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Blansko - V Blansku začne 
dlouho očekávaná rekonstrukce 
hlavního silničního průtahu měs-
tem. Stavební práce na ulicích 
Poříčí, Vodní a Svitavská dohro-
mady potrvají půl roku. 

Řidiči se tak muse-
jí smířit s četnými 
dopravními omeze-
ními. Některé úse-
ky v centru Blanska 
stavba úplně uza-
vře, jinde se změní 
v jednosměrky. Doprava se bude 
odklánět po objízdných trasách. 

„Je to složitá akce, která od dub-
na do října zhorší kvalitu života 
obyvatel. Chtěl bych proto požádat 
o jejich maximální tolerantnost a 
shovívavost,“ prohlásil blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD) s tím, 
že veškeré informace o stavbě na-
jdou zájemci na městských inter-
netových stránkách.
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Tradice: do ulic Blanska vyrazí klapači
Blansko - Na Velký pátek 

a Bílou sobotu se bude Blanskem 
ozývat klapání. Do ulic města se 
totiž vydají blanenští skauti, kte-
ří nahradí zvony, které na Zelený 
čtvrtek odletěly do Říma. Tradici 
klapání obnovili v Blansku v loň-
ském roce, letos projde průvod 
městem hned třikrát.

„Klapání má připomínat zvuk 
kladiv při křižování Ježíše Kris-
ta. O obnovení tradice v Blan-
sku jsme uvažovali několik let. 
Jedním z problému bylo sehnat 
dostatek klapaček. To se nám ale 

Ulice Poříčí a Vodní 
v Blansku se na dva 

měsíce uzavřou

Jeskyně se zavírají
Punkevní jeskyně 
mají před sebou 
další odstávku. 
Potrvá celý 
duben.

Více na straně 2

Zámky zvou turisty
Přehled novinek, 
které jsou pro 
turisty připravené 
na památkách 
v regionu.

Více na straně 5

Krajský fotbal
Boskovice začaly 
jaro úspěšně, 
doma získaly tři 
body. Blansko 
v Hodoníně padlo.

Více na straně 8

Trofeje. Sál městysu v Černé Hoře hos  l o víkendu tradiční Chovatelskou přehlídku trofejí okresu  Blansko. 
Myslivci na ní veřejnos   ukázali výsledky uplynulé lovecké sezony. 
Více na straně 2 a www.zrcadlo.net.  Foto Michal Záboj

KAŽDÝ DEN 
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Loňské klapání. Foto Michal ZábojLoňské klapání. Foto Michal Záboj

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Letovice - Letovičtí radní 
odvolali ředitele tamního měst-
ského kulturního střediska Jiřího 
Palána. 

Důvodem k tomuto kroku 
zřejmě bylo policejní vyšetřo-
vání kvůli zpronevěře, kterému 
bývalý šéf kultury teď podle vše-
ho čelí.

Jiřího Palána z postu ředitele 
kulturního střediska rada města 
odvolala ve čtvrtek 19. března. 
Důvody, které k tomu vedení 
města vedly, letovický starosta 
Vladimír Stejskal (ODS) odmítl 
komentovat.

„Mohu pouze říct, že rada 
minulý čtvrtek rozhodla o odvo-
lání ředitele z funkce a k pondělí 
23. března pověřila dočasným 
vedením kulturního střediska 
jeho zaměstnankyni Pavlu Bartá-
kovou,“ konstatoval starosta.

Získat vyjádření Jiřího Palána 
se zatím Zrcadlu nepodařilo. 

K jeho odvolání ale mohlo vést 
vyšetřování, které teď policie ve 
spojitosti s letovickou kulturou 
vede. Zda v něm figuruje býva-
lý ředitel, ale policejní mluvčí 
nepotvrdil.

„Ve spojitosti s Městským kul-

turním střediskem v Letovicích 
jsme zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření z trestného 
činu zpronevěry. Je to ve stádiu 
prověřování,“ uvedl blanenský 
policejní mluvčí Petr Nečesá-
nek.

První informace o tom, že se 
policie zajímá o hospodaření 
Městského kulturního střediska 
v Letovicích, se objevily už loni 
na konci léta. Palán měl prý ve 
vedení organizace učinit několik 
chybných kroků, kvůli kterým dal 
letovický starosta podnět k pro-
šetření.  Dokončení na str. 2

Letovickou kulturu prověřuje 
policie, radní odvolali ředitele

Myslivci v Černé Hoře přes 
víkend vystavovali trofeje

První omezení přijdou hned od 
středy prvního dubna. Úplně se 
uzavřou ulice Poříčí a Vodní od 
křižovatky u Kauflandu po kru-
hový objezd v centru. 

„V tomto úseku se bude pro-
vádět odfrézování vozovky 
a pokládka nových vrstev. Od 

křižovatky na Sportovní ost-
rov po kruhový objezd se bude 
pokládat vrstva gumoasfaltu a 
tím dojde ke snížení hlučnosti. 
Samotná křižovatka na ostrov se 
opravovat zatím nebude,“ upřes-
nila Eva Zouharová z blanenské 
správy a údržby silnic.

Uzavírka Poříčí a Vodní potr-
vá do konce května. Objížďka 
povede od Boskovic přes ulice 

Na Řadech, Bezručova, náměstí 
Republiky na Svitavskou. 

Od prvního dubna začnou 
práce také ve Svitavské ulici. 
Stavební firma tam bude vymě-
ňovat vodovodní potrubí a pří-
pojky k nemovitostem. Doprava 
tam bude vedena jednosměrně 

ve směru na Brno. 
Vjezdy do nákupních 
center na straně řeky 
Svitavy nebudou 
stavbou omezeny. 
Objízdná trasa pove-
de přes Masarykovu 

ulici, Seifertovu a Bezručovu. 
Výměna povrchu na Svitav-

ské ulici přijde na řadu nejdříve 
v červnu. Až do konce stavby se 
tam počítá s jednosměrným pro-
vozem ve směru na Brno. „Ulice 
bude úplně uzavřena jen o něk-
terých víkendech kvůli poklád-
ce finální vrstvy,“ podotkla Eva 
Zouharová.  Dokončení včetně 
 plánku na str. 4

Je to složitá akce, která od dubna do 

října zhorší kvalitu života obyvatel.

 Ivo Polák, starosta města Blanska

Ženu připravil o statisíce
Bukovinka - Blanenští policisté vyšetřují devětadvacetiletého muže 

z Bukovinky, který svou o tři roky starší partnerku připravil o bezmála 
čtyři sta tisíc korun. Údajný podvodník ženě namluvil, že potřebuje 
peníze na koupi pozemků a několikrát také bez jejího vědomí vybral 
desetitisícové částky z bankomatu. „Že vše není v pořádku, nešťastnice 
pochopila, jakmile u dveří zazvonil exekutor. Následně se dozvěděla, 
že proti jejímu partnerovi je vedeno devatenáct exekučních řízení,“ 
uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že muži teď 
hrozí až pětileté vězení.  (moj)

Hledají se exponáty k výročí 
povýšení Blanska na město
Blansko - Galerie Jonáš v Blansku připravuje na květen výstavu ke 

110. výročí povýšení Blanska na město. Podílet se na ní může také 
nejen blanenská veřejnost. Autoři výstavy hledají k zapůjčení exponáty 
dokumentující proměny životního stylu ve městě od roku 1905 do roku 
1950 i předměty spjaté s blanenským průmyslem a živnostmi. Bližší 
informace podá Pavel Svoboda, tel. 606 221 772.  (moj)

podařilo vyřešit díky Masaryko-
vě střední škole Letovice, kde 
učím. Klapačky vyrobili tamní 
učni. V loňském roce jsme jich 
měli třicet, letos to bude celkem 
čtyřiapadesát,“ popsal vedoucí 
Skautského střediska Světla Jan 
Pořízek s tím, že klapačky jsou 
věrnými kopiemi té, která se 
našla na starém Blansku a jsou na 
ní uvedené roky 1892 a 1934. 

Na rozdíl od loňského roku 
vyjdou letos klapači do ulic 
Blanska hned třikrát. Na Velký 
pátek v patnáct hodin a po večer-
ních obřadech ve 20.15 hodin 
a v sobotu v 7.30 hodin. 

„Zatímco v pátek budeme 
klapání zajišťovat sami, v sobo-
tu je zvaná veškerá blanenská 
veřejnost. Trasa bude stejná jako 

v loňském roce. To znamená, že 
vyjdeme od kostela sv. Martina 
a půjdeme přes Rožmitálovu uli-
ci, po Wanklově náměstí, kolem 
hotelu Dukla, projdeme kolem 
zámku a přijdeme na hřbitov. 
Poté se budeme vracet po Bez-
ručově ulici, kolem radnice zpět 
ke kostelu. Celá obchůzka trvá 
asi hodinu a čtvrt,“ doplnil Jan 
Pořízek.

Podle tradice přestávají zvony 
v kostelech zvonit na Zelený čtvr-
tek, kdy takzvaně odletí do Říma. 
Jejich zvuk pak až do Bílé soboty 
nahrazují právě klapačky a řehtač-
ky. V Blansku se podle pamětníků 
klapávala ještě po druhé světové 
válce, poté se tradice přerušila až 
do loňského roku, kdy ji obnovili 
tamní skauti.  Radim Hruška

Nadšenci 
uklidí okolí 

vodních toků 
v regionu

Region - Dobrovolníci se  nad-
cházející sobotu vydají uklízet 
okolí vodních toků v regionu  
a přehrady Křetínky. Zúčastní 
se úklidové akce My pro vodu 
– voda pro nás, kterou pořádá 
Povodí Moravy. 

Úklid břehů bude probíhat na 
celkem sedmapadesáti místech 
v kraji. Všem dobrovolníkům 
zajistí zaměstnanci Povodí Mora-
vy pracovní pomůcky, drobné 
občerstvení a odvezou nasbíraný 
odpad. 

V našem regionu se akce ode-
hraje v sobotu 4. dubna. U pře-
hrady Křetínky je sraz v 9 hod. 
na pláži pod Vranovou, tok říčky 
Běla v Boskovicích se bude uklí-
zet od 9 hodin, sraz je u Arboreta 
Šmelcovna. Uklízet se bude také 
řeka Svitava, a to v úsecích Svi-
távka – Lhota Rapotina, v Blan-
sku a v Adamově. Dobrovolní-
ci se zaměří také na Sebránek 
a Semíč ve Svitávce.

„Všichni zájemci, kteří by se 
do této úklidové akce chtěli zapo-
jit, jsou srdečně zváni. Doporuču-
jeme kontaktovat Povodí Moravy 
předem, a to e-mailem na adresu 
tomickova@pmo.cz nebo tele-
fonicky na mobil 606 044 895,“ 
uvedla mluvčí Povodí Moravy 
Gabriela Tomíčková. 

Podrobný rozpis úseků včet-
ně časů a místa srazu najdete na 
www.zrcadlo.net. Bližší informa-
ce naleznete také na webových 
stránkách www.pmo.cz, kde jsou 
navíc zveřejněny mapy jednotli-
vých úseků. (hrr)



 Foto Jiří Hebelka Foto Jiří Hebelka

 středa 1. dubna 2015 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strana 2

Punkevní jeskyně mají 
před sebou další odstávku
M  Z

Moravský kras - Turistům se 
na měsíc zavírají Punkevní jes-
kyně. Na prohlídku podzemí se 
nedostanou celý duben. Odstávku 
si vyžádala stavba nové provozní 
budovy.

Do Punkevních jeskyní se náv-
štěvníci nedostanou od prvního 
dubna do posledního dubna. Pro-
voz pak zahájí znovu od květ-
na. Přestávka souvisí se stavbou 
nového objektu před vchodem do 
podzemí. 

„Hrubá stavba budovy už stojí. 
Teď se instaluje vnitřní vybavení 
a dělají se vrty pro tepelná čerpa-
dla. Začne se také upravovat pří-
staviště. Vymění se i bezpečnost-
ní síť nad ní, která pochází z roku 
1996,“ upřesnil vedoucí Správy 
jeskyní Moravského krasu Jiří 
Hebelka. 

Stavební fi rma už také rozbag-
rovala silnici, která k jeskyním 
vede od Skalního Mlýna. Do 
výkopů se bude pokládat nové 
vedení inženýrských sítí. Kvůli 
tomu byly posledních čtrnáct dnů 
Punkevní jeskyně přístupné jen 
lanovkou nebo pěšky. 

„Tento stav potrvá zřejmě ješ-
tě prvních čtrnáct dnů v květnu,“ 
podotkl vedoucí správy jeskyní 
s tím, že až do odvolání se do 
podzemí nedostanou také vozíč-
káři. 

Prvního května se naplno roz-

K
SVINOŠICE – Zloděj ukradl dvě borovice. Škodu nejméně dva-

náct tisíc korun způsobil dosud neznámý zloděj majiteli pozemku ve 
Svinošicích. Na jeho parcele porazil dvě vzrostlé borovice a uřezal 
vršky dvacítky jehličnanů. Dřevo si neznámý pachatel odvezl. Teď mu 
hrozí až jeden rok vězení. 

ADAMOV – Senior napadl svou věřitelku. Z přestupku pro-
ti občanskému soužití se teď bude zodpovídat sedmdesátiletý muž z 
Adamova. Během rozhovoru se svou známou totiž neudržel své emoce 
na uzdě, nevybíravě jí nadával a dokonce ji napadl. „Konfl ikt zřejmě 
zapříčinila rozprava o penězích, které si senior od ženy před časem 
vypůjčil. Vzájemný dialog tak během okamžiku přerušily slovní urážky 
a vulgarismy nejhrubšího zrna. Při následné potyčce nešťastnici poško-
dil brýle a roztrhl řetízek na krku,“ popsal blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek. 

BOSKOVICE – Ze sklepa zmizelo kolo. Zatím neznámý zloděj 
v pondělí vykradl sklep v jednom z bytových domů v Boskovicích. 
Pachatel nejprve páčidlem rozbil plastový rám vstupních dveří a pak 
rozlomil zámek u jedné ze sklepních kójí. Odtud si odnesl zánovní 
jízdní kolo v hodnotě asi dvanáct tisíc korun.  (moj)

Učitelé sloupské základní školy 
zasedli do lavic. Učili je deváťáci

jede letošní sezona také v ostat-
ních čtyřech zpřístupněných 
jeskyních Moravského krasu. 
Balcarka, Výpustek, Kateřinská 
a  Sloupsko-šošůvské jeskyně 
budou mít otevřeno každý den a 
přibude také vstupů. Stavba nové 
provozní budovy u Punkevních 

jeskyní, která přijde na asi pade-
sát milionů korun, byla zahájena 
loni v létě. Turistům začne sloužit 
letos v září. Nový objekt oproti 
bývalému nabídne velkou vstupní 
halu pro návštěvníky, lepší zázemí 
pro personál a také třeba veřejné 
záchodky v suterénu.

Punkevní jeskyně, kde náv-
štěvník zavítá na dno propasti 
Macocha a absolvuje plavbu po 
podzemní říčce Punkvě, jsou nej-
navštěvovanějšími v Moravském 
krasu i v celé České republice. 
Každoročně do nich zavítá kolem 
dvou set tisíc turistů. 

P ...

Myslivci v Černé Hoře přes 
víkend vystavovali trofeje

Sloup - Ve čtvrtek 26. března 
se žáci ve Sloupě do školy těši-
li. Byla totiž opět po roce u pří-
ležitosti Dne učitelů „škola naru-
by“. Učitelé se stali žáky, zasedli 
do lavic a jejich funkci vykonáva-
li deváťáci. 

Cizí návštěvník by se hod-
ně podivil. Učitelé a učitelky 
v barevných pruhovaných podko-
lenkách, v roztrhaných džínách, 
s rozpustilými culíky nebo kšil-
tovkou na hlavě. Naproti tomu 
deváťáci v oblecích a deváťačky 
v přiléhavých kostýmcích. 

Po vstupu do třídy a dotazu, 
kde je paní učitelka, všechny děti 
ukazují na slečnu z deváté tří-
dy. „Tady!“ volají jednohlasně. 
Ta právě od dětí vybírá lístečky 
s mluvnickým cvičením, aby je 
s kolegou mohli opravit. A dětem 
zadává další úkol: běhací diktát. 

„Neopisuj!“ zlobí se žákyně 
páté třídy na svou „spolužačku“, 
za normálních okolností učitel-
ku. Děti totiž mohou v tento den 
svým učitelům tykat. Nedělá jim 
to vůbec žádný problém. „Paní 
učitelka chtěla ode mě opisovat, 
ale já jsem jí to nedovolila,“ hlásí 
Eliška Vymyslická. 

Také v první třídě mají děti 
pestrý program. „Dneska je to 

tady opravdu legrační. Naše paní 
učitelka Eva Turčanová předstírá, 
že nic neumí,“ líčí nadšeně prv-
ňáček František Hasoň. A jak se 
cítí slečna učitelka? „Na tento 
den jsem se těšila, ale trošku jsem 
se bála, že ta cvičení, která mám 
nachystaná, děti nebudou zvládat. 

Ale zvládly to v pohodě,“ říká 
deváťačka Monika Slaná. Připra-
vovala se asi týden tím způsobem, 
že chodila za třídní učitelkou prv-
ňáků a radila se s ní, jaké úkoly 
budou pro děti vhodné. 

Kromě stmelení kolektivu jde o 
to, aby si žáci i učitelé na vlast-

ní kůži vyzkoušeli, jak se cítí ten 
druhý, což se podle ředitele školy 
Pavla Dočekala ukazuje být vel-
mi užitečné. „Můžete například 
na každé poradě bez efektu opa-
kovat, že není normální, aby žáci 
ve vyučování seděli pět hodin na 
místech, plnili úkoly a ani se u 
toho nepohnuli. Když si to učitelé 
vyzkouší na vlastní kůži, okamži-
tě se všechno změní k lepšímu,“ 
vysvětluje Dočekal. Také deváťá-
ci si ověří, kolik úsilí musí učitel 
vynaložit na zvládnutí třídy plné 
neposedů a jak je obtížné dělat 
několik věcí najednou. 

U některých žáků se projevuje 
přirozený talent k učení, jejich 
hodiny dobře odsýpají a tato prá-
ce se jim velmi líbí. Možná se 
z nich jednou stanou doopravdy 
pedagogové. A učitelé si také 
zodpovědně plní svoje žákovské 
povinnosti – zlobí, zapomínají 
úkoly a žákovské knížky, vyrušu-
jí. „Všichni se ale nakonec shodli, 
že je to možná ještě namáhavější, 
než práce za katedrou,“ podotýká 
ředitel školy. 

Myšlenka pořádat takovou 
akci se zrodila před deseti lety 
na metodické poradě v hlavách 
několika šikovných a zkušených 
učitelů školy.  Marie Hasoňová

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Pouť. Květným pátkem odstartovala poutní sezóna v kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu, kam během roku zamíří  síce poutníků. V tento 
den bylo slouženo celkem sedm mší svatých, přičemž jejich počet věřícím připomíná sedm boles   Panny Marie. Hlavní bohoslužby se zúčastnil 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net. Foto Mar  n Hasoň

Sloup ožil první letošní poutí, přijel i brněnský biskup

Nemáš ráda jaro
Vrací se ptáci,

letka hormonů;
Padají

podzimní obruče
kroužíme rádi a sami

Krajiny procitají
příslib vlažných mezí

víc odhalených ploch
a míň tex  lie;

Nebezpečně holá
městská zvěř
nové triky má

Nemáš ráda jaro
a můžu za to já

 Alan Trhlík

Letovickou kulturu 
prověřuje policie, radní...
Dokončení ze str. 1
Jiří Palán vedl MKS Letovice od února roku 2013. V čele zaříze-

ní, pod které spadá kulturní dům, knihovna a turistické informační 
centrum, nahradil Evu Hejlovou. Před tím Palán pracoval pět let jako 
ředitel kulturního střediska v Konici.  (moj)

Pokračování ze str. 1
Návštěvníci si mohli prohlédnout sedm stovek různých trofejí. Nej-

početněji, pěti sty osmdesáti kusy, byla zastoupena srnčí zvěř. Nechy-
běly ale ani daňčí, mufl oní a jelení trofeje a trofeje černé zvěře, lišek 
a jezevců.

„Je to každoroční přehlídka trofejí ulovených v uplynulé sezoně 
v honitbách okresu Blansko. Letos se tady navíc poprvé prezentovala 
Obora Rovná u Boskovic,“ podotkl jednatel Okresního mysliveckého 
spolku Jaroslav Zelený. (moj) Foto Michal Záboj

Blansko - Jako vyvrcholení letošního celostátního projektu BŘE-
ZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ besedovala v pátek 27. března v Městské 
knihovně Blansko knihkupkyně a politička paní Miroslava Němcová.

Svým fundovaným, lidským a zároveň velmi kultivovaným způso-
bem vystupování nenásilně dokázala, že je současnou neofi ciální první 
dámou českého veřejného života.  Foto Ladislav Král

 Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

První dáma české politiky 
besedovala v knihovně

Z  



A   : San Francisco 
podruhé – Zlatá brána v mlze
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Peníze 

Turis  cké centrum Fishermans 
Wharf of San Francisco je vlastně, 
jak napovídá překlad, rybářské 
molo nebo přístavní hráz. Je roz-
děleno na „Piery“ (přístaviště), 
které jsou očíslovány. Hodinový 
rozchod dostáváme u Pier 43½, 
odkud budeme vyplouvat na 
okružní plavbu. Největší lahůd-
kou v San Franciscu jsou údajně 
krabi, čemuž napovídá i název nej-
bližší restaurace – Franciscan Crab 
Restaurant. Jak jste ale už zjis  li, 
dával jsem na svém putování před 
gurmánskými zážitky přednost 
těm turis  ckým, takže chutnost 
krabů nemohu potvrdit. 

Vydávám se podél vody a na 
informační tabuli zjišťuji, že pří-
stavní hráz, skládající se ze 42 čás   
(pierů), byla budována po dobu 50 
let pod vedením 12 různých sta-
vebních inženýrů. První z nich W. 
J. Lewis byl vybrán komisí v roce 
1867 a hráz podle jeho návrhu stojí 
dodnes. 

Největší atrakcí je ale Pier 39. 
Po zemětřesení v roce 1989 se zde 
objevila skupina 10-50 lachtanů 
(Sea lion). Pravděpodobně se jim 
zde zalíbilo, protože během něko-
lika měsíců se jejich počet zvýšil na 
více než 300. Rekordním počtem 
je za  m 1 701 lachtan z listopadu 
2009. Kolik lachtanů jsem viděl já 
v květnu 2014? Hodně! Spočítat je 
bylo těžké. Pravděpodobně si uvě-
domují, že jsou pro turisty velkým 
divadlem a jako správní herci se 
také chovají. Neustále se předvádí, 
zejména mláďata, skáčí do vody, 
vyplavávají, lezou jeden přes dru-
hého a také zpívají. Pro turisty jsou 
zde naskládané dřevěné „tribuny“, 
na kterých můžete sedět a vše 
pozorovat. Pier 39 je také velkým 
obchodním centrem – jsou zde 
restaurace, obchody, tržiště s čer-
stvým ovocem (třešně, jahody, 
hrušky, hrozny, pomeranče, papa-
ya, nektarinky, broskve, mandarin-
ky, ryngle, jablka). Blíží se však čas 
naší okružní plavby, tak si kupuji jen 
„Hot dog“ (párek v rohlíku) a s dal-

šími členy naší výpravy kráčíme 
po nábřeží. Jak tak pojídám svou 
svačinku, najednou ucí  m náraz 
do ramene, ins  nk  vně se oženu a 
v příš  m okamžiku se na zemi plácá 
pelikán a můj párek. Pelikán na něj 
dostal chuť, a jak jsem si ho dával 
k ústům, provedl nálet s cílem pár-
ku se zmocnit. Nepočítal ovšem 
s mou reakcí, takže jsem nakonec 
párek uhájil a racek po otřepání 
odlétl zkusit štěs   jinam.

Na okružní plavbu jsme se vydali 
se společnos   Red & White Fleet, 
která byla založena v roce 1892, 
tedy mnohem dříve, než největ-
ší atrakce, ke které vozí turisty. 
Ty atrakce jsou vlastně dvě. Ještě 
jsem vám neprozradil, že z přísta-
viště samozřejmě vidíte dva kilo-
metry vzdálený ostrůvek a na něm 
jedno z nejznámějších vězení na 
světě – Alcatraz. V roce 1850 byla 
na ostrůvku vybudována obran-
ná pevnost, která sloužila později 
jako vojenská věznice. Jako přísně 
střežená federální věznice sloužil 
Alcatraz v letech 1934 až 1963. 
Největší překážkou útěku z této 
věznice byla vzdálenost dvou kilo-
metrů od břehu, studená voda (cca 
10°C) a silné proudy. Napadá mně, 

že snad jen Fran  šek Venclovský 
nebo Franta Kocourek by se o to 
mohli pokusit.

Loď vyráží nejdříve podél měs-
ta směr druhá, určitě ještě větší, 
turis  cká atrakce – Golden Gate 
Bridge – Zlatá brána do San Fran-
cisckého zálivu. Na lodi je zima a 
díky mlžnému pásu jsme v podsta-
tě za celý den Golden Gate ve své 
oranžové kráse na modrém pozadí 
nebe neviděli. Snažíme se fo  t a fi l-
movat alespoň torza, která z mlhy 
vystupují. Most podplouváme a za 
ním se otáčíme ke zpáteční cestě. 
Během ní obeplouváme Alcatraz. 
Většina pomocných budov je již 
v rozpadajícím se stavu. Udržuje se 
asi jen hlavní budova věznice, kam 
také míří stovky turistů, kteří zde 
mají při své plavbě zastávku. My ji 
nemáme, tak jen máváme a usmí-
váme se. Teď už pořád, protože 
nám úsměv zmrzl na tváři.

Po přistání se jdu najíst tentokrát 
již do bezpečí fast-food provozovny 
Subway a potom nás již jde pě  ce 
statečných na určené stanoviště, 
kam pro nás má přijet taxi a odvézt 
nás k heliportu. Máme to  ž zapla-
cený let helikoptérou nad San Fran-
ciscem. Vše klaplo a náš řidič se pro-

dírá hustou dopravou až ke Golden 
Gate Bridge (dnes tedy podruhé), 
který přejíždíme. Jedeme ještě asi 
dva kilometry a sjíždíme k pobřeží, 
kde je již připravena nádherná čer-
vená helikoptéra. Po krátké bez-
pečnostní instruktáži nasedáme, 
podaří se mně získat místo u okén-
ka, prostřední ve trojici, po kterých 
sedíme napro   sobě, takové štěs   
nemá. Zjišťuji, jak je asi sardinkám 
v krabičce, než si ji otevřete. Na to 
ale nehledíte, protože opro   malé-
mu letadélku v Grand Canyonu, 
helikoptéra nabírá výšku téměř 
okamžitě, otáčí se a již se blížíme 
k městu. Začínáme samozřejmě u 
Golden Gate Bridge, viditelnost se 
nelepší. Abychom si mohli most 
lépe prohlédnout, provádí pilot 
manévr, který se mně nejdříve 
jeví jako bláznovství. Vydává se 
s naší helikoptérou pod mostovku 
ve snaze most podletět. Vzhledem 
k tomu, že čtete tyto řádky, už víte, 
že se nám to podařilo, dokonce po 
obratu za mostem jsme si to zopa-
kovali ještě na cestě zpět. Potom se 
již podél pobřeží vydáváme k cent-
ru města. Vidíme kolmé a strmé sil-
nice, známé z fi lmových honiček. A 
také vidíme, proč nevidíme napří-
klad Golden Gate. V určité výši se 
táhne podél celého pobřeží opar 
z mlhy, ale jen do určité výše. Při 
pohledu z helikoptéry to tedy vypa-
dá tak, že nad oparem sví   slunce a 
je tam modrá obloha, to stejné je i 
na zemi pod  mto oparem. Oblétá-
me Alcatraz a nalétáme nad Down 
Town – mrakodrapovou fi nanční 
čtvrť uprostřed San Francisca. Je to 
nádhera a i poslední den se zapisu-
je do mého cestovního deníku jako 
velký zážitek.

Během našeho letu si ostatní 
členové zájezdu prohlédli další 
atrakce San Francisca. Kabelové 
tramvaje, které jsou vytahovány 
na lanech do strmých ulic a jednu z 

nejklikatějších ulici světa Lombard 
Street. 

Nakonec v podvečer zajíždíme 
přímo ke Golden Gate Bridge, poři-
zujeme asi nejlepší fotky za celý 
den a dokonce se po něm můžeme 
i kousek projít. Je to opravdový 
technický unikát. 

Most Golden Gate je jeden z 
nejdelších a nejznámějších visu-
tých mostů na světě. O jeho stav-
bě bylo rozhodnuto v roce 1930 a 
byla zahájena 5. ledna 1933. Do 
provozu byl slavnostně uveden 
27. května 1937 pro pěší a o den 
později pro automobily; tehdy byl 
nejdelší na světě. Most má rozpě   
pilířů 1 280 m, celková délka je 2 
737 m. Má dvě nosná lana, každé 
má průměr 92 cm a skládá se ze 27 
572 pramenů. Věže dosahují výšky 
227,4 m nad mořem. Celé dílo váží 
887 000 tun a obě věže drží pohro-
madě 600 000 nýtů. Poslední nýt 
měl být z ryzího zlata, ten kvůli 
své měkkos   při nýtování vyletěl 
a ztra  l se v moři a byl nahrazen 
normálním nýtem. Most je natřen 
oranžovou barvou, která zlepšuje 
jeho viditelnost pro lodě při čas-
tých mlhách v oblas  . 

Při cestě zpět na hotel se ješ-
tě zastavujeme na vyhlídce Twin 
Peaks, protože počasí nám přeje a 
je slunečno. Než se však vyšplháme 
až na vrchol kopce nad městem, 
počasí se opět zhoršuje a my místo 
vyhlídky na město opět vidíme jen 
mlhu. Tak tady bych teda nechtěl 
natáčet nějaký fi lm. Jedině tak 
s názvem „Ztraceni v mlze“ nebo 
„Krále Šumavy“.

Poslední zážitek z mého puto-
vání opět potvrzuje, že Amerika je 
prostě země jiných rozměrů, než na 
které jsme zvyklí u nás. Po dojez-
du na hotel vyrážím sehnat něco 
k snědku. V benzince na křižovatce 
nic není, tak se vydávám podél sil-
nice dále. Asi po 10 minutách obje-

vuji u silnice parkoviště a Bowling 
centrum. Super, tam by mohl být 
nějaký stánek. A také že je. Vchá-
zím do obrovské haly, kde si ve 
velké restauraci objednávám piz-
zu a potom se rozhlédnu pořádně 
kolem sebe. V Boskovicích máme 
čtyři bowlingové dráhy, dovedu 
si představit i šes   a osmidráhy. 
Ale to co vidím zde… Je obsazeno 
všech 32 drah! Rodinami, které se 
více než bowlingu věnují hlavně 
gastronomii a společenské konver-
zaci. Dě   si hrají, dospělí se baví, 
všichni se pořádně nají a ještě při 
tom „sportují“. Prostě paráda. Jen 
nechápu, odkud se   všichni lidé 
sem sjeli? V okolí dvace   kilometrů 
není žádná obydlená oblast. Ale je 
to asi o tom, že v této zemi se vzdá-
lenos   měří jinak, než na co jsme 
zvyklí v naší společenské Evropě.

Po dobrém jídle odcházím do 
našeho hotelu k poslednímu noc-
lehu. Zítra odlétáme domů.

 Text a foto Jaroslav Parma

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!

Tato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Muškáty  
Pelargonium peltatum

košík 10 ks

Zahradnický 
substrát 
50 l

Mulčovací kůra 80 l

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg

kola R 13

STABILNÍ KONSTRUKCEPřívěsný vozík
21382763

Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr ložné plochy: 
2060 x 1110 x 300 mm, celková/ užitková hmotnost 
750/ 625 kg, kola R13

10 kg 

198,-
košík 10 ks 

65,-

69,-

80,-

10.990,-

ZAHRADA

paletový odběr od 13,30

od

14,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD

STAVEBNINY

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

www.bauhaus.cz

VČETNĚ CERTIFIKOVÁNO DO

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

při paletovém odběru

od

45,-
Značkové suché 
maltové směsi 25 kg
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Boskovický poklad si už 
prohlédly stovky lidí

M  Z
P  L

Boskovice - Výstava stříbrných 
mincí v Muzeu Boskovicka láme 
návštěvnické rekordy. Boskovický 
poklad si během prvního měsíce 
prohlédly už stovky lidí a další do 
konce trvání expozice ještě přiby-
dou. 

Výstava, která představuje his-
torická platidla nalezená nedaleko 
Boskovic, začala v polovině úno-
ra. Dosud na ni zavítalo přes pět 
stovek návštěvníků. 

„Ve srovnání s ostatními podob-
nými výstavami je to velmi vyso-
ké číslo. Boskovický poklad lidi 
přitahuje,“ uvedla ředitelka Muzea 
Boskovicka Dagmar Hamalová 
s tím, že mince budou k vidění do 
26. dubna.

Výstavu navštěvují důchodci, 
rodiny a sběratelé, v rámci výu-
ky si chodí sbírku prohlédnout 
i školáci. Uskutečnily se také tři 
přednášky o pokladu, povrcho-
vém složení kopců kolem Bosko-
vic a hledání ukrytých předmětů 
pomocí detektorů. 

„Výstava má velký ohlas také 
díky mediální známosti, který pří-
pad při odhalení vyvolal,” podo-
tkla archeoložka Muzea Bosko-
vicka Zuzana Jarůšková. 

Poklad objevil dvaatřicetiletý 
hledač na kopci Zlatník v polovině 
roku 2010 a vice jak šest tisíc min-

 Foto Pavel Liška Foto Pavel Liška

cí se rozhodl rozprodat na černém 
trhu. Po anonymním udání policie 
zatkla hledače i jeho komplice z 
Brna, který mu pomáhal mince 
prodat. Nálezce pořídil několik 
fotografi í pokladu a zřejmě se s 
ním chlubil. I díky tomu byla poli-
cie schopná vypátrat zpětně ales-
poň část sbírky. 

„Podle těchto fotek víme, že se 

tam nacházely i mince s velkou 
hodnotou, německé, švýcarské, ale 
také třeba platidla z Nizozemska,” 
upřesnila Zuzana Jarůšková.

Nejdražší a největší mince však 
zmizely v soukromých sbírkách 
nejdříve a jejich vypátrání je tak 
již nepravděpodobné. K vidění 
je tedy kromě několika tolarů a 
jiných větších exemplářů, mnoho 

drobnějších mincí a take hliněný 
džbán, ve kterém se všechno stříb-
ro nacházelo. 

Množství a hodnota ukrytého 
stříbra ukazuje na to, že jejich 
původní majitel byl bohatý člověk, 
dědic nebo obchodník. Stříbrný 
poklad je jedním z nejvýznamněj-
ších nálezů svého druhu v širokém 
okolí. 

Boskovice - Prvním předpo-
kladem účasti na Boskovických 
bězích je samozřejmě registrace. 
Do konce března bylo možné se 
zaregistrovat výhodně s tričkem, 
ale možnost registrace samozřej-
mě pokračuje i nadále. S registra-
cí zbytečně neváhejte, pořadatelé 
mohou u některých kategorií pro 
velký zájem ukončit registraci 
dříve.

Druhým předpokladem je pří-
prava na zvolenou trať. Hlavně 
pro ty běžce, kteří jsou registro-
váni na hlavní trať Běhu za sed-
mizubým hřebenem, připravilo 
o.s. Sportuj s námi letošní novin-
ku – generálku na Boskovické 
běhy nazvanou „Boskovice běha-
jí s námi“. Sraz všech zájemců je 
v sobotu 11. dubna před čtrnáctou 
hodinou na Masarykově náměstí 
v Boskovicích. Přesně ve 14.00 
vystartují všichni na dvanáctiki-
lometrovou trať, k dispozici by 
měla být i časomíra. Každý se 
může kdykoliv odpojit, případ-
ně připojit k hlavnímu pelotonu. 

Pokud se tedy necítíte na celou 
hlavní trať, můžete se k běžcům 
přidat na kterémkoliv místě a 
doběhnout s nimi do cíle. Trať 
bude otevřena do 17.00 hodin. 
Předpokládá se, že asi od 15.30 
bude možné využít i další akce 
„Občerstvení s místostarostou“. 
Podrobnosti budou oznámeny 
před startem generálky. Vzhle-
dem k zajištění dobré organizace 

a maximální bezpečnosti běžců 
potřebují pořadatelé vědět ales-
poň přibližný zájem. Proto žádají 
všechny, kteří se chtějí této gene-
rálky zúčastnit, aby se přihlásili 
na FB profi lu /BoskovickeBehy 
(je tam vytvořena událost pro tuto 
akci a tam potvrdit „Zúčastním 
se“) nebo napsat na e-mail: par-
ma@boskovice.cz.

Na pátek 1. května jsou kromě 

Boskovických běhů připravena 
další lákadla k návštěvě Bosko-
vic. V rámci běhů opět proběhne 
projekt „Turisté jdou s námi“. Pro 
turisty bude otevřen „Dvořáčkův 
mlýn“, funkční zařízení, které je 
normálně veřejnosti nepřístupné, 
stejně jako prostory „Panského 
pivovaru“, které si bude možné 
prohlédnout. Expozice „His-
torické zemědělské stroje“ je 
sice veřejnosti přístupná, ale ne 
všichni návštěvníci Boskovic o 
ní vědí.

Zámek Boskovice v pátek 
1. května zahájí v zámeckých 
interiérech výstavu kostýmů ze 
seriálu Arabela. Western park 
v pátek 1. května zahajuje letošní 
sezónu celostátním srazem moto-
rek Victory a Indian.

Takže na pátek 1. května už si 
nic jiného neplánujte – přijeďte 
do Boskovic na 6. Boskovické 
běhy.

Podrobné informace a program 
najdete na www.boskovickebehy.
com. o.s. Sportuj s námi

Jste připraveni na Boskovické běhy?

 Ilustrační foto Jaroslav Parma Ilustrační foto Jaroslav Parma

Region - Už podeváté zahájí 
turisté v regionu v svoji sezónu. 
Tentokrát se akce odehraje v neděli 
12. dubna. Zahájení mají své spo-
lečné režii města Blansko, Bosko-
vice a spolu s nimi Pivovar Černá 
Hora, na jehož nádvoří vždy celá 
akce vyvrcholí. 

Zahájení budou předcházet turis-
tické pochody se startem v Blansku 
a v Boskovicích, které zavedou 
kroky a kola účastníků do Černé 
Hory, aby se tam příchozí mohli 
na nádvoří pivovaru zúčastnit kul-
turního programu a ve 14.30 hodin 
slavnostního zahájení nové turistic-
ké sezony a symbolického zakroje-
ní do prvního letošního turistického 
salámu.

Je už nepsaným pravidlem, že 
součástí této akce je vždy pokus o 
nový český rekord v netradiční dis-
ciplině. Ani letošek nebude výjim-
kou. Moravský kras a okolí, to je 
region turistice zaslíbený a pohos-
tinný. Právě tuto pohostinnost 
chtějí organizátoři letos zdůraznit, 
a proto hodlají vytvořit za dohledu 
komisaře z agentury Dobrý den z 
Pelhřimova rekord právě v počtu 

lidí na jednom místě, kteří „absol-
vovali hřebenovou túru“. Rekordní 
pokus byl takto zvolen proto, že 
někteří mohou pro cestu do pivo-
varu letos opravdu zvolit túru po 
hřebenech okolních kopců a navíc: 
jedno z pořádajících měst, Bosko-
vice, bývá tradičně označováno 
jako město sedmizubého hřebene... 
Ovšem účast na letošním rekord-
ním pokusu nebude upřena ani těm, 
co si na túru s sebou vezmou prostě 
- hřeben. 

V bráně pivovaru, kam dorazí 
turistické pochody, budou 12. dub-
na od 12 do 14 hodin opět umístěna 
dvě sčítací místa, kterými budou 
účastníci akce procházet. Započítán 
bude každý, kdo prokáže, že absol-
voval „hřebenovou túru“, tj. bude 
mít u sebe jakýkoliv hřeben (nikoliv 
kartáč). Pro ty, co často vyráží na 
výšlap se svým čtyřnohým miláč-
kem, je započitatelné, když bude mít 
hřeben i jejich pejsek. Každý započ-
tený účastník bude označen na ruce 
razítkem, aby nemohl být započítán 
vícekrát. Ve 14.30 hodin proběhne 
ofi ciální zahájení letošní turistické 
sezony v Moravském krasu a okolí 

a následně vyhlásíme také výsledky 
rekordního pokusu. 

Kromě tradičně dobré pohody 
a zábavy čeká během nedělního 
odpoledne na účastníky i sezná-
mení s novinkami, které v oblasti 
cestovního ruchu připravili pro 
letošní sezonu města Blansko a 
Boskovice a Pivovar Černá Hora. 
A protože na hřebenech kopců se 
často budovaly v minulosti hrady, 
bude součástí slavnostního zaháje-
ní sezony mj. také křest publikace, 
kterou jistě uvítají nejen milovníci 
historie, nýbrž právě i turisté, kteří 
rádi navštěvují méně známá, ovšem 
zajímavá místa. Jde o Hrady, hrádky 
a tvrze na Blanensku autorů Zdeňka 
Hasoně, Milana Koudelky a Zdeňka 
Brachtla. Jak už sám název napoví-
dá, knížka mapuje stavby hradů a 
tvrzí v našem regionu. Čtenář zde 
nalezne podrobné popisy existu-
jících i zaniklých hradů, hrádků a 
tvrzí, dobová zobrazení, i obrazové 
rekonstrukce původního vzhledu 
těchto objektů. Knížku vydalo Měs-
to Blansko u příležitosti 110. výročí 
svého povýšení na město. Více na 
www.zrcadlo.net.  (hrr, zpr)

Turisté zahájí sezónu. Vydají 
se na hřebenovou túru

Do galerie 
dojel Zasněný 

traktorista
Blansko - Galerie města Blan-

ska hostí výstavu předního české-
ho výtvarníka Michaela Rittstei-
na. V expozici nazvané Zasněný 
traktorista tento malíř, grafi k 
a ilustrátor představuje svá zcela 
nová díla.

Michael Rittstein patří k našim 
nejvýznamnějších představite-
lům expresivní fi gurální malby. 
„Charakteristická pro jeho práci 
je výrazová nadsázka, tvarová 
deformace, stejně jako nezaměni-
telný kolorit, groteskní děje, sar-
kasmus a vtip, ale i děsivé vize ze 
směřování konzumní společnosti 
a její fetišizace,“ uvedla vedoucí 
blanenské galerie Olga Fryčová 
Hořavová. 

Michael Rittstein se věnuje 
také prostorovým instalacím, 
kresbě, ilustracím a volné grafi ce. 
Od roku 2001 vede atelier malby 
na pražské AVU. Jeho díla jsou 
zastoupena ve veřejných i soukro-
mých sbírkách po celém světě. 

Rittsteinova výstava Zasněný 
traktorista bude v Galerii měs-
ta Blanska k vidění do pátku 
17. dubna.  (moj)

Ulice Poříčí a Vodní se na 
dva měsíce uzavřou

Pokračování ze str. 1
Opravovat se bude přes dva kilometry dlouhý úsek od křižovatky 

u Kauflandu po odbočku na Lažánky u ředitelství ČKD. Současnou 
křižovatku Svitavské a Nádražní nahradí kruhový objezd. 

Stavební práce přijdou na 77 milionů korun. Asi 46 z nich zaplatí 
Jihomoravský kraj, 25 dodá město a zhruba šest milionů korun okres-
ní Svazek vodovodů a kanalizací.

C  ?
V psí záchytné stanici Boskovice 

se v současné době nacházejí čtyři 
pejsci:

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

FANY - je také něm. ovčák, je 
mírná a touží po domovu. Naše 
dobrovolnice na venčení zjistila, že 
Fany je úžasná aportérka a poslou-
chá na povely.

MIKY - je v útulku nejdéle a 
velmi dobře by ohlídala zahradu, je 
kamarádská a přátelská, ale nesnáší 

se s druhými zvířátky. Je to lovec. 
Nový domov by si zasloužila.

LEXA - byla odchycena v nedě-
li 22. 3. 2015. Je to velice ostrá 
fenka křížence pravděpodobně s 
vlčákem, střední postavy a ještě k 
sobě nikoho nepustila. Najde se její 
majitel?

V případě zájmu o pejska volej-
te tel. číslo 516 453 335 - Městská 
policie Boskovice, která má pejsky 
na starosti. Více naleznete na www.
psiboskovice.cz a nebo Faceboo-
ku.

DAJANDAJAN LEXALEXA

MIKYMIKY FANYFANY

S  Z
Gymnázium Boskovice na 

poznávacím zájezdu v Paříži
Ve středu 18. března jsme se v početné skupině 68 francouzštinářů 

i dalších studentů vydali na poznávací zájezd do Paříže. Doprovodem 
nám byly paní profesorky Juřeková a Živná, které bedlivě střežily naši 
bezpečnost. Celému zájezdu kralovala výtečná paní průvodkyně, která 
se s námi podělila o své rozsáhlé vědomosti ohledně této francouzské 
metropole a Francie vůbec. 

Po náročné cestě autobusem, jež obsahovala mírné nepohodlí a často i 
absenci spánku, jsme brzy ráno konečně spatřili rozespalou Paříž. Chlad-
né počasí snad zpočátku mírně otupilo náš entuziasmus, avšak pohled na 
monumentální Eiffelovu věž nám naštěstí opět vlil do žil jistou dávku 
optimismu. 

Každý den byl pro nás fyzicky velmi vyčerpávající, ale i přesto jsme 
si vždy našli chvilku, kdy nám bylo umožněno zhluboka nasát osobitou 
atmosféru Paříže. Po nabitém programu, který zahrnoval například náv-
štěvu proslulých galerií, Invalidovny či příjemnou plavbu po Seině, jsme 
se společně odebrali na ubytovnu při samém okraji města. Toto skromné, 
avšak účelné ubytovací zařízení nám poskytlo potřebný azyl, ve kterém 
jsme mohli dočerpat síly do dalšího dne. V sobotu ve večerních hodinách 
jsme se nakonec vydali zpět na cestu k domovu. 

Nutno dodat, že přes značnou nepřízeň počasí i stavy naprostého 
vyčerpání jsme se na sklonku našeho pobytu nejednou nostalgicky 
ohlédli s příslibem návratu do malebných a rušných ulic Paříže. 

 Kristýna Synková
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Lysice - Lysický zámek poprvé 
otevře na Zelený čtvrtek 2. dub-
na. Letošní turistickou sezónu 
národní kulturní památka zahá-
jí akcí nazvanou Jaro na zámku 
s krajkou. Zámek bude mít ote-
vřeno každý den až do neděle 12. 
dubna. 

„Návštěvníci se mohou těšit na 
výstavu květinových a velikonoč-
ních aranžmá v prvním patře zám-
ku a také na krajku v mnoha podá-
ních. Uvidí ji jako ozdobu třeba na 
krajkových šatech a máme připra-
vené i historické obrazy, na kterých 
jsou zpodobněni šlechtici ozdobení 
krajkou,“ uvedla lysická kastelánka 
Martina Rudolfová s tím, že na akci 
zámek spolupracuje s drnovickou 
fi rmou Topak a se zahradnickou 
školou v Rajhradu.

První víkend toho ale do Lysic 
přinese víc. Návštěvníci budou 
moci nakoupit na Jarním minijar-
marku na vnitřním nádvoří, anebo 
se podívat do skleníků a oranžé-
rie. 

Správa zámku na začátek sezo-
ny připravila také dvě zajímavé 
výstavy. První se věnuje řezbáři, 
lysickému rodákovi Jaroslavu 
Vaňkovi. Druhá expozice se bude 
věnovat historickým pečetím.

„Bude tady vystaveno 1 793 
pečetí ze 14. až 19. století. Jedná 
se o soukromou sbírku. Doplní ji 
výstava Šlechtická poselství, kte-
rá se týká významné proklamace 
české šlechty v roce 1939 proti 
okupaci Československa,“ podo-
tkla kastelánka.

V Lysicích zahájí sezónu 
Jaro na zámku s krajkou

Kunštát - Na 
k u n š t á t s k é m 
zámku nabíd-
nou v letošním 
roce základním 
školám nový 
v z d ě l á v a c í 
program. Přes 
zimu pokračoval také stavebně-
historický průzkum památky. 
Více prozradil kunštátský kaste-
lán Radim Štěpán.

Jaké novinky jste si připravi-
li pro turisty v právě začínající 
sezóně?

V letošním roce především 
významně rozšiřujeme otevíra-
cí dobu památky. Až doteď jsme 
měli v dubnu a říjnu otevřeno jen 
pro předem objednané skupiny. 
Nyní už máme tradiční provoz, 
tedy v dubnu a říjnu máme otevře-
né o víkendech a svátcích. Takže 
nás už nyní čeká prodloužený 
velikonoční víkend od 4. dubna. 

Změnily se nějak prohlídko-
vé trasy?

Máme základní prohlídkovou 
trasu, což jsou reprezentační pro-
story jižního křídla. V loňském 
roce jsme v rámci Roku pánů 
z Kunštátu otevřeli druhou pro-
hlídkovou trasu V erbu tří pru-

hů, kde představujeme rod pánů 
z Kunštátu a jejich hrad. Jedná 
se spíše o expozici, kde se náv-
štěvník formou volné prohlídky 
seznámí se středověkem na Mora-
vě a jeho fenomény.

Pro letošní rok jsme pak, ve 
spolupráci se správou státního 
hradu Pernštejn, připravili vzdě-
lávací program pro základní 
školy. Nazvali jsme ho Život na 
středověkém hradě. Je to program 
určený pro první a druhý stupeň 
základních škol s tím, že nyní při-
pravujeme pracovní listy. Když 
děti přijedou, dostanou pracovní 
listy a první část programu absol-
vují na Kunštátě. U nás se sezná-
mí s teorií a druhá část prohlídky 
je na Pernštejně, kde v prostředí 
středověkého hradu v praxi uvidí 
to, co se u nás dozvěděli. Pro-
gram nabízíme základním školám 
v květnu, červnu a září - v období 
školních výletů od úterý do pát-
ku. 

Jaká bude tedy letos otevíra-
cí doba a na jakou zajímavou 
akci můžete návštěvníky pozvat 
v nejbližší době?

V dubnu máme otevřeno 
o víkendech a svátcích, ve všed-
ní dny pak pro objednané. První 
akce bude prvního května, kdy 

připravujeme slavnostní zahájení 
hlavní sezóny. Vystoupí pěvecký 
sbor Vernum 2013 Ensemble pod 
vedením Ondřeje Tajovského. 
Zahajovací koncert proběhne v 
16 hodin v pilastrovém sále. Na 
koncert poté v 18 hodin naváže 
mše svatá v zámecké kapli.

Pokročili jste přes zimu 
v průzkumu zámku?

Zámek prošel velmi složitým 
stavebním vývojem. Víme, že 
jeho předchůdcem byl raně gotic-
ký hrad z poloviny třináctého 
století, takže přes zimu se vždy 
snažíme pracovat na prohloube-
ném stavebně historickém prů-
zkumu a restaurátorských prů-
zkumech. Musím říci, že jsme 
byli opět mile překvapeni. Hlav-
ně v prostoru západního křídla, 
kde byl situován hradní palác, 
jsme nalezli unikátní omítkové 
vrstvy ze čtrnáctého a patnácté-
ho století. V prvním patře jsme 
pak objevili bohatou a honosnou 
barokní výzdobu. V současné 
době průzkumy vyhodnocujeme. 
Do budoucna bychom ale obje-
vené věci chtěli zakomponovat 
do prohlídkových tras, aby i náv-
štěvníci měli možnost seznámit 
se komplexně se stavebním vývo-
jem památky.

Jedná se o náhodné nálezy 
nebo se průzkumu věnujete sys-
tematicky?

Jedná se o zcela systematický 
prohloubený stavebně-historic-
ký průzkum spojený se záchran-
ným archeologickým výzkumem 
a restaurátorským průzkumem. Je 
to komplexní soubor průzkumu 
zámku. Jdeme od sklepení, přes 
přízemí, mezipatro... Nyní jsme 
na úrovni mezipatra a prvního 
patra. Pokud bych měl průzkum 
vyjádřit v číslech, tak za deset let, 
co probíhá, jsme zhruba v polo-
vině. Určitě nás čeká ještě hodně 
překvapení.

Jaké vás v nebližší době čeka-
jí stavební investice?

Musíme se zaměřit na zemní 
val na východní straně zámku. 
Z archivních pramenů víme, že 
už koncem sedmnáctého století 
byly velké problémy s jeho stabi-
litou. Jeho těleso je poměrně váž-
ně narušeno, takže jsme v sou-
časné době museli opěrné zdivo 
provizorně podepřít. Už jsme 
zadali projektovou dokumentaci 
na opravu a sanaci zemního valu 
a zdiva. Počítáme, že v letošním 
roce se ji podaří zpracovat a příští 
rok se pustíme do stavby.

  Radim Hruška

Radim Štěpán: Připravili jsme nový 
vzdělávací program pro školáky

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Během sezóny na návštěvní-
ky zámku čeká řada dalších akcí, 
například Svatební show, setkání 
naivních malířů či koncert v rám-
ci cyklu Concentus Moraviae. 
V červnu pak v podzámčí začne 
unikátní výstava, která představí 
jinak skryté předměty z depozitá-
ře.

„Rádi bychom ukázali návštěv-
níkům předměty, které nepochá-

zejí přímo z lysického zámku. 
V depozitáři máme takzvané svo-
zy ze čtyřicítky hradů a zámků, 
které po válce zůstaly veřejnosti 
nepřístupné. Teď bychom některé 
zajímavé předměty návštěvníkům 
rádi ukázali,“ vysvětlila Martina 
Rudolfová.

Na prohlídkové trase zámku 
si letos turisté prohlédnou také 
unikátní barokní trombon. Dvou-

hlavňová zbraň rozšíří sbírku 
výrobků brněnského puškaře 
Matyáše Mucka. Návštěvníkům 
se letos dostává do rukou navíc 
nová publikace, která se věnuje 
historii zámku. Novinkou v Lysi-
cích bude také to, že zámecká 
zahrada bude návštěvníkům pří-
stupná po celou sezónu. Po zapla-
cení vstupného si ji budou moci 
sami projít. 

Na rájeckém zámku znovu půjdou hodiny a lidé se podívají do sklepů
Rájec nad Svitavou - Rájecký 

zámek letos návštěvníkům opět 
ukáže normálně nepřístupná mís-
ta. Do prostor pod kuchyní a pod 
kaplí se podívají na začátku květ-
na. Sezóna na zámku ale začala už 
v březnu. 

Zahájila ji tradiční výstava 
kamélií. Jejich květy ozdobily 
první patro památky. Na květino-
vá aranžmá se mohou návštěvníci 
těšit také od soboty 4. do pondělí 
6. dubna.

„Začínáme akcí Velikonoce na 
zámku. Na příchozí budou čekat 
slavnostně vyzdobené komnaty. 
Budou tam jarní květiny a veliko-

noční motivy,“ popsala kastelánka 
Jana Kopecká.

Ve sváteční dny 1. a 8. května 
se pak návštěvníci podívají do 
podzemí pod bývalou kuchyní 
a pod kaplí. Zámek tak pokraču-
je v postupném odkrývání běžně 
nepřístupných prostor. 

„Sklepy pod kuchyňským 
pavilonem za války sloužily pro 
obyvatele zámku jako úkryt při 
náletech. Pod zámeckou kaplí se 
zase kdysi pohřbívalo,“ upřesnila 
rájecká kastelánka. 

Během sezóny na návštěvníky 
čeká celá řada dalších akcí. Těšit 
se mohou například na noční pro-

hlídky, na Hradozámeckou noc, na 
komnaty vyzdobené letními kvě-
tinami nebo na výstavu předmětů 
z depozitáře. 

Největší novinkou letošního 
roku ale bude hodinový stroj, kte-
rý po letech bude znovu na ciferní-
ku ukazovat čas. Správa zámku ho 
nechala opravit spolu s věžičkou. 

„Věžička byla naposled opravo-
vaná v roce 1938. Hodinový stroj 
pak úplně přestal jít před patnácti 
lety. Stav věžičky i hodinového 
stroje byl velmi špatný a oprava 
musela probíhat společně. Hodi-
ny budou znovu spuštěny někdy 
začátkem léta,“ dodala Kopecká. 

Kromě věžičky a hodinové-
ho stroje se dočkala rekonstrukce 
i střešní krytina a krovy nad hlavním 
vstupem. Opraven byl také balkon. 
Úpravy přijdou na asi tři a půl mili-
onu korun a skončí v dubnu.

Dnešní rájecký zámek nechal 
na místě původního vyhořelého 
objektu v letech 1763-1769 vysta-
vět Antonín Karel ze Salm-Reiff-
ercheidtu. Stavba podle plánů ital-
ského architekta francouzského 
původu Isidora Amanda Marcela 
Canevala je ve stylu rokokového 
klasicismu. Zámek si ročně pro-
hlédne na dvacet tisíc návštěvní-
ků.  (moj) Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Boskovický zámek zve 
na výstavu kostýmů ze 

seriálu Arabela
Boskovice - Hlavní sezóna začne na boskovickém zámku první-

ho května a potrvá do konce září. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
jeden prohlídkový okruh, který je zaměřený převážně na empírový 
styl. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, kromě pondělí.

„Novou návštěvnickou sezónu odstartujeme zajímavou výstavou, 
na kterou bych chtěla pozvat všechny milovníky pohádek. Jedná se 
o expozici kostýmů ze seriálu Arabela. Ta bude na boskovickém zám-
ku k vidění od prvního května do osmadvacátého června. Příchozí se 
mohou těšit například na plášť pana Viga či kouzelný prsten,“ přib-
lížila Kateřina Klementová z boskovického zámku.

Na návštěvníky čeká letos na zámku řada tradičních akcí. Mezi ně 
patří hlavně Pohádkový hřebínek pro děti (červenec – srpen), dětské 
dny (květen – červen), noční kostýmované prohlídky ve spoluprá-
ci s šermířskou společností Gonfanon (červenec – srpen), zámecké 
hemžení (září), Halloween pro děti (říjen), Svatohubertské slavnosti 
(listopad) nebo Vánoční kostýmované prohlídky ve spolupráci s šer-
mířskou společností Gonfanon (prosinec).

Zámek Boskovice je jeden z nejkrásnějších empírových zámků na 
Moravě. Jeho hlavním lákadlem je právě tento sloh. 

„Mezi zajímavosti z prohlídkové trasy patří například měděný glo-
bus, na kterém je hvězdná obloha zobrazena pomocí heraldických 
znaků, který pochází z konce sedmnáctého století. Opravdovou tech-
nickou zajímavostí je pak dětská hračka fungující na principu dneš-
ního zpětného projektoru – divadýlko pro děti,“ doplnila Kateřina 
Klementová.  (hrr)

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

Letovický zámek 
otevírá o Velikonocích

Letovice - Zimní přestávku má za sebou také zámek v Letovicích. 
Památka otevře své brány návštěvníkům v dubnu vždy o víkendech, 
včetně velikonočního pondělí v době od 9 do 18 hodin.

„Prohlídka zámku začíná na nádvoří výkladem průvodce o historii 
a současnosti památky. Další prohlídka probíhá už samostatně a indi-
viduálně. Na nádvoří uvidíte zámeckou kapli, studnu hlubokou 65 m, 
vinné sklepy, velký zážitek vás čeká při prohlídce mučírny s hlado-
mornou. Prohlídka samotného zámku začíná výstavou fotografi í Jak 
vypadal zámek před rekonstrukcí,“ popsal majitel zámku Bohumil 
Vavříček.

Po prohlídce přízemí, prvního a druhého patra se návštěvníci dosta-
nou na vyhlídkový balkon, ze kterého uvidíte Letovice a okolí. Po dře-
věném schodišti se návštěvníci dostanou do komnat v prvním patře, 
které jsou již zrekonstruované a vybavené dobovým nábytkem, obrazy 
a koberci. Kamenné točité schodiště ve věži vás dovede do areálu jíz-
dárny, kde se nachází restaurace, obchod se starožitnostmi a suvenýry, 
velký sál na pořádání různých kulturních akcí, dále na nádvoří dětský 
koutek s pískovištěm a posezením na nádvoří zámecké restaurace. 

„Každou první neděli v měsíci od osmi do dvanácti hodin probíhá na 
nádvoří a ve velkém sále jízdárny burza starožitností a různých sběra-
telských kuriozit. Pro návštěvníky je připraven také mini ZOO koutek, 
muzeum zemědělské techniky nebo restaurace,“ doplnil Vavříček. 

Zámek Letovice byl ve druhé polovině dvacátého století účelově 
využíván a neudržován. Byl vrácen v restituci hraběti Alexandru Kál-
nokymu, který zámek v roce 2004 (v té době z něj byla téměř rui-

na, interiéry zámku 
byly zcela zniče-
ny, někde došlo i 
k destrukci stropů) 
prodal Bohumilu 
Vavříčkovi z Bos-
kovic. Majitel inten-
zivně pracuje na 
rekonstrukci a jeho 
záměrem je zachrá-
nit tuto památku pro 
budoucí generace. 
 (hrr) Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška
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VLČÍ MÁG 

Akordeon, Didgeridoo, Soprán 
www.vlcimag.cz 

18:00

Vstupné: 90 / 60 studenti 
Synagoga Boskovice  

"Hudba mezi nebem a zemí proplouvající. Probouzející touhu." 
- Jana S. 

"Andělský zpěv, temperamentní akordeon a meditativní 
didgeridoo." - Šárka  V.

  pro Betany Boskovice 
Charitativní koncert 

část výtěžku bude věnována 
na podporu zařízení pro 
osoby s mentálním 
postižením Betany Boskovice 

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Penzion u Petra 
na Suchém

SVÁTEČNÍ VELIKONOČNÍ NABÍDKA
Čtvrtek 2. dubna 2015

ZELENÉ PIVO – LOBKOWICZ
4. - 6. dubna 2015
SVÁTEČNÍ MENU

Neděle 5. dubna 2015 od 20.00
TANEČNÍ VEČER S HUDBOU

K tanci a poslechu hraje „TEKUTÁ 
ŠVESTKA“

www.tekutasvestka.cz
Rezervace míst v restauraci nebo 

na tel. 602 590 952

Prodám 4ks letních pneu Fire-
stone 185/60 R14 vzorek cca 5 mm 
a jedna pneu více sjetá o cca 2 mm. 
Cena 1 500 Kč za komplet. Tel.: 731 
419 166.

Pronajmu v Blansku byt 2+1, 
nájem 6 800,- + inkaso. Více na 737 
622 786 nebo zašlu na email.

Koupím pšenici, ječmen, oves, 
kukuřici. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím dům v Boskovicích nebo 
poblíž Boskovic. Tel.: 607 458 508.

Prodám nový, nepoužitý závěs-
ný plynový nekondenzační kotel 
zn. Gepard Protherm, s průtokovým 
ohřevem teplé vody, výkon 8,5 - 

P  

Ř  

Pronajmu k rekreaci 
rodinnou chatu

u rybníka v Jedovnicích. 
Krásný výhled, výhodná 

cena.
Tel.: 603 335 384

23,3 kW. Zn. nevhodný dar, sleva 
4 000 Kč. Tel.. 724 256 819.

Pronajmu byt 2+1 s balkonem v 
Boskovicích 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 ži-
vot, lásku a oporu. Jen vážně. Tel.: 
603 570 188.

Prodám dveře ztrojené 85 x 
200-2/3 sklo, za 980,- okno zdvoje-
né 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 
průkaz. Ne MKD. Časově neome-
zen. Tel.: 736 172 758.

Prodám nové nepoužité sklepní 
plastové okno bílé jednoduché, za-
sklení 5 mm do stavebního otvoru 80 
x5 0 cm, výrobce Ronn Drain com-
plet. Cena 1 100 Kč. Odvoz vlastní 
(Boskovice). Tel.: 724 362 712.
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AKCEAKCE
Boskovice – Knihovna ve 13 hod.: Zažívá-
me změny klimatu, vernisáž výstavy.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 
hod.: Kdo si hraje, nezlobí.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: 
Klub dvojčat.
Lysice – Zámek v 17 hod.: Jaroslav Vaněk 
1914 -1991, lysický rodák, řezbář, sochař, 
restaurátor, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rezistence. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ghoul.
Doubravice v 9.45 hod. 7 trpaslíků.

čtvrtek 2. dubnačtvrtek 2. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček v 8 
hod.: Příměstský tábor Velikonoční kuřát-
ka, v 10 hod.: Strollering – zahájení sezo-
ny.
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.

Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: 
Pletení pomlázek, ve 14 hod.: Velikonoční 
přespání.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výcho-
va dítěte s ADHD, odborná beseda.
Blansko – Klub důchodců v 15 hod.: Lido-
vá řemesla v návaznos   na Velikonoce, 
přednáška.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Zelený čtvrtek v kostelíku.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: 
Velikonoční pohár žáků ve šprtci.
Boskovice – Kompostárna v Doubravách 
od 9 do 17 hod.: Den otevřených dveří.
Lysice – Zámek v 10 hod.: Zahájení výsta-
vy Jaro na zámku s krajkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rezistence. (3D)
Boskovice v 17 hod. Popelka.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.
Doubravice v 18 hod. Pohádkář.

pátek 3. dubnapátek 3. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Rožmitálova ulice v 9 hod.: Celo-
národní čtení Bible – Velikonoce 2015.

Blansko – Velikonoční klapání - Obnovená 
tradice. Začne se na Velký pátek v 15:00 
hodin – jen s klapačkami, kluci, mládež, 
vysokoškoláci, od 10 roků. Pak po ukonče-
ní velkopátečních obřadů – jen klapačky, 
kluci chlapi, staří ministran  , oldskau  . 
Vychází se od kostela sv. Mar  na.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Velký pátek v kostelíku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 7.
Boskovice v 17 hod. Popelka.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Pompeje.

sobota 4. dubnasobota 4. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Velikonoční klapání - Obnovená 
tradice. Na Bílou sobotu od 7:30 hodin – 
klapačky a řehtačky, kluci od nejútlejšího 
věku (třeba i s ta  nky),  , kdo udrží kla-
pačku nebo řehtačku v ruce. Vychází se 
od kostela sv. Mar  na.
Blansko – Kino v 16 hod.: Vernisáž výstavy 
Julián Veverica.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 20 hod.: 
Bílá sobota v kostelíku.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 
hod.: První letošní Country bál, hraje San-
ta Fe.

Letovice – Zámek od 8 do 12 hod.: Burza 
starožitnos   a sběratelských kuriozit.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Konečně doma. (3D)
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 7.
Boskovice v 17 hod. Popelka.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.

neděle 5. dubnaneděle 5. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Veli-
konoční neděle v kostelíku.
Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: 
Bohoslužba pod nebem.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Vernisáž výstavy obrazů Marie Furchové.
Lysice – Zámek v 15 hod.: O peče  ch a 
šlech  ckém poselství, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Konečně doma. (3D)
Blansko v 17 a 20 hod. Rychle a zběsile 7.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a tvor netvor.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.

pondělí 6. dubnapondělí 6. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Veli-
konoční pondělí.

Blansko – Klub Ulita v 10 hod.: Cvičení 
rodičů s dětmi.
Blansko – Klub důchodců v 15 hod.: Veli-
konoční veselice.
Boskovice – Evangelický kostel v 7.45 
hod.: Bohoslužba – Pondělí velikonoční.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Město 44.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a tvor 
netvor.
Boskovice v 19.30 hod. Cesta ven.

úterý 7. dubnaúterý 7. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Šikulky, Montessori tvoření pro rodiče 
s batolaty.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: 
Po stopách velikonočního zajíčka II, hledá-
ní vajíček.
Boskovice – Knihovna v 15.30 hod.: Karel 
Štenbaur: Besídka o bylinkách a mas  č-
kách.
Boskovice – Sál ZUŠ v 19 hod.: Mike 
DiRubbo Trio (USA/CZ), koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Město 44.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Sedmá pečeť.

kalendář akcíkalendář akcí

Z  

BLANSKO
Středa 1. 4., 6:00 - 7:45, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 20:00 - 

22:00; Čtvrtek 2. 4., 6:00 - 14:30, 16:00 - 19:00, 20:00 - 22:00; 
Pátek 3. 4., 6:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 17:00 - 22:00; Sobota 4. 4., 
7:30 - 10:00, 11:00 - 21:00; Neděle 5. 4., 7:30 - 18:00.

BOSKOVICE
Středa 1. 4., 6:30 - 8:00, 11:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

2. 4., 10:00 - 17:30, 18:30 - 21:00; Pátek 3. 4., 11:00 - 13:30, 14:30 
- 16:00, 17:00 - 21:00; Sobota 4. 4., 10:00 - 14:00, 15:00 - 21:00; 
Neděle 5. 4., 9:00 - 20:00; Pondělí 6. 4., zavřeno; Úterý 7. 4., 10:30 
- 16:00, 18:30 - 21:00.

P   

K   

Z  

BASEBALL
5. 4., 13 h Olympia Blansko - Klasik Frýdek Místek, Českomorav-

ská liga mužů.
KOPANÁ

4. 4., 15:30 h Blansko - Mutěnice, divize. Kunštát - Líšeň B, Boři-
tov - Šlapanice, I. A. Rájec - Medlánky, I. B.

Boskovice - Do konce fi nálové 
části KP 2 zbývají dvě kola a o dvě 
postupová místa hrají tři družstva, 
Moravská Slávia F, Brno IV C a 
Boskovice, i když teoretickou 
šanci mají ještě všechna družstva 
fi nálové skupiny.

V minulém kole tým Boskovic 
nevyužil domácí prostředí a pro-
hrál s celkem Olšan, neodskočil 
tak Sokolu Brno IV C. Tým Sokola 
prohrál s vedoucí MS Brno F 1:7. 

KK Velen Boskovice - KK Drtič 
Olšany 1,5:6,5 (2267:2300).

Pitner - Machala 1:1 (411:411), 

Zukal - Kučera 0:2 (357:406), 
Ševčík F. - Čepička 1:1 (347:352), 
Minx - Lasovský 2:0 (379:333), 
Papoušek - Svobodník 1:1 
(370:388), Ševčík P. - Loubal 1:1 
(403:410).
1. MS Brno F 8 6 0 2 40,5:23,5 12
2. Brno IV C 8 4 1 3 37,0:27,0 9
3. Boskovice  8 4 1 3 33,5:30,5 9
4. Olšany  8 3 0 5 29,0:35,0 6
5. MS Brno D 8 3 0 5 26,5:37,5 6
6. MS Brno G 8 2 2 4 25,5:38,5 6

V příštím kole hraje celek Bos-
kovic v kuželně Moravské Slávie 
s vedoucím týmem soutěže.  (les)

Kuželkáři Boskovic nestačili 
na celek Olšan

Olomouc, Boskovice - Z Velké ceny Olomouce tentokrát blanenské 
elitní družstvo nejstarších plavců ve složení Veronika Zamazalová, Hana 
Kopřivová, Petra Pokorná, Michal Vencel a Tomáš Chemčuk medaile 
nepřivezlo. Adepty na cenné kovy Veroniku Zamazalovou a Jana Vence-
la totiž skolila o víkendu viróza. 

Vencel do Olomouce vůbec neodjel a Zamazalová se i přes nemoc 
pokoušela bojovat o medaili ve své nejlepší disciplíně padesátce prsa. 
Zaostala však za svým osobákem více jak o vteřinu, a to stačilo jen na 
pátou příčku. Lépe se jí vedlo ve vedlejší disciplíně padesátce kraulu, 

Blanenští plavci závodili 
v Olomouci a Boskovicích

kde jí osobní rekord přinesl šesté místo. Nejblíže k medailím byla pře-
kvapivě Hana Kopřivová, kterou o bronzovou medaili v disciplíně dvě 
stě metrů motýlek připravil o čtyři vteřiny horší čas, než je její nejlepší 
osobní výkon. Do první desítky výsledkové listiny se také vešel mužský 
zástupce Michal Vencel, když dohmátl na nejkratším kraulovém sprintu 
sedmý. Na letošní již čtyřiatřicátý ročník Memoriálu Jana Opletala se do 
olomoucké padesátky sjelo tři sta sedmdesát plavců ze čtyřiceti oddílů 
Moravy, Čech, Slovenska a Polska. Představila se zde celá řada českých 
dospělých i juniorských reprezentantů, kteří se zasloužili o překonání 
několika rekordů mítinku. 

Ostatní plavci blanenského oddílu absolvovali ve stejnou dobu Jarní 
cen Boskovic. Pořadatelský oddíl přivítal v malém čtyřdráhovém bazé-
nu plavce z devíti oddílů, kteří změřili síly na padesáti a stometrových 
tratích. Blanenští plavci od osmi do patnácti let vybojovali ve čtyřech 
kategoriích pětadvacet medailí, z toho sedm zlatých. Dvě zlata si pověsil 
na krk desetiletý Jakub Bartošík a třináctiletá Kateřina Demová, po jed-
nom pak Milan Musil v kategorii staršího žactva a Zdeněk Kocián, který 
zastupoval kategorii dorostu. Zlatá byla také štafeta blanenských mužů 
na 4 x 50 kraul ve složení Zdeněk Kocián, Milan Musil, Michal Špaček 
a Radim Švarc. vv, foto Věra Vencelová

VOLEJBAL
KP mužů, sk. B - 35. a 36. kolo: 

VK Žabovřesky - TJ Sokol Leto-
vice 3:2 (-27, 19, -17, 22, 12) a 3:2 
(13, -27, -20, 23, 14).
 1.  Šlapanice 36 28 6 1 1 105:30 97
 2.  Žabovřesky 36 23 3 2 8 90:45 77
 3.  Znojmo 36 20 2 3 11 79:57 67
 4.  Ingstav 36 15 8 3 10 79:66 64
 5.  Vyškov 36 17 2 4 13 72:58 59
 6.  Brno - jih 36 13 5 3 15 69:71 52
 7.  Letovice 36 10 3 5 18 58:78 41
 8.  Tišnov 34 8 2 6 18 50:81 34
 9.  Holubice B 36 5 3 5 23 43:94 26
 10.  Šlapanice B 34 3 2 4 25 28:93 17

STOLNÍ TENIS
KS I - 21. kolo: STK Zbrasla-

vec - TJ Sokol Lanžhot B 10:5. 22. 
kolo: Orel Ivančice - STK Zbra-
slavec 7:10.
 1.  Holásky 22 17 5 0 0 215:107 78
 2.  Zbraslavec 22 14 3 5 0 202:141 67
 3.  Bystrc 22 11 6 5 0 190:160 61
 4.  Vranovice 22 11 3 8 0 181:176 58
 5.  Únanov 22 10 5 7 0 191:178 57
 6.  Slatina B 22 10 5 7 0 180:155 57
 7.  Ivančice 22 9 4 9 0 174:167 53
 8.  Lanžhot B 22 9 2 10 1 158:174 50
 9.  Vracov B 22 8 1 13 0 160:178 47
 10.  Hodonín  22 7 3 12 0 153:186 46
 11.  Slatina C 22 3 5 13 1 131:206 35
 12.  M. Prusy 22 1 2 19 0 109:216 27

KS II - 21. kolo: Zbraslavec 
B - Hlubočany B 10:8, Otnice B 
- Blansko C 9:9, Boskovice - Žide-
nice 9:9, Ždárná - Mokrá 3:10. 22. 
kolo: Zbraslavec B - Drnovice 
9:9, Komořany - Blansko C 10:1, 

Ždárná - Židenice 6:10, Boskovice 
- Mokrá 8:10.
 1.  Komořany 22 17 2 3 0 204:116 75
 2.  Kuřim 22 16 3 3 0 209:136 73
 3.  Mokrá 22 15 4 3 0 202:143 71
 4.  Židenice 22 11 3 8 0 183:156 58
 5.  Zbraslavec B 22 10 5 7 0 171:172 57
 6.  Drnovice 22 10 3 9 0 184:170 55
 7.  Hlubočany B 22 9 2 11 0 173:178 51
 8.  Blansko C 22 7 5 10 0 173:191 48
 9.  Otnice B 22 6 2 14 0 145:198 42
 10.  Ždárná 22 6 1 15 0 142:201 41
 11.  Boskovice 22 4 5 12 1 149:197 38
 12.  M. Knínice 22 3 1 17 1 129:206 31

ŠIPKY
Extraliga - 19. kolo: Titáni 

Hodonín - Mustang Bar Brno 
10:8, Hurricane Adamov - Kna-
jp Riders Letovice 10:9, Koleč-
ko Extra - Frčáci Avion Ivanči-
ce 10:8, Blansko pivovar Č. H. 
- Hornets Adamov 4:14, Blind 
Dogs Budišov - Ferrari Bar Kyjov 
12:6, Babylon Němčice - Bulldogs 
Hodonín 12:6.
 1.  Hornets 18  17  0  0  1  0  0  230:95  52
 2.  Mustang 17  13  1  0  1  2  0  202:106  42
 3.  Blansko 18  13  1  0  0  4  0  196:129  41
 4.  Letovice  17  8  2  0  2  5  0  172:138  30
 5.  Hurricane 17  9  1  0  1  6  0  153:155  30
 6.  Bulldogs 18  8  2  0  1  7  0  156:171  29
 7.  Němčice 18  9  1  0  0  8  0  153:172  29
 8.  Kolečko 17  8  0  0  2  7  0  162:146  26
 9.  Šenkýři 17  7  1  0  0  9  0  150:157  23
 10.  Avion  18  4  1  0  0  13  0  136:189  14
 11.  Titáni  17  3  0  0  1  13  0  120:187  10
 12.  Kyjov  18  3  0  0  1  14  0  123:202  10
 13.  Budišov  18  2  0  0  0  16  0  109:215  6

Olešničtí rybáři hodnotili 
loňský rok

Jako každoročně se do Olešnice a okolí sjelo asi 70 rybářů na schů-
zi místní organizace Petrova cechu Olešnice. Po zahájení se ujal slova 
předseda spolku rybářů MVDr. Prášil, který zhodnotil hospodaření roku 
2014, kdy se úspěšně podařilo zajistit a zrealizovat všechny akce, které 
si v loňském roce rybáři odsouhlasili. Bylo to mimo jiné pořádání rybář-
ských závodů, jak pro dospělé tak pro mládež, ale i sposta odpracova-
ných hodin, které rybáři zvelebovali přírodu a okolí jejich revírů.

Poté všem zúčastněným, přednesl zprávu hospodář spolku p. Pavel 
Cveček. Zde se rybáři dozvěděli problémy a radosti z revíru a velmi 

zajímavá čísla o chycených úlovcích. Například na vodách pstruhových, 
které MO obhospodařuje, bylo uloveno celkem 468 ks pstruhů duho-
vých, 122 pstruhů obecných, 18 sivenů a dokonce 24 kaprů. Na vodách 
mimopstruhových bylo uloveno 689 kaprů o celkové váze 1434kg, 138 
línů/ 35kg, 23 štik o celkové váze 43kg, 2 sumce 24 kg, dokonce 66 
amurů o váze 252 kg. Raritou byla ulovená parma.

Většina zúčastněných rybářů si na schůzi zakoupila povolenky na rok 
2015. V diskuzi se nejvíce nelíbil rybářům místní organizace nový řád 
údolní nádrže Křetínka, který jim prakticky zamezuje řádnou ochranu 
před nepřízní počasí, s tím se nikdo na jiných vodách nesetkal. Bouřka 
může udeřit během chvilky a my se nemůžeme nikam ukrýt, natož scho-
vat naše věci. Pak promočení a naštvaní odcházíme od vody, kde chceme 
pobýt třeba dva dny a takto nemůžeme. Je to nešťastné rozhodnutí úřadů, 
které nám svým způsobem zamezují osobní svobodu . Policisté města 
nás nahání jako zločince a zakazují pod sankcemi pokut i bivak. Nelíbí se 
mi to, sám například ze zdravotních důvodů nesmím prochladnou natož 
mít například angínu. Proto jsem v diskuzi otevřel tento problém a jsem 
rád, že se ostatní ke mě přidali. Sepsal jsem petici, kterou chci předat poz-
ději úřadům. Ať pokutují nepořádek u vody, ale protestuji proti pokutám 
a diskriminaci za zajištění si toho, že rybář chce být v suchu a tím zdravý. 
Apeluji na ostatní rybáře braňme se! Kdo by chtěl podepsat petici rád zašlu 
stačí poslat mail na mail adresu zarybare@centrum.cz. Bivak je povolen i 
v chráněných územích v celé ČR. Bivakování není táboření je to ochrana 
před nepřízní počasí. Každý rybář ví, že když přijde bouřka než sbalí věci 
je durch mokrý pokud nemá přístřeší. Deštník nás nezachrání. Sdělil nám 
dopisovatel a organizátor petice Vladimír Zahálka

Lichožrouti v Blansku 
Studentky třídy 2. A Střední pedagogické školy v Boskovicích si 

poslední březnový týden na vlastní kůži vyzkoušely, jak vypadá takové 
tvořivé odpoledne v družině ZŠ TGM v Blansku. Odpoledne bylo inspi-
rováno knihou Lichožrouti od Pavla Šruta. 

Po té, co se všichni v hojném počtu shromáždili, mohlo tvořivé odpo-
ledne začít. Nejdříve si studentky připravily četbu z již zmiňované knihy, 
dále probíhalo povídání o tom, co obnáší práce autora a ilustrátora. To 
doplnily studentky o pár zajímavých informací o tvůrcích knihy. Pak 
se děti přesunuly ke stolečkům. Nejdříve si namalovaly, jak by měl 
jejich lichožrout vypadat a poté se snažily svého lichožrouta vyrobit. 
Lichožrouti se vyráběli z ponožek, knofl íků a kousků látky. Děti se do 
tvoření s chutí pustily a fi nální výrobky stály opravdu za to. 

Velký dík za zorganizování celého odpoledne patří paní Mgr. Mileně 
Ošlejškové a panu Jakubu Ošlejškovi, v neposlední řadě také zúčastně-
ným dětem a studentkám. Odpoledne bylo velice povedené a jménem 
všech zúčastněných doufám, že nebylo poslední. 

 Simona Mynářová, SPgŠ Boskovice 2. A



L  S

Region - Fotbalové jaro začalo 
minulý víkend i v krajských sou-
těžích. Fanoušci týmů z našeho 
okresu jich mohli vidět v akci 
hned několik, ne všem se však 
dařilo podle představ.

Divize: Hodonín - Blansko 
3:0 (2:0).

Blansko: Juran - Gromský, R. 
Fousek, Bubeníček, Müller, P. 
Fousek, Šíp, Šural (62. Trtílek), 
Doležel, Chloupek (46. Nečas), 
Zouhar (82. Jarůšek).

Ve 31. minutě se rychlonohý 
Reška nechytil do ofsajdové pasti 
a po samostatném úniku prostřelil 
Jurana - 1:0. O dvě minuty poz-
ději po pravé straně unikl střelec 
první branky, poslal centr na zad-
ní tyč, kde se povedenou střelou 
z voleje prosadil Polák - 2:0. 
V závěru utkání hosté otevřeli 
hru, ale to využil Šturma, který 
pečetil na konečných 3:0.

Další výsledky: Napajed-
la - Havlíčkův Brod 3:3, Velké 
Meziříčí - Bystřice n. P. 1:0, Stará 
Říše - Otrokovice 0:5, Pelhřimov 
- Žďár n. S. 1:0, Mutěnice - Uh. 
Brod 2:2, Tasovice - Rosice 1:1, 
Polná - Vrchovina 0:4.
 1.  V. Meziříčí  18 13 4 1 45:10 43
 2.  Havl. Brod  18 10 4 4 37:30 34
 3.  Otrokovice  18 9 6 3 33:19 33
 4.  Bystřice  18 8 5 5 30:23 29
 5.  Vrchovina  18 9 2  7  26:19  29
 6.  Hodonín  18  8  3  7  29:20  27
 7.  Stará Říše  18  8  3  7  18:25  27
 8.  Rosice  18  5  9  4  24:18  24
 9.  Mutěnice  18  7  2  9  25:36  23
 10.  Pelhřimov  18  5  5  8  18:29  20
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Boskovičtí začali jaro 
výhrou, Blansko prohrálo

 11.  Polná  18  4  7  7  30:29  19
 12.  Tasovice  18  5  4  9  16:30  19
 13.  Žďár n.S.  18  5  3  10  19:20  18
 14.  Blansko  18  4  6  8  16:33  18
 15.  Uh. Brod  18  3  7  8  17:29  16
 16.  Napajedla  18  4  4  10  21:34  16

Krajský přebor: Ivančice - 
Bzenec 1:1, Sparta Brno - Boso-
nohy 3:3, Vojkovice - Bohunice 
2:4, Moravská Slavia - Rousí-
nov 3:1, M. Krumlov - Kuřim 
2:1, Jevišovice - IE Znojmo 2:0, 

Ráječko - Novosedly 1:0. Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Novosedly 1:0. Foto Bohumil Hlaváček

Region - Předposlední 10. 
kolo jihomoravského šachového 
KP I o ničem nerozhodlo. Vedou-
cí tým Kuřim jen remizoval na 
šachovnicích Univerzity Brno a 
na jistotu postupu si musí ještě 
počkat.

Spartak Adamov si zajistil sluš-
nou šanci na záchranu vítězstvím 
v Bystrci, když bystrcká úder-
ná dvojka Holemář + Řehůřek 
poměrně brzo remizovala a ve 
zbylých partiích utržili domácí o 
dva šrámy více než hosté.

V záchranářských soubojích 
na Durasu hráči nepodepsali ani 
jedinou remízu. Obvykle děravý 
Duras Brno C vytáhl do boje s 
dlouho nevídanou sestavou, ale 
s Lipovcem B dokázal jen remí-
zovat, což rozladilo oba týmy. 
Vítěz mohl mít slušnou šanci na 
záchranu.

Bystrc Oilers - Spartak Ada-
mov 3:5.

Holemář - Handl 0,5:0,5, 
Řehůřek - Kredl 0,5:0,5, Spodný 

- Švehla 0,5:0,5, Kučera - Masák 
0:1, Přibyl - Marek 0:1, Kubíček - 
Píše 1:0, Kopkan - Mižák 0,5:0,5, 
Skoumal - Ševčík 0:1.

Duras BVK Brno C - Garde 
Lipovec B 4:4.

Mlýnek - Sekanina 1:0, Don-
nert - Habina 0:1, Hrabal - Holu-
šová 1:0, Zavadil - Fojtík 0:1, 
Lamser M. - Komprda 0:1, Lam-
ser T. - Mráz 0:1, Fencl - Flašar 
1:0, Zuziak - Ševčík 1:0.
 1.  Kuřim 10 7 2 1 46.0 23
 2.  Jundrov 10 7 0 3 47.5 21
 3.  Lok. Brno C 10 6 3 1 47.5 21
 4.  Vyškov 10 5 1 4 42.0 16
 5.  Bystrc 10 5 1 4 40.5 16
 6.  Veselí 10 4 1 5 40.5 13
 7.  Adamov 10 4 1 5 38.0 13
 8.  Znojmo 10 4 1 5 36.0 13
 9.  Uni Brno 10 3 2 5 36.5 11
 10.  Duras C 10 3 1 6 38.5 10
 11.  Lipovec B 10 2 2 6 36.5 8
 12.  Tetčice 10 2 1 7 30.5 7

V posledním kole hostí 12. 
dubna Lipovec B Bystrc, Adamov 
Universitu Brno.  (les)

Který tým z našeho 
okresu se zachrání?

Startuje  povací soutěž
Se začátkem fotbalového jara začíná i naše oblíbená tipovací soutěž. 

Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkušené i začí-
nající připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou. 

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 

0 - remíza, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu 
-1 bod.

2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, 
v tomto případě, ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, 
naopak riskujete možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, 
jejich počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání dle 
vašeho libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem označit 
jakoby žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v přípa-
dě úspěchu nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek na řádku 
14, bonus za jeho uhodnutí je +3 body. 

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne. Vítěz 
každého kola získá menší dárek od partnera soutěže, celkově nej-
lepší se mohou těšit na ceny hodnotnější. Kontakt 776 198 192 nebo 
hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.  (bh)

P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – M , 1 0 2

2 B  – R , KP 1 0 2

3 H  – L , I.A 1 0 2

4 K  – L  B, I.A 1 0 2

5 T  B – B , I.A 1 0 2

6 B  – Š , I.A 1 0 2

7 R -J  – M , I.B 1 0 2

8 B  – Č  H , I.B 1 0 2

9 S  – R , OP 1 0 2

10 K  B – O , OP 1 0 2

11 O  – K , OP 1 0 2

12 V  – D , OP 1 0 2

13 D  – R  B, III. . 1 0 2

14 Š  – V , OP 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

Ráječko - Novosedly 1:0, Bystrc 
- Dubňany 2:0.
 1.  Bohunice  17  13  3  1  47:11  42
 2.  Mor. Slavia  17  13  2  2  53:18  41
 3.  Bzenec  17  11  4  2  43:23  37
 4.  Sparta Brno  17  11  3  3  46:17  36
 5.  Ráječko  17  9   3  5  38:26  30
 6.  Bystrc  17  8  6  3  34:26  30
 7.  Ivančice  17  7  4  6  30:25  25
 8.  Rousínov  17  8  1  8  36:36  25
 9.  M. Krumlov  17  6  2  9  17:21  20
 10.  Novosedly  17  5  3  9  20:37  18
 11.  Znojmo  17  4  4  9  19:36  16
 12.  Bosonohy  17  3  5  9  27:42  14
 13.  Dubňany  17  4  1  12  19:43  13
 14.  Vojkovice  17   3  4  10  18:42  13
 15.  Jevišovice  17  3  3  11  22:39  12
 16.  Kuřim  17  3  2  12  24:51  11

I. A, sk. A: Boskovice - Dobši-
ce 3:0 (1:0), 36. Fadrný, 63. a 69. 
Václavek.

Boskovice: Čech - Černý, 
Vykoukal (68. Žouželka), Kolář, 
Müller, Václavek, Horák, Janí-
ček (86. Miksan), Martínek (80. 
Preč), Stara (72. Živný), Fadrný 
(76. Minařík).

V prvním poločase jsme uděla-
li spoustu chyb v obraně, soupeř 
toho naštěstí nedokázal využít. 
Sami jsme měli dvě šance - v té 

první trefi l Janíček tyč, tu dru-
hou Fadrný proměnil“, hodnotil 
průběh utkání trenér Havlíček. 
„Zápas asi rozhodlo vyloučení 
hostujícího hráče (po druhé žluté 
kartě viděl v 57. minutě červe-
nou Princ), proti deseti se nám 
hrálo podstatně lépe. V závěru 
jsme mohli na hřiště poslat mla-
dé hráče, kteří ukázali, že na nich 
můžeme v budoucnu stavět,“ 
dokončil hodnocení Havlíček.

Další výsledky: Žebětín - Hru-
šovany 2:0, RAFK - Miroslav 4:1, 
Slatina - Bořitov 4:1, Šlapanice - 
Slovan Brno 1:1, Líšeň B - Tasovi-
ce B 1:1, Lipovec - Kunštát 0:1.
 1.  Líšeň B  14  7  7  0  30:10  28
 2.  Boskovice  14  7  5  2  34:18  26
 3.  Slovan Brno  14  8  2  4  30:19  26
 4.  Kunštát  14  8  2  4  29:21  26
 5.  Dobšice  14  6  3  5  31:26  21
 6.  Slatina  14  6  2  6  26:25  20
 7.  Šlapanice  14  4  7  3  33:21  19
 8.  Žebětín  14  5  4  5  20:26  19
 9.  Hrušovany  14  6  1  7  18:25  19
 10.  Tasovice B  14  4  4  6  11:25  16
 11.  Bořitov  14  4  3  7  18:29  15
 12.  Miroslav  14  3  5  6  16:24  14
 13.  Lipovec  14  2  6  6  19:24  12
 14.  Rajhrad  14  1  3  10  19:41  6

Boskovice - Dobšice 3:0. Foto Lubomír SlezákBoskovice - Dobšice 3:0. Foto Lubomír Slezák

Česká reprezentace medaili 
na mistrovství světa nevybojovala

USA, Kanada - Světová fede-
race malého fotbalu (WMF) a 
Panamerická konfederace malého 
fotbalu (CPM) uspořádaly his-
toricky první Mistrovsví světa v 
malém fotbalu, jehož se zúčastni-
lo celkem 12 týmů. Mistrovství se 
hrálo od 21. do 29. března v devíti 
městech USA a Kanady, zejména 
Evropané si museli zvyknout na 
velké rozměry hřiště a mantinely.

Jedním z účastníků byla i Česká 
republika, která vstoupila do bojů 
ve skupině 23. března utkáním 
proti El Salvadoru, které se hrálo 
v Citizens Bank Aréně ve měs-
tě Ontario poblíž Los Angeles. 
Po dramatickém průběhu utkání 
skončilo remízou 5:5 (Paděra a 
Koudelka 2, Demeter).

Ve stejné hale se Češi v úterý 
24. března střetli s Kazachstá-
nem. Utkání s nebezpečným sou-
peřem zvládli bravurně, když po 
většinu hrací doby drželi vedení a 
kontrolovali hru. Výhra 7:4 (Göth 
a Slunéčko 2, Cenek, Demeter, 
Paděra) znamenala postup do 
čtvrtfi nále. 

Na poslední zápas ve skupině 
se naši reprezentanti přesunuli 
do San Diega, kde ve středu 25. 
března nastoupili ve Valley View 
Casino Centru proti největšímu 
favoritovi mistrovství - domácí-
mu týmu USA. Jen dvě minuty 
chyběly k velkému překvapení, 
ale domácí tým nakonec zápas 

zvládl a vyhrál 5:4 (Cenek 2, 
Paděra, Koudelka).

Po fyzicky i psychicky nároč-
ném duelu s USA, který náš tým 
v posledních minutách ztratil, 
skončil celek na druhém místě ve 
skupině. Následoval tedy téměř 
celodenní přesun ze San Diega 
do Chicaga a poté čtvrtfi nálový 
zápas s Brazílií. Ta ovládla skupi-

nu C, když si postupně poradila s 
Ruskem 9:4, Kanadou 7:4 a nako-
nec také se Srbskem 10:4. Soupeř 
byl jasným favoritem a tuto roli 
potvrdil, když vyhrál 7:3 (Deme-
ter, Bednář, Uhlíř).

Čtvrfi nále se tak pro českou 
republiku stalo konečnou stani-
cí a reprezentace se domů vrací 
s bilancí 1 výhra - 1 remíza - 2 

porážky. Nejlepším hráčem, co se 
kanadského bodování týče, se stal 
Jan Koudelka (3+3), nejlepším 
střelcem pak Ondřej Paděra se 4 
góly. V semifi nálových zápasech 
nejprve domácí tým USA pora-
zil Rumunsko 7:3, poté Mexi-
ko porazilo až po samostatných 
nájezdech Brazílii 6:5.

  Lubomír Slezák

 Foto archiv Foto archiv

Americký fotbal v Boskovicích. Od čtvrtka 2. do neděle 5. dubna budou 
na soustředění v Boskovicích hráči amerického fotbalu. Tým Bílovice 
Sigrs můžete vidět při trénincích na fotbalovém hřiš   s umělým povr-
chem v Červené zahradě ve čtvrtek 9:30 - 11:30 a 15:00 – 17:00, v pátek 
9:30 - 11:30 a 14:30 - 16:30. V sobotu 9:30 - 11:30 a 15:00 – 17:00 
a v neděli od 9:30 do 11:30 hodin.  Foto Archiv Bílovice Singers
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