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Začalo bourání mostu
V Černé Hoře začalo bourání mostu na frekventované komunikace 
I/43. Na jeho místě silničáři postaví nový. Více na www.zrcadlo.net.

 Foto Jaroslav Oldřich
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Fotbalisté Blanska a Ráječka brali 
tři body, Boskovice v Brně neuspěly

REGION - Fotbalová divize D 
nabídla minulý víkend také zápas 
Blanska s celkem Třebíče. V Třebíči 
předvedl celek Blanska dobrý vý-
kon a po zásluze si odvezl všechny 
tři body.

V krajském přeboru Boskovice 
nedokázaly bodovat s poslední Mo-
ravskou Slavií, Ráječko v pohodě 
přehrálo celek Bučovic.

Divize D: Třebíč - Blansko 0:3 
(0:1), 14. a 79. Sodomka, 86. Pšikal.

Blansko: Záleský - Bokůvka, Dvo-
řák, Petřík, Kuldan (83. Závodný), 
Sodomka (80. Pšikal), Gromský, 
Šplíchal, Bárta, Kratochvíl, Trtílek 
(70. Chloupek).

Do vedení dostal Blansko už po 
necelé čtvrthodině střelecky dis-
ponovaný Sodomka, který posílil 
Blansko příchodem z Třebíče.

Stejný hráč zvýšil jedenáct minut 
před koncem na 2:0, gólovou tečku 
za utkáním přidal čtyři minuty před 
koncem Pšikal.

Další výsledky: Bzenec - Ždírec 
nad Doubravou 5:1, Stará Říše - Ta-
sovice 2:0, Vrchovina - Strání 1:0, 
Polná - Žďár nad Sázavou 0:1, Šum-
perk - Břeclav 1:1, Velká Bíteš - Ro-
sice 2:2.
 1.  Žďár n.S. 16 11 3 2 33:10 36
 2.  Vrchovina 17 11 2 4 32:16 35
 3.  Šumperk 17 9 3 5 33:18 30
 4.  Stará Říše 17 9 3 5 34:21 30
 5.  Rosice 17 8 5 4 42:16 29
 6.  Tasovice 17 9 2 6 29:30 29
 7.  Bzenec 16 7 2 7 35:35 23
 8.  Polná 17 7 1 9 37:29 22
 9.  Ždírec 16 6 4 6 20:23 22
 10.  Blansko 17 5 6 6 19:25 21
 11.  Břeclav 17 5 4 8 18:27 19
 12.  Velká Bíteš 17 5 3 9 24:37 18
 13.  Havl. Brod 16 5 3 8 18:35 18
 14.  Strání 16 4 1 11 17:37 13
 15.  Třebíč 17 1 4 12 18:50 7

Krajský přebor
V podzimním měření sil dokázala 

Moravská Slavia vyhrát v Boskovi-
cích brankou v poslední minutě 3:4 
a tak měli hosté domácímu celku co 
vracet. Jenže se opět projevil „Jáno-
šíkovský syndrom“ boskovického 
týmu. Ten to prostě s týmy z kon-
ce tabulky neumí a většinou jim 
nechává body. Nejinak tomu bylo i 
v sobotu 7. dubna v Brně.

20. kolo: Moravská Slavia - Bo-
skovice 2:0 (0:0), 59. Doležel, 90. 
Karas.

Boskovice: Klimeš - Preč, Černý, 
Daněk, Müller, Horák, Martínek, Ku-
bín (66. Hlaváček), Stara, Havlíček, 
Novák (78. Dračka).

Moravská Slavia se před tímto 
zápasem krčila na dně tabulky s ve-
lice skrovným ziskem sedmi bodů, 
Boskovice byly šesté, Ale na hřišti 
nebyl tento rozdíl téměř patrný.

V první půli byli sice hosté her-
ně o něco lepší, ale žádnou velkou 
šanci si nedokázali vypracovat, 
stejně jako domácí celek. A tak se 
vše podstatné odehrálo ve druhém 
poločase.

V 59. minutě kopal domácí celek 
roh a míč skončil v hostující brance, 
když střelcem byl označen Doležel 
(autorem nešťastné, ale přesné hla-
vičky, byl hostující obránce Daněk). 
Boskovice se v dalších minutách 
snažily vyrovnat, ale jejich akce kon-
čily povětšinou u hranice velkého 
vápna a domácí brankář toho moc 
ze svého umění předvést nemusel. 
V poslední minutě se do otevřené 
hostující obrany vřítili tři hráči Mo-
ravské Slavie a nikým neatakovaný 
Karas přesnou polovysokou střelou 
uzavřel skóre sobotního utkání.

A tak má domácí celek v tabulce 
10 bodů, z toho šest vybojoval se 
svým sobotním soupeřem.

Bučovice - Ráječko 0:4 (0:1), 33. 
Voda, 53. a 73. Keprt D., 88. Sychra.

Ráječko: Němeček - Keprt R. (57. 
Horák), Müller, Sedlák, Gremmel, 
Keprt D. (76. Sychra), Sedláček, Ze-
man, Horáček, Lidmila, Voda (64. 
Pernica).

Utkání dvou celků z opačných 
příček tabulky bylo jasnou záleži-
tostí Ráječka.

Navíc hned první branka tohoto 
zápasu byla skutečně výstavní. Ve 
33. minutě se po dlouhém nákopu 
dostal k míči Voda a nádhernou 
střelou z 22 metrů vymetl pravou 
šibenici domácí branky.

V 53. minutě využil důrazný Da-
niel Keprt hrubé chyby jednoho 
z domácích obránců a svoje sólo 
proměnil přízemní střelou ve dru-
hou branku hostů. Stejný hráč o 
dvacet minut později proběhl s mí-
čem na noze z vlastní poloviny až 
do domácí vápna a znovu prostřelil 
bučovického brankáře. Dvě minuty 
před koncem dva domácí obránci 
tak dlouho nechávali míč brankáři, 
až o něj přišli a Sychra ukončil fot-
balové trápení Bučovic.

Celek Ráječka tak na jaře vyhrál 
potřetí za sebou a neztratil ještě ani 
bod.

Další výsledky: Tatran Bohu-
nice - FK SK Bosonohy 3:0, TJ Ta-
tran Rousínov - FC Svratka Brno 
0:2, SK Vojkovice - FC Ivančice 
3:1, FC Dosta Bystrc-Kníničky 
- TJ Sokol Lanžhot 1:1, FC Vese-
lí nad Moravou - FC Sparta Brno 
1:3, FK Mutěnice - FC Moravský 
Krumlov 0:1.
 1.  Lanžhot 17 13 3 1 41:7 42
 2.  Ráječko 18 11 3 4 49:23 36
 3.  Bystrc 17 10 5 2 38:26 35
 4.  Bohunice 17 10 3 4 41:22 33
 5.  Svratka Brno 18 8 5 5 41:26 29
 6.  Mutěnice 18 8 5 5 32:18 29
 7.  Sparta Brno 18 8 5 5 35:32 29
 8.  Boskovice 18 8 3 7 32:30 27
 9.  Rousínov 17 8 0 9 35:37 24
 10.  Mor. Krumlov 18 6 6 6 33:35 24
 11.  Vojkovice 18 6 2 10 27:43 20
 12.  Ivančice 18 5 3 10 31:34 18
 13.  Bosonohy 18 5 3 10 33:42 18
 14.  Veselí n.M. 18 4 2 12 28:49 14
 15.  Bučovice 18 2 5 11 11:38 11
 16.  MS Brno 18 3 1 14 16:61 10

 Lubomír Slezák

Utkání Moravská Slavia - Boskovice.  Foto Lubomír Slezák

Blanenský hasič 
dostal ocenění 
za záchranu 
muže z hořícího 
auta

BLANSKO - Velitel družstva z bla-
nenské požární stanice Petr Stude-
ný obdržel na Pražském hradě oce-
nění Zlatý záchranářský kříž. 

Pocty se mu dostalo za záchranu 
muže z hořícího auta nedaleko Dr-
novic na Vyškovsku v lednu loňské-
ho roku.

„Ráno v neděli 22. ledna loňské-
ho roku jel Petr Studený do práce. 
Nedaleko Drnovic na Vyškovsku po-
mohl u vážné dopravní nehody, při 
které začalo havarované vozidlo s 
řidičem uvnitř hořet. Požár se z mo-
toru již dostal do kabiny vozu. Petr 
Studený nemohl vzhledem k poloze 
auta otevřít jeho dveře. Neváhal a 
zraněného muže vyprostil bočním 
oknem,“ popsal mluvčí hasičů Jaro-
slav Mikoška.

Zraněného řidiče odtáhl asi de-
set metrů od vozidla. Měl podezře-
ní, že je uvnitř vozidla další osoba, 
proto se k vozidlu vrátil, provedl 
průzkum kabiny a začal automobil 
hasit vlastním hasicím přístrojem.

„Hašení již bylo pro velkou in-
tenzitu a rozsah požáru neúčinné. 
Zároveň v době, kdy se pokoušel 
požár lokalizovat, oznámil událost 
na tísňovou linku hasičů,“ doplnil 
Mikoška.

Porota v letošním osmnáctém 
ročníku vybírala ze sedmdesáti 
dvou nominací. Předáno bylo cel-
kem osm hlavních cen, čtyři čestná 
uznání a tři speciální ceny.  (hrr)
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Patnáctiletý chlapec 
zachránil život kamarádce

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Notnou dávku 
odvahy a duchapřítomnosti proká-
zal patnáctiletý Tomáš Maša. Když 
se pod jedenáctiletou dívkou prolo-
mil led na rybníku Klumšák v Rájci-
-Jestřebí, neváhal a svým zásahem 
zachránil školačce život.

Událost se stala osmého března 
letošního roku. Jedenáctiletá dívka 
se se svou stejně starou kamarád-
kou v podvečer procházely poblíž 
rybníka Klimšák v Rájci Jestřebí. 
Pak ji napadlo, že by mohla vy-
zkoušet led. Panovalo sice mrazivé 
počasí, ale led nebyl tak silný, jak si 
myslela.

„Dostala se možná dvacet metrů 
od břehu. Pak ale přišel šok. Led se 
pod dívkou náhle prolomil a ona 
skončila po krk ve vodě. Podařilo 
se jí sice zachytit za okraj ledu, ale 
zpět už to nešlo. Snažila se aspoň 
s hlavou nad hladinou přidržovat 
okraje ledu,“ popsal situaci policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek.

Dění na rybníku sledoval o čty-
ři roky starší kamarád a ani chvíli 
nezaváhal. Odvážně se vydal na led 
na záchrannou misi. Opatrně se do-
plazil až na okraj prolomeného ledu 
a kamarádce pomohl na led. Pak se 
společně doplazili zpět na břeh ryb-
níka. Odkud zamířila promočená a 

Blanenští plavci dovezli zlaté 
medaile z Prostějova i Brna

BLANSKO - V blanenském pla-
veckém oddílu se objevily nové 
talentované naděje v nejmladších 
kategoriích. 

Na prestižním podniku O mokré-
ho Emana v Prostějově vybojovaly 
ve velké konkurenci plavců z os-
matřiceti oddílů ČR devítiletá Stella 
Hanzlíčková a jedenáctiletá Anna 
Šťávová zlaté medaile. 

Stella Hanzlíčková nechala své 
soupeřky v poli poražených na pa-
desátce motýlek a na padesátce 
znak přidala stříbro. Anna Šťávová 
zase excelovala v disciplíně sto me-
trů prsa. 

Druhou významnou soutěží uply-

nulého víkendu byla mezinárodní 
Cena brněnského Draka, která hos-
tila plavce z pětatřiceti oddílů ČR a 
Slovenska. 

I zde byly blanenští plavci vidět 
na stupních vítězů. Blanenský špič-
kový juniorský plavec Milan Kučera 
pokořil nejvyšší medailový stupí-
nek hned třikrát. Soupeřům ukázal 
záda na stovce a dvoustovce motý-
lek a dvoustovce polohově. 

Z dalších plavců bodovali v ka-
tegorii mladšího dorostu Kateřina 
Demová (stříbro a dva bronzy), Mi-
lan Musil (bronz) a Štěpán Pokorný 
(stříbro).  Věra Vencelová

S. Hanzlíčková. Foto V. Vencelová

Na kašlajícího 
muže ve vlaku 
vytáhl zbraň

REGION - Kýchnutí a zakašlání 
jednoho z cestujících ve vlaku smě-
řujícím z Brna do Prahy pořádně 
rozčílilo osmdesátiletého seniora. 
Ten třiapadesátiletého cizince nej-
dříve nevybíravě napomenul s tím, 
že by si měl před ústa dávat přinej-
menším ruku.

„Po krátké slovní výměně vytáhl 
z pouzdra zbraň, postavil se před 
spolucestujícího a asi z jednoho 
metru mířil na jeho hlavu. Incident, 
při němž k výstřelu ze zbraně nedo-
šlo, se stal při průjezdu Blanskem,“ 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

V Letovicích pak tamní policisté 
vlak nechali zastavit a při kontrole 
podle popisu zjistili nebezpečně vy-
stupujícího muže.

Při bezpečnostní prohlídce našli 
dvě zbraně, plynovou pistoli a re-
volver. V příručním zavazadle pak 
samonabíjecí pistoli a zásobníky s 
náboji.

„Překvapivé bylo i další zjištění. 
Muž držel všechny zbraně bez pat-
řičného oprávnění. Nyní je stíhaný 
pro nedovolené ozbrojování,“ dopl-
nil Malášek.  (hrr)

Jakub David přivezl ze Žďáru bronz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, BOSKO-

VICE - V poslední březnový den se 
ve Žďáru nad Sázavou konal druhý 

největší šprtcový turnaj jednotlivců 
kategorie ČP36. Turnaje se účastni-
lo 89 hráčů, kteří získali za umístě-

ní cenné body do Českomoravského 
poháru.

Na prvním místě skončil Miroslav 
Škorpík (Dragons Modřice), který 
prošel turnajem bez porážky, na 
druhém místě Martin Kučera (SHL 
Brno) a bronzovou příčku obsadil 
Jakub David (IQ Boskovice). Další 
boskovičtí hráči se umístili násled-
ně: Procházka Josef na 7. místě, Fe-
ruga Bohumil obsadil 11. příčku a 
Procházka Ondřej získal 12. místo.

Na sedmnáctém místě skončila 
Petra Zajíčková a na 19. místě Jakub 
Ošlejšek. Frajt Antonín se umístil 
na 31. místě, Vondál Vít na 38. mís-
tě, Hroz Lukáš na 41. místě, Kovář 
Roman na 56. příčce a Komárek To-
máš dosáhl na 71. místo. Šimon Da-
vid skončil na 81. příčce a Dominik 
Fiala o místo za ním.  (les)

 Foto archiv klubu

Jarní cena v plavání se v Boskovicích vydařila
BOSKOVICE - S příchodem jara pořá-

dá plavecký oddíl SVČ Boskovice každo-
ročně Jarní cenu města Boskovice v pla-
vání.

V sobotu 24. března dopoledne pras-
kal místní pětadvacetimetrový bazén 
doslova ve švech. Plavci z Blanska, Brna, 
Hustopečí, Hodonína, Svitav, Kuřimi, Zlí-
na, Ostravy, Zábřehu, Břeclavi, Prostějo-
va a samozřejmě domácí reprezentanti 
zde bojovali o cenné kovy i věcné dárky.

Zpestřením sobotního dopoledne byl 
na začátek vložený závod nejmladších 
závodníků z plavecké přípravky, kteří se 
poprali s pětadvacetimetrovou tratí na 
výbornou. Ukázali všem přítomným po-
řádnou dávku odvahy a bojovnosti.

Boskovičtí svěřenci se Jarní ceně v sil-
né konkurenci neztratili, vždyť doma 
zůstalo hned 21 medailí. Někteří domácí 
plavci vystoupali na stupně vítězů hned 
několikrát, mezi ně patřili Michal Veselý, 
Ondřej Ščudla, Dominik Barry, Jáchym 
Ryšávka a Martin Kopáček. Medailové 
příčky neunikly ani Patricku Müllerovi, 
Jakubu Davidovi a Izabele Slámové.

Nejmladší účastnicí Jarní ceny byla 
Kristýna Nezvalová, která obsadila třetí 
místo na 50 metrů prsa. I ostatní plavci 
zaslouží pochvalu za bojovné výkony.

Poděkování pořadatelů pak patří 
sponzorům, rodičům a všem dobrovol-
ným pomocníkům.  (les)

 Foto archiv klubu

Kam za 
sportem

ATLETIKA
14. 4., 14:30 h Skalická desítka, 

tradiční běh.

KOPANÁ
14. 4., 15:30 h Boskovice - Rou-

sínov, KP. Jedovnice - Soběšice, I. B. 
sk. A. 

15. 4., 15:30 h Ráječko - Bystrc, 
KP. Kunštát - Rajhradice, I. A, sk. A. 
Vilémovice - Rájec-Jestřebí, Vysoča-
ny - Křenovice, I. B, sk. A.

KUŽELKY
14. 4., 10 h Blansko - Valašské 

Meziříčí, 1. liga žen.

PLAVÁNÍ
14. 4., 8 h O cenu města Blanska.

notně promrzlá dívka domů do tep-
la a bezpečí.

„To už kamarádka ze břehu za-
volala záchranáře. Jejich pomoc, 
stejně jako pomoc přivolaných 
policistů, dívka už naštěstí nepo-
třebovala. Všichni na místo přispě-
chavši záchranáři se shodli na tom, 
že patnáctiletý chlapec svou ducha-

přítomností a odvahou zachránil 
kamarádce život,“ doplnil Malášek.

Ve čtvrtek převzal za svůj čin To-
máš Maša ocenění v podobě plake-
ty KŘP JmK. Hrdinský čin ocenila i 
starostka Rájce-Jestřebí Romana 
Synakieviczová a ředitel školy Jiří 
Koumar.  Radim Hruška

 Foto Policie ČR

Odnesl si jen 
peníze

LYSICE - Do jednoho z obchodů v 
Lysicích se vloupal zloděj. Provozov-
nu prohledal a z kanceláře vedoucí-
ho ukradl z pracovního stolu příruč-
ní pokladnu s manipulační �inanční 
hotovostí. Zloděj způsobil škodu za 
více než deset tisíc korun.  (hrr)

Kradl ve sklepu
BLANSKO - K vodě na ryby může 

nyní vyrazit zatím neznámý pacha-
tel, který řádil v blanenském sídlišti 
Zborovce. Z jedné ze sklepních kójí 
ukradl kompletní rybářské vybavení, 
oblečení k vodě a další věci. Škoda je 
nejméně dvacet tisíc korun.  (hrr)

Přišel o 
kreditku

KOŘENEC - První golfové odpaly 
sezóny se v Kořenci hodně prodražily 
sedmdesátiletému muži. Ten nechal 
dopoledne v odemknutém autě pe-
něženku s malou �inanční hotovostí, 
doklady a platební kartou. Právě tu 
pohotový zloděj využil k navýšení 
lupu. V bankomatu z ní totiž vybral 
skoro třicet tisíc korun.  (hrr)

Nejlepší student francouzštiny 
kraje je z Gymnázia Blansko

BLANSKO - Studenti blanenské-
ho gymnázia se zúčastnili krajského 
kola Olympiády ve francouzském 

jazyce, které se konalo v prostorách 
Alliance française de Brno. Vítězem 
krajského kola v kategorii B2 se stal 

Tomáš Jirkův a postoupil do ústřed-
ního kola, kde se utká se třinácti 
vítězi regionálních kol z celé České 
republiky.

Olympiády se zúčastnila trojice 
vítězů školního kola v kategoriích 
A1, B1 a B2. V kategorii A1 soutěžila 
Adéla Nechvátalová ze třídy kvarta 
A, v kategorii B1 Martin Svoboda z 
kvinty A a v kategorii B2 Tomáš Jir-
kův ze septimy B. Není to poprvé, kdy 
francouzština na blanenském gym-
náziu zaznamenala tak velký úspěch. 
Absolvent Tomáš Rybář zvítězil v ce-
lostátním kole v kategorii A1 v roce 
2012 a stal se tak nejlepším fran-
couzštinářem v republice.

Současné i minulé úspěchy blanen-
ských gymnazistů dokazují, že fran-
couzský jazyk není tak obtížný, jak 
se může na první dojem zdát. A mo-
hou být motivací při výběru jazykové 
přípravy, kterou nabízí Gymnázium 
Blansko. PaedDr. Ivana Jakubcová, 

Gymnázium Blansko
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

Řádková inzerce
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 

v Blansku. Rychlé jednání. 
 Tel.: 739 940 808
Podnikatel hledá ke koupi ne-

movitost, i k opravám. 
 Tel.: 735 137 103
Prodám nový světlý jídelní stůl 

70x110, výška 75. Cena 2 300 Kč. 
 Tel.: 775 991 148

Prodám levně cirkulárku - ko-
vová konstrukce na 4 kolech, řeza-
cí list 60 cm, motor 4 kW, napájecí 
kabel 15 m. Dále prodám menší pří-
věsný vozík za auto, nová elektroin-
stalace, nový moderní závěs, nový 
nátěr, ložná plocha plech. Benešov 
u Boskovic.  Tel.: 605 770 674, 

 e-mail: OK2PX@seznam.cz
Prodám kompletní zařízení 

výběhu pro cca 12 nosnic – kur-
ník, snůšková hnízda, hřady, krmná 
stříška, několik krmítek, odpočíva-
dla (kvalitní ruční práce). Přidám i 
několik slepic. Při slušném jednání 
nechám i ml. kohoutka, již pojímá. 
Pouze jako celek. Za výrobní nákla-
dy 6 000 Kč.  Tel.: 604 412 296

Koupím malotraktor tovární 
nebo domácí výroby se zadní hyd-
raulikou. Děkuji za nabídku. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím lištovou/bubnovou 

sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-
jem i o koupi zahradního traktoru 
se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. Děkuji. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím tovární malotraktor 

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

Prodám Citroen AX 1.0 gará-
žovaný, bez investic, najeto 92 000 
km, za 15 tis. Kč. 

 Tel.: 735 261 422
Prodám krmnou řepu. Tel.: 720 

627 033
Prodám Orbitrek téměř nepou-

žitý. Cena 1 800 Kč, při rychlém jed-
nání možnost slevy. 

 Tel.: 737 565 661
Najmu si zahradu či pozemek 

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

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

vací desku. 
 Kontakt: milansyko@centrum.cz
Prodám 4 zimní pneu s diskem 

na Felicii.  Tel.: 723 830 686
Koupím byt 1+1 v Blansku. 

Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 
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Blanenské autobusové nádraží se 
bude kolaudovat v červenci

BLANSKO - Podle plánu jde vý-
stavba autobusového nádraží v 
Blansku. Investor, jimž je firma ČAD 
Blansko, počítá proto s kolaudací 
areálu v červenci.

„Několik dní poté bychom chtě-
li zahájit provoz. Vyskytly se sice 
drobné technické potíže, ale řešíme 
je tak, aby žádné zdržení nenasta-
lo,“ řekl Zrcadlu technický náměs-
tek ředitele společnosti Tomáš Vy-
kydal.

Na staveništi jsou nyní vidět těž-
ké stroje, s jejichž pomocí dokon-
čují dělníci stavbu železobetonové 
části budovy. Na ni přijde namon-
tovat ocelová konstrukce, na kte-
ré budou připevněny skla tvořící 
opláštění budovy. Cílem je podle ar-
chitektů to, aby se v nich zrcadlilo 
okolí budovy. Půjde tedy o moderní 
objekt, který by ale neměl narušit 
architekturu města.

Náklady spojené se stavbou ob-
jektu se odhadují na padesát mili-
onů korun. Původní nádraží bylo již 
technicky značně zastaralé.

Dvě hlavní nevýhody tohoto kom-
plexu spočívaly v tom, že autobusy 

musely při odjezdu ze zastávek 
couvat a provoz tak nebyl bezpeč-
ný, a dále si cestující oprávněně 
stěžovali na to, že zastávky nejsou 
zastřešené. Už na nich nebudou 

moknout a za nepříznivého počasí 
pohodlně projdou z hlavní budovy 
až na svoji zastávku.

Blanenské autobusové nádraží 
ročně využije zhruba 1,3 milionu 
korun. Radnice se projektem po-
koušela pomoci, protože na stav 
původního nádraží si léta stěžovala 
veřejnost. Na projekt ale nemoh-
la získat dotaci, protože jí nádraží 
nepatří. Investice je tedy plně na 
bedrech vlastníka nádraží, jimž je 
společnost ČAD Blansko.

Při stavebních pracích bylo nutné 
původní objekt strhnout. nahradí 
jej zcela nová budova. Na nádraží se 
sníží počet zastávek, a to z původ-
ních pětadvaceti na šestnáct. „Také 
se už samozřejmě těšíme na to, až 
nové zařízení předáme veřejnosti 
do užívání,“ doplnil Vykydal.

 Text a foto Martin Jelínek

Dva muži se v Boskovicích 
opili a porvali přímo na ulici

 

 divize Boskovice 

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo: 

Specialista,-tka  

Charakter práce:  
• Vydávání za provozovatele VaK k projektové dokumentaci aných staveb, a 

to jak staveb VaK, tak i ostatních staveb (pozemních, dopravních) 
• Vydávání stanovisek ke  
• Koordinace odborných stanovisek  projektovým dokumentacím 

staveb 
• Vydávání podk  o provozovaných sítích VaK  

staveb 
• Jednání s  
• Zpracovávání odborných stanovisek  
•  u správníc  provozovatele VaK 
• Technická podpora  

:  
 Znalost práce na PC –  . 
 Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména  a 

.  
 Základní orientace v  

 

:  
 samostatnost, spolehlivost,  
 schopnost asertivní komunikace se stavebníky, projektanty, investory, 
  a   

 
•  

 
•  sk. B 

Nabízíme:  
•   technickou dokumentací staveb  
•  investory, stavebníky, projektanty 
•  
• zázemí stabilní  

  dle dohody. 
 

-mail: kaluza@vasbo.cz
 

 
 tel.: 731 437 899 – Ing. ,  -  
 

 divizi Boskovice. 

BOSKOVICE - Své 
vášně nedokázali 
koncem března zkro-
tit dva muži v Bosko-
vicích. Ve dvě hodiny 
v noci se rozhodli své 
rozpory řešit „ručně“. 
Vzájemné fyzické na-
padání se odehrálo 
v Hradní ulici. Oba 
muže zklidnila až 
hlídka.

„Strážník-operátor 
vyslal dvoučlennou 
smíšenou hlídku Po-
licie ČR a městské 
policie před noční 
podnik nacházející se 
na výjezdu z Masarykova náměstí v Boskovicích. Zde si přímo na dlažbě po-
zemní komunikace fyzicky „rozdávali“ rány pěstí dva podnapilí mladíci,“ uvádí 
boskovičtí strážníci na svém facebooku.

Muži byli navíc pod vlivem alkoholu, nadýchali 2,42, respektive 2,52 promi-
le. Rvačce přihlíželo také několik diváků. Společná hlídka policie musela použít 
donucovacích prostředků - hmatů a chvatů, aby mladíky od sebe oddělila a čás-
tečně zklidnila.

„Dále bylo nutno ze strany policistů použít služební pouta a předvést oba 
muže na služebnu ke zjištění jejich totožnosti a podání vysvětlení ve věci fy-
zického napadání. Zde byli muži obviněni ze spáchání přestupku proti občan-
skému soužití, kdy je možno ze strany policie uložit příkazem pokutu do výše 
deseti tisíc korun,“ popsali strážníci. (hrr), foto MP Boskovice

 

  
Turistům, ale i všem ostatním, kteří se nebojí pěší chůze, oznamujeme, že benešovští turisté a KČT Boskovice pořádají 

10. ročník pochodu 

  OKOLO  BENEŠOVA  A  K  PAMÁTNÍKU  LETCŮ 
Pochod se koná v sobotu dne 14. 4. 2018 

Start a cíl: Benešov u Boskovic - Restaurace Morava 
       Trasy:  - 100 km, noční 50 km (nutná výbava pro noční turistiku) 
                      - denní trasy - 50 km, 25 km, 20 km, 15 km, 10 km, 5 km 

       Start:  - 100 km, noční 50 km - pátek 13. 4. 2018 od 20.00 do 21.00 hod.  
                          - denní trasy - 50 km - od 6.00 hod. do 9.00 hod.  
                                               - 25 km, 20 km, 15 km - od 7.00 hod. do 12.00 hod. 
                                               - 10 km, 5 km - od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

       Startovné: - 100 km, noční 50 km = 70 Kč - polévka v ceně startovného 
                                 - denní = 30 Kč, děti zdarma. 

         Registrace a plánky tras budou k dispozici na startu. Bohaté občerstvení zajištěno, v cíli pamětní list. 
                              Pro všechny oplatek na cestu. 
                 Bližší informace: tel.: 737 288 317,  www.okolobenesova.estranky.cz 
         Sponzoři akce: Restaurace Morava, obec Benešov, Pekárna Dopes Benešov                     
         Účast na vlastní nebezpečí, děti do 14-ti let v doprovodu dospělého. 

Kývačka / Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20 000 Kč (dohoda). 
 Tel.: 721 834 173

Koupím i bez TP Škoda 110r 
- Rapid, 100, 1000MB, Simson, 
Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, 
Jaweta, Mustang, Pionýr,, Octa-
via, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 
500, vozík PAV za motocykl, malo 
- traktory, Tera - vari, HAKI lešení 
a jiné.  

 Tel.: 736 741 967
Prodám Volkswagen Passat 

Variant typ 3C B6, rok výroby 
2007. Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav 
tachometru 212 000 km. Výbava: 
manuální klimatizace, tempomat, 
ESP, AutoHold, 10x airbag, vy-
hřívaná sedadla vpředu, dálkové 
centrální zamykání, MaxiDOT atd. 
TK do 3/2018, pravidelný servis 
Škoda doložím. Cena 85 000 Kč. 
Kontakt: Eduard.Dokoupil@se-
znam.cz

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

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-
ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

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

mědělskou farmu. Požadujeme 

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

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

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

Prodám pozinkovanou garáž, 
sklad, 4 980 Kč odvezete na přívě-
su, stáří čtyři měsíce. 

 Tel.: 603 422 118

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

 Tel.: 723 923 087
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 

v Blansku, Boskovicích a okolí. 
Možno i k menší rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. Prosím bez 
RK. Za nabídky děkuji. 

 Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Kontakt na inzerci:
774 408 399, inzerce@zrcadlo.net
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Velký dechový orchestr ZUŠ 
Letovice oslavil 45 let od založení

LETOVICE - Dne 25. 3.2018 se uskutečnil v le-
tovickém kulturním domě slavnostní koncert u 
příležitosti pětačtyřicátého výročí od prvního 
veřejného vystoupení Mládežnického dechového 
orchestru LŠU, dnes Velkého dechového orches-
tru ZUŠ Letovice. 

Orchestr založil pan Petr Halamka, který na-
stoupil na LŠU Letovice v roce 1972 jako zástup-
ce ředitele a učitel hry na klarinet. První zkouš-
ku měl malý dvanáctičlenný orchestr již v listo-
padu 1972, ale během několika málo let dokázal 
Petr Halamka vybudovat na LŠU Letovice velký 
orchestr, se kterým slavil mimořádné úspěchy. 
Pan Petr Halamka vedl orchestr 28 let a v roce 
2000 jej ve funkci dirigenta orchestru a ředitele 
ZUŠ Letovice vystřídal Petr Křivinka, který vede 
jak ZUŠ, tak VDO dodnes. Panu Petru Halamkovi 
zastupitelé města Letovice v roce 2017 udělili na 
návrh muzikantů VDO česné občanství města Le-
tovic in memoriam za výchovu mnoha mladých 
hudebníků, za založení Mládežnického dechové-
ho orchestru s vysokou uměleckou úrovní a za 
propagaci města Letovic na republikové a evrop-
ské úrovni. 

45 roků historie VDO ZUŠ Letovice, to bylo a 
je nepřeberné množství událostí, veřejných vy-
stoupení, soutěží, přehlídek a festivalů, ale pře-
devším se v tomto krásném hudebním tělese 
učilo 384 mladých muzikantů orchestrální hře. 
Za 45 roků měl orchestr 1878 samostatných 
koncertů, zúčastnil se 63 hudebních festivalů, na 
soutěžích doma i v zahraničí získal 46 ocenění, 
z toho 24x první, 12x druhý, 5x třetí a 5x získal 
čestné uznání. 

Orchestr absolvoval 48 zahraničních cest do 
12 evropských zemí a bylo to: Německo, Polsko, 
Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, 
Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Belgie, Holandsko 
a Anglie.

Za největší úspěchy orchestru jsou považo-
vány vítězství v mezinárodních soutěžích Brno 
– Praha v letech 1991 a 1993, vítězství v ústřed-
ních kolech soutěží ZUŠ 2001, 2004, 2007, 2010, 
2014, 2017 a 16 vítězství na mezinárodních sou-
těžích ve Španělsku, Německu, Švýcarsku, Ma-
ďarsku, Itálii a Polsku v letech 2003 – 2017.

Dnes je ve VDO ZUŠ Letovice registrováno 86 
hráčů a je to jediný orchestr v Jihomoravském 
kraji, který stále drží a hraje ve velkém obsazení. 
Jeho repertoár je velmi bohatý. V úpravách pro 
velké obsazení dechového orchestru hraje sklad-
by všech hudebních žánrů – klasickou dechovou 
hudbu, transkripce skladeb českých a světových 
klasiků, hudbu muzikálovou a filmovou, pop, 
rock, beat a jazz. Krédem dirigenta a ředitele 
ZUŠ Letovice Petra Křivinky je, aby každý hráč 
ZUŠ Letovice, který se učí hrát na hudební ná-
stroj prošel komorní, souborovou či orchestrální 
hrou, tak aby se kdekoliv na světě zařadil mezi 
muzikaty a dělal české kultuře čest.

VDO pořádá pravidelně každý rok koncerty 
pro své posluchače z nových skladeb českých a 
světových skladatelů a také již 10 sezón tzv. show 
programy na různá témata a k různým příleži-
tostem. Byli to např. show o radosti, božská show 
nebo show o Karlu IV. Tyto programy jsou velmi 
populární, konají se vždy v jízdárně letovického 

zámku a např. show o Karlu 
IV. shlédlo v pěti reprízách na 
2000 diváků. K pravidelným 
aktivitám patří zahraniční 
zájezdy na chorvatský ostrov 
Hvar do města Stari Grad, kde 
působí spřátelený orchestr 
Hrvatská gradská glazby Stari 
Grad. Dalším partnerem VDO 
je dechová hudba mladých 
z polského města Chelmna, 
družební orchestr Tutta For-
za z Budapešti a dalších osm 
orchestrů z Itálie, Německa, 
Slovenska, Ukrajiny, Polska a 
Norska.

V rámci oslav 45. výročí 
založení VDO se vedení ZUŠ 
Letovice, muzikanti z or-
chestru a oslovená hudební 

veřejnost dohodla na zavedení nové tradice a to 
vyznamenávání zasloužilých muzikantů a jejich 
ocenění za dlouholetou poctivou hudební službu 
veřejnosti. Petr Křivinka, ředitel ZUŠ a dirigent 
VDO uvedl v život vyznamenání „Rytíř hudební-
ho umění“. 

Toto vyznamenání je vyjádřením úcty mu-
zikantů ke svým kolegům muzikantům, kteří 
rozvinuli svůj hudební talent k vynikajícím vý-
sledkům a velmi tak obohatili kulturnost naší 
společnosti. Hudebníci se dohodli, že toto vy-
znamenání a děkovné listy budou udělovány ve 
všech hudebních žánrech, vždy o slavnostních 
příležitostech VDO a ZUŠ Letovice, aby byla pod-
pořena na veřejnosti zásluha vyznamenaných. 
Dosud bylo vyznamenáno medailí a děkovnými 
listy 123 hudebníků z hudebních žánrů decho-
vá hudba, komorní hudba, sbormistrovství, pop, 
rock, beat a jazz. Při slavnostním koncertu k 45. 
výročí založení VDO byli také všichni členové 
dekorováni šerpami s nápisem Rytíř hudebního 
umění a do budoucna tyto šerpy budou součástí 
slavnostního úboru orchestru. 

V letošním roce bude VDO pro posluchače hrát 
na koncertech v Letovicích, Jevíčku, Blansku a 
Brně. Zúčastní se prestižního festivalu Kmochův 
Kolín ve dnes 9. - 10. 6., na kterých chystá kro-
mě společných skladeb monstrkoncertu také sa-
mostatný koncert na hlavním pódiu Kolínského 
hlavního náměstí. 

Orchestr připravuje také svoji 10. show, která 
bude mít premiéru na přelomu září a října. Mezi 
tím ještě orchestr stihne prestižní týdenní mezi-
národní festival ve španělském letovisku Lloret 
de Mar ve dnech 16. – 23. 9.. Součástí tohoto fes-
tivalu bude také účast na oslavách dnů St. Marcé, 
patronky Barcelony, největšího tamního svátku, 
kde VDO předvede hodinový koncert a zúčastní 
se soutěže o nejlépe zahranou hymnou fotbalo-
vého klubu FC Barcelona.  Petr Křivinka

 Foto archiv ZUŠ Letovice a Petr Švancara

NÁCHOD, BLANSKO - Ligové 
soutěže kuželkářských družstev 
měly minulý víkend na programu 
předposlední kolo.

Blanenské ženy jely do kuželny 
pátého Náchoda, muži Blanska hos-
tili šestý Vracov a v obou kláních se 
z výhry radovali jejich soupeři.

1. liga žen
Náchod - Blansko 5:3 

(3260:3210).
Majerová - Nevřivová 3:1 

(533:504), Hrdinová - Ptáčková 
3:1 (576:513), Brožková - Zaja-
cová 0,5:3,5 (511:543), Kovačo-
vičová - Ševčíková 2:2 (538:582), 
Cvejnová - Buďová 2:2 (571:533), 
Šimůnková - Musilová 2:2 
(531:535).

 1.  Rosice  21  20  1  0  128,5:39,5 41
 2.  Blansko  20  14  0  6  102,0:58,0 28
 3.  Přerov  21  10  4  7  94,0:74,0 24
 4.  Zlín  20  11  1  8  86,0:74,0 23
 5.  Náchod  21  10  3  8  92,5:75,5 23
 6.  Slavia Praha  21  10  3  8  89,0:79,0 23
 7.  Duchcov  21  8  3  10  79,0:89,0 19
 8.  Rokycany  21  9  0  12  76,0:92,0 18
 9.  Jičín  21  6  3  12  65,5:102,5 15
 10.  Val. Meziříčí  21  6  2  13  70,0:98,0 14
 11.  Konstruktiva  21  6  2  13  69,0:99,0 14
 12.  Žižkov Praha  21  3  2  16  48,5:119,5 8

2. liga mužů. sk. B
Blansko - Vracov 3:5 

(3275:3314).
Flek J. - Kordula 3:1 (596:538), 

Musil - Polanský 3:1 (538:515), 
Flek R. - Svoboda 2:2 (544:537), 
Havíř - Kordula 0,5:3,5 (530:575), 

Kolařík - Sasín 1:3 (549:600), Plšek 
- Tužil 1:3 (518:549).
 1.  Dačice  21  19 2 0  128,0:40,0 40
 2.  Vyškov  21  18 0 3  120,0:48,0 36
 3.  Přerov  21  13 0 8  101,0:67,0 26
 4.  Chvalíkovice  21  11 2 8  89,0:79,0 24
 5.  MS Brno  21  10 2 9  78,5:89,5 22
 6.  Vracov  21 9 3 9  88,0:80,0 21
 7.  Dubňany  21  10 0  11  78,5:89,5 20
 8.  Husovice B  21 9 1  11  75,0:93,0 19
 9.  Blansko  21 7 1  13  79,0:89,0 15
 10.  Hlubina  21 7 1  13  70,0:98,0 15
 11.  Prostějov  21 6 0  15  67,0:101,0 12
 12.  Opava  21 1 0  20  34,0:134,0 2

V posledním kole soutěže hos-
tí v sobotu 14. dubna blanenské 
ženy tým Valašského Meziříčí, muži 
Blanska hrají ve stejný den Husovi-
cích.  Lubomír Slezák

Kuželkářské týmy Blanska 
na body nedosáhly

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
17. kolo: 14. 4., 15:30 h Sloup - 

Boskovice B, Ráječko B - Rudice. 
15. 4., 15:30 h Olešnice - Lipův-

ka, Bořitov - Olomučany, Adamov 
- Letovice, Černá Hora - Skalice, Šo-
šůvka - Doubravice.

III. TŘÍDA
17. kolo: 14. 4., 15:30 h Kun-

štát B - Kořenec. 
15. 4., 15:30 h Cetkovice - La-

žany, Knínice - Vavřinec, Benešov 
- Ráječko C, V. Opatovice - Vranová, 
Kotvrdovice - Drnovice, Vísky - Ost-
rov u Macochy.

IV. TŘÍDA
15. kolo: 13. 4., 17:30 h Vilémo-

vice B - Skalice B. 
15. 4., 13 h Vísky B - Vavřinec B, 

V. Opatovice B - Voděrady. 15:30 h 
Svitávka - Doubravice B.

KOPANÁ
I. A, sk. A
16. kolo: START Brno - Sokol 

Dobšice 8:1, TJ Sokol Novosedly - 
FK Kunštát 3:0, TJ Sokol Přímětice 
- SK Žebětín 1:1, TJ Čechie Zastávka 
- FC Kuřim 1:2, SK Líšeň B - SK Sla-
tina 5:1, SK Šlapanice - FC Miroslav 
0:1, TJ Rajhradice - FK Znojmo 5:1.
 1.  Start Brno 15 11 3 1 48:19 36
 2.  Rajhradice 15 10 4 1 36:14 34
 3.  Kuřim 15 9 1 5 32:16 28
 4.  Líšeň B 16 7 5 4 33:17 26
 5.  Kunštát 16 7 5 4 33:30 26
 6.  Přímětice 15 6 6 3 25:23 24
 7.  Žebětín 16 7 2 7 36:31 23
 8.  Dobšice 15 5 5 5 27:31 20
 9.  Zastávka 16 5 2 9 27:31 17
 10.  Novosedly 16 5 2 9 22:37 17
 11.  Znojmo 16 3 5 8 20:35 14
 12.  Miroslav 15 4 2 9 21:37 14
 13.  Slatina 15 3 4 8 20:34 13
 14.  Šlapanice 15 1 4 10 11:36 7

I. B, sk. A
16. kolo: SK Jedovnice - FK Podo-

lí u Brna 2:2, TJ Sokol Kobeřice - SK 
Slavkov u Brna 0:0, FC Medlánky - FK 
Pačlavice-Dětkovice 2:0, SK Křenovi-
ce - FC Soběšice 4:3, SK Sokol Lipo-
vec - TJ Vilémovice 3:1, FK Rájec-
-Jestřebí - SK Babice nad Svitavou 
3:2, TJ Vysočany - FC Čebín 5:2.
 1.  Pačlavice 15 9 4 2 36:12 31
 2.  Rájec-Jestřebí 15 10 1 4 35:24 31
 3.  Vilémovice 16 8 5 3 38:24 29
 4.  Babice n. S. 15 8 1 6 29:26 25
 5.  Kobeřice 15 7 3 5 30:23 24
 6.  Čebín 15 6 4 5 25:23 22
 7.  Křenovice 16 6 3 7 36:39 21
 8.  Medlánky 15 6 3 6 22:26 21
 9.  Vysočany 16 6 2 8 33:46 20
 10.  Lipovec 15 5 3 7 24:27 18
 11.  Soběšice 15 5 2 8 29:31 17
 12.  Podolí 16 5 2 9 29:36 17
 13.  Slavkov 15 3 5 7 25:36 14
 14.  Jedovnice 15 2 4 9 21:39 10

Okresní přebor
16. kolo: Rudice - Adamov 3:3, 

Doubravice - Ráječko B 0:2, Leto-
vice - Olešnice 2:0, Boskovice B - 
Lipůvka 7:2, Skalice - Šošůvka 5:0, 

Sloup - Bořitov 1:3, Olomučany - 
Černá Hora 3:1.
 1.  Černá Hora 15 13 0 2 50:19 39
 2.  Boskovice B 15 11 2 2 46:25 35
 3.  Olešnice 16 10 1 5 47:31 31
 4.  Rudice 16 9 2 5 42:24 29
 5.  Olomučany 15 9 2 4 42:33 29
 6.  Skalice 15 8 0 7 52:41 24
 7.  Letovice 15 7 0 8 31:37 21
 8.  Bořitov 15 6 1 8 30:36 19
 9.  Ráječko B 15 6 0 9 34:39 18
 10.  Šošůvka 15 5 2 8 31:56 17
 11.  Adamov 15 4 3 8 33:46 15
 12.  Sloup 15 4 1 10 26:44 13
 13.  Doubravice 15 3 2 10 20:31 11
 14.  Lipůvka 15 3 0 12 34:56 9

III. třída
16. kolo: Vavřinec - Vísky 2:0, 

Ráječko C - Cetkovice 0:1, Lažany 
- Kunštát B 1:1, V. Opatovice - Kní-
nice 4:0, Ostrov - Benešov 3:3, Ko-
řenec - Kotvrdovice 5:2, Vranová - 
Drnovice 1:3.
 1.  Drnovice 16 10 2 4 58:22 32
 2.  V. Opatovice 15 10 0 5 61:29 30
 3.  Vísky 15 9 2 4 37:23 29

 4.  Cetkovice 16 7 2 7 33:39 23
 5.  Benešov 15 6 5 4 33:40 23
 6.  Lažany 15 6 4 5 25:29 22
 7.  Knínice 16 6 3 7 41:43 21
 8.  Ráječko C 16 6 2 8 39:36 20
 9.  Kunštát B 16 5 5 6 30:38 20
 10.  Vranová 16 5 4 7 42:44 19
 11.  Vavřinec 15 5 4 6 30:39 19
 12.  Ostrov 16 5 3 8 42:53 18
 13.  Kotvrdovice 15 5 3 7 24:37 18
 14.  Kořenec 16 4 1 11 25:48 13

IV. třída
14. kolo: Letovice B - Lažánky 

5:0, V. Opatovice B - Vísky B 2:0, 
Skalice B - Svitávka 1:4, Vavřinec B 
- Vilémovice B 1:1.
 1.  Letovice B 10 6 3 1 36:12 21
 2.  Svitávka 11 6 3 2 31:13 21
 3.  Skalice B 10 6 2 2 34:16 20
 4.  Lažánky 11 5 2 4 25:29 17
 5.  Vavřinec B 11 5 2 4 18:29 17
 6.  Doubravice B 10 3 4 3 21:20 13
 7.  Vilémovice B 10 3 2 5 23:28 11
 8.  Voděrady 9 3 2 4 22:28 11
 9.  V. Opatovice B 10 2 2 6 14:27 8
 10.  Vísky B 10 0 2 8 12:34 29

Jaro v Lázních 
Slatinice

LETOVICE - Na loňské výroční členské schů-
zi jsme si odhlasovali zásadní změnu – na jarní 
ozdravný pobyt 2018 pojedeme do Lázní Slatinice. 
Od prvních chvil jsme si užívali všech vymožeností 
moderní lázeňské péče, každý dostal svůj individu-
ální časový plán celého pobytu. 

Ubytovali jsme se do dvou LD Balnea a Majorka 
v moderních převážně dvoulůžkových pokojích 
se samostatnou koupelnou, televizí, ledničkou a 
terasou s výhledem na městečko. Díky výtahům 
a vnitřnímu vybavení byly všechny objekty lázní 
bezbarierové. Lázně Slatinice jsou nejstarší lázně 

v České republice, byly založeny už v roce 1526. 
Základem léčby je sirovodíková minerální voda 
z vlastního přírodního pramene, tato voda pomáhá 
při léčbě kloubů, páteře, kožních a nervových one-
mocněních. Voda se využívá k vanovým koupelím a 
rehabilitačnímu cvičení v minerálním bazénu. 

K lázeňskému pobytu patří také kultura, každý 
večer se o nás starala Mgr. Helena Kostelníková, 
měli jsme večer plný šansonů, seznamovací večí-
rek s hudbou, posezení při kytaře věnované Wal-
demaru Matuškovi, přednášku o čokoládě s ukáz-
kou výroby pralinek, závěrečný večírek s kvízem. 
Podle chuti se každý mohl zapojit do zpěvu, za-
smát se. Jedno odpoledne jsme prožili s historikem 
obce  panem Opletalem. Prošli jsme celou obec, 
okusili minerální vodu, navštívili jsme lázeňský 

dům Majorka a ochutnali jsme místní vynikající 
dorty v pekárně. Byli jsme dokonce i na zájezdu 
v Čechách pod Kosířem v Muzeu kočárů a v Ná-
měšti na Hané v rodinném pivovaru Jadrníček. 

Náš první ozdravný pobyt v Lázních Slatinice se 
uskutečnil díky �inanční podpoře Jihomoravského 
kraje. Poděkování za starostlivou péči a vynikají-
cí jídlo patří všem zaměstnancům Lázní Slatinice 
vedeným paní Ing. Radkou Pazderovou. Za všech-
ny účastníky pobytu si dovoluji zvlášť poděkovat 
manželům Rašovským za uskutečnění skvělého 
nápadu s pobytem tak velkého kolektivu našich 
členů poprvé v lázních. Za spokojeností, výborný-
mi zážitky, dobrou pohodou a zlepšením našeho 
zdraví je opravdu mnoho jejich práce. 

 Jaroslava Konůpková
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úterý 10. dubna

AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Kdy je čas začít chodit na lo-
gopedii?, odborná beseda.
Blansko – Restaurace Sýpka v 18 
hod.: Zážitkový kurz přípravy sushi.
Blansko – Zámek v 19 hod.: Fran-
couzsko-český hudební večer.
Boskovice – Kino Panorama 
v 15.30 hod.: Klub seniorů – Zážitky 
z cest Jaroslava Parmy, přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ztratili jsme 
Stalina.
Boskovice v 17 hod. Hora.
Boskovice v 19.30 hod. Lady Bird.

středa 11. dubna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Ve-
čer s Kotlíkem č. 194 – Kanada v di-
vočině a mezi Indiány.
Boskovice – Klubovna zahrádkářů 
ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkář-
ská poradna.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Michael Mc Keever: Hvězdné maný-
ry, divadelní představení.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Duo Bohemiabass Petr Šporcl 
& Eva Šašinková – Pocta klasikům.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ztratili jsme 
Stalina.
Boskovice v 15 hod. Kino senior: 
Čertoviny.
Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Eric Clapton.

čtvrtek 12. dubna
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: 
Jak staré příběhy pronikají do těch 
současných, beseda.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: O 
včelách a lidech, vernisáž výstavy.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Vý-
stava keramických výtvarných obo-
rů, vernisáž.
Blansko – Zámecká Sýpka v 18 hod.: 
Řízená degustace | Sonberk, Popice.
Boskovice – Masarykovo náměstí 
v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Akorde-
onový koncert s hostem.
Letovice – ZUŠ v 18 hod.: Učitelský 
koncert ZUŠ Letovice.

KINA
Blansko ve 20 hod. Fak Jů pane 
učiteli 3.

kalendář akcí
Boskovice v 17 a 20 hod. Fak Jů 
pane učiteli 3.
Doubravice v 18 hod. Madam slu-
žebná.

pátek 13. dubna
AKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: 
PHBk – Tomáš Malíček, vernisáž.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Kranio-sakrální terapie.
Blansko – Katolický dům v 19 hod.: 
Hudební kavárna – Juraj Ďuri Hni-
lica.
Blansko – Černohorská pivnice Pí-
sečná ve 20 hod.: Rockový večer se 
skupinou Gava Band.
Blansko – Dělnický dům ve 21 hod.: 
90‘s dance music & Lunetic.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Divadelní představení s Hanou Ma-
ciuchovou – Žena vlčí mák.

KINA
Blansko ve 20 hod. Fak Jů pane 
učiteli 3.
Boskovice v 16 hod. Fak Jů pane 
učiteli 3.
Boskovice v 19 hod. Planeta Čes-
ko, projekce za účasti režiséra Ma-
riána Poláka.
Šebetov v 19.30 hod. Do větru.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Baj-
keři.

sobota 14. dubna
AKCE

Benešov – Restaurace Morava v 6 
hod.: Pochod okolo Benešova a 
k památníku letců.
Blansko – MC Paleček v 8.30 až 
10.30 hod.: Bazárek letního oble-
čení.
Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Pavouk 
Čenda.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Pro-
mítej i ty! HIPHOP-ERACE.
Boskovice – Město ve 13 až 17 
hod.: Brány památek dokořán.
Doubravice – Rybník Klemovák ve 
14.30 hod.: Probuzení vodníka Vo-
doucha.
Knínice – Kulturní dům v 16 a 19 
hod.: Hrátky s čertem - představení 
Divadelního spolku Knínice.
Olešnice – Před hasičskou zbroj-
nicí v 7.30 hod.: První jarní vej-
šlap.
Moravský kras – Úklid Moravské-
ho krasu.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Fak Jů 
pane učiteli 3.
Boskovice ve 14 hod. Králíček 
Petr.
Boskovice v 17 a 20 hod. Fak Jů 
pane učiteli 3.
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Kotvrdovičtí ochotníci uvedou 
komedii na opraveném jevišti

KOTVRDOVICE - Členové ochot-
nického souboru Divadlo srdcem z 
Kotvrdovic slaví. Mají totiž oprave-
né otočné jeviště, které bylo v tamní 
orlovně vybudováno v padesátých 
až šedesátých letech minulého sto-
letí. 

Snad nikdy nebylo v provozu. 
Pravděpodobně se totiž hned po 
svém sestavení porouchalo. Zaří-
zení v akci se představí veřejnosti 
již v pátek 13. dubna, kdy Divadlo 
srdcem uvede premiéru komediální 
inscenace Škola základ života.

„Z pátku třináctého rozhodně 
strach nemáme. Nyní se můžeme 
pochlubit tím, že máme otočné je-
viště a na něm hned dvě scény, kte-
ré budeme střídat. Při přestávkách 
bude stačit jen jeviště pootočit, na 
což potřebujeme dva chlapy a asi 
deset až patnáct vteřin,“ řekl Zr-
cadlu vedoucí souboru, kytarista a 
učitel hudby Martin Kovář. Oprava 
točny byla náročná.

Zvládl ji člen souboru Josef Tichý 
se svým kamarádem Rostislavem 
Vojtou. Mechaniku museli rozebrat. 
Zjistili přitom, že pódium se kdysi 
zčásti propadlo a bylo podbetováno 
tak nešťastně, že jej již nešlo otáčet. 
Všechny překážky proto kutilové 
odstranili, něco málo poopravili a 

pořádně promazali hlavní ložisko, 
na němž se jeviště o průměru šesti 
metrů otáčí.

„Při otáčení sice jeviště neuvěři-
telně vrže, ale alespoň nám diváci 
neusnou,“ uvedl Tichý. Divadelníci 
jsou šťastní, že dvojice kutilů uspě-
la. Na nákladné opravy nemají pe-
níze. Zajímavostí je, že si nikdo z 
Kotvrdovic, dokonce ani nestarší 
pamětníci, nevzpomíná na to, že by 
otočné jeviště bylo někdy v provo-

zu. Pravdou ale je, že otočné scény 
jsou chloubou jen opravdu význam-
ných divadel. Nejbližší lze najít v 
Brně. Na jižní Moravě jinde není.

Divadlo srdcem je sice mladý 
soubor, ale daří se mu. Založen 
byl před pěti lety, kdy první před-
stavení nazkoušelo šest lidí. Nyní 
má soubor již 18 členů. Nejmladší 
ochotnici je sedm a chodí do první 
třídy základní školy, nejstarším je 
kolem sedmdesáti. V Kotvrdovicích 

hrají ale divadlo také studenti a lidé 
mnoha profesí. Například Josef Ti-
chý je zámečník.

Soubor připravuje každé před-
stavení čtyři až pět měsíců. Dvě až 
tři reprízy jsou na jaře a další dvě 
až tři na podzim. Po loňském úspěš-
ném Strašidlu cantervillském, z 
pera známého klasika Oscara Wil-
da, vsadilo letos na českou klasiku. 
Uvede komedii ze života študáků a 
kantorů, napsanou kdysi Jarosla-
vem Žákem, Škola základ života. 
Jde také o známý film, který v roce 
1938 s mnoha hvězdami českého 
stříbrného plátna natočil režisér 
Martin Frič.

„Tuto hru jsem vybral hned ze 
dvou důvodů. Tím prvním je to, že 
jsem knížku Škola základ života 
kdysi dostal od své babičky, bývalé 
učitelky, a moc jsem si ji oblíbil. Ten 
druhý důvod je pragmatický. Chtěl 
jsem, aby si zahrálo co nejvíce členů 
našeho souboru, což se k mé velké 
radosti podařilo,“ doplnil Kovář. 
Veškeré podrobnosti k souboru a 
jeho připravovanému představení 
najdou zájemci na sociální síti Face-
book pod odkazem Divadlo srdcem. 
 Martin Jelínek

Zkouška nové hry. 
Foto Divadlo srdcem

neděle 15. dubna
AKCE

Blansko – Katolický dům ve 14.30 
hod.: Jarní akademie DDM Blan-
sko.
Borotín – Kulturní dům v 17 hod.: 
Křest knihy Dějiny obce Borotín od 
nejstarších dob do roku 1989.
Boskovice – Kino Panorama 
v 15.30 hod.: Výtvarné odpoledne – 
Dílnička s Kristýnkou.
Boskovice – Sokolovna v 18 
hod.: Ochotnické divadlo Bos-
kovice: Vražda sexem, komedie 
Joan Shirleyové v režii Jany Řez-
níčkové.
Klepačov – Spodní zastávka ve 14 
hod.: Ukliďme Klepačov společně.
Olešnice – Kostel sv. Vavřince ve 14 
hod.: Varhaní koncert.
Šebetov – Kulturní dům v 15 hod.: 
Revizor, divadelní představení v po-
dání divadelního souboru teaTrum 
Velké Opatovice.
Velké Opatovice – Malá scéna stá-
lého kina ve 14 hod.: Vítání jara - 
pásmo básniček, říkanek, písniček a 

tanečků v podání dětí z 2. Mateřské 
školy ve Velkých Opatovicích.

KINA
Blansko v 15 hod. Králíček Petr.
Blansko v 17.30 hod. Rampage: 
Ničitelé. (3D, s titulky)
Blansko ve 20 hod. Rampage: Ni-
čitelé.
Boskovice ve 14 hod. Králíček 
Petr.
Boskovice v 17 hod. Operní dům 
Drážďany uvádí Lohengrin/Richard 
Wagner.

pondělí 16. dubna
AKCE

Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: 
Přednáška o Československých le-
giích 1914–1920.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pepa.
Blansko ve 20 hod. Rampage: Ni-
čitelé.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Ram-
page: Ničitelé. (3D)

Keltský telegraf na Malém Chlumu
OBORA - Keltský telegraf se koná 

v době jarní rovnodennosti a začíná 
období, v němž přibývá světla a den 
je delší než noc. 

Od úsvitu lidských dějin je to 
významné a uctívané období, jak 

ostatně potvrzuje i velikonoční pří-
běh Ježíše Krista.

Akce Keltský telegraf vznikla pod 
patronací časopisu Regenerace. 
Každou první sobotu po prvním 
jarním dnu se na mnoha kopcích 

rozsvěcují světla a jejich paprsky 
mysticky propojují tisíce lidí, kteří 
se vydali do noční tmy a stále ještě 
zimního chladu.

Vrchol Malého Chlumu je jako 
stvořený pro tuto akci. Mimo dob-
rého výhledu dnes víme, že v jeho 
okolí na mnoha místech skutečně 
Keltové žili. Světelný signál jsme 
dostali z rozhledny u Veselice. Ten 
jsme poslali na Burianovu rozhled-
nu u Rudky, odtud pokračoval na 
rozhlednu Kozárov. Podrobné in-
formace jsou na www.keltskytele-
graf.cz v části Prohlížet mapu.

Vyvrcholením je pokaždé příchod 
vědmy, která zažene zimu a tmu a 
postará se, aby nastávající vegetač-
ní období bylo pro nás příznivé, aby 
se nám dařilo a úroda byla bohatá. 

Máme radost, že telegraf má hod-
ně příznivců. Letos jsme se na vr-
chu u rozhledny sešli již pošesté a 
bylo nás včetně dětí asi 95.

Děkuji všem, kteří pomohli tele-
graf připravit a zrealizovat. Jmeno-
vat je nemohu, protože jsou to by-
tosti nadpřirozené.  Jiří Havíř

PODĚKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny bych chtěla 

velmi poděkovat zaměstnancům 
Oblastní charity Blansko, Mobilní-
ho hospice svatého Martina, kon-
krétně zejména zdravotní sestře 
Mirce Líkařové a MUDr. Márii Klin-
cové. 

Bez jejich pomoci bychom ne-
zvládli doprovodit tatínka v břez-
nu letošního roku na jeho poslední 
cestě v prostředí domova. 

Dostalo se nám nejen plně pro-
fesionální odborné zdravotnické 
a ošetřovatelské pomoci, ale také 
empatického, milého a lidského 
přístupu a to v kteroukoliv denní i 
noční hodinu. 

Velmi si vážíme jejich pomoci 
a všem rodinám, které budou do-
provázet umírajícího příbuzného 
můžeme vzkázat, že je-li to možné, 
stojí za to umožnit blízké osobě, 
aby umírala v domácím prostředí 
obklopena nejbližšími. 

S pomocí mobilní hospicové služ-
by Oblastní charity Blansko může 
být i tato poslední cesta velkým po-
žehnáním.

  Terezie Havlíčková, Letovice

Nevaž se, odvaž se...
ČERNÁ HORA - 

Tento odvážný ná-
pis na plakátech se 
objevil začátkem 
března na mnoha 
f re k ve n t ova nýc h 
místech v Černé 
Hoře. Zval všechny 
kolemjdoucí na roz-
pustilé představení 
dětí základní školy, 
které se konalo v 
sobotu 24. března 
ve školní tělocvič-
ně. Právě v tomto 
jarním období žáci již tradičně prezentují svoji práci nejen ve škole, ale i 
mimo ni. Mají tak možnost ukázat všem, co společně se svými vedoucími ve 
svém volném čase vymysleli a nacvičili, že čas strávený se svými kamarády 
mimo vyučování není v žádném případě ztracený a že se mají čím pochlu-
bit. Letošní téma bylo ve znamení hitů a to jak českých, tak i zahraničních 
interpretů. Popustili jsme tedy uzdu fantazie a s trochou nadsázky jsme se 
pustili do práce. Šli jsme do toho tak říkajíc po hlavě. Jeden nápad střídal 
druhý a nakonec jsme vytvořili více než hodinový program. Děvčata i kluci 
se do práce pustili s nadšením. Sami přicházeli se skvělými nápady a my 
jsme měli radost, že jsme na ně přenesli kus tvůrčího ducha. Když se z nás 
dospělých a dětí stanou parťáci, jde pak příprava jako po másle a výsledek 
je o to zajímavější. Choreograficky bylo letošní představení zase o něco slo-
žitější, protože jsme písně doprovázeli živými klipy. Sled jednotlivých čísel 
občas přerušily vtipné reklamní bloky a nejedna maminka žasla, kde že se 
právě v jejím dítěti bere tolik hereckého nadání. Svou návštěvou nás mimo 
jiné poctil nesmrtelný Elvis Presley, dorazili i členové populární skupiny 
ABBA, aby si střihli všem dobře známé hitovky. Zlatým hřebem večera a 
odměnou pro účinkující děti byla světelná show, která měla veliký úspěch. 
Publikum se s námi postupně naladilo na společnou vlnu a my věříme, že 
se bavilo stejně dobře jako naši mladí zpěváci, herci a tanečníci. Ti si to 
tentokrát opravdu užívali a nenechali se ovlivnit trémou. My jsme naopak 
nevěřili vlastním očím, jak si i během samotných vystoupení děti vylepšo-
valy svoje čísla k lepšímu. Děkujeme všem, kteří nám pravidelně pomáhají 
s ozvučením, projekcí a organizací podobných představení pro veřejnost. 
Velké poděkování patří také rodičům, prarodičům, známým a přátelům 
školy, bez jejichž podpory by tyto akce ztrácely smysl. 

Jana Kubelková a Nely Karavasileva, foto Kateřina Roupová
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Má cenu pořídit si právě 
teď nový Volkswagen? Má!

Touran s výbavou  
v hodnotě 69 500 Kč navíc.

Golf s výbavou  
v hodnotě 75 800 Kč navíc.
Golf s výbavou

Golf Variant s výbavou  
v hodnotě 75 800 Kč navíc.

Nabídka platí do 30. 6. 2018 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 3,9–8,0 l/100 km, 102–182 g/km,  
Golf Variant: 4,0–7,3 l/100 km a 103–166 g/km, Touran: 4,6–5,7 l/100 km, 119–132 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

www.maratonedition.cz

Vyberte si nový vůz z nabídky  
Maraton Edition. Teď s výhodnou  
měsíční splátkou a bohatou výbavou navíc.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz

Turisté v Černé Hoře zahájili sezónu

Pivovar Černá Hora patřil o víkendu turistům. Uskutečnilo se tam totiž tradiční zahájení sezóny. Také letos bylo spojené s ustanovením nového rekordu, 
tentokrát v počtu lidí, kteří mají něco na háku. Sešlo se jich 752 včetně 21 psů.  Foto Jaroslav Oldřich

Celostátní akce Ukliďme Česko se již tradičně aktivně zúčastnili i turisté z Boskovic. Společně s osadním výborem z Mladkova v sobotu vyčistili okolí cyklo-
stezky a silniční komunikace mezi Boskovicemi a Mladkovem. Ve městě se v rámci akce uklízelo ještě na dalších dvou místech.  Foto Jaroslav Oldřich
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úterý 10. dubna

AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Kdy je čas začít chodit na lo-
gopedii?, odborná beseda.
Blansko – Restaurace Sýpka v 18 
hod.: Zážitkový kurz přípravy sushi.
Blansko – Zámek v 19 hod.: Fran-
couzsko-český hudební večer.
Boskovice – Kino Panorama 
v 15.30 hod.: Klub seniorů – Zážitky 
z cest Jaroslava Parmy, přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ztratili jsme 
Stalina.
Boskovice v 17 hod. Hora.
Boskovice v 19.30 hod. Lady Bird.

středa 11. dubna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Ve-
čer s Kotlíkem č. 194 – Kanada v di-
vočině a mezi Indiány.
Boskovice – Klubovna zahrádkářů 
ve 14.30 hod.: Odborná zahrádkář-
ská poradna.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Michael Mc Keever: Hvězdné maný-
ry, divadelní představení.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Duo Bohemiabass Petr Šporcl 
& Eva Šašinková – Pocta klasikům.

KINA
Blansko ve 20 hod. Ztratili jsme 
Stalina.
Boskovice v 15 hod. Kino senior: 
Čertoviny.
Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Eric Clapton.

čtvrtek 12. dubna
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: 
Jak staré příběhy pronikají do těch 
současných, beseda.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: O 
včelách a lidech, vernisáž výstavy.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Vý-
stava keramických výtvarných obo-
rů, vernisáž.
Blansko – Zámecká Sýpka v 18 hod.: 
Řízená degustace | Sonberk, Popice.
Boskovice – Masarykovo náměstí 
v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Akorde-
onový koncert s hostem.
Letovice – ZUŠ v 18 hod.: Učitelský 
koncert ZUŠ Letovice.

KINA
Blansko ve 20 hod. Fak Jů pane 
učiteli 3.

kalendář akcí
Boskovice v 17 a 20 hod. Fak Jů 
pane učiteli 3.
Doubravice v 18 hod. Madam slu-
žebná.

pátek 13. dubna
AKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: 
PHBk – Tomáš Malíček, vernisáž.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Kranio-sakrální terapie.
Blansko – Katolický dům v 19 hod.: 
Hudební kavárna – Juraj Ďuri Hni-
lica.
Blansko – Černohorská pivnice Pí-
sečná ve 20 hod.: Rockový večer se 
skupinou Gava Band.
Blansko – Dělnický dům ve 21 hod.: 
90‘s dance music & Lunetic.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Divadelní představení s Hanou Ma-
ciuchovou – Žena vlčí mák.

KINA
Blansko ve 20 hod. Fak Jů pane 
učiteli 3.
Boskovice v 16 hod. Fak Jů pane 
učiteli 3.
Boskovice v 19 hod. Planeta Čes-
ko, projekce za účasti režiséra Ma-
riána Poláka.
Šebetov v 19.30 hod. Do větru.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Baj-
keři.

sobota 14. dubna
AKCE

Benešov – Restaurace Morava v 6 
hod.: Pochod okolo Benešova a 
k památníku letců.
Blansko – MC Paleček v 8.30 až 
10.30 hod.: Bazárek letního oble-
čení.
Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Pavouk 
Čenda.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Pro-
mítej i ty! HIPHOP-ERACE.
Boskovice – Město ve 13 až 17 
hod.: Brány památek dokořán.
Doubravice – Rybník Klemovák ve 
14.30 hod.: Probuzení vodníka Vo-
doucha.
Knínice – Kulturní dům v 16 a 19 
hod.: Hrátky s čertem - představení 
Divadelního spolku Knínice.
Olešnice – Před hasičskou zbroj-
nicí v 7.30 hod.: První jarní vej-
šlap.
Moravský kras – Úklid Moravské-
ho krasu.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Fak Jů 
pane učiteli 3.
Boskovice ve 14 hod. Králíček 
Petr.
Boskovice v 17 a 20 hod. Fak Jů 
pane učiteli 3.
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Kotvrdovičtí ochotníci uvedou 
komedii na opraveném jevišti

KOTVRDOVICE - Členové ochot-
nického souboru Divadlo srdcem z 
Kotvrdovic slaví. Mají totiž oprave-
né otočné jeviště, které bylo v tamní 
orlovně vybudováno v padesátých 
až šedesátých letech minulého sto-
letí. 

Snad nikdy nebylo v provozu. 
Pravděpodobně se totiž hned po 
svém sestavení porouchalo. Zaří-
zení v akci se představí veřejnosti 
již v pátek 13. dubna, kdy Divadlo 
srdcem uvede premiéru komediální 
inscenace Škola základ života.

„Z pátku třináctého rozhodně 
strach nemáme. Nyní se můžeme 
pochlubit tím, že máme otočné je-
viště a na něm hned dvě scény, kte-
ré budeme střídat. Při přestávkách 
bude stačit jen jeviště pootočit, na 
což potřebujeme dva chlapy a asi 
deset až patnáct vteřin,“ řekl Zr-
cadlu vedoucí souboru, kytarista a 
učitel hudby Martin Kovář. Oprava 
točny byla náročná.

Zvládl ji člen souboru Josef Tichý 
se svým kamarádem Rostislavem 
Vojtou. Mechaniku museli rozebrat. 
Zjistili přitom, že pódium se kdysi 
zčásti propadlo a bylo podbetováno 
tak nešťastně, že jej již nešlo otáčet. 
Všechny překážky proto kutilové 
odstranili, něco málo poopravili a 

pořádně promazali hlavní ložisko, 
na němž se jeviště o průměru šesti 
metrů otáčí.

„Při otáčení sice jeviště neuvěři-
telně vrže, ale alespoň nám diváci 
neusnou,“ uvedl Tichý. Divadelníci 
jsou šťastní, že dvojice kutilů uspě-
la. Na nákladné opravy nemají pe-
níze. Zajímavostí je, že si nikdo z 
Kotvrdovic, dokonce ani nestarší 
pamětníci, nevzpomíná na to, že by 
otočné jeviště bylo někdy v provo-

zu. Pravdou ale je, že otočné scény 
jsou chloubou jen opravdu význam-
ných divadel. Nejbližší lze najít v 
Brně. Na jižní Moravě jinde není.

Divadlo srdcem je sice mladý 
soubor, ale daří se mu. Založen 
byl před pěti lety, kdy první před-
stavení nazkoušelo šest lidí. Nyní 
má soubor již 18 členů. Nejmladší 
ochotnici je sedm a chodí do první 
třídy základní školy, nejstarším je 
kolem sedmdesáti. V Kotvrdovicích 

hrají ale divadlo také studenti a lidé 
mnoha profesí. Například Josef Ti-
chý je zámečník.

Soubor připravuje každé před-
stavení čtyři až pět měsíců. Dvě až 
tři reprízy jsou na jaře a další dvě 
až tři na podzim. Po loňském úspěš-
ném Strašidlu cantervillském, z 
pera známého klasika Oscara Wil-
da, vsadilo letos na českou klasiku. 
Uvede komedii ze života študáků a 
kantorů, napsanou kdysi Jarosla-
vem Žákem, Škola základ života. 
Jde také o známý film, který v roce 
1938 s mnoha hvězdami českého 
stříbrného plátna natočil režisér 
Martin Frič.

„Tuto hru jsem vybral hned ze 
dvou důvodů. Tím prvním je to, že 
jsem knížku Škola základ života 
kdysi dostal od své babičky, bývalé 
učitelky, a moc jsem si ji oblíbil. Ten 
druhý důvod je pragmatický. Chtěl 
jsem, aby si zahrálo co nejvíce členů 
našeho souboru, což se k mé velké 
radosti podařilo,“ doplnil Kovář. 
Veškeré podrobnosti k souboru a 
jeho připravovanému představení 
najdou zájemci na sociální síti Face-
book pod odkazem Divadlo srdcem. 
 Martin Jelínek

Zkouška nové hry. 
Foto Divadlo srdcem

neděle 15. dubna
AKCE

Blansko – Katolický dům ve 14.30 
hod.: Jarní akademie DDM Blan-
sko.
Borotín – Kulturní dům v 17 hod.: 
Křest knihy Dějiny obce Borotín od 
nejstarších dob do roku 1989.
Boskovice – Kino Panorama 
v 15.30 hod.: Výtvarné odpoledne – 
Dílnička s Kristýnkou.
Boskovice – Sokolovna v 18 
hod.: Ochotnické divadlo Bos-
kovice: Vražda sexem, komedie 
Joan Shirleyové v režii Jany Řez-
níčkové.
Klepačov – Spodní zastávka ve 14 
hod.: Ukliďme Klepačov společně.
Olešnice – Kostel sv. Vavřince ve 14 
hod.: Varhaní koncert.
Šebetov – Kulturní dům v 15 hod.: 
Revizor, divadelní představení v po-
dání divadelního souboru teaTrum 
Velké Opatovice.
Velké Opatovice – Malá scéna stá-
lého kina ve 14 hod.: Vítání jara - 
pásmo básniček, říkanek, písniček a 

tanečků v podání dětí z 2. Mateřské 
školy ve Velkých Opatovicích.

KINA
Blansko v 15 hod. Králíček Petr.
Blansko v 17.30 hod. Rampage: 
Ničitelé. (3D, s titulky)
Blansko ve 20 hod. Rampage: Ni-
čitelé.
Boskovice ve 14 hod. Králíček 
Petr.
Boskovice v 17 hod. Operní dům 
Drážďany uvádí Lohengrin/Richard 
Wagner.

pondělí 16. dubna
AKCE

Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: 
Přednáška o Československých le-
giích 1914–1920.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pepa.
Blansko ve 20 hod. Rampage: Ni-
čitelé.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Ram-
page: Ničitelé. (3D)
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Keltové žili. Světelný signál jsme 
dostali z rozhledny u Veselice. Ten 
jsme poslali na Burianovu rozhled-
nu u Rudky, odtud pokračoval na 
rozhlednu Kozárov. Podrobné in-
formace jsou na www.keltskytele-
graf.cz v části Prohlížet mapu.

Vyvrcholením je pokaždé příchod 
vědmy, která zažene zimu a tmu a 
postará se, aby nastávající vegetač-
ní období bylo pro nás příznivé, aby 
se nám dařilo a úroda byla bohatá. 

Máme radost, že telegraf má hod-
ně příznivců. Letos jsme se na vr-
chu u rozhledny sešli již pošesté a 
bylo nás včetně dětí asi 95.

Děkuji všem, kteří pomohli tele-
graf připravit a zrealizovat. Jmeno-
vat je nemohu, protože jsou to by-
tosti nadpřirozené.  Jiří Havíř

PODĚKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny bych chtěla 

velmi poděkovat zaměstnancům 
Oblastní charity Blansko, Mobilní-
ho hospice svatého Martina, kon-
krétně zejména zdravotní sestře 
Mirce Líkařové a MUDr. Márii Klin-
cové. 

Bez jejich pomoci bychom ne-
zvládli doprovodit tatínka v břez-
nu letošního roku na jeho poslední 
cestě v prostředí domova. 

Dostalo se nám nejen plně pro-
fesionální odborné zdravotnické 
a ošetřovatelské pomoci, ale také 
empatického, milého a lidského 
přístupu a to v kteroukoliv denní i 
noční hodinu. 

Velmi si vážíme jejich pomoci 
a všem rodinám, které budou do-
provázet umírajícího příbuzného 
můžeme vzkázat, že je-li to možné, 
stojí za to umožnit blízké osobě, 
aby umírala v domácím prostředí 
obklopena nejbližšími. 

S pomocí mobilní hospicové služ-
by Oblastní charity Blansko může 
být i tato poslední cesta velkým po-
žehnáním.

  Terezie Havlíčková, Letovice

Nevaž se, odvaž se...
ČERNÁ HORA - 

Tento odvážný ná-
pis na plakátech se 
objevil začátkem 
března na mnoha 
f re k ve n t ova nýc h 
místech v Černé 
Hoře. Zval všechny 
kolemjdoucí na roz-
pustilé představení 
dětí základní školy, 
které se konalo v 
sobotu 24. března 
ve školní tělocvič-
ně. Právě v tomto 
jarním období žáci již tradičně prezentují svoji práci nejen ve škole, ale i 
mimo ni. Mají tak možnost ukázat všem, co společně se svými vedoucími ve 
svém volném čase vymysleli a nacvičili, že čas strávený se svými kamarády 
mimo vyučování není v žádném případě ztracený a že se mají čím pochlu-
bit. Letošní téma bylo ve znamení hitů a to jak českých, tak i zahraničních 
interpretů. Popustili jsme tedy uzdu fantazie a s trochou nadsázky jsme se 
pustili do práce. Šli jsme do toho tak říkajíc po hlavě. Jeden nápad střídal 
druhý a nakonec jsme vytvořili více než hodinový program. Děvčata i kluci 
se do práce pustili s nadšením. Sami přicházeli se skvělými nápady a my 
jsme měli radost, že jsme na ně přenesli kus tvůrčího ducha. Když se z nás 
dospělých a dětí stanou parťáci, jde pak příprava jako po másle a výsledek 
je o to zajímavější. Choreograficky bylo letošní představení zase o něco slo-
žitější, protože jsme písně doprovázeli živými klipy. Sled jednotlivých čísel 
občas přerušily vtipné reklamní bloky a nejedna maminka žasla, kde že se 
právě v jejím dítěti bere tolik hereckého nadání. Svou návštěvou nás mimo 
jiné poctil nesmrtelný Elvis Presley, dorazili i členové populární skupiny 
ABBA, aby si střihli všem dobře známé hitovky. Zlatým hřebem večera a 
odměnou pro účinkující děti byla světelná show, která měla veliký úspěch. 
Publikum se s námi postupně naladilo na společnou vlnu a my věříme, že 
se bavilo stejně dobře jako naši mladí zpěváci, herci a tanečníci. Ti si to 
tentokrát opravdu užívali a nenechali se ovlivnit trémou. My jsme naopak 
nevěřili vlastním očím, jak si i během samotných vystoupení děti vylepšo-
valy svoje čísla k lepšímu. Děkujeme všem, kteří nám pravidelně pomáhají 
s ozvučením, projekcí a organizací podobných představení pro veřejnost. 
Velké poděkování patří také rodičům, prarodičům, známým a přátelům 
školy, bez jejichž podpory by tyto akce ztrácely smysl. 

Jana Kubelková a Nely Karavasileva, foto Kateřina Roupová
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Velký dechový orchestr ZUŠ 
Letovice oslavil 45 let od založení

LETOVICE - Dne 25. 3.2018 se uskutečnil v le-
tovickém kulturním domě slavnostní koncert u 
příležitosti pětačtyřicátého výročí od prvního 
veřejného vystoupení Mládežnického dechového 
orchestru LŠU, dnes Velkého dechového orches-
tru ZUŠ Letovice. 

Orchestr založil pan Petr Halamka, který na-
stoupil na LŠU Letovice v roce 1972 jako zástup-
ce ředitele a učitel hry na klarinet. První zkouš-
ku měl malý dvanáctičlenný orchestr již v listo-
padu 1972, ale během několika málo let dokázal 
Petr Halamka vybudovat na LŠU Letovice velký 
orchestr, se kterým slavil mimořádné úspěchy. 
Pan Petr Halamka vedl orchestr 28 let a v roce 
2000 jej ve funkci dirigenta orchestru a ředitele 
ZUŠ Letovice vystřídal Petr Křivinka, který vede 
jak ZUŠ, tak VDO dodnes. Panu Petru Halamkovi 
zastupitelé města Letovice v roce 2017 udělili na 
návrh muzikantů VDO česné občanství města Le-
tovic in memoriam za výchovu mnoha mladých 
hudebníků, za založení Mládežnického dechové-
ho orchestru s vysokou uměleckou úrovní a za 
propagaci města Letovic na republikové a evrop-
ské úrovni. 

45 roků historie VDO ZUŠ Letovice, to bylo a 
je nepřeberné množství událostí, veřejných vy-
stoupení, soutěží, přehlídek a festivalů, ale pře-
devším se v tomto krásném hudebním tělese 
učilo 384 mladých muzikantů orchestrální hře. 
Za 45 roků měl orchestr 1878 samostatných 
koncertů, zúčastnil se 63 hudebních festivalů, na 
soutěžích doma i v zahraničí získal 46 ocenění, 
z toho 24x první, 12x druhý, 5x třetí a 5x získal 
čestné uznání. 

Orchestr absolvoval 48 zahraničních cest do 
12 evropských zemí a bylo to: Německo, Polsko, 
Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, 
Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Belgie, Holandsko 
a Anglie.

Za největší úspěchy orchestru jsou považo-
vány vítězství v mezinárodních soutěžích Brno 
– Praha v letech 1991 a 1993, vítězství v ústřed-
ních kolech soutěží ZUŠ 2001, 2004, 2007, 2010, 
2014, 2017 a 16 vítězství na mezinárodních sou-
těžích ve Španělsku, Německu, Švýcarsku, Ma-
ďarsku, Itálii a Polsku v letech 2003 – 2017.

Dnes je ve VDO ZUŠ Letovice registrováno 86 
hráčů a je to jediný orchestr v Jihomoravském 
kraji, který stále drží a hraje ve velkém obsazení. 
Jeho repertoár je velmi bohatý. V úpravách pro 
velké obsazení dechového orchestru hraje sklad-
by všech hudebních žánrů – klasickou dechovou 
hudbu, transkripce skladeb českých a světových 
klasiků, hudbu muzikálovou a filmovou, pop, 
rock, beat a jazz. Krédem dirigenta a ředitele 
ZUŠ Letovice Petra Křivinky je, aby každý hráč 
ZUŠ Letovice, který se učí hrát na hudební ná-
stroj prošel komorní, souborovou či orchestrální 
hrou, tak aby se kdekoliv na světě zařadil mezi 
muzikaty a dělal české kultuře čest.

VDO pořádá pravidelně každý rok koncerty 
pro své posluchače z nových skladeb českých a 
světových skladatelů a také již 10 sezón tzv. show 
programy na různá témata a k různým příleži-
tostem. Byli to např. show o radosti, božská show 
nebo show o Karlu IV. Tyto programy jsou velmi 
populární, konají se vždy v jízdárně letovického 

zámku a např. show o Karlu 
IV. shlédlo v pěti reprízách na 
2000 diváků. K pravidelným 
aktivitám patří zahraniční 
zájezdy na chorvatský ostrov 
Hvar do města Stari Grad, kde 
působí spřátelený orchestr 
Hrvatská gradská glazby Stari 
Grad. Dalším partnerem VDO 
je dechová hudba mladých 
z polského města Chelmna, 
družební orchestr Tutta For-
za z Budapešti a dalších osm 
orchestrů z Itálie, Německa, 
Slovenska, Ukrajiny, Polska a 
Norska.

V rámci oslav 45. výročí 
založení VDO se vedení ZUŠ 
Letovice, muzikanti z or-
chestru a oslovená hudební 

veřejnost dohodla na zavedení nové tradice a to 
vyznamenávání zasloužilých muzikantů a jejich 
ocenění za dlouholetou poctivou hudební službu 
veřejnosti. Petr Křivinka, ředitel ZUŠ a dirigent 
VDO uvedl v život vyznamenání „Rytíř hudební-
ho umění“. 

Toto vyznamenání je vyjádřením úcty mu-
zikantů ke svým kolegům muzikantům, kteří 
rozvinuli svůj hudební talent k vynikajícím vý-
sledkům a velmi tak obohatili kulturnost naší 
společnosti. Hudebníci se dohodli, že toto vy-
znamenání a děkovné listy budou udělovány ve 
všech hudebních žánrech, vždy o slavnostních 
příležitostech VDO a ZUŠ Letovice, aby byla pod-
pořena na veřejnosti zásluha vyznamenaných. 
Dosud bylo vyznamenáno medailí a děkovnými 
listy 123 hudebníků z hudebních žánrů decho-
vá hudba, komorní hudba, sbormistrovství, pop, 
rock, beat a jazz. Při slavnostním koncertu k 45. 
výročí založení VDO byli také všichni členové 
dekorováni šerpami s nápisem Rytíř hudebního 
umění a do budoucna tyto šerpy budou součástí 
slavnostního úboru orchestru. 

V letošním roce bude VDO pro posluchače hrát 
na koncertech v Letovicích, Jevíčku, Blansku a 
Brně. Zúčastní se prestižního festivalu Kmochův 
Kolín ve dnes 9. - 10. 6., na kterých chystá kro-
mě společných skladeb monstrkoncertu také sa-
mostatný koncert na hlavním pódiu Kolínského 
hlavního náměstí. 

Orchestr připravuje také svoji 10. show, která 
bude mít premiéru na přelomu září a října. Mezi 
tím ještě orchestr stihne prestižní týdenní mezi-
národní festival ve španělském letovisku Lloret 
de Mar ve dnech 16. – 23. 9.. Součástí tohoto fes-
tivalu bude také účast na oslavách dnů St. Marcé, 
patronky Barcelony, největšího tamního svátku, 
kde VDO předvede hodinový koncert a zúčastní 
se soutěže o nejlépe zahranou hymnou fotbalo-
vého klubu FC Barcelona.  Petr Křivinka

 Foto archiv ZUŠ Letovice a Petr Švancara

NÁCHOD, BLANSKO - Ligové 
soutěže kuželkářských družstev 
měly minulý víkend na programu 
předposlední kolo.

Blanenské ženy jely do kuželny 
pátého Náchoda, muži Blanska hos-
tili šestý Vracov a v obou kláních se 
z výhry radovali jejich soupeři.

1. liga žen
Náchod - Blansko 5:3 

(3260:3210).
Majerová - Nevřivová 3:1 

(533:504), Hrdinová - Ptáčková 
3:1 (576:513), Brožková - Zaja-
cová 0,5:3,5 (511:543), Kovačo-
vičová - Ševčíková 2:2 (538:582), 
Cvejnová - Buďová 2:2 (571:533), 
Šimůnková - Musilová 2:2 
(531:535).

 1.  Rosice  21  20  1  0  128,5:39,5 41
 2.  Blansko  20  14  0  6  102,0:58,0 28
 3.  Přerov  21  10  4  7  94,0:74,0 24
 4.  Zlín  20  11  1  8  86,0:74,0 23
 5.  Náchod  21  10  3  8  92,5:75,5 23
 6.  Slavia Praha  21  10  3  8  89,0:79,0 23
 7.  Duchcov  21  8  3  10  79,0:89,0 19
 8.  Rokycany  21  9  0  12  76,0:92,0 18
 9.  Jičín  21  6  3  12  65,5:102,5 15
 10.  Val. Meziříčí  21  6  2  13  70,0:98,0 14
 11.  Konstruktiva  21  6  2  13  69,0:99,0 14
 12.  Žižkov Praha  21  3  2  16  48,5:119,5 8

2. liga mužů. sk. B
Blansko - Vracov 3:5 

(3275:3314).
Flek J. - Kordula 3:1 (596:538), 

Musil - Polanský 3:1 (538:515), 
Flek R. - Svoboda 2:2 (544:537), 
Havíř - Kordula 0,5:3,5 (530:575), 

Kolařík - Sasín 1:3 (549:600), Plšek 
- Tužil 1:3 (518:549).
 1.  Dačice  21  19 2 0  128,0:40,0 40
 2.  Vyškov  21  18 0 3  120,0:48,0 36
 3.  Přerov  21  13 0 8  101,0:67,0 26
 4.  Chvalíkovice  21  11 2 8  89,0:79,0 24
 5.  MS Brno  21  10 2 9  78,5:89,5 22
 6.  Vracov  21 9 3 9  88,0:80,0 21
 7.  Dubňany  21  10 0  11  78,5:89,5 20
 8.  Husovice B  21 9 1  11  75,0:93,0 19
 9.  Blansko  21 7 1  13  79,0:89,0 15
 10.  Hlubina  21 7 1  13  70,0:98,0 15
 11.  Prostějov  21 6 0  15  67,0:101,0 12
 12.  Opava  21 1 0  20  34,0:134,0 2

V posledním kole soutěže hos-
tí v sobotu 14. dubna blanenské 
ženy tým Valašského Meziříčí, muži 
Blanska hrají ve stejný den Husovi-
cích.  Lubomír Slezák

Kuželkářské týmy Blanska 
na body nedosáhly

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
17. kolo: 14. 4., 15:30 h Sloup - 

Boskovice B, Ráječko B - Rudice. 
15. 4., 15:30 h Olešnice - Lipův-

ka, Bořitov - Olomučany, Adamov 
- Letovice, Černá Hora - Skalice, Šo-
šůvka - Doubravice.

III. TŘÍDA
17. kolo: 14. 4., 15:30 h Kun-

štát B - Kořenec. 
15. 4., 15:30 h Cetkovice - La-

žany, Knínice - Vavřinec, Benešov 
- Ráječko C, V. Opatovice - Vranová, 
Kotvrdovice - Drnovice, Vísky - Ost-
rov u Macochy.

IV. TŘÍDA
15. kolo: 13. 4., 17:30 h Vilémo-

vice B - Skalice B. 
15. 4., 13 h Vísky B - Vavřinec B, 

V. Opatovice B - Voděrady. 15:30 h 
Svitávka - Doubravice B.

KOPANÁ
I. A, sk. A
16. kolo: START Brno - Sokol 

Dobšice 8:1, TJ Sokol Novosedly - 
FK Kunštát 3:0, TJ Sokol Přímětice 
- SK Žebětín 1:1, TJ Čechie Zastávka 
- FC Kuřim 1:2, SK Líšeň B - SK Sla-
tina 5:1, SK Šlapanice - FC Miroslav 
0:1, TJ Rajhradice - FK Znojmo 5:1.
 1.  Start Brno 15 11 3 1 48:19 36
 2.  Rajhradice 15 10 4 1 36:14 34
 3.  Kuřim 15 9 1 5 32:16 28
 4.  Líšeň B 16 7 5 4 33:17 26
 5.  Kunštát 16 7 5 4 33:30 26
 6.  Přímětice 15 6 6 3 25:23 24
 7.  Žebětín 16 7 2 7 36:31 23
 8.  Dobšice 15 5 5 5 27:31 20
 9.  Zastávka 16 5 2 9 27:31 17
 10.  Novosedly 16 5 2 9 22:37 17
 11.  Znojmo 16 3 5 8 20:35 14
 12.  Miroslav 15 4 2 9 21:37 14
 13.  Slatina 15 3 4 8 20:34 13
 14.  Šlapanice 15 1 4 10 11:36 7

I. B, sk. A
16. kolo: SK Jedovnice - FK Podo-

lí u Brna 2:2, TJ Sokol Kobeřice - SK 
Slavkov u Brna 0:0, FC Medlánky - FK 
Pačlavice-Dětkovice 2:0, SK Křenovi-
ce - FC Soběšice 4:3, SK Sokol Lipo-
vec - TJ Vilémovice 3:1, FK Rájec-
-Jestřebí - SK Babice nad Svitavou 
3:2, TJ Vysočany - FC Čebín 5:2.
 1.  Pačlavice 15 9 4 2 36:12 31
 2.  Rájec-Jestřebí 15 10 1 4 35:24 31
 3.  Vilémovice 16 8 5 3 38:24 29
 4.  Babice n. S. 15 8 1 6 29:26 25
 5.  Kobeřice 15 7 3 5 30:23 24
 6.  Čebín 15 6 4 5 25:23 22
 7.  Křenovice 16 6 3 7 36:39 21
 8.  Medlánky 15 6 3 6 22:26 21
 9.  Vysočany 16 6 2 8 33:46 20
 10.  Lipovec 15 5 3 7 24:27 18
 11.  Soběšice 15 5 2 8 29:31 17
 12.  Podolí 16 5 2 9 29:36 17
 13.  Slavkov 15 3 5 7 25:36 14
 14.  Jedovnice 15 2 4 9 21:39 10

Okresní přebor
16. kolo: Rudice - Adamov 3:3, 

Doubravice - Ráječko B 0:2, Leto-
vice - Olešnice 2:0, Boskovice B - 
Lipůvka 7:2, Skalice - Šošůvka 5:0, 

Sloup - Bořitov 1:3, Olomučany - 
Černá Hora 3:1.
 1.  Černá Hora 15 13 0 2 50:19 39
 2.  Boskovice B 15 11 2 2 46:25 35
 3.  Olešnice 16 10 1 5 47:31 31
 4.  Rudice 16 9 2 5 42:24 29
 5.  Olomučany 15 9 2 4 42:33 29
 6.  Skalice 15 8 0 7 52:41 24
 7.  Letovice 15 7 0 8 31:37 21
 8.  Bořitov 15 6 1 8 30:36 19
 9.  Ráječko B 15 6 0 9 34:39 18
 10.  Šošůvka 15 5 2 8 31:56 17
 11.  Adamov 15 4 3 8 33:46 15
 12.  Sloup 15 4 1 10 26:44 13
 13.  Doubravice 15 3 2 10 20:31 11
 14.  Lipůvka 15 3 0 12 34:56 9

III. třída
16. kolo: Vavřinec - Vísky 2:0, 

Ráječko C - Cetkovice 0:1, Lažany 
- Kunštát B 1:1, V. Opatovice - Kní-
nice 4:0, Ostrov - Benešov 3:3, Ko-
řenec - Kotvrdovice 5:2, Vranová - 
Drnovice 1:3.
 1.  Drnovice 16 10 2 4 58:22 32
 2.  V. Opatovice 15 10 0 5 61:29 30
 3.  Vísky 15 9 2 4 37:23 29

 4.  Cetkovice 16 7 2 7 33:39 23
 5.  Benešov 15 6 5 4 33:40 23
 6.  Lažany 15 6 4 5 25:29 22
 7.  Knínice 16 6 3 7 41:43 21
 8.  Ráječko C 16 6 2 8 39:36 20
 9.  Kunštát B 16 5 5 6 30:38 20
 10.  Vranová 16 5 4 7 42:44 19
 11.  Vavřinec 15 5 4 6 30:39 19
 12.  Ostrov 16 5 3 8 42:53 18
 13.  Kotvrdovice 15 5 3 7 24:37 18
 14.  Kořenec 16 4 1 11 25:48 13

IV. třída
14. kolo: Letovice B - Lažánky 

5:0, V. Opatovice B - Vísky B 2:0, 
Skalice B - Svitávka 1:4, Vavřinec B 
- Vilémovice B 1:1.
 1.  Letovice B 10 6 3 1 36:12 21
 2.  Svitávka 11 6 3 2 31:13 21
 3.  Skalice B 10 6 2 2 34:16 20
 4.  Lažánky 11 5 2 4 25:29 17
 5.  Vavřinec B 11 5 2 4 18:29 17
 6.  Doubravice B 10 3 4 3 21:20 13
 7.  Vilémovice B 10 3 2 5 23:28 11
 8.  Voděrady 9 3 2 4 22:28 11
 9.  V. Opatovice B 10 2 2 6 14:27 8
 10.  Vísky B 10 0 2 8 12:34 29

Jaro v Lázních 
Slatinice

LETOVICE - Na loňské výroční členské schů-
zi jsme si odhlasovali zásadní změnu – na jarní 
ozdravný pobyt 2018 pojedeme do Lázní Slatinice. 
Od prvních chvil jsme si užívali všech vymožeností 
moderní lázeňské péče, každý dostal svůj individu-
ální časový plán celého pobytu. 

Ubytovali jsme se do dvou LD Balnea a Majorka 
v moderních převážně dvoulůžkových pokojích 
se samostatnou koupelnou, televizí, ledničkou a 
terasou s výhledem na městečko. Díky výtahům 
a vnitřnímu vybavení byly všechny objekty lázní 
bezbarierové. Lázně Slatinice jsou nejstarší lázně 

v České republice, byly založeny už v roce 1526. 
Základem léčby je sirovodíková minerální voda 
z vlastního přírodního pramene, tato voda pomáhá 
při léčbě kloubů, páteře, kožních a nervových one-
mocněních. Voda se využívá k vanovým koupelím a 
rehabilitačnímu cvičení v minerálním bazénu. 

K lázeňskému pobytu patří také kultura, každý 
večer se o nás starala Mgr. Helena Kostelníková, 
měli jsme večer plný šansonů, seznamovací večí-
rek s hudbou, posezení při kytaře věnované Wal-
demaru Matuškovi, přednášku o čokoládě s ukáz-
kou výroby pralinek, závěrečný večírek s kvízem. 
Podle chuti se každý mohl zapojit do zpěvu, za-
smát se. Jedno odpoledne jsme prožili s historikem 
obce  panem Opletalem. Prošli jsme celou obec, 
okusili minerální vodu, navštívili jsme lázeňský 

dům Majorka a ochutnali jsme místní vynikající 
dorty v pekárně. Byli jsme dokonce i na zájezdu 
v Čechách pod Kosířem v Muzeu kočárů a v Ná-
měšti na Hané v rodinném pivovaru Jadrníček. 

Náš první ozdravný pobyt v Lázních Slatinice se 
uskutečnil díky �inanční podpoře Jihomoravského 
kraje. Poděkování za starostlivou péči a vynikají-
cí jídlo patří všem zaměstnancům Lázní Slatinice 
vedeným paní Ing. Radkou Pazderovou. Za všech-
ny účastníky pobytu si dovoluji zvlášť poděkovat 
manželům Rašovským za uskutečnění skvělého 
nápadu s pobytem tak velkého kolektivu našich 
členů poprvé v lázních. Za spokojeností, výborný-
mi zážitky, dobrou pohodou a zlepšením našeho 
zdraví je opravdu mnoho jejich práce. 

 Jaroslava Konůpková
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

Řádková inzerce
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 

v Blansku. Rychlé jednání. 
 Tel.: 739 940 808
Podnikatel hledá ke koupi ne-

movitost, i k opravám. 
 Tel.: 735 137 103
Prodám nový světlý jídelní stůl 

70x110, výška 75. Cena 2 300 Kč. 
 Tel.: 775 991 148

Prodám levně cirkulárku - ko-
vová konstrukce na 4 kolech, řeza-
cí list 60 cm, motor 4 kW, napájecí 
kabel 15 m. Dále prodám menší pří-
věsný vozík za auto, nová elektroin-
stalace, nový moderní závěs, nový 
nátěr, ložná plocha plech. Benešov 
u Boskovic.  Tel.: 605 770 674, 

 e-mail: OK2PX@seznam.cz
Prodám kompletní zařízení 

výběhu pro cca 12 nosnic – kur-
ník, snůšková hnízda, hřady, krmná 
stříška, několik krmítek, odpočíva-
dla (kvalitní ruční práce). Přidám i 
několik slepic. Při slušném jednání 
nechám i ml. kohoutka, již pojímá. 
Pouze jako celek. Za výrobní nákla-
dy 6 000 Kč.  Tel.: 604 412 296

Koupím malotraktor tovární 
nebo domácí výroby se zadní hyd-
raulikou. Děkuji za nabídku. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím lištovou/bubnovou 

sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-
jem i o koupi zahradního traktoru 
se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. Děkuji. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím tovární malotraktor 

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

Prodám Citroen AX 1.0 gará-
žovaný, bez investic, najeto 92 000 
km, za 15 tis. Kč. 

 Tel.: 735 261 422
Prodám krmnou řepu. Tel.: 720 

627 033
Prodám Orbitrek téměř nepou-

žitý. Cena 1 800 Kč, při rychlém jed-
nání možnost slevy. 

 Tel.: 737 565 661
Najmu si zahradu či pozemek 

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

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

vací desku. 
 Kontakt: milansyko@centrum.cz
Prodám 4 zimní pneu s diskem 

na Felicii.  Tel.: 723 830 686
Koupím byt 1+1 v Blansku. 

Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 
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Blanenské autobusové nádraží se 
bude kolaudovat v červenci

BLANSKO - Podle plánu jde vý-
stavba autobusového nádraží v 
Blansku. Investor, jimž je firma ČAD 
Blansko, počítá proto s kolaudací 
areálu v červenci.

„Několik dní poté bychom chtě-
li zahájit provoz. Vyskytly se sice 
drobné technické potíže, ale řešíme 
je tak, aby žádné zdržení nenasta-
lo,“ řekl Zrcadlu technický náměs-
tek ředitele společnosti Tomáš Vy-
kydal.

Na staveništi jsou nyní vidět těž-
ké stroje, s jejichž pomocí dokon-
čují dělníci stavbu železobetonové 
části budovy. Na ni přijde namon-
tovat ocelová konstrukce, na kte-
ré budou připevněny skla tvořící 
opláštění budovy. Cílem je podle ar-
chitektů to, aby se v nich zrcadlilo 
okolí budovy. Půjde tedy o moderní 
objekt, který by ale neměl narušit 
architekturu města.

Náklady spojené se stavbou ob-
jektu se odhadují na padesát mili-
onů korun. Původní nádraží bylo již 
technicky značně zastaralé.

Dvě hlavní nevýhody tohoto kom-
plexu spočívaly v tom, že autobusy 

musely při odjezdu ze zastávek 
couvat a provoz tak nebyl bezpeč-
ný, a dále si cestující oprávněně 
stěžovali na to, že zastávky nejsou 
zastřešené. Už na nich nebudou 

moknout a za nepříznivého počasí 
pohodlně projdou z hlavní budovy 
až na svoji zastávku.

Blanenské autobusové nádraží 
ročně využije zhruba 1,3 milionu 
korun. Radnice se projektem po-
koušela pomoci, protože na stav 
původního nádraží si léta stěžovala 
veřejnost. Na projekt ale nemoh-
la získat dotaci, protože jí nádraží 
nepatří. Investice je tedy plně na 
bedrech vlastníka nádraží, jimž je 
společnost ČAD Blansko.

Při stavebních pracích bylo nutné 
původní objekt strhnout. nahradí 
jej zcela nová budova. Na nádraží se 
sníží počet zastávek, a to z původ-
ních pětadvaceti na šestnáct. „Také 
se už samozřejmě těšíme na to, až 
nové zařízení předáme veřejnosti 
do užívání,“ doplnil Vykydal.

 Text a foto Martin Jelínek

Dva muži se v Boskovicích 
opili a porvali přímo na ulici

 

 divize Boskovice 

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo: 

Specialista,-tka  

Charakter práce:  
• Vydávání za provozovatele VaK k projektové dokumentaci aných staveb, a 

to jak staveb VaK, tak i ostatních staveb (pozemních, dopravních) 
• Vydávání stanovisek ke  
• Koordinace odborných stanovisek  projektovým dokumentacím 

staveb 
• Vydávání podk  o provozovaných sítích VaK  

staveb 
• Jednání s  
• Zpracovávání odborných stanovisek  
•  u správníc  provozovatele VaK 
• Technická podpora  

:  
 Znalost práce na PC –  . 
 Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména  a 

.  
 Základní orientace v  

 

:  
 samostatnost, spolehlivost,  
 schopnost asertivní komunikace se stavebníky, projektanty, investory, 
  a   

 
•  

 
•  sk. B 

Nabízíme:  
•   technickou dokumentací staveb  
•  investory, stavebníky, projektanty 
•  
• zázemí stabilní  

  dle dohody. 
 

-mail: kaluza@vasbo.cz
 

 
 tel.: 731 437 899 – Ing. ,  -  
 

 divizi Boskovice. 

BOSKOVICE - Své 
vášně nedokázali 
koncem března zkro-
tit dva muži v Bosko-
vicích. Ve dvě hodiny 
v noci se rozhodli své 
rozpory řešit „ručně“. 
Vzájemné fyzické na-
padání se odehrálo 
v Hradní ulici. Oba 
muže zklidnila až 
hlídka.

„Strážník-operátor 
vyslal dvoučlennou 
smíšenou hlídku Po-
licie ČR a městské 
policie před noční 
podnik nacházející se 
na výjezdu z Masarykova náměstí v Boskovicích. Zde si přímo na dlažbě po-
zemní komunikace fyzicky „rozdávali“ rány pěstí dva podnapilí mladíci,“ uvádí 
boskovičtí strážníci na svém facebooku.

Muži byli navíc pod vlivem alkoholu, nadýchali 2,42, respektive 2,52 promi-
le. Rvačce přihlíželo také několik diváků. Společná hlídka policie musela použít 
donucovacích prostředků - hmatů a chvatů, aby mladíky od sebe oddělila a čás-
tečně zklidnila.

„Dále bylo nutno ze strany policistů použít služební pouta a předvést oba 
muže na služebnu ke zjištění jejich totožnosti a podání vysvětlení ve věci fy-
zického napadání. Zde byli muži obviněni ze spáchání přestupku proti občan-
skému soužití, kdy je možno ze strany policie uložit příkazem pokutu do výše 
deseti tisíc korun,“ popsali strážníci. (hrr), foto MP Boskovice

 

  
Turistům, ale i všem ostatním, kteří se nebojí pěší chůze, oznamujeme, že benešovští turisté a KČT Boskovice pořádají 

10. ročník pochodu 

  OKOLO  BENEŠOVA  A  K  PAMÁTNÍKU  LETCŮ 
Pochod se koná v sobotu dne 14. 4. 2018 

Start a cíl: Benešov u Boskovic - Restaurace Morava 
       Trasy:  - 100 km, noční 50 km (nutná výbava pro noční turistiku) 
                      - denní trasy - 50 km, 25 km, 20 km, 15 km, 10 km, 5 km 

       Start:  - 100 km, noční 50 km - pátek 13. 4. 2018 od 20.00 do 21.00 hod.  
                          - denní trasy - 50 km - od 6.00 hod. do 9.00 hod.  
                                               - 25 km, 20 km, 15 km - od 7.00 hod. do 12.00 hod. 
                                               - 10 km, 5 km - od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

       Startovné: - 100 km, noční 50 km = 70 Kč - polévka v ceně startovného 
                                 - denní = 30 Kč, děti zdarma. 

         Registrace a plánky tras budou k dispozici na startu. Bohaté občerstvení zajištěno, v cíli pamětní list. 
                              Pro všechny oplatek na cestu. 
                 Bližší informace: tel.: 737 288 317,  www.okolobenesova.estranky.cz 
         Sponzoři akce: Restaurace Morava, obec Benešov, Pekárna Dopes Benešov                     
         Účast na vlastní nebezpečí, děti do 14-ti let v doprovodu dospělého. 

Kývačka / Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20 000 Kč (dohoda). 
 Tel.: 721 834 173

Koupím i bez TP Škoda 110r 
- Rapid, 100, 1000MB, Simson, 
Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, 
Jaweta, Mustang, Pionýr,, Octa-
via, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 
500, vozík PAV za motocykl, malo 
- traktory, Tera - vari, HAKI lešení 
a jiné.  

 Tel.: 736 741 967
Prodám Volkswagen Passat 

Variant typ 3C B6, rok výroby 
2007. Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav 
tachometru 212 000 km. Výbava: 
manuální klimatizace, tempomat, 
ESP, AutoHold, 10x airbag, vy-
hřívaná sedadla vpředu, dálkové 
centrální zamykání, MaxiDOT atd. 
TK do 3/2018, pravidelný servis 
Škoda doložím. Cena 85 000 Kč. 
Kontakt: Eduard.Dokoupil@se-
znam.cz

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

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-
ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

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

mědělskou farmu. Požadujeme 

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

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

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

Prodám pozinkovanou garáž, 
sklad, 4 980 Kč odvezete na přívě-
su, stáří čtyři měsíce. 

 Tel.: 603 422 118

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

 Tel.: 723 923 087
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 

v Blansku, Boskovicích a okolí. 
Možno i k menší rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. Prosím bez 
RK. Za nabídky děkuji. 

 Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Kontakt na inzerci:
774 408 399, inzerce@zrcadlo.net
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Patnáctiletý chlapec 
zachránil život kamarádce

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Notnou dávku 
odvahy a duchapřítomnosti proká-
zal patnáctiletý Tomáš Maša. Když 
se pod jedenáctiletou dívkou prolo-
mil led na rybníku Klumšák v Rájci-
-Jestřebí, neváhal a svým zásahem 
zachránil školačce život.

Událost se stala osmého března 
letošního roku. Jedenáctiletá dívka 
se se svou stejně starou kamarád-
kou v podvečer procházely poblíž 
rybníka Klimšák v Rájci Jestřebí. 
Pak ji napadlo, že by mohla vy-
zkoušet led. Panovalo sice mrazivé 
počasí, ale led nebyl tak silný, jak si 
myslela.

„Dostala se možná dvacet metrů 
od břehu. Pak ale přišel šok. Led se 
pod dívkou náhle prolomil a ona 
skončila po krk ve vodě. Podařilo 
se jí sice zachytit za okraj ledu, ale 
zpět už to nešlo. Snažila se aspoň 
s hlavou nad hladinou přidržovat 
okraje ledu,“ popsal situaci policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek.

Dění na rybníku sledoval o čty-
ři roky starší kamarád a ani chvíli 
nezaváhal. Odvážně se vydal na led 
na záchrannou misi. Opatrně se do-
plazil až na okraj prolomeného ledu 
a kamarádce pomohl na led. Pak se 
společně doplazili zpět na břeh ryb-
níka. Odkud zamířila promočená a 

Blanenští plavci dovezli zlaté 
medaile z Prostějova i Brna

BLANSKO - V blanenském pla-
veckém oddílu se objevily nové 
talentované naděje v nejmladších 
kategoriích. 

Na prestižním podniku O mokré-
ho Emana v Prostějově vybojovaly 
ve velké konkurenci plavců z os-
matřiceti oddílů ČR devítiletá Stella 
Hanzlíčková a jedenáctiletá Anna 
Šťávová zlaté medaile. 

Stella Hanzlíčková nechala své 
soupeřky v poli poražených na pa-
desátce motýlek a na padesátce 
znak přidala stříbro. Anna Šťávová 
zase excelovala v disciplíně sto me-
trů prsa. 

Druhou významnou soutěží uply-

nulého víkendu byla mezinárodní 
Cena brněnského Draka, která hos-
tila plavce z pětatřiceti oddílů ČR a 
Slovenska. 

I zde byly blanenští plavci vidět 
na stupních vítězů. Blanenský špič-
kový juniorský plavec Milan Kučera 
pokořil nejvyšší medailový stupí-
nek hned třikrát. Soupeřům ukázal 
záda na stovce a dvoustovce motý-
lek a dvoustovce polohově. 

Z dalších plavců bodovali v ka-
tegorii mladšího dorostu Kateřina 
Demová (stříbro a dva bronzy), Mi-
lan Musil (bronz) a Štěpán Pokorný 
(stříbro).  Věra Vencelová

S. Hanzlíčková. Foto V. Vencelová

Na kašlajícího 
muže ve vlaku 
vytáhl zbraň

REGION - Kýchnutí a zakašlání 
jednoho z cestujících ve vlaku smě-
řujícím z Brna do Prahy pořádně 
rozčílilo osmdesátiletého seniora. 
Ten třiapadesátiletého cizince nej-
dříve nevybíravě napomenul s tím, 
že by si měl před ústa dávat přinej-
menším ruku.

„Po krátké slovní výměně vytáhl 
z pouzdra zbraň, postavil se před 
spolucestujícího a asi z jednoho 
metru mířil na jeho hlavu. Incident, 
při němž k výstřelu ze zbraně nedo-
šlo, se stal při průjezdu Blanskem,“ 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

V Letovicích pak tamní policisté 
vlak nechali zastavit a při kontrole 
podle popisu zjistili nebezpečně vy-
stupujícího muže.

Při bezpečnostní prohlídce našli 
dvě zbraně, plynovou pistoli a re-
volver. V příručním zavazadle pak 
samonabíjecí pistoli a zásobníky s 
náboji.

„Překvapivé bylo i další zjištění. 
Muž držel všechny zbraně bez pat-
řičného oprávnění. Nyní je stíhaný 
pro nedovolené ozbrojování,“ dopl-
nil Malášek.  (hrr)

Jakub David přivezl ze Žďáru bronz
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, BOSKO-

VICE - V poslední březnový den se 
ve Žďáru nad Sázavou konal druhý 

největší šprtcový turnaj jednotlivců 
kategorie ČP36. Turnaje se účastni-
lo 89 hráčů, kteří získali za umístě-

ní cenné body do Českomoravského 
poháru.

Na prvním místě skončil Miroslav 
Škorpík (Dragons Modřice), který 
prošel turnajem bez porážky, na 
druhém místě Martin Kučera (SHL 
Brno) a bronzovou příčku obsadil 
Jakub David (IQ Boskovice). Další 
boskovičtí hráči se umístili násled-
ně: Procházka Josef na 7. místě, Fe-
ruga Bohumil obsadil 11. příčku a 
Procházka Ondřej získal 12. místo.

Na sedmnáctém místě skončila 
Petra Zajíčková a na 19. místě Jakub 
Ošlejšek. Frajt Antonín se umístil 
na 31. místě, Vondál Vít na 38. mís-
tě, Hroz Lukáš na 41. místě, Kovář 
Roman na 56. příčce a Komárek To-
máš dosáhl na 71. místo. Šimon Da-
vid skončil na 81. příčce a Dominik 
Fiala o místo za ním.  (les)

 Foto archiv klubu

Jarní cena v plavání se v Boskovicích vydařila
BOSKOVICE - S příchodem jara pořá-

dá plavecký oddíl SVČ Boskovice každo-
ročně Jarní cenu města Boskovice v pla-
vání.

V sobotu 24. března dopoledne pras-
kal místní pětadvacetimetrový bazén 
doslova ve švech. Plavci z Blanska, Brna, 
Hustopečí, Hodonína, Svitav, Kuřimi, Zlí-
na, Ostravy, Zábřehu, Břeclavi, Prostějo-
va a samozřejmě domácí reprezentanti 
zde bojovali o cenné kovy i věcné dárky.

Zpestřením sobotního dopoledne byl 
na začátek vložený závod nejmladších 
závodníků z plavecké přípravky, kteří se 
poprali s pětadvacetimetrovou tratí na 
výbornou. Ukázali všem přítomným po-
řádnou dávku odvahy a bojovnosti.

Boskovičtí svěřenci se Jarní ceně v sil-
né konkurenci neztratili, vždyť doma 
zůstalo hned 21 medailí. Někteří domácí 
plavci vystoupali na stupně vítězů hned 
několikrát, mezi ně patřili Michal Veselý, 
Ondřej Ščudla, Dominik Barry, Jáchym 
Ryšávka a Martin Kopáček. Medailové 
příčky neunikly ani Patricku Müllerovi, 
Jakubu Davidovi a Izabele Slámové.

Nejmladší účastnicí Jarní ceny byla 
Kristýna Nezvalová, která obsadila třetí 
místo na 50 metrů prsa. I ostatní plavci 
zaslouží pochvalu za bojovné výkony.

Poděkování pořadatelů pak patří 
sponzorům, rodičům a všem dobrovol-
ným pomocníkům.  (les)

 Foto archiv klubu

Kam za 
sportem

ATLETIKA
14. 4., 14:30 h Skalická desítka, 

tradiční běh.

KOPANÁ
14. 4., 15:30 h Boskovice - Rou-

sínov, KP. Jedovnice - Soběšice, I. B. 
sk. A. 

15. 4., 15:30 h Ráječko - Bystrc, 
KP. Kunštát - Rajhradice, I. A, sk. A. 
Vilémovice - Rájec-Jestřebí, Vysoča-
ny - Křenovice, I. B, sk. A.

KUŽELKY
14. 4., 10 h Blansko - Valašské 

Meziříčí, 1. liga žen.

PLAVÁNÍ
14. 4., 8 h O cenu města Blanska.

notně promrzlá dívka domů do tep-
la a bezpečí.

„To už kamarádka ze břehu za-
volala záchranáře. Jejich pomoc, 
stejně jako pomoc přivolaných 
policistů, dívka už naštěstí nepo-
třebovala. Všichni na místo přispě-
chavši záchranáři se shodli na tom, 
že patnáctiletý chlapec svou ducha-

přítomností a odvahou zachránil 
kamarádce život,“ doplnil Malášek.

Ve čtvrtek převzal za svůj čin To-
máš Maša ocenění v podobě plake-
ty KŘP JmK. Hrdinský čin ocenila i 
starostka Rájce-Jestřebí Romana 
Synakieviczová a ředitel školy Jiří 
Koumar.  Radim Hruška

 Foto Policie ČR

Odnesl si jen 
peníze

LYSICE - Do jednoho z obchodů v 
Lysicích se vloupal zloděj. Provozov-
nu prohledal a z kanceláře vedoucí-
ho ukradl z pracovního stolu příruč-
ní pokladnu s manipulační �inanční 
hotovostí. Zloděj způsobil škodu za 
více než deset tisíc korun.  (hrr)

Kradl ve sklepu
BLANSKO - K vodě na ryby může 

nyní vyrazit zatím neznámý pacha-
tel, který řádil v blanenském sídlišti 
Zborovce. Z jedné ze sklepních kójí 
ukradl kompletní rybářské vybavení, 
oblečení k vodě a další věci. Škoda je 
nejméně dvacet tisíc korun.  (hrr)

Přišel o 
kreditku

KOŘENEC - První golfové odpaly 
sezóny se v Kořenci hodně prodražily 
sedmdesátiletému muži. Ten nechal 
dopoledne v odemknutém autě pe-
něženku s malou �inanční hotovostí, 
doklady a platební kartou. Právě tu 
pohotový zloděj využil k navýšení 
lupu. V bankomatu z ní totiž vybral 
skoro třicet tisíc korun.  (hrr)

Nejlepší student francouzštiny 
kraje je z Gymnázia Blansko

BLANSKO - Studenti blanenské-
ho gymnázia se zúčastnili krajského 
kola Olympiády ve francouzském 

jazyce, které se konalo v prostorách 
Alliance française de Brno. Vítězem 
krajského kola v kategorii B2 se stal 

Tomáš Jirkův a postoupil do ústřed-
ního kola, kde se utká se třinácti 
vítězi regionálních kol z celé České 
republiky.

Olympiády se zúčastnila trojice 
vítězů školního kola v kategoriích 
A1, B1 a B2. V kategorii A1 soutěžila 
Adéla Nechvátalová ze třídy kvarta 
A, v kategorii B1 Martin Svoboda z 
kvinty A a v kategorii B2 Tomáš Jir-
kův ze septimy B. Není to poprvé, kdy 
francouzština na blanenském gym-
náziu zaznamenala tak velký úspěch. 
Absolvent Tomáš Rybář zvítězil v ce-
lostátním kole v kategorii A1 v roce 
2012 a stal se tak nejlepším fran-
couzštinářem v republice.

Současné i minulé úspěchy blanen-
ských gymnazistů dokazují, že fran-
couzský jazyk není tak obtížný, jak 
se může na první dojem zdát. A mo-
hou být motivací při výběru jazykové 
přípravy, kterou nabízí Gymnázium 
Blansko. PaedDr. Ivana Jakubcová, 

Gymnázium Blansko
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Začalo bourání mostu
V Černé Hoře začalo bourání mostu na frekventované komunikace 
I/43. Na jeho místě silničáři postaví nový. Více na www.zrcadlo.net.

 Foto Jaroslav Oldřich
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Fotbalisté Blanska a Ráječka brali 
tři body, Boskovice v Brně neuspěly

REGION - Fotbalová divize D 
nabídla minulý víkend také zápas 
Blanska s celkem Třebíče. V Třebíči 
předvedl celek Blanska dobrý vý-
kon a po zásluze si odvezl všechny 
tři body.

V krajském přeboru Boskovice 
nedokázaly bodovat s poslední Mo-
ravskou Slavií, Ráječko v pohodě 
přehrálo celek Bučovic.

Divize D: Třebíč - Blansko 0:3 
(0:1), 14. a 79. Sodomka, 86. Pšikal.

Blansko: Záleský - Bokůvka, Dvo-
řák, Petřík, Kuldan (83. Závodný), 
Sodomka (80. Pšikal), Gromský, 
Šplíchal, Bárta, Kratochvíl, Trtílek 
(70. Chloupek).

Do vedení dostal Blansko už po 
necelé čtvrthodině střelecky dis-
ponovaný Sodomka, který posílil 
Blansko příchodem z Třebíče.

Stejný hráč zvýšil jedenáct minut 
před koncem na 2:0, gólovou tečku 
za utkáním přidal čtyři minuty před 
koncem Pšikal.

Další výsledky: Bzenec - Ždírec 
nad Doubravou 5:1, Stará Říše - Ta-
sovice 2:0, Vrchovina - Strání 1:0, 
Polná - Žďár nad Sázavou 0:1, Šum-
perk - Břeclav 1:1, Velká Bíteš - Ro-
sice 2:2.
 1.  Žďár n.S. 16 11 3 2 33:10 36
 2.  Vrchovina 17 11 2 4 32:16 35
 3.  Šumperk 17 9 3 5 33:18 30
 4.  Stará Říše 17 9 3 5 34:21 30
 5.  Rosice 17 8 5 4 42:16 29
 6.  Tasovice 17 9 2 6 29:30 29
 7.  Bzenec 16 7 2 7 35:35 23
 8.  Polná 17 7 1 9 37:29 22
 9.  Ždírec 16 6 4 6 20:23 22
 10.  Blansko 17 5 6 6 19:25 21
 11.  Břeclav 17 5 4 8 18:27 19
 12.  Velká Bíteš 17 5 3 9 24:37 18
 13.  Havl. Brod 16 5 3 8 18:35 18
 14.  Strání 16 4 1 11 17:37 13
 15.  Třebíč 17 1 4 12 18:50 7

Krajský přebor
V podzimním měření sil dokázala 

Moravská Slavia vyhrát v Boskovi-
cích brankou v poslední minutě 3:4 
a tak měli hosté domácímu celku co 
vracet. Jenže se opět projevil „Jáno-
šíkovský syndrom“ boskovického 
týmu. Ten to prostě s týmy z kon-
ce tabulky neumí a většinou jim 
nechává body. Nejinak tomu bylo i 
v sobotu 7. dubna v Brně.

20. kolo: Moravská Slavia - Bo-
skovice 2:0 (0:0), 59. Doležel, 90. 
Karas.

Boskovice: Klimeš - Preč, Černý, 
Daněk, Müller, Horák, Martínek, Ku-
bín (66. Hlaváček), Stara, Havlíček, 
Novák (78. Dračka).

Moravská Slavia se před tímto 
zápasem krčila na dně tabulky s ve-
lice skrovným ziskem sedmi bodů, 
Boskovice byly šesté, Ale na hřišti 
nebyl tento rozdíl téměř patrný.

V první půli byli sice hosté her-
ně o něco lepší, ale žádnou velkou 
šanci si nedokázali vypracovat, 
stejně jako domácí celek. A tak se 
vše podstatné odehrálo ve druhém 
poločase.

V 59. minutě kopal domácí celek 
roh a míč skončil v hostující brance, 
když střelcem byl označen Doležel 
(autorem nešťastné, ale přesné hla-
vičky, byl hostující obránce Daněk). 
Boskovice se v dalších minutách 
snažily vyrovnat, ale jejich akce kon-
čily povětšinou u hranice velkého 
vápna a domácí brankář toho moc 
ze svého umění předvést nemusel. 
V poslední minutě se do otevřené 
hostující obrany vřítili tři hráči Mo-
ravské Slavie a nikým neatakovaný 
Karas přesnou polovysokou střelou 
uzavřel skóre sobotního utkání.

A tak má domácí celek v tabulce 
10 bodů, z toho šest vybojoval se 
svým sobotním soupeřem.

Bučovice - Ráječko 0:4 (0:1), 33. 
Voda, 53. a 73. Keprt D., 88. Sychra.

Ráječko: Němeček - Keprt R. (57. 
Horák), Müller, Sedlák, Gremmel, 
Keprt D. (76. Sychra), Sedláček, Ze-
man, Horáček, Lidmila, Voda (64. 
Pernica).

Utkání dvou celků z opačných 
příček tabulky bylo jasnou záleži-
tostí Ráječka.

Navíc hned první branka tohoto 
zápasu byla skutečně výstavní. Ve 
33. minutě se po dlouhém nákopu 
dostal k míči Voda a nádhernou 
střelou z 22 metrů vymetl pravou 
šibenici domácí branky.

V 53. minutě využil důrazný Da-
niel Keprt hrubé chyby jednoho 
z domácích obránců a svoje sólo 
proměnil přízemní střelou ve dru-
hou branku hostů. Stejný hráč o 
dvacet minut později proběhl s mí-
čem na noze z vlastní poloviny až 
do domácí vápna a znovu prostřelil 
bučovického brankáře. Dvě minuty 
před koncem dva domácí obránci 
tak dlouho nechávali míč brankáři, 
až o něj přišli a Sychra ukončil fot-
balové trápení Bučovic.

Celek Ráječka tak na jaře vyhrál 
potřetí za sebou a neztratil ještě ani 
bod.

Další výsledky: Tatran Bohu-
nice - FK SK Bosonohy 3:0, TJ Ta-
tran Rousínov - FC Svratka Brno 
0:2, SK Vojkovice - FC Ivančice 
3:1, FC Dosta Bystrc-Kníničky 
- TJ Sokol Lanžhot 1:1, FC Vese-
lí nad Moravou - FC Sparta Brno 
1:3, FK Mutěnice - FC Moravský 
Krumlov 0:1.
 1.  Lanžhot 17 13 3 1 41:7 42
 2.  Ráječko 18 11 3 4 49:23 36
 3.  Bystrc 17 10 5 2 38:26 35
 4.  Bohunice 17 10 3 4 41:22 33
 5.  Svratka Brno 18 8 5 5 41:26 29
 6.  Mutěnice 18 8 5 5 32:18 29
 7.  Sparta Brno 18 8 5 5 35:32 29
 8.  Boskovice 18 8 3 7 32:30 27
 9.  Rousínov 17 8 0 9 35:37 24
 10.  Mor. Krumlov 18 6 6 6 33:35 24
 11.  Vojkovice 18 6 2 10 27:43 20
 12.  Ivančice 18 5 3 10 31:34 18
 13.  Bosonohy 18 5 3 10 33:42 18
 14.  Veselí n.M. 18 4 2 12 28:49 14
 15.  Bučovice 18 2 5 11 11:38 11
 16.  MS Brno 18 3 1 14 16:61 10

 Lubomír Slezák

Utkání Moravská Slavia - Boskovice.  Foto Lubomír Slezák

Blanenský hasič 
dostal ocenění 
za záchranu 
muže z hořícího 
auta

BLANSKO - Velitel družstva z bla-
nenské požární stanice Petr Stude-
ný obdržel na Pražském hradě oce-
nění Zlatý záchranářský kříž. 

Pocty se mu dostalo za záchranu 
muže z hořícího auta nedaleko Dr-
novic na Vyškovsku v lednu loňské-
ho roku.

„Ráno v neděli 22. ledna loňské-
ho roku jel Petr Studený do práce. 
Nedaleko Drnovic na Vyškovsku po-
mohl u vážné dopravní nehody, při 
které začalo havarované vozidlo s 
řidičem uvnitř hořet. Požár se z mo-
toru již dostal do kabiny vozu. Petr 
Studený nemohl vzhledem k poloze 
auta otevřít jeho dveře. Neváhal a 
zraněného muže vyprostil bočním 
oknem,“ popsal mluvčí hasičů Jaro-
slav Mikoška.

Zraněného řidiče odtáhl asi de-
set metrů od vozidla. Měl podezře-
ní, že je uvnitř vozidla další osoba, 
proto se k vozidlu vrátil, provedl 
průzkum kabiny a začal automobil 
hasit vlastním hasicím přístrojem.

„Hašení již bylo pro velkou in-
tenzitu a rozsah požáru neúčinné. 
Zároveň v době, kdy se pokoušel 
požár lokalizovat, oznámil událost 
na tísňovou linku hasičů,“ doplnil 
Mikoška.

Porota v letošním osmnáctém 
ročníku vybírala ze sedmdesáti 
dvou nominací. Předáno bylo cel-
kem osm hlavních cen, čtyři čestná 
uznání a tři speciální ceny.  (hrr)


