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Boskovice, Praha - Stavba Bos-
kovické spojky se zase posunula 
o kus dál. Komise ministerstva 
dopravy už vybrala variantu, jak 
bude napojení Boskovic na želez-
niční koridor vypadat. Stavba by 
podle posledních informací mohla 
začít už za tři roky. 

Centrální komise ministerstva 
vybírala z několika různých vari-
ant, které nabídla studie proveditel-
nosti. Úřad je posuzoval z hlediska 
investiční náročnosti, průchodu 
krajinou, dopadů na životní pro-
středí či přepravní prognózy. 

Nakonec zvítězila varianta 
s novostavbou spojky bez přeložky 
stávajícího koridoru. „V rámci 
této varianty bude modernizová-
na i železniční stanice Boskovice, 
budou vybudována nová nástupiště 
s přístupem přes nový bezbariérový 
podchod. Dále bude zřízena nová 
zastávka Lhota Rapotina a na trati 
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Účastníci Keltského telegrafu vítali jaro
Šošůvka - Silueta ozářené šo-

šůvské kaple, osvětlená vesnice 
a ostrůvky dalších rozsvícených 
obcí v okolí. Pohled z  Helišovy 
skály v Šošůvce nebo z jakéhoko-
liv jiného kopce by si měl občas 
dopřát každý. 

Na Helišovu skálu se první 
jarní sobotu 21. března vypravi-
la skupinka mladých lidí, kteří se 
účastnili celorepublikového pro-
jektu Keltský telegraf. Na růz-
ných místech byla tato akce poja-
ta různě, někde organizátoři zvali 

Úřad už vybral trasu 
Boskovické spojky, 

začne se projektovat

Výměna potrubí
Na Blanensku 
vrcholí výměna 
páteřních 
vodovodních 
přivaděčů.

Více na straně 2

Barokní zbraně
Lysický zámek 
získal do svých 
sbírek unikátní 
pušku a ukáže ji 
turistům.

Více na straně 4

Fotbalové jaro
Blansko zdolalo 
na domácím 
trávníku v prvním 
zápase jarní části 
divize Tasovice.

Více na straně 8

Velikonoce. Jak vypadaly Velikonoce v dřívějších dobách, se rozhodli lidem ukázat ve Velkých Opatovicích. 
V tamním Moravském kartografi ckém centru se konal Velikonoční jarmark s tématem Staročeské Velikonoce. 
Více fotek 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.

Blansko - Řidiči projíždě-
jící Blanskem se budou muset 
od středy prvního dubna smí-
řit s omezeními. Dopravu bude 
komplikovat rekonstrukce hlav-
ního silničního průtahu městem. 

Práce začnou v ulici Svitav-
ská. Stavební firma tam bude 
do konce května vyměňovat asi 
kilometr vodovodního potrubí 
včetně přípojek k nemovitostem. 

Kvůli tomu bude uzavřená 
pravá polovina ulice ve směru od 
nádraží. Provoz ve Svitavské uli-
ci tak bude od křižovatky u kru-
hového objezdu v centru města 
až po křižovatku s Nádražní ulicí 

jednosměrný ve směru od Bos-
kovic. 

Objízdná trasa v opačném 
směru povede přes Masarykovu 
ulici. Vjezdy do nákupních cen-
ter na straně řeky Svitavy nebu-
dou stavbou omezeny. Výstavba 
vodovodu začne 1. dubna v úse-
ku Fügnerova – Smetanova. 

S dalšími omezeními se počítá 
s tím, jak bude pokračovat opra-
va samotné vozovky. Ve Svitav-
ské by měl být i nadále zachován 
jednosměrný provoz. Ulice Vod-
ní a Poříčí ale budou při opravách 
zcela uzavřeny a řidiči budou 
muset jezdit po objízdných tra-

sách. Rekonstruovaný úsek začí-
ná křižovatkou u Kauflandu v 
ulici Poříčí a končí odbočkou na 
Lažánky na Svitavské. Součástí 
stavby bude také kruhový objezd 
u hotelu Macocha.

Investorem stavby bude vlast-
ník silnice Jihomoravský kraj. 
Na rekonstrukci vyčlenil osm-
ačtyřicet milionů korun, ze kte-
rých většinu činí evropská dota-
ce. Dvanácti miliony korun se 
bude na stavbě podílet i město, 
které zaplatí opravy chodníků, 
přeložky sítí, nové věřejné osvět-
lení a částečně i kruhový objezd 
u nádraží.  (moj)

Opravy průtahu Blanskem 
začínají, řidiče čekají objížďky

Velké Opatovice v sobotu ožily 
Velikonočním jarmarkem

bude instalováno nové zabezpečo-
vací zařízení a v neposlední řadě 
také trakční napájení, které umož-
ní přímý provoz elektrických jed-
notek,“ upřesnil Jakub Ptačinský, 
mluvčí Správy železniční dopravní 
cesty, která bude investorem akce.

Stavba Boskovické spojky má 
podle vítězné varianty vyjít na asi 
1,15 miliardy korun. Při fi nanco-
vání se počítá s podporou fondů 
Evropské unie. „Studie proveditel-
nosti prokázala a odůvodnila, že je 
smysluplné do Boskovické spojky 
investovat tak vysoké náklady,“ 
podotkl Ptačinský. 

Úřady teď podle něj zahájí pří-
pravu stavby. Bude se připravovat 
dokumentace k územnímu rozhod-
nutí. „Díky tomu, že Jihomoravský 
kraj již do návrhu nových Zásad 
územního rozvoje požadavek na 
územní ochranu pozemků zadal, 
věříme, že tento krok bude mož-
né projednat rychle a bez větších 
komplikací. Věříme, že se podaří 

všechny přípravné procesy zvlád-
nout a stavbu zahájit ještě v roce 
2018,“ dodal mluvčí Správy želez-
niční dopravní cesty.

Nová trať zajistí přímé vlakové 
spojení Boskovic s Brnem. „Pro-
vozní model páteřní kolejové dopra-
vy Brno – Boskovice, zařazené do 
systému IDS JMK, je navržen tak, 
že ve špičce budou spoje v obou 
směrech jezdit v půlhodinovém 
taktu, v sedle, večer a o sobotách 
a nedělích v hodinovém taktu. Ve 
vymezených případech večer pak 
v taktu sto dvacet minut,“ upřesnila 
před časem boskovická starostka 
Hana Nedomová (ČSSD).

S Boskovickou spojkou souvisí 
také nová silnice II/374 z Boskovic 
do Blanska, kterou bude fi nancovat 
Jihomoravský kraj. Její přeložka by 
se měla provést spolu s výstavou 
nové trati. Těleso silnice by pak 
mělo sloužit jako protipovodňová 
ochrana Lhoty Rapotiny. 

 Více k tématu na str. 4

Zastupitele v Boskovicích 
čeká rozhodnutí, zda zastavit 

stavbu sportovní haly
Boskovice - O dalším osudu nové sportovní haly v Boskovicích tamní 

zastupitelé rozhodnou v červnu. Stavba už více než rok stojí kvůli pro-
blémům s podložím a také s povolením. 

Konečnému rozhodnutí, zda pokračovat ve stavbě haly v areálu 
základní školy ve Slovákově ulici, bude předcházet důkladná analýza. 
Boskovičtí radní teď zaúkolovali vedení města a úředníky, aby nachysta-
li všechny potřebné podklady.

„Problematika není jednoduchá. Je potřeba připravit materiály tak, aby 
mohlo zastupitelstvo kvalifi kovaně rozhodnout, co a jak dál v rámci této 
investiční akce,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová (ČSSD).

Konečné rozhodnutí padne na zastupitelstvu 23. června. Ještě před tím 
budou o osudu nové sportovní haly jednat radní. K verdiktu si vyžádali 
podrobnou projektovou dokumentaci, podrobnosti o dosavadním průbě-
hu stavby, nebo stanovisko fi rmy IMOS, která stavbu provádí.

„Budeme vycházet i ze závěrů schůzky vedení města s účastníky říze-
ní a zajímat nás budou i možnosti využití stávající stavební jámy a reálné 
možnosti stavby sportovní haly v jiné části Boskovic,“ podotkla starost-
ka.  Pokračování na str. 2

širokou veřejnost, v Šošůvce šlo 
spíše o přátelské setkání několika 
kamarádů z Brna a okolí. 

Všem však jde o stejnou věc. 
Alespoň na chvíli symbolic-
ký návrat k přírodě, vítání jara 
a nového života. Mystické propo-
jení vyvýšených míst v kraji vysí-
láním světelných signálů z jedno-
ho kopce na druhý. 

Hlavní organizátor Martin 
Minařík měl pro svoje publikum 
připraveno krátké divadelní před-
stavení s mystikou tematikou 
a poté odpálil několik světlic na 
znamení skupince na protějším 
kopci pod rozhlednou ve Veseli-
ci. Signalizační účel měla plnit i 
zapálená vatra. Tajemné očeká-
vání, zda se o pár kilometrů dál 

objeví také světlo, připomínalo 
trochu napětí při čekání na Ježíš-
ka. 

A proč si lidé z Brna vybra-
li právě Moravský kras? „Když 
jsem se o Keltský telegraf začal 
zajímat, všechny výrazné kopce 
v širokém okolí už byly prakticky 
zabrané. Jen tento byl ještě volný. 
Navíc Moravský kras mám moc 
rád,“ objasnil Minařík. 

Každá skupina si dělá svůj 
vlastní doprovodný program 
a různé rituály, podstatné však 
při tom všem je uvědomění si, že 
dřív lidé žili jinak. Není špatné po 
setmění si sednout na vyvýšené 
místo mimo civilizaci a podívat 
se na svoje každodenní starosti 
z nadhledu.  Marie Hasoňová

Na rozhledně 
Podvrší 

u Veselice 
zahájí sezónu

Veselice - Na Bílou sobotu 4. 
dubna bude na rozhledně Podvrší 
u Veselice zahájena již patnáctá 
turistická sezóna. Sdružení Včela 
lidem z Veselice pořádá při této 
příležitosti Velikonoční jarmark, 
jehož cílem je mimo jiné propa-
govat regionální produkty. 

„Pro návštěvníky akce je při-
chystaný bohatý doprovodný 
program, jako např. vystoupení 
členů klubu JUDO BEF HOME 
BLANSKO, ukázka výcviku psů, 
dále vystoupí pěvecký sbor PET-
ROVICKÝ SEN, děti se mohou 
těšit na spoustu soutěží a her, 
připavena je i ukázka zdobení 
dekorativního perníku a kraslic. 
Návštěvníci si budou moci např. 
zakoupit med a další výrobky 
z včelích produktů, svatební 
koláče a další pečivo z pekárny 
ve Sloupě, plísňový sýr NIVA z 
Mlékárny Otinoves, kozí a ovčí 
sýry, apod. Radost těm nejmen-
ším určitě opět udělají živé ovce 
a kozy, a ti odvážnější se budou 
moci svézt na jezdeckých koních 
z Jezdeckého oddílu Petrovice,“ 
uvedl starosta Vavřince Miloslav 
Novotný.

Pro návštěvníky je přichysta-
né také bohaté občerstvení, jako 
např. medové pivo, domácí klo-
básy apod. Návštěvu akce je mož-
né spojit i s návštěvou nedaleké 
Novodvorské lipové aleje, případ-
ně návsi ve Veselici s kapličkou 
sv. Antonína, či Místní knihovny 
Veselice, kde bude instalova-
ná výstava obrazů pana Tomáše 
Baránka ze Šošůvky.  (hrr)
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Rekonstrukce vodovodních 
přivaděčů skončí v říjnu

M  Z

Blanensko a Boskovicko - 
Na Blanensku vrcholí výměna 
páteřních přivaděčů pitné vody. 
Stavební firma už dokončila dva 
z nich. Práce za více než čtvrt 
miliardy korun skončí letos na 
podzim.

Pitná voda už proudí novým 
potrubím mezi Velkými Opato-
vicemi a Boskovicemi a mezi 
Blanskem a obcí Lažany. „Máme 
proinvestováno a postaveno 
šedesát procent celkového obje-
mu zakázky,“ upřesnil Petr Tio-
ka tajemník okresního svazku 
vodovodů a kanalizací, který je 
investorem akce.

V současnosti probíhají práce 
na výměně vodovodních přivadě-
čů mezi Blanskem a Boskovice-
mi a Blanskem a Bořitovem. Vše 
by mělo být hotové nejpozději 
do konce října letošního roku.

Modernizaci si vyžádalo stáří 
a ztrátovost současných přivadě-
čů. Nejstarší z nich, z Bořitova 
do Blanska pochází ze třicátých 
let minulého století. U mladších 
zase byly použity v současnosti 
už nevyhovující materiály. Po 
rekonstrukci se navíc v řadě obcí 
zlepší zásobování pitnou vodou.

Práce na přivaděčích začaly v 
roce 2013. Dohromady staveb-
ní firma vymění téměř čtyřicet 

K
CETKOVICE – Zloděj kradl a pil. Řádění zloděje se nevyhnula 

rekreační chata v Cetkovicích. Do objektu se zloděj dostal po vypáče-
ní dveří. Majitelům pachatel způsobil škodu ve výši několika desítek 
tisíc korun. Mezi hodnotnějšími věcmi, které z objektu po návštěvě 
nezvaného hosta zmizely, byl například elektrický kultivátor, křo-
vinořez, zahradnické a kutilské náčiní, sada nožů, výčepní zařízení, 
horní fréza i koupelnový nábytek. Navíc se nenechavec při své eska-
pádě i významně posilnil, neboť zcela vyprázdnil na chatě vlastníky 
zanechanou půllitrovou láhev čtyřicetiprocentní lihoviny. Po dopa-
dení mu v souvislosti s jeho jednáním hrozí až dva roky strávené ve 
vězení.

BLANSKO - Lupič přepadl v centru ženu. Policisté hledají 
svědky pondělního loupežného přepadení v Blansku. Osmatřicetiletý 
pachatel na náměstí Republiky vytrhl ženě kabelku a utekl. Policie 
teď potřebuje zjistit totožnost okradené a dalších aktérů. Přepadení se 
odehrálo v pondělí 16. března kolem čtvrt na pět odpoledne. Pacha-
tel ukradl ženě sedící na autobusové zastávce kabelku. Dlouho si ale 
lupu neužil.

„Na útěku s kořistí ve směru k ulici Seifertova ho zastavili náhod-
ní kolemjdoucí a donutili uzmutou kabelku majitelce vrátit. Policie 
sice pachatele krádeže později zjistila, v rámci dalšího prověřování 
případu se ale neobejde bez spolupráce s okradenou a osobami, které 
zloděje na útěku zastavily,“ uvedl blanenské policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Totožnost okradené ženy i lidí, kteří pachatel zadrželi, zatím poli-
cie nezná. Vyšetřovatelé proto žádají oběť i svědky, aby se jim přihlá-
sili. „K trestnému činu totiž došlo i přes to, že se kabelka neporušena 
včetně svého obsahu dostala zpět k majitelce,“ dodal Nečesánek s 
tím, že jakékoliv informace k případu je možné sdělit na tel. číslech 
974 631 396, nebo 974 631 380, případně na tísňové lince 158.

BLANSKO – Zloděj si odpojil vozík. Policisté vyšetřují případ 
krádeže přívěsného vozíku, který přes víkend zmizel z parkoviště u 
jednoho z blanenských supermarketů. Majitel ho nechal připojený na 
svém zaparkovaném vozidle, zřejmě v domnění, že je tak dostatečně 
chráněný. Zatím neznámý zloděj ale vozík v hodnotě asi dvacet tisíc 
korun odpojil a odtáhl pryč. Po dopadení mu teď hrozí až dva roky 
za mřížemi. 

SKALICE – Sprejer poškodil vagony. Škodu kolem sedmnácti 
tisíc korun způsobil dosud neznámý sprejer na železničních vozech 
odstavených ve Skalici nad Svitavou. Pachatel na vagony nastříkal 
asi jeden a půl metru vysoký a sedmnáct metrů dlouhý barevný nápis. 
Za trestný čin poškození cizí věci mu teď hrozí až jeden rok vězení. 

KOTVRDOVICE – Muž skončil v poutech. Policejní hlídku, 
která přijela do Kotvrdovic vyšetřovat krádež přenosné dopravní 
značky, vytrvale ignoroval pětadvacetiletý muž. Když se ho policisté 
rozhodli odvézt na blanenské oddělení, začal se bránit a skončil v 
poutech. „Jeho aktivní odpor zkrotily až nacvičené hmaty a chvaty 
zkušených policistů. Vzhledem k tomu, že jeho úsilí nepolevovalo a 
daly se očekávat další výpady, sevření paží nahradila ocel,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj, hrr)

Odznaky odbornosti? Pro mladé 
hasiče malá maturita

kilometrů potrubí, které zásobuje 
pitnou vodu asi šedesát tisíc lidí.

„Jedná se z pohledu regionu o 
nejvýznamnější stavbu na vodo-
vodech za posledních několik 
desítek let. Svým rozsahem tato 

akce nemá obdoby od dokončení 
výstavby posledního z přivadě-
čů Blansko – Boskovice v roce 
1985,“ podotkl ředitel boskovic-
ké divize Vodárenské a.s. Petr 
Fiala.

Rekonstrukce páteřních vodo-
vodních přivaděčů přijde na asi 
dvě stě sedmdesát milionů korun. 
Většinu z nich získal okresní 
Svazek vodovodů a kanalizací 
jako dotaci.

Brno - Jihomoravský kraj už 
představil návrh nových Zásad 
územního rozvoje regionu. Více 
než dva roky diskutovaný doku-
ment, který například určí trasy 
silnic v regionu, jde nyní do veřej-
né diskuze. K dispozici je také na 
internetu.

Jihomoravský kraj dosud nemá 
platné Zásady územního rozvoje. 
V roce 2012 je zrušil soud kvůli 
tomu, že nebyly dostatečně posou-
zené vlivy na životní prostředí.

Při zpracování nového doku-
mentu se úřad poučil. Na jeho 
vzniku se podíleli odborníci, obce, 
dotčené orgány i správci dopravní 
a technické infrastruktury.

„Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje jsme při-
pravili transparentně, otevřeně 
jsme své partnery průběžně o sta-
vu prací informovali a jako prv-
ní kraj v republice zveřejňujeme 
dokument na speciální interne-
tové stránce,“ podotkl jihomo-
ravský hejtman Michal Hašek 
(ČSSD). 

Návrh nového krajského 
územního plánu zájemci najdou 
na webové stránce www.zurka.
cz. Z úvodního videa se dozví, 
co vlastně dokument obsahuje a 
znamená. Prostřednictvím speci-
ální aplikace navíc lidé zjistí, jak 
se dokument dotýká třeba jejich 

obce. Stránka ale nabídne i mož-
nost poslat připomínku.

„Prostřednictvím elektronické-
ho formuláře Názory, připomínky 
bude možné napsat do 7. května 
2015 ke kterékoliv části doku-
mentace názor nebo připomínku. 
Všechny uplatněné názory a při-
pomínky budou vypořádány a 
občané budou mít možnost se o 
způsobu vypořádání zpětně infor-
movat,“ upřesnil krajský radní 
Antonín Tesařík (KDU-ČSL).

Nové Zásady územního rozvo-
je Jihomoravského kraje stanoví 
například budoucí trasy dálnic a 
rychlostních silnic, železnic či elek-
trického vedení. Návrh dokumentu 

obsahuje v řadě případů i několik 
variant. Například tři má úsek sil-
nice R43 mezi Kuřimí a Lysicemi. 
Orgány, instituce i občané teď mají 
možnost se k jednotlivým navrho-
vaným variantám staveb vyjádřit. 
Zastupitelstvo kraje pak bude vybí-
rat jednu, nejlepší variantu. Kvůli 
tomu se chystají také diskuze v jed-
notlivých okresech.

„S územním plánem nebude 
nikdy stoprocentní souhlas, chce-
me ale dosáhnout co největšího 
konsenzu,“ dodal hejtman Michal 
Hašek s tím, že konečné hlasování 
o nových Zásadách územního roz-
voje přijde na řadu ještě před kraj-
skými volbami v roce 2016.  (moj)

Kraj zpracoval návrh nového územního 
plánu, lidé se k němu mohou vyjadřovat

Ostrov u Macochy - Mla-
dí hasiči z Ostrova, Senetářova, 
Jedovnic, Lipovce a Velkých Opa-
tovic se uplynulou sobotu sjeli do 
Ostrova u Macochy, aby plnili 
odznaky odbornosti. Podle člen-
ky Okresní odborné rady mládeže 
Jaroslavy Nejezchlebové je získá-
vání odborných odznaků jednou 
ze součástí celoroční činnosti mla-
dých hasičů. 

„Celkem je osm odznaků odbor-
nosti, které by měly děti postupně 
získat. Svou náročností jsou roz-
tříděné podle věkových kategorií. 
Jak děti dospívají, tak jsou zkouš-
ky postupně náročnější. Aktuálně 

tady máme tři komise, které zkouší 
jednotlivé odbornosti. Například u 
nás usilují mladí hasiči o odznak 
odbornosti preventista a strojník,“ 
popsala Nejezchlebová s tím, 
že děti musí například prokázat 
znalost jednoduchých hasebních 
prostředků, přenosných hasicích 
přístrojů nebo základní povinnosti 
strojníka při zásahu.

Zatímco mladší adepti na 
odznaky musí absolvovat jen 
ústní zkoušení, ty starší předtím 
čeká ještě písemný test. „Dělají 
se tady také odznaky odbornos-
ti kronikář, cvičitel, preventista, 
strojník a instruktor, což je pro 

starší hasiče. Děti mají členský 
průkaz, do kterého po úspěš-
ném zvládnutí zkoušky dostávají 
potvrzení a nálepku. Navíc dosta-
nou ještě velkou nálepku do kro-
niky a odznak,“ doplnila Jarosla-
va Nejezchlebová. 

Odznak odbornosti v kategorii 
kronikář se v sobotu snažily získat 
také mladé hasičky z SDH Senetá-
řov Anna Šíblová a Monika Ševčí-
ková. Na zkoušku se připravovaly 
několik týdnů.

„Bylo to docela náročné. Kro-
nikář musí například vědět všech-
no o kronice, historii sboru nebo 
obci. Dělaly jsme písemné testy 

a potom musely odpovídat na 
otázky komise,“ popsaly. Jak ale 
dodaly, tak v loňském roce děla-
ly preventistu, a to bylo mnohem 
těžší. „Byl tam třeba popis komí-
nu a další náročné věci. O odznak 
se pokusíme i v příštím roce, kdy 
bychom se chtěly pokusit o další 
odznak odbornosti,“ dodaly.

Plnění odznaků odbornosti 
probíhá jednou ročně. Je to jeden 
z úkolů mladých hasičů. Ti muse-
jí v rámci své činnosti zvládnout 
také uspořádat výlet, kulturní akci 
pro obec nebo město, měli by sbí-
rat papír a byliny nebo pomáhat 
starším lidem...  Radim Hruška

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška  Foto Pavel Kuchař Foto Pavel Kuchař

Zastupitele v Boskovicích čeká 
rozhodnutí, zda zastavit...

Pokračování ze str. 1
Jak dodala, radní a zastupitelé budou mít k dispozici také audit, který 

nové vedení města za 350 tisíc korun zadalo. 
Současně už se začíná mluvit o dalších lokalitách, kde by mohla nová 

sportovní hala v Boskovicích stát. V úvahu připadají pozemky v blízkos-
ti Červené zahrady anebo v areálu jedné z boskovických středních škol.

Stavbu sportovní haly ve Slovákově ulici město přerušilo loni v únoru 
kvůli problémům s podložím a spodní vodou. Následné změny v projek-
tu i navýšení ceny už zastupitelé schválili. 

Hala by měla dostat pevnější podlahu, jiný systém drenáže a jiný vstup-
ní trakt. To vše by stavbu prodražilo asi o šest miliónu korun. Náklady se 
přitom původně měly pohybovat kolem padesáti miliónů korun.

Krajský úřad ale na začátku letošního roku zrušil stavební povolení 
na změny v projektu. Věc tak znovu posuzuje boskovický stavební úřad. 
Zatím nerozhodl.

Kvůli stavbě se ve městě uskutečnilo předloni referendum, které 
vyvolali odpůrci stavby ve Slovákově ulici. K hlasovacím urnám jich ale 
dorazilo málo a plebiscit tak byl neplatný.  (moj)



A   : San Francisco 
poprvé – Kluci s klukama – láska vítězí
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Peníze 

Je čtvrtek 22. května dopoled-
ne a my ze Sacramenta míříme 
do cíle našeho putování – San 
Francisca. Zastavujeme na jed-
nom odpočívadle, abychom se 
z kopce podívali dolů na záliv, 
podél kterého se rozpros  rá San 
Francisco. 

Na úvod samozřejmě opět 
několik základních údajů k sezná-
mení. San Francisco je město na 
západním pobřeží USA, leží v nej-
severnější čás   Sanfranciského 
poloostrova, jižně od úžiny Golden 
Gate v ús   Sanfranciského zálivu. 
Je hlavním kulturním a fi nanč-
ním centrem Severní Kalifornie a 
oblas   Sanfranciského zálivu. Se 
svými více než 825 000 obyvateli 
je 4. nejlidnatějším městem státu 
Kalifornie. Po New Yorku je také 
druhým nejhustěji obydleným 
městem USA. V celé městské aglo-
meraci San José - San Francisco - 
Oakland žije 8,4 miliónu lidí.

Město je proslulé svými chlad-
nými léty, mlhou, strmými kopci, 
rozmanitostí architektury a turis-
tickými cíli, mezi kterými je most 
Golden Gate Bridge, lanová 
tramvaj, bývalé vězení na ostro-
vě Alcatraz a čínská čtvrť. Blížíme 

se z pevniny, takže neprojedeme 
Zlatou bránou, nebo-li přes most 
Golden Gate. Dnes máme v San 
Franciscu na programu jen výjezd 
na vyhlídku Twin Peaks a potom 
ubytování. Přes zátoku najíždíme 
do města po zcela novém mos-
tě Oakland Bay Bridge, ten starý 
železný vede vedle toho nového 

a pan průvodce nás informuje, 
že po něm ještě loni jeli. Přesto 
si myslím, že rozebírání železné-
ho mostu by mohlo být mnohem 
rychlejší, kdyby si do San Fran-
cisca pozvali brigádníky z Česka.

Za vjezd na most se platí, což 
způsobuje dopravní zácpu a 
několik desítek minut čekání. Na 

mém putování po Americe bere 
za své další mýtus – v televizi a 
ve všech filmech je San Francisco 
vždy slunečné město s blankyt-
ně modrou oblohou, která tvoří 
pozadí pro nejznámější atrak-
ci – červený most Golden Gate. 
Skutečnost je taková, že město 
zahaluje mlha (tak vida, měli 
pravdu), přes kterou toho moc 
vidět není. Dá se to přirovnat 
k horské inverzi, kdy jsem čas-
to v Alpách při lyžování vyjížděl 
na sjezdovku v horní části za 
nádherného slunečného poča-
sí a pod sebou viděl jen mlhu a 
nic víc. Proto ani na Twin Peaks 
nejedeme a míříme rovnou asi 
10 km za město do části zvané 
Pacifika, kde máme hotel ve stylu 
majáku. Krajina mně zde, i když 
jsem tam nikdy nebyl, připomí-
ná Irsko nebo Skotsko. Průvodci 

nás zavezou ještě do nedaleké-
ho obchodního centra (je tam 
supermarket a několik fast food 
provozoven), nakupujeme jídlo a 
odjíždíme zpět na hotel.

Pátek 23. května je náš posled-
ní programový. V noci pršelo, 
ráno je zataženo, na obloze visí 
těžké dešťové mraky a nedaleko 
pobřeží čekají surfaři v neopré-
nech na příhodnou vlnu. Neser-
fuji, ale troufnul bych si odhad-
nout, že se jí dnes nedočkají. Na 
snídani jedeme opět do včera 
navštíveného obchodního cen-
tra a pak již vyrážíme do San 
Francisca.

První krátká zastávka je u Basi-
liky svaté Dolores, která je nej-
starší budovou ve městě a kte-
rá přečkala všechna dosavadní 
zemětřesení.

Další zajímavost San Francis-
ca pouze projíždíme – jedná se 
o čtvrť homosexuálů. Na první 
pohled to připomíná Paříž – malé 
kavárničky, na ulici sedí lidé u 
stolků a popíjejí své drinky. Roz-
díl je v tom, že u stolků sedí muž 
s mužem, drží se za ruce, povídají 
si a jsou spokojení. Na některých 
domech také visí duhová vlajka, 
symbol tohoto hnutí.

My zastavujeme až v další čtvr-
ti - v roce 1967 zde během „Léta 

lásky“ došlo k masovému rozvoji 
hnutí hippies. Když míjíte někte-
ré „podniky“ na jedné z ulic této 
čtvrti, duch opia a marihuany na 
vás doslova dýchá.

Přejíždíme do Golden Gate 
Na  onal Park a z parkoviště se 
díváme dolů na pobřeží. V pod-
statě tam v minulos   mohlo být 
cokoliv, protože zbytky základů, 
které jsou vidět, nenapovídají o 
původním účelu stavby. V infor-
mačním centru zjišťujeme, že ve 
20. letech minulého stole   zde 
rodina Sutro postavila lázně SUT-
RO BATHS a my jsme se dívali na 
jejich pozůstatky. Další zajíma-
vos   zde je Lands End, přes který 
by měl být viděn Golden Gate. 
Bohužel, díky mlze není.

Projíždíme centrum města a 
na kra  čkou chvíli, pod hrozbou 
pokuty, vyskakujeme z auta a 
jdeme si vyfo  t bránu do Čínské 
čtvr  .

Pak už přijíždíme na parkoviš-
tě hlavního turistického centra 
Fishermans Wharf of San Fran-
cisco. Jde o pobřeží s očíslovaný-
mi přístavišti a zde dostáváme na 
celý den rozchod.

A co jsem zde všechno viděl 
a zažil? Nechte se překvapit do 
příště! 

 Text a foto Jaroslav Parma

  

HLEDÁ KANDIDÁTA NA POZICI

BRNO A OKOLÍ
Hledáte zajímavou práci s možností kariérního rùstu 
a vyhovuje Vám práce ve 12ti hodinovém provozu? 
Pak hledáme právì Vás!

Kontakt: 
Manpower, Orlí 3, 602 00 Brno
M:+420 733 617 337
E: petra.cermakova@manpower.cz
www.manpower.cz

STABILNÍ PRÁCE VE VÝROBÌ

R

Manpower

ì Vás!

R

Manpower

Náplò práce:
•   jemná manuální práce na lince, montáž
•   obsluha a základní údržba výrobních zaøízení
•   balení výrobkù
•   práce dle technické dokumentace a pokynù

Požadujeme:
•   støedoškolské vzdìlání
•   manuální zruènost a peèlivost
•   spolehlivost
•   ochotu pracovat v nepøetržitém provozu

Mùžete oèekávat:
•   zázemí stabilní výrobní spoleènosti
•   práci v malých pøátelských týmech
•   motivaèní finanèní ohodnocení
•   propracovaný systém bonusù – bonusy 
     za docházku, za kvalitu a další
•   25 dní dovolené
•   dotované závodní stravování
•   pøíspìvek na dopravu
•   možnost kariérního rùstu
•   pravidelné støídání smìn (lepší možnost dlouhodobého 
     plánování mimopracovních aktivit)
•   nástup možný IHNED

Významná spoleènost Tyco Electronics Czech s.r.o. Kuøim, zabývající 
se výrobou konektorových øešení a kabeláží, hledá do svých výrobních 
týmù nové kolegy/kolegynì!
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Mluvčí SŽDC: Investovat 
do spojky je smysluplné

M  Z

Praha, Boskovice - Bosko-
vická spojka by se moh-
la začít stavět už v roce 
2018. Počítá s tím Správa 
železniční dopravní ces-
ty (SŽDC), která bude 
investorem akce za více 
než miliardu korun. Nová 
železniční trať bude pro 
město i kraj přínosem, 
uvedl v rozhovoru pro Zrcadlo 
mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. 

Co přinese boskovická spoj-
ka?

Cestující veřejnosti přinese 
vybudování boskovické spojky 
zejména přímé spojení města 
Boskovic s krajským městem 
Brnem a zvýšení počtu spojů 
s kratší jízdní dobou proti dneš-
nímu stavu. Jako bonus pak je 
významné zlepšení komfortu 
cestování díky nasazení nových 
elektrických jednotek RegioPan-

ter, s jejichž provozem se počí-
tá a díky vysokým nástupištím 
s bezbariérovým přístupem se 

také usnadní cestování 
maminkám s kočárky, 
starším lidem i dalším 
handicapovaným skupi-
nám cestujících.

Jihomoravskému kraji 
přinese úspory spočíva-
jící v možnosti optimálně 
využít nabízené kapacity 

vlakových souprav i autobu-
sů, kdy bude možné redukovat 
souběžné autobusové linky mezi 
Skalicí nad Svitavou a Boskovi-
cemi a díky zavedení přímého 
vlakového spojení, již nebude 
dále docházet k přeplňování 
navazujících autobusů. 

Městu Boskovice zajistí kva-
litní, časté, přímé a rychlé spo-
jení s městem Brnem a umožní 
tak svým obyvatelům snadnější 
přístup k brněnským lékařům, 
nemocnicím, úřadům, školám či 
divadlům.

Jak dlouho budou nové vlaky 
jezdit a s jakou nabídkou spojů 
mohou cestující očekávat?

Oproti dnešnímu stavu dojde 
ke zkrácení jízdních dob z dneš-
ních 56 minut na 49 minut. Před-
pokládá se s jízdou osobního vla-
ku mezi Brnem a Boskovicemi 
každou půl hodinu po dobu celé-
ho pracovního dne. Významným 
přínosem je odstranění přestupu, 
který mohl některé potenciální 
cestující odrazovat.

Jak nákladná bude celá stav-
ba a co vše bude vybudováno?

Celkové předpokládané nákla-
dy investice jsou 1,15 mld. Kč. 
Stavba je připravována tak, aby 
ji bylo možné spolufi nancovat 
z fondů EU. 

V rámci stavby bude moder-
nizována železniční stanice Bos-
kovice, budou vybudována nová 
nástupiště s přístupem přes nový 
bezbariérový podchod. Dále bude 
zřízena nová zastávka Lhota 

Rapotina, která umožní využívat 
vlakovou dopravu obyvatelům 
stejnojmenné obce a na trati bude 
instalováno nové zabezpečovací 
zařízení a v neposlední řadě také 
trakční napájení, které umožní 
přímý provoz elektrických jed-
notek. 

Kdy SŽDC předpokládá, že 
stavbu zahájí?

Studie proveditelnosti prokáza-
la a odůvodnila, že je smysluplné 
do Boskovické spojky investovat 
tak vysoké náklady. Nyní je třeba 
vypracovat dokumentaci k územ-
nímu rozhodnutí a to následně zís-
kat. Díky tomu, že Jihomoravský 
kraj již do návrhu nových Zásad 
územního rozvoje požadavek na 
územní ochranu pozemků zadal, 
věříme, že tento krok bude mož-
né projednat rychle a bez větších 
komplikací. Věříme, že se podaří 
všechny přípravné procesy zvlád-
nout a stavbu zahájit ještě v roce 
2018.

Boskovice chtějí zabezpečit vstupy do 
základních a mateřských škol

Lysický zámek vystaví vzácnou 
kolekci barokních pušek

Černohorský pivovar 
získal ocenění za Velena

Černá Hora - Zlato pro pšeničné pivo Velen z Pivovaru Černá Hora a 
tmavý ležák Merlin z Pivovaru Protivín, stříbro pro Lobkowicz Premium 
z Pivovaru Protivín a Rychtář Premium z Pivovaru Rychtář – takové 
trofeje si odnesla piva vařená Pivovary Lobkowicz z celosvětové sou-
těže CRAFT BEER AWARDS 2015, která se konala začátkem března 
v německém Neustadtu.

„Porota se skládala z pivních sommeliérů, sládků, pivních odborníků a 
vybraných zástupců odborného tisku, kteří hodnotili stovky piv ve dva-
atřiceti kategoriích. Velen z Pivovaru Černá Hora získal zlatou medai-
li v kategorii Hefeweizen (Pšeničné kvasnicové pivo),“ uvedla mluvčí 
Pivovarů Lobkowicz Renata Melíšková.

Soutěž CRAFT BEER AWARDS 2015 reaguje na trend řemeslných 
pivovarů, který se z USA šíří do Evropy. I u nás v České republice jsou 
pivovary, které přinášejí nové pivní styly a trendy v oblasti chutí. Vzni-
kají také nové pivovary, které obohacují pivní trh.  (hrr)

Konstruktéry strojů a tepelných zařízení:
 - využívání konstrukčního softwaru
 - práce v programu  CAD 3D - NX 7.5
         CAD 2D - ME10 verze17 ( OSDD,
     Creo Elements/Direct Drafting 17)
 - zařízení na tepelné zpracování a tavení kovů
        - základní znalost NJ nebo AJ (možnost interních  
   jazykových kurzů)

Montéry – mechaniky:
 - účast na montáži hydraulických a pneumatických systémů, 
   mechanických prvků a potrubních systémů (voda, plyn)
 - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Montéry – elektro:
 - provádí elektroinstalace na mechanických systémech
 - výroba a montáž skříňových rozvaděčů NN
  - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Zámečníky:
 - výroba ocelových konstrukcí pro vlastní produkty do 
   hmotnosti 10 tun
 - použité materiály: uhlíkové i nerezové oceli
 - svářecí oprávnění výhodou

Lakýrníky:
 - lakování mokrou cestou
 - příprava lakovaných ploch, zamaskování, realizace  
   nátěrových systémů
 - obsluha lakovacího boxu
 - možnost dvousměnného provozu

Brusiče - montéry:
 - strojní a ruční broušení odlitků

HLEDÁME NOVÉ 
ZAMĚSTNANCE

Kontakt:

INZERCE

Blansko - Do Dělnického 
domu v neděli 22. března zamí-
řily desítky rodin s dětmi, aby si 

zasoutěžily a zabavily se. Na své 
si přišli všichni – děti i dospělí. 

Dominantou sálu se stala asi 

Dělňák ožil zvukem miniaturních motorů
pětačtyřicet metrů dlouhá auto-
dráha poskládaná převážně z darů 
rodičů, jimž už děti třeba odrostly. 
O tom, že závodničky nejsou jen 
výsadou chlapců, svědčilo i mno-
ho dívčích účastnic. Nadšení byli 
všichni stejně. Pravda, menším 
závodníkům auto vylétlo z dráhy 
při každé zatáčce, protože nemají 
cit v rukou, nicméně nikdo je za 
to nediskvalifi koval a vyzkoušet 
si to mohly opravdu všechny děti 
od šesti let. Skauti rozestavění 
kolem tratě byli připraveni hned 
auto nasadit na dráhu a mohlo se 
pokračovat. 

Než si na obří autodráze ale 
mohly děti zajezdit, musely nasbí-
rat kartičky s dráčky na ostatních 
stanovištích, aby si mohly jízdu 
„zakoupit“. Šestnáct stolečků, 
šestnáct různých her a úkolů. 

Skvělá inspirace pro rodiče, 
jakou stolní hru, kterou doposud 
neznali, mohou svým ratolestem 
pořídit. 

„Hlavní myšlenkou akce je to, 
aby si děti hrály, aby byly spolu 
a aby se udělalo něco pro druhé. 
Všem září hravost z očí. Je to úžas-
né, když člověk vidí, jak si malí 
i dospělí hrají společně,“ vysvět-
lil nadšeně jeden z organizátorů 
a zároveň moderátor Ondřej Dyč-
ka. Drakoneček pořádá blanenské 
skautské středisko Srdce na dlani 
také proto, aby jeho členové uká-
zali veřejnosti, že v Blansku exis-
tuje skautské středisko a že svedou 
děti zabavit. Nadšené dětské tváře 
jsou důkazem toho, že děti nemu-
sí prosedět celé hodiny u počí-
tačů, a přesto, nebo právě proto 
jsou šťastné.  (mha) Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Boskovice - Budovy základ-
ních a mateřských škol v Bos-
kovicích budou možná hlídat 
kamery a čipy. O větším zabez-
pečení tamní radnice uvažuje po 
nedávném tragickém útoku na 
škole ve Žďáru nad Sázavou. Na 
úpravy bude žádat o dotaci. 

Město chce zpřísnit kontrolu 

u vchodů do jednotlivých škol-
ních budov. Dohlížet na ně by 
nově mohly kamerové systémy. 
Zabezpečení budov by posílily 
také třeba videotelefony nebo 
vstupy na čip.

„U mateřských škol se nám 
jedná především o zabezpečení 
vstupů do jednotlivých oddě-

lení, aby měly učitelky jisto-
tu, že pouští pouze rodiče nebo 
osobu oprávněnou vyzvednout 
dítě. U základních se pak jedná 
o vstupy do družiny,“ upřesnila 
boskovická místostarostka Jaro-
míra Vítková (KDU-ČSL).

Mateřská i základní ško-
la teď budou na zabezpečení 

žádat o státní dotaci. Minister-
stvo školství ji nabízí v reakci 
na loňskou tragickou událost ve 
Žďáru nad Sázavou. Psychicky 
nemocná žena tam smrtelně zra-
nila studenta jedné ze středních 
škol. Dotaci ministerstvo může 
poskytnout až do výše sta pro-
cent nákladů.  (moj)

Trombon. Kastelánka lysického zámku Mar  na Rudolfová ukazuje barokní trombon.  Foto Michal Záboj

Lysice - Na prohlídkové trase 
zámku v Lysicích si letos návštěv-
níci prohlédnou unikátní barokní 
trombon. Dvouhlavňová zbraň 
rozšíří lysickou sbírku výrob-
ků brněnského puškaře Matyáše 
Mucka. 

Trombon se na zámek dostal 
loni. Stát ho tehdy koupil od sou-
kromého sběratele za tři čtvrtě 
milionu korun. Stejnou zbraň už 
přitom lysický zámek vlastnil.

„Takže teď máme dvě párové 
zbraně. Navíc je tu ještě jedna 
dlouhá puška z Muckovy dílny, 
kterou vystavíme s trombony,“ 
uvedla lysická kastelánka Marti-
na Rudolfová.

Sbírka Muckových zbraní 
v lysickém zámku teď má hodno-
tu několik milionů korun. Tomu 
budou také odpovídat bezpeč-
nostní opatření, za kterých je 
návštěvníci na prohlídkové trase 
uvidí.

„Budou vystaveny v zámecké 
zbrojnici. Kolekce je velmi cen-
ná, a proto se v současné době se 

vyrábí speciální trezorová skříň,“ 
podotkla kastelánka.

Turistům se barokní zbraně 

poprvé představí v pátek 24. dub-
na. Sezona na lysickém zámku ale 
začne už ve čtvrtek 2. dubna, kdy 

se v jeho prostorách uskuteční 
velikonoční akce Jaro na zámku 
s krajkou.  Michal Záboj

Horolezec. Držitel Koruny Himálaje Radek Jaroš navš  vil minulý týden 
Adamov, aby se podělil o své zážitky ze zdolání vrcholu hory K2. Do 
velkého sálu městského kulturního střediska se zájemci všech věko-
vých kategorií málem nevešli. Se zatajeným dechem sledovali vyprá-
vění, fotografi e a fi lmy dokumentující horolezcův už pátý a tentokrát 
úspěšný pokus dosáhnout vrcholu v nadmořské výšce 8611 metrů nad 
mořem. Tímto výkonem se loni padesá  letý Radek Jaroš stal za  m 
jako jediný Čech, narozený v Novém Městě na Moravě, držitelem Koru-
ny Himálaje, která patří jen těm, kterým se podařilo pokořit všech čtr-
náct „osmi  sícovek“. Na závěr svého poutavého vyprávění odpověděl 
na řadu zvídavých otázek a konec patřil bouřlivému potlesku a také 
nezbytné autogramiádě.  Foto Marta Antonínová

Dům dětí a mládeže zve 
všechny kreativce

Boskovice - V sobotu 28. března od 14 do 17 hodin se v Domě dětí 
a mládeže v Boskovicích uskuteční první umělecko výtvarná prodejní 
výstava. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, nebo zakoupit výrob-
ky několika výtvarníků z našeho regionu působících v různých obo-
rech, jako je výroba šperků, keramiky či technika tiffany. Dále bude 
možnost zakoupení různého výtvarného materiálu, například korálků, 
pedigu, vlny na plstění. Nebude chybět ani výtvarná dílna pro děti i 
rodiče „Hrátky s korálky“ a další.  (mha)
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Blansko - Obyvatelé sídliš-
tě Písečná v Blansku pokračují 
v boji proti novým bytovkám, 
které mají vyrůst v ulici Nad 
Čertovkou. Své připomínky ke 
stavbě teď zaslali na krajský 
úřad. V krajním případě se chtějí 
obrátit i na soud. 

Na krajském úřadě v Brně teď 
probíhá zjišťovací řízení dopadů 
stavby na životní prostředí. Na 
stole úředníků se sešla patnáctka 
vyjádření ze strany veřejnosti.

„Připomínky budou vypořádá-
ny v závěru zjišťovacího řízení, 
který je před dokončením a ih-
ned po vydání bude zveřejněn 
v informačním systému EIA a na 
příslušných úředních deskách,“ 
uvedla mluvčí jihomoravského 
krajského řadu Denisa Kapitan-
čiková.

V připomínkách lidé poukazují 
především na problémy v dopra-
vě, které podle nich mohou na 
Písečné se stavbou nových byto-
vek vzniknout. Zmiňují ale i dal-
ší negativa. Po řízení EIA chtějí 

v boji proti plánované podobě 
stavby pokračovat.

„O tom, zda se konkrétní stav-
ba zrealizuje a v jaké podobě, 
se teď teprve bude rozhodovat 
v několika kolech řízení. U kraje, 
na stavebním úřadě, pak následně 
při odvoláních, případně u sou-
du,“ podotkla jedna z obyvatelek 
Písečné Klára Kučerová.

Tři bytovky v ulici Nad Čer-
tovkou plánuje na městských 
pozemcích postavit společnost 
Hopa Group. Dohromady chce 
firma postupně postavit asi stov-

ku bytových jednotek. Projekt 
teď má před sebou územní řízení 
a pak řízení o stavebním povo-
lení.

Proti stavbě před časem vznik-
la i petice, pod kterou se pode-
psaly necelé čtyři stovky lidí. 
Podle blanenské radnice jsou 
nové bytovky zcela v souladu 
s územním plánem. 

Loni v prosinci blanenští 
zastupitelé schválili pronájem 
a po kolaudaci i následný prodej 
pozemků, na kterých mají bytov-
ky vyrůst.

Stavbu bytovek na Písečné 
teď posuzuje krajský úřad

Startuje nový ročník soutěže 
Dívka České republiky

Amundsen cup po dvanácté
Blansko - Dvanáctý ročník soutěže mladých barmanů Amundsen cup 

2015, jejím pořadatelem je SŠ Gastro Blansko, se uskutečnil ve středu 
18. března v blanenském Dělnickém domě. Na pomyslnou startovní čáru 
se letos postavilo třináct soutěžících z pěti škol. „Vítězná trofej zůstala 
letos po několika letech v domácím držení. Celkovým vítězem Amund-
sen cupu se stal Patr Hlaváček se ziskem devadesát devíti bodů (viz foto). 
Na druhém místě to byla Jana Formánková ze střední školy TEGA Blan-
sko a třetí příčku vybojoval Ondřej Kudlička reprezentující integrovanou 
střední školu ve Slavkově u Brna,“ řekl nám ředitel soutěže Martin Jag-
lář z pořádající školy. V soutěži odborné poroty hodnotily techniku práce 
za barem, jakost výsledných nápojů i celkový dojem. Z dalších kategorií 
uveďme nejzajímavější název koktejlu nebo jeho ozdobu. 

„Letos jsme do programu zařadili i jednu pro diváky velmi atraktiv-
ní disciplínu. Je to tak zvaný speed raund, kdy barman připravuje daný 
počet nápojů v co nejkratším čase. S neuvěřitelným časem minuta a tři-
cet vteřin palmu vítězství získala naše studentka Terezie Krejčí,“ dopl-
nila ředitelka střední školy gastronomické Marta Truhlářová. Amundsen 
cup se stává stále atraktivnější pro diváky. Soutěžící budoucí barmany se 
zatajeným dechem sledovali jak školáci z blanenských škol, tak členové 
mezigeneračního klubu, který při této škole působí.  (ama)

Z  J  K
Ve věku 94 let odešel do pomyslného „atletického nebe“ 

Jan Kužel,  rodák a nejstarší občan Spešova.
Jako mladý zakládal ve své obci na tehdejší dobu úspěšný atletický 

oddíl, aby se pak v dospělosti věnoval práci atletického funkcionáře. 
Rozsáhlá byla také jeho publikační činnost, zabýval se zejména histo-
rií atletiky v regionu. Jako ústřední rozhodčí atletiky byl celkem u pěti 
světových rekordů. Jeho velkým osobním  přítelem byl hořický rodák 
olympijský vítěz v hodu diskem Ludvík Daněk a bývalá sprintérka Olga 
Oldřichová rozená Šicnerová, která ho v lednu letošního roku uváděla 
do síně slávy ankety Sportovec roku okresu Blansko. Se svým milova-
ným sportem se několik dní před odchodem rozloučil aktivní účastí na  
pražském halovém mistrovství v atletice.  Čest jeho památce!

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Blansko - Na přelomu března a 
dubna začíná nový ročník soutěže 
Dívka České republiky 2015.

„Dá se říct, že letošní ročník 
fakticky už začal. V polovině 
ledna jsme totiž spustili webové 
stránky www.divkaceskerepubli-
ky.cz v nové a vylepšené podobě 
a zahájili jsme registraci soutěží-
cích. Do nejužšího organizačního 
týmu také přibyla výrazná posila. 
Na pozici manažerky a koordi-
nátorky pracuje několikanásobná 
vítězka soutěží krásy Denisa Bis-
kupová,“ řekla ředitelka soutěže 
Aneta Kuklínková.

Soutěž Dívky České republiky i 
letos nese podtitul Hledáme sym-
patickou sportující dívku. Přihlásit 
se do ní mohou nejen aktivní spor-
tovkyně, ale i dívky, pro které je 
sport a pohyb přirozenou součástí 
života. Soutěž má dvě hlavní kate-
gorie. Princezna České republiky, 
která je určená pro dívky od 7 do 
9 let, a Dívka České republiky, ve 
které se utkají slečny ve věku od 
16 do 22 let. 

„Princezny budou mít svoje 
základní kolo na akci s názvem 
Dívka České republiky Open, kte-
rá se uskuteční v sobotu 28. břez-

na v hale ASK v Blansku. Tam se 
představí i soutěžící v nepostupo-
vých kategoriích Poupátko a Fra-
jer (věk 3 – 6 let), Hvězdička (věk 
10 – 12 let) a Poupě (věk 13 – 15 
let). Finalistky hlavní kategorie 
budeme hledat nejen 28. března v 
Blansku, ale především na násle-
dujících castinzích, které se usku-
teční v Brně, ve Frýdku-Místku a 
v Praze,“ prozradil Pavel Šmerda, 
který má v soutěži na starosti PR a 
marketing.

Přihlásit se na soutěže Dívka 
České republiky mohou zájem-
kyně nejpozději do 27. 3. 2015. 

Bližší informace a podrobnosti 
najdou na internetových stránkách 
www.divkaceskerepubliky.cz.

Semifi nále soutěže se uskuteční 
v úterý 21. dubna v Hotelu Sla-
dovna v Černé Hoře. Akce vyvr-
cholí fi nálovým večerem, který se 
uskuteční v sobotu 12. září 2015 
v Dělnickém domě v Blansku. 

Termíny a místa castingů: Blan-
sko (hala ASK) – sobota 28. 3. 2015, 
Brno (Kavárna a restaurace Savoy) 
– úterý 31. 3. 2015, Frýdek-Místek 
(Penzion pod Kašnou) – čtvrtek 2. 4. 
2015, Praha (KHF Global) – sobota 
4. 4. 2015.  (zpr, hrr)

Salonek. Pohádkový salonek dětských adamovských umělců byl zahájen 
v pátek ve společenském centru na Komenského ulici. Akce vznikla už 
před dese   lety v návaznos   na Světový den vody, a za ta léta už se 
stala adamovskou tradicí. Loni byla na příklad věnovány padesátému 
výročí povýšení Adamova na město. Letos pro změnu slaví padesá  ny 
Večerníček, a tak bylo téma tvoření jasně dáno. Přehlídka dětských prací 
je každoročně pořádán i jako výtvarná soutěž. Ani letos neměla porota 
lehkou práci, protože se sešlo množství individuálních i kolek  vních pra-
cí autorů z mateřských a základních škol, svou kategorii měla i základ-
ní umělecká škola. Dě   malovaly rozličnými technikami, nechyběly ani 
trojrozměrné práce keramikou počínaje a malovanými leporely konče. 
Ti nejlepší autoři si odnesli ocenění i povzbuzení do další práce. Ty si 
můžete prohlédnout až do 29. března.  (ama)

Zuzanka Auerová s cenami u své práce.  Foto Marta Antonínová Zuzanka Auerová s cenami u své práce.  Foto Marta Antonínová 

O víkendu skončila lyžařská 
sezóna v regionu

Region - Uplynulý víkend udělal definitivní tečku za touto lyžař-
skou sezonou v regionu. V neděli se naposled rozjely vleky ve ski-
areálu v Olešnici. V Hodoníně u Kunštátu si lyžaři užili posledního 
lyžování před čtrnácti dny.

„Sníh bychom sice ještě dokázali udržet delší dobu, ale návštěvníci 
už raději vyhledávají jiné aktivity, třeba kola a inline brusle. Navíc 
kvalita sněhu už není ideální, aby se to lyžařům líbilo,“ uvedl správce 
olešnického skiareálu Jiří Kotlán, který sezonu hodnotí jako dobrou.

V Hodoníně u Kunštátu se naposled lyžovalo předminulou neděli. 
Provozovatel tamního skiareálu Josef Kšica označuje tuto zimu také 
za dobrou. Přinesla podle něj dost mrazivých dnů a nocí a dalo se tak 

zasněžovat.
„Nepřišly ani 

žádné teplot-
ní výkyvy. Tím 
pádem, jak byl sníh 
a bylo i počasí, tak 
samozřejmě byla i 
návštěvnost. Jak-
mile se pak otepli-
lo, tak bylo vidět, 
že návštěvnost kle-
sá, ale to tak bývá,“ 
dodal Kšica.  (moj)Závěr sezóny v Olešnici. Foto Michal ZábojZávěr sezóny v Olešnici. Foto Michal Záboj



JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889, WWW.DEALER.CZ

RENAULT MÉGANE LIMITED
VOZTE SE JAKO FILMOVÁ HVĚZDA

5 LET ZÁRUKA · DVOUZÓNOVÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE · 16˝ DISKY Z LEHKÝCH SLITIN 
Uvedené ceny platí od 1. 3. do 31. 3. 2015 při fi nancování Renault Finance a s bonusem při výkupu starého vozu. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km 
(dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Možnost získat pohonné hmoty v hodnotě 20 000 Kč do nového vozu platí pro klienty, kteří si v období od 1. 3. do 31. 3. 2015 
závazně objednají nový osobní vůz Renault. Platí pro klienty s odběrem jednoho vozu. Podmínky a pravidla jsou dostupné na www.renault.cz. Mégane: spotřeba 3,2–9,4 (l/100 km), emise CO

2
 90–159 (g/km). Vyobrazení vozidel je pouze ilustrativní.

  Renault doporučuje

MÉGANE LIMITED OD 274 900 Kč

MOŽNOST ZÍSKAT POHONNÉ HMOTY V HODNOTĚ 20 000 Kč

www.renault.cz  
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Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě MSSS Města Boskovice. Cílem 
půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které usnadní 
seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat běžné denní 
činnosti života. 

Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí movitých“. 
Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou. 

NABÍDKA:                        

 mechanické vozíky                                                                                           
 chodítka 
 toaletní křesla                                                            
 mechanická a elektrická lůžka 
 sprchové židle 
 sedačky do vany, sprchy 
 nástavce na WC 
 antidekubitní matrace, pomůcky 
 hrazdy k lůžku, jídelní stolečky k lůžku                                            

PROVOZNÍ DOBA: 

 čtvrtek od 7:00 do 15:00 
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě 

 
KONTAKTY: 

Adresa:       Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47, Boskovice 
Kontaktní osoba: Pečinková Andrea, DiS. 
Telefon:  516 455 420, 734 281 709 
E-mail:   pecinkova.msss@boskovice.cz 

                      

Přijeďte strávit příjemný den rybolovem a relaxací k rybníku 
„Semič“ ! ( Sudice u Boskovic )

NENÍ TREBA RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU!
NEMUSÍTE UMĚT CHYTAT RYBY – NAUČÍME VÁS TO!

RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME!
Na tomto místě je zajištěn prodej živých ryb. Využijte této možnos   koupit si 

čerstvou a chutnou rybu, kdykoli budete mít chuť!
Facebook: Rybolov Havelka ORCA

www.rybolovhavelkaorca.cz
VEŠKERÉ INFORMACE NA TEL. – 607 505 277

aneb

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

www.blansko.cz www.pivovarcernahora.czwww.boskovice.czwww.blanensko.cz  www.regionboskovicko.cz

Zahájení turistické sezony 2015
v regionu Moravský kras a okolí

07:30 – 09:30 h Zámek Blansko

Trasy:
9 km –  Ráječko > Rájec-Jestřebí > Černá 

Hora  
(start 08:30–09:30 h)

13 km –  Horní Lhota > Karolín > Rájec-
-Jestřebí  > Černá Hora 
(start 08:00–09:00 h)

20 km –  Blansko > Petrovice > Karolín 
> Rájec-Jestřebí > Černá Hora  
(start 07:30–08:30 h)

Pro pěší trasy 9 a 13 km odjezd autobu-
sů do Horní Lhoty a Ráječka z parkoviště 
u bowlingu v 08:00, 08:30, 09:00 a 09:30 h

Sraz v 09:00 h na parkovišti 
u restaurace Zlatá růže. Odjezd 

autobusu na delší trasu v 09:15 h, 
na kratší trasu v 09:45 h.

Turistické trasy:
5 km –  Býkovice > Černá Hora

10 km –  Dlouhá Lhota > údolí Býkovky 
> Býkovice > Černá Hora

Cyklotrasa:
Boskovice > Černá Hora, 

individuální start 

12:00 – 14:00 h
– sčítání osob pro vytvoření rekordu  
„Nejvíce lidí, kteří absolvovali hřebenovou 
túru“ (lidé, kteří mají s sebou hřeben, nikoliv kartáč)
–  v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak
–  doprovodný program – prezentace novinek v oblasti 

cestovního ruchu na Blanensku a  Boskovicku
–  křest publikace Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku
–  představení turistických novin Vítejte na Boskovicku 

2015
–  půjčovna vozítek Segway
14:30 h  Slavnostní zahájení turistické sezony
15.00 h  Vyhlášení výsledků rekordního pokusu a oce-

nění nejoriginálnějších hřebenů
15.30 h  Losování účastnických kuponů o ceny
16.00 h  rozvoz účastníků autobusy

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

ZAL. 1298

Start z Blanska Start z Boskovic Program na nádvoří 
pivovaru

Kontakt na inzerci: 774 408 399



 středa 25. března 2015 SERVIS, SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 7

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz), Michal Záboj - šéfeditor (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu). 
Inzerce: 777 008 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., tiskárna Novotisk Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá 
autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků v pátek ve 14 hod.

středa 25. březnastředa 25. března

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Peče-
ní a zdobení velikonočních perníčků.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Open Mic vol. 10, folkově laděné setkání 
písničkářů.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: 
Velikonoční inspirace, tvůrčí dílna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Chappie.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení 
pro seniory: Fotograf.
Boskovice v 19.30 hod. Fotograf.

čtvrtek 26. březnačtvrtek 26. března
AKCEAKCE

Blansko – Dům s pečovatelskou službou 
v 16 hod.: Jak zvládat život s člověkem 
s psycho  ckým onemocněním, přednáš-
ka.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 
hod.: Korálkovaná, tvoření, v 15.30 hod.: 
Keramické tvořeníčko pro dě   s rodiči.

Šebetov – Mateřské centrum v 15.30 
hod.: Velikonoční výtvarné dílny.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gunman: Muž na 
odstřel.
Boskovice v 17 hod. Rezistence.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Per-
ný den.

pátek 27. březnapátek 27. března
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: PRO FOR-
MA – výstava fotografi í pardubické skupi-
ny GM 10, vernisáž.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Beseda s 
knihkupkyní a poli  čkou paní Miroslavou 
Němcovou.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Noc 
s Andersenem.
Blansko – Klub Ulita ve 20 hod.: Koncert: 
MONTY (…plnotučné tóny z vinic pod 
Pálavou…).
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: 
Taneční večer, hraje Tom Sawyer Band.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 
hod.: Na králíka, soutěž.

Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 
hod.: Setkání s Milošem Štědroněm a 
hudbou.
Letovice – Galerie Pex v 18 hod.: Jiří Slí-
va – Víno, káva a jazz, vernisáž výstavy za 
účas   autora.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Gunman: Muž na 
odstřel.
Boskovice v 17 hod. Píseň moře.
Boskovice v 19.30 hod. Rezistence.
Šebetov v 19.30 hod. Pohádkář.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Sin Sity: 
Ženská, pro kterou bych vraždil.

sobota 28. březnasobota 28. března
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility v 9 hod.: Dog 
Racing – Agicoursing.
Blansko – Katolický dům v 10 hod.: Bla-
nenský talent – výběrové kolo, soutěž.
Blansko – Náměs   Republiky ve 14.30 
hod.: Závody kočárků.
Klepačov – Restaurace Na Kopci v 7.30 a 
10 hod.: Turis  cký pochod Klepačovská 
bledule.
Letovice – Kulturní dům ve 13 hod.: Veli-
konoční dílna Šárky Trubákové – Kvě  ny 
Glorie.
Vanovice – Kulturní dům v 10 hod.: Veli-

konoční turnaj ve stolním tenise pro míst-
ní neregistrované hráče.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Popelka.
Blansko ve 20 hod. Ghoul. (3D)
Boskovice v 17 hod. Píseň moře.
Boskovice v 19.30 hod. Rezistence. (3D)

neděle 29. březnaneděle 29. března
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Květ-
ná neděle v kostelíku.
Letovice – Kulturní dům v 15.45 hod.: 
Beseda s Laďou Kerndlem.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Laďa 
Kerndl 70, koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Popelka.
Blansko ve 20 hod. Ghoul. (3D)
Boskovice v 17 hod. Píseň moře.
Boskovice v 19.30 hod. Město 44.
Velké Opatovice ve 14 hod. 7 trpaslíků.

pondělí 30. březnapondělí 30. března
AKCEAKCE

Adamov - Do Městského kulturního stře-
diska v Adamově (Opletalova 22) taneč-
ník Jan Onder (vítěz soutěže StarDance s 

Danou Batulkovou a Kateřinou Baďuro-
vou) se svojí taneční partnerkou Lucií Hun-
čárovou. Dopoledne (v 10:45 hodin) se na 
setkání s nimi mohou těšit dě  . Připraven 
pro ně je pořad Taneční hrátky s Honzou 
Onderem. Odpoledne (v 17 hodin) tuto 
dvojici doplní Dana Batulková, herečka a 
taneční partnerka Jana Ondera v soutěži 
StarDance v roce 2008. Kromě povídání o 
soutěži, životě a tančení čeká na návštěv-
níky samozřejmě i několik tanečních uká-
zek. Přijďte, jste srdečně zváni. Rezervace 
vstupenek na telefonu 607 518 104.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: 
Kavárnička – Velikonoční vyrábění.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ghoul.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Les-
ní jahody.

úterý 31. březnaúterý 31. března
AKCEAKCE

Boskovice – Knihovna v 16 hod.: Přednáš-
ka o grafologii.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rezistence. (v původ-
ním znění s  tulky)
Boskovice v 19.30 hod. Gunman: Muž na 
odstřel.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 25. 3., 6:00 - 7:45, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 

- 22:00; Čtvrtek 26. 3., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 21:00 - 22:00; 
Pátek 27. 3., 6:00 - 7:45, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobota 28. 3., 
7:30 - 21:00; Neděle 29. 3., 7:30 - 17:00, 18:00 - 19:00.

BOSKOVICE
Středa 25. 3., 6:30 - 8:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

26. 3., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 27. 3., 6:30 
- 7:50, 11:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 28. 3., 14:00 - 15:00, 
16:00 - 21:00; Neděle 29. 3., 9:00 - 20:00; Pondělí 30. 3., 17:00 - 
20:00; Úterý 31. 3., 10:30 - 16:00, 18:30 - 21:00.

P   

K   

Z  

Koupím dům v Boskovicích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 607 458 508.
Prodám nový, nepoužitý závěsný plynový nekondenzační kotel zn. 

Gepard Protherm, s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 8,5 - 23,3 kW. 
Zn. nevhodný dar, sleva 4 000 Kč. Tel.. 724 256 819.

Nabízím k pronájmu byt 2+1 s balkonem v Boskovicích na ulici 
Na Vyhlídce. Byt je po rekonstrukci. Nájemné 5 000 Kč + inkaso. Tel.: 
733 325 984.

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  

ATLETIKA
29. 3., 11:15 h Brněnská přehrada. Brněnský běžecký pohár.

KOPANÁ
28. 3., 15 h Černá Hora - Bohunice B, I. B. 29. 3., 15 h Ráječko - 

Novosedly, KP. Boskovice - Dobšice, Lipovec - Kunštát, I. A. 
KUŽELKY

28. 3., 15:30 h Blansko B - Ratíškovice.

Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu
u rybníka v Jedovnicích. 

Krásný výhled, výhodná cena.
Tel.: 603 335 384

Mezistátní utkání. O víkendu hos  la blanenská kuželna aktéry mezi-
státního přátelského utkání mezi Českou republikou a Slovenskem. 
Dorostenci, dorostenky i muži využili domácího prostředí k výhře, neu-
spěly jen ženy, v jejichž týmu si odbyla reprezentační premiéru blanen-
ská Zuzana Musilová. Foto Bohumil Hlaváček

Konec ve čtvr  inále. Basketbalistům Sokola Boskovice už sezóna skon-
čila. Ve čtvr  inále byl nad jejich síly B - tým Zlína. V prvním utkání, kte-
ré se hrálo v pátek ve Zlíně, zvítězili domácí 113:78, v sobotní odvetě 
vyhrály Boskovice 83:64. Lepší výsledné skóre poslalo do semifi nále 
béčko Zlína.  Foto Adam Slezák

Dvojice ze Svitávky obhájila 
v turnaji prvenství

St. Pölten, Svitávka - Druhý turnaj čtyř zemí v kolové hostil v sobo-
tu 21. března St. Pölten a mezi desítkou účastníků se představily hned 
tři dvojice ze Svitávky.

První tým ve složení Pavel Vitula/Pavel Richter jel obhajovat vítěz-
ství z minulého turnaje. S přehledem vyhrál svoji skupinu a v semifi ná-
le si poradil s domácím St. Pöltnem. Vyvrcholením turnaje byl pro něj 
fi nálový boj s Přerovem (Filip Váňa/Pavel Přikryl) a vítězství 4:3, které 
do celkového pořadí přineslo dalších 10 bonusových bodů.

Ve druhé skupině všechny ostatní týmy zaskočili mladíci z MO 
Svitávka 3 Roman Staněk, Jiří Hrdlička ml. Ti vyhráli před největ-
šími konkurenty (MO Svitávka 2 3:1, St. Pölten 1 3:2). Semifi nálová 
porážka 5:6 s Přerovem 1 je odsunula do boje o třetí příčku, ale stupeň 
na bedně uhájili výhrou 7:2 s párem St. Pölten 1.

Třetí dvojice Lukáš Fukan, Filip Zahálka v základní skupině těsně 
prohrála s St. Pöltnem 1 2:4 a s MO Svitávka 3/1:3/. V boji o 5. místo 
reprezentanti Svitávky s přehledem porazili Šitbořice 1 6:1 a do celko-
vého pořadí si připsali 6 bonusových bodů.

Celkové pořadí: 1. SC Svitávka 20 b, 2. St. Pölten 1 16 b, 3. MO 
Svitávka 3 14 b, 4. MO Svitávka 2 14 b, 5. Přerov 14 b, 6. Šitbořice 12 
b, 7. Kolárovo 6 b, 8. St. Pölten 2 4 b, 9. Šitbořice 2 4 b, 10. Baj 4b, 11. 
Schwechat 0 b.  (les)

Blanensko a Boskovicko - 
Závěrečné kolo potvrdilo nadvlá-
du Lokomotivy Brno, která si 
poradila s Kuřimí a odsunula ji 
na třetí místo. Lokomotiva ztrati-
la v celé sezóně jen dva body za 
remízu s Vyškovem a zaslouženě 
postoupila do KP I.

Zápas o druhé místo mezi Vyš-
kovem a Tišnovem dopadl lépe 
pro hosty z Tišnova. Vyhráli neče-
kaně lehce 6:2.

Napínavější boje nabídly zápa-
sy mezi družstvy z druhé poloviny 
tabulky. Nejhorší výchozí pozici 
měla Rudice, její soupeř z Bosko-
vic dorazil ale v prořídlé sestavě s 

pouhými třemi hráči základu a tak 
domácí Rudice zvítězila a zakon-
čila soutěž s osmi body na kontě.

Sloup se s Lipovcem roze-
šel smírně, Lipovci bod stačil k 
potvrzení pátého místa, Sloup se 
srovnal s Rudicí na osmi bodech. 
V posledním zápase hostilo Jevíč-
ko družstvo Blanska. Domácí se 
rozloučili se soutěží důstojně a 
vyhráli, Blansko se tak stalo třetím 
týmem s osmi body.

Pořadí na 7. až 9. místě muse-
lo určit až pomocné hodnocení v 
podobě skóre, respektive druhé 
pomocné hodnocení rozhodující 
na základě vyššího počtu vyhra-

Šachový KP II. tř. byl dohrán

ných partií. Tabulka se ještě může 
změnit, pokud Blansko uspěje s 
odvoláním ohledně nesehraného 
zápasu s Vyškovem. Vše ovšem 
nasvědčuje tomu, že se nic tako-
vého nestane a kontumace 8:0 ve 
prospěch Vyškova zůstane v plat-
nosti.

TJ Sloup - ŠK Garde Lipo-
vec C 4:4, MKS Vyškov B - ŠK 
Sokol Tišnov 2:6, Sokol Rudice 
- Makkabi Boskovice 5,5:2,5, 

ŠK Jevíčko - ASK Blansko 5:3, 
ŠK Lokomotiva Brno D - ŠK 
Kuřim B 5:3.  (les)
 1.  Lok. Brno D  9 8 1 0 50.5 25
 2.  Tišnov 9 6 1 2 41.0 19
 3.  Kuřim B 9 6 0 3 40.5 18
 4.  Vyškov B 9 4 3 2 39.5 15
 5.  Lipovec C 9 3 4 2 38.0 13
 6.  Boskovice 9 3 0 6 32.0 9
 7.  Rudice 9 2 2 5 31.5 8
 8.  Sloup 9 2 2 5 31.5 8
 9.  Blansko 9 2 2 5 28.0 8
 10.  Jevíčko 9 1 1 7 27.5 4

Letovice - Přesně podle před-
pokladů skončila sobotní utkání 
volejbalistů Sokola Letovice. B 
- tým Šlapanic, který je v tabul-
ce na posledním místě se sice 
snažil, na domácí ale nestačil.

TJ Sokol Letovice - Sokol 
Šlapanice u Brna B 3:0 (21, 20, 
19) a 3:0 (21, 23, 13).
 1.  Šlapanice A 32 26 5 0 1  94:24 88
 2.  Žabovřesky 34 23 1 2 8 84:41 73

 3.  Znojmo 34 20 1 3 10 75:52 65
 4.  Ingstav 36 15 8 3 10 79:66 64
 5.  Vyškov 34 15 2 4 13 66:57 53
 6.  Brno - jih 36 13 5 3 15 69:71 52
 7.  Letovice 34 10 3 3 18 54:72 39
 8.  Tišnov 34 8 2 6 18 50:81 34
 9.  Holubice B 34 5 3 5 21 42:88 26
 10.  Šlapanice B 32 3 2 3 24 26:87 16

Závěrečné dvojkolo hrají 
Letovice tuto sobotu v Žabovřes-
kách.  (les)

Vítězné domácí loučení

FOTBAL
KP – Bzenec – Ráječko 3:1 

(0:0), Mičko.
 1.  Bohunice   16  12  3  1  43:9  39
 2.  Mor. Slavia   16  12  2  2  50:17  38
 3.  Bzenec   16  11  3  2  42:22  36
 4.  Sparta Brno   16  11  2  3  43:14  35
 5.  Ráječko   16  8  3  5  37:26  27
 6.  Bystrc   16  7  6  3  32:26  27
 7.  Rousínov  16  8  1  7  35:33  25
 8.  Ivančice   16  7  3  6  29:24  24
 9.  Novosedly   16  5  3  8  20:36  18
 10.  Mor. Krumlov   16  5  2  9  15:20  17
 11.  Znojmo   16  4  4  8  19:34  16
 12.  Bosonohy   16  3  4  9  24:39  13
 13.  Dubňany   16  4  1  11  19:41  13
 14.  Vojkovice   16  3  4  9  16:38  13
 15.  Kuřim   16  3  2  11  23:49  11
 16.  Jevišovice   16  2  3  11  20:39  9

KUŽELKY
2. liga mužů, sk. B - 20. kolo: 

Horní Benešov - KK Blansko 
5:3 (3186:3161). Černý - Flek 
Jakub 1:3 (524:542), Čuba - Flek 
Roman 2:2 (561:524), Pečinka 
- Honc 0:4 (479:542), Skopalík 
- Pliska 4:0 (530:471), Petřek 
- Flek Miroslav 2:2 (535:539), 
Kubeša - Havíř 2:2 (557:543).
 1.  Jihlava  20  16  1  3  122,0:38,0 33
 2.  Vyškov  20  13  2  5  97,0:63,0 28
 3.  Rosice  20  13  1  6  98,5:61,5 27
 4.  Třebíč  20  12  0  8  91,0:69,0 24
 5.  Zábřeh  20  11  0  9  81,0:79,0 22
 6.  Blansko  20  9  1  10  80,0:80,0 19
 7.  Vracov  20  8  2  10  73,5:86,5 18
 8.  Husovice B  20  8  0  12  69,5:90,5 16
 9.  H. Benešov  20  7  2  11  66,5:93,5 16
 10.  Opava  19  6  2  11  61,0:91,0 14
 11.  Přerov  20  5  3  12  64,0:96,0 13
 12.  Přemyslovice  19  4  0  15  48,0:104,0 8

JMKP1 sever - 22. kolo: KK 
Blansko C - KK Orel Telnice B 
5,5:2,5 (2500:2452). 

Musil - Ondrůj 2:0 (434:388), 
Žitník - Pokorný 1:1 (411:432), 
Musilová - Hrazdíra 0:2 
(399:422), Musilová - Zajíček 
1:1 (449:413), Hédl - Časta 1:1 
(407:407), Lukáč - Doušek 1:1 
(400:390).

 1.  Rosice B 22 17 1 4 118,0:58,0 35
 2.  Ivančice  22 17 0 5 116,5:59,5 34
 3.  MS Brno C 22 15 0 7 106,0:70,0 30
 4.  Židenice 22 12 4 6 104,5:71,5 28
 5.  Husovice D 22 12 2 8 98,5:77,5 26
 6.  Žabovřesky 22 13 0 9 98,0:78,0 26
 7.  Ivančice B 22 9 3 10 89,0:87,0 21
 8.  Veverky 22 10 0 12 83,0:93,0 20
 9.  Kometa 22 10 0 12 80,5:95,5 20
 10.  Telnice B 22 8 2 12 76,0:100,0 18
 11.  Židenice B 22 8 2 12 73,5:102,5 18
 12.  Rosice C 22 5 2 15 68,5:107,5 12
 13.  Devítka 22 3 4 15 65,0:111,0 10
 14.  Blansko C 22 4 2 16 55,0:121,0 10

STOLNÍ TENIS
1. liga žen - 21. kolo: Sokol 

Nusle Praha B - KST GMC Blan-
sko 2:8, SKST Dubňany - SF SKK 
EL Niňo Praha 3:7, SKST Hodo-
nín B - Slovan Bohnice 10:0 wo. 
22. kolo: SKST Vlašim B - KST 
GMC Blansko 4:6, SKST Hodonín 
B - SF SKK EL Niňo Praha 5:5.
 1.  Hodonín B 22 18 2 2 158:62 60
 2.  EL Niňo 22 16 5 1 150:70 59
 3.  Blansko 22 18 1 3 153:67 59
 4.  Vlašim B 22 13 2 7 123:97 50
 5.  Slavoj Praha 22 10 4 8 120:100 46
 6.  Dubňany 22 10 2 10 108:112 44
 7.  Hr. Král. B 22 10 2 10 122:98 44
 8.  Bohnice 22 10 2 10 106:114 42
 9.  Líšeň 21 7 0 14 83:127 35
 10.  Nusle B 21 4 3 14 85:125 32
 11.  Děčín 22 2 3 17 65:155 28
 12.  Ústí n.O. 22 0 0 22 37:183 22

2. liga mužů, sk. C - 21. kolo: 
TJ Sokol Borová - KST Blansko 
10:3. 22. kolo: Exiteria KST Jese-
ník - KST Blansko 10:0.
 1.  Borová 22 20 1 1 217:103 63
 2.  Hostinné 22 19 2 1 214:86 62
 3.  Ostrava C 22 14 1 7 174:121 51
 4.  Havířov C 20 14 2 4 172:115 50
 5.  Jeseník 22 10 3 9 160:157 45
 6.  Nový Jičín 20 11 0 9 161:135 42
 7.  Blansko 22 8 1 13 127:176 39
 8.  MS Brno C 20 9 0 11 143:159 38
 9.  Orlová B 21 6 2 13 135:167 35
 10.  MS Brno B 20 6 1 13 123:169 33
 11.  Choceň B 21 1 3 17 100:202 26
 12.  Vracov 22 0 2 20 82:218   24



B  H

Blansko - Úvodní jarní divizní 
zápas nepřinesl bůhvíjakou podí-
vanou. Tři body ale Blansko proti 
Tasovicím vybojovalo a posunulo 
se v tabulce o tři místa nahoru. 

FK Blansko – TJ Sokol Taso-
vice 2:0 (1:0). Branky: 20. Grom-
ský, 77. Zouhar T. Blansko: Juran 
– Fousek R., Šplíchal (26. Šural), 
Bubeníček, Müller - P. Fousek, 
Šíp - Gromský, Doležel (90. Zou-
har M.), Nečas (80. Jarůšek) - T. 
Zouhar. Trenér: Michal Kugler. 
Diváků: 243. 

Po úvodní oťukávané zahřmělo 
ve 20. minutě. Zouhar poslal míč 
do křídla Doleželovi, ten našel 
na zadní tyči Gromského a agilní 
bek neprováhal, když nadvakrát 
prostřelil Šebelu – 1:0. O pět 
minut později přišel nepříjemný 
moment, když si Šplíchal natáhl 
sval a musel střídat. Ve zbytku 
půle se nic podstatného neudálo. 
Po změně stran mělo Blansko 
více ze hry. Dvakrát se octl v šan-
ci Doležel, v 59. minutě z toho 
byla tyčka. O čtvrt hodiny pozdě-
ji si hosté téměř dali vlastní gól. 
Skóre se změnilo až o tři minuty 
později, Tomáš Zouhar šel neo-
hroženě za dlouhým nakopnutým 
míčem a stihl přelobovat i za cenu 
nepříjemného kontaktu tasovické-
ho gólmana – 2:0. V závěru ještě 
po Doleželově průniku orazítko-
val Šíp tyč.
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Jarní premiéra Blansku 
vyšla. Body zůstaly doma

Hokejisté Minervy 
do finále neprošli

Další výsledky: Otrokovice - 
Vrchovina 0:0, Rosice - Bystřice 
nad Pernštejnem 0:0, Uherský 
Brod - Hodonín 0:0, Velké Mezi-
říčí – Napajedla 3:0 (2:0), Havlíč-
kův Brod – Polná 3:1 (1:1), Žďár 
– Mutěnice 3:1 (2:0), Stará Říše 
– Pelhřimov 1:1 (1:0).

 1.  V. Meziříčí 17 12 4 1 44:10 40
 2.  Havl. Brod  17  10  3  4  34:27  33
 3.  Otrokovice  17  8  6  3  28:19  30
 4.  Bystřice 17  8  5  4  30:22  29
 5.  Stará Říše   17  8  3  6  18:20  27
 6.  Vrchovina  17  8  2  7  22:19  26
 7.  Hodonín  17  7  3  7  26:20  24
 8.  Rosice  17  5  8  4  23:17  23

 9.  Mutěnice  17  7  1  9  23:34  22
 10.  Polná  17  4  7  6  30:25  19
 11.  Žďár n.S. 17  5  3  9  19:19  18
 12.  Blansko  17  4  6  7  16:30  18
 13.  Tasovice  17  5  3  9  15:29  18
 14.  Pelhřimov 17  4  5  8  17:29  17
 15.  Uh. Brod  17  3  6  8  15:27  15
 16.  Napajedla  17  4  3  10  18:31  15

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Boskovice, Uničov - Jihomo-
ravská hokejová konference už 
zná fi nalisty play-off. Jsou jimi 
celky Velké Bíteše a Uničova.

Velké Bíteši stačily k postupu 
dva zápasy, když nejdříve vyhrála 
v Šumperku 2:3 po prodloužení, 

v domácí odvetě pak svého sou-
peře porazila 6:3.

Ve druhém semifi nále se střetly 
týmy Boskovic a Uničova.

Boskovice - Uničov 2:1 (1:0, 
0:0, 1:1), Holub, Skácel.

Ve 13. minutě šel domácí celek 

BOSKOVICKÉ  
BĚHY

1. května 2015

Běh za sedmizubým hřebenem
 

REGISTRACE SPUŠTĚNA!

www.boskovickebehy.com

Boskovice - Přípravy na šestý ročník Boskovických běhů, které odstartují na Masarykově náměstí v Bos-
kovicích v pátek 1. května, vrcholí. Výhodně se zaregistrovat do závodu můžete jen do 31. března 2015. 
Pro všechny zájemce připravili pořadatelé letos novinku – generálku na Boskovické běhy. Při generálce 

Boskovice běhají s námi!

bude zajištěno otevření celé trati včetně úseků jinak nepřístupných. K nim patří zejména zámecká zahrada a 
vlastní zámek Boskovice. Pokud máte tedy chuť zjistit, jak jste na tom s přípravou necelé tři týdny před star-
tem, přijďte v sobotu 11. dubna ve 14 hodin na Masarykovo náměstí v Boskovicích, odkud bude hromadný 
start všech zúčastněných. Vzhledem k zajištění dobré organizace a maximální bezpečnosti běžců potřebují 
pořadatelé vědět alespoň přibližný zájem. Proto žádají všechny, kteří se chtějí této generálky zúčastnit, aby 
svůj zájem nahlásili na FB profi lu /BoskovickeBehy (je tam vytvořena událost pro tuto akci a tam potvrdit 
„Zúčastním se“) nebo napsat na e-mail: parma@boskovice.cz.

Na FB profi lu Boskovických běhů také až do konce března probíhá soutěž o nejlepší běžecké příběhy. 
Na webu Boskovických běhů najdete pokyny k této soutěži, přehled všech soutěžních „Příběhů běžců“, 
představení porotců, jejich příběhů a cen, které do soutěže věnují. Tak neváhejte – každý běžec má přece 
svůj příběh!

Podrobné informace a program 6. ročníku Boskovických běhů najdete na www.boskovickebehy.com. 
 o.s. Sportuj s námi

 Foto Vladimír Friš Foto Vladimír Friš

do vedení, které vydrželo více 
než třicet minut. Ve 46. minutě 
využily Boskovice jednu z mnoha 
přesilovek, střelu Surého od mod-
ré tečoval do soupeřovy branky 
Skácel. V 58. minutě hosté také 
v přesilové hře snížili, k vyrovná-
ní jim však nepomohlo ani odvo-
lání brankáře.

Uničov - Boskovice 6:4 (2:1, 
1:3, 3:0), Skácel, Tůma, Hnilič-
ka, Lysoň.

V sedmé minutě šli hosté 
v přesilovce do vedení, domácí 
odpověděli naprosto stejně o pět 
minut později. Ve 14. minutě se 
Uničov po bleskurychlém kontru 
dostal do vedení. V první minu-
tě druhé části domácí navýšili 
vedení, ale zbytek třetiny patřil 
střelecky hostům, kteří obrátili 
stav utkání ve svůj prospěch. Dvě 

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

rychlé branky Uničova ve 48. a 
49. minutě znamenaly další obrat, 
šestou branku Uničov při power-
play Boskovic.

Boskovice - Uničov 2:6 (0:1, 
1:2, 1:3), Blaha, Karný.

Uničov byl v tomto utkání her-
ně lepší, oba týmy měly problém 
s proměňováním šancí. V prv-
ní třetině se pod jedinou branku 

podepsala chyba domácí obrany, 
ve druhé části celek Boskovic 
vyrovnal, ale jeho radost měla 
velice krátké trvání. Hosté se 
rychle dostali znovu do vedení, 
které navýšili 5 vteřin před kon-
cem.

Závěrečná třetina nabídla více 
než dvěma stovkám diváků velký 
tlak Boskovic, skvělý výkon hos-

tující brankáře a rychlé, úspěšné 
brejky hostů. Za stavu 2:4 dvě 
minuty před koncem odvolali 
domácí brankáře, ale Uničov zno-
vu trestal, šestá branka hostů už 
neměla na nic vliv.

Pro tým Boskovic tak sezóna 
defi nitivně skončila, Uničov hraje 
ve středu doma první fi nále s Vel-
kou Bíteši.  Lubomír Slezák

Hodonín - Skoro všichni boskovičtí plavci se v sobotu ráno vydali 
autobusem do Hodonína, kde v místním pětadvacetimetrovém bazénu 
předvedli svoji aktuální formu na Velké ceně Hodonína. Boskovický oddíl 
tentokrát vyslal na jih Moravy i svoje nejmladší plavce, kteří ukázali, že v 
Boskovicích roste velmi silná plavecká skupina. Všichni, přestože bojova-
li s velikou trémou, zaplavali své osobní rekordy. Odměnou jim byly místa 
na stupních vítězů a medaile na krku. V Hodoníně to dokázali Anna Ryša-
vá, Vladěnka Svobodová, Terezka Trubelja, Ondra Ščudla, Jáchym Ryšáv-
ka, Marek Vitouch, Barbora Tlamková, Martin Lepka, Filip Skřička.

Nezklamali ale ani starší boskovičtí plavci a potvrdili, že patří v okrese 
k nejlepším. Zúročili tak hodiny tvrdé dřiny při každodenním tréninku. 
I při silné konkurenci ukázali svoji bojovnost a skutečnost, že umí v závo-
dě zatnout zuby a poprat se s délkou trati na výbornou. Cenné kovy si v 
hodonínské vodě vyplavali Andrea Husovská, Zuzka Vorlová, Filip Tlam-
ka, Jakub Beneš, Emma Ryšávková, Filip Horák, Martin Kopáček, Kuba 
David a Adriana Horňová.  (les)

Boskovičtí plavci 
bodovali v Hodoníně

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák
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