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Blansko - Rekonstrukce výš-
kové budovy v centru Blanska by 
mohla v nejbližší době začít. Její 
vlastník totiž už od státu koupil 
pozemek v blízkosti zchátralého 
objektu, kvůli kterému přestavbu 
několik let odkládal. 

Jednání o pro-
deji parcely mezi 
Okresním soudem 
v Blansku a majite-
lem budovy se vedla 
několik let. Nedávno 
už obě strany pode-
psaly smlouvu a fi rma LL Hol-
ding zaplatila kupní cenu necelé 
dva miliony korun.

„Už byl podán návrh na zápis 
do katastru nemovitostí. Očeká-
váme, že změna majitele bude na 
katastru potvrzena v nejbližších 
dnech,“ uvedla ředitelka správy 
blanenského soudu Libuše Špač-
ková.
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Modely? Nejtěžší je vyrobit konstrukci
Vysočany - Kvůli pár minutám 

ve vzduchu musí nejdříve strá-
vit desítky hodin v domácí dílně. 
Zapálení modeláři výrobě modelů 
letadel obětují veškerý volný čas 
i peníze. Jejich manželkám to však 
nevadí. Prý je to rozhodně lepší, 
než vysedávání v hospodě u piva, 
a není nic lepšího, než spokojený 
manžel. 

Jedním takovým modelářem je 
i Vladislav Mynařík z Vysočan, 
který modelařinu objevil někdy 
v deseti letech. „To jsme začína-
li s modely z Ábíček,“ vzpomíná 

Výšková budova: 
rekonstrukce by už 

mohla začít

Závěr putování
Poslední díl 
vyprávění 
Jaroslava Parmy 
o jeho cestě po 
Americe.

Více na straně 3

Konec elektrárny?
Provozovatel 
fotovoltaiky 
neplatí nájem. 
Boskovice mu 
hrozí výpovědí.

Více na straně 4

Bourání Dukly
Blanenský hotel 
Dukla už se 
připravuje na 
demolici. Začalo se 
s jeho vyklízením.

Více na straně 5

Tradice. Blanskem v pátek odpoledne prošel průvod skautů s klapačkami. Od kostela svatého Mar  na se 
klapači přes centrum vydali ke hřbitovu a odtud přes náměs   Svobody zpět. V Blansku se klapalo i v sobo-
tu, kdy se kromě skautů zapojila také veřejnost. Více na www.zrcadlo.net.  Foto Michal Záboj
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ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Region - Větrná kalamita 
posledních dnů v lesích na Bla-
nensku a Boskovicku napáchala 
značné škody. Na řadě míst leží 
polámané stromy a některé cesty 
jsou neprůchodné. Správci poros-
tů proto vyzývají lidi, aby omezili 
vstup do lesů.

Vichřice ze začátku minu-
lého týdne například poničila 
lesy v okolí Újezdu u Boskovic, 
Boskovic, Hrádkova a Valchova, 
kde hospodaří fi rma MP Lesy. 
Postiženo bylo asi tři tisíce metrů 
krychlových dříví.

„Celková výše škody se teprve 
upřesňuje, protože popadané stro-

my znemožňují průjezd po les-
ních cestách a plošný rozsah škod 
je značný,“ uvedl ředitel společ-
nosti MP Lesy Tomáš Minx.

Silně poničené jsou například 
porosty kolem cyklostezky na 
kopec Zlatník a silnice do Újez-
du u Boskovic, kde nad vozovkou 
stále zůstává řada nakloněných 
a poškozených stromů. Popada-
né dřeviny se nacházejí také v 
zámecké oboře a nad židovským 
hřbitovem v Boskovicích. 

„Jsou to porosty, které bývají 
častým cílem procházek. Prosíme 
všechny návštěvníky lesa, aby do 
nich v žádném případě nevstupo-

vali,“ zdůraznil Minx. Odstraňo-
vání škod podle něj začne až po 
zjištění jejich celkového rozsahu, 
což se předpokládá v polovině 
týdne. Likvidace kalamity pak 
potrvá minimálně měsíc.

Doporučení, aby lidé omezili 
vstup do lesních porostů, vydal 
také státní podnik Lesy České 
republiky. „Zatím škody v lesních 
porostech pouze odhadujeme. 
Mohou dosáhnout až 350 tisíc 
kubíků dřeva. Konkrétní situaci 
na území jednotlivých lesních 
správ vyhodnocujeme,“ uvedl 
výrobně-technický ředitel podni-
ku Václav Lidický.  (moj)

Správci lesů vyzývají lidi, aby 
nechodili do poničených porostů

Do blanenských ulic opět vyšli 
skauti s dřevěnými klapačkami

Podnikatel Josef Liška, kte-
rý výškovou budovu před lety 
od města získal, nechtěl koupi 
posledního pozemku ani plány 
na rekonstrukci objektu komen-
tovat. „Domluvili jsme se, že 
teď nebudeme žádné informace 
podávat,“ konstatoval Liška.

Není tak jasné, jestli původní 
záměr na přestavbu budovy stále 
platí. V objektu a v jeho bezpro-
středním okolí Liška plánoval 
vybudovat byty a prostory pro 
obchody a služby. Počítalo se 
také s parkovacím domem.

Přestavba měla podle původ-
ního plánu skončit v roce 2010. 
Problémy se získáním pozemku 

ale začátek rekonstrukce oddá-
lily. V roce 2011 pak blanenští 
zastupitelé termín dokončení 
ještě posunuli. Uznali totiž, že 
podnikatel nemohl z objektivních 
důvodů s opravami začít.

Při nedodržení podmínek měs-
ta vlastníkovi výškové budovy 

hrozí sankce. 
„Dosud nenastala 

žádná ze skutečnos-
tí, která by opravňo-
vala město případné 
smluvní pokuty či 
jiné sankce uplat-
nit,“ podotkl vedoucí 

blanenského odboru komunální 
údržby Petr Rizner.

Blansko výškovou budovu 
prodalo fi rmě Liška Group v roce 
2008 za 3,1 milionu korun. 
V objektu na rohu Wanklo-
va náměstí a Smetanovy uli-
ce v minulosti sídlil například 
fi nanční úřad, okresní soud a dal-
ší fi rmy.

Už byl podán návrh na zápis změ-
ny majitele parcely do katastru 
nemovitostí. 

L. Špačková, ředitelka správy blanenského soudu

Vyhrožoval pistolí u hlavy
Blansko - Trestného činu poškození cizí věci a zřejmě i nebezpeč-

ného vyhrožování se dopustil čtyřiašedesátiletý muž ze Sokolnic, který 
byl na návštěvě u své známé v Blansku. 

„Ženě během noční roztržky nejprve poškodil skleněnou lahví tele-
vizi v hodnotě třiceti tisíc korun a následně jí začal vyhrožovat,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 

Řeči o pistoli u hlavy pětačtyřicetiletou hostitelku značně rozrušily, 
a proto později nepřístojné chování návštěvníka svého bytu ohlásila 
policii.  (hrr)

Boskovičtí opraví chodníky 
a místní komunikace

Boskovice - Boskovice letos počítají s opravami chodníků a míst-
ních komunikací za tři a půl milionu korun. Radnice vytipovala úseky, 
které jsou už delší dobu ve špatném stavu a nutně potřebují rekonstruk-
ci. Úpravy se tak dočká průjezd přes parkoviště na Růžovém náměstí 
z Bezručovy na ulici Kpt. Jaroše a chodníky na náměstí 9. května, ve 
Švermově a v ulici Otakara Kubína.  (moj)

Mynařík. Potom měl asi třicetile-
tou pauzu a nyní asi před dvanácti 
lety do toho spadl nanovo. A zřej-
mě už napořád. 

Dříve, v jeho modelářských 
začátcích, takové letadlo přišlo 
třeba na čtyři tisíce, a dnes taky. 
Jenže tenkrát to znamenalo dvě 
nebo tři celé výplaty. Ale modely 
se prakticky nedají vyčíslit, pro-
tože kromě materiálu je v něm 
především mnoho času práce. 
Jeden model může přijít třeba až 
na sto padesát hodin v dílně. „Nej-
těžší je vyrobit konstrukci,“ říká 
modelář. Je vyučený stolař, proto 
mu samotná výroba letadel nedělá 
velké problémy. 

Letadla si kompletně vyrábí 
sám. Návrhy se dají najít na inter-
netu, modelář si je musí překreslit 

do požadované velikosti. Vyřeže 
a slepí konstrukci, napojí dálkové 
ovládání. Může přidat další vychy-
távky, jako třeba světla. Osvětlená 
letadla vypadají úžasně ve vzdu-
chu za šera nebo ve tmě. 

O uplynulém víkendu modeláři 
uspořádali výstavu svých modelů 
ve Vysočanech v kulturním domě. 
Vladislav Mynařík vystavuje přes 
deset vlastních letadel. Nyní mu 
koníček zabírá dvě podkrovní míst-
nosti v rodinném domě. Z jedné má 
„hangár“ a v druhé si zařídil dílnu. 

Ve vzduchu letadlo bývá pět 
až sedm minut – jak dovolí výdrž 
baterie. A co když dojde k havá-
rii? Není to ojedinělá záležitost. 
Vteřinové lepidlo modeláři nosí 
s sebou i na letiště. 

 Pokračování na str. 4

Den Země 
oslaví úklidem 

Moravského 
krasu

Moravský kras - Třiadvacátý 
ročník úklidu Moravského krasu 
se opět stane součástí celosvě-
tové akce Den Země. Letos se 
uskuteční v sobotu 18. dubna. 
Sraz účastníků, pokud nema-
jí individuální instrukce, bude 
v 8.15 hod. na autobusovém 
nádraží v Blansku. 

Pro všechny je zajištěno tra-
diční setkání na Skalním mlý-
ně a volné vstupy do jeskyní 
(Kateřinská, Sloupsko-šošůvské, 
Balcarka). Skupiny začínající ve 
Sloupu navštíví Sloupsko-šošův-
ské jeskyně a skupiny začínající 
v Ostrově u Macochy navštíví 
Balcarku. Prohlídka jeskyní se 
uskuteční před začátkem úklidu. 

Z důvodu výstavby nové správ-
ní budovy u Punkevních jesky-
ní, je tento prostor při letošním 
úklidu uzavřen. Mimo provoz je 
i lanová dráha a silniční vláčky, 
protože úsek mezi Skalním mlý-
nem a Punkevními jeskyněmi 
není veřejnosti přístupný. Z těch-
to důvodů dojde ke změnám něk-
terých obvyklých tras. Vzhledem 
k náročnosti úklidové akce není 
v silách Správy CHKO Moravský 
kras provádět přesuny jednotli-
vých „úklidových skupin“ žáků 
na jiné trasy. S největší pravděpo-
dobností půjdou „svoji“ obvyklou 
trasu, kterou znají.

Pytle na sesbíraný odpad bude 
možné vyzvednout na Správě 
CHKO Moravský kras. Účastní-
ci brigády by si měli vzít vlastní 
pracovní rukavice.

 Pokračování na str. 2
Modelář. Vladislav Mynařík s letadlem, které jednu havárii nepřežilo. 
Musel ho proto vyrobit znovu.  Foto Marie Hasoňová
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Silný vítr: v Jedovnicích 
spadl strom na chatu

R  H

Region - Silný vítr přinesl 
minulý týden více práce hasičům. 
Zásahy se počítaly na desítky. 
Většinou se jednalo o odstranění 
popadaných stromů.

V Jedovnicích například spa-
dl strom v tamní chatové oblasti 
a poškodil jednu budovu. 

„Po příjezdu na místo jsme 
průzkumem zjistili, že se jed-
ná o vzrostlý smrk vyvrácený 
na střechu chaty, která je pádem 
poškozena. Po příjezdu HZS 
Blansko byl strom odstraněn 
pouze částečně podle možností 
výškové techniky. Prostor kolem 
chaty, kde hrozilo nebezpečí pádu 
zbytku stromu, byl vytyčen pás-
kou pro zamezení vstupu. Místo 
pak bylo předáno policii městy-
se,“ popsali zásah jedovničtí dob-
rovolní hasiči.

Poslední březnový den byl pro 
jihomoravské hasiče průměrný 
až do odpoledne. Pak se naplni-
la předpověď meteorologů a při-
šel silný vítr. Ten situaci v kraji 
změnil.

„Mezi sedmnáctou a třia-
dvacátou hodinou vyjeli hasiči 
k pětapadesáti událostem. Jedna-
lo se výhradně o popadané stro-
my a uvolněné střešní krytiny. 

K
BOSKOVICE - Zmizela pálenka i kolo. Dvacet litrů domácí sli-

vovice a jízdní kolo si ze dvou sklepů boskovického bytového domu 
v Průchodní ulici odnesl zatím neznámý pachatel. Vloupání do sute-
rénních kojí a krádež věcí v nich uložených nahlásila ve středu sedm-
ačtyřicetiletá žena, kterou zloděj svým počinem připravil o možnost 
cyklistického vyžití. Švestková pálenka ukradená z vedlejšího sklepa 
třiasedmdesátiletému sousedovi svou hodnotou bicykl dvojnásob-
ně převyšovala. Celkem si tak zloděj odnesl kořist za asi deset tisíc 
korun. V souvislosti s jeho jednáním mu po dopadení za krádež pro-
vedenou vloupáním hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

SPEŠOV - Půjčený mobil už neviděl. Že i testování výrobku se 
může nakonec řešit policie, dokládá trestní oznámení podané jedna-
třicetiletým majitelem mobilního telefonu ze Spešova. Ten ho kvůli 
recenzi před osmi měsíci zaslal do Prahy o čtyři roky staršímu redak-
torovi internetového časopisu. Mobil v hodnotě deseti tisíc korun se 
mu však do dnešní doby, i přes opakované upomínání nevrátil, a pro-
to se rozhodl zapojit do případu blanenské policisty. Ti teď budou 
zjišťovat, zda se dnes již bývalý novinář nedopustil svým jednáním 
trestného činu zpronevěry. Pokud by se podezření potvrdilo, hrozil by 
pachateli teoreticky až dvouletý trest odnětí svobody.

VELKÉ OPATOVICE - Mladík odhaloval pozadí. Letovičtí 
policisté už zahájili úkony trestního řízení ve věci výtržnictví, které-
ho se měl koncem března dopustit dvacetiletý mladík na náměstí ve 
Velkých Opatovicích. Večerní náhodné setkání se zaměstnanci bez-
pečnostní agentury, kteří ve městě dohlíží na pořádek a byli zrovna 
na obchůzce, jej vyprovokovalo k neotřelé exhibici. 

„Nejprve stáhnul kalhoty, pak i spodky a na přibližující se muže v 
uniformě vystrčil svůj obnažený zadek. Toto výmluvné gesto dopro-
vodil vulgárními nadávkami velmi hrubého kalibru. Takovéhoto jed-
nání se však mladík nedopustil poprvé. Za stejný trestný čin a obdob-
né chování byl již v minulém roce odsouzen, a proto jej teď v souladu 
se zákonem čeká přísnější postih,“ přidal podrobnosti blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.

BLANSKO - Z účtu zmizely tisíce. Blanenští kriminalisté aktu-
álně řeší případ internetového podvodu, při kterém pachatel zneužil 
cizí identitu. Troufalec se totiž naboural do facebookového profilu 
devětadvacetiletého mladíka, aby jeho jménem požádal o přístup 
k elektronickému bankovnictví o dva roky mladšího kamaráda. Ten 
své přihlašovací údaje neprozřetelně falešnému příteli poskytl a 
během pár okamžiků bylo z jeho účtu odepsáno osmnáct tisíc korun. 
Počítačový pirát se tak svým jednáním dopustil jak podvodu, tak i 
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. 
Po dopadení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

BOŘITOV - Z auta zmizela peněženka. Zapomenuté otevřené 
okénko v autě na místě u spolujezdce se stalo osudným jednatřiceti-
letému muži, který se svou dodávkou zaparkoval v Bořitově. Šance 
totiž využil zloděj, který z vozu v sobotu v noci ukradl dvě peněženky 
s bezmála deseti tisíci korun. 

„Kořist navíc lákala už jen svým uložením, protože v otevřené při-
hrádce na středovém panelu musely obě bezprizorní portmonky pří-
padného nenechavce bít přímo do očí. Kromě trestného činu krádeže 
se bude po dopadení muset pachatel zodpovídat i z neoprávněného 
opatření platebních karet, které byly mimo peněz též v peněženkách. 
V souvislosti s tímto jednáním tak troufalému zloději hrozí naše práv-
ní předpisy až dvouletým trestem odnětí svobody,“ přiblížil blanen-
ský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

BEDŘICHOV - Našel funkční granát. Devatenáctiletý mladík 
z Drnovic našel v lese nedaleko Bedřichova nevybuchlý dělostřelec-
ký granát. K nebezpečnému objevu okamžitě přivolal policisty z bos-
kovického obvodního oddělení, kteří místo nálezu bedlivě střežili až 
do příjezdu pyrotechnika. 

Policejní specialista pak určil přesný typ munice. Zjistil, že dělo-
střelecký granát ráže 105 mm je plně funkční. Po převozu nebezpeč-
ného materiálu na trhací jámu, bude tento odborně zničen. Policie 
v souvislosti s obdobnými kauzami varuje případné nálezce pode-
zřelých předmětů z řad laiků před jakoukoli neodbornou manipulací 
s nimi.  (hrr)

Království šneka Krasíka se 
probouzí ze zimního spánku

V součtu za celý den vyjížděly 
jednotky celkem k pětasedmdesá-
ti zásahům,“ vypočítal za jihomo-
ravské hasiče David Jirouš.

Silný vítr trápil region už v pon-

dělí. V blanenském okresu zazna-
menali hasiči osmnáct výjezdů, 
což bylo nejvíce v kraji. Jednotky 
na několika místech, především 
v okolí Blanska odstraňovaly 

popadané nebo pádem hrozí stro-
my a větve. Dohromady na celé 
jižní Moravě hasiči uplynulé 
pondělí vyjeli k více než padesáti 
podobným případům.

Ucpané město. V Blansku začala rekonstrukce silničního průtahu městem. Až do konce května budou uzavřeny ulice Poříčí a Vodní, Svitavská 
je průjezdná jedním směrem na Brno. Stavební práce a objížďky působí komplikace v dopravě. Řidiči musejí při průjezdu městem počítat s asi 
dvacetiminutovým zdržením. Opravy průtahu potrvají do konce letošního září.  Foto Michal Záboj 

Den Země oslaví úklidem 
Moravského krasu

Pokračování ze str. 1
Organizátoři žádají účastníky brigády, tedy vedoucí kolektivů, aby 

svoji účast s počtem lidí ve skupině nahlásili do pátku 10. dubna na 
Správě CHKO Moravský kras Lucii Staňkové (tel. 516 428 880,  e-mail: 
lucie.stankova@nature.cz).

Zpět do Blanska budou odjíždět autobusy s brigádníky z parkoviště 
u Skalního mlýna v 15.30 hod. a v 16.05 hod., kromě toho bude možné 
využít linkové autobusy v 15.14 a 17.04 hod. Za pomoc děkuje Správa 
CHKO Moravský kras.  (ama)

Nehoda. Počasí a nepřiměřená rychlost zřejmě byly příčinou převrá-
cení mrazírenského auta na silnici mezi Světlou a Šebetovem. Řidiče 
patrně zaskočila prudká sněhová přeháňka s deštěm. Dodávka sjela 
na krajnici, na poli se několikrát převrá  la a zůstala na střeše asi tři-
cet metrů od vozovky. Řidič měl velké štěs  . Nic se mu nestalo a po 
přije   dalšího fi remního auta ještě pomáhal s přeložením mrazíren-
ského zboží.  Foto Jaroslav Oldřich

Moravský kras - Do Morav-
ského krasu zavítalo jaro, a také 
šnek Krasík se probudil, vystrčil 
růžky ze své ulity a je opět při-
praven vyrazit za dalšími dobro-
družstvími. Pro všechny, kteří ho 
na jeho cestách chtějí doprovázet, 
jsme připravili řadu novinek. 

Webové stránky království kras-
ko.info byly pro lepší orientaci 
česky hovořících poutníků doplně-
ny o přesměrování z domény kra-
sik.cz. Na stránkách krasko.info 
najdete nejen informace o chysta-
ném dění v Krasíkově království 
a fotoreportáže z již proběhlých 
akcí, ale zejména kalendář, který 
soustřeďuje kompletní nabídku 
chystaných akcí v Moravském kra-

su, vhodných pro cílovou skupinu 
projektu, tedy rodiny s dětmi. 

Všem, kteří se chtějí podělit 
o své poznatky z putování krá-
lovstvím, je k dispozici vylepšené 
Pohádkové diskuzní fórum (pří-
stup ze stránek www.krasik.cz či 
www.krasko.info). Fórum slouží 
ke komunikaci mezi Královstvím 
a poutníky i mezi poutníky navzá-
jem a je pro Krasíkovy dvorní rád-
ce významnou inspirací pro pláno-
vání další činnosti. 

Nositelé Krasíkova cestovní-
ho pasu (vydávají je pohádko-
vé kanceláře) čeká komfortnější 
putování královstvím, neboť došlo 
k dalšímu navýšení počtu pohád-
kových kanceláří. Získání odmě-

ny v podobně pexesa, geocoinu 
či pohádkové knihy tak bude pro 
všechny poctivé cestovatele, co do 
svých pasů pilně sbírají razítka, 
zase o něco snazší. 

Pro velký úspěch, jež zazna-
menala v loňském roce, také letos 
v květnu odstartuje geocachingo-
vá hra určená pro sportovní rodi-
ny se smyslem pro dobrodružství. 
Tajenku jsme pro letošní rok trochu 
ztížili, pro všechny úspěšné „lovce 
kešek“ však bude nově připraven 
diplom, vylosovaní výherci se pak 
mohou v říjnu opět těšit na pěkné 
ceny.

Ti z návštěvníků Krasu, kteří se 
nespokojí s pouhým získáváním 
razítek do pasu, ale výprava do 

neprobádaného terénu, kde jsou 
umístěny geocachingové schránky, 
je pro ně příliš složitá, budou moci 
letos nově otestovat Krasíkovy 
výlety. Jde o několik speciálně při-
pravených tras, které návštěvníky 
provedou na méně známá, ale o to 
zajímavější místa Moravského kra-
su. 

Nejbližší připravovanou akcí 
Krasíkova království bude 11. dub-
na od 9 do 18 hodin v mýdlárně 
Lažánky program na téma „řemesla 
na dvoře. Návštěvníci se během něj 
budou moci návštěvníci vyzkoušet 
tradiční výrobu svíček a mýdel, 
točení na kopacím kruhu či zdobení 
kožených náramků, ale i perníčků 
a mnohé další.  (hrr, zpr)

 Bezručova ulice Bezručova ulice

 Ulice Poříčí Ulice Poříčí  Svitavská ulice Svitavská ulice
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Peníze 

Agentura práce KR-BA employment agency s.r.o., obsazuje u svého 
klienta společnos   ALPS ELECTRIC Czech s.r.o. – výrobní společnos   
v oblas   elektrotechnického průmyslu následující pracovní pozice:

Název pracovní pozice: Operátor/ka výroby 

Požadavky:  
Práce na zaučení• 
100% zdravotní stav - bez omezení práce v noci, vynikající • 
jemná motorika a zrak (budou prováděny vstupní testy) 
Fyzická zdatnost• 

Nabízíme:
Zázemí stabilní zahraniční společnos  • 
Místo výkonu práce Sebranice u Boskovic• 
Čistá mzda v rozsahu 10.000 – 12.000,-Kč/měsíčně• 
Stravenky v hodnotě 50,- Kč/den• 
Dotovanou dopravu• 
Po zapracování možnost přechodu do zaměstnaneckého • 
poměru u našeho klienta

Vaše životopisy zasílejte na email: kr-ba@seznam.cz
Telefonické informace na: +420 77777 9106

pro    celou rodinu

ŠMELCOVNA
     BOSKOVICE

Arboretum Šmelcovna, Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice, tel.: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz, http://www.smelcovna.cz

Pohádková říše rostlin, víl a skřítků

ARBORETUM   2015

V minulém díle jsem vám 
popsal své poslední zážitky z při-
praveného programu. V dnešním 
závěrečném díle bych vám popsal 
cestu domů a potom se vrá  l ješ-
tě k několika zajímavostem, na 
které jsem zapomněl.

Na cestu domů jsme se vydali 
v sobotu 24. května dopoledne 
– průvodci nás zavezli na le  š-
tě v San Franciscu, rozloučili se 
s námi a vydali se s auty zpět do 
půjčovny v Los Angeles.

Nás čekal stejný cíl, jen jsme 
se přepravovali letecky. Odléta-
li jsme ve 12.15 a v Los Angeles 
přistáli 13.54. Bez opuštění le  š-
tě jsme počkali na odlet v 16.20, 
cílem byl Řím, kde jsme měli při-
stát v neděli 25. května ve 13.15. 
Pokud vám vychází délka letu na 
21 hodin, tak nezapomeňte ode-
číst asi 11 hodin časový posun, 
který jsme křížem krážem po Ame-
rice nastřádali (nepamatuji si to už 
přesně). Do Říma jsme ale přiletěli 
se  zpožděním, takže nás přes celé 
le  ště doprovázel steward od letec-
ké společnos   Alitalia a snažil se 
nás přednostně protáhnout všemi 
možnými kontrolami. Moc se mu 
to ale nedařilo, protože takových 
letů s přestupem, na které čekalo 
další letadlo, bylo více a samozřej-
mě upřednostnit chtěli všichni. 
Nakonec jsme odlet zdrželi asi jen 

o 20 minut, opro   plánovanému 
14.30, ale šikovní italš   pilo   ztrá-
tu do Prahy dohnali, takže jsme při-
stáli na čas v 16.20. Z LA do Prahy 
i s časovým posunem tedy rovných 
24 hodin. V duchu jsem vzpomínal 
na to, jak si někteří jedinci stěžu-
jí jednou za půl roku na posun o 
hodinu vpřed nebo vzad při změně 
na letní nebo zimní čas. My jsme 
se během tří týdnů posunuli o šest 
a pět hodin vzad a potom během 

jednoho dne o 11 hodin vpřed. 
Osobně mohu říci, že posun vzad 
mně nedělá problém, ale při posu-
nu vpřed mně trvá cca 3-5 dní, než 
si to zase srovnám.

V Praze jsme bohužel zjis  li, že 
steward v Římě sice urychlil pře-
sun osob, ale kufrů nikoliv. Takže ze 
17 osob v našem zájezdu dorazily 
kufry asi pě   šťastlivcům a ostat-
ní jsme na cestu domů odjížděli 
jen s  m, co jsme měli na palubě. 
Mně dovezli kufr ve středu až do 
Boskovic na náměs  , bohužel roz-
bitý, takže jsem si ještě asi měsíc 
dopisoval s Alitalií, než mně zapla-
 li původní cenu nového kufru. 

Moje rada pro vás, pokud budete 
cestovat, v žádném případě si na 
takovéto cesty nekupujte drahé 
značkové kufry. Přepravci na le  š-
 ch se na celém světě chovají ke 

kufrům stejně a rozhodně nepo-
čítají, že byste v nich přepravo-
vali křišťálový lustr (což se stejně 
nesmí). Navíc v Americe (ale určitě 
i jinde) se nesmí kufry pro přepra-
vu zamykat a nedoporučuje se ani 
balení do fólie. Je to  ž naprosto 
běžné, že vám kufr prohlíží i po 
vašem předání na přepážce k pře-
pravě bez vašeho vědomí (skoro 
po každém letu jsem v kufru našel 
kar  čku, že byl obsah kufru kontro-
lován). A když máte kufr zamčený, 
je zámek ucvaknut, často i s kusem 
kufru. Ideální je tedy koupit nejlev-
nější kufr na stánku a počítat s  m, 
že vydrží právě tuto jednu cestu 
(hlavně schovat paragon, pokud 
vám ho tedy prodavač na stánku 
bude schopen vystavit) a v případě 
poškození vám ho letecká společ-
nost zapla   a vy si koupíte nový.

Jednomu kolegovi nedorazil 
kufr již po cestě do New Yorku, což 
je mnohem nepříjemnější – po 
dlouhé cestě se nemáte do čeho 
převléci, nemáte věci osobní hygi-
eny atd. Ale zase si tento případ 
můžete pojis  t (a my jsme tuto 
pojistku měli všichni), takže potom 
čas hraje pro vás. Za každou hodi-
nu, o kterou vám kufr přijde poz-
ději, to  ž dostáváte od pojišťovny 
částku na nákup náhradních věcí 
nutné potřeby. Vzhledem k tomu, 
že zpravidla kufr přijde až dal-
ší den (pokud se vůbec najde), 
můžete si nakoupit oblečení a věci 
osobní potřeby třeba do 10  s. Kč. 
Ale přece jen je lepší, když váš kufr 
cestuje s vámi.

A nyní krátká rekapitulace. 

Autem jsme za celou dobu 
najezdili asi 6 000 km. Kolik jsme 
nalétali nevím přesně, ale třeba 
jen zpáteční let z Los Angeles do 
Říma měřil 10 213 kilometrů. Pro 
znalce ještě uvádím, že z Prahy do 
Paříže jsme letěli Airbusem 320, 
z Paříže do New Yorku Boeingem 
777 (Air France), z Washingtonu 
do Orlanda a z Miami do Los Ange-
les Airbusem 320 (celkem zvlášt-
ní, že v Americe nelétají domácí 
aerolinky s americkými Boeingy, 
ale s evropskými Airbusy). Ze San 
Francisca do LA Embrayer 175 a 
z LA do Říma opět Boeing 777-200 
ER (Alitalia).

Během 18 nocí jsme spali ve 
12 hotelích, které na to, že jsme 
se zpravidla ubytovali v pozdních 
odpoledních nebo již večerních 
hodinách a odjížděli z nich ráno po 
snídani, byly vybaveny až luxusně. 
Na všech pokojích bylo samozřej-
mě sociální zařízení se sprchou 
nebo vanou, televizor, žehlicí prk-
no s žehličkou, kávovar pro přípra-
vu kávy nebo čaje (samozřejmě i 
se spotřebním materiálem), pytel 
na špinavé prádlo a skoro ve všech 
i bible (v anglič  ně). Jen mě udi-
vilo, že v těch nejdražších (Laugh-
lin a Las Vegas) nebyl internet na 
pokoji zdarma (jako všude jinde), 
ale musel se pla  t. Přitom mnoho 
Čechů má dnes jako podmínku při 
ubytování wifi  zdarma. 

Měl jsem s sebou 600 USD 
kapesné v hotovos  . Utra  l jsem 
500 USD a z bankovního výpisu 
jsem zjis  l, že těch zbývajících 100 
USD jsem zapla  l kartou. Výše 
útraty je však samozřejmě dána 
především způsobem stravování 
a  m, co nakoupíte jako dárky. 
Jestliže mě vyšel steak v Orlandu 
na 16 USD, tak jeden manželský 
pár z naší výpravy si vychutnal 
steak v restauraci Harley-Davidson 
na hlavní ulici Strip v Las Vegas za 
120 USD. A za ten zážitek na celý 
život to určitě stálo.

Pokud by vás zajímala cena 
zájezdu, můžete se na ni podívat 
do katalogu. Cestoval jsem s libe-
reckou cestovkou America Tours 
a zájezd se jmenuje Křížem krážem 
Spojenými státy. Já jsem si navíc 
zapla  l let letadlem nad Grand 
Canyonem, let letadlem nad Lake 
Powel, let helikoptérou nad San 
Franciscem a vodní show Le Réve 
v hotelu Wynn v Las Vegas.

Na úplný závěr se vrá  m k těm 
zapomenutým zajímavostem.

Při návštěvě národního par-
ku Yosemite jsou na parkoviš  ch 
umístěny informační cedule s  m-
to textem:

Doporučujeme vhodně sklado-
vat potraviny. V tomto prostoru 
se pohybují medvědi. Během dne 
uchovávejte potraviny v uzaví-
ratelných boxech, a pokud máte 
v autě potraviny, mějte všechna 
okna uzavřená. Po setmění musí 
být všechny potraviny uloženy 
v uzamykatelných skříňkách mimo 
vozidla. Vzpomínáte na Méďu 
Beďu jak kradl piknikové košíky? 
Asi na tom něco bude.

Při průjezdu Údolím smr   nás 
stopovali kojo  . Jeden hlídal 
nedaleko silnice a druhý se pro-
cházel přímo po silnici od jednoho 
auta ke druhému, která zde zasta-
vovala, aby si je posádky mohli 
vyfo  t. Kojo   však měli zájem spí-
še o něco k snědku.

Na Západě jsme viděli strom 
Joshua Tree. Česky Juka krátkolistá 
(Yucca brevifolia), anglicky Joshua 
Tree (Jozuův strom). Vyskytuje se 
téměř výlučně v Mohavské pouš   
v USA. Je to strom s nezaměnitel-
nou siluetou, nejvyšší představitel 
rodu juka dorůstá výšky dese   až 
dvanác   metrů a dožívá se stáří 
až stovky let. Věk stromu se ale 
ob  žně určuje, protože tvoří svaz-
ky  síců souběžných vláken a ne-
jsou na něm tedy letokruhy. Listy 
mají délku 40 cm a vyrůstají v lis-
tové růžici na koncích větví, kde se 

od března do dubna rozvětví velké 
hrozny bílých dužnatých květů.

Jméno Jozuův strom pochází 
od prvních mormonských kolo-
nistů Kalifornie, kteří v polovině 
19. stole   přecházeli Mohavskou 
poušť. Zakřivené větve stromu 
jim připomínaly starozákonní pří-
běh, v němž židovský prorok Jozue 
vztáhl v modlitbě ruce k nebesům. 
Pojmenovali tedy strom podle 
tohoto proroka, který podle bib-
le vyvedl svůj lid z pouště. Jozuův 
strom je specifi cký pro Národní 
park Joshua Tree.

Zde tedy ukončím vyprávění 
o své životné cestě napříč Ame-
rikou. Moc jsem se na tuto cestu 
těšil. Viděl jsem mnoho zajíma-
vých a úžasných věcí, vše jsem si 
užíval. Mám spoustu nezapome-
nutelných zážitků. Stejně ale po 
tom všem jsem se už těšil zpátky 
domů. Zpátky do Boskovic, pro-
tože člověk když cestuje, tak sice 
poznává mnoho nových míst, lidí, 
jiný způsob života, ale nakonec 
stejně zjis  , že doma je doma. Ale-
spoň já to tak mám. A ať už jsem 
kdekoliv, vždy se rád vracím domů 
do Boskovic.

Přesto všem radím – cestujte, 
poznávejte jiné země, jiné kultury, 
jiné zvyky – a třeba si pak bude-
te více vážit toho, co máte doma. 
Pokud chcete cestovat - nezáleží 
na věku, nezáleží na tom, kolik 
máte peněz, nezáleží na tom, jestli 
znáte cizí jazyky. Musíte jen ch  t.

Tak – šťastnou cestu. 
 Text a foto Jaroslav Parma
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Neplatí za pozemky pod 
soláry, město hrozí výpovědí
M  Z

Boskovice - Vedení Boskovic 
došla trpělivost s firmou, které 
pronajímá pozemky pod foto-
voltaickou elektrárnou. Společ-
nost Akam – Bosko městu dluží 
na nájemném. Pokud do stanove-
ného termínu nezaplatí, radnice 
jí vypoví nájemní smlouvu. 

Firma postavila solární panely 
na městských parcelách v prů-
myslové zóně na okraji Bosko-
vic. Za nájem pozemků ale už 
nějaký čas neposlala městu ani 
korunu.

„Firma už rok městu neplatí 
peníze, které pro ni vyplývají ze 
smlouvy. Dluží přes jeden milion 
korun,“ uvedla boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD).

Společnost Akam – Bosko 
na úřad podle starostky poslala 

vyjádření, kterým se zabývali 
radní města. V něm firma uvádí, 
že činí všechny kroky k tomu, 
aby projekt mohl dál pokračo-
vat.

Vedení města ale nechce dál 
čekat. Jestli firma dluh nevyrov-

ná do konce letošního května, 
radnice nájemní smlouvu vypo-
ví.

„Potom by firma musela 
všechna zařízení demontovat 
a vrátit pozemky do původního 
stavu,“ podotkla starostka.

Firma s městem uzavřela 
smlouvu na pronájem pozemků 
v roce 2009. Radnice za to měla 
původně dostávat více než dva 
a čtvrt milionu korun ročně. Před 
třemi lety ale vedení města spo-
lečnosti nájemné snížilo o polo-
vinu. Důvodem byly její problé-
my s prodejem elektřiny.

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

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

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

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

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

Brusiče - montéry:
 - strojní a ruční broušení odlitků

HLEDÁME NOVÉ 
ZAMĚSTNANCE

Kontakt:

INZERCE

C  ?
V psí záchytné stanici Boskovice 

se v současné době nacházejí čtyři 
pejsci:

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

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

MIKY - je v útulku nejdéle a 
velmi dobře by ohlídala zahradu, je 
kamarádská a přátelská, ale nesnáší 
se s druhými zvířátky. Je to lovec. 
Nový domov by si zasloužila.

LEXA - byla odchycena v neděli 
22. 3. 2015. Je to velice ostrá fenka 
křížence pravděpodobně s vlčá-
kem, střední postavy a ještě k sobě 
nikoho nepustila. Máme podezření, 
že byla týraná, potrvá dlouho, než 
začne lidem opět důvěřovat. Najde 
se její majitel?

DAJANDAJAN LEXALEXA

MIKYMIKY FANYFANY

JACK - potuloval se v Doubra-
vách, je to asi pejsek vyhozený z 
auta. Je mladý a skotačivý, prostě 
odrostlé štěně.

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

JACKJACK

Stavbu haly posoudí auditoři
Boskovice - Boskovice si nechají vypracovat audit, který prozkoumá 

stavbu sportovní haly ve Slovákově ulici. Dokument město přijde až na 
350 tisíc korun. 

Audit má sloužit jako podklad k rozhodnutí zastupitelů, jestli ve stavbě 
pokračovat, nebo ji zastavit. Posuzovat se bude vliv staveniště na okolní 
zástavbu a hladinu podzemních vod, dále dosud provedené stavební prá-
ce, smluvní vztahy mezi městem a stavební fi rmou nebo dopady zasta-
vení stavby pro město.

Konečné rozhodnutí, jestli se hala bude dál stavět ve Slovákově ulici, 
padne na zastupitelstvu 23. června. Ještě před tím budou o osudu nové 
sportovní haly jednat radní.

Stavba stojí od loňského února, kdy ji přerušily problémy s podložím 
a spodní vodou. Město pak kvůli tomu změnilo projekt. Krajský úřad ale 
na začátku letošního roku stavební povolení za změny zrušil.  (moj)

Firma už rok městu neplatí peníze, které 
pro ni vyplývají ze smlouvy. Dluží přes 
jeden milion korun. 

 Hana Nedomová, starostka Boskovic

Pokračování ze str. 1
Někdy se letadlo podaří opravit 

během pár minut, někdy je ale zni-
čí úplně a musí vyrobit nové. 

Vladislav Mynařík učí také 

začínající modeláře. Jedno letadlo 
staré deset let, které už má svoje 
nejlepší roky za sebou, má napoje-
né na dvě dálková ovládání. Mla-
dý pilot si tedy může vyzkoušet a 

naučit se řízení letadla. „Vyletím 
s tím nahoru a tam mu to předám,“ 
vysvětluje Mynařík. Ve chvíli, kdy 
učeň udělá chybu, instruktor to se 
svým druhým ovládáním v ruce 

rychle napraví, aby zabránil havá-
rii. Rodiče si tak mohou ověřit, 
zdali tento koníček bude jejich 
ratolesti bavit, než do něj investují 
několik tisíc.  Marie Hasoňová

Modely? Nejtěžší je vyrobit konstrukci

Koncert. Páteční večer patřil v boskovické sokolovně koncertu skupiny Dymytry. Ta do Boskovic zavítala v rámci PSY – CORE – TOUR 2015. Dymytry 
je česko-ruská metalová kapela z Prahy, která svůj styl nejčastěji označuje jako Psy-core. Skupina hraje od roku 2004. Její image je založená na pre-
dátorských maskách z dílny Národního divadla, na mohutných kytarových riff ech, melodických refrénech a suges  vním zpěvu.  Foto Vladimír Friš

I v Adamově 
už mají
hnědé 

popelnice 
Adamov - Vedle sběrných 

kontejnerů na papír, plasty a sklo 
se na začátku dubna objevily 
na vymezených stanovištích ve 
městě i hnědé nádoby – kom-
postejnery - určené ke sběru 
a svozu biologicky rozložitelné-
ho odpadu. Město Adamov tak 
přistupuje k třídění další složky 
komunálního odpadu. Projekt je 
realizován za finanční podpory 
z Operačního programu životní 
prostředí.

Úkolem projektu je oddělit 
sběr, svoz a likvidaci rostlinné-
ho odpadu, zbytků potravin nebo 
třeba posekané trávy od směsné-
ho komunálního odpadu. Zname-
ná to větší šetrnost k životnímu 
prostředí, ale také snížení výdajů 
za odpadové hospodářství, což 
může mít pozitivní dopad na výši 
poplatků za odpad. Ty v letošním 
roce v Adamově činí šest set 
korun.

Bylo stanoveno, že hnědé sběr-
né nádoby budou vyváženy pra-
videlně jednou týdně, a to vždy 
v pátek. Kompostejnery už slouží 
svému účelu v sídlištní zástavbě 
města. Program bude pokračovat 
dodáním kompostérů pro majite-
le rodinných domků a podobně. 
Bude se jednat o velkoobjemové 
nádoby, v nichž lze zpracovávat 
rostlinný odpad. Vzniklý kom-
post pak bude možné využívat 
pro zahradnické účely. 

Součástí tohoto projektu bude 
také výstavba nové mezidepo-
nie pro ukládání rozložitelného 
odpadu u bývalého adamovské-
ho házenkářského hřiště. Stavba 
již byla předána a práce začnou 
podle aktuálních klimatických 
podmínek. Po uvedení do pro-
vozu bude obsahovat dva vel-
ké kontejnery a kóji na větve. 
Deponováním se rozumí uložení 
materiálu k dalšímu, druhotnému 
zpracování.  (ama)

Boskovičtí oslaví Den Země
Boskovice - Zdravé město Bos-

kovice ve spolupráci s partnery 
připravilo u příležitosti oslav Dne 
Země, který připadá na 22. dub-
na, v rámci celého měsíce řadu 
akcí pro malé i velké. 

Jednou z nich je i interaktivní 
výstava Supermarket SVĚT, která 
bude zahájena v pondělí 13. dub-
na v prostorách arkád Muzea 
Boskovicka. Expozici umožní 
zkoumání věcí a globálních sou-
vislostí jejich výroby, vlastních 
otázek i postojů. Na pěti stano-
vištích s interaktivními předměty 
a panely je možno doslova zvážit 
své oblečení, rozebrat mobil 
v nadživotní velikosti, zaplatit 
za čokoládu pěstiteli kakaovníku 
a sledovat, kde se peníze po cestě 
k němu ztrácejí. 

„Již v březnu byla vyhlášena 
Domem dětí a mládeže výtvarná 
soutěž s libovolnou tématikou na 

téma Den Země, jejíž uzávěrka 
je 15. dubna a následně v úterý 
21. dubna proběhne v DDM již 
tradiční regionální vědomostní 
soutěž tříčlenných družstev škol,“ 
přiblížila další akci boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Všechno vyvrcholí ve středu 
22. dubna dopoledne, kdy zapo-
čnou samotný Den Země studen-
ti Gymnázia, kteří připravili pro 
žáky základních škol zábavně 
naučný výukový program z oblas-
ti environmentálního vzdělávání 
a následně proběhne na Masary-
kově náměstí před budovou měst-
ského úřadu akce ve spolupráci 
se společností Elektrowin, která 
představí svůj informační stánek 
a Střední pedagogickou školou, 
jejíž studentky přichystaly pro 
děti z mateřských a základních 
škol různé soutěže. 

„Všechny tyto akce mají za 
úkol stimulovat českou domác-
nost ke třídění elektrozařízení, 
které každý člověk běžně použí-
vá. Všichni bez rozdílu věku pak 
budou mít příležitost obdržet 
informace o správném nakládání 
s vysloužilými elektrospotřebi-
či a o jejich ekologické recyk-
laci nebo likvidaci, což je jedna 
z významných cest k ochraně 
životního prostředí. Návštěvníci 
budou mít dále možnost se dozvě-
dět, jak je možné v domácnosti 
šetřit elektrickou energii, z čeho 
se skládají jednotlivé spotřebiče, 
kam se mají odevzdávat k recyk-
laci, když doslouží a jiné zajíma-
vosti,“ doplnila Vítková.

Na závěr dne proběhne 
v 16 hodin v židovském obecním 
domě beseda pro veřejnost se 
zástupci ekologického institutu 
Veronica.  (hrr)

Sdružení GM 10 vystavuje 
fotografie na téma pro forma

Blansko - Muzeum Blansko 
od pátku zve na novou výstavu. 
Své fotografi e na ní představují 
členové pardubického sdružení 
GM 10. Expozice nazvaná Pro 
Forma bude k vidění do začátku 
května. GM 10 je volné sdružení 
fotografů kolem stejnojmenné 
pardubické galerie. Sedm z nich 
v Malé výstavní síni blanenského 
zámku ukazuje, jak se vypořádalo 
se tématem pro forma.

„Je to naše třetí výstava. Před-
chozí dvě byly na volné téma. 
Teď jsme se dohodli, že určíme 
jedno nosné téma, aby autoři 
představili svým rukopisem svou 
tvorbou,“ vysvětlil za sdružení 
fotograf Miloš Fic.

Fotografové do expozice doda-
li deset snímků. Každý z nich 
přitom pracuje s jinou technikou 
a s jinými náměty. Na výstavě 
jsou tak k vidění krajiny, akty i 

městské výjevy. „Každý z autorů 
soubor doprovodil svou předsta-
vou, co si pod výrazem pro forma 
představuje, a z jakého důvodu 
svůj soubor udělal tak, jak udě-
lal,“ dodal Fic

Kromě něj v blanenském muzeu 
vystavují ještě Petr Beran, Oldřich 
Bubák, Miroslav Hoza, Milan 
Křiček, Petr Moško a Stanislav 
Odvářka. Expozice potrvá do 
3. května.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Blansko - Blanenský hotel 
Dukla už se připravuje na demo-
lici. V objektu už nezůstali žádní 
nájemníci a začalo se s jeho vyklí-
zením. Radnice také v nejbližších 
dnech vypíše výběrové řízení na 
fi rmu, která Duklu zbourá.

Hotel teď obsadili pracovní-
ci, které radnice zaměstnává na 
veřejně prospěšné práce. Jejich 
úkolem je vyklidit všechny poko-
je a další prostory Dukly od ná-
bytku, koberců a jiného zařízení. 

„Zařízení hotelu už je 
nepoužitelné. Všechno se odváží 
k likvidaci do brněnské spalov-
ny,“ upřesnil blanenský místosta-
rosta Jiří Crha (ODS). 

Provoz hotelu radnice ukončila 
k poslednímu březnu. Do té doby 
museli objekt opustit všichni uby-
tovaní. Vystěhování nájemníků 
podle místostarosty proběhlo bez 
problémů. 

„Většina lidí si našla ubytová-
ní sama. Část se přesunula třeba 
na hotel Probe, někteří odešli 
i mimo Blansko. Několika lidem 
pomohl najít střechu nad hlavou 
náš sociální odbor,“ podotkl mís-
tostarosta.

Radnice teď připravuje výběro-
vé řízení, které určí, kdo a jakým 
způsobem hotel zbourá. Demolice 
se bude provádět buď postupným 
rozebíráním, nebo stříháním. Na 
řadu přijde nejdříve v červenci.

„Budeme vybírat subjekt, který 

Radnice začala vyklízet 
Duklu a připravuje bourání

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

splní všechny podmínky hluko-
vé studie. Je jedno, jestli budou 
Duklu stříhat nebo rozebírat, 
vybereme levnější variantu,“ 
řekl Jiří Crha s tím, že výběrové 
řízení bude vypsáno v nejbližších 
dnech. 

Ještě před samotnou demoli-
cí se v hotelu nejspíš uskuteční 
cvičení hasičů a policie. Radnice 

jim budovu nabídla a složky Inte-
grovaného záchranného systému 
projevily zájem.

O demolici hotelu Dukla roz-
hodli obyvatelé Blanska minulý 
rok v říjnu v referendu. Zchátralý 
objekt radnice získala v září roku 
2011 za třicet a půl miliónu korun 
v dražbě. Samotné bourání má 
přijít na deset milionů.

Z hotelu Dukla po demolici 
zůstane jenom vyvýšený suterén. 
Na něm město příští rok plánuje 
vybudovat park s kavárnou, jezír-
kem, pergolou anebo dětským 
a parkourovým hřištěm. Mezi 
dvěma variantami studie mohou 
lidé hlasovat na městských inter-
netových stránkách. Úpravy se 
odhadují na devět milionů korun. 

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj  Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Boskovice budou přispívat na opravy 
všech objektů v památkové zóně

Boskovice - Boskovická radni-
ce bude nově dotovat také opra-
vy objektů v památkové zóně, 
které nejsou památkově chráně-
né. Město tak chce ulehčit jejich 
majitelům. I pro ně totiž platí 
přísná pravidla, která rekonstruk-
ce prodražují.

Vzhled objektů v městské 
památkové zóně určuje regulační 
plán a památkový zákon. Přísné 
podmínky se přitom vztahují i na 

budovy, které nejsou památkově 
chráněny. 

Majitelé památek na opravy už 
teď dostávají příspěvky. Vlastní-
ci ostatních objektů ale nemají 
nárok na nic.

„Rada města teď proto odsou-
hlasila pravidla, podle kterých 
budou moci vlastníci i památ-
kově nechráněných objektů 
žádat o fi nanční příspěvek třeba 
na opravy fasád, oken či dveří. 

Nebude to ale příspěvek na opra-
vu interiérů,“ uvedla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL). 

Nový systém podpory musejí 
ještě schválit zastupitelé. Pokud 
tak učiní, pravidla budou platit 
od příštího roku. Vlastníci by pak 
podle nich mohli získat až pade-
sát procent z ceny rekonstrukce.

„Zatím nelze říct, kolik peněz 
na tento účel poskytneme. Bude 

záležet na tom, jakou částku 
zastupitelstvo v rozpočtu na příští 
rok vyčlení,“ dodala místostarost-
ka.

Městská památková zóna 
v Boskovicích, která byla vyhlá-
šena v listopadu roku 1990, zahr-
nuje historické jádro města včetně 
náměstí, zámku, skleníku, hradu 
a bývalého židovského ghetta. 
V zóně stojí přes čtyřicet památ-
kově chráněných objektů.  (moj)

Zavedou online přenosy 
ze zastupitelstva

Boskovice - Jednání boskovic-
kých zastupitelů se budou živě 
přenášet na internetu. Online 
vysílání bude dostupné na měst-
ských stránkách. První přenos by 
se mohl uskutečnit v červnu, kdy 
budou zastupitelé kromě jiného 
rozhodovat o pokračování nebo 
zastavení stavby nové sportovní 
haly. 

Zavedení novinky ale musí 
předcházet schválení nového 
jednacího řádu zastupitelstva. 
Změnu už potvrdili radní. Teď ji 
ještě musejí potvrdit sami zastu-
pitelé.

„Zavedení online přenosů ze 
zastupitelstva máme v progra-
movém prohlášení rady. Vychá-
zí to z naší snahy o co největší 
transparentnost a otevřenost vůči 

občanům, uvedla boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD). 

Jednání zastupitelů by měla 
snímat jedna kamera umístěná na 
balkonu zámeckého skleníku, kde 
se schůze odehrávají. Obraz z ní 
se bude přímo přenášet na specia-
lizovaný internetový portál. 

„Na stránkách města pak bude 
odkaz na tento portál, kde se 
zájemci budou moci na tento pře-
nos podívat,“ podotkl Jaroslav 
Parma z boskovické radnice.

Z jednání zastupitelů město 
nebude pořizovat a uchovávat 
obrazový záznam. Tím nebude 
muset žádat o povolení Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 

„O skutečnosti, že z průbě-
hu zasedání zastupitelstva bude 
pořizován online přenos, budou 

občané informováni na plakátech 
oznamujících konání zastupitel-
stva a dále při vstupu do jedna-
cího sálu,“ dodal tajemník bosko-
vické radnice David Škvařil. 

Další změnou v jednacím řádů, 
který budou zastupitelé spolu s pří-
mými přenosy schvalovat, bude 
zavedení elektronické distribuce 
materiálů. Napříště tak budou pod-
klady pro jednání dostávat mailem 
nebo k dispozici z úložiště. 

K materiálům pro zastupitele 
se mohou už nějaký čas dostat 
také občané. Radnice je zveřejňu-
je ještě před jednáním na webu. 
Nově začalo vedení města vyvě-
šovat na internetových stránkách 
také zápisy ze schůzí rady a jme-
novité hlasování jednotlivých 
radních.  Michal Záboj

Zahájí výstavu 
Jiřího Lukeše
Adamov - Společenské cent-

rum v Adamově I se stane v neděli 
12. dubna místem konání verni-
sáže Jiřího Lukeše. Malíř se jako 
samouk věnuje tvorbě už více 
jak dvacet let. „Člověk pozoruje, 
vnímá, vjemy ukládá, rozkládá na 
malé kousky a znovu skládá podle 
své povahy, malířského nature-
lu a intelektu v novou barevnou 
plochu, tvar...zatímco jiní svoji 
myšlenku vyjadřují slovem, malíř 
ji vyjadřuje barvou...“ píše se 
v pozvánce na výstavu v Adamov-
ském zpravodaji. 

Vernisáž začíná v 15 hodin 
a uvede ji Adriana Lukešová 
s Jaroslavem Budišem. V progra-
mu vystoupí pedagog Konzerva-
toře a houslista Jiří Novotný a Jiří 
Kratochvíl, klavírista a pedagog 
JAMU. Výstava bude otevřena do 
21. dubna, a to ve všední dny od 
14 do 17 hodin a v neděli od 14.30 
do 17 hodin.  (ama)

Nehoda: hasiči vyprošťovali 
náklaďák u Skrchova

Skrchov - Více než osm hodin řešili jihomoravští hasiči následky 
dopravní nehody nákladního automobilu, který vyjel u Skrchova ze sil-
nice. Návěs se při dopravní nehodě převrátil a náklad pšenice se částečně 
vysypal. 

Hasiči po příjezdu na místo události začali jímat unikající naftu. Unik-
lé palivo zasypali sorbentem. Po vyskladnění zbylé pšenice, převrátili 
hasiči návěs zpět na kola. Během vyproštění musela být frekventovaná 
komunikace z Letovic na Svitavy uzavřena. (hrr), foto HZS JmK

Muzeum představí včelařství 
Moravského krasu

Veselice - V průběhu letošního roku dokončí Vavřinec ve své místní 
části Veselici rekonstrukci kulturního domu. Vedle knihovny a hasič-
ské zbrojnice, jež zde jsou umístěné již od roku 2011, v něm najde své 
místo i muzeum s expozicí historie včelařství v regionu Moravský kras 
a současně i turistické informační centrum. 

Expozice vznikne díky členům sdružení Včela lidem z Veselice a díky 
podpoře z Programu rozvoje venkova. Tento projekt byl k podpoře z 
uvedeného programu vybrán Místní akční skupinou MAS Moravský 
kras z.s. již v polovině roku 2013 a v současné době fi nišují práce na 
jeho dokončení.

„Návrh expozice zpracovala Iva Machová z Vavřince, která je mimo 
jiné i autorkou návrhu interiéru veselické knihovny, jež získala v roce 
2011 ocenění Knihovna roku 2011 v kategorii základní knihovna. 
Hlavním autorem myšlenky zbudovat expozici o včelařství v regionu 
Moravský kras je mladý včelař z Veselice, student Martin Švancara. 
Jmenovanému se podařilo se členy své rodiny shromáždit spoustu věcí 
užívaných v minulosti v regionu Moravský kras při včelaření,“ upřesnil 
starosta Vavřince Miloslav Novotný. 

Návštěvníci muzea v něm tak najdou např. staré úly, medomety, vařák 
na včelí vosk, oplodňováčky, různé nádoby na med a další pomůcky 
pro včelaření. Přesto členové sdružení přivítají od občanů jakoukoli 
nabídku dalších historických pomůcek, ale také např. literatury a dal-
ších věci jako pamětních listů, vyznamenání, kronik, fotografi í apod. 
Zájem mají také o lisy na mezistěny, dýmáky, pomůcky pro krmení 
včel, cezení medu apod. Případní dárci se mohou přihlásit se svými 
informace na níže uvedený telefon. Vedle vystavených exponátů budou 
v muzeu instalované i panely s informacemi o životě včel, významných 
událostech vztahujících se ke včelaření, vážnější zájemci o včelaření 
zde najdou v infokiosku spoustu dalších užitečných informací apod.

„Expozice bude mimo jiné koncipovaná i tak, že zde v přijatelné for-
mě najdou informace o včelaření a životě včel i děti a mládež. Vlastní 
expozice, ale také navazující aktivity muzea po jeho otevření, budou 
zaměřené především na mladou generaci s cílem získat co nejvíce 
zájemců o včelaření právě z této věkové skupiny. Muzeum bude při-
pravovat pro děti z mateřských škol a základních škol v regionu tema-
ticky zaměřené akce, jako např. medobraní, seznamování se životem 
včel, významem včel pro opylování stromů a rostlin v přírodě apod.,“ 
doplnil starosta. 

Otevřením muzea, které se plánuje na měsíc červenec letošního roku, 
se tak rozšíří nabídka turistických cílů ve Veselici a regionu Moravský 
kras, kde budou moci turisté přijíždějící do regionu navštívit vedle roz-
hledny na kopci Podvrší u Veselice i muzeum včelařství.  (hrr, zpr)

Vydají pravidla, jak mají 
vypadat reklamy v centru
Boskovice - Reklamy v městské památkové zóně v Boskovicích se 

budou řídit novými pravidly. Předpis určí, jak mají vývěsní štíty a sto-
jany vypadat, aby byly v souladu s požadavky památkové péče.

Pravidla už schválili boskovičtí radní a potvrdit je ještě musejí 
zastupitelé. Dokument určuje materiál, velikost i vzhled reklamních 
poutačů. 

„Současně je připojena fotodokumetace z jiných měst, kde jsou tyto 
věci v souladu s památkovou péčí,“ podotkla boskovická místostarost-
ka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Pravidla podle ní ale nemají být prostředkem, jak majitele nevhod-
ných poutačů pokutovat. Mají naopak být vodítkem při výrobě rekla-
my. 

„Mají být opravdu spíš ku pomoci jako takový manuál, na základě 
kterého se daný podnikatel nebo občan zorientuje, a potom může sná-
ze zadat výrobu reklamního zařízení,“ dodala místostarostka.  (moj)

Úklid vodních toků se kvůli 
počasí o týden posune

Region - Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se 
úklid vodních toků v regionu, který byl původně plánovaný na sobotu 
4. dubna o týden posouvá. Seznam lokalit s časy naleznete na webo-
vých stránkách www.zrcadlo.net. V případě dotazů může veřejnost 
kontaktovat Povodí Moravy na mailu tomickova@pmo.cz nebo tele-
fonicky na 606 044 895. 

Do druhého ročníku úklidové akce Povodí Moravy - My pro vodu 
- voda pro nás - je aktuálně přihlášeno více než 1 100 dobrovolníků 
z řad ochránců přírody, studentů, členů organizací a veřejnosti.  (hrr)
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VLČÍ MÁG 

Akordeon, Didgeridoo, Soprán 
www.vlcimag.cz 

18:00

Vstupné: 90 / 60 studenti 
Synagoga Boskovice  

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

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

  pro Betany Boskovice 
Charitativní koncert 

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

aneb

Město Blansko, Město Boskovice a Pivovar Černá Hora srdečně zvou na turisticko-recesistickou akci

vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora

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

Zahájení turistické sezony 2015
v regionu Moravský kras a okolí

07:30 – 09:30 h Zámek Blansko

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

Hora  
(start 08:30–09:30 h)

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

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

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

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

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

Turistické trasy:
5 km –  Býkovice > Černá Hora

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

Cyklotrasa:
Boskovice > Černá Hora, 

individuální start 

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

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

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

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

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

ZAL. 1298

Start z Blanska Start z Boskovic Program na nádvoří 
pivovaru

Kdo si zpívá a tančí, nezlobí
Černá Hora - Těmito slovy se v sobotu 28. března loučily děti ze Zá-

kladní školy Černá Hora s nadšeným publikem v místní tělocvičně. Kaž-
doročně se zde zjara koná vystoupení hudebně, či pohybově nadaných 
školáků. A že jich u nás ve škole není málo, o tom svědčí i letošní pře-
hlídka všeho, čemu se děti učí nejen ve škole, ale hlavně po vyučování. 
V rámci nepovinného předmětu sborový zpěv se letos konalo již podruhé 
školní kolo pěvecké soutěže. 

Z padesáti zpěváků tohoto pěveckého klání se jich prozpívalo na pře-
hlídku asi patnáct. Při ZŠ Černá Hora pracuje již řadu let taneční klub Nely. 
Energická a nápaditá vedoucí Nedka Karavasileva je autorkou nekonečné 
škály tanečních choreografi í pro děti všech věkových skupin. Krásné kos-
týmy, dokonalost pohybů a hlavně radost z pohybu z malých tanečníků 
přímo sálala. Krásně osvětlená scéna, dynamika hudby, promyšlená linie 
celého programu. Tak nějak na všechny působil sobotní podvečer. 

Všestrannost některých vystupujících byla obdivuhodná. Zpívalo se só-
lově i sborově, tancovalo se v rytmu rockenrollu, hrálo se na klávesové ná-
stroje, fl étny, klarinet, prostorem zněly tajemné zvuky drumbenů. Pokusili 
jsme se i o kombinaci zpěvu a tance, což se nám snad podařilo. 

Všichni se snažili, jak nejlépe mohli a mnohdy překonali nejen trému 
před naplněnou tělocvičnou, ale i sami sebe. Doufáme, že bezmála de-
vadesátiminutový program nikoho nenudil a přinesl všem zúčastněným 
radost, dobrou náladu a spoustu příjemných zážitků.  J. Kubelková

Letovičtí nábytkáři v akci, 
na veletrhu ve Vídni

Letovice, Vídeň - Exkurze 
pořádaná především pro studijní 
obor Nábytkářství letovické Ma-
sarykovy střední školy proběhla 
ve čtvrtek 12. dubna. 

Za necelé tři hodiny jsme se od 
školy dostali mezi krásné kusy 
nábytku především rakouských, 
německých a italských výrob-
ců. Veletrh Wohnen & Interieur 
(Bydlení a Interiér) pořádaný ve 
čtyřech pavilonech výstaviště po-
blíž Prateru, nadchl snad každého 
z nás. 

Na veletrhu mimo nábytek vy-
stavují výrobci i saunovou a kou-
pelovou techniku, zahradní ná-
bytek a doplňky. Nové materiály, 
kování, osvětlení nábytku a cel-
kové jeho futuristické nebo zcela 
naturalistické zpracování ukázaly 
nejen studentům, jakým směrem 
se vydává náš obor. 

Masarykova střední 
škola Letovice

Netradiční hodina ruského jazyka na 
boskovickém gymnáziu

Boskovice - Žáci 1.C a 1.B bo-
skovického gymnázia zažili po-
někud netradiční hodinu ruského 
jazyka. Neseděli jsme v lavicích a 
všichni měli povoleno jíst v hodi-
ně. Ochutnávali jsme totiž typic-
ké ruské pokrmy, které jsme sami 
připravili.

Byla to výzva, protože až na 
paní profesorku Bártovou nikdo 
z nás nezkoušel tuto kuchyni při-
pravovat. I přes prvotní strach 
jsme se doma pustili do práce. 
Statečnější jedinci se s recepty 
pokoušeli prát bez pomoci. Ostat-

ní pověřili zručné maminky. Na-
konec vše dopadlo výborně. Celý 
stůl byl zaplněn skvěle vyhlížejí-
cím jídlem.

Největší úspěch sklidily taštič-
ky plněné mletým masem (pel-
meně), tenké palačinky z tvarohu 
(bliny), salát Vinegret z červené 
řepy, kulič a pirožky. Nechyběl 
ani kaviár a domácí kvas. Nejvíce 
se nám však líbil tradiční samo-
var na čaj. Doufám, že se tento 
nápad s ochutnávkami uchytí 
a vyzkoušejí ho spolužáci i v ji-
ných třídách.  Denisa Šikulová

Bruslení hravě, zdravě a kreativně na 
zimním stadionu v Boskovicích

Svitávka, Boskovice - Právě 
v takovémto stylu je vedena  výuka 
bruslení na zimním stadionu v Bo-
skovicích. Výukový program brus-
lení pro kluky a holky probíhá za 
spolupráce ČSLH a HC Boskovi-
ce pod záštitou zkušeného trenéra 
Petra Šebka. 

Žáci první až třetí třídy Základní 
školy Svitávka jsou do tohoto pro-
jektu zapojeni a výuku absolvují 
každý pátek. Zejména v současné 
době počítačové techniky je každá 
pohybová aktivita pro děti velice 
důležitá a hlavně prospěšná.

Cílem projektu je osvojení si zá-
kladních pohybových dovedností 
na bruslích s využitím pomůcek,  
her a cvičení. Díky radám a zku-
šenostem pana trenéra Šebka mají 
žáci jedinečnou příležitost zdoko-
nalit si své bruslařské dovednosti. 
Po dvou měsících výuky zvládají 
všichni jízdu vpřed a mnozí již 
i základy techniky jízdy vzad. 

Děti udělaly obrovský pokrok. 
Těšíme se, až bude ledová plocha 
vyměněna za in-line povrch a my 
obujeme kolečkové brusle. 

 Iva Paráková, ZŠ Svitávka

Soutěž Jedovnická kuňka
Jedovnice - Jako každoročně byla Základní škola Jedovnice pořadate-

lem tradiční pěvecké soutěže Jedovnická kuňka. Soutěže se vždy účastní 
vybraní žáci ze šesti základních škol regionálního sdružení škol Cirsium 
(kromě ZŠ Jedovnice také ZŠ Křtiny, ZŠ Lipovec, ZŠ Sloup, ZŠ Podomí a 
ZŠ Ostrov u Macochy). Soutěžit mohli buď jednotlivci, dvojice či trojice, 
a to v některé ze tří věkových skupin: I. kategorie - 1. - 3. třída; II. katego-
rie - 4. - 6. třída; III. kategorie - 7. - 9. třída.

V první kategorii první až třetí třída vystoupili čtyři účinkující, z nichž 
si první místo vysoutěžila Veronika Veselá z Jedovnic s písničkou Cirkus 
rámus. Jako druhá se umístila Kateřina Pernicová z Lipovce s písničkou 
Klokani a jako třetí Natálie Malachová z Ostrova u Macochy s písní Mně 
se líbí Bob. 

V první kategorii zazněla i vícehlasá vystoupení, z nichž se na prvním 
místě umístilo trio Kamila Vágnerová, Eliška Fialová a Monika Otevře-
lová z Podomí s písní Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Druhé místo si vysoutěži-
lo duo Michal Šebela a Eliška Budíková ze Křtin s písničkou Já husárek 
malý. Třetí skončilo duo Leona Štěpaníková a Nikol Rajnochová z Lipo-
vce s písní Hroši. 

Nejvíce porotcům zamotala hlavy druhá kategorie, která přinesla šest 
velmi kvalitních vyrovnaných výkonů. Nakonec porota rozhodla, že první 
místo obsadí Alexandr Bartes z Lipovce s písní Hvězda na vrbě. Druhé 
místo vybojoval Josef Pernica taktéž z Lipovce s písní Honky tonky blues 
a jako třetí se umístila Tamara Sotolářová z Podomí s písní Zabili, zabili. 

Profesionální výkony přinesla třetí kategorie složená ze sedmi dívek, 
z nichž se na prvním místě umístila Nikola Musilová ze Sloupa s písní 
Vyznánie, jako druhá se umísila Ludmila Ševčíková z Ostrova u Macochy 
s písní Lemon Tree a třetí místo vybojovala Marie Sekaninová z Ostrova 
u Macochy s písní Happy.

Poslední písní byla společná píseň všech účastníků Jedovnické kuňky 
z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s názvem Hlavně, že jsme na 
vzduchu. Pro vítěze byly připraveny plakety a pro všechny účinkující me-
daile kuněk.

Velké díky patří Základní umělecké škole Jedovnice, která se postarala 
o ozvučení a technickou stánku celé akce, a to zejména panu řediteli Josefu 
Škvařilovi, panu učiteli Josefu Formánkovi a paní učitelce Haně Korčáko-
vé, a také paní učitelce Petře Ševčíkové za organizaci závěrečné písně.

Největší díky náleží všem učitelům, kteří žáky pěvecky připravují a tuto 
soutěž podporují, a všem žákům, že překonali ostych zpívat před diváky 
a soutěže se zúčastnili s plným nasazením.  Michal Souček
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středa 8. dubnastředa 8. dubna

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Tvo-
ření pro maminky s dětmi.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: O povaze 
vědy aneb Věda a víra, přednáška.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s 
Kotlíkem č. 170 – Škodovkou k hranicím 
Číny.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Zase ta sborovna – divadlo.
Boskovice – Klubovna zahrádkářů ve 
14.30 hod.: Odborná zahrádkářská 
poradna.
Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: 
Veřejné fórum, diskuze s vedením města.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: 
Naše město, náš kraj – hravé poznávání 
okolí našeho města.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: 
Houslový virtuóz Ivan Herák s cimbálovou 
kapelou, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Cesta naděje.
Boskovice v 19.30 hod. Cesta naděje.

čtvrtek 9. dubnačtvrtek 9. dubna
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 10 hod.: Kurz pla-
vání rodičů s dětmi.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Pravi-

dla výběrového řízení z pohledu persona-
listy, odborná beseda.
Blansko – ZUŠ Kollárova v 17.30 hod.: 
Koncert dechového oddělení ZUŠ Blan-
sko, Zámek 3.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, pravidelná 
schůzka. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Cesta naděje.
Boskovice v 19.30 hod. Vybíjená.
Doubravice v 18 hod. Dog Hot.

pátek 10. dubnapátek 10. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Pilates, 
pro rodiče, s hlídáním dě  .
Blansko – Klub důchodců ve 13 hod.: KLAS 
pro ak  vní seniory.
Benešov – Restaurace Morava v 19 až 21 
hod.: 7. ročník turis  ckého pochodu Oko-
lo Benešova a k památníku letců, start 
nočních pochodů.
Boskovice – Synagoga v 18 hod.: Vlčí 
MÁG, charita  vní koncert pro Betany.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Mgr. Eva Mezerová a Jan Čihák, vernisáž 
výstavy obrazů.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Zase ta 
sborovna, divadelní představení.
Šebetov – Zasedací místnost OÚ v 18 
hod.: Prezentace knihy Evy Stasché Dět-
ma nezatopíš, autorské čtení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lovci a obě  .
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Samba.
Boskovice v 17 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu.
Boskovice v 19.30 hod. Vybíjená.
Šebetov v 19.30 hod. Drákula: Neznámá 
legenda.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Vlk z Wall 
Street.

sobota 11. dubnasobota 11. dubna
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček ve 14.30 hod.: 
Bazárek dětského oblečení.
Blansko – Církev Slovo života v 15 hod.: 
Pesach – židovské Velikonoce, přednáš-
ka.
Benešov – Restaurace Morava v 6 až 9 
hod.: 7. ročník turis  ckého pochodu Oko-
lo Benešova a k památníku letců.
Boskovice – U radnice v 9 hod.: Zaháje-
ní turis  cké sezóny v Boskovicích, bohatý 
program.
Boskovice – Zámecký skleník v 19.30 
hod.: Večer pro lidi každého věku, chari-
ta  vní koncert.
Lažánky – Mýdlárna v 9 hod.: Řemesla na 
dvoře.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: VII. 
Jarní ples, hraje Slza BAND.
Vanovice – Kulturní dům v 17 hod.: Lísky 
Boskovice - improvizační divadlo v rámci 
soutěžní přehlídky amatérských divadel-
ních souborů.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Ovečka Shaun ve 
fi lmu.

Blansko ve 20 hod. Lovci a obě  .
Boskovice v 17 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu.
Boskovice v 19.30 hod. Samba.

neděle 12. dubnaneděle 12. dubna
AKCEAKCE

Region – Zahájení turis  cké sezóny - 
TRASY Z BLANSKA, START 7:30–9:30 h, 
Zámek Blansko - 9 km– Ráječko – Rájec-
Jestřebí – Černá Hora (start 8:30 – 9:30 
h), 13 km– Horní Lhota – Karolín – Rájec-
Jestřebí – Černá Hora (start 8:00 – 9:00 
h), 20 km– Blansko – Petrovice – Karolín 
– Rájec-Jestřebí – Černá Hora (start 7:30 
– 8:30 h). Pro pěší trasy 9 a 13 km odjezd 
autobusů do Horní Lhoty a Ráječka z par-
koviště u bowlingu v 8:00, 8:30, 9:00 a 
9:30 h. TRASY Z BOSKOVIC, Odjezd auto-
busem v 9:15 h na delší trasu, v 9:45 h 
na kratší trasu z parkoviště u restaurace 
Zlatá růže. Turis  cké trasy - 5 km– Býko-
vice – Černá Hora, 10 km – Dlouhá Lhota 
– údolí Býkovky – Býkovice – Černá Hora, 
cyklotrasa - 
Boskovice – Černá Hora, individuální 
start. PROGRAM V PIVOVARU ČERNÁ 
HORA - 12:00–14:00 h počítání účastní-
ků, kteří absolvovali „hřebenovou túru“, 
14:30 h ofi ciální zahájení turis  cké sezo-
ny, nakrojení turis  ckého salámu, 15:00 
h vyhlášení výsledků pokusu o rekord 
a ocenění nejoriginálnějších hřebenů, 
15:30 h losování účastnických kuponů o 
ceny, 16:00 h rozvoz účastníků autobusy.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: G. 
B. Pergolesi – Stabat Mater, koncert.
Blansko – Kino v 17.30 hod.: NAPIŠTO!, Pre-
miéra fi lmu Tadeáše Daňka a jeho přátel.

Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: 
Divadlo 100 opic – Zajíček a velká mrkvo-
vá záhada, divadlo pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu.
Blansko ve 20 hod. Lovci a obě  .
Boskovice v 17 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu.
Boskovice v 19.30 hod. Samba.

pondělí 13. dubnapondělí 13. dubna
AKCEAKCE

Boskovice – Kino v 18 hod.: Jiří Hrma: 
Pod Jižním křížem, cestovatelská beseda 
s projekcí.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Druhý báječný hotel 
Marigold.

úterý 14. dubnaúterý 14. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zdravý a 
vyvážený jídelníček, beseda s ochutnávkou.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Billie Holiday, poslechový 
pořad.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: 
Worship, zpívaná bohoslužba.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Druhý báječný hotel 
Marigold.
Boskovice v 19.30 hod. Padesát ods  nů 
šedi.

kalendář akcíkalendář akcí

K   

Z  

ATLETIKA
11. 4., 10:30 h Hořická osmička.

BASKETBAL
10. 4., 20 h ASK Blansko - Šlapanice B. 12. 4., 9:30 h ASK Blan-

sko - Šlapanice C, OP II.

V
Ve věku 59 let odešel do pomyslného 

„hudebního nebe“ 
Libor Janků z Boskovic.

Rodák z Doubravice nad Svitavou celý 
svůj život spojil s Boskovicemi, kde vystu-
doval střední pedagogickou školu, a kde se 
začal aktivně věnovat svému největšímu 

koníčku - hudbě. V devadesátých letech spoluzakládal úspěšnou coutry 
skupinu TRNÍ, hrál na banjo, bonga a zpíval. Věnoval se i hudebnímu 
managementu a spolu se svými dcerami založil skupinu JUBAND.

Nezanedbatelná byla i jeho redakční práce např. v závodním časopi-
su Minervy Boskovice a regionálním tisku. Libor Janků spolupracoval 
i s novinami Zrcadlo. Čest jeho památce!

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

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

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

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

P  

Ř  

Pronajmu k rekreaci 
rodinnou chatu

u rybníka v Jedovnicích. 
Krásný výhled, výhodná 

cena.
Tel.: 603 335 384

Prodám nový, nepoužitý 
závěsný plynový nekondenzač-
ní kotel zn. Gepard Protherm, s 
průtokovým ohřevem teplé vody, 
výkon 8,5 - 23,3 kW. Zn. nevhod-
ný dar, sleva 4 000 Kč. Tel.. 724 
256 819.

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

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

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

Hledám práci na pozici řidič 
skupiny C. S 25letou praxí, profesní 
průkaz. Ne MKD. Časově neome-
zen. Tel.: 736 172 758.

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

BLANSKO
Středa 8. 4., 6:00 - 7:45, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 - 

22:00; Čtvrtek 9. 4., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 21:00 - 22:00; Pátek 
10. 4., 6:00 - 7:45, 14:00 - 15:30, 17:00 - 18:00, 19:30 - 22:00; Sobo-
ta 11. 4., 7:30 - 9:00, 11:00 - 17:00, 19:00 - 21:00; Neděle 12. 4., 
7:30 - 9:00, 10:00 - 16:00.

BOSKOVICE
Středa 8. 4., 6:30 - 8:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

9. 4., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 10. 4., 6:30 
- 7:50, 11:30 - 13:00, 14:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 11. 4., 
10:00 - 14:00, 15:00 - 21:00; Neděle 12. 4., 9:00 - 20:00; Pondělí 
13. 4., 17:00 - 20:00; Úterý 14. 4., 10:30 - 14:00, 15:00 - 16:00, 
18:30 - 21:00.

P   

KOPANÁ
12. 4., 15:30 h Ráječko - Dubňany, KP. Boskovice - Kunštát, I. A. 

Černá Hora - Medlánky, I. B.

KOLOVÁ
11. 4., 10 h Svitávka. Extraliga mužů, 2. kolo.

ŠACHY
12. 4., 10 h Lipovec B - Bystrc, Adamov - Univerzita Brno, KP.

Boskovičtí plavci zářili ve 
vlastním bazénu

Boskovice - S pří-
chodem jara pořádá 
plavecký oddíl Miner-
va DDM Boskovi-
ce každoročně Jarní 
cenu města Boskovice 
v plavání. Ani letos 
tomu nebylo jinak 
a v sobotu 28. břez-
na dopoledne praskal 
místní pětadvacetime-
trový bazén ve švech. 
Plavci z Kuřimi, Blan-
ska, Brna, Hustope-
čí, Svitav, Hodonína, 
Vyškova a reprezen-
tanti místního klubu 
bojovali nejen o cenné 
kovy a věcné dárky, 
ale také o vylepšení 
vlastních zaplavaných 
časů.

Počtem přihlášených dětí se letošní ročník zařadil na první příčku, 
vždyť celkem proběhlo 423 startů.

K boskovické Jarní ceně patří také dotykové panely, které dávají těmto 
závodům punc profesionality. Mnozí plavci panely znají jen z televize, 
a každý rok se velmi těší, jak si tuto časomíru vyzkouší právě v Bosko-
vicích. Časomíra nezklamala a ani boskovičtí svěřenci se v silné konku-
renci neztratili. Doma zůstalo hned 37 medailí.

Někteří boskovičtí plavci vystoupali na stupně vítězů hned několikrát. 
Mezi ně patří Andrea Husovská, Zuzka Vorlová, Adriana Horňová, Jus-
týna Hošková, Tereza Trubelja, Kuba Beneš, Kuba David, Filip Horák, 
Pavla Závodná, Vojta Přibyl, Jáchym Ryšávka a Filip Tlamka. Medailové 
příčky neunikly také Barunce Tlamkové, Vladěnce Svobodové, Emmě 
Ryšávkové, Markovi Vitouchovi, Natálce Horákové, Natálce Lepkové, 
Karolínce Šamšulové, Martinovi Kopáčkovi a Kevinovi Nečasovi.

Nejlepšími plavci tohoto ročníku byli podle dosažených tabulkových 
bodů vyhlášeni Andrea Husovská a Jakub David - oba jsou to plavci bos-
kovického oddílu. Nejmladší účastníci Jarní ceny Anička Ryšavá a Ond-
ra Ščudla (na fotografi i Jana Horáka) získali pohár a krásnou plyšovou 
hračku.  (les)

Kuželkářky Blanska vyhrály 
v České Třebové

Česká Třebová, Blansko - Roli 
favorita potvrdil tým blanenských 
žen v první kuželkářské lize. 
V kuželně České Třebové se ale 
jednalo o tvrdý boj až do posled-
ního zápasu.

TJ Lokomotiva Česká Třebová 
- KK Blansko 2:6 (3272:3333).

Kaucká - Kalová 2:2 (551:574), 
Cíglerová - Musilová Z. 2,5:1,5 
(536:556), Holcová - Musilová N. 
1:3 (492:521), Kolářová - Lahodo-
vá 4:0 (574:513), Johnová - Šev-
číková 2:2 (569:596), Pekařová 
- Daňková 1:3 (550:573).

 1.  Slavia Praha  21  14  2  5  112,0:56,0 30
 2.  Přerov  21  13  3  5  108,0:60,0 29
 3.  Duchcov  21  12  1  8  91,5:76,5 25
 4.  Zlín  21  11  3  7  90,0:78,0 25
 5.  Blansko  21  12  1  8  88,0:80,0 25
 6.  Náchod  21  12  0  9  97,5:70,5 24
 7.  Zábřeh  21  10  2  9  86,0:82,0 22
 8.  Val. Mez.  21  10  1  10  84,0:84,0 21
 9.  Kon. Praha  21  7  4  10  84,0:84,0 18
10. Č. Třebová  21  6  1  14  64,0:104,0 13
11. Husovice  21  5  1  15  52,0:116,0 11
12. Jičín  21  4  1  16  51,0:117,0 9

V sobotu 11. dubna se v blanen-
ské kuželně představí celek Jičína. 
 (les)

BASKETBAL
TJ Spartak Hluk - ASK Blansko 

64:69, Spartak Uherský Brod B - 
ASK Blansko 79:48.
 1.  Černovice A  20  15  5  1341:1107  35
 2.  Šlapanice C  20  14  6  1354:1190  34
 3.  Vyškov  20  14  6  1337:1174  34
 4.  Šlapanice B  20  13  7  1373:1263  33
 5.  Tišnov  19  12  7  1390:1286  31
 6.  Blansko  20  10  10  1245:1281  30
 7.  V. Bílovice 20  9  11  1379:1325  29
 8.  Uh. Brod B  20  8  12  1208:1283  28
 9.  Kroměříž B  19  8  11  1179:1193  27
 10.  Černovice B  19  8  11  1248:1312  27
 11.  Podolí  20  5  15  1316:1619  25
 12.  Hluk  19  2  17  1058:1395  21

MALÁ KOPANÁ
1. liga: Ajeto - FC Kvasar 2:3, 

Sadros Bce - Kanap Karolín 4:7, 
LPP Lhota u Lysic - FK Rozhra-
ní 13:4, TJ Orel Boskovice - FC 
Fulgur Býkovice 9:2, SK Viktoria 
Suchý - FC Sampdoria Poříčí 1:3.

2. liga: FC Artis Bedřichov - FC 
Rašov 5:5, AC Kozárov - FC Svět-
lá 3:7, FC Žďárná - Torpéda Váža-
ny 2:4, DKS Kopeček Rájec - FC 
Dynamo Čížovky 1:6, FK Rudná 
- FC Šebetov 3:2, Arsenal Lomnice 
- TJ Sokol Křetín 3:1.

3. liga: FC Spešov - FC Brumov 
3:0, Sokol Šebrov - FC Třebětín 
3:5, FK Holešín/Kuničky - KMK 
Újezd u Kunštátu 0:2, TJ Sokol 
Valchov A - BC Červánky Rájec 
2:4, FC Rozsíčka - MK Velké Opa-
tovice 2:2.

4. liga: FK Deštná - SK JKP 
Olešná 5:1, TJ Šerkovice - FPO 
Blansko 4:1, SK Moravan Svitáv-
ka - SK Žízeň Petrovice 3:1, FK 
Jabloňany - FC Stars Letovice 5:2, 
TJ Rudka - Pentaco Boskovice 2:8, 
FC Alupo Dolní Lhota - MK Sokol 
Drnovice A 5:0 K.

5. liga: FC Dlouhá Lhota - FC 
Piccolo Černá Hora 4:0, Panthers 
Vanovice - FK Tuzemák 4:3, FC 
Sokol Letovice - TJ K20 Šošůvka 
1:9, Artézia Štěchov - SK Jestře-
bí 6:4, FC Lhota u Lysic - SK 
Kněževes 2006 2:1, FK Obora - TJ 
Sokol Valchov B 1:2.

Základní soutěž: MK Sokol 
Drnovice B - FK Penzion Artis 
Bedřichov 21:3, FC Brťov - Jiho-
moravan Blansko 7:1, Hřebci Ludí-
kov - FC Sebranice 2002 3:2, Orel 
Rock Boskovice - FC Vítějeves 
2:2, M.K. Louka - FC Microtex 
Lomnice 8:3, Kamnáři Študlov - 
FC Roma Olešnice 3:1.

ŠACHY
Moravská Slavia Brno - ŠK Zlín 

B 6,5:1,5, ŠK Hustopeče - TJ Pod-
lužan Prušánky 1:7, OREL Oře-
chov - Slavia Kroměříž B 2,5:5,5, 
ŠK Caissa Pivovar Dalešice - ŠK 
Lokomotiva Brno B 2,5:5,5, ŠK 
Staré Město B - ŠK Vinohrady 
Brno 7:1, Sokol Postoupky - ŠK 
Garde Lipovec 3:5 (Dvořák - 
David 1:0, Bačák - Kratochvíl 
0:1, Brázdil - Bělík 0:1, Navrá-
tilík - Kopřiva 0,5:0,5, Palášek - 
Sekanina 0,5:0,5, Dungl - Handl 
0:1, Mitura - Chládek 1:0, Večeřa 
- Fojtík 0:1.
 1.  MS Brno 10 9 1 0 58.5 28
 2.  Lok. Brno B 10 9 1 0 54.5 28
 3.  St. Město B 10 7 1 2 45.0 22
 4.  Kroměříž B 10 4 3 3 41.0 15
 5.  Dalešice 10 4 2 4 40.0 14
 6.  Ořechov 10 4 1 5 38.5 13
 7.  Prušánky 10 3 3 4 41.0 12
 8.  Lipovec 10 3 3 4 40.5 12
 9.  Postoupky 10 4 0 6  35.5 12
 10.  Zlín B 10 3 0 7 32.5 9
 11.  Hustopeče 10 1 1 8 27.5 4
 12.  Vinohrady 10 1 0 9 25.5 3

I přes prohru čeká 
basketbalisty mistrovství ČR
Blansko - Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blansko, tedy 

hráči a hráčky do 11 let, si vybojoval účast na mistrovství České republiky. 
Šampionát se uskuteční na konci dubna v Mostě. Postup ze druhého místa 
neohrozily ani dvě porážky v soubojích o první příčku s Podolím. Domácí 
Blansko muselo na cestě za titulem přeborníka Jihomoravského kraje dva-
krát zvítězit, ale soupeř prokázal větší vyrovnanost kádru. To se projevilo 
zejména v prvním utkání, kdy Blansku nestačil ani třináctibodový náskok, 
aby nakonec rozhodl koš Podolí sedm vteřin před koncem.

„Nedokázali jsme se vyrovnat v závěru utkání se zvýšenou agresivi-
tou soupeře, nevraceli se, nebránili a darovali soupeři laxním přístupem 
vítězství. Druhý zápas byl v bleděmodrém provedení. Pokud chceme 
takové zápasy v budoucnu vyhrávat, musí se herně nebo alespoň stopro-
centní snahou zapojit všichni hráči. Basketbal je kolektivní hra, zde musí 
táhnout všichni za jeden provaz. Kladný rating, tedy celkový přínos pro 
družstvo, měli pouze dva hráči ze 14. To je velice málo,“ nebyl s celko-
vým výkonem spokojený trenér Blanska Antonín Zezula. 

Tým má nyní měsíc na to, aby načasoval formu na republikový šam-
pionát, na kterém mu budeme držet palce.

Výsledky: BBK Blansko : SK Renocar Podolí  49 : 51 (21 : 20), BBK 
Blansko : SK Renocar Podolí  62 : 73 (36 : 42). Body celkem: Nečas 37, 
Křížová 27, Streitová a Ondřej Ševčík po 12, Ježek 9, Berka 7, Svěráko-
vá 5, Tyleček 4, Špačková a Kavín po 2.  (kaj)



L  S

Region - Sněhová nadílka 
pokryla minulý týden fotbalo-
vá hřiště a na tuto situaci zare-
agoval Okresní fotbalový svaz 
Blansko tím, že zápasy 16. kola 
všech tříd mužů odložil na pátek 
1. května.

Ale ani ve vyšších soutěžích se 
všechna utkání nehrála. V divizi 
nebyla sehrána utkání Blansko - 
Mutěnice (hrát se bude ve středu 
22. dubna v 17 hodin), Rosice - 
Hodonín a Vrchovina - Napajed-
la, v Krajském přeboru Bohunice 
- Bystrc a Bosonohy - Ráječko 
(středa 15. dubna v 17 h).

Divize: Otrokovice - Slavoj 
Polná 4:3 (1:1), Uherský Brod - 
Pelhřimov 3:1 (2:0), Velké Mezi-
říčí - Tasovice 1:0 (1:0), Hav-
líčkův Brod - Bystřice n.P. 0:0, 
Žďár n.S. - Stará Říše 2:1 (1:1).
 1.  V. Meziříčí  19  14  4  1  46:10  46
 2.  Otrokovice  19  10  6  3  37:22  36
 3.  Havl. Brod  19  10  5  4  37:30  35
 4.  Bystřice  19  8  6  5  30:23  30
 5.  Vrchovina  18  9  2  7  26:19  29
 6.  Hodonín  18  8  3  7  29:20  27
 7.  Stará Říše  19  8  3  8  19:27  27

 8.  Rosice  18  5  9  4  24:18  24
 9.  Mutěnice  18  7  2  9  25:36  23
 10.  Žďár n.S.  19  6  3  10  21:21  21
 11.  Pelhřimov  19  5  5  9  19:32  20
 12.  Polná  19  4  7  8  33:33  19
 13.  Uh. Brod  19  4  7  8  20:30  19
 14.  Tasovice  19  5  4  10  16:31  19
 15.  Blansko  18  4  6  8  16:33  18
 16.  Napajedla  18  4  4  10  21:34  16

Naopak na všechny zápasy 
mohli jít fanoušci v I. A třídě 
sk. A. Nutno říci, že 16. kolo 
pořádně zdramatizovalo situaci 
především v čele tabulky. Vedou-
cí Líšeň B ztratila ve šlágru kola 
dva body v Kunštátu a tak se na ni 
po výhrách dotáhly celky Bosko-
vic a Slovanu Brno.

Dobšice - Slatina 2:1 (2:0), 
Slovan Brno - RAFK 2:1 (1:0), 
Hrušovany - Lipovec 2:2 (1:1), 
Kunštát - SK Líšeň B 1:1, Boři-
tov - Šlapanice 0:0, Miroslav - 
Žebětín 2:2 (0:1).

Tasovice B - Boskovice 2:3 
(2:2), Fadrný 3.

V prvním poločase hráli hosté 
po větru, ve hře byli mnohem lep-
ší, ale efektivita byla na domácích 
kopačkách. „Tasovice se dostaly 
čtyřikrát k naší brance, z toho 

daly dva góly, jednou trefi ly tyč 
a jednou břevno. Naštěstí se nám 
povedlo vyrovnat, když se dva-
krát trefi l Fadrný, ale šancí jsme 
měli minimálně na dva zápa-
sy,“ popsal průběh utkání Jarda 
Horák, jeden ze dvou fanoušků, 
kteří s týmem do Tasovic jeli. „Ve 
druhém poločase domácí skoro 
nic neměli, my jsme pokračovali 
v tlaku, ale třetí branku jsme dali 
znovu Fadrným až pět minut před 
koncem. Na hřišti, které svou 
kvalitou nedovolilo kombinovat 
po zemi, dokázali boskovičtí fot-
balisté vybojovat cenné tři body,“ 
dokončil hodnocení Horák. 
 1.  Líšeň B  15  7  8  0  31:11  29
 2.  Boskovice  15  8  5  2  37:20  29
 3.  Slovan  15  9  2  4  32:20  29
 4.  Kunštát  15  8  3  4  30:22  27
 5.  Dobšice  15  7  3  5  33:27  24
 6.  Šlapanice  15  4  8  3  33:21  20
 7.  Slatina  15  6  2  7  27:27  20
 8.  Žebětín  15  5  5  5  22:28  20
 9.  Hrušovany  15  6  2  7  20:27  20
 10.  Bořitov  15  4  4  7  18:29  16
 11.  Tasovice B  15  4  4  7  13:28  16
 12.  Miroslav  15  3  6  6  18:26  15
 13.  Lipovec  15  2  7  6  21:26  13
 14.  Rajhrad  15  1  3  11  20:43  6

Největším tahákem 17. kola 
je bezesporu okresní derby Bos-
kovice - Kunštát, které se hra-
je v neděli 12. dubna v 15.30 
hodin.

I. B: Bohdalice - Černá Hora 
2:2 (0:1), Soběšice - Čebín 
odloženo, Podolí - Rousínov B 
1:0 (1:0), Rájec - Medlánky 3:1 
(3:0), Bohunice B - Svratka 2:1 
(0:1), AFK Tišnov - Letonice 3:0 
(1:0), MFK Vyškov B - Řečkovi-
ce 6:0 (3:0).
 1.  Vyškov B  15  12  0  3  55:23  36
 2.  Svratka  15  11  1  3  42:22  34
 3.  Tišnov  15  11  0  4  36:18  33
 4.  Čebín  14  10  1  3  30:14  31
 5.  Černá Hora  15  8  5  2  34:26  29
 6.  Rájec  15  8  2  5  41:27  26
 7.  Soběšice  14  5  3  6  38:35  18
 8.  Letonice  15  5  2  8  16:31  17
 9.  Bohunice B  15  5  1  9  30:48  16
 10.  Bohdalice  15  4  3  8  19:36  15
 11.  Medlánky  15  3  3  9  24:28  12
 12.  Podolí  15  3  3  9  24:37  12
 13.  Řečkovice  15  3  2  10  19:33  11
 14.  Rousínov B 15  3  0  12  14:44 9

V neděli se v Černé Hoře 
představí tým Medlánek, Rájec-
Jestřebí hraje na hřišti prvního 
Vyškova B.
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Fotbalové soutěže narušil 
minulý týden sníh

P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 P  – B , 1 0 2

2 R  – D , KP 1 0 2

3 R  – B , I.A 1 0 2

4 Č  H  – M , I.B 1 0 2

5 L  – S , OP 1 0 2

6 L  – J , OP 1 0 2

7 V  – V , OP 1 0 2

8 D  – Š , OP 1 0 2

9 V  – O , OP 1 0 2

10 K  – K  B, OP 1 0 2

11 O  – R , OP 1 0 2

12 K  – S , III. . 1 0 2

13 L  – D , III. . 1 0 2

14 B  – K , I.A 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA

BOSKOVICKÉ  
BĚHY

1. května 2015

Běh za sedmizubým hřebenem
 

REGISTRACE SPUŠTĚNA!

www.boskovickebehy.com

Brno - Poslední březno-
vou sobotu skončil Brněnský 
běžecký pohár. Posledním závo-
dem byl běh kolem Brněnské pře-
hrady. Na jeho startu se prezento-
valo 454 běžců všech věkových 
kategorií, v hlavním desetikilo-
metrovém závodě se utkalo 188 
atletů. 

S půlminutovým náskokem pro-
běhl první cílem stejně jako v loň-
ském roce Daniel Orálek (MS 
Brno), kterého příznivci atletiky 
znají také například z Blanenské 
běžecké ligy. Osmnáct vteřin za 

druhým Františkem Kubínkem byl 
v cíli třetí Jiří Petr.

V kategorii veteránů I byl na 
čtvrtém místě Gustav Grün (AC 
Okrouhlá), osmý byl Jan Macura 
(Horizont Kola Novák Blansko). 
Páté místo v kategorii Veteráni 3 
obsadil Aleš Stráník (Blansko).

Mezi dorostenci se vybojoval 
sedmé místo Jan Šmída (Moravec 
team), junior Jan Konečný (AC 
Okrouhlá) byl pátý.

Z výsledků: Muži: 1. Kubínek 
František (Škola triatlon), 36:00, 
2. Petr Jiří (Diadora), 36:18, 3. 

Brlica Pavel (SK Žabovřesky), 
36:38. Veteráni 1: Orálek Dani-
el (AC Mor. Slavia), 35:38, 2. 
Pohanka Martin (AC Track & 
Field Brno), 37:58, 3. Hýbl Jiří 
(Hrušovany u Brna), 40:30. Vete-
ráni 2: 1. Kratochvíl Pavel (Sokol 
Rudíkov), 43:05, 2. Zouhar Libor 
(Brno-Líšeň), 43:30, 3. Jurča Jaro-
slav (Brno), 43:59. Veteráni 3: 1. 
Nosek Miroslav (AC MS Brno), 
45:52, 2. Strachoň Milan (Slavkov 
u Brna), 50:06, 3. Hanák Albín 
(AC MS Brno), 51:39.

Ženy: 1. Vnenčáková Soňa (AC 

MS Brno), 22:04, 2. Jagošová Tere-
za (AC MS Brno), 22:46, 3. Tesa-
řová Markéta (AK Olymp Brno), 
23:13. Veteránky 1: 1. Jančaříko-
vá Lenka (AAC Brno), 23:51, 2. 
Doubková Kateřina (AK Perná), 
24:27, 3. Hlaváčová Jaromíra 
(Brno), 24:58. Veteránky 2: 1. Dur-
nová Marta (Branopac Antalis), 
25:22, 2. Hynková Lada (VVM), 
26:56, 3. Volavá Ivana (Fit online), 
27:09, 5. Žákovská Alena (Hori-
zont Kola Novák Blansko), 27:23.

Konečné pořadí: Muži: 1. 
Homoláč Jiří (Adidas Boost Team), 

3000 b, 2. Míč Robert (VSK Uni-
verzita Brno), 2960 b, 3. Brlica 
Pavel (SK Žabovřesky), 2866 b. 
Veteráni 1: 1. Orálek Daniel (AC 
MS Brno), 2923 b, 8. Grün Gustav 
(AC Okrouhlá), 2562 b. Veterá-
ni 3: 1. Kudlička Svatopluk (LRS 
Vyškov), 2360 b, 5. Stráník Aleš 
(Blansko), 1774 b. Junioři: 1. Sed-
láček Ondřej (Holešov), 2970 b, 2. 
Štěpaník Jiří (Moravec Benešov), 
2881 b.

Ženy: 1. Miličková Marie (AK 
Olymp Brno), 2718 b, 3. Tesařo-
vá Markéta (AK Olymp Brno), 

2639 b. Veteránky 1: Jančaříko-
vá Lenka (AAC Brno), 2612 b, 
6. Ondroušková Ivana (Blansko), 
2488 b. Veteránky 2: 1. Durnová 
Marta (Branopac Antalis), 2500, 
4. Žákovská Alena (Horizont Kola 
Novák Blansko), 2365 b. Veterán-
ky 3: 1. Dvořáková Eva (Prostě-
jov), 2355 b.

Některé účastníky Brněnského 
běžeckého poháru budou fanoušci 
vídat na bězích Okresní blanenské 
ligy. Ta pokračuje druhým závo-
dem Hořickou osmičkou v sobotu 
11. dubna.  (les)

Poslední závod Brněnského běžeckého poháru vyhrál Orálek

Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne. Vítěz každé-
ho kola získá menší dárek od partnera soutěže, celkově nejlep-
ší se mohou těšit na ceny hodnotnější. Kontakt 776 198 192 nebo 
hlavacek.zrcadlo@centrum.cz. 

Kupóny zasílejte na adresu Redakce Zrcadlo, Sokolská 13, 680 01 
Boskovice nebo na e-mail hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.  (red)


	zrc01B
	zrc02
	zrc03B
	zrc04
	zrc05
	zrc06B
	zrc07
	zrc08B

