
Zpravodajský týdeník    ročník 12     číslo 14     úterý 17. dubna 2018    cena 15 Kč / předplatné 13 Kč

ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

BOSKOVICKÉ BĚHY
čtěte na str. 3

CHÁTRAJÍCÍ BAZÉN
čtěte na str. 5

FOTBALOVÝ SERVIS
čtěte na str. 11 a 12

Motorkáři vyrazili do 
terénu a bourají
Těžkým zraněním s řadou zlomenin skončila pro mladého motorkáře 
projížďka ve Valchově. Do nemocnice ho musel transportovat 
vrtulník.  Více na straně 2

 Foto HZS JmK
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Fotbalisté Ráječka stále neztratili 
ani bod, Boskovice remizovaly

REGION - Ve fotbalové divizi D 
měl minulý víkend celek Blanska 
volno, neboť měl hrát s týmem Tiš-
nova, který však ze soutěže odstou-
pil.

V krajském přeboru Boskovice 
hostily Rousínov, do Ráječka přijel 
tým Bystrce.

Krajský přebor
V podzimní části rozehrané fot-

balové sezóny Boskovice prohrály 
v Rousínově 1:3 a tak chtěly nejen 
soupeři porážku vrátit, ale také na-
pravit špatný výkon na hřišti Mo-
ravské Slavie. 

21. kolo: Boskovice - Rousínov 
1:1 (0:1), 90. Daněk - 29. Divácký.

Boskovice: Klimeš - Černý, Da-
něk, Preč, Müller, Horák, Živný (46. 
Hlaváček), Daněk, Havlíček, Martí-
nek, Novák (72. Fiala), Stara (75. 
Dračka).

V prvních patnácti minutách se 
na hostující branku valil útok za 
útokem, domácí celek předváděl 
fotbal vysoké úrovně, ale střeleckou 
mušku měli jeho hráči vychýlenou. 

A tak ve vyložených šancích ne-
trefili Novák ani Stara, ani další 
příležitosti Boskovicím branku ne-
přinesly. 

Po čtvrthodině hry to začalo vy-
padat, že domácímu celku došly 
síly a iniciativu postupně přebral 
Rousínov. A po brejku ve 29. minutě 
se radoval z vedoucí branky, když 
Divácký obešel i vyběhnutého Kli-
meše a do prázdné branky skóroval.

Také necelých třicet minut druhé 
půle patřilo hostům, jejich tlaku ale 
dokázal domácí celek odolat. V 72. 
minutě byl po druhé žluté kartě 
vyloučen Mrnuštík a Boskovice do-
kázaly přesilovku využít. Pět minut 
před koncem zvonila tyč hostující 
branky a v předposlední minutě se 
po rychlé akci trefil Daněk. A tak 
Boskovice bod získaly a Rousínov 
dva body ztratil.

Ani celek Ráječka nedokázal 
v podzimní části svého nedělního 
soupeře porazit, když v 94. minutě 
inkasoval branku na 1:2. V neděli 
však pokračoval v jarních skvělých 
výkonech a ve šlágru kola ve dru-
hém poločase rozhodl o svém vítěz-
ství.

Ráječko - Bystrc 3:0 (0:1), 33. 
Voda, 53. a 73. Keprt D., 88. Sych-
ra.

Ráječko: Němeček - Keprt R. (85. 
Sychra), Müller, Sedlák, Gremmel 
(88. Pernica), Keprt D. (82. Horák), 
Sedláček, Zeman (90. Mizerniuc), 

Horáček, Lidmila, Voda (76. Se-
hnal).

I když tomu výsledek nenasvěd-
čuje, hosté měli v podstatě v celém 
utkání více ze hry. Jejich šance ale 
končily buďto nepřesným zakonče-
ním nebo dobrým výkonem domá-
cího brankáře. A tak se brankově 
vše podstatné odehrálo na druhé 
straně. 

V 50. minutě se po rohovém kopu 
prosadil geniálním lobem z hranice 
velkého vápna Gremmel a poslal 
Ráječko do vedení, v 64. minutě 
neudržel hostující brankář míč po 
střele ze standardní situace a Sed-
láček zblízka dorážel do prázdné 
brány. 

V 80. minutě po dlouhém výkopu 
domácího brankáře propadl míč až 
za hostující obranu a Gryc musel 
v pokutovém území zatáhnout za 
záchrannou brzdu. Vzápětí viděl 
červenou kartu a Sedlák z pokuto-
vého kopu uzavřel skóre nedělního 
utkání.

Tým Ráječka tak má ze čtyř ode-
hraných jarních kol 12 bodů a skóre 
10:1.

Další výsledky 21. kola: Sparta 
Brno - Mutěnice 1:1, Ivančice - Ve-
selí nad Moravou 0:0, Svratka Brno 
- Bučovice 3:2, Vojkovice - Bohu-
nice 2:2, Lanžhot - Bosonohy 4:0, 
Moravský Krumlov - Moravská Sla-
via 0:2.
 1.  Lanžhot 18 14 3 1 45:7 45
 2.  Ráječko 19 12 3 4 52:23 39
 3.  Bystrc 18 10 5 3 38:29 35
 4.  Bohunice 18 10 4 4 43:24 34
 5.  Svratka Brno 19 9 5 5 44:28 32
 6.  Mutěnice 19 8 6 5 33:19 30
 7.  Sparta Brno 19 8 6 5 36:33 30
 8.  Boskovice 19 8 4 7 33:31 28
 9.  Rousínov 18 8 1 9 36:38 25
 10.  M. Krumlov 19 6 6 7 33:37 24
 11.  Vojkovice 19 6 3 10 29:45 21
 12.  Ivančice 19 5 4 10 31:34 19
 13.  Bosonohy 19 5 3 11 33:46 18
 14.  Veselí n. M. 19 4 3 12 28:49 15
 15.  M. Slavia 19 4 1 14 18:61 13
 16.  Bučovice 19 2 5 12 13:41 11

V sobotu 21. dubna jede Ráječko 
do Bosonoh a Boskovice zavítají do 
Bučovic. 

Ve stejný den pak hraje divizní 
Blansko v Bzenci. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

V Sokolské ulici 
v Boskovicích 
se platit za 
parkování 
nebude

BOSKOVICE - Odbor správy ma-
jetku boskovické radnice prově-
řoval možnost dalšího placeného 
stání na území města. 

Řidiči by podle vedení města 
měli platit za parkování v Sokolské 
ulici, konkrétně v úseku u Pivotéky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
krajskou silnici muselo město po-
žádat o stanovisko krajské správy 
a údržby silnic (SÚS JmK). Výsled-
kem šetření na místě je fakt, že 
placené stání ve zmíněném úseku 
nepřichází v úvahu.

„SÚS JmK nesouhlasí s vybírá-
ním parkovného na státní komuni-
kaci II/374, která je v jejich sprá-
vě a pro Policii ČR je z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu 
nepřijatelné vyhrazení zpoplatně-
ného parkování na tranzitní silnici 
II/374, která je páteřní komunika-
cí města,“ popsal výsledku šetření 
mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma.  (hrr)

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
18. kolo: 21. 4., 13:45 h Letovice 

- Ráječko B, 16 h Rudice - Šošůvka. 
22. 4., 16 h Skalice - Bořitov, Olo-

mučany - Sloup, Lipůvka - Adamov, 
Doubravice - Černá Hora, Boskovi-
ce B - Olešnice.

III. TŘÍDA
18. kolo: 21. 4., 14 h Vavřinec 

- Velké Opatovice, 16 h Ostrov u 
Macochy- Knínice, Drnovice - Kun-
štát B. 

22. 4., 16 h Kořenec - Cetkovice, 
Lažany - Benešov, Ráječko C - Vísky, 
Vranová - Kotvrdovice.

IV. TŘÍDA
16. kolo: 21. 4., 16 h Letovice B 

- Svitávka, 17 h Vavřinec B - Velké 
Opatovice B. 

22. 4., 13:30 h Doubravice nad 
Svitavou B - Vilémovice B, Skalice 
nad Svitavou B - Vísky B, 16 h Vo-
děrady - Lažánky.
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Boskovice uspěly 
v soutěži Zlatý erb

BOSKOVICE - Boskovice uspě-
ly v soutěži internetových stránek 
Zlatý erb. V celostátním kole získaly 
hned dvě ocenění. Město Boskovice 
obsadilo v letošním krajském kole 
Zlatého erbu druhé místo, ale od 
celostátní poroty obdrželo divokou 
kartu a bylo zařazeno do celostátní-
ho kola.

„V kategorii nejlepších webových 
stránek měst získaly Boskovice tře-
tí místo. Navíc získaly Cenu Jana Sa-
vického za nejlepší zvládnutí krité-
ria „povinné informace“ v kategorii 
města,“ popsal mluvčí boskovické 
radnice a webmaster Jaroslav Par-
ma.

Z našeho regionu zabodoval také 
Skrchov. Obec získala třetí místo 
v kategorii Smart City a nejlepší elek-
tronická služba.  Radim Hruška 
 Foto Město Boskovice

Běžecká liga nabírá na tempu, 
závodilo se v Hořicích i Skalici

REGION - Po březnové přestávce 
se v dubnu začínají roztáčet kola 
Okresní běžecké ligy naplno. 

Druhým závodem letošního roč-
níku byla v neděli 8. dubna Hořická 
osmička, v sobotu 14. dubna se vy-
znavači běhu sešli ve Skalici, kde se 
běžel už jednadvacátý ročník Ska-
lické desítky.

Ve Skalici bylo tradičně velké 
množství dětí, současní závodů je i 
Boj o první místo. Do hlavního zá-
vodu připravili pořadatelé novinku, 
kterou byla možnost volby trasy 
(běželo se dvěma směry), na její 
hodnocení je však ještě příliš brzo.

Vítězem závodu se stal Patrik 
Plhoň, nejrychlejší ženou byla vete-
ránka Milada Barešová.

Z výsledků Skalické desítky
Muži: 1. Plhoň Patrik (Elite Sport 

Boskovice), 38:47, 2. Barbořík Jan 
(Elite Sport Max Team Blansko), 
39:00, 3. Karlík Petr (TriSki klub 
Márovky-Blansko), 40:58. Veteráni 
1: 1. Klopec Aleš (Blansko), 39:28, 
2. Šperka Martin (Minerva Boskovi-
ce), 42:16, 3. Škvařil Jan (Blansko), 
43:22. Veteráni 2: 1. Dvořáček Jiří 
(Elite Sport Max Team Blansko), 
39:36, 2. Grün Gustav (AC Okrouh-

lá), 43:14, 3. Sedlák Michal (Lhota 
Rapotina), 46:06. Veteráni 3: 1. 
Nováček Josef (SDH Čučice), 50:21, 
2. Landa Jaroslav (Minerva Bosko-
vice), 52:16, 3. Hrubý Milan (Blan-
sko), 01:30:19. Junioři: 1. Marek 
Samuel (Elite Sport Boskovice), 
21:05, 2. Vybošťok Adam (biatlon 
Blansko), 21:25, 3. Široký Stani-
slav (Blansko), 22:29. Žáci starší: 
1. Nečas Adam (AK Blansko Dvor-
ská), 06:00, 2. Malits Marek (ASK 
Blansko), 06:15, 3. Zourek David 
(Blansko), 06:18. Žáci mladší: 1. 
Zouhar Tadeáš (ACT Lerak Blan-
sko), 04:30, 2. Kroupa Kryštof (AK 
Blansko Dvorská), 04:35, 3. Křivá-
nek Richard (Elite Sport Boskovi-
ce), 04:44.

Ženy: 1. Klepalová Kamila (Pe-
run Team Blansko), 22:38, 2. Ko-
lářová Kateřina (Blansko), 25:13, 
3. Klepalová Vendula (Perun Team 
Blansko), 27:10. Veteránky 1: 1. 
Barešová Milada (Stopa Skalice), 
21:57, 2. Komárková Zdeňka (Ko-
mety Olešnice), 23:00, 3. Libero-
vá Barbora (Boskovice), 30:31,38. 
Veteránky 2: 1. Žákovská Alena 
(Horizont Blansko), 25:40, 2. Su-
chánková Zdenka (Blansko), 25:55, 

Řidič pil 
a potom boural

MILONICE - O příčině večerní ne-
hody na sinici I/43 poblíž Milonic 
měli přivolaní dopravní policisté 
záhy jasno. Sedmadvacetiletý řidič 
osobního automobilu Daewoo tam 
vjel vpravo mimo komunikaci a 
narazil do směrového sloupku, in-
formační tabule a následně ještě do 
vzrostlého stromu. 

„Při nehodě byl mladý řidič zra-
něn a záchranáři jej převezli do ne-
mocnice. Pozitivní dechová zkouš-
ka, šofér nadýchal 1,75 promile, 
naznačila vyšetřujícím policistům 
možnou příčinu nehody. Při havárií 
vznikla na vozidle asi dvacetitisíco-
vá škoda. Ve stejné výši pak i na po-
škozeném značení,“ doplnil policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Motorkář 
nezvládl řízení

VALCHOV - Podvečerní vyjížďka 
na motocyklu na účelové komuni-
kaci ve Valchově skončila pro tři-
advacetiletého motorkáře těžkým 
zranění s řadou zlomenin. 

Motocyklista bez ochranné přilby 
na terénní motorce značky Yamaha 
nezvládl na šotolinové cestě vedou-
cí k lesu řízení a na rovném úseku 
havaroval. 

„Vedle řady zlomenin si způsobil 
i poranění hlavy. Z místa havárie jej 
transportovali záchranáři vrtulní-
kem do nemocnice,“ přidal podrob-
nosti policejní mluvčí Bohumil Ma-
lášek. 

To, zda nebyl mladý řidič v době 
nehody pod vlivem alkoholu, zjistí 
policisté až po rozboru motorká-
řovy krve, jejíž odběr v nemocnici 
nařídili.  (hrr)

Zloděj se 
vloupal do 
domu v Blansku

BLANSKO - Velkou porci šikov-
nosti musel prokázat zatím ne-
známý pachatel, který se vypravil 
do Blanska. Do rodinného domku 
osmadvacetiletého majitele se do-
stal po překonání vstupních dveří, 
aniž by tyto viditelně poškodil. Dům 
prohledal a odcizil dvoje značkové 
hodinky, číšnický flek s osobními 
doklady majitele, malou finanční 
hotovostí a platebními kartami. 
Byly v něm i tankovací karty. 

„V jedné ze zásuvek navíc našel 
odložených více než deset tisíc korun 
v hotovosti. Celková škoda je skoro 
třicet tisíc korun,“ doplnil policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

3. Tesařová Jitka (RBK Blansko), 
29:31. Juniorky: 1. Hošková Justý-
na (Elite Sport Boskovice), 27:19, 2. 
Hrubá Adéla (Brno), 32:39. Žáky-
ně starší: 1. Štoudková Pavla (ASK 
Blansko), 04:14, 2. Kubinová Adéla 
(Elite Sport Boskovice), 05:00, 3. 
Škvařilová Stela (AK Blansko Dvor-
ská), 05:16. Žákyně mladší: 1. Kří-

žová Viktorie (Elite sport Boskovi-
ce), 02:42, 2. Bezdíčková Dominika 
(ASK Blansko), 02:46, 3. Jakusidiso-
vá Veronika (ASK Blansko), 02:51.

Okresní běžecká liga pokračuje 
v pátek 20. dubna Blanenskou de-
sítkou, v úterý 1. května jsou na 
programu Boskovické běhy.
Lubomír Slezák, foto Archiv OBL

KOPANÁ
I. A tř., sk. A
17. kolo: FK Znojmo - Žeb-

ětín 2:0, Kuřim - Novosedly 2:1, Sla-
tina - Zastávka 2:2, Kunštát - Raj-
hradice 4:0, Dobšice - Líšeň B 0:0, 
Miroslav - Start Brno 0:2, Šlapanice 
- Přímětice 3:3.
 1.  Start Brno 16 12 3 1 50:19 39
 2.  Rajhradice 16 10 4 2 36:18 34
 3.  Kuřim 16 10 1 5 34:17 31
 4.  Kunštát 17 8 5 4 37:30 29
 5.  Líšeň B 17 7 6 4 33:17 27
 6.  Přímětice 16 6 7 3 28:26 25
 7.  Žebětín 17 7 2 8 36:33 23
 8.  Dobšice 16 5 6 5 27:31 21
 9.  Zastávka 17 5 3 9 29:33 18
 10.  Znojmo 17 4 5 8 22:35 17
 11.  Novosedly 17 5 2 10 23:39 17
 12.  Slatina 16 3 5 8 22:36 14
 13.  Miroslav 16 4 2 10 21:39 14
 14.  Šlapanice 16 1 5 10 14:39 8

I. B tř., sk. A
17. kolo: Pačlavice-Dětkovice 

- Lipovec 2:2, Jedovnice - Sobě-
šice 1:3, Slavkov u Brna - Podolí 
u Brna 1:2, Vilémovice - Rájec-
-Jestřebí 4:0, Čebín - Medlánky 1:1, 
Babice nad Svitavou - Kobeřice 1:4, 
Vysočany - Křenovice 3:4.

 1.  Pačlavice 16 9 5 2 38:14 32
 2.  Vilémovice 17 9 5 3 42:24 32
 3.  Rájec-Jestřebí 16 10 1 5 35:28 31
 4.  Kobeřice 16 8 3 5 34:24 27
 5.  Babice 16 8 1 7 30:30 25
 6.  Křenovice 17 7 3 7 40:42 24
 7.  Čebín 16 6 5 5 26:24 23
 8.  Medlánky 16 6 4 6 23:27 22
 9.  Soběšice 16 6 2 8 32:32 20
 10.  Podolí 17 6 2 9 31:37 20
 11.  Vysočany 17 6 2 9 36:50 20
 12.  Lipovec 16 5 4 7 26:29 19
 13.  Slavkov 16 3 5 8 26:38 14
 14.  Jedovnice 16 2 4 10 22:42 10

Okresní přebor
17. kolo: Sloup - Boskovi-

ce B 2:2, Ráječko B - Rudice 1:0, 
Olešnice - Lipůvka 2:1, Bořitov - 
Olomučany 1:1, Adamov - Letovice 
0:1, Černá Hora - Skalice nad Svita-
vou 5:1, Šošůvka - Doubravice nad 
Svitavou3:0.
 1.  Černá Hora 16 14 0 2 55:20 42
 2.  Boskovice B 16 11 3 2 48:27 36
 3.  Olešnice 17 11 1 5 49:32 34
 4.  Olomučany 16 9 3 4 43:34 30
 5.  Rudice 17 9 2 6 42:25 29
 6.  Skalice 16 8 0 8 53:46 24
 7.  Letovice 16 8 0 8 32:37 24
 8.  Ráječko B 16 7 0 9 35:39 21
 9.  Bořitov 16 6 2 8 31:37 20
 10.  Šošůvka 16 6 2 8 34:56 20

 11.  Adamov 16 4 3 9 33:47 15
 12.  Sloup 16 4 2 10 28:46 14
 13.  Doubravice 16 3 2 11 20:34 11
 14.  Lipůvka 16 3 0 13 35:58 9

III. třída
17. kolo: Kunštát B - Koře-

nec 4:1, Cetkovice - Lažany 2:0, Kní-
nice - Vavřinec 2:5, Benešov - Ráječ-
ko C 7:2, Velké Opatovice - Vrano-
vá 5:0, Kotvrdovice - Drnovice 1:3, 
Vísky - Ostrov u Macochy 4:3.
 1.  Drnovice 17 11 2 4 61:23 35
 2.  V. Opatovice 16 11 0 5 66:29 33
 3.  Vísky 16 10 2 4 41:26 32
 4.  Benešov 16 7 5 4 40:42 26
 5.  Cetkovice 17 8 2 7 35:39 26
 6.  Kunštát B 17 6 5 6 34:39 23
 7.  Vavřinec 16 6 4 6 35:41 22
 8.  Lažany 16 6 4 6 25:31 22
 9.  Knínice 17 6 3 8 43:48 21
 10.  Ráječko C 17 6 2 9 41:43 20
 11.  Vranová 17 5 4 8 42:49 19
 12.  Ostrov 17 5 3 9 45:57 18
 13.  Kotvrdovice 16 5 3 8 25:40 18
 14.  Kořenec 17 4 1 12 26:52 13

IV. třída
15. kolo: Vilémovice B - Skalice 

nad Svitavou B 4:3, Vísky B - Vavři-
nec B 1:3, Velké Opatovice B - Vodě-
rady 4:1, Svitávka - Doubravice nad 
Svitavou B 0:0.

 1.  Letovice B 10 6 3 1 36:12 21
 2.  Svitávka 11 6 3 2 31:13 21
 3.  Skalice B 11 6 2 3 37:20 20
 4.  Vavřinec B 12 6 2 4 21:30 20
 5.  Lažánky 11 5 2 4 25:29 17
 6.  Vilémovice B 11 4 2 5 27:31 14
 7.  Doubravice B 10 3 4 3 21:20 13
 8.  Voděrady 10 3 2 5 23:32 11
 9.  V. Opatovice B 11 3 2 6 18:28 11
 10.  Vísky B 11 0 2 9 13:37 2

Kam za 
sportem

ATLETIKA
20. 4., 17 h Blanenská desítka na 

dráze.

BASEBALL
20. 4., 19 h Blansko - Hroši Brno. 
22. 4., 14 h Blansko - Eagles Pra-

ha, extraliga.

KOPANÁ
21. 4., 16 h Lipovec - Čebín, Rá-

jec-Jestřebí - Pačlavice-Dětkovice, 
I. B, sk. A.

VOLEJBAL
21. 4., 10 + 13 h Boskovice - Rá-

jec-Jestřebí, KP II mužů.

Když dva dělají totéž, není to totéž…
Zpívání, zpívání všechny smutky 

zahání, zpívání, zpívání je lék – si 
notuje nejeden malý nadějný zpě-
váček již od raných let. I tak se stalo, 
že mladé ctižádostivé dívce se zpěv 
stal osudným a dokázala ho po-
sléze skloubit s posláním neméně 
úctyhodným. Protože nelehká pe-
dagogická profese, láska k hudbě a 
písničky všeho druhu se daří spojit 
v jedno samozřejmě jen tomu, kdo o 
to usiluje a má cíl. Právě návštěvníci 
koncertu Proměny Hany Korčákové 
se o tom mohli přesvědčit na vlastní 
oči i uši.

S láskou
Základním pravidlem je vše, co 

máme rádi, dělat s láskou. Potom je 
každý, byť jen malý úspěch radostí a 
zdvojnásoben je, máme-li ho s kým 
sdílet. O tom by mohli vyprávět žáci a 
žákyně paní učitelky ze ZUŠ Jedovni-
ce, kterou láska k hudbě, písničkám, 
dětem a umění přivedla do kouzel-
ného světa. Ten se ale otevírá pouze 
tomu, kdo touží něco dokázat, je pil-
ný, trpělivý a nevzdává se při prvních 
nezdarech. Není tedy samozřejmostí 
sbírat první místa v pěveckých sou-
těžích, vystupovat v rádiu či vycho-
vávat mladé umělce a podporovat je 
v jejich snažení. Takové úspěchy jsou 
nejenom chvályhodné, ale jsou jen 
jedním malým střípkem ve velké mo-
zaice aktivit Hany Korčákové.

Dárek 
k narozeninám

Kytice z nádherných písní a skla-
deb v jejím podání, ale i za přispění 
spoluúčinkujících kolegů z branže, 
žáků a hostů byla tím nejkrásněj-
ším dárkem pro oslavenkyni, bez 
níž by ovšem tento pugét zcela jis-
tě světlo světa nespatřil. Protože 
seskupit tolik muzikálních nadšen-
ců, secvičit repertoár, naplánovat, 
zorganizovat a uvést před plným 
sálem posluchačů, to chce notnou 
dávku energie a pořádnou odvahu. 
Ve světlech reflektorů, za podpory 

sponzorů a očekávání všech dychti-
vých posluchačů se roztočil kolotoč 
plný evergreenů a melodií, tu a tam 
někomu věnovaných. Pódium ožilo 
nejenom za doprovodu skvělého Big 
Bandu, tu naopak ztichlo při nád-
herně čistém pěveckém provedení 
a capella lidových písní a spirituá-
lů. Vypočítávat všechny účinkující, 
autory a názvy skladeb, proměny 
nejenom módní, ale i perličky z ži-
votní štace hlavní protagonistky by 
bylo zbytečné – konečně, kdo seděl 
v sále, tak ví o čem je řeč. Koncert 
zdánlivě bez konce však zcela při-
rozeně vygradoval – v samém závě-
ru nechyběl upřímný obdiv, přání i 
poděkování paní Haně Korčákové 
za překrásný zážitek, za kterým se 
skrývala spousta let dřiny a neko-
nečné mravenčí práce. Není a neby-
lo potřeba slovíček chvály, bezpo-
čet gratulantů, překrásných kytic a 
darů jsou toho důkazem. Pro umě-
ní, radost a úsměv je potřeba přidat 
ruku k dílu, protože svět s nimi je 
krásnější a veselejší. Takže nezbývá 
než vyslovit za všechny ještě jedno 
a poslední Díky. A k němu hodně 
štěstí, elánu, nadšení, energie a ná-
padů do dalších let, paní učitelko… 

P.S. A pak že kultura v Blansku 
není! Pravdou je, že kdo chce, cestu 
k ní i za ní si najde. A ještě jedna vý-
znamná maličkost - všichni máme 
stejné možnosti a dveře otevřené 
dokořán. Tak jen houšť a větší kap-
ky!  Irena Čepová

 Foto Ladislav Král
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Řádková inzerce
Prodám velké množství časo-

pisů Amatérské radio - červené, 
modré, Radioamatérský zpravodaj, 
literaturu - knihy silnoproud, sla-
boproud, radio, televize, Qsl lístky 
za spojení po celém světě, dále vět-
ší množství různých knih z mnoha 
oborů, válečné knihy. Prodám za 
slušnou cenu - knihu Dějiny 20. 
století, nová - cena 900 Kč(za pů-
vodní kupní cenu). Vše po dohodě, 
poměrně levně. Benešov u Bosko-
vic.  Tel.: 605 770 674, 

 e-mail: OK2PX@seznam.cz
Koupím motocykl Jawa 250 

Kývačka / Panelka, s platným TP a 
SPZ, cena 20 000Kč (dohoda).

 Tel.: 721 834 173
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
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Boskovické běhy: Celé rodiny 
běží s námi! Již podeváté

BOSKOVICE - Spolek sportuj 
s námi pořádá v úterý 1. května 
2018 již devátý ročník sportovně-
-společenské akce Boskovické běhy, 
jejichž patronkou je starostka měs-
ta Boskovice Hana Nedomová.

Na Masarykově náměstí je opět 
připraven celodenní program pro 
všechny. Na pódiu se jako první 
představí dívčí kapela NELL, ve dvě 
hodiny začíná hlavní koncert sku-
piny YO YO BAND a celý program 
uzavře hudební skupina Karlovy 
hračky.

Soutěžte 
s námi!

Pro devátý ročník připravili pořa-
datelé nový soutěžní projekt – Rodi-
na běží s námi. Soutěž je určena pro 
rodinné soutěžní týmy s nejméně 
tři členy, zastoupené alespoň dvěmi 
věkovými kategoriemi. 
Do této soutěže se mo-
hou zapojit jen běžci 
z REGISTROVANÝCH 
BĚHŮ. Vítězný rodinný 
tým bude vylosován v 
rámci hlavního progra-
mu na Boskovických 
bězích. Partneři soutě-
že - NEWLINE a AUTE-
CO BS Boskovice – při-
pravili velmi hodnotné 
ceny pro celou rodinu. 
Podrobné informace 
k soutěži a přihláška 
jsou na WWW.BOSKO-
VICKEBEHY.COM a na 
FB profilu /Boskovic-
keBehy.

Tradičně bude pro 
zájemce vyhlášena i 
soutěž Tipaři. Úkolem je tipnout co 
nejpřesněji počet běžců, kteří od-
startují do hlavního Běhu za sedmi-
zubým hřebenem. Soutěž probíhá 
na FB profilu Boskovických běhů, 
ale tip se dá zaslat i na e-mail: jaro-
slav.parma@boskovice.cz.

Přijďte se 
obléknout na 
Boskovické 
běhy!

V pátek 20. dubna od 10.00 do 
17.00 a v sobotu 21. dubna od 8.00 
do 12.00 hodin máte jedinečnou 
možnost nakoupit vybrané spor-
tovní oblečení NEWLINE pro celou 
rodinu se slevou 25 - 50 %.

Kde? Bartolini s.r.o., 
budova Krasu, 4. pat-
ro, vstup z ulice Jirás-
kova za prodejnou ko-
berců Trend.

Turisté 
jdou 
s námi!

Již popáté je součás-
tí Boskovických běhů 
i projekt Turisté jdou 
s námi, letos nazvaný 
„Všechny cesty vedou 
na hrad“. Pro získání 
unikátní Absolventské 
vizitky je potřeba ab-
solvovat jednu z na-

bízených tras a získat alespoň dvě 
kontrolní razítka nebo kódy.

Čím dřív se 
přihlásíte, tím 
víc ušetříte

Letošní systém registrací je na-
staven tak, že cena za registraci 
v den závodu je výrazně vyšší, než 
když se přihlásíte on-line před ko-
náním závodu. S registrací tedy ne-
váhejte, ušetříte nejen peníze, ale 
i čas a stres a Boskovické běhy si 
prožijete v klidu a soustředění jen 
na závod.

Přijďte a běhejte – v úterý 
1. května na Masarykově náměstí 
v Boskovicích.
Jaroslav Parma, Sportuj s námi, z.s.

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 

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.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

Kulturní
zařízení

 

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz
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BLANSKO - Probouzení jara a Let 
čmeláka, skladby, které na akorde-
on zahrál Kuba Odehnal ze Základní 
umělecké školy, i slunce za oknem, 
dodaly zahájení výstavy O včelách a 
lidech ten správný nádech. Výstava, 
která se věnuje životu včel, je urče-
ná především dětem a muzeum si 
ji zapůjčilo z muzea v Šumperku. 
Kromě zábavných tematických her 
a fotografií z přírody si návštěvníci 
mohou prohlédnout historické úly i 
potřeby pro včelaře.

Výstava je instalována v malé vý-
stavní síni na blanenském zámku a 
v jejím předsálí. Na souboru panelů 
se návštěvníci seznamují s včelou 
medonosnou. Formou interaktiv-
ních her se především děti dovída-
jí o vývoji a životě včel. Autorkou 
výstavy je Marie Kudelová, která 
výstavu zpracovala pro muzeum 
v Šumperku. Blanenské muzeum 
si panely zapůjčilo a ve spolupráci 
s Ing. Josefem Hanuškou, dlouho-
letým včelařem, doplnilo výstavu 
o historické artefakty z vlastních 
sbírek, informacemi z dobových ka-
talogů a fotografiemi ze života včel.

Včela medonosná je sociální 
hmyz a tvoří společenstva – včel-
stva. Život, sílu i produkci pak může 
do určité míry ovlivnit i včelař. 
V expozici jsou k vidění různé dru-
hy úlů, medomety a další pomůcky, 

které včelařům usnadňují práci se 
včelami. 

„První blanenský včelařský spo-
lek byl založen na počátku 20. sto-
letí a blanenský region se pyšní 
několika významnými osobnostmi, 
které významně ovlivnily historii 
včelařství. Patří mezi ně Libor Mor-
bitzer, František Hanák nebo MUDr. 

František Živanský. V současné 
době na blanenském okrese působí 
asi 1100 včelařů se zhruba deseti 
tisíci včelstvy,“ představil regio-
nální historii pan Hanuška, který 
v současnosti působí jako předseda 
Ústřední kontrolní komise Českého 
svazu včelařů. Upozornil také na 
analogie mezi včelami a lidmi s tím, 
že by se lidstvo mohlo v mnohém 
od včelstev učit. 

Včely byly a jsou velice důležitým 
článkem dnešního světa přírody. 
Bez včel by rostliny nebyly opylo-
vány a nekvetly by. Do úst slavného 
vědce Alberta Einsteina se vklá-
dá varování lidstvu, které říká, že: 
„Až na světě umře poslední včela, 
zbývají lidstvu poslední čtyři roky 
života“. Lidstvo se naučilo starat se 
o tento hmyz tak, aby mohlo těžit 
z jeho pilné práce. Využívá se med, 
vosk, pyl, včelí jed, propolis nebo 

třeba mateří kašička. Péče o včely 
však nepředstavuje jen získávání 
včelích produktů, ale především 
velký obdiv a lásku včelařů k tomu-
to hmyzu. Včelaření se pro mnohé 
stává životním hobby.

„Výstava je svým zpracováním 
určena především dětem, které si 
prostřednictvím zábavných her vy-
zkoušejí různé včelí profese. V rám-
ci včelích společenstev mají včely 
určené role od začátku až do konce 
včelího života a vědí přesně, co mají 
dělat“, představila zpracování vý-
stavy Tereza Chalupová, která vý-
stavu připravila v blanenském mu-
zeu. Děti si z výstavy mohou odnést 
vykrojenou ozdobu z plástve včelí-
ho vosku. V době, kdy se probouzí 
jaro, se výstava hodí k návštěvě jak 
pro školy, tak pro rodiny s dětmi.

Tereza Chalupová
Foto Muzeum Blanenska 

BLANSKO - Dvě stovky plavců 
z osmnácti českých a moravských 
oddílů se sešly v sobotu v blanen-
ské pětadvacítce na osmém ročníku 
obnovené Ceny města Blanska. 

Pořádající blanenský oddíl si na 
mítinku pravidelně připomíná své 
založení v roce 1940. 

Letos tedy blanenské plavání 
oslavilo nepřerušenou sedmdesá-
tou osmou sezónu. 

Oslavy blanenských plavců je-
denáctiletých a starších spočívají 
v bojích o medaile a poháry z hlav-
ní disciplíny, kterou je tradičně 
závod všestrannosti dvoustovka 
polohově. 

Blanenští přidali do svých sbírek 
trofejí z Ceny města Blanska třia-
dvacetdvacet medailí a jeden pohár. 
Jeho držitelem se stal v kategorii 
dorostu a dospělých Jan Vencel. 

Výkon na dvoustovce polohový 
závod sice nebyl osobák, ale stačil 
na absolutní vítězství v kategorii 

open (bez rozdílu věku). Znamená 
to, že bude zapsán na historický 
putovní pohár z roku 1941, kdy byl 
závod založen. 

Je otázkou, jak by do boje o ab-
solutního vítěze zasáhl nejlepší 
domácí junior Milan Kučera, který 
v Blansku chyběl z důvodu spor-
tovní přípravy nejlepších plavců 
Moravy. 

Papírová adeptka na absolutní 
vítězství v kategorii žen Veronika 
Zamazalová nestačila na nečekaně 
dobře připravenou plavkyni z Kro-
měříže sedmnáctiletou Barboru Ka-
hajovou. 

V závěrečných metrech ji před-
stihla i domácí talentovaná junior-
ka Kateřina Demová. 

Stříbrné a bronzové medaile 
z hlavního závodu si odnesli Kate-
řina Demová (stříbro), Veronika Za-
mazalová (bronz), Jan Reka (bronz) 
a Michal Vencel (bronz). V ostat-
ních disciplínách obsadili medai-

lové posty kromě již jmenovaných 
také Barbora Sedláková, Anna Ku-
čerová, Tomáš Jašek, Jáchym Jirků, 

Milan Musil, Radim Švarc a Tomáš 
Chemčuk. 

 Text a foto Věra Vencelová

Obnovená Cena města Blanska 
přivítala na dvě stovky plavců

NÁCHOD, BLANSKO - Ligové 
soutěže kuželkářských družstev 
odehrály minulý víkend svoje po-
slední kolo. 

Blanenské ženy na závěr soutěže 
vysoko zvítězily nad celkem Valaš-
ského Meziříčí a v konečné tabulce 
jim díku tomu patří stříbrná příčka. 
Tu obsadily za neporazitelným tý-
mem Rosic. 

Muži Blanska v posledním kole 
prohráli s B-týmem Husovic a le-
tošní sezónu zakončili na devátém 
místě.

1. liga žen 
Blansko - Valašské Meziříčí 7:1 

(3359:3241). Kalová - Štreitová 
3:1 (589:537), Ptáčková - Čípová 
2:2 (579:549), Nevřivová - Uhříko-
vá 3:1 (527:512), Musilová - Na-
vláčilová 2:2 (561:539), Ševčíková 
- Marančáková 3:1 (620:565), Bu-
ďová - Jandíková 0:4 (483:539).
 1.  Rosice  22  21  1  0  135,5:40,5 43
 2.  Blansko  22  15  0  7  110,0:66,0 30
 3.  Přerov  22  11  4  7  100,0:76,0 26
 4.  Zlín  22  12  1  9  96,0:80,0 25
 5.  Slavia Praha  22  11  3  8  94,0:82,0 25

 6.  Náchod  22  10  3  9  94,5:81,5 23
 7.  Duchcov  22  9  3  10  85,0:91,0 21
 8.  Rokycany  22  9  0  13  79,0:97,0 18
 9.  Konstr. Praha  22  7  2  13  74,0:102,0 16
 10.  Jičín  22  6  3  13  66,5:109,5 15
 11.  Val. Meziříčí  22  6  2  14  71,0:105,0 14
 12.  Žižkov Praha  22  3  2  17  50,5:125,5 8

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

(3326:3296). Žižlavský - Kola-
řík 4:0 (596:529), Hnát - Flek J. 
3:1 (551:549), Košťál - Sehnal 
1:3 (534:562), Vejtasa - Flek R. 
3:1 (555:517), Machálek - Plšek 

1:3 (552:572), Radil - Havíř 1:3 
(538:567).  (les)
 1.  Dačice  22  20 2 0  133,0:43,0 42
 2.  Vyškov  22  18 0 4  123,0:53,0 36
 3.  Přerov  22  14 0 8  108,0:68,0 28
 4.  Chvalíkovice  22  11 2 9  91,0:85,0 24
 5.  MS Brno  22  11 2 9  84,5:91,5 24
 6.  Vracov  22 9 4 9  92,0:84,0 22
 7.  Dubňany  22  11 0  11  85,5:90,5 22
 8.  Husovice B 22  10 1  11  80,0:96,0 21
 9.  Blansko  22 7 1  14  82,0:94,0 15
 10.  Hlubina  22 7 1  14  71,0:105,0 15
 11.  Prostějov  22 6 1  15  71,0:105,0 13
 12.  Opava  22 1 0  21  35,0:141,0 2

Blanenské kuželkářky vybojovaly stříbro

Boskovičtí plavci nezahálí
BOSKOVICE - Boskovický 

oddíl plavání v dubnu neza-
hálí a jeho členové jsou vidět 
v podstatě na všech tradič-
ních závodech.

O mokrého Emana - Pros-
tějovská pětadvacítka hostila 
plavce celé republiky na 8. 
ročníku závodů „O mokrého 
Emana“. Plavci z 38 oddílu, 
ročníků narození 2006 až 
2010, obsadili opravdu každé 
místečko ve zdejším bazénu a ve společnosti vodníka Emana padaly rekor-
dy. Hned o dva rekordy těchto závodů se postaral boskovický jedenáctiletý 
plavec Jáchym Ryšávka, který přepsal tabulky v disciplínách 100 metrů 
motýl a 100 metrů volným způsobem. Na stejně dlouhé trati plavané zna-
kem obsadil první místo a za rekordem zůstal o 0,02 sec. Celkem si tedy 
z Prostějova odvezl tři zlaté medaile. Na nejvyšší stupeň vystoupala také 

osmiletá Kristýna Nezvalová na 50 metrů prsa a znak, v motýlku obsadi-
la druhé místo a volným způsobem třetí. Dvě druhá místa získal Ondřej 
Ščudla (50 metrů motýl a volný způsob). Na stupně vystoupali ještě Nina 
Chlupová, Michal Veselý a Filip Skřička. Výborných výsledků dosáhli také 
Barunka Tlamková, Anička Ryšavá, Anička Šperková, Patrick Müller a Do-
minik Barry.

Cena brněnského draka 2018 - V sobotu 7. dubna se starší plavci od-
dílu SVČ vydali na tradiční Cenu brněnského draka do brněnského pade-
sátimetrového bazénu Za Lužánkami. Pět boskovických plavců - Andrea 
Husovská, Adriana Horňová, Jakub David, Jakub Beneš a Martin Kopáček 
- zde soupeřilo s nejlepšími plavci z celé České republiky. Nejlepšího výko-
nu dosáhl Jakub David, který vytvořil oddílový rekord mužů na 100 metrů 
volným způsobem.

Brněnská šipka 2018 - Dalším závodem nejmladších plavců se stala 
Brněnská šipka, druhý ročník se konal v malém bazénu v Brně na Ponáv-
ce. Závodů se z Boskovic zúčastnila malá skupina začínajících závodníků, 
Ondřej Sýkora, Tomáš Hruda, Jan Bednář, Petr Formánek a Izabela Slámo-
vá. Všichni statečně soupeřili a získali nové zkušenosti a sebevědomí do 
dalších závodů. Nejmladším účastníkem boskovické výpravy byl Honzík 
Bednář, který si v Brně vyplaval dvě medaile.  (les), foto archiv klubu

Muzeum Blanenska připravilo 
novou výstavu O včelách a lidech

V nedělil v odpoledních hodinách se na frekventované křižovatce u hotelu Slavia v Boskovicích při odbočování srazila dvě vozidla.  Nehoda si vyžádala jedno 
zranění. Provoz usměrňovali policisté.  Foto Jaroslav Oldřich
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úterý 17. dubna

AKCE
Blansko – Zámek v 10 hod.: Dny 
umění nevidomých umělců na Mo-
ravě.
Blansko – Čapkova 6 v 18 hod.: 
Stovky proměněných životů.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – Sypaná batika.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákov-
ský koncert.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: Žákov-
ský koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Pepa.
Boskovice v 17 hod. Dny evrop-
ského filmu: Nejlepší ze všech svě-
tů.
Boskovice v 19.30 hod. Dny ev-
ropského filmu: Tulipani: Láska, 
čest a kolo.

středa 18. dubna
AKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Kon-
cert klavírního oddělení Základní 
umělecké školy Blansko.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Z jedoucího vlaku!, do-
provodný program k Výstavě Jaro-
míra Šimkůje Alejí kolejí.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: VINCE AGWADA BLUES BAND 
(USA/CZ), BOSKOVICE, koncert 
cyklu Jazz and Blues Boskovice 
2017/18.
Letovice - Expozice Historie města 
Letovice v 17 hod.: Přednáška Evy 
Nečasové – Tajemství Jeřábkova 
klavíru.

KINA
Blansko ve 20 hod. Pepa.
Boskovice v 17 hod. Dny evrop-
ského filmu: Jak být normální.
Boskovice v 19.30 hod. Dny ev-
ropského filmu: Všemocný.

čtvrtek 19. dubna
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Krajské kolo soutěže tanečních 
oborů ZUŠ.
Blansko – Knihovna ve 14.30 hod.: 
Dvory růží a mečů, beseda.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Jemen a Sokotra, přednáška.
Boskovice – Židovský obecní dům 
v 17 hod.: Židé v dějinách – Hebrej-
ská abeceda, přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Souboj pohla-
ví.
Boskovice v 17 hod. Dny evrop-
ského filmu: Divoká myš.

kalendář akcí
Boskovice v 19.30 hod. Dny ev-
ropského filmu: 1945.
Doubravice v 18 hod. Přání 
k mání.

pátek 20. dubna
AKCE

Blansko – MC Paleček v 16 a 17 
hod.: Dvě barevné pohádky.
Blansko – Statek Samsara v 19 
hod.: Duel vín.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Ochotnické divadlo Boskovice – 
Vražda sexem, premiéra.
Doubravice – Zahradnictví Koupý 
v 8 až 18 hod.: Jarní jarmark.

KINA
Blansko ve 20 hod. Souboj pohlaví.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Planeta Česko.
Boskovice v 17 hod. Planeta Česko.
Boskovice v 19.30 hod. Vadí ne-
vadí.
Šebetov v 19.30 hod. Liga sprave-
dlnosti.

sobota 21. dubna
AKCE

Blansko – Sportovní hala ASK v 15 
hod.: Jumping party.
Boskovice – Zámek v 18 hod.: Hud-
ba bez hranic, koncert.
Doubravice – Zahradnictví Koupý 
v 8 až 18 hod.: Jarní jarmark.
Drnovice – Obec ve 12 hod.: Zahá-
jení motosezóny.
Letovice – Fabrika ve 20.30 hod.: 
13 TOUR - S. BARRACUDA, PASTOR, 
DJ BUSSY.
Vážany – Kulturní dům ve 14.30 
hod.: Den Země.
Velké Opatovice – Hasičská zbroj-
nice ve 14 hod.: Pouťové posezení u 
hasičárny.

KINA
Blansko v 17.30 hod. V husí kůži.
Blansko ve 20 hod. Hastrman.
Boskovice v 17 hod. Planeta Čes-
ko.
Boskovice v 19.30 hod. Hastrman.

neděle 22. dubna
AKCE

Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: 
Ochotnické divadlo Boskovice – 
Vražda sexem, repríza.
Doubravice – Zahradnictví Koupý 
v 8 až 18 hod.: Jarní jarmark.
Letovice – ZUŠ v 17 hod.: Koncert 
pěveckých sborů.
Svitávka - Löw-Beerova vila v 16 
hod.: Lásky a život žen, koncert.
Těchov – Hospůdka Na Točně 
v 16.30 hod.: Mirka Neubauerová 
– Jižní Amerika na motorce, před-
náška.
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Blanenské lázně nutně potřebují 
modernizaci za padesát milionů

BLANSKO - Blanenský krytý ba-
zén už nutně potřebuje rekonstruk-
ci. Radnice s ní počítá. 

Ještě do konce letošního roku 
bude vypracována studie, která 
upřesní, jak by zařízení mohlo po 
modernizaci vypadat a kolik bude 
projekt stát. Zrcadlu to řekl blanen-
ský místostarosta Jiří Crha (ODS). 

Náklady spojené s projektem se 
budou pohybovat okolo 50 milionů 
korun.

O špatném technickém stavu kry-
tých lázní svědčí i to, že v tamní po-
silovně spadl v uplynulých dnech 
kousek obložení stropu. Nikdo nebyl 
zraněn, závada byla záhy odstraně-
na. „I proto nechceme opravy tohoto 
zařízení odkládat,“ doplnil Crha.

Ze studie podle něj vyplyne, zda 
je nutné rekonstrukci rozložit do 
více etap. Ať už vedení města vybe-
re spolu s architekty jakoukoli vari-

antu úpravy lázní, v příštím roce se 
počítá s rekonstrukcí vany bazénu 

a sklápěcího dna. Modernizací ale 
projde následně celý objekt. V sou-

vislosti s ní se diskutuje o tom, zda 
by blanenské kryté lázně nemohly 
mít tobogán, jak je tomu napří-
klad v Boskovicích, Kuřimi nebo ve 
Vyškově.

„Samozřejmě to hodně záleží na 
penězích. Například jsme se infor-
movali o situaci ve Vysokém Mýtě, 
kde krytý plavecký bazén přeměnili 
v akvapark a stálo je to sto milionů 
korun. Je otázka, zda by byly bla-
nenské kryté lázně s tobogánem 
dostatečně atraktivní, aby se tato 
investice vyplatila,“ uvedl Crha.

Zdůraznil, že blanenský bazén 
byl již kdysi postavený jako zařízení 
pro plavce a nikoli jako zařízení pro 
relaxaci ve vodě, jak je tomu napří-
klad v Boskovicích. I kdyby se vede-
ní Blanska rozhodlo lázně rozšířit i 
o část s wellness, nebude jej patrně 
kde přistavět.  Martin Jelínek

 Foto sluby-blansko.cz

Velké Opatovice – Hasičská zbroj-
nice ve 14 hod.: Pouťové posezení u 
hasičárny.

KINA
Blansko v 15 hod. V husí kůži.
Blansko v 17.30 hod. Hastrman.
Blansko ve 20 hod. Vadí nevadí.
Boskovice v 17 hod. Pračlověk.
Boskovice v 19.30 hod. Hastrman.

pondělí 23. dubna
AKCE

Blansko – Nemocnice v 7.30 hod.: 
Den melanomu – vyšetření zdarma.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Pozitivně na výchovu II, beseda.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Pa-
vel Kosteč ka – Jak to bylo s Galile-
em, přednáška.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
S Pydlou v zádech, divadelní před-
stavení.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Hastrman.
Blansko ve 20 hod. Vadí nevadí.
Boskovice v 19.30 hod. Ztratili 
jsme Stalina.

Zazní Čechomor 
i Fleret

ŠOŠŮVKA - V neděli 22. dubna 
v 15 hodin se v kulturním domě 
v Šošůvce odehraje tradiční jarní 
koncert Šošůvské scholy, tentokrát 
s názvem „Nekdy sa zastavte“. Zazní 
skladby od kapel Fleret (Zafúkané, 
Na Královej holi, Vojna) a Čechomor 
(Zálinský, Nedověcnosti, Místeč-
ko) i od Vlasty Redla (Smrti, Bože 
můj) a mnoho dalších. Občerstvení 
zajištěno. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude použit na obnovu 
fasády šošůvské kaple.  (mha)

V Borotíně pokřtili 
knihu o historii obce

Děti zavítaly do polštářového 
království

REGION - Dne 19. 3. 2018 se studentky SPgŠ Boskovice z první skupiny 
PVM ze třídy 2. A vydaly do školní družiny ZŠ T.G. Masaryka v Blansku vy-
rábět s žáky prní a druhé třídy modrotisk. 

Po příjezdu jsme se s žáky přivítali a rovnou je rozdělili na čtyři skupi-
ny. Každá skupina dostala rozstříhaný obrázek, ze kterého po poskládání 
vznikl polštář. Žáci se dozvěděli , co vlastně budou vyrábět. Poté si vyslech-
li pohádku o osamělém polštářku. 

Po ní si žáci na 
malý papír potřený 
inkoustem nakres-
lili zmizíkem, co 
by chtěli nakreslit 
na polštář. Během 
vyrábění polštářků 
si každá dvojice 
studentek připra-
vila různá stano-
viště, které mohly 
děti navštívit. Na 
stanovištích luštili 
křížovky, skládali 
pexeso a dokreslo-
vali obrázky. Děti 

byly velmi šikovné, a tak jsme odcházely z družiny spokojeny nejen my, ale 
určitě i děti.  Třída 2.A 

BOROTÍN - Neděle patřila v Bo-
rotíně představení nové knihy o 
historii obce. 

Publikace Dějiny obce Borotín od 
nejstarších dob do roku 1989 au-
tora Michala Schustera je prvním 
knižním zpracováním dějin Borotí-
na na Malé Hané.

Kniha na 342 stranách mapuje 
historii obce Borotín od nejstarších 
archeologických nálezů až po rok 
1989. 

Svým záběrem se přirozeně do-
týká také obcí, které se nacházely 

na území někdejšího borotínského 
panství (Velká a Malá Roudka, Bělá 
u Jevíčka, Skočova Lhota, Stvolová, 
Slatina, Březinka, Korbelova Lhota, 
Želivsko, Horákova Lhota, Rozhra-
ní), ale i dalších okolních obcí. 

Knihu doplňuje velké množství 
obrazového materiálu, poznámko-
vý aparát a soupis použitých pra-
menů a literatury. 

Publikaci vydal Obecní úřad Bo-
rotín za finanční podpory Jihomo-
ravského kraje v nákladu pět set 
kusů.  (hrr), foto Jaroslav Oldřich

Policisté otevřou lidem dveře, pro návštěvníky 
připravili zajímavý program

BLANSKO - Ve středu 25. dubna 
pozvou blanenští policisté veřej-
nost do své budovy v Bezručově 
ulici v Blansku. Bude se tam to-
tiž konat Den otevřených dveří na 
Územním odboru Policie ČR Blan-
sko. Akce odstartuje úderem deváté 
hodiny.

„Asi nejzajímavější a nejpřitaž-
livější program nabídnou krimi-
nalističtí technici, kteří se budou 
prezentovat svou práci přímo na 
simulovaném místě činu. Technici 

například předvedou využití mo-
derních elektronických přístrojů. 
Nevšedním zážitkem může být pro 
některé z příchozích například 
takzvané trojfoto pachatele a dal-
ší věci,“ popsal část připraveného 
programu policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

Zajímavou porci informací nabíd-
nou také dopravní policisté. Vedle 
přehlídky ve službě využívané tech-
niky se budou věnovat novinkám v 
oblasti bezpečnosti silničního pro-

vozu, ať už z obecného hlediska, tak 
i na Blanensku. 

Svou práci přiblíží veřejnosti také 
policisté z obvodního oddělení v 
Blansku. 

„Zajímavá bude rozhodně pře-
hlídka techniky, kterou využívají 
blanenští policisté. Tu si budou 
moci návštěvníci, včetně odborné-
ho komentáře, prohlédnout na par-
kovišti před budovou. Policisté se 
mají opravdu čím pochlubit. Před-
vedou terénní automobily, rychlé 

motocykly či terénní čtyřkolku. Za-
jímavými parametry a vybavením 
upoutají i auta prvosledových hlí-
dek,“ uvedl Malášek. 

Zájemci z řad návštěvníků si bu-
dou moci vyzkoušet fyzické testy, 
které jsou součástí přijímacího ří-
zení k policii. 

Dostanou také od personalistů 
informace o přijímacím řízení jako 
takovém. A budou se moci poměrně 
podrobně seznámit s jednotlivými 
částmi řízení.  (hrr)
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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

  

 

 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

   

PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě Městské správy sociálních služeb 
Boskovice, p. o. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat 
běžné denní činnosti života. 
 
Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí movitých“. 
Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou. 

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

PROVOZNÍ DOBA: 
 čtvrtek od 7:00 do 17:00 
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě 

 
KONTAKTY: 
Adresa:       Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47, Boskovice 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Tesařová 
Telefon:  516 455 420, 734 281 709 
   

                  
 

ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko 
Vás srdečně zve na 

Jarní výstavu spojenou s burzou 
kaktusů, konifer, květin a přísad zeleniny 

konanou ve dnech  4. a 5. května 2018 
 

pátek 4.5.2018 od 9 do 17 hodin 
sobota 5.5.2018 od 9 do 12 hodin 

 
v Domě zahrádkářů Blansko, ul. Křížkovského 59. 

 
Prodej výpěstků bude zajištěn od drobných pěstitelů, dále ze skleníků ZERA Blansko a   
zahradnictví  - Chytrý Lipůvka.  
Výstava : 
Zahradní technika – Roman Boček. Kaktusy – Emil Vašíček.  Keramika – Alena Chalupová. 
Kompostárna Blansko.  Výstavu doplní i ruční práce kroužků žen z MKD.    

Součástí výstavy budou prodávány výrobky Domova Olga.  
Příjem zboží k prodeji i k vystavování, proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 12 do 18 hodin. 

Úspěšný začátek 
návštěvnické sezóny 
na zámku v Lysicích

LYSICE - Zámek Lysice otevřel 
své brány již o víkendu 24. – 25. 
března 2018, tedy o týden dříve než 
většina ostatních památek. 

Do Velikonočního pondělí jej na-
vštívilo více než tři tisíce návštěv-
níků, které přilákala zvláště květi-
nová výzdoba v prostorách prvního 
patra zámku. Květinovým aranžmá 
dominovaly barvy bílá, červená a 
modrá, které připomněly výročí 
vzniku republiky. 

Nejvyšší denní návštěvnost jsme 
zaznamenali právě na Velikonoč-
ní pondělí, kdy zámek, zámeckou 
zahradu a mimořádně otevřenou 
oranžerii se skleníkem navštívilo 
rekordních 1 194 osob. 

Je to za posledních pětadvacet 
let nejvyšší denní návštěvnost této 
památky vůbec. Prohlídky interiérů 
probíhaly každou čtvrt hodinu od 
10 do 16 hodin a většina z nich byla 
plně kapacitně obsazena. 

Velký zájem především rodin-
ných výprav sklidila aranžmá z bí-
lých jarních květin v jedné z histo-
rických knihoven, doplněná mod-
robílou kameninou, která byla spe-
ciálně pro tuto příležitost snesena 
z depozitářů. 

Velkou radost nejen u dětí vyvo-
lalo také značné množství kvetou-
cích sněženek a bledulí v zámecké 
zahradě. 

Po celý duben je pro návštěvníky 
zámek Lysice otevřen o víkendech a 
další netradiční prohlídku nabídne 
v neděli 22. dubna 2018 u příleži-
tosti Dne památek. 

Speciální prohlídky zaměřené na 
restaurování mobiliáře a obnovu 
staveb budou začínat v 11 a v 15 
hodin. 

Vstup na prohlídky je volný, nut-
ná je však z kapacitních důvodů 
předchozí rezervace prohlídek.

 Martina Rudolfová

Den otevřených dveří na 
požární stanici Kunštát

Při příležitosti svátku sv. Floriána má široká veřejnost jedinečnou 
možnost nahlédnout v sobotu 5. května do prostor požární stanice 
Kunštát HZS Jihomoravského kraje. Pro návštěvníky bude otevřeno 
od 10 do 15 hodin. Veřejnost uvidí zázemí stanice, kde hasiči tráví své 
24hodinové služby. Prohlédnou si požární techniku vč. např. vyprošťo-
vacích zařízení, která se používají u dopravních nehod.
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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

  

 

 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

   

PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě Městské správy sociálních služeb 
Boskovice, p. o. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat 
běžné denní činnosti života. 
 
Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí movitých“. 
Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou. 

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

PROVOZNÍ DOBA: 
 čtvrtek od 7:00 do 17:00 
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě 

 
KONTAKTY: 
Adresa:       Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47, Boskovice 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Tesařová 
Telefon:  516 455 420, 734 281 709 
   

                  
 

ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko 
Vás srdečně zve na 

Jarní výstavu spojenou s burzou 
kaktusů, konifer, květin a přísad zeleniny 

konanou ve dnech  4. a 5. května 2018 
 

pátek 4.5.2018 od 9 do 17 hodin 
sobota 5.5.2018 od 9 do 12 hodin 

 
v Domě zahrádkářů Blansko, ul. Křížkovského 59. 

 
Prodej výpěstků bude zajištěn od drobných pěstitelů, dále ze skleníků ZERA Blansko a   
zahradnictví  - Chytrý Lipůvka.  
Výstava : 
Zahradní technika – Roman Boček. Kaktusy – Emil Vašíček.  Keramika – Alena Chalupová. 
Kompostárna Blansko.  Výstavu doplní i ruční práce kroužků žen z MKD.    

Součástí výstavy budou prodávány výrobky Domova Olga.  
Příjem zboží k prodeji i k vystavování, proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 12 do 18 hodin. 

Úspěšný začátek 
návštěvnické sezóny 
na zámku v Lysicích

LYSICE - Zámek Lysice otevřel 
své brány již o víkendu 24. – 25. 
března 2018, tedy o týden dříve než 
většina ostatních památek. 

Do Velikonočního pondělí jej na-
vštívilo více než tři tisíce návštěv-
níků, které přilákala zvláště květi-
nová výzdoba v prostorách prvního 
patra zámku. Květinovým aranžmá 
dominovaly barvy bílá, červená a 
modrá, které připomněly výročí 
vzniku republiky. 

Nejvyšší denní návštěvnost jsme 
zaznamenali právě na Velikonoč-
ní pondělí, kdy zámek, zámeckou 
zahradu a mimořádně otevřenou 
oranžerii se skleníkem navštívilo 
rekordních 1 194 osob. 

Je to za posledních pětadvacet 
let nejvyšší denní návštěvnost této 
památky vůbec. Prohlídky interiérů 
probíhaly každou čtvrt hodinu od 
10 do 16 hodin a většina z nich byla 
plně kapacitně obsazena. 

Velký zájem především rodin-
ných výprav sklidila aranžmá z bí-
lých jarních květin v jedné z histo-
rických knihoven, doplněná mod-
robílou kameninou, která byla spe-
ciálně pro tuto příležitost snesena 
z depozitářů. 

Velkou radost nejen u dětí vyvo-
lalo také značné množství kvetou-
cích sněženek a bledulí v zámecké 
zahradě. 

Po celý duben je pro návštěvníky 
zámek Lysice otevřen o víkendech a 
další netradiční prohlídku nabídne 
v neděli 22. dubna 2018 u příleži-
tosti Dne památek. 

Speciální prohlídky zaměřené na 
restaurování mobiliáře a obnovu 
staveb budou začínat v 11 a v 15 
hodin. 

Vstup na prohlídky je volný, nut-
ná je však z kapacitních důvodů 
předchozí rezervace prohlídek.

 Martina Rudolfová

Den otevřených dveří na 
požární stanici Kunštát

Při příležitosti svátku sv. Floriána má široká veřejnost jedinečnou 
možnost nahlédnout v sobotu 5. května do prostor požární stanice 
Kunštát HZS Jihomoravského kraje. Pro návštěvníky bude otevřeno 
od 10 do 15 hodin. Veřejnost uvidí zázemí stanice, kde hasiči tráví své 
24hodinové služby. Prohlédnou si požární techniku vč. např. vyprošťo-
vacích zařízení, která se používají u dopravních nehod.
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úterý 17. dubna

AKCE
Blansko – Zámek v 10 hod.: Dny 
umění nevidomých umělců na Mo-
ravě.
Blansko – Čapkova 6 v 18 hod.: 
Stovky proměněných životů.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – Sypaná batika.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákov-
ský koncert.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: Žákov-
ský koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Pepa.
Boskovice v 17 hod. Dny evrop-
ského filmu: Nejlepší ze všech svě-
tů.
Boskovice v 19.30 hod. Dny ev-
ropského filmu: Tulipani: Láska, 
čest a kolo.

středa 18. dubna
AKCE

Blansko – Muzeum v 17 hod.: Kon-
cert klavírního oddělení Základní 
umělecké školy Blansko.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Z jedoucího vlaku!, do-
provodný program k Výstavě Jaro-
míra Šimkůje Alejí kolejí.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: VINCE AGWADA BLUES BAND 
(USA/CZ), BOSKOVICE, koncert 
cyklu Jazz and Blues Boskovice 
2017/18.
Letovice - Expozice Historie města 
Letovice v 17 hod.: Přednáška Evy 
Nečasové – Tajemství Jeřábkova 
klavíru.

KINA
Blansko ve 20 hod. Pepa.
Boskovice v 17 hod. Dny evrop-
ského filmu: Jak být normální.
Boskovice v 19.30 hod. Dny ev-
ropského filmu: Všemocný.

čtvrtek 19. dubna
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Krajské kolo soutěže tanečních 
oborů ZUŠ.
Blansko – Knihovna ve 14.30 hod.: 
Dvory růží a mečů, beseda.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Jemen a Sokotra, přednáška.
Boskovice – Židovský obecní dům 
v 17 hod.: Židé v dějinách – Hebrej-
ská abeceda, přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Souboj pohla-
ví.
Boskovice v 17 hod. Dny evrop-
ského filmu: Divoká myš.

kalendář akcí
Boskovice v 19.30 hod. Dny ev-
ropského filmu: 1945.
Doubravice v 18 hod. Přání 
k mání.

pátek 20. dubna
AKCE

Blansko – MC Paleček v 16 a 17 
hod.: Dvě barevné pohádky.
Blansko – Statek Samsara v 19 
hod.: Duel vín.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Ochotnické divadlo Boskovice – 
Vražda sexem, premiéra.
Doubravice – Zahradnictví Koupý 
v 8 až 18 hod.: Jarní jarmark.

KINA
Blansko ve 20 hod. Souboj pohlaví.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Planeta Česko.
Boskovice v 17 hod. Planeta Česko.
Boskovice v 19.30 hod. Vadí ne-
vadí.
Šebetov v 19.30 hod. Liga sprave-
dlnosti.

sobota 21. dubna
AKCE

Blansko – Sportovní hala ASK v 15 
hod.: Jumping party.
Boskovice – Zámek v 18 hod.: Hud-
ba bez hranic, koncert.
Doubravice – Zahradnictví Koupý 
v 8 až 18 hod.: Jarní jarmark.
Drnovice – Obec ve 12 hod.: Zahá-
jení motosezóny.
Letovice – Fabrika ve 20.30 hod.: 
13 TOUR - S. BARRACUDA, PASTOR, 
DJ BUSSY.
Vážany – Kulturní dům ve 14.30 
hod.: Den Země.
Velké Opatovice – Hasičská zbroj-
nice ve 14 hod.: Pouťové posezení u 
hasičárny.

KINA
Blansko v 17.30 hod. V husí kůži.
Blansko ve 20 hod. Hastrman.
Boskovice v 17 hod. Planeta Čes-
ko.
Boskovice v 19.30 hod. Hastrman.

neděle 22. dubna
AKCE

Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: 
Ochotnické divadlo Boskovice – 
Vražda sexem, repríza.
Doubravice – Zahradnictví Koupý 
v 8 až 18 hod.: Jarní jarmark.
Letovice – ZUŠ v 17 hod.: Koncert 
pěveckých sborů.
Svitávka - Löw-Beerova vila v 16 
hod.: Lásky a život žen, koncert.
Těchov – Hospůdka Na Točně 
v 16.30 hod.: Mirka Neubauerová 
– Jižní Amerika na motorce, před-
náška.
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Blanenské lázně nutně potřebují 
modernizaci za padesát milionů

BLANSKO - Blanenský krytý ba-
zén už nutně potřebuje rekonstruk-
ci. Radnice s ní počítá. 

Ještě do konce letošního roku 
bude vypracována studie, která 
upřesní, jak by zařízení mohlo po 
modernizaci vypadat a kolik bude 
projekt stát. Zrcadlu to řekl blanen-
ský místostarosta Jiří Crha (ODS). 

Náklady spojené s projektem se 
budou pohybovat okolo 50 milionů 
korun.

O špatném technickém stavu kry-
tých lázní svědčí i to, že v tamní po-
silovně spadl v uplynulých dnech 
kousek obložení stropu. Nikdo nebyl 
zraněn, závada byla záhy odstraně-
na. „I proto nechceme opravy tohoto 
zařízení odkládat,“ doplnil Crha.

Ze studie podle něj vyplyne, zda 
je nutné rekonstrukci rozložit do 
více etap. Ať už vedení města vybe-
re spolu s architekty jakoukoli vari-

antu úpravy lázní, v příštím roce se 
počítá s rekonstrukcí vany bazénu 

a sklápěcího dna. Modernizací ale 
projde následně celý objekt. V sou-

vislosti s ní se diskutuje o tom, zda 
by blanenské kryté lázně nemohly 
mít tobogán, jak je tomu napří-
klad v Boskovicích, Kuřimi nebo ve 
Vyškově.

„Samozřejmě to hodně záleží na 
penězích. Například jsme se infor-
movali o situaci ve Vysokém Mýtě, 
kde krytý plavecký bazén přeměnili 
v akvapark a stálo je to sto milionů 
korun. Je otázka, zda by byly bla-
nenské kryté lázně s tobogánem 
dostatečně atraktivní, aby se tato 
investice vyplatila,“ uvedl Crha.

Zdůraznil, že blanenský bazén 
byl již kdysi postavený jako zařízení 
pro plavce a nikoli jako zařízení pro 
relaxaci ve vodě, jak je tomu napří-
klad v Boskovicích. I kdyby se vede-
ní Blanska rozhodlo lázně rozšířit i 
o část s wellness, nebude jej patrně 
kde přistavět.  Martin Jelínek

 Foto sluby-blansko.cz

Velké Opatovice – Hasičská zbroj-
nice ve 14 hod.: Pouťové posezení u 
hasičárny.

KINA
Blansko v 15 hod. V husí kůži.
Blansko v 17.30 hod. Hastrman.
Blansko ve 20 hod. Vadí nevadí.
Boskovice v 17 hod. Pračlověk.
Boskovice v 19.30 hod. Hastrman.

pondělí 23. dubna
AKCE

Blansko – Nemocnice v 7.30 hod.: 
Den melanomu – vyšetření zdarma.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Pozitivně na výchovu II, beseda.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Pa-
vel Kosteč ka – Jak to bylo s Galile-
em, přednáška.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
S Pydlou v zádech, divadelní před-
stavení.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Hastrman.
Blansko ve 20 hod. Vadí nevadí.
Boskovice v 19.30 hod. Ztratili 
jsme Stalina.

Zazní Čechomor 
i Fleret

ŠOŠŮVKA - V neděli 22. dubna 
v 15 hodin se v kulturním domě 
v Šošůvce odehraje tradiční jarní 
koncert Šošůvské scholy, tentokrát 
s názvem „Nekdy sa zastavte“. Zazní 
skladby od kapel Fleret (Zafúkané, 
Na Královej holi, Vojna) a Čechomor 
(Zálinský, Nedověcnosti, Místeč-
ko) i od Vlasty Redla (Smrti, Bože 
můj) a mnoho dalších. Občerstvení 
zajištěno. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude použit na obnovu 
fasády šošůvské kaple.  (mha)

V Borotíně pokřtili 
knihu o historii obce

Děti zavítaly do polštářového 
království

REGION - Dne 19. 3. 2018 se studentky SPgŠ Boskovice z první skupiny 
PVM ze třídy 2. A vydaly do školní družiny ZŠ T.G. Masaryka v Blansku vy-
rábět s žáky prní a druhé třídy modrotisk. 

Po příjezdu jsme se s žáky přivítali a rovnou je rozdělili na čtyři skupi-
ny. Každá skupina dostala rozstříhaný obrázek, ze kterého po poskládání 
vznikl polštář. Žáci se dozvěděli , co vlastně budou vyrábět. Poté si vyslech-
li pohádku o osamělém polštářku. 

Po ní si žáci na 
malý papír potřený 
inkoustem nakres-
lili zmizíkem, co 
by chtěli nakreslit 
na polštář. Během 
vyrábění polštářků 
si každá dvojice 
studentek připra-
vila různá stano-
viště, které mohly 
děti navštívit. Na 
stanovištích luštili 
křížovky, skládali 
pexeso a dokreslo-
vali obrázky. Děti 

byly velmi šikovné, a tak jsme odcházely z družiny spokojeny nejen my, ale 
určitě i děti.  Třída 2.A 

BOROTÍN - Neděle patřila v Bo-
rotíně představení nové knihy o 
historii obce. 

Publikace Dějiny obce Borotín od 
nejstarších dob do roku 1989 au-
tora Michala Schustera je prvním 
knižním zpracováním dějin Borotí-
na na Malé Hané.

Kniha na 342 stranách mapuje 
historii obce Borotín od nejstarších 
archeologických nálezů až po rok 
1989. 

Svým záběrem se přirozeně do-
týká také obcí, které se nacházely 

na území někdejšího borotínského 
panství (Velká a Malá Roudka, Bělá 
u Jevíčka, Skočova Lhota, Stvolová, 
Slatina, Březinka, Korbelova Lhota, 
Želivsko, Horákova Lhota, Rozhra-
ní), ale i dalších okolních obcí. 

Knihu doplňuje velké množství 
obrazového materiálu, poznámko-
vý aparát a soupis použitých pra-
menů a literatury. 

Publikaci vydal Obecní úřad Bo-
rotín za finanční podpory Jihomo-
ravského kraje v nákladu pět set 
kusů.  (hrr), foto Jaroslav Oldřich

Policisté otevřou lidem dveře, pro návštěvníky 
připravili zajímavý program

BLANSKO - Ve středu 25. dubna 
pozvou blanenští policisté veřej-
nost do své budovy v Bezručově 
ulici v Blansku. Bude se tam to-
tiž konat Den otevřených dveří na 
Územním odboru Policie ČR Blan-
sko. Akce odstartuje úderem deváté 
hodiny.

„Asi nejzajímavější a nejpřitaž-
livější program nabídnou krimi-
nalističtí technici, kteří se budou 
prezentovat svou práci přímo na 
simulovaném místě činu. Technici 

například předvedou využití mo-
derních elektronických přístrojů. 
Nevšedním zážitkem může být pro 
některé z příchozích například 
takzvané trojfoto pachatele a dal-
ší věci,“ popsal část připraveného 
programu policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

Zajímavou porci informací nabíd-
nou také dopravní policisté. Vedle 
přehlídky ve službě využívané tech-
niky se budou věnovat novinkám v 
oblasti bezpečnosti silničního pro-

vozu, ať už z obecného hlediska, tak 
i na Blanensku. 

Svou práci přiblíží veřejnosti také 
policisté z obvodního oddělení v 
Blansku. 

„Zajímavá bude rozhodně pře-
hlídka techniky, kterou využívají 
blanenští policisté. Tu si budou 
moci návštěvníci, včetně odborné-
ho komentáře, prohlédnout na par-
kovišti před budovou. Policisté se 
mají opravdu čím pochlubit. Před-
vedou terénní automobily, rychlé 

motocykly či terénní čtyřkolku. Za-
jímavými parametry a vybavením 
upoutají i auta prvosledových hlí-
dek,“ uvedl Malášek. 

Zájemci z řad návštěvníků si bu-
dou moci vyzkoušet fyzické testy, 
které jsou součástí přijímacího ří-
zení k policii. 

Dostanou také od personalistů 
informace o přijímacím řízení jako 
takovém. A budou se moci poměrně 
podrobně seznámit s jednotlivými 
částmi řízení.  (hrr)
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BLANSKO - Probouzení jara a Let 
čmeláka, skladby, které na akorde-
on zahrál Kuba Odehnal ze Základní 
umělecké školy, i slunce za oknem, 
dodaly zahájení výstavy O včelách a 
lidech ten správný nádech. Výstava, 
která se věnuje životu včel, je urče-
ná především dětem a muzeum si 
ji zapůjčilo z muzea v Šumperku. 
Kromě zábavných tematických her 
a fotografií z přírody si návštěvníci 
mohou prohlédnout historické úly i 
potřeby pro včelaře.

Výstava je instalována v malé vý-
stavní síni na blanenském zámku a 
v jejím předsálí. Na souboru panelů 
se návštěvníci seznamují s včelou 
medonosnou. Formou interaktiv-
ních her se především děti dovída-
jí o vývoji a životě včel. Autorkou 
výstavy je Marie Kudelová, která 
výstavu zpracovala pro muzeum 
v Šumperku. Blanenské muzeum 
si panely zapůjčilo a ve spolupráci 
s Ing. Josefem Hanuškou, dlouho-
letým včelařem, doplnilo výstavu 
o historické artefakty z vlastních 
sbírek, informacemi z dobových ka-
talogů a fotografiemi ze života včel.

Včela medonosná je sociální 
hmyz a tvoří společenstva – včel-
stva. Život, sílu i produkci pak může 
do určité míry ovlivnit i včelař. 
V expozici jsou k vidění různé dru-
hy úlů, medomety a další pomůcky, 

které včelařům usnadňují práci se 
včelami. 

„První blanenský včelařský spo-
lek byl založen na počátku 20. sto-
letí a blanenský region se pyšní 
několika významnými osobnostmi, 
které významně ovlivnily historii 
včelařství. Patří mezi ně Libor Mor-
bitzer, František Hanák nebo MUDr. 

František Živanský. V současné 
době na blanenském okrese působí 
asi 1100 včelařů se zhruba deseti 
tisíci včelstvy,“ představil regio-
nální historii pan Hanuška, který 
v současnosti působí jako předseda 
Ústřední kontrolní komise Českého 
svazu včelařů. Upozornil také na 
analogie mezi včelami a lidmi s tím, 
že by se lidstvo mohlo v mnohém 
od včelstev učit. 

Včely byly a jsou velice důležitým 
článkem dnešního světa přírody. 
Bez včel by rostliny nebyly opylo-
vány a nekvetly by. Do úst slavného 
vědce Alberta Einsteina se vklá-
dá varování lidstvu, které říká, že: 
„Až na světě umře poslední včela, 
zbývají lidstvu poslední čtyři roky 
života“. Lidstvo se naučilo starat se 
o tento hmyz tak, aby mohlo těžit 
z jeho pilné práce. Využívá se med, 
vosk, pyl, včelí jed, propolis nebo 

třeba mateří kašička. Péče o včely 
však nepředstavuje jen získávání 
včelích produktů, ale především 
velký obdiv a lásku včelařů k tomu-
to hmyzu. Včelaření se pro mnohé 
stává životním hobby.

„Výstava je svým zpracováním 
určena především dětem, které si 
prostřednictvím zábavných her vy-
zkoušejí různé včelí profese. V rám-
ci včelích společenstev mají včely 
určené role od začátku až do konce 
včelího života a vědí přesně, co mají 
dělat“, představila zpracování vý-
stavy Tereza Chalupová, která vý-
stavu připravila v blanenském mu-
zeu. Děti si z výstavy mohou odnést 
vykrojenou ozdobu z plástve včelí-
ho vosku. V době, kdy se probouzí 
jaro, se výstava hodí k návštěvě jak 
pro školy, tak pro rodiny s dětmi.

Tereza Chalupová
Foto Muzeum Blanenska 

BLANSKO - Dvě stovky plavců 
z osmnácti českých a moravských 
oddílů se sešly v sobotu v blanen-
ské pětadvacítce na osmém ročníku 
obnovené Ceny města Blanska. 

Pořádající blanenský oddíl si na 
mítinku pravidelně připomíná své 
založení v roce 1940. 

Letos tedy blanenské plavání 
oslavilo nepřerušenou sedmdesá-
tou osmou sezónu. 

Oslavy blanenských plavců je-
denáctiletých a starších spočívají 
v bojích o medaile a poháry z hlav-
ní disciplíny, kterou je tradičně 
závod všestrannosti dvoustovka 
polohově. 

Blanenští přidali do svých sbírek 
trofejí z Ceny města Blanska třia-
dvacetdvacet medailí a jeden pohár. 
Jeho držitelem se stal v kategorii 
dorostu a dospělých Jan Vencel. 

Výkon na dvoustovce polohový 
závod sice nebyl osobák, ale stačil 
na absolutní vítězství v kategorii 

open (bez rozdílu věku). Znamená 
to, že bude zapsán na historický 
putovní pohár z roku 1941, kdy byl 
závod založen. 

Je otázkou, jak by do boje o ab-
solutního vítěze zasáhl nejlepší 
domácí junior Milan Kučera, který 
v Blansku chyběl z důvodu spor-
tovní přípravy nejlepších plavců 
Moravy. 

Papírová adeptka na absolutní 
vítězství v kategorii žen Veronika 
Zamazalová nestačila na nečekaně 
dobře připravenou plavkyni z Kro-
měříže sedmnáctiletou Barboru Ka-
hajovou. 

V závěrečných metrech ji před-
stihla i domácí talentovaná junior-
ka Kateřina Demová. 

Stříbrné a bronzové medaile 
z hlavního závodu si odnesli Kate-
řina Demová (stříbro), Veronika Za-
mazalová (bronz), Jan Reka (bronz) 
a Michal Vencel (bronz). V ostat-
ních disciplínách obsadili medai-

lové posty kromě již jmenovaných 
také Barbora Sedláková, Anna Ku-
čerová, Tomáš Jašek, Jáchym Jirků, 

Milan Musil, Radim Švarc a Tomáš 
Chemčuk. 

 Text a foto Věra Vencelová

Obnovená Cena města Blanska 
přivítala na dvě stovky plavců

NÁCHOD, BLANSKO - Ligové 
soutěže kuželkářských družstev 
odehrály minulý víkend svoje po-
slední kolo. 

Blanenské ženy na závěr soutěže 
vysoko zvítězily nad celkem Valaš-
ského Meziříčí a v konečné tabulce 
jim díku tomu patří stříbrná příčka. 
Tu obsadily za neporazitelným tý-
mem Rosic. 

Muži Blanska v posledním kole 
prohráli s B-týmem Husovic a le-
tošní sezónu zakončili na devátém 
místě.

1. liga žen 
Blansko - Valašské Meziříčí 7:1 

(3359:3241). Kalová - Štreitová 
3:1 (589:537), Ptáčková - Čípová 
2:2 (579:549), Nevřivová - Uhříko-
vá 3:1 (527:512), Musilová - Na-
vláčilová 2:2 (561:539), Ševčíková 
- Marančáková 3:1 (620:565), Bu-
ďová - Jandíková 0:4 (483:539).
 1.  Rosice  22  21  1  0  135,5:40,5 43
 2.  Blansko  22  15  0  7  110,0:66,0 30
 3.  Přerov  22  11  4  7  100,0:76,0 26
 4.  Zlín  22  12  1  9  96,0:80,0 25
 5.  Slavia Praha  22  11  3  8  94,0:82,0 25

 6.  Náchod  22  10  3  9  94,5:81,5 23
 7.  Duchcov  22  9  3  10  85,0:91,0 21
 8.  Rokycany  22  9  0  13  79,0:97,0 18
 9.  Konstr. Praha  22  7  2  13  74,0:102,0 16
 10.  Jičín  22  6  3  13  66,5:109,5 15
 11.  Val. Meziříčí  22  6  2  14  71,0:105,0 14
 12.  Žižkov Praha  22  3  2  17  50,5:125,5 8

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

(3326:3296). Žižlavský - Kola-
řík 4:0 (596:529), Hnát - Flek J. 
3:1 (551:549), Košťál - Sehnal 
1:3 (534:562), Vejtasa - Flek R. 
3:1 (555:517), Machálek - Plšek 

1:3 (552:572), Radil - Havíř 1:3 
(538:567).  (les)
 1.  Dačice  22  20 2 0  133,0:43,0 42
 2.  Vyškov  22  18 0 4  123,0:53,0 36
 3.  Přerov  22  14 0 8  108,0:68,0 28
 4.  Chvalíkovice  22  11 2 9  91,0:85,0 24
 5.  MS Brno  22  11 2 9  84,5:91,5 24
 6.  Vracov  22 9 4 9  92,0:84,0 22
 7.  Dubňany  22  11 0  11  85,5:90,5 22
 8.  Husovice B 22  10 1  11  80,0:96,0 21
 9.  Blansko  22 7 1  14  82,0:94,0 15
 10.  Hlubina  22 7 1  14  71,0:105,0 15
 11.  Prostějov  22 6 1  15  71,0:105,0 13
 12.  Opava  22 1 0  21  35,0:141,0 2

Blanenské kuželkářky vybojovaly stříbro

Boskovičtí plavci nezahálí
BOSKOVICE - Boskovický 

oddíl plavání v dubnu neza-
hálí a jeho členové jsou vidět 
v podstatě na všech tradič-
ních závodech.

O mokrého Emana - Pros-
tějovská pětadvacítka hostila 
plavce celé republiky na 8. 
ročníku závodů „O mokrého 
Emana“. Plavci z 38 oddílu, 
ročníků narození 2006 až 
2010, obsadili opravdu každé 
místečko ve zdejším bazénu a ve společnosti vodníka Emana padaly rekor-
dy. Hned o dva rekordy těchto závodů se postaral boskovický jedenáctiletý 
plavec Jáchym Ryšávka, který přepsal tabulky v disciplínách 100 metrů 
motýl a 100 metrů volným způsobem. Na stejně dlouhé trati plavané zna-
kem obsadil první místo a za rekordem zůstal o 0,02 sec. Celkem si tedy 
z Prostějova odvezl tři zlaté medaile. Na nejvyšší stupeň vystoupala také 

osmiletá Kristýna Nezvalová na 50 metrů prsa a znak, v motýlku obsadi-
la druhé místo a volným způsobem třetí. Dvě druhá místa získal Ondřej 
Ščudla (50 metrů motýl a volný způsob). Na stupně vystoupali ještě Nina 
Chlupová, Michal Veselý a Filip Skřička. Výborných výsledků dosáhli také 
Barunka Tlamková, Anička Ryšavá, Anička Šperková, Patrick Müller a Do-
minik Barry.

Cena brněnského draka 2018 - V sobotu 7. dubna se starší plavci od-
dílu SVČ vydali na tradiční Cenu brněnského draka do brněnského pade-
sátimetrového bazénu Za Lužánkami. Pět boskovických plavců - Andrea 
Husovská, Adriana Horňová, Jakub David, Jakub Beneš a Martin Kopáček 
- zde soupeřilo s nejlepšími plavci z celé České republiky. Nejlepšího výko-
nu dosáhl Jakub David, který vytvořil oddílový rekord mužů na 100 metrů 
volným způsobem.

Brněnská šipka 2018 - Dalším závodem nejmladších plavců se stala 
Brněnská šipka, druhý ročník se konal v malém bazénu v Brně na Ponáv-
ce. Závodů se z Boskovic zúčastnila malá skupina začínajících závodníků, 
Ondřej Sýkora, Tomáš Hruda, Jan Bednář, Petr Formánek a Izabela Slámo-
vá. Všichni statečně soupeřili a získali nové zkušenosti a sebevědomí do 
dalších závodů. Nejmladším účastníkem boskovické výpravy byl Honzík 
Bednář, který si v Brně vyplaval dvě medaile.  (les), foto archiv klubu

Muzeum Blanenska připravilo 
novou výstavu O včelách a lidech

V nedělil v odpoledních hodinách se na frekventované křižovatce u hotelu Slavia v Boskovicích při odbočování srazila dvě vozidla.  Nehoda si vyžádala jedno 
zranění. Provoz usměrňovali policisté.  Foto Jaroslav Oldřich
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Řádková inzerce
Prodám velké množství časo-

pisů Amatérské radio - červené, 
modré, Radioamatérský zpravodaj, 
literaturu - knihy silnoproud, sla-
boproud, radio, televize, Qsl lístky 
za spojení po celém světě, dále vět-
ší množství různých knih z mnoha 
oborů, válečné knihy. Prodám za 
slušnou cenu - knihu Dějiny 20. 
století, nová - cena 900 Kč(za pů-
vodní kupní cenu). Vše po dohodě, 
poměrně levně. Benešov u Bosko-
vic.  Tel.: 605 770 674, 

 e-mail: OK2PX@seznam.cz
Koupím motocykl Jawa 250 

Kývačka / Panelka, s platným TP a 
SPZ, cena 20 000Kč (dohoda).

 Tel.: 721 834 173
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
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Boskovické běhy: Celé rodiny 
běží s námi! Již podeváté

BOSKOVICE - Spolek sportuj 
s námi pořádá v úterý 1. května 
2018 již devátý ročník sportovně-
-společenské akce Boskovické běhy, 
jejichž patronkou je starostka měs-
ta Boskovice Hana Nedomová.

Na Masarykově náměstí je opět 
připraven celodenní program pro 
všechny. Na pódiu se jako první 
představí dívčí kapela NELL, ve dvě 
hodiny začíná hlavní koncert sku-
piny YO YO BAND a celý program 
uzavře hudební skupina Karlovy 
hračky.

Soutěžte 
s námi!

Pro devátý ročník připravili pořa-
datelé nový soutěžní projekt – Rodi-
na běží s námi. Soutěž je určena pro 
rodinné soutěžní týmy s nejméně 
tři členy, zastoupené alespoň dvěmi 
věkovými kategoriemi. 
Do této soutěže se mo-
hou zapojit jen běžci 
z REGISTROVANÝCH 
BĚHŮ. Vítězný rodinný 
tým bude vylosován v 
rámci hlavního progra-
mu na Boskovických 
bězích. Partneři soutě-
že - NEWLINE a AUTE-
CO BS Boskovice – při-
pravili velmi hodnotné 
ceny pro celou rodinu. 
Podrobné informace 
k soutěži a přihláška 
jsou na WWW.BOSKO-
VICKEBEHY.COM a na 
FB profilu /Boskovic-
keBehy.

Tradičně bude pro 
zájemce vyhlášena i 
soutěž Tipaři. Úkolem je tipnout co 
nejpřesněji počet běžců, kteří od-
startují do hlavního Běhu za sedmi-
zubým hřebenem. Soutěž probíhá 
na FB profilu Boskovických běhů, 
ale tip se dá zaslat i na e-mail: jaro-
slav.parma@boskovice.cz.

Přijďte se 
obléknout na 
Boskovické 
běhy!

V pátek 20. dubna od 10.00 do 
17.00 a v sobotu 21. dubna od 8.00 
do 12.00 hodin máte jedinečnou 
možnost nakoupit vybrané spor-
tovní oblečení NEWLINE pro celou 
rodinu se slevou 25 - 50 %.

Kde? Bartolini s.r.o., 
budova Krasu, 4. pat-
ro, vstup z ulice Jirás-
kova za prodejnou ko-
berců Trend.

Turisté 
jdou 
s námi!

Již popáté je součás-
tí Boskovických běhů 
i projekt Turisté jdou 
s námi, letos nazvaný 
„Všechny cesty vedou 
na hrad“. Pro získání 
unikátní Absolventské 
vizitky je potřeba ab-
solvovat jednu z na-

bízených tras a získat alespoň dvě 
kontrolní razítka nebo kódy.

Čím dřív se 
přihlásíte, tím 
víc ušetříte

Letošní systém registrací je na-
staven tak, že cena za registraci 
v den závodu je výrazně vyšší, než 
když se přihlásíte on-line před ko-
náním závodu. S registrací tedy ne-
váhejte, ušetříte nejen peníze, ale 
i čas a stres a Boskovické běhy si 
prožijete v klidu a soustředění jen 
na závod.

Přijďte a běhejte – v úterý 
1. května na Masarykově náměstí 
v Boskovicích.
Jaroslav Parma, Sportuj s námi, z.s.

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 

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.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

Kulturní
zařízení

 

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz
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Boskovice uspěly 
v soutěži Zlatý erb

BOSKOVICE - Boskovice uspě-
ly v soutěži internetových stránek 
Zlatý erb. V celostátním kole získaly 
hned dvě ocenění. Město Boskovice 
obsadilo v letošním krajském kole 
Zlatého erbu druhé místo, ale od 
celostátní poroty obdrželo divokou 
kartu a bylo zařazeno do celostátní-
ho kola.

„V kategorii nejlepších webových 
stránek měst získaly Boskovice tře-
tí místo. Navíc získaly Cenu Jana Sa-
vického za nejlepší zvládnutí krité-
ria „povinné informace“ v kategorii 
města,“ popsal mluvčí boskovické 
radnice a webmaster Jaroslav Par-
ma.

Z našeho regionu zabodoval také 
Skrchov. Obec získala třetí místo 
v kategorii Smart City a nejlepší elek-
tronická služba.  Radim Hruška 
 Foto Město Boskovice

Běžecká liga nabírá na tempu, 
závodilo se v Hořicích i Skalici

REGION - Po březnové přestávce 
se v dubnu začínají roztáčet kola 
Okresní běžecké ligy naplno. 

Druhým závodem letošního roč-
níku byla v neděli 8. dubna Hořická 
osmička, v sobotu 14. dubna se vy-
znavači běhu sešli ve Skalici, kde se 
běžel už jednadvacátý ročník Ska-
lické desítky.

Ve Skalici bylo tradičně velké 
množství dětí, současní závodů je i 
Boj o první místo. Do hlavního zá-
vodu připravili pořadatelé novinku, 
kterou byla možnost volby trasy 
(běželo se dvěma směry), na její 
hodnocení je však ještě příliš brzo.

Vítězem závodu se stal Patrik 
Plhoň, nejrychlejší ženou byla vete-
ránka Milada Barešová.

Z výsledků Skalické desítky
Muži: 1. Plhoň Patrik (Elite Sport 

Boskovice), 38:47, 2. Barbořík Jan 
(Elite Sport Max Team Blansko), 
39:00, 3. Karlík Petr (TriSki klub 
Márovky-Blansko), 40:58. Veteráni 
1: 1. Klopec Aleš (Blansko), 39:28, 
2. Šperka Martin (Minerva Boskovi-
ce), 42:16, 3. Škvařil Jan (Blansko), 
43:22. Veteráni 2: 1. Dvořáček Jiří 
(Elite Sport Max Team Blansko), 
39:36, 2. Grün Gustav (AC Okrouh-

lá), 43:14, 3. Sedlák Michal (Lhota 
Rapotina), 46:06. Veteráni 3: 1. 
Nováček Josef (SDH Čučice), 50:21, 
2. Landa Jaroslav (Minerva Bosko-
vice), 52:16, 3. Hrubý Milan (Blan-
sko), 01:30:19. Junioři: 1. Marek 
Samuel (Elite Sport Boskovice), 
21:05, 2. Vybošťok Adam (biatlon 
Blansko), 21:25, 3. Široký Stani-
slav (Blansko), 22:29. Žáci starší: 
1. Nečas Adam (AK Blansko Dvor-
ská), 06:00, 2. Malits Marek (ASK 
Blansko), 06:15, 3. Zourek David 
(Blansko), 06:18. Žáci mladší: 1. 
Zouhar Tadeáš (ACT Lerak Blan-
sko), 04:30, 2. Kroupa Kryštof (AK 
Blansko Dvorská), 04:35, 3. Křivá-
nek Richard (Elite Sport Boskovi-
ce), 04:44.

Ženy: 1. Klepalová Kamila (Pe-
run Team Blansko), 22:38, 2. Ko-
lářová Kateřina (Blansko), 25:13, 
3. Klepalová Vendula (Perun Team 
Blansko), 27:10. Veteránky 1: 1. 
Barešová Milada (Stopa Skalice), 
21:57, 2. Komárková Zdeňka (Ko-
mety Olešnice), 23:00, 3. Libero-
vá Barbora (Boskovice), 30:31,38. 
Veteránky 2: 1. Žákovská Alena 
(Horizont Blansko), 25:40, 2. Su-
chánková Zdenka (Blansko), 25:55, 

Řidič pil 
a potom boural

MILONICE - O příčině večerní ne-
hody na sinici I/43 poblíž Milonic 
měli přivolaní dopravní policisté 
záhy jasno. Sedmadvacetiletý řidič 
osobního automobilu Daewoo tam 
vjel vpravo mimo komunikaci a 
narazil do směrového sloupku, in-
formační tabule a následně ještě do 
vzrostlého stromu. 

„Při nehodě byl mladý řidič zra-
něn a záchranáři jej převezli do ne-
mocnice. Pozitivní dechová zkouš-
ka, šofér nadýchal 1,75 promile, 
naznačila vyšetřujícím policistům 
možnou příčinu nehody. Při havárií 
vznikla na vozidle asi dvacetitisíco-
vá škoda. Ve stejné výši pak i na po-
škozeném značení,“ doplnil policej-
ní mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Motorkář 
nezvládl řízení

VALCHOV - Podvečerní vyjížďka 
na motocyklu na účelové komuni-
kaci ve Valchově skončila pro tři-
advacetiletého motorkáře těžkým 
zranění s řadou zlomenin. 

Motocyklista bez ochranné přilby 
na terénní motorce značky Yamaha 
nezvládl na šotolinové cestě vedou-
cí k lesu řízení a na rovném úseku 
havaroval. 

„Vedle řady zlomenin si způsobil 
i poranění hlavy. Z místa havárie jej 
transportovali záchranáři vrtulní-
kem do nemocnice,“ přidal podrob-
nosti policejní mluvčí Bohumil Ma-
lášek. 

To, zda nebyl mladý řidič v době 
nehody pod vlivem alkoholu, zjistí 
policisté až po rozboru motorká-
řovy krve, jejíž odběr v nemocnici 
nařídili.  (hrr)

Zloděj se 
vloupal do 
domu v Blansku

BLANSKO - Velkou porci šikov-
nosti musel prokázat zatím ne-
známý pachatel, který se vypravil 
do Blanska. Do rodinného domku 
osmadvacetiletého majitele se do-
stal po překonání vstupních dveří, 
aniž by tyto viditelně poškodil. Dům 
prohledal a odcizil dvoje značkové 
hodinky, číšnický flek s osobními 
doklady majitele, malou finanční 
hotovostí a platebními kartami. 
Byly v něm i tankovací karty. 

„V jedné ze zásuvek navíc našel 
odložených více než deset tisíc korun 
v hotovosti. Celková škoda je skoro 
třicet tisíc korun,“ doplnil policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

3. Tesařová Jitka (RBK Blansko), 
29:31. Juniorky: 1. Hošková Justý-
na (Elite Sport Boskovice), 27:19, 2. 
Hrubá Adéla (Brno), 32:39. Žáky-
ně starší: 1. Štoudková Pavla (ASK 
Blansko), 04:14, 2. Kubinová Adéla 
(Elite Sport Boskovice), 05:00, 3. 
Škvařilová Stela (AK Blansko Dvor-
ská), 05:16. Žákyně mladší: 1. Kří-

žová Viktorie (Elite sport Boskovi-
ce), 02:42, 2. Bezdíčková Dominika 
(ASK Blansko), 02:46, 3. Jakusidiso-
vá Veronika (ASK Blansko), 02:51.

Okresní běžecká liga pokračuje 
v pátek 20. dubna Blanenskou de-
sítkou, v úterý 1. května jsou na 
programu Boskovické běhy.
Lubomír Slezák, foto Archiv OBL

KOPANÁ
I. A tř., sk. A
17. kolo: FK Znojmo - Žeb-

ětín 2:0, Kuřim - Novosedly 2:1, Sla-
tina - Zastávka 2:2, Kunštát - Raj-
hradice 4:0, Dobšice - Líšeň B 0:0, 
Miroslav - Start Brno 0:2, Šlapanice 
- Přímětice 3:3.
 1.  Start Brno 16 12 3 1 50:19 39
 2.  Rajhradice 16 10 4 2 36:18 34
 3.  Kuřim 16 10 1 5 34:17 31
 4.  Kunštát 17 8 5 4 37:30 29
 5.  Líšeň B 17 7 6 4 33:17 27
 6.  Přímětice 16 6 7 3 28:26 25
 7.  Žebětín 17 7 2 8 36:33 23
 8.  Dobšice 16 5 6 5 27:31 21
 9.  Zastávka 17 5 3 9 29:33 18
 10.  Znojmo 17 4 5 8 22:35 17
 11.  Novosedly 17 5 2 10 23:39 17
 12.  Slatina 16 3 5 8 22:36 14
 13.  Miroslav 16 4 2 10 21:39 14
 14.  Šlapanice 16 1 5 10 14:39 8

I. B tř., sk. A
17. kolo: Pačlavice-Dětkovice 

- Lipovec 2:2, Jedovnice - Sobě-
šice 1:3, Slavkov u Brna - Podolí 
u Brna 1:2, Vilémovice - Rájec-
-Jestřebí 4:0, Čebín - Medlánky 1:1, 
Babice nad Svitavou - Kobeřice 1:4, 
Vysočany - Křenovice 3:4.

 1.  Pačlavice 16 9 5 2 38:14 32
 2.  Vilémovice 17 9 5 3 42:24 32
 3.  Rájec-Jestřebí 16 10 1 5 35:28 31
 4.  Kobeřice 16 8 3 5 34:24 27
 5.  Babice 16 8 1 7 30:30 25
 6.  Křenovice 17 7 3 7 40:42 24
 7.  Čebín 16 6 5 5 26:24 23
 8.  Medlánky 16 6 4 6 23:27 22
 9.  Soběšice 16 6 2 8 32:32 20
 10.  Podolí 17 6 2 9 31:37 20
 11.  Vysočany 17 6 2 9 36:50 20
 12.  Lipovec 16 5 4 7 26:29 19
 13.  Slavkov 16 3 5 8 26:38 14
 14.  Jedovnice 16 2 4 10 22:42 10

Okresní přebor
17. kolo: Sloup - Boskovi-

ce B 2:2, Ráječko B - Rudice 1:0, 
Olešnice - Lipůvka 2:1, Bořitov - 
Olomučany 1:1, Adamov - Letovice 
0:1, Černá Hora - Skalice nad Svita-
vou 5:1, Šošůvka - Doubravice nad 
Svitavou3:0.
 1.  Černá Hora 16 14 0 2 55:20 42
 2.  Boskovice B 16 11 3 2 48:27 36
 3.  Olešnice 17 11 1 5 49:32 34
 4.  Olomučany 16 9 3 4 43:34 30
 5.  Rudice 17 9 2 6 42:25 29
 6.  Skalice 16 8 0 8 53:46 24
 7.  Letovice 16 8 0 8 32:37 24
 8.  Ráječko B 16 7 0 9 35:39 21
 9.  Bořitov 16 6 2 8 31:37 20
 10.  Šošůvka 16 6 2 8 34:56 20

 11.  Adamov 16 4 3 9 33:47 15
 12.  Sloup 16 4 2 10 28:46 14
 13.  Doubravice 16 3 2 11 20:34 11
 14.  Lipůvka 16 3 0 13 35:58 9

III. třída
17. kolo: Kunštát B - Koře-

nec 4:1, Cetkovice - Lažany 2:0, Kní-
nice - Vavřinec 2:5, Benešov - Ráječ-
ko C 7:2, Velké Opatovice - Vrano-
vá 5:0, Kotvrdovice - Drnovice 1:3, 
Vísky - Ostrov u Macochy 4:3.
 1.  Drnovice 17 11 2 4 61:23 35
 2.  V. Opatovice 16 11 0 5 66:29 33
 3.  Vísky 16 10 2 4 41:26 32
 4.  Benešov 16 7 5 4 40:42 26
 5.  Cetkovice 17 8 2 7 35:39 26
 6.  Kunštát B 17 6 5 6 34:39 23
 7.  Vavřinec 16 6 4 6 35:41 22
 8.  Lažany 16 6 4 6 25:31 22
 9.  Knínice 17 6 3 8 43:48 21
 10.  Ráječko C 17 6 2 9 41:43 20
 11.  Vranová 17 5 4 8 42:49 19
 12.  Ostrov 17 5 3 9 45:57 18
 13.  Kotvrdovice 16 5 3 8 25:40 18
 14.  Kořenec 17 4 1 12 26:52 13

IV. třída
15. kolo: Vilémovice B - Skalice 

nad Svitavou B 4:3, Vísky B - Vavři-
nec B 1:3, Velké Opatovice B - Vodě-
rady 4:1, Svitávka - Doubravice nad 
Svitavou B 0:0.

 1.  Letovice B 10 6 3 1 36:12 21
 2.  Svitávka 11 6 3 2 31:13 21
 3.  Skalice B 11 6 2 3 37:20 20
 4.  Vavřinec B 12 6 2 4 21:30 20
 5.  Lažánky 11 5 2 4 25:29 17
 6.  Vilémovice B 11 4 2 5 27:31 14
 7.  Doubravice B 10 3 4 3 21:20 13
 8.  Voděrady 10 3 2 5 23:32 11
 9.  V. Opatovice B 11 3 2 6 18:28 11
 10.  Vísky B 11 0 2 9 13:37 2

Kam za 
sportem

ATLETIKA
20. 4., 17 h Blanenská desítka na 

dráze.

BASEBALL
20. 4., 19 h Blansko - Hroši Brno. 
22. 4., 14 h Blansko - Eagles Pra-

ha, extraliga.

KOPANÁ
21. 4., 16 h Lipovec - Čebín, Rá-

jec-Jestřebí - Pačlavice-Dětkovice, 
I. B, sk. A.

VOLEJBAL
21. 4., 10 + 13 h Boskovice - Rá-

jec-Jestřebí, KP II mužů.

Když dva dělají totéž, není to totéž…
Zpívání, zpívání všechny smutky 

zahání, zpívání, zpívání je lék – si 
notuje nejeden malý nadějný zpě-
váček již od raných let. I tak se stalo, 
že mladé ctižádostivé dívce se zpěv 
stal osudným a dokázala ho po-
sléze skloubit s posláním neméně 
úctyhodným. Protože nelehká pe-
dagogická profese, láska k hudbě a 
písničky všeho druhu se daří spojit 
v jedno samozřejmě jen tomu, kdo o 
to usiluje a má cíl. Právě návštěvníci 
koncertu Proměny Hany Korčákové 
se o tom mohli přesvědčit na vlastní 
oči i uši.

S láskou
Základním pravidlem je vše, co 

máme rádi, dělat s láskou. Potom je 
každý, byť jen malý úspěch radostí a 
zdvojnásoben je, máme-li ho s kým 
sdílet. O tom by mohli vyprávět žáci a 
žákyně paní učitelky ze ZUŠ Jedovni-
ce, kterou láska k hudbě, písničkám, 
dětem a umění přivedla do kouzel-
ného světa. Ten se ale otevírá pouze 
tomu, kdo touží něco dokázat, je pil-
ný, trpělivý a nevzdává se při prvních 
nezdarech. Není tedy samozřejmostí 
sbírat první místa v pěveckých sou-
těžích, vystupovat v rádiu či vycho-
vávat mladé umělce a podporovat je 
v jejich snažení. Takové úspěchy jsou 
nejenom chvályhodné, ale jsou jen 
jedním malým střípkem ve velké mo-
zaice aktivit Hany Korčákové.

Dárek 
k narozeninám

Kytice z nádherných písní a skla-
deb v jejím podání, ale i za přispění 
spoluúčinkujících kolegů z branže, 
žáků a hostů byla tím nejkrásněj-
ším dárkem pro oslavenkyni, bez 
níž by ovšem tento pugét zcela jis-
tě světlo světa nespatřil. Protože 
seskupit tolik muzikálních nadšen-
ců, secvičit repertoár, naplánovat, 
zorganizovat a uvést před plným 
sálem posluchačů, to chce notnou 
dávku energie a pořádnou odvahu. 
Ve světlech reflektorů, za podpory 

sponzorů a očekávání všech dychti-
vých posluchačů se roztočil kolotoč 
plný evergreenů a melodií, tu a tam 
někomu věnovaných. Pódium ožilo 
nejenom za doprovodu skvělého Big 
Bandu, tu naopak ztichlo při nád-
herně čistém pěveckém provedení 
a capella lidových písní a spirituá-
lů. Vypočítávat všechny účinkující, 
autory a názvy skladeb, proměny 
nejenom módní, ale i perličky z ži-
votní štace hlavní protagonistky by 
bylo zbytečné – konečně, kdo seděl 
v sále, tak ví o čem je řeč. Koncert 
zdánlivě bez konce však zcela při-
rozeně vygradoval – v samém závě-
ru nechyběl upřímný obdiv, přání i 
poděkování paní Haně Korčákové 
za překrásný zážitek, za kterým se 
skrývala spousta let dřiny a neko-
nečné mravenčí práce. Není a neby-
lo potřeba slovíček chvály, bezpo-
čet gratulantů, překrásných kytic a 
darů jsou toho důkazem. Pro umě-
ní, radost a úsměv je potřeba přidat 
ruku k dílu, protože svět s nimi je 
krásnější a veselejší. Takže nezbývá 
než vyslovit za všechny ještě jedno 
a poslední Díky. A k němu hodně 
štěstí, elánu, nadšení, energie a ná-
padů do dalších let, paní učitelko… 

P.S. A pak že kultura v Blansku 
není! Pravdou je, že kdo chce, cestu 
k ní i za ní si najde. A ještě jedna vý-
znamná maličkost - všichni máme 
stejné možnosti a dveře otevřené 
dokořán. Tak jen houšť a větší kap-
ky!  Irena Čepová

 Foto Ladislav Král
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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

BOSKOVICKÉ BĚHY
čtěte na str. 3

CHÁTRAJÍCÍ BAZÉN
čtěte na str. 5

FOTBALOVÝ SERVIS
čtěte na str. 11 a 12

Motorkáři vyrazili do 
terénu a bourají
Těžkým zraněním s řadou zlomenin skončila pro mladého motorkáře 
projížďka ve Valchově. Do nemocnice ho musel transportovat 
vrtulník.  Více na straně 2

 Foto HZS JmK
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Fotbalisté Ráječka stále neztratili 
ani bod, Boskovice remizovaly

REGION - Ve fotbalové divizi D 
měl minulý víkend celek Blanska 
volno, neboť měl hrát s týmem Tiš-
nova, který však ze soutěže odstou-
pil.

V krajském přeboru Boskovice 
hostily Rousínov, do Ráječka přijel 
tým Bystrce.

Krajský přebor
V podzimní části rozehrané fot-

balové sezóny Boskovice prohrály 
v Rousínově 1:3 a tak chtěly nejen 
soupeři porážku vrátit, ale také na-
pravit špatný výkon na hřišti Mo-
ravské Slavie. 

21. kolo: Boskovice - Rousínov 
1:1 (0:1), 90. Daněk - 29. Divácký.

Boskovice: Klimeš - Černý, Da-
něk, Preč, Müller, Horák, Živný (46. 
Hlaváček), Daněk, Havlíček, Martí-
nek, Novák (72. Fiala), Stara (75. 
Dračka).

V prvních patnácti minutách se 
na hostující branku valil útok za 
útokem, domácí celek předváděl 
fotbal vysoké úrovně, ale střeleckou 
mušku měli jeho hráči vychýlenou. 

A tak ve vyložených šancích ne-
trefili Novák ani Stara, ani další 
příležitosti Boskovicím branku ne-
přinesly. 

Po čtvrthodině hry to začalo vy-
padat, že domácímu celku došly 
síly a iniciativu postupně přebral 
Rousínov. A po brejku ve 29. minutě 
se radoval z vedoucí branky, když 
Divácký obešel i vyběhnutého Kli-
meše a do prázdné branky skóroval.

Také necelých třicet minut druhé 
půle patřilo hostům, jejich tlaku ale 
dokázal domácí celek odolat. V 72. 
minutě byl po druhé žluté kartě 
vyloučen Mrnuštík a Boskovice do-
kázaly přesilovku využít. Pět minut 
před koncem zvonila tyč hostující 
branky a v předposlední minutě se 
po rychlé akci trefil Daněk. A tak 
Boskovice bod získaly a Rousínov 
dva body ztratil.

Ani celek Ráječka nedokázal 
v podzimní části svého nedělního 
soupeře porazit, když v 94. minutě 
inkasoval branku na 1:2. V neděli 
však pokračoval v jarních skvělých 
výkonech a ve šlágru kola ve dru-
hém poločase rozhodl o svém vítěz-
ství.

Ráječko - Bystrc 3:0 (0:1), 33. 
Voda, 53. a 73. Keprt D., 88. Sych-
ra.

Ráječko: Němeček - Keprt R. (85. 
Sychra), Müller, Sedlák, Gremmel 
(88. Pernica), Keprt D. (82. Horák), 
Sedláček, Zeman (90. Mizerniuc), 

Horáček, Lidmila, Voda (76. Se-
hnal).

I když tomu výsledek nenasvěd-
čuje, hosté měli v podstatě v celém 
utkání více ze hry. Jejich šance ale 
končily buďto nepřesným zakonče-
ním nebo dobrým výkonem domá-
cího brankáře. A tak se brankově 
vše podstatné odehrálo na druhé 
straně. 

V 50. minutě se po rohovém kopu 
prosadil geniálním lobem z hranice 
velkého vápna Gremmel a poslal 
Ráječko do vedení, v 64. minutě 
neudržel hostující brankář míč po 
střele ze standardní situace a Sed-
láček zblízka dorážel do prázdné 
brány. 

V 80. minutě po dlouhém výkopu 
domácího brankáře propadl míč až 
za hostující obranu a Gryc musel 
v pokutovém území zatáhnout za 
záchrannou brzdu. Vzápětí viděl 
červenou kartu a Sedlák z pokuto-
vého kopu uzavřel skóre nedělního 
utkání.

Tým Ráječka tak má ze čtyř ode-
hraných jarních kol 12 bodů a skóre 
10:1.

Další výsledky 21. kola: Sparta 
Brno - Mutěnice 1:1, Ivančice - Ve-
selí nad Moravou 0:0, Svratka Brno 
- Bučovice 3:2, Vojkovice - Bohu-
nice 2:2, Lanžhot - Bosonohy 4:0, 
Moravský Krumlov - Moravská Sla-
via 0:2.
 1.  Lanžhot 18 14 3 1 45:7 45
 2.  Ráječko 19 12 3 4 52:23 39
 3.  Bystrc 18 10 5 3 38:29 35
 4.  Bohunice 18 10 4 4 43:24 34
 5.  Svratka Brno 19 9 5 5 44:28 32
 6.  Mutěnice 19 8 6 5 33:19 30
 7.  Sparta Brno 19 8 6 5 36:33 30
 8.  Boskovice 19 8 4 7 33:31 28
 9.  Rousínov 18 8 1 9 36:38 25
 10.  M. Krumlov 19 6 6 7 33:37 24
 11.  Vojkovice 19 6 3 10 29:45 21
 12.  Ivančice 19 5 4 10 31:34 19
 13.  Bosonohy 19 5 3 11 33:46 18
 14.  Veselí n. M. 19 4 3 12 28:49 15
 15.  M. Slavia 19 4 1 14 18:61 13
 16.  Bučovice 19 2 5 12 13:41 11

V sobotu 21. dubna jede Ráječko 
do Bosonoh a Boskovice zavítají do 
Bučovic. 

Ve stejný den pak hraje divizní 
Blansko v Bzenci. 

 Text a foto Lubomír Slezák

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

V Sokolské ulici 
v Boskovicích 
se platit za 
parkování 
nebude

BOSKOVICE - Odbor správy ma-
jetku boskovické radnice prově-
řoval možnost dalšího placeného 
stání na území města. 

Řidiči by podle vedení města 
měli platit za parkování v Sokolské 
ulici, konkrétně v úseku u Pivotéky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
krajskou silnici muselo město po-
žádat o stanovisko krajské správy 
a údržby silnic (SÚS JmK). Výsled-
kem šetření na místě je fakt, že 
placené stání ve zmíněném úseku 
nepřichází v úvahu.

„SÚS JmK nesouhlasí s vybírá-
ním parkovného na státní komuni-
kaci II/374, která je v jejich sprá-
vě a pro Policii ČR je z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu 
nepřijatelné vyhrazení zpoplatně-
ného parkování na tranzitní silnici 
II/374, která je páteřní komunika-
cí města,“ popsal výsledku šetření 
mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma.  (hrr)

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
18. kolo: 21. 4., 13:45 h Letovice 

- Ráječko B, 16 h Rudice - Šošůvka. 
22. 4., 16 h Skalice - Bořitov, Olo-

mučany - Sloup, Lipůvka - Adamov, 
Doubravice - Černá Hora, Boskovi-
ce B - Olešnice.

III. TŘÍDA
18. kolo: 21. 4., 14 h Vavřinec 

- Velké Opatovice, 16 h Ostrov u 
Macochy- Knínice, Drnovice - Kun-
štát B. 

22. 4., 16 h Kořenec - Cetkovice, 
Lažany - Benešov, Ráječko C - Vísky, 
Vranová - Kotvrdovice.

IV. TŘÍDA
16. kolo: 21. 4., 16 h Letovice B 

- Svitávka, 17 h Vavřinec B - Velké 
Opatovice B. 

22. 4., 13:30 h Doubravice nad 
Svitavou B - Vilémovice B, Skalice 
nad Svitavou B - Vísky B, 16 h Vo-
děrady - Lažánky.


