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Boskovice - Spolu s Boskovic-
kou spojkou se bude stavět také 
nová silnice na Blansko. Přeložka 
komunikace bude v režii Jiho-
moravského kraje. Stejně jako 
na novou železnici by i na silni-
ci měly přispět fondy 
Evropské unie. 

Příprava stavby 
nové spojnice Bos-
kovic s Blanskem 
několik let stála. 
Jihomoravský kraj 
ji zastavil po té, co 
stát uložil k ledu Boskovickou 
spojku. Poslední měsíce ale stav-
bu železnice výrazně posunuly 
a hejtmanství oprášilo přeložku 
silnice II/374. 

„Rada Jihomoravského kraje 
by měla v příštích týdnech pro-
jednat investiční záměr této pře-
ložky. Záměr je rovněž uveden 
mezi akcemi vhodnými pro fi nan-
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Odsoudili mě za to, co jsem neudělal, říká muž
Blansko - Už více než dva 

roky se snaží Drahoslav Krejčí 
z Blanska dokázat, že neprovedl 
to, za co dostal od blanenského 
soudu podmínku na dva roky. 
Během té doby našel údajného 
pachatele a usiloval o obnovení 
procesu. To se mu letos poved-
lo.

V únoru loňského roku si od 
blanenského soudu vyslechl roz-
sudek, podle kterého je vinen 
z přečinu krádeže a neoprávně-
ného opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku. 

Kraj připravuje 
stavbu nové silnice 

z Boskovic do Blanska

Filmová premiéra
Tadeáš Daněk 
natočil ilm Napiš 
to! se známým 
hercem Jiřím 
Lábusem.

Více na straně 2

Hazard v Blansku
Videoloterijní 
terminály 
v hernách 
nahradily 
kvízomaty.

Více na straně 4

Jarní úklid
Dobrovolníci 
posbírali o víkendu 
odpadky kolem 
přehrady 
Křetínky.

Více na straně 5

Zahájení sezóny. Města Blansko a Boskovice spolu s Pivovarem Černá Hora v neděli společně zahájila letoš-
ní turis  ckou sezónu. Začátek jako tradičně doprovázel pokus o český rekord, tentokrát v počtu lidí, kteří 
absolvovali hřebenovou túru. Více na str. 3 a www.zrcadlo.net.  Foto Michal Záboj
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Lipovec - Vítězství v soutěži 
Nejlépe opravená památka Jiho-
moravského kraje putuje na Bla-
nensko. V kategorii velkých staveb 
obsadil první místo kostel Narození 
Panny Marie v Lipovci.

V soutěži se hlasovalo prostřed-
nictvím SMS zpráv. Lipovecký 
kostel jich během necelého měsíce 
dostal 1 304. Pro srovnání druhý 
dům ve Znojmě nashromáždil asi 
o polovinu méně.

„Za celou farnost jsem rád, že 
to takhle dopadlo. Farníkům jsem 
říkal, že by bylo dobré, aby kos-
tel v soutěži podpořili a také jsem 
oslovil známé,“ reagoval lipovecký 

farář Pavel Kuchyňa po skončení 
hlasování. 

Kostel Narození Panny Marie 
v poslední době získal novou fasá-
du a opravy se dočkala také někte-
rá okna. Vchodové dveře dostaly 
nový nátěr. S vítezstvím v soutěži 
je spojena odměna 150 tisíc korun. 
Lipovecká farnost peníze věnuje na 
další opravy církevní památky. 

„Potřebujeme ještě udělat odvod-
nění a odvlhčení celého presbytá-
řem. Rozpočet oprav je asi 450 tisíc 
korun, takže budeme muset dodat 
část ze svých zdrojů a požádáme také 
o dotaci,“ dodal Pavel Kuchyňa.

V soutěži Nejlépe opravená 

památka Jihomoravského kraje 
se utkalo devětadvacet menších 
i větších staveb a výtvarných děl, 
z nichž osm bylo z regionu Blanen-
ska a Boskovicka. 

V kategorii velkých staveb sou-
těžil boskovický zámek a zámecká 
jízdárna, z Rájce-Jestřebí socha 
svatého Floriána a kaple a kříž 
v místní části Karolín. V soutěži 
se o hlasy ucházel i objekt Seník 
v areálu Švýcárny u Adamova, 
budova radnice v Blansku a tyčo-
vé zvony v českobratrském koste-
le ve Vanovicích. Kromě kostela 
v  Lipovci ale jiní zástupci regionu 
v hlasování neuspěly.  (moj)

Lipovecký kostel vyhrál v soutěži 
o nejlépe opravenou památku

Na hřebenovou túru se vydal 
rekordní počet turistů

cování z IROP v tomto progra-
movém období evropské unie,“ 
uvedla na dotaz Zrcadla mluvčí 
jihomoravského krajského úřadu 
Denisa Kapitančiková.

Zatím silnice do Blanska na 
konci Boskovic dvakrát překo-
nává koleje. Nová komunikace 

se kolejím úplně vyhne. Povede 
podél nového železničního náspu 
a napojí se stávající silnici na Lho-
tu Rapotinu. Se stavbou obchvatu 
této obce se v této fázi nepočítá.

„Uvedená přeložka v délce 
přibližně jeden kilometr slouží 
k uvolnění trasy silnice pro těleso 
dráhy a k odstranění dvou sou-
sledných přejezdů a úpravě napo-

jení silnice III. třídy. To povede ke 
zrychlení a zvýšení bezpečnosti,“ 
podotkla Kapitančiková. 

Obě stavby, tedy silnice i Bos-
kovické spojky podle ní musejí 
probíhat souběžně. Termín zahá-
jení prací bude záležet na dohodě 
a koordinaci mezi Jihomoravským 

krajem a Správou 
železniční dopravní 
cesty (SŽDC).

Centrální komise 
ministerstva dopra-
vy už před časem 
vybrala jednu z vari-
ant trasy Boskovické 

spojky. Stavět by se mohlo začít 
stavět do tří let. 

„Nyní je třeba vypracovat doku-
mentaci k územnímu rozhodnutí 
a to následně získat. Věříme, že 
se podaří všechny přípravné pro-
cesy zvládnout a stavbu zahájit 
ještě v roce 2018,“ uvedl mluvčí 
SŽDC Jakub Ptačinský. 

 Pokračování na str. 2

Jihomoravští radní by měli v příštích 
týdnech projednat investiční záměr 
přeložky této silnice. 

 Denisa Kapitančiková, mluvčí krajského úřadu

Okres Blansko má třetí 
nejnižší nezaměstnanost 

na jižní Moravě
Region - Na Blanensku a Boskovicku v březnu ubylo lidí bez práce. 

Za poklesem stojí především začátek sezónních prací. Nezaměstna-
nost se ale snížila v celé republice a má klesat i v dalších měsících.

Úřad práce v regionu evidoval ke konci března asi 4 800 uchazečů 
o zaměstnání, což je přibližně o dvě stovky méně než v únoru. Podíl 
nezaměstnanosti tak klesl o tři desetiny bodu na 6,5 procenta a po 
okresech Vyškov (5,7) a Brno-venkov (6,1) je třetí nejnižší na jižní 
Moravě.

„Situaci na trhu práce ovlivňuje rozjezd sezónních prací především 
ve stavebnictví a zemědělství, dále pak v lesnictví, těžbě, potravinář-
ství či turistickém ruchu. Pozitivně se na vývoji podepisuje také širo-
ká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se hlavně o veřejně prospěš-
né práce a společensky účelná pracovní místa,“ vysvětlila Kateřina 
Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce České republiky.

 Pokračování na str. 2

V březnu 2013 totiž podle soudu 
našel kabelku své známé, ze kte-
ré ukradl platební karty a vybral 
dvacet tisíc korun. 

I když Drahoslav Krejčí pou-
kazoval na to, že na kamerovém 
záznamu u bankomatu není on 
a žádal znalecký posudek a pří-
padnou rekonstrukci, neuspěl. 
Soudu stačilo, že ho poškozená 
na záznamu poznala. Potvrzením 
původního rozsudku pak skonči-
lo i odvolání u brněnského kraj-
ského soudu. 

Co se tedy před dvěma roky 
stalo? „Se svou kamarádkou 
jsem šel do restaurace Velvet v 
Blansku, kde jsme si sedli a dali 
pivo. Během dalších asi deseti 
minut přišel kamarád, který si 
za námi přisedl a popíjeli jsme 

společně. Bavili jsme se a já asi 
o půl jedné odešel a oni tam ještě 
zůstali. Druhý den mě pak známá 
volala, že prý spala v autě před 
Velvetem a nemá kabelku. Z pla-
tebních karet ale mezi tím někdo 
stačil vybrat dvacet tisíc korun. 
Všechno se změnilo, když mě 
poznala na kamerovém záznamu 
z bankomatu, kde se nějaký muž 
v kapuci pokoušel z kradené kar-
ty vybrat peníze,“ popisuje Dra-
hoslav Krejčí.

Došlo tedy na soud, kterému 
stačil fakt, že poškozená Dra-
hoslava Krejčíře poznala. Soud 
také zamítl žádost obhajoby na 
provedení vyšetřovacího poku-
su a přizvání znalce, který by 
posoudil podobu muže z kame-
rového záznamu a obviněného. 

Podle rozsudku, který má redak-
ce Zrcadla k dispozici, by toto 
doplněné dokazování jen neú-
měrně prodlužovalo řízení, aniž 
by z hlediska prokázání skutko-
vého stavu věci mělo zásadní 
význam.

S tím ale Drahoslav Krejčí 
nesouhlasí a naopak tvrdí, že 
porovnání jeho podoby s mužem 
z kamerového záznamu, je pro 
případ stěžejní. I proto se proti 
rozsudku odvolal. Po zamítnutí 
odvolání se rozhodl pustit do pát-
rání na vlastní pěst. Za pomoci 
kamaráda se mu nakonec poda-
řilo najít údajného pachatele. O 
jeho snaze informoval i publi-
cistický pořad TV Prima Očima 
Josefa Klímy (24. 2. 2015).

 Pokračování na str. 2

Cizinci ukradl 
peníze a pas
Blansko - Blanenští policisté 

vyšetřují krádež v pánské šatně 
jedné z blanenských stavebních 
fi rem. 

Neznámý pachatel tam vykradl 
skříňku, kde měl své věci uscho-
vané sedmačtyřicetiletý Molda-
van. 

„Zloděj mu odcizil hotovost 
v české i v evropské měně a také 
cestovní pas, moldavský občan-
ský průkaz a mobilní telefon. 
Cizinci tak způsobil škodu více 
než čtyřicet tisíc korun,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. 

Po dopadení hrozí pachateli 
popsané krádeže až dvouletý trest 
odnětí svobody. (moj) 

Drahoslav Krejčí.  Foto Radim HruškaDrahoslav Krejčí.  Foto Radim Hruška
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V kině se promítaly filmy 
nadějných mladých tvůrců

K
VELKÉ OPATOVICE - Vykáceli mu les. O dřevo za pětačtyři-

cet tisíc korun přišel šedesátiletý muž z Blanska. Neznámý pachatel 
je vykácel v jeho lese nedaleko Velkých Opatovic. Stromy zmizely z 
porostu na ploše dvou čtverečních kilometrů. Po pachateli teď pátrá 
policie, po dopadení mu hrozí a až dva roky vězení.

LETOVICE - Z garáže zmizel nakladač. Z garáže letovické sta-
vebních fi rmy se ztratil smykový nakladač v hodnotě skoro půl milionu 
korun. Zloději v sobotu v noci nejprve vypáčili vrata a malý bagr si pak 
odvezli nákladním autem. Za trestný čin krádeže pachatelům hrozí až 
pět let za mřížemi. 

SPEŠOV – Sprejer poničil koupaliště. Zatím neznámý sprejer si 
ke svým malůvkám vybral budovu na koupališti ve Spešově. Na něko-
lika metrech čtverečních nastříkal černý nečitelný nápis. Obci, která je 
vlastníkem koupaliště, tak pachatel způsobil škodu asi pětadvacet tisíc 
korun. Teď mu hrozí až jeden rok vězení. 

BLANSKO - Pro oplatky s páčidlem. Blanenští policisté aktuálně 
řeší kuriózní případ vloupání do rekreační chaty na předměstí, kde zřej-
mě vyhladovělý zloděj ukradl pouze jedny sušenky v hodnotě třiceti 
korun. Aby se ke své kalorické kořisti dostal, musel vypáčit uzamknuté 
vstupní dveře. Paradoxně tak pachatel doposud neznámé identity maji-
teli nemovitosti způsobil poničením zámku a dveří podstatně vyšší ško-
du, než kterou napáchal samotnou krádeží oplatků. Odhad minimálních 
nákladů spojených s opravou vchodu se totiž pohybuje kolem jednoho 
tisíce korun. Troufalec se však svým jednáním dopustil i trestného činu 
porušování domovní svobody. Pokud bude dopaden, může strávit až 
dva roky za mřížemi.

LETOVICE - Řídil pod vlivem alkoholu. Hlídka dopravních poli-
cistů zastavila v Letovicích devětatřicetiletého šoféra, který se neroz-
pakoval usednout za volant svého vozu notně opilý. Přístroj detekující 
množství alkoholu v těle totiž při následné dechové zkoušce opakovaně 
ukázal hodnoty o tři desetiny převyšující dvě promile. Na provinilco-
vo doznání, že jde o dozvuky velikonočních tradic spojených s hojným 
popíjením slivovice, nemůže být samozřejmě brán žádný zřetel. Pro své 
nezodpovědné chování, které mohlo někoho stát zdraví či život, se teď 
bude zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Aktuálně mu tak hrozí až jeden rok strávený ve vězení.  (moj, hrr)

A  D

Blansko - Premiéra fi lmu Napiš 
to! studenta Tadeáše Daňka a jeho 
přátel se v neděli uskutečnila v 
blanenském kině. Diváci mohli 
zdarma zhlédnout i čtyři krátko-
metrážní fi lmy od dalších místních 
tvůrců. 

Třicetiminutový fi lm Napišto! 
popisuje, co vše je dvaadvacetile-
tý novinář Lukáš Veverka píšící do 
regionálních novin schopen udělat 
pro to, aby se dostal do pražské 
redakce a zajistil si tak dobrou 
kariéru. Nejen, že falšuje událos-
ti, o nichž pak sám píše, ale také 
dokáže zabít svého kolegu, který 
je na stopě k jeho odhalení. „V 
šestnácti jsem začínal podobně 
jako hlavní hrdina fi lmu v regio-
nálních novinách a nebavilo mě 
psát o opravách silnic a novoro-
zených dětech. Přemýšlel jsem, 
jak bych se mohl prosadit a to je 
námětem fi lmu,“ popsal Tadeáš 
Daněk, režisér dramatu.

Mladý žurnalista v podání diva-
delního i fi lmového herce Vladimí-
ra Polívky se do vysněné redakce 
díky podvodům dostává, ale šťast-
ného konce se nedočká. Později 
páchá sebevraždu, o níž ještě před 
tím napíše svůj poslední článek. Z 
námětu na senzačního sólokapra 
se raduje především pražský šéf-
redaktor, kterého si zahrál známý 
český herec Jiří Lábus, jenž je 
podle slov Daňka jeden z nejlep-
ších českých herců. „Již při psaní 
scénáře jsem v roli bezpáteřního 
novináře viděl pana Jiřího Lábuse. 
Když si přečetl scénář, řekl, že do 
toho půjde. Je skvělý člověk, který 
rád a ochotně pomáhá studentům,“ 
svěřil se Daněk.

Tým. Zleva Jakub Nedoma, Mar  n Babáš, Honza Hilfed, Tadeáš Daněk a Jan Kolář.  Foto Jiří NečasTým. Zleva Jakub Nedoma, Mar  n Babáš, Honza Hilfed, Tadeáš Daněk a Jan Kolář.  Foto Jiří Nečas

Během večera se o krátkou 
zábavu postaral biketrialista Va-
šek Kolář, který na dobrovolní-
cích z publika předvedl několik 
triků. Návštěvníci si mohli k pro-
mítání zajít i pro pivo zdarma.

„Film se mi líbil, jeho obsah byl 
velice zvláštní a scénář dost nápa-
ditý. To, co je napsáno v novi-
nách, neberu jako absolutní fakt. 
Film poukázal na něco, co je pod-
le mě trochu pravdivé, ale moc se 
o tom nemluví,“ okomentovala 
snímek Tadeáše Daňka návštěv-
nice kina Monika Hrnčířová.

Daněk si se spolutvůrci fi lmu 
připravil i menší legraci v podo-
bě zlaté sošky pro Radka Musila, 

který blanenským tvůrcům často 
vypomáhá jako herec. Kromě fi l-
mu Napišto! si zahrál i ve sním-
ku Kašlu na to od audiovizuální 
produkce Little cube. Právě tento 
sedmiminutový snímek vyhrál 
předloni cenu pro nejlepší dílo 
v soutěži 48 Hour Film Project 
v Praze. 

„Smyslem projektu je do osm-
ačtyřiceti hodin od vylosování 
námětu odevzdat hotový krátký 
fi lm,“ vysvětlil spolutvůrce sním-
ku Honza Hilfed.

 „Byli jsme mile překvapení, 
když jsme vyhráli. Pak jsme letěli 
do amerického New Orleans na 
fi lmový festival, kde jsme soutěži-

li s dalšími 120 krátkými fi lmy z 
celého světa, ale konkurence byla 
veliká,“ dodal další člen týmu Jan 
Kolář, který také režíroval promí-
taný snímek Kocovina.

K vidění byl v kině i dokumen-
tární fi lm Run Free-Poselství Bílé-
ho koně režiséra Radka Popelky. 
Dokument zobrazuje pětidenní 
setkání party českých běžců v 
mexických horách Sierra Tarahu-
mara, kde se běží osmdesáti kilo-
metrový Ultramaraton Caballo 
Blanco mezi tamějšími indiány a 
běžci z celého světa. Poslední fi l-
mem byl studentský projekt Jaku-
ba Nedomy a Martina Babáše, 
jehož natočeni trvalo tři měsíce. 

Kraj připravuje stavbu 
nové silnice z Boskovic...

Dokončení ze str. 1
Stavba Boskovické spojky má podle vítězné varianty vyjít na asi 1,15 

miliardy korun, ze kterých většinu by měly poskytnout fondy Evropské 
unie. Kromě nové elektrifi kované železnice se počítá také s moderniza-
cí nádraží v Boskovicích a s novou zastávkou ve Lhotě Rapotině.

Pokračování ze str. 1
„Nedaleko Velvetu, u prodej-

ny Hruška, se pravidelně schází 
partička, která bere drogy a popí-
jí alkohol. Hned od začátku jsem 
měl podezření, že by kabelku mohl 
ukrást někdo z nich. Kamarád 
se proto zkusil poptat a všechno 
skončilo tak, že mě řekl konkrétní 
jméno zloděje - David Singr. Je to 
známá fi rma a svým „úspěšným 

výběrem z bankomatu“ se měl i 
chlubit. Vyžádali jsme si proto 
kamerový záznam od policie a 
skutečně jsem ho na něm poznal,“ 
přibližuje své další kroky Draho-
slav Krejčí.

Na základě tohoto zjištění se 
mu nakonec podařilo v letošním 
roce obnovit proces, který by měl 
nyní už obsahovat rekonstrukci a 
své by si měl říct i soudní znalec. 

Pokud Drahoslav Krejčí uspěje, 
o čemž je přesvědčený, tak bude 
požadovat vrácení peněz, které 
musel dát poškozené a případné 
odškodnění.

„Nevím, co si o tom všem mám 
myslet. Mám dva roky podmínku, 
splácím dvacet tisíc korun, nemůžu 
si otevřít živnost..., a to jen kvůli 
tomu, že soudkyni stačilo jediné 
svědectví, aniž by si nějak ověři-

la, jestli se moje podoba shoduje 
s tou pachatelovou. Uvidíme, jak 
dopadne nové řízení, ale s prací 
soudu jsem rozhodně nespokoje-
ný,“ dodává Drahoslav Krejčí.

Video z bankomatu naleznete 
na webových stránkách Zrcadla 
www.zrcadlo.net. Pokud byste 
poznali muže na videu, pište na 
e-mail redakce@zrcadlo.net.

 Radim Hruška

Okres Blansko má třetí 
nejnižší nezaměstnanost 

na jižní Moravě
Pokračování ze str. 1
S příchodem teplejšího počasí budou podle ní zaměstnavatelé nabí-

rat další pracovníky a nezaměstnanost tak bude s největší pravděpo-
dobností i nadále klesat. Na Blanensku a Boskovicku úřad ke konci 
března nabízel 548 volných pracovních míst. To je o padesátku více 
než v únoru.

„Zaměstnavatelé měli v březnu největší zájem o řidiče nákladních 
automobilů a autobusů, pomocné pracovníky ve výrobě, kováře a 
nástrojáře, montážní dělníky či pracovníky v oblasti ochrany a ostra-
hy. Dále hledali stavební dělníky a techniky, kuchaře nebo pracovní-
ky v IT. Přednost dávají zaměstnavatelé proškoleným specialistům 
s praxí. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč 
všemi obory. Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s pro-
blémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance,“ upřesnila mluvčí 
Úřadu práce Kateřina Beránková.

Lidí bez práce v březnu ubylo také v celém Jihomoravském kraji. 
Podíl nezaměstnanosti se snížil o čtyři desetiny bodu na 7,9 procenta. 
V celé republice Úřad práce evidoval necelých 507 tisíc dosažitel-
ných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnanosti činil 7,2 pro-
centa.  (moj)

Odsoudili mě za to, co jsem neudělal...

Snímek ze záznamu z bankomatu.Snímek ze záznamu z bankomatu. Drahoslav Krejčí.Drahoslav Krejčí.

Generálka na Boskovické běhy se vydařila
Boskovice - Občanské sdružení Sportuj s námi při-

pravilo nový projekt „Boskovice běhají s námi“. Cílem 
tohoto projektu bylo nabídnout zájemcům zaběhnout si 
originální trať Běhu za sedmizubým hřebenem včetně 
úseků, které jsou běžně uzavřené ještě před oficiálním 
startem Boskovických běhů.

Termín generálky byl stanoven na sobotu 11. dubna. 
Původní záměr bohužel zhatila příroda, protože po větr-
né smršti vznikla v oblasti Obory kalamita a správce lesa 
sem zakázal vstup. Pořadatelé na poslední chvíli upra-
vily závěr tratě tak, aby se mohlo doběhnout židovskou 
čtvrtí až na Masarykovo náměstí. Nebylo tedy možné 
proběhnout zámeckou zahradu a zámek a trať tak byla 
o kilometr kratší. Krátce po druhé hodině odpolední 
odstartoval místostarosta Boskovic Petr Malach celkem 
třiatřicet běžců. 

Nejen nádherné počasí, ale pohoda a vzájemné heco-
vání běžců, kteří se znají a potkávají na ostrých závodech 
i při trénincích, přispělo k výborné atmosféře a celkovému 
spokojenému hodnocení celé akce od všech účastníků.

Závěrečné občerstvení na Fáberce v režii Petra Mala-
cha bylo onou pověstnou třešničkou na dortu, byť se zde 
podávaly banány.

Generálka dopadla výborně a teď se již všichni těší na 
pátek 1. května, kdy odstartují 6. Boskovické běhy.

Tak přijďte také. o.s. Sportuj s námi  Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

Řidička fiatu narazila do 
zaparkovaného auta

Boskovice - Dopravní nehoda v pátek po ránu ochromila provoz 
v Sokolské ulici v Boskovicích. Před sokolovnou se srazila dvě auta. 
Dopravu na místě zhruba dvě hodiny kyvadlově řídili policisté.

Nehoda se stala kolem čtvrt na devět. Osmatřicetiletá řidička osobní 
auta Fiat z dosud nezjištěných příčin narazila do zaparkovaného vozi-
dla značky Peugeot. „Řidička byla s lehkým zraněním převezena do 
boskovické nemocnice. Žena nebyla pod vlivem alkoholu,“ uvedl bla-
nenský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že škoda na vozidlech se 
odhaduje na asi sto třicet tisíc korun. (moj), foto Jaroslav Oldřich

 Více foto na www.zrcadlo.net
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Peníze 

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

Název pracovní pozice: Operátor/ka výroby 

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

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

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

Vážení občané, zveme vás na besedu s poslankyní 
KSČM JUDr. Zuzkou Bebarovou - Rujbrovou 

a krajskými zastupiteli KSČM

Přijďte diskutovat o realizaci zákona 
o církevních restitucích a návrhu 

zákona o prokázání původu příjmů
Kdy? 27. 4. 2015 od 16:00
Kde? Dělnický dům v Blansku, sál S2.
 Srdečně zve poslankyně, krajští zastupitelé a Okresní výbor KSČM Blansko.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

Na hřebenovou túru do Černé Hory se 
vydal rekordní počet turistů

M  Z

Černá Hora - Města Blansko 
a Boskovice spolu s Pivovarem 
Černá Hora v neděli společně 
zahájila letošní turistickou sezó-
nu. Začátek jako tradičně dopro-
vázel pokus o český rekord, ten-
tokrát v počtu lidí, kteří absol-
vovali hřebenovou túru.

Nádvoří černohorského pivo-
varu se začalo plnit prvními 
turisty už v poledne. Každého, 
kdo se u vstupu prokázal jakým-
koliv hřebenem, pořadatelé 

započítali. Navíc dostal sloso-
vatelnou vstupenku a kupony na 
párek a nápoj zdarma.

„Mohu oficiálně potvrdit jmé-
nem Muzea rekordů a kuriozit v 
Pelhřimově a Agentury Dobrý 
den, že do České knihy rekordů 
bude zapsán rekord, že do pivo-
varu Černá Hora přišlo otevřít 
novou turistickou sezónu 733 
turistů a 39 psů s hřebenem,“ 
uvedl Miroslav Marek z Agen-
tury Dobrý den.

Většina lidí dorazila s kla-
sickým hřebenem, někteří ale 

byli vynalézaví. Pořadatelé tak 
zaznamenali například dvou-
metrový nafukovací hřeben, 
hřeben z překližky, sexy hřeben 
nebo miniaturní necelý milimetr 
dlouhý hřebínek.

Sčítání příchozích skončilo 
s úderem druhé hodiny odpo-
lední. Krátce nato představitelé 
Blanska a Boskovic a Pivovaru 
Černá Hora nakrojili první letoš-
ní turistický salám a symbolicky 
tak zahájili letošní sezónu v des-
tinaci Moravský kras a okolí.

Sezónu v Pivovaru Černá Hora 
zahajovala města Blansko a Bos-
kovice už podeváté. V minulosti 
na těchto recesistických akcích 
už návštěvníci vytvořili rekor-
dy například v počtu lidé, kteří 
mají pod čepicí, kliku, zámek 
nebo o kolečko víc. 

Loni se na pivovarském 
nádvoří sešla více než tisícovka 
lidí, kteří měli srdce na dlani.

Fotogalerie na www.zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Hazard v Blansku: terminály 
nahradily kvízomaty

M  Z

Blansko - V Blansku se i po 
zákazu hazardu stále dá hrát na 
automatech. Všechny videolote-
rijní terminály sice už z tamních 
heren zmizely. Provozovatelé je 
ale nahradili takzvanými kví-
zomaty a město si s nimi neví 
rady.

Blansko zakázalo hazard na 
podzim roku 2013. O konci 
každého z videoloterijních ter-
minálů pak rozhodovalo minis-
terstvo financí. Provozovatelé 
se ale odvolávali a poslední roz-

hodnutí nabylo právní moci na 
začátku letošního března. 

„K dnešnímu dni tak nesmí 
být na území Blanska a jeho 
částí provozován žádný inter-
aktivní videoloterijní terminál 
ani výherní hrací přístroj,“ uve-
dl blanenský místostarosta Jiří 
Crha (ODS). 

Majitelé heren ale na zákaz 
hazardu v Blansku vyzráli. Zača-
li provozovat takzvané kvízoma-
ty. Podle zjištění radnice jich je 
na osmi místech ve městě v pro-
vozu více než čtyřicítka. 

„Kvízomat je v podstatě 

 videoloterní terminál doplněný 
o jednoduché kvízové otázky. 
Po jejich zodpovězení může hráč 
sázet. Hráči v podstatě nepoznají 
rozdíl,“ podotkl Crha.

Provozovatelé kvízomatů si 
ale stojí za tím, že zákony nepo-
rušují. S tím ale město nesouhla-
sí a podalo podnět Specializova-
nému finančnímu úřadu. 

Na dodržování vyhlášky 
o zákazu hazardu dohlíží pracov-
níci radnice a městská policie. 
Kromě kvízomatů objevili i jed-
nu podezřelou hernu.

„V rámci kontrol bylo zjištěno 

podezření na provoz jedné nere-
gistrované herny. Toto musí pro-
šetřit Policie České republiky, 
zda došlo k porušení zákona,“ 
dodal místostarosta. 

Blansko je zatím jediným měs-
tem v okrese, které úplně zaká-
zalo hazard. Ten platí ale třeba 
i v Ráječku. O konci automatů 
teď vážně uvažují také v Bosko-
vicích. Loni na podzim vyzvalo 
vedení Jihomoravského kraje 
nově zvolená zastupitelstva, 
aby ve svých obcích a městech 
hazard zakázala nebo alespoň 
regulovala. 

C  ?
V psí záchytné stanici Boskovice se v současné době nacházejí čtyři 

pejsci:
DAJAN - je mladý, asi tříletý něm. ovčák, velmi přátelský a potřeboval 

by zaměstnat...
MIKY - je v útulku nejdéle a velmi dobře by ohlídala zahradu, je kama-

rádská a přátelská, ale nesnáší se s druhými zvířátky. Je to lovec. Nový 
domov by si zasloužila.

LEXA - se velice změnila, už si na novou situaci zvykla a je mírná a 
přátelská, také již chodí na procházky.Více na našich stránkách.

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

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

DAJANDAJAN

LEXALEXAMIKYMIKY

JACKJACK

Překvapení. S dvěma tříměsíčními medvíďaty se minulý týden pobavily dě   z mateřských školek ve Sloupě a okolí a mladší školní dě  . Přivezl je 
chovatel Jaroslav Kaňa z Vele  c u Žatce, který na své farmě chová několik dalších šelem, jež vystupují ve fi lmu a v reklamě. Všechny dě   si mohly 
medvíďata pohladit. Většina z nich do poslední chvíle nechápala, že vidí opravdové živé medvědy.  Foto Marie Hasoňová

Na černé skládky upozorní lidé na webu

V

Díky za všechno, čím jsi nám 
v životě byla, jak krásné by 
bylo, kdybys tu s námi žila.

Dne 21. dubna 2015 
vzpomeneme 4. výročí úmrtí paní 

Aničky Krejčířové 
z Boskovic.

Stále vzpomínají dcery Eva a Lenka s manžely, vnoučata 
Sára, Nela, Adam, Adéla, Kuba a Ema a přítel.

Hudební mágové zahráli 
pro charitu

Boskovice - Hudební uskupení Vlčí mág zcela uhranulo posluchače 
v boskovické synagoze. Jejich vystoupení se uskutečnilo v rámci bene-
fi čního koncertu pro charitní zařízení Betany Boskovice. 

Hudebníci ve složení sopránistka Alexandra Polarczyk, akordeonist-
ka Žaneta Vítová na akordeon Dalibor Neuwirt, hráč na didgeridoo 
v přibližně hodinovém koncertu připravili pro posluchače neobvyklý 
hudební zážitek zahrnující mix od meditační modlitby Hildegardy von 
Bingen až po hudební duel didgeridoo vs irský rámový buben zvaný 
bodhrán. Na něj zahrál Tomáš Byrtus, který působí jako čtvrtý, hostu-
jící člen souboru. 

„Jsme rádi, že Vlčí mág zahrál právě pro nás a určitě také na to, že 
jsme toto uskupení mohli představit Boskovicím jako první. V budouc-
nu naši úspěšnou spolupráci určitě zopakujeme, “ uvedla za organizáto-
ry vedoucí Betany Renata Musilová. „Naše velké díky platí také našim 
spoluorganizátorům, Muzeu Boskovicka a fi rmě Láník.“ 

Betany Boskovice je zařízení Oblastní charity Blansko, které nabí-
zí služby Denního a Týdenního stacionáře pro lidi s mentálním nebo 
kombinovaným postižením.  Michal Griga

Registrace na Boskovické 
běhy se vyplatí!

Boskovice - Letošní již šesté Boskovické běhy odstartují v pátek 
1. května na Masarykově náměstí. Pokud ještě nejste zaregistrovaní 
na některý z běhů, tak neváhejte. Jeden z partnerů Boskovických běhů 
- Dara bags - věnuje prvním 1 000 zaregistrovaným běžcům Poukaz 
na 100 Kč, který můžete uplatnit při nákupu zboží této společnosti, 
která vyrábí a nabízí originální ručně šité kabelky, peněženky, psaníč-
ka, pánské brašny a další doplňkový sortiment. Každý zaregistrovaný 
běžec obdrží také Poukaz na 50% slevu na ubytování ve Wellnesscen-
tru Ohrada Vísky.

To ale není vše! Pokud se v rámci hlavního závodu zaregistrujete do 
Týmové soutěže a vyhrajete, můžete se těšit na zájezd od CK ATLAS 
Adria s.r.o. na 10 nocí v moderním klimatizovaném apartmánu v leto-
visku Baška Voda v Chorvatsku.

Stejná cestovka má ještě připraven jeden zájezd pro dvě osoby i pro 
některého návštěvníka Boskovických běhů.

V.I.P. osobností letošních Boskovických běhů bude Ing. Václav Cha-
loupka - český dostihový jezdec, trenér, chovatel, majitel koní, pořada-
tel dostihů, osmnáctinásobný účastník Velké pardubické steeplechase 
a její čtyřnásobný vítěz a mistr republiky v bowlingu v družstvech. 

Přijít v pátek 1. května na Masarykovo náměstí se určitě vyplatí. 
Podrobný program 6. Boskovických běhů najdete na www.boskovic-
kebehy.com, aktuální informace se dozvíte na FB profi lu /Boskovic-
keBehy. Sportuj s námi

Města Blansko a Boskovice mají 
nejlepší elektronickou službu v kraji

Region - Zástupci regionu se 
ani letos neztratili v krajském kole 
soutěže Zlatý erb 2014. V hodno-
cení webových stránek a služeb 
uspěla města Blansko a Bosko-
vice. Jednu kategorii ovládli také 
hasiči ze Suchého.

Blansko i Boskovice obdržely 
první cenu v kategorii Elektronic-
ká služba. Blanenský web porotce 
přesvědčil online objednáváním 

na úřad a boskovický rozkliká-
vacím rozpočtem. Ve stejné kate-
gorii navíc Blansko získalo ještě 
třetí místo za svou sekci Otázky a 
odpovědi. 

Dvakrát úspěšné byly i Bosko-
vice. Stránky www.boskovice.cz 
obsadily třetí místo mezi městský-
mi weby. První byly Bučovice a 
druhé Znojmo.

Jihomoravský kraj letos vyhlá-

sil také zvláštní krajskou kategorii 
Web sboru dobrovolných hasičů. 
V ní zvítězily stránky hasičů ze 
Suchého www.sdhsuchy.org. 

„Díky této soutěži se stránky 
měst a obcí v kraji velmi zlepšily 
a tak nabízí svým občanům vel-
mi přehledné informace. Někdy 
požadavek na informování o všem 
v obci nebo městě naráží na nepře-
hlednost a velkou směsici aktualit. 

Ale i přes tento trend je potřeba 
ocenit velkou snahu obcí a měst 
věnovanou svým internetovým 
prezentacím,“ konstatoval předse-
da krajské poroty Jan Forbelský.

Vítězové jednotlivých kate-
gorií postupují do celostátního 
kola. Kromě Blanska, Boskovic 
a hasičů ze Suchého v krajském 
kole soutěžily z regionu ještě obce 
Skrchov a Vysočany.  (moj)

Děti byly překvapené, že vidí živé medvědy

Blansko - Obyvatelé Blanska 
teď mohou hlásit černé skládky 
online přímo na radnici. Umožňu-
je jim to projekt zmapujto.cz, ke 
kterému se město připojilo. Využí-
vat jej ale mohou i lidé v dalších 
obcích regionu

Svůj podnět mohou lidé na 
úřad teď posílat velice jednodu-
še. Stačí černou skládku, ale tře-
ba také poškození či nefunkčnost 
městského majetku zaznamenat a 
předat vše prostřednictvím webo-

vé stránky nebo mobilní aplikace 
zmapujto.cz.

„Černou skládku nebo záva-
du, kterou občan na území města 
Blanska objeví, je třeba například 
prostřednictvím mobilního telefo-
nu vyfotografovat, pomocí aplika-
ce následně označit polohu závady 
v mapě a vše odeslat s krátkým 
komentářem administrátorovi 
projektu, který zprávu následně 
obratem předává našemu odbo-
ru komunální údržby,“ vysvět-

lil blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD). 

Aktuálně se na radnici sešlo 
z území města pět podnětů. Lidé 
nahlásili dvě černé skládky a tři 
případy drobného nepořádku na 
veřejných prostranstvích. Na por-
tálu zmapujto.cz se také dozví, 
jestli a jak se případ podařilo vyře-
šit.

„Věříme že tato nová elektronic-
ká služba zrychlí komunikaci mezi 
občany a městským úřadem ohled-

ně běžných nedostatků komunál-
ního charakteru, přispěje k jejich 
operativnějšímu a rychlejšímu 
odstraňování a v neposlední řadě 
k dalšímu zlepšení vzhledu našeho 
města,“ dodal blanenský starosta. 

K projektu zmapujto.cz se 
připojily i další obce v regionu. 
Černé skládky mohou lidé hlásit 
také například v Kunštátě, Lysi-
cích, Drnovicích, Šebetově nebo 
v Lipůvce, Němčicích a ve Vavřin-
ci.  (moj)

Šnek Krasík láká k putování po krasu
Lažánky - Zhruba pět stovek návštěvníků zavítalo 

v sobotu do Lažánek do mýdlárny a svíčkárny. Pohádková 
kancelář šneka Krasíka tímto zahájila turistickou sezónu. 

Děti si mohly v dílničkách vyzkoušet výrobu mýdel a sví-
ček. „Zájemce si nejprve vybere formičku, nalijeme do ní 
rozpuštěný mýdlový základ. Přidá se vůně ve formě éteric-
kého oleje, která jim vyhovuje, případně sušené bylinky. Po 
ztuhnutí se mýdlo snadno vyklopí,“ popsala způsob výroby 
mýdla Daniela Koplová z Lažánek. Dále si děti vyrobily 
svou vlastní stáčenou svíčku z plátu včelího vosku. 

Během sezóny je možno mýdlárnu navštívit každý den 
od 8 do 18 hodin. Kromě dílniček je k dispozici také pří-
jemné vnitřní i venkovní posezení v kavárně. 

Projekt Krasíkovo království se zaměřuje zejména na 
rodiny s dětmi a při putování po Moravském krasu mohou 
děti sbírat do speciálního cestovního pasu razítka z pohád-
kových kanceláří a za ně pak získat drobné odměny. Nebu-
de chybět ani geocachingová hra pro sportovní rodiny se 
smyslem pro dobrodružství. Všichni úspěšní lovci „kešek“ 
obdrží diplom a vylosovaní výherci se mohou v září těšit 
na pěkné ceny. Kalendář dalších akci, seznam pohádko-
vých kanceláří i další informace najdete na www.krasik.cz. 
 Marie Hasoňová  Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová
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Letovice - V sobotu v devět 
hodin ráno bylo na parkovišti u 
pláže letovické přehrady Křetínky 
živo. Sešli se tam totiž dobrovol-
níci, aby břehy vodního díla zba-
vili odpadků. V rámci akce Povodí 
Moravy My pro vodu – voda pro 
nás, se do terénu s pytli na odpad a 
rukavicemi vydala asi třicítka lidí.

 „V rámci dnešní akce, kterou 
pořádá Povodí Moravy s dobrovol-
níky, v tomto případě s letovickou 
základní organizací rybářského 
svazu, budou uklizeny břehy vod-
ní nádrže Letovice v celkové délce 
zhruba deseti kilometrů. Uklízí 
zhruba třicítka dobrovolníků. Ze 
strany Povodí Moravy dostal kaž-
dý účastník ochranné prostřed-
ky, tedy rukavice, pytel na sběr a 
drobné občerstvení,“ přiblížil za 
Povodí Moravy Pavel Boucník.

Dobrovolníci uklízeli místa, 
která si pracovníci Povodí a rybáři 
dopředu vytipovali. Naplněné pyt-
le nechávali dobrovolníci na bře-
hu, odkud se je pracovníci Povodí 
sváželi po vodě na pláž, kde je 
naložili do připraveného auta. V 
loňském roce jich bylo celkem 
pětasedmdesát, a podle odhadů to 
letos nebude lepší.

Mezi nejvíce problémová místa 
patří tradičně pláž, kde se během 
sezóny pohybuje největší množství 
lidí. Větší množství odpadků bývá 
také v zátokách. Většinou se jedná 
o plastikové láhve a obaly od jídla. 
Najdou se ale i větší věci.

„Sem tam se objeví vyhozená 

Úklid Křetínky: břehy byly 
doslova poseté odpadky

 Foto Radim Hruška a archiv Foto Radim Hruška a archiv

pneumatika nebo pytel s komu-
nálním odpadem. V loňském roce 
jsme našli i nádrž od osobního 
auta. Už tady ale byla i záchodová 
mísa nebo televize. Poté, co roz-
taje sníh, je pláž doslova posetá 
odpadky. Dobrovolníci uklízejí 
jen několik minut a už mají prv-
ní pytle plné odpadu,“ ukazuje 
na skupinku lidí brigádní referent 
letovické organizace rybářů Zde-
něk Sperát.

Úklidem břehů přehrady Kře-
tínky ale práce letovických rybářů 
nekončí. Zanedlouho je ještě čeká 
jarní úklid rybníka u letovického 
koupaliště. V sobotu 23. května 
se tam totiž uskuteční tradiční 
rybářské závody a týden před tím 
velký úklid.

Do úklidové akce, kterou pořá-
dá Povodí Moravy, se přihlásily 
stovky dobrovolníků. Úklid bře-
hů probíhal na celkem sedmapa-

desáti místech v celém povodí. 
V našem regionu například v 
Blansku, Svitávce, Boskovicích 
nebo Letovicích.

Úspěšný byl už loňský premi-
érový ročník úklidu. Do čištění 
břehů se tehdy zapojilo téměř 
třináct set dobrovolníků, kteří ve 
spolupráci se zaměstnanci Povo-
dí posbírali více než čtyřiadvacet 
tun odpadků a vyčistili břehy řek 
v celkové délce 211 kilometrů.

kalendář akcíkalendář akcí
středa 15. dubnastředa 15. dubna

AKCEAKCE
Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Přehlídka nej-
lepších recitátorů.
Blansko – Čapkova 6 v 18 hod.: Večer s Erichem 
a Benjaminem Theisovými.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Samba.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro 
seniory: Padesát ods  nů šedi.
Boskovice v 19.30 hod. Padesát ods  nů šedi.

čtvrtek 16. dubnačtvrtek 16. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmář-
ské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výchovné 
styly, odborná beseda.
Blansko – Zámek v 17 hod.: Koncert klavírního 
oddělení ZUŠ Blansko, Zámek 3.
Letovice – Sál ZUŠ v 15.30 hod.: Klavírní odpo-
ledne žáků ZUŠ Letovice, koncert.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Besedu se 
spisovatelem Ing. Tomášem Přibylem Neslavné 
havárie slavných raket, po besedě bude zahájena 
výstava Raketomodelářského klubu Letovice.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Samba.
Boskovice v 19.30 hod. Pro   přírodě.
Doubravice v 18 hod. Kouzlo měsíčního svitu.

pátek 17. dubnapátek 17. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub důchodců v 15 hod.: K tanci a 
poslechu hraje Melodie.
Blansko – Kryté lázně v 17 hod.: Hýbeme se ve 
vodě.

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Milan Zach 
Kučera: Největší tajemství Tře   říše, autorské 
čtení a beseda.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: 
Setkání s Milošem Štědroněm a hudbou.
Kuničky – Kulturní zařízení ve 20 hod.: Jarní 
ples.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Čarovný les.
Boskovice v 17 hod. Konečně doma.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.
Olešnice ve 20 hod. Co jsme komu udělali?

sobota 18. dubnasobota 18. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Sídliště Písečná v 9.30 hod.: Ukliďme 
Česko – Blansko.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Michal 
Prokop a Framus Five, koncert, po 21. hod. 
následuje taneční zábava se skupinou Třetí 
zuby.
Doubravice – Zahradnictví a pštrosí farma v 8 
až 18 hod.: Vítání jara a jarní jarmark.
Kořenec – Knihovna v 15 hod.: Putování 
pohádkou s Fran  škem Hrubínem, akce pro 
dě   od dvou let.
Letovice – Parkoviště u hráze přehrady Kře  n-
ky v 9 hod.: Úklid břehu přehrady Kře  nky.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Světáci, 
divadlo v podání souboru LMD Kunštát.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Vybíjená.
Blansko ve 20 hod. Čarovný les.
Boskovice v 17 hod. Konečně doma.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.

neděle 19. dubnaneděle 19. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: Ras  slav 

dětem, dětský koncert: Pohádka o zlém kou-
zelníku B. Mrázovi.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Výsta-
va obrazů Marie Furchové, vernisáž.
Boskovice – Muzeum v 15 hod.: Dědictví otce 
Špidlíka a jeho tvorba pro dě  , scénické čte-
ní.
Doubravice – Zahradnictví a pštrosí farma v 8 
až 18 hod.: Vítání jara a jarní jarmark.
Sloup – Kulturní dům v 17 hod.: Ve škole je 
bomba!, autorské představení divadelního 
spolku Vlas  mil Jedovnice.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Popelka.
Blansko v 17.30 hod. Vybíjená.
Blansko ve 20 hod. Čarovný les.
Boskovice v 17 hod. Konečně doma. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Birdman.

pondělí 20. dubnapondělí 20. dubna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Noční běžec.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: 
Nejsi můj typ.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: 
Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě.

úterý 21. dubnaúterý 21. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík ve 14 hod.: Huma-
nitární sbírka.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvarná díl-
na – Malování na hedvábí.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš 
Pernica a hosté, koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: Setkání 
vedení města s veřejnos  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Noční běžec.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: 
Holčičí parta.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: 
Temné údolí.

Koncert. Páteční večer patřil v boskovické sokolovně legendě českého punku - skupině Visací zámek.  Foto Vladimír Friš

P  
100. výročí arménské tragédie

V loňském roce jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světo-
vé války, v níž na straně centrálních mocností bojovala Osmanská říše. V 
lednu 1915 se turecká III. armáda střetla s ruskými vojsky na arménském 
území a byla zničena. Arméni byli neoprávněně obviněni z toho, že byli 
příčinou turecké porážky a následoval „trest“. 24. dubna 1915 bylo zatčeno 
a poté popraveno asi 250 příslušníků arménské inteligence v Konstantino-
poli a ve svých domovech bylo zabito kolem pěti tisíc Arménů. Tento den se 
stává synonymem pro masakry Arménů. Od května 1915 vojenská koman-
da deportovala Armény z východních provincií do koncentračního tábora 
v Aleppu, ale většina transportovaných nepřežila. Ti, kteří přesun vydrželi, 
byli posláni přes Syrskou poušť do tábora Dajr az-Zaur v Mezopotámii, a 
pokud i to přežili, vyhnali je do pouště, kde neměli nejmenší šanci, nebo 
je zaživa upálili. Pouze malé části Arménů se podařilo vyhlazování unik-
nout. Arménská genocida je tragédií, která předznamenala všechny podobné 
masakry 20. století 

Termín genocida poprvé použil polský právník Raphael Lemkin v roce 
1944, a to v souvislosti s masovou likvidací určitých skupin obyvatelstva, 
zejména židů, nacistickou třetí říší. V roce 1946 první zasedání Valného 
shromáždění OSN přijalo resoluci, ve které potvrdilo, že genocida je zlo-
činem podle mezinárodního práva. Právní vymezení pojmu genocida sta-
novila Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia přijatá Valným 
shromážděním v roce 1948. Arméni pak vyvíjeli úsilí, aby masakry a depor-
tace, jejichž byli oběťmi, byly uznány jako genocida. Parlament Evropské 
unie tak rozhodl v roce 1987, Rusko roku 1995, Řecko roku 1996, Belgie 
roku 1998, v roce 2000 Itálie a o rok později Francie. Turecko vždy pro-
jevovalo své rozhořčení. Když francouzský parlament odhlasoval v lednu 
2001 zákon, v němž „veřejně uznává arménskou genocidu z roku 1915“, 
Turecko odvolalo svého velvyslance v Paříži. Když senát Spojených států 
připravoval podobný zákon, Turecko vyhrožovalo, že zruší všechny smlou-
vy o nákupu amerických zbraní a že Američané budou nuceni vyklidit své 
vojenské základny z tureckého území. Spojené státy se jim podřídily a návrh 
zákona stáhly. Arménskou genocidu v následujících letech ofi ciálně uzná-
valy další státy Evropské unie – roku 2004 Slovensko a Nizozemsko, roku 
2005 Polsko a Litva, roku 2010 Švédsko. V usnesení z roku 2005 Evropský 
parlament staví uznání arménské genocidy jako podmínku vstupu Turecka 
do Evropské unie. 

Nutno podotknout, že ne všichni Turci zastávají stejný postoj jako turec-
ká vláda, jejich názory jsou ovšem navzdory svobodě slova umlčovány. 
Tři roky vězení například požadovala turecká prokuratura v roce 2005 pro 
Orhana Pamuka, tureckého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za litera-
turu (2006), za veřejné prohlášení, že Turecko na Arménech spáchalo geno-
cidu. Na nátlak především Evropské unie byl zproštěn viny. Všeobecnému 
pranýřování, provázenému dokonce pálením jeho knih na veřejnosti, se 
ovšem neubránil. V roce 2007 byl v Turecku zavražděn arménský novinář 
Hrant Dink, který se zasazoval o usmíření mezi Turky a Armény. Najednou 
se začaly v Turecku pořádat konference, o tématu začaly psát některé turec-
ké noviny a poprvé se v souvislosti s vyvražďováním Arménů začalo mluvit 
o genocidě. Na ulici se objevilo sto tisíc tureckých demonstrantů, kteří nesli 
transparent s heslem: „Všichni jsme Hrant Dink, všichni jsme Arméni“.

 Česká republika dodnes neodsoudila nelidský zločin spáchaný v Osman-
ské říši Turky na arménském obyvatelstvu. Za sebe musím říct, že genocidu 
Arménů odsuzuji.   Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM)

Výborné výsledky zedníků 
a truhlářů na soutěži SUSO

Letovice - Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO je v plném 
proudu a již známe výsledky třetího postupového kola 19. ročníku, které 
se konalo 27. a 28. března 2015 v Hradci Králové v Kongresovém centru 
ALDIS při výstavě Stavba a zahrada. Své síly zde poměřilo celkem 46 
řemeslníků z 19 škol, a to 15 družstev truhlářů a 8 týmů zedníků. Nejlep-
ší řemeslníci z krajských kol postoupí do celorepublikového fi nále, které 
proběhne při veletrhu FOR ARCH 2015.

Za obor truhlář dosáhli nejlepších výsledků žáci z VOŠ OA SOUT 
Chotěboř, druhými poustupujícími jsou Filip Hruška a Lukáš Vykydal z 
Masarykovy střední školy Letovice. Spolu s nimi poputují do celostátní-
ho fi nále zednická družstva v podání vítězů Reného Hrazdíry a Tomáše 
Popeláře z naší školy a na stříbrné příčce do fi nále postupují žáci školy z 
Otrokovic.  Marek Chládek

Obec bude svážet domovní 
odpad sama

Petrovice - Obec Petrovice v těchto dnech dokončila projekt Zkvalit-
nění nakládání s odpady v obci. V rámci něj koupila svozové vozidlo na 
tříděný odpad a celkem 23 kontejnerů na tříděný odpad, kterými budou 
dovybavena již existující sběrná místa a zároveň vzniknou tři nová sběr-
ná místa tak, aby byla dobře dostupná všem občanům v obci.  (zpr)

P
...

v nočním ránu 
cestou z baru

křičím na slunce
ať není tak hezký

v očích perly lesklý
prchám od konce

a ty zase se ptáš
zas vůbec mě neznáš
kde je ta něžná zima?
všichni se pořád nutí
probouzet bez usnutí

promiň, že chci být jiná

říkaj, čas rány léčí
mně u noh Giltine klečí
nechce pustit, svírá, tíží
ach, víš jaká je to tíseň?

nemoc těla, v srdci žízeň
v duši stíny se mi plíží

kolem spěšné kroky šustí
pár slz nebe na mě pustí

je tomu už tak dávno
co na tom mostě stála jsem

pak hvizd vánku a mokrá zem
duha byla to ráno

 Barbora Lachmanová
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Ekonomický tým OA 
Svitavy třetí v republice

Svitavy - Republikové fi ná-
le odborné ekonomické soutěže 
Ekonomický tým uspořádala OA, 
SZŠ a SOŠS Jihlava. Odbornými 
garanty byly Asociace obchod-
ních akademií, Vysoká škola 
ekonomická Praha a Obchodní 
akademie v Praze 10, Heroldo-
vy sady. Jihlavského fi nále se 
zúčastnilo 20 tříčlenných týmů, 
jenž úspěšně absolvovaly krajská 
kola. 

První fi nálovou disciplínou 
byla tvorba projektové práce, 
již ohodnotila odborná komise 
z VŠE Praha. Dalšími disciplí-
nami byly test o 80 otázkách 
z oblasti ekonomiky, účetnictví, 
práva a informačních technologií 
a prezentace tématu z oblasti eko-
nomiky. Téma fi nalisté předem 
neznali, vylosovali si ho a na jeho 
přípravu měli 30 minut. Poté jej 
před odbornou komisí po dobu 10 
minut prezentovali. 

Družstvo Obchodní akademie a 
Vyšší odborné školy ekonomické 
ve Svitavách reprezentovaly stu-
dentky 4. ročníku Nikola Radová, 
Jana Báčová a Zdeňka Dostálová. 

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme uchazečům pomaturitní Ve školním roce 2015/2016 nabízíme uchazečům pomaturitní 
studium na Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách.studium na Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky 
do naplnění kapacity oboru.

Podmínkou přije   je složení maturitní zkoušky.
Pro 1. kolo přijímacího řízení je uzávěrka přihlášek 

31. května 2015,
pro druhé kolo 21. srpna 2015.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Moje první fi rma
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0012
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Projekt Moje první fi rma
První workshop projektu s ná-
zvem Moje první fi rma pro-
běhl ve sborovně ZŠ a MŠ 
Blansko, Dvorská 26. Work-
shopu se zúčastnili zástupci 
realizačního týmu žadatele 
projektu a partnerů projek-
tu s fi nanční účastí společně 
s odbornými pracovníky klí-
čové aktivity. Celý workshop 
proběhl dle stanoveného pro-
gramu. V úvodu byl předsta-
ven projekt, jeho cíle, klíčové 
aktivity a následně vlastní re-
alizace projektu. Funkčnost 
projektu také zajišťuje a pod-
poruje nově vytvořený portál, 
který je zatím přístupný pouze 
realizačnímu týmu a odbor-
ným pracovníkům zapojených škol. Na portál jsou průběžně umisťovány poznatky z re-
alizace projektu, realizované klíčové aktivity, činnost, struktura a náplň fi ktivních fi rem, 
založených v rámci projektu na jednotlivých školách. 
V další části programu postupně vystoupili zástupci realizačních týmů  z jednotlivých 
škol zapojených do projektu. Konkrétně se jednalo o zástupce z těchto škol: ZŠ a MŠ 
Blansko, Dvorská 26, ZŠ a mš Adamov, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ a MŠ Ždírec nad Doub-
ravou, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy a SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice. Zástup-
ci z jednotlivých škol představili výsledky své dosavadní činnosti. Pohovořili o vzniku 
fi ktivních fi rem na jednotlivých školách, o jejich organizačních strukturách, o náplni 
a předmětu činnosti fi rem. V rámci workshopu se dořešily aktuální úkoly a nejbližší 
termíny školení a exkurzí do ČNB Praha.

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Děvčata v tomto složení zvítě-
zila v krajském fi nále a úspěšně 
reprezentovala naší školu také na 
republikové soutěži. V konkuren-

ci 20 tříčlenných týmů z celé re-
publiky obsadily studentky krás-
né třetí místo. 

Blahopřejeme a věříme, že jim 

získané zkušenosti pomohou v je-
jich dalším studiu nebo profesní 
kariéře. 

 Mgr. Libor Pavlík, ředitel 

Diecézní setkání s otcem 
biskupem v Brně

V sobotu 28. března se několik stovek až tisíců mladých křesťanů 
zúčastnilo diecézního setkání s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem 
v Brně v Petrovské katedrále. Dopoledne nám mladí šikovní animátoři 

ukázali několik scének, zahrála a zazpívala nám i skvělá schola z Kní-
nic a poté následovala katecheze otce biskupa. 

Po katechezi jsme se rozdělili do několika skupinek a vydali jsme 
se na námi určenou přednášku. Mohli jsme se zúčastnit přednášek na 
téma Svědomí a jak s ním zacházet, Antikoncepce jako lék, Eucharistie 
na východě, Křesťan on-line a další. Mimo přednášky se naskytla také 
možnost výtvarného projevu, a to výroba krasohledu. Tímto kraso-
hledem mohl pozorovatel spatřit spoustu krásných obrazů, ale i obraz 
Boha.

V poledne mezi námi procházel pán s megafonem a opakovaně nás 
lákal na skvělé bagety, teplý čaj nebo točenou kofolu. Málokdo této 
skvělé nabídce odolal, i čaj se hodil v nevlídném počasí, které nás pro-
vázelo celý den. V této obědové pauze jsme se mohli pobavit s přáteli, 
vyhledat kněze a přistoupit ke svátosti smíření nebo využít tzv. službu 
naslouchajícího ucha, kdy jsme si mohli popovídat s řádovými sestrami 
o svých problémech.

Po obědě jsme se opět všichni sešli v Petrovské katedrále a program 
mohl pokračovat. Začalo se opět skvělými scénkami, které předvedli 
letošní animátoři. Ti také dostali osvědčení za vykonání dvouletého 
kurzu pro animátory.  Následovala moderovaná eucharistická adorace a 
mše svatá s otcem biskupem. Celý tento den byl jeden úžasný zážitek!  
Už se těšíme na příští rok.  Lenka Čechová, Kateřina Hladilová, 
 Gymnázium Boskovice, 1.C

Výlet za poznáním 
2. světové války

Z neděle na pondělí jsem se s rodinou vydala na výlet s očekáváním, 
že se dozvím něco nového o době druhé světové války. Už když jsme 
se blížili k městu Králíky, viděli jsme spoustu řapíků, což jsou malé 
bunkry postavené s rozestupy asi 50 metrů. 

Navštívili jsme dvě tvrze. V České republice je jich dokončených 
celkem pět. První den jsme se podívali do tvrze Hůrka. Výstavba se 
zahájila 5. srpna 1936 a tvrz přišla na téměř 25 milionů předválečných 
korun. U Králík během 24 měsíců vyrostla gigantická stavba vytvořená 
z deseti tisíců kubíků betonu a stovek tun oceli. Stropy a stěny posta-
vené směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 
3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní. Hned 
ze začátku jsem si všimla, že uvnitř je mnohem větší zima než venku, 
jestli se sem tedy někdy podíváte, teplé oblečení je nezbytné. Na výběr 
jsme měli ze dvou prohlídek. Jedna byla na hodinu a půl a druhá ještě 
o půl hodiny delší. Jednou za rok se tu pořádají sedmihodinové pro-
hlídky se vším všudy. Zaujalo mě například, že největší munice měla 
průměr přes třicet centimetrů a vysoká byla skoro dva metry. Prošli 
jsme chodbami až na konec, kde nás čekala pořádná výzva, a to ujít 
286 schodů. V období okupace se mohutná pevnostní stavba změnila v 
pokusný objekt, kde němečtí odborníci odzkoušeli řadu původního za-
řízení a technologií tvrze, testovali tu i plyn. Jeho výbuch způsobil po 
celém obvodu střechy jednu velkou prasklinu a podlaha v tomto patře 
asi ze 2/3 chyběla. Ve zdech je spousta děr od munice a dvě střely jsou 
dokonce ve stěně ponechány.

Armáda Hůrku defi nitivně opustila až na konci května 2008 a od 19. 
8. tohoto roku je objekt otevřen veřejnosti. Dále jsme se podívali na 
místo, kde se nacházela otočná kopule, která je už dnes bohužel zalitá 
betonem.

Druhý den jsme autem dojeli na Suchý vrch a další 3 kilometry jsme 
pokračovali pěšky. Po půl hodině jsme dorazili k tvrzi Bouda, která 
byla budována ve třicátých letech minulého století, přesně 1. 10. 1936. 
Podle potřeby zde pracovalo 250 až 800 dělníků. Dozvěděla jsem se, 
že se zde vyskytuje sedm druhů netopýrů. Výklad byl o něco chudší 
než u první prohlídky, ale i tak jsem si to velice užila. Určitě bych takto 
strávený víkend doporučila. V okolí je i spousta penzionů, není tudíž 
problém najít v blízkém okolí tvrzí ubytování.

 Simona Kotoučková, Gymnázium Boskovice, 1.C



 středa 15. dubna 2015 SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 7

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

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

- 22:00; Čtvrtek 16. 4., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 21:00 - 22:00; 
Pátek 17. 4., 6:00 - 7:45, 14:00 - 16:30, 19:30 - 22:00; Sobota 18. 4., 
7:30 - 21:00; Neděle 19. 4., 7:30 - 09:00, 11:00 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 15. 4., 6:30 - 8:00, 12:30 - 16:00, 17:30 - 21:00; Čtvrtek 

16. 4., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 17. 4., 6:30 
- 7:50, 11:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 18. 4., 10:00 - 14:00, 
15:00 - 21:00; Neděle 19. 4., 9:00 - 20:00, Pondělí 20. 4., 17:00 - 
20:00; Úterý 21. 4., 10:30 - 16:00, 18:30 - 21:00.

P   

Plavání: sourozenci Kučerovi 
bodovali v Prostějově

V  V

Blansko - Hvězdou letošního 
pátého ročníku plaveckých závo-
dů pro nejmladší plavce O mok-
rého Emana se stal o víkendu 
v Prostějově blanenský dvanácti-
letý plavec Milan Kučera. Mladý 
„Phelps“, jak se mu v oddíle pře-
zdívá, doslova válcoval své sou-
peře z jedenatřiceti oddílů Mora-
vy, Čech a Slovenska. 

V pěti možných startech nasbí-
ral čtyři zlaté a jednu bronzovou 
medaili. Tu získal na své nej-
méně oblíbené trati stovce prsa, 
ve zbývajících disciplínách již 
přemožitele nejenže nenašel, ale 
dokonce jim nadělil dvou až čtyř 
sekundovou ztrátu. V královské 
disciplíně stovce kraul se svým 
osobním výkonem zapsal do 
tabulek rekordů mítinku. Další 
dvě medaile pro blanenské osmi-
členné družstvo vybojovala také 
Milanova sestra desetiletá Anna 
Kučerová. Zlato si pověsila na 
krk za padesátku kraul a bronz za 
padesátku znak. 

Starší členové blanenského 
oddílu se ve stejnou dobu předsta-
vili na padesátce v Brně Lužán-

Blanenš   plavci.  Foto Věra VencelováBlanenš   plavci.  Foto Věra Vencelová

kách na jedenadvacátém roční-
ku „Brněnského draka.“ Tento 
oblíbený závod letos navštívili 
plavci z pětadvaceti moravských, 

českých a slovenských oddílů. 
Nejméně obsazená byla katego-
rie dorostu, a tak všech osmnáct 
medailí, z toho šest zlatých, vybo-

jovali právě v této kategorii Vero-
nika Zamazalová, Petra Pokorná, 
Hana Kopřivová, Viktorie Grme-
lová a Tomáš Chemčuk. 

Nezamyslice, Svitávka - Druhý 
turnaj letošního ročníku extraligy 
kolové se hrál v neděli v Neza-
myslicích. A svým průběhem se 
hodně podobal turnaji prvnímu. 
Pár Favoritu Brno 1 Petr Skoták/
Pavel Šmíd, ztratil body pouze 
remízou s dvojicí Zlína 1. Dru-
hým nejúspěšnějším párem byli 

Jiří Hrdlička s Pavlem Loskotem 
(SC Svitávka 1), třetí místo stále 
drží Zlín 1.

Výsledky: Favorit Brno 1 - 
Favorit Brno 2 6:1, - Sokol Zlín-
Prštné 2 5:1, - Prima Nezamyslice 
1 6:1, - Start Plzeň 1 8:2, - SC Svi-
távka 1 3:3, - Sokol Zlín-Prštné 1 
7:3. Svitávka 1 - Nezamyslice 1 

5:5, - Plzeň 1 6:4, - Favorit 2 8:3, 
- Zlín-Prštné 1 5:5, - Zlín-Prštné 
2 9:1. Zlín-Prštné 1 - Zlín-Prštné 
2 3:6, Nezamyslice 1 4:1,- Plzeň 
1 8:2, - Favorit 2 2:0. Plzeň 1 - 
Favorit 2 3:2, - Zlín-Prštné 2 9:4, 
- Nezamyslice 1 0:3. Nezamysli-
ce 1 - Zlín-Prštné 2 7:3, Favorit 2 
3:3. Zlín Prštné 2 - Favorit 2 4:4.

 1.  Favorit 1  12  10  2  0 63:29  32
 2.  Svitávka 1  12  7  4  1 74:41  25
 3.  Zlín 1 12  7  1  4 47:32  22
 4.  Plzeň 1  12  5  2  5 41:48  17
 5.  Nezamyslice 12  4  2  6 43:50  14
 6.  Zlín 2  12  2  1  9 36:66  7
 7.  Favorit 2  12  0  2  10  23:61  2

Třetí extraligové kolo se hraje 
25. dubna ve Zlíně.  (les)

V extralize kolové stále vládne Favorit Brno

Kuželkářky Blanska skončily čtvrté
Blansko - Závěrečné kolo 

1. kuželkářské ligy žen přivedlo do 
Blanska celek Jičína, který uzaví-
rá tabulku. Domácí celek potvrdil 
roli favorita a vysokou výhrou se 
posunul z pátého místa na konečné 
čtvrté.

KK Blansko - SKK Jičín 7:1 
(3366:3187).

Kalová - Šedivá 3:1 (555:527), 
Musilová - Hercíková 3:1 
(629:558), Petrů - Danišová 4:0 
(597:501), Ševčíková - Kaanová 
3:1 (562:554), Daňková - Šamalo-
vá 2:2 (528:524), Lahodová - Abra-
hámová 2:2 (495:523).

Další výsledky: Valašské 
Meziříčí - Loko Č. Třebová 7:1 

(3210:3132), Sokol Duchcov - 
Konstruktiva 2:6 (3210:3233), 
Sokol Husovice - Slavia Praha 1:7 
(3127:3338), KC Zlín - KK Zábřeh 
5,5:2,5 (3151:3056), Přerov - SKK 
Náchod 6:2 (3339:3227).  (les)
 1.  Slavia 22  15  2  5  119,0:57,0 32
 2.  Přerov  22  14  3  5  114,0:62,0 31
 3.  Zlín  22  12  3  7  95,5:80,5 27

 4.  Blansko  22  13  1  8  95,0:81,0 27
 5.  Duchcov  22  12  1  9  93,5:82,5 25
 6.  Náchod  22  12  0  10  99,5:76,5 24
 7.  Val. Mez.  22  11  1  10  91,0:85,0 23
 8.  Zábřeh  22  10  2  10  88,5:87,5 22
 9.  Kon. Praha  22  8  4  10  90,0:86,0 20
 10.  Č. Třebová  22  6  1  15  65,0:111,0 13
 11.  Husovice  22  5  1  16  53,0:123,0 11
 12.  Jičín  22  4  1  17  52,0:124,0 9

Hořickou osmičku vyhrál Kohut
Blansko - Okresní běžecká 

liga má za sebou druhý závod, 
kterým byla sobotní Hořická 
osmička. Na start devátého roč-
níku se postavilo šestaosmdesát 
atletů, tedy o čtyřicet méně než 
v loňském roce. 

Ale sobotní závod měl proti 
sobě velkou konkurenci. Ve stej-
ný den se totiž běžel také Masa-
ryk run, v Boskovicích pak navíc 
proběhla generálka na květnový 
běh.

Hořická osmička se letos změ-
nila k nepoznání. Přes velikonoč-
ní svátky došlo na Hořicích ke 
kalamitě a na tratě tradiční trasy 
nebyli běžci s bezpečnostních 
důvodů vpuštěni. Pořadatelé tak 
museli řešit náhradní variantu a 
ta se jim povedla na výbornou. 
Závodníci se ze startu vydali 
směrem k obci, vlevo přes hor-
ní část sjezdovky, seběhli až pod 
sjezdovky, na křížení turistické 
značky z Blanska vyběhli zpět 
do obce, po silnici směr Oleš-
ná, na půl cesty do Olešné vlevo 
zpět do lesa a poté po vrstevnici 
zpátky ke sjezdovkám a pak do 
cíle.

S touto trasou se nejlépe vypo-
řádal Jan Kohut, který měl v cíli 
před druhým Stanislavem Širo-
kým náskok dvanácti vteřin. Za 
zmínku určitě stojí výkon Mila-
dy Barešové, která jako nejlepší 
žena skončila celkově dvacátá.

Muži: 1. Kohut Jan (Relax-Fit.
cz team), 27:44, 2. Široký Sta-

nislav (AK Blansko Dvorská), 
27:56, 3. Večeřa Tomáš (Relax 
Olešnice), 28:50. Veteráni 1: 
1. Grün Gustav (AC Okrouh-
lá), 29:23, 2. Jílek Ladislav 
(Aquaskipper Olešnice), 30:06, 
3. Jančík Tomáš (Boskovice), 
30:45. Veteráni 2: 1. Nožka Jiří 
(Dinosport Ivančice), 31:43, 2. 
Buřt Vladimír (Sokol Blansko), 
32:08, 3. Hájek Ivoš (Doubravi-

ce), 32:19. Veteráni 3: 1. Stráník 
Aleš (Blansko), 36:25, 2. Svo-
boda Pavel (TJ Sloup), 37:39, 
3. Bayer Miloslav (ASK Blan-
sko), 39:53. Junioři: 1. Koneč-
ný Petr (AC Okrouhlá/VSK un. 
Brno), 29:13, 2. Řeháček Marek 
(Letovice), 29:59, 3. Říha Jaro-
slav (AK Kuřim / Újezd u Černé 
Hory), 31:15.

Ženy: 1. Smutná Lenka (Sivi-

ce), 32:38, 2. Nedomová Lucie 
(Lysice), 34:11, 3. Zálešáková 
Eva (Adamov), 35:05. Veteránky: 
1. Barešová Milada (Kunštát), 
31:58, 2. Ochotná Blanka (Biat-
lon Blansko), 41:34, 3. Grünová 
Ivana (AC Okrouhlá), 42:30.

Příštím závodem Okres-
ní běžecké ligy bude Skalická 
desítka, která proběhne v neděli 
19. dubna.

Na tra  . Foto Jiří NožkaNa tra  . Foto Jiří Nožka

E.ON Junior Cup 2015 
zavítá do Boskovic

Boskovice - Čtvrtým turnajem E.ON Junior Cup 2015 bude v sobotu 
2. června turnaj v Boskovicích.

E.ON Junior Cup je turnaj malých fotbalistů do 10 let, každý ročník 
je rozdělen na kvalifi kační turnaje a Velké fi nále a letos se koná 11. roč-
ník.

Letošní ročník změnil organizační strukturu. Kvalifi kační turnaje nově 
pořádají fotbalové oddíly a energetická skupina E.ON je generálním 
partnerem těchto kol. Z kvalifi kačních turnajů se postupuje do Velkého 
fi nále, které se uskuteční 4. - 6. září v Roudném u Českých Budějovic.

Počet kvalifi kačních turnajů je pro rok 2015 stanoven na 16 a do Vel-
kého fi nále postoupí vítěz daného turnaje.

Tuto šestnáctku fi nalistů doplní ligové kluby (AC Sparta Praha, SK 
Slavia Praha, FC Baník Ostrava, FC Viktoria Plzeň a další). V jednání je 
také účast zahraničních týmů, celkem by do Velkého fi nále mělo zasáh-
nout až 40 mužstev.

V sobotu 2. května se v Boskovicích v Červené zahradě utkají tyto 
týmy: Tatran Kohoutovice, SK Líšeň, FK Kunštát, Žijeme hrou, AFK 
Letovice, Levice, Rawa Mazowiecka, Zbrojovka Brno, FŠ Třebíč, Sokol 
Lipovec, Starý Lískovec, FK Blansko, ČAFC Židenice, Sokol Dobšice, 
Olympia Ráječko, Slovan Rosice, Malá Haná Knínice, SK Jedovnice, 
Sokol Novosedly, Sokol Hrušky, FC Kuřim, Sokol Benešov, TJ Cukro-
var Hrušovany, SK Bystřice nad Pern. a FC Boskovice.  (les)

ATLETIKA
19. 4., 14:30 h Skalická desítka, OBL.

BASEBALL
18. 4., 13 + 16 h Olympia Blansko – Třebíč Nuclears, Českomo-

ravská liga mužů.

KOPANÁ
18. 4., 16 h Blansko - Stará Říše, divize. Lipovec - Boskovice, 

Kunštát - Slatina, I. A. Rájec-Jestřebí - Černá Hora, I. B.

KUŽELKY
17. 4. 17 h KK Velen Boskovice - KK Moravská Slávia Brno F.

ŠACHY
19. 4., 10 h Lipovec - Dalešice, 2. liga.

K   

Prodam selský dřevěný stůl + 
tři židle. Cena 3 000 Kč. Spěchá - 
stěhování. Tel.: 722 605 184.

Vdova 57 hledá podnájem 
2+1 dům, byt, chatu do 7 000 Kč. 
Z rodinných důvodů. Spěchá. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 722 605 184.

Prodám osobní automobil 
FIAT MAREA WEEKEND 1.6, 
16 V. První registrace 1998, cena 
do 15 000 Kč dohodou. Tel.: 
607 508 645.

Ahoj. Hledám lásku, příte-
le na trvalý vztah. Žena 42/180 
vysoká, nekuřačka. Jsem z okr. 
Blansko. Jen vážné nabídky. Tel.: 
603 570 188.

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

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

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

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

Koupím dům v Boskovi-

P  

Ř  

Pronajmu k rekreaci 
rodinnou chatu

u rybníka v Jedovnicích. 
Krásný výhled, výhodná 

cena.
Tel.: 603 335 384

cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

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

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

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

Vdova 57 hleda dlouho-
dobý podnájem. Spěchá. Tel.: 
728 676 480.

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

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

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

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.



L  S

Blanensko a Boskovicko - 
Krásné víkendové počasí umožni-
lo konečně odehrát všechna utkání 
moravských soutěží. Zástupcům 
našeho okresu se ale tentokrát 
příliš nedařilo, jako jediný tým 
vybojovaly tři body v I. A třídě 
Boskovice.

Divize: Pelhřimov - Blansko 
2:1 (0:0), Mutěnice - Slovan Rosi-
ce 3:2 (2:2), Tasovice - Havlíčkův 
Brod 2:0 (2:0), Žďár n. S. - Otro-
kovice 2:0 (1:0), Hodonín - Velké 
Meziříčí 2:4 (0:2), Bystřice n.P. 
- Vrchovina 1:1 (1:0), Napajedla - 
Slavoj Polná 3:3 (1:2), Stará Říše 
- Uherský Brod 2:2 (2:0).

Blansko po porážce zůstává na 
předposledním patnáctém místě, 
jeho ztráta na čtrnáctý Uherský 
Brod je dvoubodová.

Krajský přebor: Bzenec - IE 
Znojmo 1:0 (1:0), Ivančice - 
Bosonohy 3:1 (1:1), Sparta Brno 
- Bohunice 1:1 (0:0), Vojkovice 
- Kuřim 0:2 (0:0), Moravská Sla-
via - M. Krumlov 0:0, Jevišovice 
- Novosedly 1:0 (1:0), Bystrc - 
Rousínov 2:1 (0:0).

Ráječko - Dubňany 0:1 (0:1). 
Překvapivá porážka domácích, 
kteří při sebevětší snaze nedoká-
zali odpovědět na vedoucí branku 
hostů.
 1.  Mor. Slavia  19  14  3  2  55:19  45
 2.  Bohunice  18  13  4  1  48:12  43
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V krajských soutěžích 
vyhrály jen Boskovice

P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – S  Ř , 1 0 2

2 B  – R , KP 1 0 2

3 K  – S , I.A 1 0 2

4 B  – Ž , I.A 1 0 2

5 R -J  – Č  H , I.B 1 0 2

6 S  – O , OP 1 0 2

7 R  – K , OP 1 0 2

8 K  B – V , OP 1 0 2

9 O  – D , OP 1 0 2

10 Š  – V , OP 1 0 2

11 V  – L , OP 1 0 2

12 J  – L , OP 1 0 2

13 S  – V. O , III. . 1 0 2

14 L  – B , I.A 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

První kolo tipovačky nebylo hodnoceno z důvodu malého množství odehra-
ných zápasů. Ve druhém zaznamenal úspěšný start Michal Nečas z Lipovce 
a může se těšit na cenu. Celkové pořadí po začátku soutěže: 1. Nečas M. 
(Lipovec) 24, 2. Hrdlička D. (Blansko) 18, 3.-5. Galuška V. (Jedovnice), Šenk 
A. (Blansko), Červenka Š. (Blansko) 15, 6.-9. Ťoupek K. (Blansko), Dobiašová 
D. (Jedovnice), Stará D. (Jedovnice), Škaroupka M. (Olomučany) 12, 10.-11. 
Zuzák E. (Blansko), Stehlík J. ml. (Kotvrdovice) 11. Více na www.zrcadlo.net.

T

O  
Sportika Okresní 

přebor muži
17. kolo: Lipůvka-Sloup 2:1 

(0:0), Pospíšil, Sedláček - Flígl, 
Letovice-Jedovnice 1:6 (0:4), 
Stőhr - Borek 2, Tajnai 2, Grom-
ský, Gryc, Vavřinec-Vilémovice 
1:0 (0:0), Přikryl, Doubravi-
ce-Šošůvka 3:1 (2:0), Pijáček, 
Schuch, Schuch - Šebela, Vysoča-
ny-Olomučany 3:2 (2:1), Hejč 2, 
Slouka - Kohút, Štěpánek, Koře-
nec-Kunštát B 3:0 (3:0), Bašný, 
Novotný, Ševčík, Olešnice-Rudi-
ce 3:2 (0:2), Hořínek, Hruška, 
Kubíček - Sehnal 2. 
 1. Lipůvka 16 11 2 3 52:21 35
 2. Jedovnice 15 11 1 3 55:32 34
 3. Vysočany 15 11 1 3 45:34 34
 4. Vilémovice 15 11 0 4 53:36 33
 5. Olešnice 15 9 2 4 42:24 29
 6. Rudice 15 6 4 5 50:39 22
 7. Olomučany 15 6 4 5 28:26 22
 8. Šošůvka 15 6 2 7 36:38 20
 9. Doubravice 15 3 6 6 22:28 15
 10. Kunštát B 15 4 3 8 27:43 15
 11. Letovice 16 3 3 10 23:53 12
 12. Kořenec 15 2 5 8 30:40 11
 13. Sloup 15 3 1 11 22:44 10
 14. Vavřinec 15 3 0 12 20:47 9

Kanonýři: 18 - Sehnal Lukáš 
(Rudice), 15 - Pernica Marek 
(Vilémovice), 14 - Borek Vít 
(Jedovnice). 

III.třída muži
17.kolo: Adamov-Ostrov 3:3 

(1:3), Malásek 2, Brychta - Gro-
ss 2, Gryc, Lažany-Drnovice 2:3 
(2:2), Verner, Vrbka - Dvořáček, 
Havel, Lizner, Ráječko B-Vís-
ky 6:2 (2:2), Prokop 2, Blažek, 
Sehnal, Slavíček, Štafa - Šmeral, 
Štark, ČK: Šmeral (V), Velké 
Opatovice-Bořitov B 2:0 (1:0), 
Klicpera, Sedláček, ČK: Hav-
lík (B), Knínice-Svitávka 2:3 
(1:1), Palán, Přikryl - Kamenický, 
Novák, Zoubek, ČK: Kamenický 
(S), Boskovice B-Vranová 5:0 
(2:0), Odehnal 3, Grenar, Přikryl, 
Skalice n.Svitavou-Kotvrdovice 
5:0 (3:0), Bílek, Janíček, Koneč-
ný, Pokorný, Sekanina. 
 1. Ráječko B 15 10 2 3 46:30 32
 2. V. Opatovice 15 9 4 2 47:23 31
 3. Drnovice 15 10 1 4 44:25 31
 4. Svitávka 15 10 1 4 43:27 31
 5. Skalice 15 10 0 5 37:19 30
 6. Adamov 15 9 2 4 49:23 29
 7. Boskovice B 16 8 2 6 42:44 26
 8. Vísky 15 6 4 5 33:32 22
 9. Knínice 15 6 2 7 39:37 20
 10. Bořitov B 16 6 0 10 24:47 18
 11. Ostrov 15 4 5 6 29:43 17
 12. Vranová 15 4 1 10 29:54 13
 13. Lažany 15 1 1 13 17:34 4
 14. Kotvrdovice 15 0 1 14 16:57 1

Kanonýři: 20 - Malásek Tomáš 
(Adamov), 17 - Štafa Tomáš 
(Ráječko), 16 - Niessner Marek 
(Velké Opatovice), Prokop Vítek 
(Ráječko), Zoubek Petr (Svitávka). 

IV. třída muži
17.kolo: Benešov-Jedovnice 

B 2:6 (0:3), Abrahám, Ryšavý - 
Formánek 4, Nejezchleb, Slouka, 
Svitávka B-Cetkovice 5:2 (3:2), 
Krejčí 2, Chloupek, Dvořáček - 
Bárta, Janek, vlastní, Doubravice 
B-Vilémovice B 2:0 (1:0), Malach, 
Sáňka, Lomnice-Voděrady 0:0, 
Skalice n.Svitavou B-Lažánky 
3:0 (1:0), Fiala 2, Burgr. 
 1. Benešov 12 10 1 1 49:21 31
 2. Lomnice 12 7 3 2 37:16 24
 3. Jedovnice B 11 6 1 4 39:28 19
 4. Doubravice B 12 6 1 5 35:30 19
 5. Skalice B 12 5 2 5 27:28 17
 6. Lipůvka B 11 5 1 5 36:32 16
 7. Cetkovice 12 5 1 6 40:49 16
 8. Lažánky 11 4 3 4 35:31 15
 9. Svitávka B 12 2 3 7 19:41 9
 10. Vilémovice B 12 2 2 8 19:36 8
 11. Voděrady 11 2 2 7 19:43 8

Kanonýři: 21 - Němec Marcel 
(Lomnice), Osuch Lukáš (Bene-
šov), 13 - Lehotský Juraj (Jedo-
vnice B), 10 - Kratochvíl Robert 
(Lažánky), Šuch Ondřej (Doubra-
vice B). 

OP dorost, skupina A
12.kolo: Doubravice-Rájec-

Jestřebí 1:7 (1:4), Alexa - Kunc 
3, Perout 2, Müller, Opatřil, Kot-
vrdovice-Olomučany 2:2 (0:1), 
Krátký, Málek - Kohút 2, Lipův-

ka-Č.H./Bořitov/Bosk. B 0:4 
(0:3) - Bawi Van 2, Hladký, Kolář, 
Drnovice/Voděrady-Sloup-
Vavřinec 3:2 (1:0), Dostál, Mül-
ler, Žáček - Andrlík 2. 
 1. Rájec-Jestřebí 11 10 0 1 56:11 30
 2. Lipůvka 11 8 0 3 24:19 24
 3. Olomučany 11 6 2 3 31:28 20
 4. Č.H./Boř./Bosk. B 11 5 2 4 29:22 17
 5. SloupVavřinec 11 4 1 6 28:36 13
 6. Kotvrdovice 11 4 1 6 15:27 13
 7. Drnovice/Vod. 11 2 1 8 12:30 7
 8. Doubravice 11 0 3 8 12:34 3

Kanonýři: 18 - Dvořák Kamil 
(Rájec-Jestřebí), 16 - Bawi Van 
(Č.H./Bořitov/Bosk. B), 12 - 
Kohút Martin (Olomučany).

OP dorost, skupina B
12.kolo: Vísky-Lysice/Kunš-

tát 1:4 (0:4), Ševčík – nehlášeno, 
Knínice-Olešnice 4:2 (1:2), Kor-
čák, Lajšner, Rosenberg, Zemánek 
- Svoboda 2, Velké Opatovice-
Svitávka 2:0 (0:0), Kříženecký, 
Müller. 
 1. Letovice 9 9 0 0 49:9 27
 2. V. Opatovice 9 6 1 2 22:13 19
 3. Lysice/Kunštát 10 6 0 4 26:17 18
 4. Knínice 9 6 0 3 32:24 18
 5. Svitávka 9 4 1 4 39:16 13
 6. Vísky 10 1 0 9 14:51 3
 7. Olešnice 10 0 0 10 17:69 0

Kanonýři: 12 - Blaha Miloslav 
(Svitávka), Svoboda Miroslav 
(Olešnice), 9 - Štark Michal (Vís-
ky), 8 - Schulze Andreas (Svitáv-
ka).

Okresní přebor starší 
žáci 7+1 skupina A
13.kolo: Sloup/Vysočany-

Kuřim 3:6 (2:4), Kolomazníček 
2, Crhonek - Hruška 3, Zabadal 
2, Vašíček, Rudice/Jedovnice-
Kotvrdovice 14:0 (5:0), Kouřil 
5, Buchta 3, Matuška 2, Kučera, 
Magda, Martinásek, Stupinský. 
 1. Rudice/Jedovnice 9 8 1 0 83:9 25
 2. Sloup/Vysočany 9 6 1 2 45:21 19
 3. Kuřim 9 6 0 3 52:21 18
 4. Kotvrdovice 8 3 0 5 17:46 9
 5. Lipovec/Adamov 8 1 0 7 11:56 3
 6. Ráječko 9 1 0 8 8:63 3

Kanonýři: 28 - Kouřil Tomáš 
(Rudice/Jedovnice), 18 - Crhonek 
Tomáš (Sloup/Vysočany), Matuš-
ka Filip (Rudice/Jedovnice), 16 
- Kolomazníček Václav (Sloup/
Vysočany), Kučera Lukáš (Rudi-
ce/Jedovnice), Šťastný Lukáš 
(Kuřim). 

Okresní přebor starší 
žáci 7+1 skupina B
13.kolo: Svitávka-Knínice 0:5 

(0:2) - Lajšner 2, Letfus 2, Lujka, 
Č.H./Bořitov-Vísky 2:0 (1:0), 
Pavlíček 2, Drnovice/Žijeme 
hrou-Dolní Loučky 6:0 (3:0), 
Žáček 3, Beneš 2, Opluštil. 
 1. Knínice 11 10 0 1 71:11 30
 2. Drnovice/Žij. 10 7 0 3 52:14 21
 3. Svitávka 11 7 0 4 55:32 21
 4. Dolní Loučky 10 4 0 6 34:41 12
 5. V. Opatovice 10 4 0 6 28:45 12
 6. Č.H./Bořitov 10 4 0 6 20:38 12
 7. Vísky 10 0 0 10 4:83 0

Kanonýři: 30 - Pinkava Štěpán 
(Svitávka), 15 - Mucha Vojtěch 
(Knínice), 14 - Fiala Jan (Drnovi-
ce/Žijeme hrou). 

OP mladší žáci 7+1
13.kolo: Sloup/Vysočany-Bos-

kovice B 0:2 (0:0) - Učeň 2, Žije-
me hrou B-Benešov/Kořenec 4:3 
(3:1), Dočekal 2, Janoušek, Peša 
- Kopáček 2, Schulze, Olomuča-
ny-Knínice 1:5 (1:1), Beránek 
- Lexman 2, Vojtěch 2, Dobeš, 
Cetkovice-Jedovnice/Rudice 3:1 
(1:1), Letfus, Schutz, Zvejška - 
Kuběna. 
 1. Boskovice B 11 10 1 0 98:10 31
 2. Žijeme hrou B 11 7 0 4 54:35 21
 3. Jedovnice/Rud. 10 6 1 3 42:20 19
 4. Cetkovice 10 6 0 4 43:24 18
 5. Knínice 10 5 1 4 40:28 16
 6. Letovice 9 5 0 4 46:19 15
 7. Olomučany 10 5 0 5 44:47 15
 8. Sloup/Vysočany 10 3 1 6 24:46 10
 9. Benešov/Kořenec 10 1 0 9 15:77 3
 10. Šošůvka 9 0 0 9 5:105 0

Kanonýři: 22 - Fedra Vojtěch 
(Olomučany), 15 - Letfus David 
(Cetkovice), 14 - Borek Jiří (Bos-
kovice B).

Ráječko - Dubňany.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Dubňany.  Foto Bohumil Hlaváček

 3.  Bzenec  19  13  4  2  52:24  43
 4.  Sp. Brno 19  12  4  3  49:19  40
 5.  Bystrc 18  9  6  3  37:27  33
 6.  Ivančice 19  9  4  6  34:26  31
 7.  Ráječko 18  9  3  6  38:27  30
 8.  Rousínov 19  9  1  9  39:39  28
 9.  M. Krumlov 19  7  3  9  18:21  24
 10.  Novosedly 19  5  3  11  20:39  18
 11.  Znojmo 19  4  4  11  19:38  16
 12.  Vojkovice 19  4  4  11  22:43  16

 13.  Jevišovice 19  4  3  12  24:47  15
 14.  Bosonohy 18  3  5  10  28:45  14
 15.  Kuřim 19  4  2  13  27:53  14
 16.  Dubňany 19  4  1  14  18:49  13

I. A, sk. A: Miroslav - Hrušova-
ny 1:1, Žebětín - Slovan Brno 2:1 
(1:1), RAFK - Bořitov 4:1 (4:0), 
Šlapanice - Dobšice 2:0 (1:0), Sla-
tina - Tasovice B 1:0 (0:0), SK 
Líšeň B - Lipovec 5:0 (2:0).

Boskovice - Kunštát 2:1 (0:0), 
Stara, Koudelka - Preč. ČK 57. 
Mihola.

Boskovice: Čech - Kolář, 
Vykoukal, Müller, Václavek, Mar-
tínek (90. Preč), Janíček, Horák, 
Stara (75. Živný (88. Miksan)), 
Minařík (62. Koudelka), Fadrný.

Kunštát: Loukota - Šafařík, 
Prudil, Mihola, Blaha, Zeman, 
Haničinec, Adamec, Stehlík, Preč, 
Niessner.

Po nic neříkajícím prvním polo-
čase (za zmínku stojí jen nepro-
měněné šance Martínka a Stehlí-
ka), se vše podstatné událo v tom 
druhém.

Ve 46. minutě poslal hosty 
do vedení chytrou střelou Preč, 
v 57. minutě odpískal rozhodčí 
faul Miholy v pokutovém území, 
hostující hráč musel po druhé žlu-
té kartě pod sprchy a z následné 
penalty vyrovnal Stara. Jedenáct 
minut před koncem se křížnou 
střelou prosadil Koudelka a domá-

cí tým těsné vedení proti oslabené-
mu soupeři uhájil.
 1.  Líšeň B 16 8 8 0 36:11 32
 2.  Boskovice 16 9 5 2 39:21 32
 3.  Slovan Brno 16 9 2 5 33:22 29
 4.  Kunštát 16 8 3 5 31:24 27
 5.  Dobšice 16 7 3 6 33:29 24
 6.  Šlapanice 16 5 8 3 35:21 23
 7.  Slatina 16 7 2 7 28:27 23
 8.  Žebětín 16 6 5 5 24:29 23
 9.  Hrušovany 16 6 3 7 21:28 21
 10. Miroslav 16 3 7 6 19:27 16
 11.  Bořitov 16 4 4 8 19:33 16
 12.  Tasovice B 16 4 4 8 13:29 16
 13.  Lipovec 16 2 7 7 21:31 13
 14.  Rajhrad 16 2 3 11 24:44 9

I. B, sk. A: Řečkovice - Podolí 
1:2 (1:1), Rousínov B - Soběšice 0:3 
(0:0), Letonice - Bohunice B 1:1 (0:0), 
Svratka - Bohdalice 4:1 (2:1), Vyškov 
B - Rájec 2:2 (1:1), Čebín - Tišnov 1:3 
(1:1), Č. Hora - Medlánky 1:4 (0:2).
 1.  Vyškov B 16 12 1 3 57:25 37
 2.  Svratka 16 12 1 3 46:23 37
 3.  Tišnov 16 12 0 4 39:19 36
 4.  Čebín 15 10 1 4 31:17 31
 5.  Černá Hora 16 8 5 3 35:30 29
 6.  Rájec 16 8 3 5 43:29 27
 7.  Soběšice 15 6 3 6 41:35 21
 8.  Letonice 16 5 3 8 17:32 18
 9.  Bohunice B 16 5 2 9 31:49 17
 10.  Medlánky 16 4 3 9 28:29 15
 11.  Podolí 16 4 3 9 26:38 15
 12.  Bohdalice 16 4 3 9 20:40 15
 13.  Řečkovice 16 3 2 11 20:35 11
 14.  Rousínov B 16 3 0 13 14:47 9

Boskovice - Kunštát.  Foto Lubomír SlezákBoskovice - Kunštát.  Foto Lubomír Slezák

Moravec Benešov začíná 
sbírat medaile

Praha, Benešov - Pražský MTB pohár pokračoval na Velikonoční 
pondělí druhým podnikem, který se jel na mistrovské trati v místní části 
Řepy. Mezi jezdci měl své zastoupení i Moravec Benešov, Jana Tesařo-
vá jela v kategorii kadetek, mezi juniorkami se představila benešovská 
odchovankyně Adéla Šafářová. A obě dívky si vedly skvěle.

Na extrémně měkké a tím hodně těžké trati zajela výborný závod Jana 
Tesařová, která nestačila pouze na Moniku Kučerovou (VRV Team) a se 
ztrátou tři minut na vítězku si dojela pro zasloužené stříbro. V konkuren-
ci devíti kadetek je to výborný výsledek.

Měkká trať bikerky hodně zpomalila a brala děvčatům více sil, než by 
se dělo za standardních klimatických podmínek a na tvrdém povrchu (tři 
kola jely kadetky bezmála hodinu).

Stejně tak si musela sáhnout na dno sil i Šafářová (Nutrend Speciali-
zed Racing), která v závodě juniorek potvrdila, že je „dívkou do nepoho-
dy“. V závodě, vypsaném na čtyři okruhy, nedala soupeřkám šanci a na 
druhou v cíli, Nikolu Bajgerovou (KC Kooperativa) měla náskok téměř 
šest minut.

Před prvním závodem Českého poháru horských kol v Teplicích, který 
se jede už tento týden, obě závodnice ukázaly, že by je mohl čekat úspěš-
ný rok.  (les)

 Foto archiv Foto archiv
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