brno pan Jan Grygar, spo-
lečně s panem starostou Vladimírem 
Stejskalem blahopřáli všem přítom-
ným ženám k jejich svátku. Dalšími 
hosty byli ředitelka MKS paní Jana 
Trubáková, pan místostarosta Ing. 
Jiří Palbuchta s manželkou a naši přá-
telé z letovické Diakonie. 

Následovalo vystoupení houslové-
ho souboru Bohemia Classic Quar-
tet Brno s novým programem. Velký 
úspěch mělo vystoupení tanečnic Zá-
kladní umělecké školy Letovice pod 
vedením paní učitelky Jany Vinkle-

rové, děvčata zatančila také ukázky z 
nedávno uvedeného baletu Popelka. 
K potěšení a dobré náladě přispěl 

pan Jiří Mifek, zahrál na akordeon a 
rozezpíval celý sál. Potom přišly na 
řadu Sestry Chalupovy, v prvním vy-

stoupení se ukázaly jako kuchařky z 
první republiky v zástěrkách našich 
babiček, ve druhém jako dámy ces-
tující parním vlakem, samozřejmě za 
doprovodu stylové hudby a houkání 
lokomotivy. 

Zazpíval nám také letovický pěvec-
ký sbor Cantamus. Program zakonči-
ly opět Sestry Chalupovy ukázkou z 
krejčovského salonu a babičkovské-
ho spodního prádla, potom se před-
vedly jako dámy v malých společen-
ských toaletách, a nakonec v letních 
šatech na lázeňské promenádě s nád-
hernými deštníky. Za obrovského po-
tlesku jsme je odměnili růžičkami od 
pana Chloupka ze Zboňku. Vydařený 
kulturní program trval do 19 hodin. 
Poděkování patří všem účinkujícím, 
Nadaci města Letovice za podporu 
naší akce, která přinesla všem plno 
radosti.  Jaroslava Konůpková

Jak se chovat 
na železničních 
přejezdech

Železniční přejezd je zákonem definován 
jako místo, kde se pozemní komunikace úrov-
ňově kříží s železnicí, popřípadě s jinou drá-
hou ležící na samostatném tělese, a označené 
příslušnou dopravní značkou. Ačkoli ze sta-
tistik dopravních nehod vyplývá, že procento 
nehod na železničních přejezdech je při po-
rovnání s ostatními nehodami relativně nižší, 
následky těchto nehod bývají často tragické, 
a proto jistě stojí za to si připomenout něko-
lik základních pravidel, jak se na železničních 
přejezdech chovat. 

Ještě před samotným příjezdem k železniční-
mu přejezdu smí jet řidiči ve vzdálenosti 50 m 
před ním rychlostí nejvýše 30 km/h a svítí-li 
přerušované bílé světlo signálu přejezdové-
ho zabezpečovacího zařízení nejvýše rychlostí 
50 km/h. Před železničním přejezdem si musí 
řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se pře-
svědčit, zda může železniční přejezd bezpečně 
přejet a před železničním přejezdem, u kterého 
je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“, musí zastavit vozidlo na takovém mís-
tě, odkud má náležitý rozhled na trať. Existuje 
šest základních situací, kdy řidič nesmí vjet na 
železniční přejezd, a to a) je-li dávána výstraha 
dvěma červenými střídavě přerušovanými světly 
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem 
zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li 

se závory, d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějí-
cí vlak nebo jiné drážní vozidlo, nebo je-li slyšet 
jeho houkání nebo pískání, e) dává-li znamení k 
zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením 
červeným nebo žlutým praporkem a za snížené 
viditelnosti kroužením červeným světlem a f) 
nedovoluje-li situace za železničním přejezdem 
jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě. Ři-
dič smí při přejíždění železničního přejezdu jet 
rychlostí nejvýše 30 km/h a svítí-li přerušované 
bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovací-
ho zařízení nejvýše rychlostí 50 km/h. Při přejíž-
dění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně 
prodlužovat dobu jeho přejíždění. Výše uvedená 
pravidla jsou poměrně jednoduchá a jasná a řidi-
či by nikdy neměli zapomínat na to, že za drtivou 
většinou nehod, které se stanou na železničních 
přejezdech, může právě jejich nedodržování.
 Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice
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V rekreační oblasti Suchý řádila 
vichřice a padaly stromy

Zábavné odpoledne s oslavou 
svátku žen v Letovicích

REGION - Region zasáhl o víken-
du silný vítr. Hasiči vyjížděli k řadě 
popadaných stromů. Vážná situace 
byla například v rekreační oblasti 
Suchý, kde byl dokonce na čas vy-
hlášen zákaz vstupu do tamní cha-
tové oblasti.

„Jedná se o plochu kolem sedm-
advaceti hektarů, kde silný vítr vy-
vrací stromy a celá oblast je velmi 
nebezpečná. Zákaz vstupu platí do 
pondělní dvanácté hodiny,“ uvedl 
v neděli mluvčí hasičů David Jirouš.

Během soboty se zapotili hasiči 
v celém kraji. Během čtyřiadvace-
ti hodin zasahovali u 99 události. 
V blanenském okrese řešili událostí 
patnáct.

Většinou se jednalo o spadené 
stromy, uvolněné střešní krytiny, 
ale také poškozený billboard, po-
škozenou atiku a poškozenou elek-
trickou přípojku rodinného domu. 
 Radim Hruška

 Foto ze Suchého HZS JmK

Otevíráme

JARO NA ZÁMKU 
v barvách trikolóry

24. 3. – 2. 4. 2018

1. 4. a 2. 4. 2018 

 

17. Veletrh produkt   
   

z    M o r a v s k é h o    k r a s u 
sobota  –  24. 3. 2018

otev eno od 7,30 do 16,00 hodin, 
        sál KD Jedovnice

Na veletrhu se bude prezentovat v tšina  
výrobc , kte í jsou držitelé zna ky 
 „Moravský kras  - regionální produkt“. 

                                 

28.  Velikono ní  jedovnický
 j a r m a r k   

sobota – 24. b ezna  2018 
otev eno od 7.30 do 16.00 hodin 

sál KD Jedovnice
• sou ástí akce je i burza knih, asopis , CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin 

(p íjem zboží do burzy – st eda – 21. 3. 2018) 
(vestibul KD Jedovnice od 17,15 do 18,15 hod.- nutný seznam v cí s udáním ceny) 

• prodej knih a další nové literatury, her, map, k ížovek 
• prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika) 
• zboží budou nabízet i soukromí prodejci (dárkové zboží, jarní a velikono ní zboží) 

• ochutnávka n kterých výrobk , prezentace emesel – ukázky výroby 
• ukázka kraslic, malování kraslic 

• prodej produkt  a výrobk  od farmá  z regionu blanenska a boskovicka 
• prezentace a výstava ZUŠ Jedovnice 

** P ijd te navštívit nás jedovnický velikono ní jarmark** 
Další info na jedovnicejarmarky@seznam.cz. 

LETOVICE - Nové sdružení zdra-
votně postižených Letovice pořádalo 
ve středu 14. března 2018 slavnostní 
Hudební odpoledne s oslavou svátku 
žen. Plně obsazený sál kulturního 
domu na úvod zaujal básní Františka 
Hrubína Naše paní Božena Němcová 
a úryvkem z Babičky herec Národní-
ho divadla Brno pan Jan Grygar, spo-
lečně s panem starostou Vladimírem 
Stejskalem blahopřáli všem přítom-
ným ženám k jejich svátku. Dalšími 
hosty byli ředitelka MKS paní Jana 
Trubáková, pan místostarosta Ing. 
Jiří Palbuchta s manželkou a naši přá-
telé z letovické Diakonie. 

Následovalo vystoupení houslové-
ho souboru Bohemia Classic Quar-
tet Brno s novým programem. Velký 
úspěch mělo vystoupení tanečnic Zá-
kladní umělecké školy Letovice pod 
vedením paní učitelky Jany Vinkle-

rové, děvčata zatančila také ukázky z 
nedávno uvedeného baletu Popelka. 
K potěšení a dobré náladě přispěl 

pan Jiří Mifek, zahrál na akordeon a 
rozezpíval celý sál. Potom přišly na 
řadu Sestry Chalupovy, v prvním vy-

stoupení se ukázaly jako kuchařky z 
první republiky v zástěrkách našich 
babiček, ve druhém jako dámy ces-
tující parním vlakem, samozřejmě za 
doprovodu stylové hudby a houkání 
lokomotivy. 

Zazpíval nám také letovický pěvec-
ký sbor Cantamus. Program zakonči-
ly opět Sestry Chalupovy ukázkou z 
krejčovského salonu a babičkovské-
ho spodního prádla, potom se před-
vedly jako dámy v malých společen-
ských toaletách, a nakonec v letních 
šatech na lázeňské promenádě s nád-
hernými deštníky. Za obrovského po-
tlesku jsme je odměnili růžičkami od 
pana Chloupka ze Zboňku. Vydařený 
kulturní program trval do 19 hodin. 
Poděkování patří všem účinkujícím, 
Nadaci města Letovice za podporu 
naší akce, která přinesla všem plno 
radosti.  Jaroslava Konůpková

Jak se chovat 
na železničních 
přejezdech

Železniční přejezd je zákonem definován 
jako místo, kde se pozemní komunikace úrov-
ňově kříží s železnicí, popřípadě s jinou drá-
hou ležící na samostatném tělese, a označené 
příslušnou dopravní značkou. Ačkoli ze sta-
tistik dopravních nehod vyplývá, že procento 
nehod na železničních přejezdech je při po-
rovnání s ostatními nehodami relativně nižší, 
následky těchto nehod bývají často tragické, 
a proto jistě stojí za to si připomenout něko-
lik základních pravidel, jak se na železničních 
přejezdech chovat. 

Ještě před samotným příjezdem k železniční-
mu přejezdu smí jet řidiči ve vzdálenosti 50 m 
před ním rychlostí nejvýše 30 km/h a svítí-li 
přerušované bílé světlo signálu přejezdové-
ho zabezpečovacího zařízení nejvýše rychlostí 
50 km/h. Před železničním přejezdem si musí 
řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se pře-
svědčit, zda může železniční přejezd bezpečně 
přejet a před železničním přejezdem, u kterého 
je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“, musí zastavit vozidlo na takovém mís-
tě, odkud má náležitý rozhled na trať. Existuje 
šest základních situací, kdy řidič nesmí vjet na 
železniční přejezd, a to a) je-li dávána výstraha 
dvěma červenými střídavě přerušovanými světly 
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem 
zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li 

se závory, d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějí-
cí vlak nebo jiné drážní vozidlo, nebo je-li slyšet 
jeho houkání nebo pískání, e) dává-li znamení k 
zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením 
červeným nebo žlutým praporkem a za snížené 
viditelnosti kroužením červeným světlem a f) 
nedovoluje-li situace za železničním přejezdem 
jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě. Ři-
dič smí při přejíždění železničního přejezdu jet 
rychlostí nejvýše 30 km/h a svítí-li přerušované 
bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovací-
ho zařízení nejvýše rychlostí 50 km/h. Při přejíž-
dění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně 
prodlužovat dobu jeho přejíždění. Výše uvedená 
pravidla jsou poměrně jednoduchá a jasná a řidi-
či by nikdy neměli zapomínat na to, že za drtivou 
většinou nehod, které se stanou na železničních 
přejezdech, může právě jejich nedodržování.
 Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice
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úterý 20. března

AKCE
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Re-
citační přehlídka.
Blansko – Statek Samsara v 18 
hod.: Monaco (P. Straka).
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – Lapače snů.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tlumočník.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Madisonské mosty.

středa 21. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Blanenský čtyřlístek aneb Přehlíd-
ka zajímavostí a novinek cestovní-
ho ruchu v regionu Moravský kras 
a okolí.
Blansko – Dělnický dům v 9.30 
hod.: Punkevní pohár – barmanská 
soutěž v přípravě míchaných nápo-
jů.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 16 hod.: Velikonoční zvyky a tra-
dice v různých podobách.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Ko-
mentovaná prohlídka nové stálé ex-
pozice Cesta do pravěku Blanenska 
s archeologem Markem Novákem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Přání smrti.
Boskovice v 19.30 hod. Rudá vo-
lavka.

čtvrtek 22. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Blanenský čtyřlístek aneb Přehlíd-
ka zajímavostí a novinek cestovní-
ho ruchu v regionu Moravský kras 
a okolí.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 16 hod.: Velikonoční zvyky a tra-
dice v různých podobách.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: 
Jak staré příběhy pronikají do těch 
současných.
Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Vy-
hlášení výsledků výtvarné a literár-
ní soutěže.
Blansko – Zámecká Sýpka v 18 
hod.: Řízená degustace | vinařství 
rodiny Špalkovi, Nový Šaldorf.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákov-
ský koncert.
Boskovice - Židovský obecní Dům 
v 17 hod.: Cyklus přednášek o ju-
daismu v židovském obecním domě 
v Boskovicích. První přednáška 
bude na téma - Tradice a zvyky ju-
daismu.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Talk Show Zuzany Bubílkové a ital-

kalendář akcí
ského zpěváka a producenta An-
drea Andrei.

KINA
Blansko ve 20 hod. Přání smrti.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Paci-
fic Rim: Povstání. (3D)
Doubravice v 18 hod. Zahradnictví 
nápadník.

pátek 23. března
AKCE

Blansko – ZŠ T.G.M. v 8 hod.: Den 
otevřených dveří.
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: 
Diskuzní skupina pro rodiče s dět-
mi 0–3 roky.
Blansko – Klub Ratolest v 11 hod.: 
Bio potraviny, odborná beseda.
Blansko – MC Paleček v 16 a 17 
hod.: Velikonoční pohádka.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Noc 
s Andersenem.
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Ples Gymnázia Blansko.
Letovice – Knihovna v 18 hod.: Dě-
jiny umění: Albrecht Dürer.
Velké Opatovice – Vestibul bývalé-
ho učiliště v 15 hod.: Bazar dětské-
ho oblečení a různých potřeb pro 
děti.

KINA
Blansko ve 20 hod. Pacific Rim: 
Povstání. (s titulky)
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: S láskou Vincent.
Boskovice v 19 hod. Ladies Night: 
Tátova volha.
Šebetov v 19.20 hod. Zahradnic-
tví: Nápadník.

sobota 24. března
AKCE

Blansko – ZŠ Salmova v 9 hod.: Den 
otevřených dveří v ZŠ Salmově.
Blansko – MC Paleček v 9 hod.: 
Předporodní kurz pro nastávající 
maminky.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Vítání jara.
Blansko – Sportovní hala Orla ve 
12.30 hod.: We love dance battle 
vol. 2.
Blansko – Dělnický dům v 16 hod.: 
Velikonoční koncert.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Jaromír Šimkůj: Alejí ko-
lejí, vernisáž.
Borotín – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Dětský karneval.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Ples Restaurace 29 a KZMB.
Jedovnice – Kulturní dům v 7.30 až 
16 hod.: 28. Velikonoční jedovnický 
knižní jarmark.
Klepačov – Restaurace Na Kopci 
v 7.30 hod.: Klepačovská bledule, 
turistický pochod.
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Na Staré Blansko se jezdí objížďkou, 
opravuje se Komenského ulice

BLANSKO - Na Starém Blansku 
začala rozsáhlá rekonstrukce Ko-
menského ulice. Stavební práce po-
trvají do konce září letošního roku. 
Do té doby se řidiči a tamní obyva-
telé musejí smířit s řadou omezení.

Stavba zasáhne Komenského ulici 
od železničního přejezdu u vlakové 
zastávky Blansko-město až po kři-
žovatku s Hořickou ulicí. Během 
několika měsíců dělníci vymění 
rozvody inženýrských sítí, povrch 
vozovky a chodníků a instalují nové 
veřejné osvětlení.

Práce jsou rozděleny do tří etap. 
Během stavby je vždy část ulice 
uzavřena. V současnosti se pracuje 
na úseku od křižovatky ulic Komen-
ského a Hořická pod křižovatku ulic 
Komenského a Zdíkova, a to až do 
konce června.

Objízdná trasa pro dopravu včet-
ně MHD a složek záchranného sys-
tému vede přes ulice Na Lukách a 
Na Brankách. Tranzit a těžká ná-
kladní doprava pak je odkloněna 
přes místní část Olešná.

 Text a foto Jana Dvořáková

V Rájci nad Svitavou vystavovali kamélie 
společně se vzácným porcelánem

RÁJEC NAD SVITAVOU - Rozkvet-
lé keře kamélií a vazby z nich nyní 
zdobily společně se vzácným histo-
rickým porcelánem z celého světa 
první patro rájeckého zámku. Pa-
mátkáři tam na předjaří připravili 
výstavu Kamélie v porcelánu. 

„Se zájmem veřejnosti jsme vel-
mi spokojeni. Hned po této výstavě 
začneme instalovat velikonoční vý-
stavu a samozřejmě že v interiérech 
necháme ještě ty z keřů, které po-
kvetou,“ řekla Zrcadlu rájecká kas-
telánka Jana Kopecká. Připomně-
la, že zámek ročně navštíví okolo 
30.000 lidí, přičemž jedním z jeho 
největších lákadel je tradiční výsta-
va kvetoucích rájeckých kamélií.

Zámecké zahradnictví má jednu z 
největších kolekcí kamélií ve střed-
ní Evropě. 

Jejím základem jsou keře kamélií, 
které získali památkáři v roce 1973 
z Výzkumného ústavu okrasného 
zahradnictví v Průhonicích u Prahy. 
Od té doby se rájecká kolekce roz-
rostla natolik, že ji tvoří zhruba 400 
druhů kamélií. 

Dosud jich na světě bylo vyšlech-
těno asi 60.000. Z toho 250 z nich 
bylo vyšlechtěno v Rájci, a to nejen 
díky zahradníkovi Evženovi Kopec-
kému, ale i jeho předchůdci Janu 
Dvořákovi, po němž je jedna z od-
růd pojmenována. 

 Martin Jelínek, foto archiv NPÚ

Moravský kras – Dům přírody Mo-
ravského krasu v 15 hod.: Beskydy: 
domov velkých šelem.
Roubanina – Budova SDH v 15 
hod.: 9. ročník turnaje v mariáši.
Velké Opatovice – Klubovna KČT 
v 8 až 10 hod.: Vítání jara, turistic-
ký pochod.
Velké Opatovice – Malá scéna 
stálého kina v 19 hod.: Revizor, 
divadelní představení v podání Di-
vadelního souboru teaTrum Velké 
Opatovice.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Králí-
ček Petr.
Blansko ve 20 hod. Pacific Rim: 
Povstání.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

neděle 25. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: 
Karneval s mimoni.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Divadlo Kapsa: Kterak beruš-
ka Uška o sednou tečku přišla.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: 

Koncert Velkého dechového orches-
tru ZUŠ Letovice.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 9 
hod.: Přednáška ČSV, ošetřování 
včelstva.

KINA
Blansko v 15 hod. Králíček Petr.
Blansko v 17.30 hod. Pacific Rim: 
Povstání.
Blansko ve 20 hod. Oni 2: Noční 
kořist.
Boskovice ve 14 hod. Coco.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

pondělí 26. března
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.
Těchov – Hospůdka Na Točně v 16.30 
hod.: Gemmoterapie, beseda.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pacific Rim: 
Povstání. (3D)
Blansko ve 20 hod. Oni 2: Noční 
kořist.
Boskovice v 19.30 hod. Dej mi své 
jméno.

Nemocnice představí nové webové stránky
BLANSKO - Jedním z cílů blanen-

ské nemocnice pro letošní rok je vy-
tvoření nových webových stránek 
nemocnice. 

Vedení zdravotnického zařízení 
už má v současné době k dispozici 
náhled nové intenetové prezenta-

ce. Veřejnosti budou aktualizované 
webové stránky představeny do let-
ních měsíců.

„Myslím si, že nové stránky bu-
dou pro pacienty velmi příjemné. 
Je to jedna z věcí, kterou se chceme 
prezentovat veřejnosti a pomoci 

návštěvníkům nemocnice, aby si 
vyhledali všechno, co potřebují. 
Nové stránky si navíc budeme moci 
spravovat sami a veškeré úpra-
vy budou kompletně v naší režii,“ 
uvedla mluvčí nemocnice Kateřina 
Ostrá.

Blanenská nemocnice klade hlav-
ní důraz na to, aby byla nová inter-
netová prezentace moderní a pře-
hledná. Má být také přátelštější pro 
veřejnost, protože bude obsahovat 
více aktualit, fotografií, videí a po-
dobně.  (hrr)
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Ze známé studánky pod Novým 
Hradem opět poteče voda

Kam za 
sportem

ATLETIKA
25. 3., 11 h Blansko, Kolem okre-

su Blansko - etapový běžecký zá-
vod.

HOKEJ
21. 3., 18 h Boskovice - Uničov, 

první finálové utkání. 
25. 3., 17 h Boskovice - Uničov, 

třetí finálové utkání.

KOPANÁ
25. 3., 15 h Lipovec - Slavkov, Rá-

jec-Jestřebí - Jedovnice, Vysočany - 
Vilémovice, I. B, sk. A.

STOLNÍ TENIS
24. 3., 9:30 h Blansko - Haví-

řov B, 13:30 h Blansko - Ostrava B, 
1. liga žen. 16 h Blansko - Jeseník. 

25. 3., 10 h Blansko - Hradec Krá-
lové, 2. liga mužů.

ADAMOV - Známá studánka pod 
Novým Hradem mezi Adamovem a 
Olomučany je bez vody. Pomoci se 
jí pokusila o tomto víkendu parta 
nadšenců vedená Jiří Hromkem. Na 
protější stráni nalezli pramen, kte-
rý studánku napájí, a vyčistili jej od 
nánosů. 

Problém ale stále není vyřešen. 
Dobrovolníci chtějí, aby studánka 
opět na jaře sloužila veřejnosti.

„Bezesporu patří k nejznámějším 
studánkám v lesích v okolí Adamo-
va, které byly před zhruba devade-
sáti lety vyhlášeny za Lesnický sla-
vín. V terénu je tu rozeseto přes sto 
studánek, památníků a pomníčků, 
které připomínají nejslavnější les-
níky, ale také mnohé umělce opě-
vující ve své tvorbě krásy přírody,“ 
prozradil Zrcadlu Hromek.

Studánka pod Novým Hradem je 
známá také jako Žalmanova. Těsně 
vedle ní je totiž památník připomí-
nající spisovatele, lesního hospo-
dáře a zakladatele Českomoravské 
myslivecké jednoty Josefa Žalma-
na. 

Studánka byla vybudována v roce 
1938. Od pramene k ní vede potru-
bí, jehož konečná část v úseku těsně 
před studánkou je v úseku 50 met-
rů kovová.

„Prameniště jsme vyčistili. Pro-
blém bude v trubkách, které je nut-
né buď protáhnout, tedy zevnitř 
vyčistit, nebo kompletně vyměnit,“ 
doplnil Hromek. O to by se již měli 

postarat pracovníci Školního lesní-
ho podniku Mendelovy univerzity 
ve Křtinách.

V okolí Adamova je podle Hrom-
ka ve velmi dobrém stavu studánka 
Ptačí svatyně nebo Slučí nebo Psí 
studánka. Pomoc ale potřebuje Srn-
čí studánka. Voda do ní přitéká jen 
při jarním tání a většinou je zase až 

do dalšího jara suchá. Zřejmě má 
také zanesený pramen. U studánek 
jsou většinou malá jezírka, která 
slouží lesní zvěři jako napajedla. I 
proto je nutné je udržovat.

S péčí o studánky pomáhají také 
obce. Například u Olomučan je 
moderně zrekonstruovaná a veřej-
nosti oblíbená studánka U sasan-

ky. Navíc vznikají i nové studánky. 
Jednou z nich je Křížová studánka, 
kterou nedávno nalezl Hromek těs-
ně nad severním koncem Adamova. 
Podrobnosti o všech studánkách a 
pramenech v Česku naleznou zá-
jemci na internetové stránce www.
estudanky.cz. 

 Text a foto Martin Jelínek

REGION - Krajskému přeboru 
šachistů zbývají sehrát ještě dvě 
kola. Výsledky druhé ligy se vyvíjí 
tak, že s největší pravděpodobností 
spadnou tři jihomoravské týmy, což 
bude znamenat sestup čtyř druž-
stev z KP I.

V devátém kole této soutěže se 
v souboji o záchranu střetly celky 
Adamova a Bystrce, B-tým Lipovce 
hostil GPOA Znojmo. 

KP I, 9. kolo
Spartak Adamov - ŠK Bystrc 

Oilers 4,5:3,5, Švehla - Holemář 
0:1, Kredl - Řehůřek 0,5:0,5, Handl 
- Gajdoš 1:0, Masák - Staněk 0,5:0,5, 

Ševčík - Zeman 0,5:0,5, Píše - Hrdi-
na 1:0, Pokladník - Kopkan 0:1, Ba-
láž - Kalod 1:0.

Výhra domácích rozhodla o tom, 
že celek Adamova bude hrát v KP I i 
v příští sezóně.

Garde Lipovec B - GPOA Zno-
jmo 3:5, Kopřiva - Dočekal 0,5:0,5, 
Sekanina - Riška 0,5:0,5, Komprda 
- Parák 0:1, Ševčík D. - Michalčák 
0,5:0,5, Flašar - Mikulů 0:1, Mráz - 
Marek 0,5:0,5, Hloušek - Vlk 0,5:0,5, 
Ševčík M. - Havel 0,5:0,5.

V Lipovci pravděpodobně pro-
marnili poslední šanci k záchraně. 
Prohráli jen dvě partie, ale žádnou 
nedokázali vyhrát.

 1.  Ořechov 9 7 1 1 48.5 22
 2.  Veselí n. M. 9 6 2 1 43.5 20
 3.  Kr. Pole B 9 5 2 2 38.0 17
 4.  TJ Znojmo 9 4 2 3 38.5 14
 5.  Hodonín 9 4 2 3 37.0 14
 6.  Adamov 9 4 2 3 35.0 14
 7.  Prušánky B 9 4 1 4 36.0 13
 8.  Vyškov 9 3 2 4 32.0 11
 9.  GPOA Znojmo 9 2 3 4 34.0 9
 10.  Bystrc 9 1 4 4 30.5 7
 11.  Lipovec B 9 1 2 6 32.5 5
 12.  Lok. Brno B 9 0 3 6 26.5 3

V desátém kole hraje v nedě-
li pětadvacátého března Adamov 
v Hodoníně. Šachisté Lipovce B si o 
body zahrají ve Vyškově. 

 Lubomír Slezák

Šachisté Spartaku 
Adamov přehráli Bystrc

ŠIPKY
Extraliga
17. kolo: Frogs Žabčice - 

ŠK Vyškov 9:10, Hornets Adamov 
- Bulldogs Hodonín 15:3, Šenký-
ři Brno - Šipky Ratíškovice 10:8, 
Mustang Brno B-Němčice - Ko-
lečko Extra Brno 15:3, Blansko 
pivovar Č. H. - Hurricane Ada-
mov 1:17.
 1.  Mustang Brno B 16 15 0 0 1 0 202:87 46
 2.  Hornets Adamov 16 12 2 0 1 1 187:104 41
 3.  Vyškov 16 11 2 0 0 3 161:129 37
 4.  Hurricane Adamov 15 8 1 0 1 5 159:113 27
 5.  Letovice 15 9 0 0 0 6 143:127 27
 6.  Hodonín 16 7 0 0 2 7 147:143 23
 7.  Žabčice 15 4 2 0 2 7 132:142 18
 8.  Ratíškovice 15 3 2 0 1 9 126:147 14

 9.  Šenkýři Brno 16 4 0 0 2 10 124:166 14
 10.  Kolečko Extra 15 1 1 0 0 13 84:187 5
 11.  Blansko 15 1 0 0 0 14 75:195 3

2. liga C
19. kolo: Mário Boskovice - Van-

dals Blansko 3:15, Šipkaři Bistro 
Stvolová - Milénium Bystřice n. P. 
16:2, Zenit Deštná A - Alejak Sokec 
Boskovice 6:12, Vandals Blansko B - 
Zenit Deštná B 6:12.
 1.  Vandals Blansko 18 17 1 0 0 0 249:76 53
 2.  Hoteliéři Usobrno 17 15 0 0 0 2 212:94 45
 3.  Šipkaři Stvolová 17 13 1 0 2 1 204:105 43
 4.  Zenit Deštná A 18 12 1 0 0 5 183:142 38
 5.  Zenit Deštná B 18 10 0 0 2 6 164:162 32
 6.  Mário Boskovice 18 8 1 0 0 9 151:174 26
 7.  Alejak Boskovice 17 8 0 0 1 8 154:153 25
 8.  Bulldog Javorek 17 7 1 0 0 9 137:170 23

 9.  Vandals Blansko B 17 4 1 0 2 10 126:183 16
 10.  Němčice B 18 3 1 0 0 14 117:208 11
 11.  Terasa Knínice 18 5 0 0 0 13 128:196 9
 12.  Bystřice n. P. 17 3 0 0 0 14 109:197 9
 13.  Surikaty Těchov 18 2 0 0 0 16 125:199 6

3. liga C
20. kolo: Bikers Sloup - Vandals 

Blansko C 10:9, Černí baroni Bosko-
vice - Tečkaři Blansko 10:8, Pivárna 
Sloup B - Orli Ráječko 1:17, Rumí-
ci Krhov - Pivárna Sloup A 4:14, 
Popelka Team Boskovice - Dělníci 
Blansko 5:13.
 1.  Orli Ráječko 20 18 1 0 1 0 259:103 57
 2.  Dělníci Blansko 20 16 1 0 2 1 233:130 52
 3.  Pivárna Sloup A 20 10 2 0 3 5 205:160 37
 4.  Černí baroni Bce 20 7 3 0 2 8 183:182 29
 5.  Tečkaři Blansko 19 7 3 0 2 7 171:176 29

 6.  Popelka Team 20 9 0 0 1 10 175:186 28
 7.  Vandals Blansko C 20 6 1 0 1 12 148:214 18
 8.  Rumíci Krhov 20 5 0 0 1 14 162:199 16
 9.  Bikers Sloup 19 3 3 0 1 12 143:203 16
 10.  Pivárna Sloup B 20 4 0 0 0 16 117:243 12

3. liga D
20. kolo: Hoteliéři Usobrno B 

- Na Středy Rudka 5:13, Haluzáři 
Cetkovice - Meziriver Deštné 12:6, 
Triple X Letovice - Hoteliéři Usobr-
no C 8:10.
 1.  Na Středy Rudka 17 16 0 0 0 1 218:88 48
 2.  Haluzáři Cetkovice 18 13 0 0 0 5 196:128 39
 3.  Hoteliéři Usobrno B 17 12 1 0 0 4 180:127 38
 4.  Hoteliéři Usobrno C 17 8 0 0 0 9 144:162 24
 5.  Triple X Letovice 17 6 0 0 1 10 137:170 19
 6.  Meziriver Deštné 17 4 0 0 0 13 114:192 12
 7.  Příšerky Stvolová 17 0 0 0 0 17 92:214 0

Fotbalisté 
zápasy odložili 
kvůli počasí 
a stavu hřišť

REGION - Fotbaloví fanoušci si 
musí na odvetnou část moravských 
soutěží počkat o týden déle.

Na základě klimatických podmí-
nek, stavu hracích ploch, předpově-
di počasí a informací z fotbalových 
klubů byly zápasy sedmnáctého 
kola divize a krajského přeboru od-
loženy.

Divizní sedmnácté kolo bude se-
hráno 16. a 17. června, tedy jako 
poslední kolo soutěže, krajský pře-
bor bude hrát odložená utkání v 
úterý 1. května.

A tak byla měla být odvetná část 
sezóny 2017/2018 rozehrána tento 
víkend, tedy 24. a 25. března.  (les)

Představili novou knihu mapující historii 
města - Boskovice v pohledech do minulosti

BOSKOVICE - Boskovice v pohledech do minulos-
ti, tak se jmenuje nová publikace, kterou představilo 
město Boskovice. Obrazová publikace má propagovat 
město a jeho historii, s kvalitními historickými foto-
grafiemi, přibližující historické a kulturní zajímavosti 
města.

Čtenáři se mohou těšit na téměř pět set fotografií na 
264 stranách. Zpracování jednotlivých kapitol provedl 
kolektiv autorů, garantem a spoluautorem byl historik 
Muzea regionu Boskovicka Petr Vítámvás. 

Knihu vydalo Vydalo město Boskovice ve spolupráci 
s Muzeem regionu Boskovicka v nakladatelství Franti-
šek Šalé – ALBERT, Boskovice a bude k dostání v MIS 
Boskovice a IC Boskovicka, Knihkupectví Ryšávka a 
Knihkupectví Tomáše Špidlíka za čtyři sta padesát ko-
run.

Publikace mapuje mimo jiné dějiny správy a územní 
vývoj města, zámecký areál, sakrální památky, židov-
skou čtvrť, školy, pivovary a hostince nebo moderní 
architekturu.  (hrr), foto Monika Šindelková

Oddíl orientačního běhu TJ Sokol Adamov v neděli uspořádal již 11. ročník Běhu na Nový hrad. Nevlídné, chladné 
a větrné počasí neodradilo závodníky všech věkových kategorií V hlavním běhu šedesát čtyři účastníků uběhlo 
náročnou 8300 metrů dlouhou trať vedoucí z Adamova na Nový hrad a nazpět.  Foto Bohumil Kamba
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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
Najmu si zahradu či pozemek 

pro chov králíků, morčat a nosnic. 
Lokace - Svitávka, Boskovice, Leto-
vice a jejich okolí. Víc info až v bližší 
specifikaci. Pouze vážně.

 Tel.: 604 412 296
Koupím starší vibrační, zhutňo-

vací 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 

Prodám zcela nový 

běžecký pás k posilování.

Výhodně!

Badura Tomáš

Tel.: 603 239 452

- 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
Prodám Volkswagen Passat 

Variant typ 3C B6, rok výroby 
2007. Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav 
tachometru 212 000 km. Výbava: 
manuální klimatizace, tempomat, 
ESP, AutoHold, 10x airbag, vy-
hřívaná sedadla vpředu, dálkové 
centrální zamykání, MaxiDOT atd. 
TK do 3/2018, pravidelný servis 
Škoda doložím. Cena 85 000 Kč. 
Kontakt: Eduard.Dokoupil@se-
znam.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/řez-
nici do prodejny masa, masných 
výrobků a občerstvení. Jedná se 
o hlavní pracovní poměr. Pra-
xe v oboru výhodou, zdrav.prů-
kaz.  Nástup možný 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, stá-
ří 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 
zájem také o koupi zahradního 
traktoru se sečením. Koupím i po-
škozené nebo nekompletní. 

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

v Blansku, Boskovicích a okolí. 
Možno i k menší rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. Prosím bez 
RK. Za nabídky děkuji.  Kontakt: 
777 263 861,  bydleniblansko@
email.cz.

Koupím motocykl SIMSON bez 
technického průkazu, Jawa, ČZ, Sta-
dion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mus-
tang, vozík PAV, Velorex i vrak, Ško-
da, Tatra, Lada, Wartburg, Trabant, 
Fiat 600 a jiné automobily až do 
roku 2017.  Tel.: 736 741 967
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Město Blansko, město Boskovice a Pivovar Černá Hora srdečně zvou na turisticko-recesistickou akci

vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora

aneb

Zahájení turistické sezony 2018
v regionu Moravský kras a okolí

v nedeli  8. dubna 2018
Trable a nudu, zajisté, na háku mají turisté!

Start z Blanska
07:30–09:30 h Zámek Blansko

PĚŠÍ TRASY
8 km: Hořice – rozcestí „Nad Hořicemi“ – Černá Hora

14 km: Svinošice – Dubový kopec – Hořice – Černá Hora

20 km: Lelekovice – Babí lom – Šebrov – Svinošice – Dubový kopec – Hořice –
 – Černá Hora (odjezd autobusu v 07:45 h)

Odjezdy autobusů pro trasy 8 a 14 km: 08:00–09:30 h z parkoviště u Zámecké Sýpky

CYKLOTRASY
30 km: Blansko – Šebrov – Pivní stezka P. Bezruče – Černá Hora; 

ZPĚT: Rájec-Jestřebí – Horní Lhota – Blansko

50 km: Blansko – Šebrov – Pivní stezka P. Bezruče – Černá Hora; 
ZPĚT: Bořitov – Huť sv. Antonie – Obora – Doubravice 

nad Svitavou – Kuničky – Petrovice – Blansko

Start z Boskovic
Odjezd autobusem v 09:00 h z parkoviště u restaurace Zlatá růže.

PĚŠÍ TRASY
10 km: Lubě – Krkatá bába – Jižní Portál – Malá Lhota – Žernovník –

– Černá Hora

13 km: Žernovník (rozhledna) – Lubě – Krkatá bába – 
 – Jižní Portál – Malá Lhota – Žernovník – Černá Hora

CYKLOTRASA: individuální start

Program na nádvo rí pivovaru
12:00–14:00 h – sčítání osob pro vytvoření rekordu 

Nejvíce lidí na jednom místě, kteří „mají něco na háku“
14:30 h Slavnostní zahájení turistické sezony

15:00 h Vyhlášení výsledků rekordního pokusu a ocenění těch nejoriginálnějších
15:30 h Losování účastnických kuponů o ceny věnované organizátory
16:00 h rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec-Jestřebí

• v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak
• doprovodný program – prezentace novinek v oblasti cestovního ruchu

na Blanensku a  Boskovicku

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

www.blansko.cz

www.boskovice.cz

www.moravskykras.eu

www.pivovarcernahora.cz

Turisté zahájí novou sezónu, 
trable a nudu budou mít na háku

REGION - Již podvanácté města 
Blansko, Boskovice a Pivovar Černá 
Hora společně zahájí turistickou se-
zonu v Moravském krasu. 

Téma této oblíbené turisticko-
-společenské akce se každý rok 
mění, ale pokaždé se odehrává ve 
znamení pohodové jarní nálady, 
dobrého jídla a pití, country muziky 
a taky pořádné porce recese. 

A tak ani letošní ročník, který 
proběhne v neděli 8.  dubna, tuto 
tradici nepřeruší. 

Zahájení budou předcházet turi-
stické pochody se startem v Blan-
sku a v Boskovicích, které zavedou 
kroky a kola účastníků do Černé 
Hory, aby se zde mohli na nádvoří 
pivovaru zúčastnit kulturního pro-
gramu a ve 14:30 hodin slavnostní-
ho zahájení nové turistické sezony 
a symbolického zakrojení do prv-
ního letošního turistického salámu.

Je už nepsaným pravidlem, že 
součástí této akce je vždy pokus 
o nový český rekord v netradič-
ní disciplíně. Organizátoři hodlají 
společně s turisty vytvořit za dohle-
du komisaře z agentury Dobrý den 
z Pelhřimova rekord v počtu lidí na 
jednom místě,  kteří „mají něco na 
háku“. 

Rekordní pokus byl takto zvolen 
proto, že život nám občas přináší 
různé trable, starosti, námahu a 
třeba i pech, ale lidé na Blanensku 
a Boskovicku si s tím vždycky uměli 
poradit. 

Měli to takříkajíc „na háku“ a žád-
ná překážka je nikdy nezastavila. 
Jim chceme tímto rekordním poku-
sem vzdát svůj hold. A ovšem taky 
našemu legendárnímu turistické-
mu vzoru, Kašparu Krásovi, který, 
jak tvrdí pamětníci, měl na háku 
úplně všechno…

V bráně pivovaru, kam dorazí 
turistické pochody, budou 8. dub-
na 2018 od 12:00 do 14:00 hodin 
opět umístěna dvě sčítací místa, 
kterými budou účastníci akce pro-
cházet. Zde bude započítán každý 
turista, který prokáže, že „má něco 
na háku“, tj. bude mít u sebe hák 
nebo háček (rybářský háček, háček 
na vánoční ozdoby, koupelnový há-
ček na ručníky, řeznický hák, hák 
z jeřábu nebo kladkostroje apod.), 
na němž bude mít zavěšen nějaký 
předmět. 

Pro ty, co často vyráží na výšlap 
se svým čtyřnohým miláčkem, je 
započitatelné, když bude mít něco 
„na háku“ i jejich pejsek. 

Účastníky, kteří budou mít nej-
originálnější, ukázku toho, co mají 

„na háku“, na závěr akce opět odmě-
níme. 
PROGRAM NA NÁDVOŘÍ 
PIVOVARU 

12:00–14:00 h Sčítání osob pro 

vytvoření rekordu - Nejvíce lidí na 
jednom místě, kteří „mají něco na 
háku“

14:30 h Slavnostní zahájení turi-
stické sezony 2018

15:00 h Vyhlášení výsledků re-
kordního pokusu a ocenění nejori-
ginálnějších věcí na háku, losování 
účastnických kuponů o ceny věno-
vané organizátory.  (zpr)



 úterý 20. března 2018 SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 11 úterý 20. března 2018 ZPRAVODAJSTVÍ, DOPISYTýdeník Zrcadlo, strana 2

V Letovicích pořádali Dny 
stavebnictví a bydlení

LETOVICE - V týdnu od 5. do 9. 
března se na Masarykově střední 
škole v Letovicích konaly dny ne-
tradiční výuky formou modelového 
projektování. 

Studenti oborů stavebnictví a 
nábytkářství tvořili model prvního 
patra školy v měřítku 1:40, včetně 
vnitřního vybavení.

Souběžně vznikaly i další práce, 
například model roubenky, nebo 
dva modely nové národní knihovny 
(dle vlastních návrhů) z vlnité le-
penky, které postoupí do celostátní 
soutěže. Zapojili se i studenti vý-
tvarných uměleckých oborů s efekt-
ní výmalbou některých menších 
učeben.

Všechny práce u studentů prově-
řily schopnost spolupracovat, kon-
zultovat, diskutovat mezi sebou, 
rozhodovat se, vybírat nejlepší va-
rianty řešení, ale i přemýšlet a pro-
kázat manuální zručnost, šikovnost 
a trpělivost.

Studenti vydrželi celý týden pra-
covat s nadšením a elánem, a tak 
vznikly velmi zdařilé modely a vý-

malby tříd. Všichni jsme si to užili a 
těšíme se na další ročník.
 Alena Tomková, foto archiv školy

Blanenští plavci měli nabitý 
víkend, závodili na třech podnicích

BLANSKO - Tento víkend měli 
plavci blanenského oddílu obzvlášť 
nabitý program. Reprezentovali 
město Blansko hned na třech pla-
veckých podnicích. 

Největší sestava bojovala o me-
daile a poháry ve zbrusu nové 
pětadvacítce v Hodoníně. Soupeře 
z osmi klubů Jihomoravského kraje 
obrali o čtyřiadvacet medailí a tři 
poháry z hlavního závodu. 

V kategorii staršího žactva si 
odnesla pohár za dvoustovku po-
lohově Anna Kučerová, v kategorii 
mladšího žactva se radoval z pohá-
ru Jan Reka a třetí držitelkou tro-
feje se stala teprve devítiletá Stella 
Hanzlíčková. 

V ostatních disciplínách si ty nej-
cennější medaile pověsili na krk 
Václav Drábek, Tomáš Reka, Jan 
Reka, Jáchym Jirků, Stella Hanzlíč-
ková, Anna Šťávová a Anna Kučero-
vá.

Dvoudenní GRAND PRIX města 
Bruntálu v plaveckém pětiboji, kte-
rou letos navštívili plavci ze třiceti 
českých a polských oddílů, ovlád-
li blanenští Veronika Zamazalová 

a Jan Vencel. Oba si odnesli ceny za 
nejlepší bodový zisk z pěti disciplín 
(100 motýlek, 100 znak, 100 prsa a 
100 polohový závod). Vencel navíc 
zaplaval na stovce prsa nejhodnot-
nější výkon mítinku. 

A konečně družstvo nadějných 
blanenských dorostenců ve složení 
Barbora Sedláková, Kateřina De-
mová, Klára Koňaříková, Štěpán Po-
korný, Milan Kučera, Radim Švarc a 
Milan Musil se pokoušelo zaplavat 
kvalifikační časy na letní mistrov-
ský šampionát na prestižní akci, 
kterou byl sedmačtyřicátý ročník 
mezinárodní Velké ceny Olomouce. 

V hanácké metropoli se na star-
tovních blocích padesátimetrového 
bazénu představili v jednotné kate-
gorii čeští, slovenští a polští plavci 
z rekordních čtyřiapadesáti klubů. 
Do první desítky nabité výsledkové 
listiny se podařilo probojoval sou-
časnému nejlepšímu blanenskému 
plavci a čerstvému dorostenci Mi-
lanu Kučerovi. V disciplíně dvě stě 
metrů motýlek dohmátl na vynika-
jícím sedmém místě. 

 Text a foto Věra Vencelová

Vandal 
poničil dům 
v Bedřichově

BEDŘICHOV - Své rozpoložení 
asi nutně potřeboval v Bedřichově 
prezentovat zatím neznámý pacha-
tel. Ten postříkal oranžovou barvou 
dům a hospodářské stavení. 

„Z napsaných vzkazů si lze do-
myslet, že se tímto způsobem chce 
pomstít dvaatřicetileté majitelce 
stavení. Svým počínáním jí způsobil 
škodu za nejméně dvacet tisíc ko-
run,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr), foto Policie ČR V Senátu proběhlo veřejné slyšení 

k petici na podporu D43
PRAHA, REGION - Výbor pro vzdě-

lávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice uskutečnil k Petici na podpo-
ru přípravy a realizace dálnice D43 
(Brno – Moravská Třebová) a Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského 
kraje veřejné slyšení v Senátu, které 
proběhlo v úterý 13. března.

Na veřejné slyšení byli pozváni 
zástupci dotčených institucí a to: zá-
stupci petičního výboru, Výboru pro 
hospodářství, zemědělství a dopravu 
Senátu PČR, Ministerstva dopravy, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Jiho-
moravského kraje, Magistrátu měs-

ta Brna, Ředitelství silnic a dálnic, 
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R 43 a dále byli pozváni 
zástupci obcí, podnikatelské sféry a 
další zainteresovaní občané. V hlav-
ním sále Senátu PČR se sešlo asi 60 
lidí, kteří měli zájem se veřejného 
slyšení zúčastnit.

Veřejné slyšení moderoval sená-
tor a předseda Výboru VVVK Zdeněk 
Papoušek. V úvodu veřejného slyšení 
celou problematiku od svého začátku 
vzniku petice nastínila senátorka Ja-
romíra Vítková, která zde vystupova-
la jako zástupkyně petičního výboru.

Jáchym Ryšávka v sobotu zazářil

Ukradl řídící 
jednotku

BOSKOVICE - S jasným cílem 
se vydal krást do Boskovic zatím 
neznámý zloděj. Na parkovišti 
v areálu tamní firmy jej přilákala 
zaparkovaná dodávka značky Fiat. 
„Zloděj překonal plot a násilím ote-
vřel kabinu odstaveného vozidla. 
V ní sice nic neodcizil, ale otevřel si 
přední kapotu a z motorového pro-
storu odcizil řídící jednotku moto-
ru. Majiteli tak způsobil škodu za 
nejméně třicet tisíc korun,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

BOSKOVICE - V sobotu 10. břez-
na se plavec Jáchym Ryšávka z oddí-
lu SVČ Boskovice zúčastnil plavec-
kých závodů v Karviné. 

Hlavní soutěží byl trojboj na pa-

desát, sto a dvě sta metrů motýl. Já-
chym plaval v kategorii ročník 2006 
až 2007 a přestože bojoval s plavci 
o rok staršími, obsadil skvělé třetí 
místo.

Tím jeho denní program neskon-
čil, večer byl mezi oceněnými na 
slavnostním vyhlášení nejlepších 
sportovců Boskovic za rok 2017.  
 (les), foto archiv

Letovičtí 
volejbalisté 
na Kometu 
nestačili

LETOVICE - V krajském přeboru 
mužů ve volejbale hostil tým Leto-
vic Kometu Brno, šlo tedy o přímý 
souboj o čtvrté místo.

TJ Sokol Letovice - SKP Kometa 
Brno 1:3 (-20, -20, 15, -17) a 1:3 
(-19, 21, -19, -21).

Domácí loučení se sezónou le-
tovickým nevyšlo. Hosté měli pes-
třejší útok a nedovolili domácím 
víc, než zisk jednoho setu v každém 
utkání.

Kometa Brno tak poskočila na 
čtvrté místo, celek Letovic je pátý.
 1.  Žabovřesky 34 22 7 1 4 90:37 81
 2.  Brno - jih 34 25 2 2 5 89:32 81
 3.  Ingstav Brno 34 21 5 6 2 92:41 79
 4. Kometa Brno 34 16 2 1 15 62:60 53
 5.  Sokol Letovice 34 15 1 4 14 63:66 51
 6.  Volejbal Vyškov 34 13 3 4 14 62:69 49
 7.  Pegas Znojmo 34 10 4 4 16 57:69 42
 8.  Tišnov 32 9 1 2 20 46:73 31
 9.  Šlapanice B 32 5 5 3 19 42:79 28
 10.  Pozořice 34 0 2 5 27 23:100 9

Závěrečné dvoukolo sehrají leto-
vičtí volejbalisté tuto sobotu v Po-
zořicích.  (les)

Následně v prvním bloku vystou-
pili zástupci výše zmíněných institucí 
se svými příspěvky a ve druhém blo-
ku byl dán prostor všem přítomným, 
kteří se mohli zapojit do diskuze. Své 
názory na veřejném slyšení vyjádřili 
nejen zástupci samospráv, podnika-
telských subjektů, ale i občané, kteří 
jsou touto problematikou dotčeni a 
bydlí v jižní části území, kde se počítá 
s některou z více variant dálnice.

„Na závěr veřejného slyšení lze 
konstatovat, že dálnici D 43 příp. 
čtyřproudovou silnici 1. třídy chtě-
jí všichni přítomní s tím, že sever-
ní část území požaduje urychlení 
příprav tak, aby stavební povolení 
bylo vydáno nejlépe do roku 2022. 
V severní části je shoda samospráv a 
požaduje to i Svazek obcí pro urych-
lení D 43. Problematické jsou různé 
varianty v jižní části, které se mohou 
vypořádat následně a tak navázat na 
severní část. Cílem petice je urychlit 
přípravu a realizaci D43. Ve stejném 
duchu vystoupili i náměstek hejtma-
na JMK Martin Maleček a náměstek 
primátora města Brna Petr Hladík. 
Naší kompetencí ani ambicí není ře-
šit, jaká varianta v jižní části území 
je nejvhodnější, to musíme nechat na 
odbornících,“ uvedla Vítková. 

 Barbora Palánová

Ve Žďárné 
unikla kyselina 
chlorovodíková

ŽĎÁRNÁ - Tři hasičské jednotky 
řešily únik menšího množství ky-
seliny z půdního prostoru firmy ve 
Žďárné.  Kyselina chlorovodíková 
unikla z poškozené nádoby a nasák-
la do izolace mezistropu. 

„Hasiči odstranili s použitím au-
tomobilové plošiny poškozenou a 
další nepoškozenou nádobu s kyse-
linou z půdního prostoru a k sanaci 
asi čtyř metrů čtverečních nasáklé 
izolace povolali specializovanou 
firmu. Při události nevzniklo ne-
bezpečí pro okolní zástavbu a ni-
kdo se také nezranil,“ popsal mluvčí 
hasičů Jaroslav Mikoška.  (hrr)
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Hokejisté Boskovic jsou po roce 
opět ve finále Krajské ligy

Rekonstrukce 
Dukelské ulice 
v Boskovicích je 
v plném proudu

BOSKOVICE - Už více než čtrnáct 
dní probíhá rekonstrukce frekven-
tované Dukelské ulice v Boskovicích. 
V současné době se opravuje kanali-
zace a vodovod. 

„Stavební práce postupují dle 
schváleného harmonogramu. Aktu-
álně probíhá výměna kanalizace v 
úseku od mostu na ulici Dukelská 
směrem k ulici Lidická. Průjezd po 
objízdných trasách je zpravidla ply-
nulý, bez závažnějších komplikací,“ 
popsala boskovická místostarostka 
Dagmar Hamalová.

Dělníci provedli také opravu ob-
jízdné trasy Šmelcovna – Ludvíka 
Vojtěcha. Bylo vydáno více než devět 
set povolení k vjezdu. 

„Průběžně probíhá diskuze s obča-
ny, podnikateli a starosty objízdnou 
trasou dotčených obcí, přichází a jsou 
odpovídány podněty, připomínky. Ze 
strany města byla podána žádost o 
možnost snížení rychlosti na ulicích 
L. Vojtěcha a Gagarinova. Snahou 
města je v co největší míře snížit do-
pady rekonstrukce ulice Dukelská,“ 
doplnila místostarostka.  (hrr)

 Foto Město Boskovice

REGION - Stejně jako v loňském 
roce se v letošním ročníku Krajské 
liga Jižní Moravy a Zlína utkaly v 
semifinále play-off celky Boskovic a 
Kroměříže. 

Zatímco v ročníku 2016/2017 se 
hrálo na dva vítězné zápasy a Bo-
skovice postoupily po výsledcích 
6:3, 1:5 a 2:1, letos už se hrálo na 
tři vítězná střetnutí a Boskovice 
potřebovaly na postup celkem čtyři 
zápasy.

1. semifinále - středa 7. 3. 
2018: Boskovice - Kroměříž 6:5 
PP (2:2, 2:2, 1:1, 1:0), 2. semifiná-
le - sobota 10. 3. 2018: Kroměříž 
- Boskovice 3:1 (1:0, 0:0, 2:1), 3. se-
mifinále - neděle 11. 3: Boskovice 
- Kroměříž 5:3 (0:1, 2:1, 3:1).

V sobotu 17. března se ve čtvrtém 
semifinálovém utkání střetly oba 
celky na ledě Kroměříže.

HK Kroměříž - SKMB Minerva 
Boskovice 5:6 po prodloužení 
(2:0, 1:3, 2:2 - 0:1).

Domácí Kroměříž hrála v úvodu 
skvěle a 1. třetina jí gólově patřila. 
Ve 2. části Boskovice třemi trefami 
stav otočily, domácí ale vyrovnali a 
čtvrtou branku, která padla se zá-
věrečným klaksonem, jim rozhodčí 
neuznal. Třetí třetina nabídla ab-
solutní vrchol, Kroměříž vyrovnala 
v poslední minutě při power-play 
6 na 4. V prodloužení vsítí hosté 
šťastný, ale postupový gól.

Ve 2. minutě hrají domácí přesi-
lovku a za 18 vteřin otevřel skóre 
Merta. Boskovice odpověděly sé-
rií útoků, ale v cestě jim stál opět 
skvělý brankář Karola. A tak se v 9. 
minutě znovu radují domácí. Přes 
několik šancí na obou stranách se 
už skóre do konce třetiny nemění.

Úvod druhé třetiny patří hostům, 
ve 25. minutě snižují na 2:1 a za 
necelé dvě minuty vyrovnávají. Ve 

31. minutě se Boskovice poprvé do-
stávají do vedení, ale poté následují 
tři přesilovky Kroměříže a ta třetí 
domácímu celku přinesla vyrov-
nání. Boskovice se po třech osla-
beních nemohou najít, zuby nehty 
brání nerozhodný výsledek, Kromě-
říž dává čtvrtou branku se zvukem 
sirény, ale rozhodčí ji neuznává. Do 
šaten se tak jde za nerozhodného 
stavu.

Na začátku třetí části mají Bosko-
vice znovu několik dobrých šancí, 
ale Karola je neprůstřelný. Ve 49. 

minutě Merta poslal domácí do ve-
dení, ale Boskovice odpovídají už za 
necelé dvě minuty. Posledních de-
set minut se hraje nahoru - dolů a 
v 55. minutě jdou Boskovice znovu 
do vedení. V poslední minutě dostá-
vá domácí celek výhodu přesilovky 
a v power-play vyrovnává.

Na konci 62. minuty Boskovice 
vystřelily na zadní mantinel, puk 
se odrazil přesně na hůl jejich útoč-
níka a ten rozhodl o postupu svého 
týmu do finále.

Soupeřem Boskovic bude překva-

pivě celek Uničova, který ve dru-
hém semifinálovém klání porazil 
Velké Meziříčí 3:2. Nejprve v sobo-
tu doma prohrál 4:5, v rozhodují-
cím pátém utkání dokázal zvítězit 
ve Velkém Meziříčí 4:1.

Finálová série hraná na tři vítěz-
ná utkání začíná ve středu 21. 3. 
v Boskovicích, druhé utkání se hra-
je v sobotu 24. 3. v Uničově, třetí 
měření sil o den později v Boskovi-
cích. Případná další dvě klání jsou 
na programu příští víkend. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Kuželkářky Blanska si na domácí půdě 
upevnily druhé místo prvoligové tabulky

BLANSKO - Ve dvacátém kole 
první ligy kuželkářek se v Blansku 
střetl domácí celek s týmem Slavie 
Praha, šlo tedy o měření sil druhé-
ho se třetím.

1. liga žen, 20. kolo
KK Blansko - KK Slavia Praha 

6:2 (3307:3153)
Po prvních dvou zápasech byl 

stav nerozhodný a hostující hráčky 

vedly o tři kuželky. Poté ale Lucie 
Nevřivová porazila svoji soupeřku 
o 60 kolků a položila základ k vy-
sokému vítězství Blanska. To po-
tvrdila výhrou o 90 kuželek Zdeňka 
Ševčíková.

Kalová - Hejhalová 2:2 (558:541), 
Buďová - Marková 2:2 (532:552), 
Nevřivová - Fořtová 4:0 (545:485), 
Musilová - Kohoutová 2:2 

(565:566), Ševčíková - Kučerová 
4:0 (581:491), Zajacová - Šťastná 
3:1 (526:518).
 1.  Rosice  20  19  1  0  120,5:39,5 39
 2.  Blansko  19  14  0  5  99,0:53,0 28
 3.  Slavia Praha  20  10  3  7  88,0:72,0 23
 4.  Přerov  19  9  3  7  83,0:69,0 21
 5.  Zlín  19  10  1  8  79,0:73,0 21
 6.  Náchod  20  9  3  8  87,5:72,5 21
 7.  Rokycany  20  9  0  11  75,0:85,0 18

 8.  Duchcov  19  8  1  10  71,0:81,0 17
 9.  Val. Meziříčí  20  6  2  12  70,0:90,0 14
 10.  Konstr. Praha  20  6  1  13  65,0:95,0 13
 11.  Jičín  20  5  3  12  60,5:99,5 13
 12.  Žižkov Praha  20  3  2  15  45,5:114,5 8

Předposlední ligové kolo se hraje 
7. dubna a ženy Blanska jedou do 
Náchoda. O týden později přivítají 
v posledním kole celek Valašského 
Meziříčí.  (les)


