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t te na str. 3
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t te na str. 4

You Dream We 
Run v Blansku 
se blíží

BLANSKO - O	pátém	ročníku	cha-
ritativní	 akce,	 která	 se	 uskuteční	 na	
začátku	června,	jsme	mluvili	s	Roma-
nem	 Jančiarem	 ze	 spolku	 Prosen.	
 T TE NA STRAN  4

Lanovka na 
Macochu bude 
bezbariérová

MORAVSKÝ KRAS	-	U	lanové	drá-
hy	vznikne	nová	rampa	a	tím	se	zpří-
stupní	i	pro	hendikepované.	
	 T TE NA STRAN  5
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Blanenští fotbalisté se vrátili 
z pet kovického trávníku s bodem

REGION	 -	 Po	 čtyřech	 porážkách	
v	 řadě	 vybojovalo	 Blansko	 v	 MSFL	
bod,	 ale	osm	kol	před	koncem	sou-
těže	 je	 jeho	ztráta	na	nesestupovou	
pozici	osmibodová.
V	 krajském	 přeboru	 se	 nedařilo	
ani	 jednomu	z	týmů	z	našeho	okre-
su,	 Ráječko	 prohrálo	 v	 Bohunicích,	
Boskovice	 se	 vrátily	 s	 prázdnou	 z	
Ivančic.

MSFL
22. kolo: Pet kovice - Blansko 

1:1 (0:1).
Blansko:	Floder	-	Gromský,	Píšek,	
Šplíchal,	 Koláček,	 Hanuš,	 Chloupek	
(88.	 Buchta),	 Kučera,	 Kolařík	 (81.	
Kratochvíl),	 Duda	 (75.	 Minx),	 Steh-
lík.	
Do	 základní	 sestavy	 hostů	 se	 po	
zranění	 vrátil	 Píšek,	 který	 zpevnil	
defenzívu,	 naopak	 jen	 ze	 střídač-

ky	 sledoval	 úvodní	 minuty	 útočník	
Minx.
I	přesto,	že	hosté	chtěli	hrát	ofen-
zívně,	 Petřkovicím	 patřil	 začátek	
zápasu.	Z	velkého	 tlaku	 se	 zrodila	 i	
gólová	šance,	ale	brankář	Floder	se	
blýskl	vynikajícím	zákrokem.	Ve	tři-
cáté	minutě	se	hosté	zlobili	na	 roz-
hodčího,	 který	 po	 záchranné	 brzdě	
domácích	 na	 unikajícího	 Chloupka	
vytáhl	jen	žlutou	kartu.	O	pět	minut	
později	mělo	Blansko	výhodu	poku-
tového	 kopu	 za	 ruku	 ve	 vápně	 a	
Kučera	poslal	hosty	do	vedení.
Druhá	půle	už	patřila	herně	domá-
címu	 celku.	 Ten	 sice	 měl	 územní	
převahu,	 ale	 velké	 šance	 si	 vytvořit	
nedokázal.	Vyrovnání	přišlo	po	chybě	
hostů,	v	69.	minutě	hlavou	vyrovnal	
Špavelko.	V	závěrečných	minutách	se	
Blansko	 ubránilo	 tlaku	 domácích	 a	
odvezlo	si	z	Petřkovic	bod.

„Dovezli	jsme	sice	bod	zvenku,	ale	
svoji	šanci	na	zisk	tří	bodů	jsme	pro-
váhali	v	první	půli,“	zhodnotil	sobot-
ní	 utkání	 blanenský	 trenér	 Zbyněk	
Zbořil.	

Další zápasy:	Vyškov	-	Líšeň	1:3,	
Otrokovice	 -	 Sigma	Olomouc	 B	 0:0,	
HFK	 Olomouc	 -	 Hlučín	 0:1,	 Třebíč	
-	Mohelnice	 2:3,	 Uničov	 -	 Kroměříž	
0:1,	Slovácko	B	-	Velké	Meziříčí	5:3,	
Zlín	B	-	Hulín	2:3.
 1.  Uničov  22 12 8 2 50:23 44
 2.  S. Olomouc B  22 12 3 7 40:20 39
 3.  Hlučín 22 11 5 6 29:24 38
 4.  V. Meziříčí  22 11 3 8 55:47 36
 5.  Hulín  22 10 6 6 41:34 36
 6.  Slovácko B  22 8 9 5 34:27 33
 7.  Vyškov  22 9 4 9 34:26 31
 8.  Petřkovice  22 8 7 7 38:36 31
 9.  Otrokovice  22 9 4 9 34:45 31
 10.  Zlín B  22 8 6 8 43:42 30
 11.  Kroměříž  22 8 5 9 31:38 29

 12.  Třebíč  22 8 3 11 34:42 27
 13. Mohelnice  22 6 7 9 27:34 25
 14.  HFK Olomouc  22 6 5 11 16:41 23
 15.  Líšeň  22 5 4 13 24:41 19

V	 sobotu	29.	 dubna	 se	 v	Blansku	
představí	celek	Slovácko	B.

Krajský p ebor
20. kolo: Bohunice - Ráje ko 4:2 

(2:1).
Ráje ko:	Němec	 -	Zouhar,	 Sedlák,	
Keprt	D.	(62.	Keprt	R.),	Jarůšek,	Horá-
ček,	Daněk	(19.	Růžička),	Müller,	Mič-
ko,	Pšikal	(46.	Koutný),	Bárta.
Zápas	 šestých	 Bohunic	 s	 pátým	
Ráječkem	začal	lépe	pro	domácí.	Ve	
14.	minutě	se	po	rychlé	akci	středem	
hřiště	objevil	před	Němcem	samot-
ný	 Burčík	 a	 střelou	 k	 levé	 tyči	 ote-
vřel	skóre	zápasu.

 Pokra ování na str. 11

Na sobotu 5. zá í 2015 
p ipravujeme 6. ro ník 
Pochodu po dálni ním 
t lese R43.

Na sobotu 2. zá í 2017 
p ipravujeme 8. ro ník
Pochodu po dálni ním t lese R43

Nehoda u erné Hory: 
T i mrtví, dva zran ní 
a uzav ená silnice

ERNÁ HORA	-	Tragická	doprav-
ní	nehoda	v	sobotu	odpoledne	zcela	
zablokovala	dopravu	na	silnici	I/43	
nedaleko	 Černé	 Hory.	 Po	 střetu	
dvou	aut	na	místě	zemřeli	dva	lidé,	
další	člověk	podlehl	svým	zraněním	
později	v	nemocnici.
V	 klesání	 v	 lese	 za	 Závistí	 smě-
rem	 na	 Černou	 Horu	 se	 kolem	
půl	 šesté	 střetla	 dodávka	 značky	
Volkswagen	 Transporter	 a	 osobní	

vůz	Škoda	Octavia.	Obě	auta	jela	ve	
směru	 z	 Brna	 a	 po	 střetu	 narazila	
do	vzrostlých	stromů.
„Ve	škodovce	zemřeli	 jedenadva-
cetiletý	řidič	i	jeho	o	dva	roky	starší	
spolujezdec.	Řidiče	dodávky	převez-
li	záchranáři	 letecky	do	nemocnice	
s	těžkým	zraněním.	Lehce	byla	zra-
něna	spolujezdkyně	a	dítě	z	dodáv-
ky.	 V	 nočních	 hodinách	 zemřel	 v	
nemocnici	 i	 pětačtyřicetiletý	 řidič	
dodávky,“	uvedl	blanenský	policejní	
mluvčí	 Bohumil	 Malášek	 s	 tím,	 že	
přesnou	příčinu	vážné	nehody	určí	
další	vyšetřování.
Na	místě	zasahovalo	pět	jednotek	
hasičů.	 „Řidič	 a	 jeho	 spolujezdec	 z	

osobního	 automobilu	 utrpěli	 zra-
nění	 neslučitelná	 se	 životem.	 Řidi-
če	 dodávky	 hasiči	 vyprostili	 a	 i	 s	
dalším	 spolucestujícím	 předali	 do	
péče	 zdravotnické	 záchranné	 služ-
bě.	Hasiči	 dále	 zabezpečili	 havaro-
vaná	vozidla	proti	vzniku	požáru	a	
ve	 spolupráci	 s	odtahovou	službou	
je	 vyprostili	 zpět	 na	 silnici,“	 uvedl	
mluvčí	jihomoravských	hasičů	Filip	
Venclovský.
Kvůli	nehodě	byla	silnice	uzavřená	
do	asi	21:16	hodin.	Objízdná	trasa	na	
silnici	 I/43	 ve	 směru	 od	 Brna	 ved-
la	přes	Blansko	a	 v	opačném	směru	
přes	Žernovník.		 Michal Záboj

 Foto Policie R
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Blanenští plavci úsp šn  otestovali 
svou výkonnost v bazénu v Jihlav

Okresní kopaná
OKRESNÍ P EBOR

29. 4., 16:30 h	Bořitov	-	Šošůvka,	
Kunštát	B	-	Ráječko	B.	30. 4., 14:15 h	
Lipůvka	 -	Doubravice.	16:30 h	Ada-
mov	-	Olomučany,	Vysočany	-	Olešni-
ce,	Kořenec	-	Letovice.	19 h	Boskovi-
ce	B	-	Sloup.

III. T ÍDA
29. 4., 16:30 h	 Vavřinec	 -	 Ostrov	
u	 Macochy,	 Kotvrdovice	 -	 Svitávka.	
30. 4., 14:15 h	 Knínice	 -	 Skalice.	
16:30 h	Cetkovice	-	Drnovice,	Bene-
šov	-	Velké	Opatovice,	Vísky	-	Lažany.

IV. T ÍDA
30. 4., 13:30 h	 Vísky	B	 -	Ráječko	
C.	14:15 h Rájec	 B	 -	 Doubravice	 B.	
16:30 h	Lipůvka	B	-	Vavřinec	B,	Jedo-
vnice	B	-	Lažánky.

Kam za sportem
ATLETIKA

30. 4., 16 h Blansko,	 Memoriál	
V.	Bušové.	1. 5., 15:20 h	Boskovické	
běhy.

HORSKÁ KOLA
29. 4., 9 h	Valchovský	„Kameňák“	-	
MTB	časovka	do	vrchu.

KARATE
29. 4., 10 h	ASK	Blansko.	Blanen-
ský	pohár.

KOPANÁ
29. 4., 16 h Blansko	 -	 Slovácko	 B,	
MSFL.	16:30 h	Boskovice	 -	Moravský	
Krumlov,	KP.	Rudice	-	Soběšice,	Jedov-
nice	-	Lipovec,	I.B.	30. 4., 16:30 h	Kun-
štát	-	Zastávka,	I.A.	Rájec-Jestřebí	-	Čer-
ná	Hora,	Vilémovice	-	Start	Brno,	I.B.

VOLEJBAL
29. 4. 10 + 13 h	SK	Rájec	-	Jestře-
bí	 -	 Hrušovany	 u	 Brna.	 Boskovice	 -	
Hodonín,	KP	II	mužů.

Pokra ování ze str. 12
O	 tři	 minuty	 později	 prošel	 jako	
nůž	máslem	hostující	obranou	Šem-
bera,	 brankář	 Němec	 ho	 zastavil	
jen	 za	 cenu	 faulu	 před	 pokutovým	
územím	 a	 po	 červené	 kartě	 musel	
pod	sprchu.	Na	jeho	místo	nastoupil	
Růžička	 a	 ze	 hřiště	 odešel	 Daněk.	
Dlouhá	 přesilová	 hra	 ale	 domácím	
převahu	nepřinesla.	Byli	 to	naopak	
hosté,	 kdo	 vstřelil	 branku.	 Ve	 27.	
minutě	 střílel	 z	 22	 metrů	 Mičko	 a	
brankářem	 vyražený	 míč	 dopravil	
do	branky	Jarůšek.	Nakonec	to	byly	
přece	 jen	 Bohunice,	 které	 strhly	
vedení	 na	 svoji	 stranu.	 Na	 centr	
Macha	od	rohového	praporku	si	na-
skočil	 nekrytý	 Burčík	 a	 poločasové	
vedení	patřilo	domácím.
Ve	druhém	poločase	byli	hosté	i	v	
deseti	 domácím	 naprosto	 vyrovna-
ným	soupeřem,	 v	53.	minutě	 kopal	

Mičko	 přímý	 kop	 a	 Sedlák	 střelou	
z	 voleje	 vyrovnal.	 S	 přibývajícími	
minutami	 přece	 jen	 hostům	 začaly	
docházet	síly,	ale	nerozhodný	výsle-
dek	 jenom	 nebránili.	 Osm	 minut	
před	 koncem	 se	 v	 postavení	 veli-
ce	 připomínajícím	 ofsajd	 prosadil	
domácí	 Čermák,	 Čtyři	minuty	 před	
koncem	 zřejmě	 rozhodčí	 přehlédl	
jasný	 faul	 domácího	 Táborského,	
protestující	 Mičko	 viděl	 jako	 dru-
hý	hostující	hráč	červenou	kartu.	V	
poslední	minutě	 zápasu	 se	 do	 ote-
vřené	 obrany	 hostů	 prodral	 Hanu-
sek	 a	 přízemní	 střelou	 stanovil	
konečný	výsledek	zápasu.	

Další zápasy:	 Ivančice	 -	 Bosko-
vice	 3:0,	 Rousínov	 -	 Mutěnice	 2:4,	
Novosedly	 -	 Lanžhot	 1:1,	 Vojkovice	
-	Bosonohy	2:3,	Moravský	Krumlov	-	
Sparta	Brno	3:0,	Tišnov	-	Mor.	Slavia	
6:1,	Bučovice	-	Bystrc	2:1.

 1.  Tišnov  21 16 3 2 74:25 51
 2.  Mutěnice  21 16 1 4 55:20 49
 3.  Bystrc  21 14 2 5 53:33 44
 4.  Ivančice  21 12 2 7 54:32 38
 5.  Bohunice  21 10 4 7 36:27 34

 7.  Lanžhot  21 9 4 8 39:35 31
 8.  Bosonohy  21 9 4 8 44:43 31

 10.  M. Krumlov  21 8 2 11 32:46 26
 11.  Bučovice  21 7 3 11 31:52 24
 12.  Rousínov  21 6 5 10 29:41 23
 13.  M. Slavia  21 6 2 13 47:56 20
 14.  Vojkovice  21 6 1 14 32:58 19
 15.  Sp. Brno  21 5 4 12 28:55 16
 16.  Novosedly  21 3 4 14 25:53 13
V	příštím	kole	hostí	boskovičtí	fot-
balisté	v	sobotu	29.	dubna	na	domá-
cím	 trávníku	 hráče	 Moravského	
Krumlova,	Ráječko	pak	jede	ve	stej-
ný	den	na	hřiště	Moravské	Slavie.	
	 Lubomír Slezák

Blanenští fotbalisté se vrátili 
z pet kovického trávníku s bodem

BLANSKO, JIHLAVA -	Tři	sta	plav-
ců	ze	šestadvaceti	českých	a	morav-
ských	plaveckých	 klubů	 závodilo	 o	
víkendu	 v	 jihlavské	 pětadvacítce	
Evžena	 Rošického	 na	 tradičních	
Závodech	mládeže.	
Blanenský	 oddíl	 reprezentovalo	
patnáct	 plavců	 od	 desetiletých	 až	
po	dorost.	 Sedm	z	nich	 se	objevilo	
na	stupních	vítězů,	a	to	celkem	čtr-
náctkrát.	
Některým	 sice	 jejich	 vynikající	
výkony	 na	 medailové	 posty	 nesta-
čily,	 přesto	 mohli	 být	 spokojeni,	
neboť	 téměř	 všechny	 výkony	měly	
hodnotu	osobního	rekordu.	
A	 mohou	 být	 spokojeni	 i	 jejich	
trenéři,	 kteří	 s	 takovými	 časy	 ani	
nepočítali,	 protože	 teprve	 končí	

přípravné	 období	 s	 velkými	 tré-
ninkovými	objemy	a	 závodní	 rych-
lost	 se	 teprve	 začne	 trénovat.	 Pět-
ačtyřicet	osobáků	však	ukazuje,	 že	
blanenští	 plavci	 se	na	 letošní	 jarní	
sezonu,	 která	 vyvrcholí	 v	 červnu	
republikovými	 šampionáty,	 připra-
vují	velmi	dobře.	
Nejvíce	 medailových	 pozic	 si	 z	
Jihlavy	 odnesli	 starší	 žák	 Milan	
Kučera	 a	 čerstvá	 dorostenka	 Kate-
řina	 Demová.	 Oba	 zvítězili	 ve	 dvou	
startech	 a	 k	 tomu	 přidali	 Milan	 tři	
a	Katka	dvě	stříbra.	Další	medailové	
pozice	obsadili	Anna	Kučerová	(stří-
bro),	 Klára	 Koňaříková	 (stříbro),	
Matěj	Měšťan	 (bronz),	Radim	Švarc	
(stříbro)	a	Milan	Musil	(bronz).	
	 Text a foto V ra Vencelová

Na Techniku Olympia nesta ila
REGION	 -	 Baseballisté	 Blanska	
v	 posledním	 kole	 ochutnali	 první	
výhru	v	Extralize	po	svém	návratu	do	
nejvyšší	 soutěže.	 Technika	 vyhrála	
poslední	 čtyři	 zápasy	 a	 svoji	 formu	
chtěla	potvrdit	i	o	minulém	víkendu.

7. kolo: Olympia Blansko - Tech-
nika Brno 5:13.
Zápas	byl	rozhodnut	hned	v	první	
polovině	první	směny,	díky	množství	
volných	 met	 a	 dvěma	 chybám	 v	
poli,	 dokázala	 Technika	 zazname-

nat	 7	 bodů.	 Utkání	 se	 již	 více	méně	
dohrávalo,	 s	 výjimkou	 čtvrté	 směny,	
kdy	domácí	dvakrát	skórovali.	

8. kolo: Technika Brno - Olympia 
Blansko 2:1.
V	dramatickém	utkání	se	Blansko	
ve	 čtvrté	 směně	 dostalo	 do	 vedení,	
domácí	 celek	 v	 šesté	 směně	 vyrov-
nal,	 ale	 pevná	 obrana	 hostů	 odolá-
vala	až	do	závěrečné	směny.	V	ní	 si	
Technika	připsala	rozhodující	druhý	
bod.

 1.  Draci Brno 9 7 0 81:21 1.000
 2.  Ostrava 8 7 1 72:33 0.875
 3.  Technika Brno 8 6 2 62:26 0.750
 4.  Hroši Brno 8 5 3 32:35 0.625
 5.  Olomouc 8 4 4 30:36 0.500
 6.  Eagles Praha 9 4 5 57:54 0.444
 7.  Kotlářka Praha 8 3 5 38:56 0.375
 
 9.  Nuclears Třebíč 8 1 7 16:54 0.125
 10.  Tempo Praha 8 1 7 20:64 0.125
V	 pátek	 28.	 dubna	 hostí	 Blansko	
Kotlářku	Praha.		 (les)
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Vodicí psi pro nevidomé 
sout žili v centru Blanska

BLANSKO	 -	 Devatenáct	 vodicích	
psů	pro	nevidomé	se	v	pátek	posta-
vilo	na	start	tradiční	soutěže	Cesta	
ve	 tmě.	 Na	 trase	 centrem	 Blanska	
museli	přesvědčit,	 že	dokážou	své-
ho	 pána	 bezpečně	 vést	 neznámým	
terénem.
Čtrnáctý	 ročník	 soutěže	 pořá-
dala	 Škola	pro	výcvik	 vodicích	psů	
Brno,	spolek	Vodicí	pes	a	blanenská	
pobočka	 Sjednocené	 organizace	
nevidomých	a	slabozrakých	(SONS)	
ČR.	Zrakově	postižení	při	ní	se	svý-
mi	 psy	 absolvovali	 pod	 dohledem	
porotců	cestu	městem.
„V	 soutěži	 jde	 o	 sladění	 vodicí-
ho	 psa	 s	 člověkem.	 Trasa,	 kterou	
procházejí,	 navozuje	 běžný	 život.	
Čekají	na	ní	překážky,	se	kterými	se	
setkávají	běžně	na	ulicích,“	popsala	
Laďka	Dvořáková	ze	brněnské	Ško-
ly	pro	výcvik	vodicích	psů.
Pro	 veřejnost	 byl	 připraven	 v	
prostoru	startu	a	cíle	před	budovou	
základní	 umělecké	 školy	 dopro-

Vodicí psi sout žili v centru Blanska.  Foto Michal Záboj

vodný	 program.	 V	 něm	mohli	 náv-
štěvníci	shlédnout	ukázky	tance	se	
psem,	 vystoupení	 dětí	 ze	 základní	
školy	Dvorská	a	mnoho	dalšího.
„Lidé	 si	 mohou	 také	 vyzkoušet,	
jaké	 to	 je	 být	 nevidomý.	 Mohou	 si	

procvičit	hrubou	a	 jemnou	motori-
ku	bez	pomoci	zraku,	nebo	si	nasa-
dit	 brýle,	 které	 simulují	 zrakové	
vady,“	podotkla	Marie	Rekové	z	bla-
nenské	organizace	SONS.	
	 Michal Záboj

Zásobil se 
ku ivem

LIP VKA	 -	 Do	 prodejny	 smíšené-
ho	 zboží	 v	 Lipůvce	 se	 vloupal	 dosud	
neznámý	 zloděj.	 Na	 cestě	 dovnitř	
musel	násilím	překonat	dvoje	vstupní	
dveře.	„V	prodejně	se	zajímal	pouze	o	
uložené	kartóny	cigaret.	Jejich	odcize-
ním	způsobil	prodejci	škodu	za	nejmé-
ně	 padesát	 tisíc	 korun.	Navíc	 oprava	
poškozených	 dveří	 přijde	 na	 dalších	
dvacet	tisíc	korun,“	upřesnil	policejní	
mluvčí	Bohumil	Malášek.		 (moj)

Demontoval 
rozvad

BO ITOV	 -	Zřejmě	znalec	v	oboru	
elektro	 byl	 zloděj,	 který	 se	 vydal	 na	
lup	do	Bořitova.	Na	 staveništi	 rodin-
ného	domku	totiž	dokázal	odpojit	ze	
sítě	 elektrický	 rozvaděč	 včetně	 elek-
troměru	a	jističů	a	ukradl	ho.	Majiteli	
zařízení	 tak	 pachatel	 způsobil	 škodu	
asi	padesát	tisíc	korun.		 (moj)

Lidé mohli na v ž radnice zdarma
BOSKOVICE	-	V	sobotu	a	neděli	si	
mohli	 zájemci	prohlédnout	 sklepe-
ní	pod	starou	radnicí	na	Masaryko-
vě	náměstí	v	Boskovicích	a	vystou-
pat	 na	 ochoz	 její	 věže.	Mimořádné	
prohlídky	město	připravilo	v	rámci	
akce	 Brány	 památek	 dokořán,	 kte-
rou	pořádalo	Sdružení	historických	
sídel	Čech,	Moravy	a	Slezska.
V	 nově	 opraveném	 podzemí	 byl	
vystaven	model	návrhu	nové	bosko-
vické	knihovny	od	architekta	Zdeň-
ka	 Fránka	 a	 díla	mladých	malířů	 z	
Boskovic	 a	 polského	 města	 Rawa	
Mazowiecka.
Lidé	 mohli	 po	 oba	 dny	 navíc	
zdarma	 vystoupat	 na	 radniční	 věž	
a	vychutnat	si	tak	jedinečný	pohled	
na	město	a	blízké	okolí.	
	 Text a foto Michal Záboj

Silný vítr lámal 
stromy a v tve

REGION	 -	 Hasiče	 minulou	 středu	
zaměstnávalo	 odklízení	 následků	 sil-
ného	 větru.	 Jednotky	 na	 řadě	míst	 v	
regionu	odstraňovaly	popadané	stro-
my	a	větve.
Od	 sedmé	 do	 dvaadvacáté	 hodiny	
hasiči	 v	 celém	 Jihomoravském	 kraji	
zaznamenali	 v	 souvislosti	 s	 větrem	
čtyřicítku	 událostí.	 Nejvíce	 zásahů	
-	 jedenáct	 přitom	 měli	 převážně	 na	
Boskovicku.
„Ve	 většině	 případů	 se	 jedná	 o	
odstraňování	 popadaných	 stromů	 a	
větví	 ze	 silnic.	 V	 několika	 případech	
bylo	nutné	 zajistit	 uvolněnou	 střešní	
krytinu,“	 uvedl	 mluvčí	 jihomorav-
ských	hasičů	Jaroslav	Mikoška.
V	 regionu	 hasiči	 zasahovali	 napří-
klad	v	Kořenci,	 v	Lipůvce,	v	Lysicích,	
v	Bedřichově,	ve	Křetíně	a	v	Černovi-
cích.		 (moj)

Zlod j bral kolo 
i šperky

KOTVRDOVICE	 -	 Do	 rodinného	
domu	 v	 Kotvrdovicích	 se	 vloupal	
zatím	 neznámý	 pachatel.	 Zloděj	 pře-
lezl	nevysoký	plot	a	v	zadní	části	sta-
vení	si	násilím	otevřel	dveře	do	dílny.	
„Z	 ní	 odcizil	 jízdní	 kolo.	Následně	 se	
znovu	násilím	dostal	do	obytné	části	
domu,	kterou	prohledal.	Odcizil	vedle	
zlatých	 šperků	 i	 náramek	 ze	 slonové	
kosti	a	nemalé	množství	knih,“	uvedl	
blanenský	 policejní	 mluvčí	 Bohumil	
Malášek	 s	 tím,	 že	 pachatel	 způsobil	
škodu	nejméně	padesát	tisíc.		 (moj)

Majitel poznal ukradenou pilu
LETOVICE -	Ze	svého	lupu	se	pří-
liš	 dlouho	 neradoval	 zloděj,	 který	
se	 vloupal	 do	 sběrných	 surovin	 v	
Letovicích.	 Na	 jeho	 stopu	 policisty	
nasměroval	 provozovatel	 výkupny.	
Na	ulici	totiž	náhodou	poznal	moto-
rovou	pilu,	kterou	mu	pachatel	ukra-
dl.
Nájemce	 letovických	 sběrných	
surovin	 si	 na	 cestě	 do	 práce	 všim-
nul	zaparkovaného	automobilu	a	na	

jeho	 zadním	 sedadle	 odložené	 pily.	
Na	první	pohled	poznal,	že	je	jeho.
„Když	za	pár	minut	dorazil	do	pro-
vozovny,	všechno	pochopil.	Už	násilím	
otevřená	 brána	 signalizovala,	 že	 na	
místě	 řádil	 zloděj,“	 uvedl	 blanenský	
policejní	mluvčí	Bohumil	Malášek.
Letovickým	policistům	 tak	 ulehčil	
cestu	k	odhalení	pachatele.	Ti	vyhle-
dali	 majitele	 automobilu,	 který	 se	
záhy	k	činu	přiznal.

„Když	ten	neměl	rozumné	vysvět-
lení,	 kde	 se	 věci	 ze	 sběrny	 vzaly	 v	
jeho	 vozidle,	musel	 s	 pravdou	 ven.	
Ke	 vloupání	 se	 přiznal.	 Navíc	 poli-
cisté	našli	v	jeho	garáži	i	další	odci-
zené	věci,“	dodal	mluvčí.
Zloděj	 kromě	 motorové	 pily	
ukradl	nemalé	množství	barevných	
kovů.	Vše	v	hodnotě	asi	dvacet	tisíc	
korun.	 Nyní	 je	 pachatel	 stíhaný	 za	
krádež.		 (moj)
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Po domácím porodu v obci na 
Blanensku zem elo novorozen

REGION -	Tragicky	skončil	minulý	
čtvrtek	 domácí	 porod	 v	 jedné	 obci	
na	 Blanensku.	 Novorozeně	 zemřelo,	
matka	 ve	 velmi	 vážném	 stavu	 skon-
čila	v	nemocnici.	Případem	se	zabývá	
policie.	
Žena,	 která	 plánovala	 porod	 v	
porodnici	a	docházela	na	pravidelné	
prohlídky	 do	 porodnice,	 začala	 mít	
ve	čtvrtek	nad	ránem	kontrakce.	Jed-
nalo	 se	 o	 takzvaný	 překotný	 porod,	
takže	 se	 dítě	 narodilo	 doma	 velice	
rychle.

„Porodní	 asistentka,	 která	 o	 ženu	
pečovala	v	těhotenství,	byla	v	průběhu	
porodu	s	rodinou	v	telefonickém	kon-
taktu	 a	 doporučila	 zavolat	 záchran-
nou	 službu.	 Dítě	 bohužel	 po	 přestři-
žení	pupeční	šňůry	přestalo	dýchat	a	
záchranářům	se	ho	nepodařilo	oživit,“	
popsala	 Kateřina	 Hájková	 Klíčová	
výkonná	 ředitelka	 Unie	 porodních	
asistentek.
„Při	příjezdu	ZZS	již	bylo	dítě	poro-
zené,	 avšak	 ve	 velmi	 vážném	 stavu,	
který	vyústil	až	v	zástavu	oběhu.	Ten-

to	stav	se	i	přes	veškerou	snahu	a	oka-
mžitou	 resuscitaci	 dítěte	 posádkou	
ZZS	nepodařilo	zvrátit,“	uvedla	mluvčí	
jihomoravské	ZZS	Hedvika	Kropáčko-
vá.
Na	místě	 zasahovaly	 tři	 výjezdové	
skupiny	s	 lékařem	včetně	neonatolo-
ga.	Matka	byla	po	ošetření	ve	vážném	
stavu	převezena	do	nemocnice.
„Je	 to	 další	 důkaz	 toho,	 že	 domácí	
porody	mohou	dopadnou	velmi	tragic-
ky	a	pokud	se	vyskytnou	komplikace,	
je	prakticky	nemožné	je	doma	zvlád-

nout.	 Dnešní	 tragický	 případ,	 který	
už	 řeší	policie,	by	měl	být	důrazným	
varováním	 i	 pro	 takzvané	 alternativ-
ní	matky	/rodiče,“	podotkla	mluvčí	a	
dodala:	„Podle	informací	ze	zdravotní	
dokumentace,	 výpovědi	 členů	 výjez-
dových	 skupin,	 které	 se	 účastnily	
zásahu,	 záznamu	 hovoru	 dispečinku,	
informací	jiných	zdravotnických	zaří-
zení	 a	 vzhledem	 k	 časovému	 sledu	
události	 vše	 nasvědčuje	 tomu,	 že	 se	
nejednalo	 o	 překotný,	 ale	 plánovaný	
domácí	porod.“		 Michal Záboj

V Petrovicích se po t ech letech se narodilo 
h íb . Je to pan Roztomilý

PETROVICE	-	Členové	jezdeckého	oddílu,	který	půso-
bí	při	zemědělském	družstvu	Zemspol	v	Petrovicích,	sla-
ví.	Není	také	divu,	protože	se	jim	přímo	na	Velký	pátek	
narodil	hřebeček.	Dostal	italské	jméno	Carino,	což	v	pře-
kladu	znamená	Roztomilý.
O	tom,	že	skutečně	roztomilý	je,	není	pochyb.	Je	celý	
černý,	na	čele	má	bílou	hvězdu	a	bílé	má	i	špičky	uší.	V	
petrovických	 stájích	 se	 narodilo	 hříbě	 naposledy	 před	
třemi	roky.
„I	když	zatím	na	první	pohled	občas	vypadá	náš	pan	
Roztomilý	poněkud	vratce,	dokáže	si	už	poskočit	a	má	
se	čile	k	světu,“	řekl	Zrcadlu	s	úsměvem	chovatelka	koní	
Ivana	Novotná.
Zdůraznila,	 že	 matka	 hřebečka	 Ko illa	 Lady	 zvládla	
porod	svého	prvorozeného	potomka	hladce.	Petrovické	
stáje	chovají	i	Carinovu	babičku	Kauri.	Shodou	okolnos-
tí	je	mezi	tamními	koníky	i	Carinova	starší	sestra	Gisel.	
Narodila	před	čtyřmi	roky,	a	překvapivě	také	14.	dubna.
Petrovické	stáje	nabízejí	turistům	svezení	na	koních,	
kteří	 jsou	vidět	v	zápřahu	v	kočárech	či	v	koněbusech	
na	nejrůznějších	akcích	nejen	v	Moravském	krasu,	ale	i	v	
Blansku. Text a foto Martin Jelínek

Hromadná	dopravní	nehoda	minulé	úterý	dopoledne	komplikovala	provoz	na	
silnici	I/43	mezi	Lipůvkou	a	odbočkou	na	Kuřim.	Ve	směru	na	Brno	se	srazilo	
pět	osobních	aut.	Zraněna	byla	jedna	osoba.		 Foto HZS JmK

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr 
užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, 
popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí. 
Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné  
jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc? 
Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu Golf: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

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

Na	krajském	kole	soutěže	žáků	základních	uměleckých	škol	ve	hře	na	smyčco-
vé	nástroje	obsadila	ve	své	kategorii	první	místo	Martina	Lusková	ze	Sloupu,	
žákyně	Michala	Ševčíka	ze	ZUŠ	Blansko.		 Foto Markéta Lusková 
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You Dream We Run se blíží, letos 
bude plnit sny deseti lidem
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Okresní b žeckou ligu eká 
v m síci máji celkem šest závod

KOPANÁ
I.A, sk. A

18. kolo:	 Hrušovany	 -	 Miroslav	
3:0,	Žebětín	 -	Přímětice	0:2,	Ku im 
- Kunštát 1:2,	Slatina	-	Šaratice	3:1,	
Svratka	 -	 Zastávka	 5:0,	 Šlapanice	 -	
Líšeň	B	2:0,	Znojmo	-	Dobšice	3:1.
 1.  Svratka Brno  18 14 3 1 54:18 45
 2.  Líšeň B  18 11 3 4 44:22 36

 4.  Kuřim  18 10 3 5 35:23 33
 5.  Dobšice  18 10 2 6 64:31 32
 6.  Slatina  18 8 2 8 43:42 26
 7.  Žebětín  18 7 2 9 22:27 23
 8.  Hrušovany 18 7 2 9 33:49 23
 9.  Zastávka  18 6 4 8 34:43 22
 10.  Šlapanice  18 6 3 9 28:32 21
 11.  Miroslav  18 6 3 9 32:37 21
 12.  Znojmo  18 6 2 10 28:41 20
 13.  Přímětice  18 4 5 9 32:36 17
 14.  Šaratice  18 1 2 15 14:81 5

I.B t ída, sk. A
18. kolo: . Hora - Lipovec 2:3, 

Sob šice - Jedovnice 2:0, Slovan - 
Rudice 1:0,	Podolí	-	Čebín	2:3,	Babi-
ce	 -	 Pačlavice-Dětkovice	 3:1,	 Start	
-	Slavkov	5:1,	Rájec-Jest ebí - Vilé-
movice 1:1.
 1.  Start Brno  18 15 0 3 70:21 45

 3.  Pačlavice 18 11 0 7 39:32 33

 4.  Čebín  18 10 2 6 30:26 32

 7.  Babice 18 9 1 8 37:28 28
 8.  Podolí 18 7 4 7 23:23 25
 9.  Slovan Brno  18 7 3 8 24:38 24
 10.  Slavkov 18 6 1 11 30:44 19
 11.  Soběšice  18 4 6 8 22:43 18
 

Okresní p ebor
18. kolo:	 Bořitov	 -	 Boskovice	 B	
0:0,	 Šošůvka	 -	 Ráječko	 B	 7:1,	 Oleš-
nice	 -	 Kunštát	 B	 6:1,	 Olomučany	 -	
Vysočany	1:1,	Doubravice	-	Adamov	
1:0,	 Letovice	 -	 Lipůvka	 4:0,	 Sloup	 -	
Kořenec	2:0.
 1.  Vysočany  18 12 4 2 52:25 40
 2.  Sloup  18 10 3 5 40:32 33
 3.  Olešnice  18 10 2 6 49:33 32
 4.  Ráječko B  18 10 1 7 60:45 31
 5.  Bořitov  18 7 5 6 38:29 26
 6.  Olomučany  18 7 5 6 42:36 26
 7.  Adamov  18 8 1 9 42:47 25
 8.  Boskovice B  18 6 6 6 41:39 24
 9.  Lipůvka  18 7 3 8 34:34 24
 10.  Doubravice  18 7 3 8 33:42 24
 11.  Letovice  18 6 4 8 33:37 22
 12.  Kunštát B  18 6 2 10 29:51 20
 13.  Šošůvka  18 5 4 9 51:61 19
 14.  Kořenec  18 3 1 14 19:52 10

III. t ída
18. kolo:	Ostrov	-	V.	Opatovice	0:5,	
Drnovice	-	Benešov	6:1,	Svitávka	-	Cet-
kovice	2:1,	Skalice	-	Vranová	2:0,	Laža-
ny	-	Knínice	5:0,	Vavřinec	-	Vísky	3:5.
 1.  Skalice  16 14 1 1 82:22 43
 2.  Vísky  17 12 1 4 49:34 37
 3.  Drnovice  16 10 1 5 52:30 31
 4.  Vavřinec  17 7 5 5 35:31 26
 5.  Ostrov 17 6 5 6 35:35 23
 6.  Knínice  17 7 2 8 33:38 23
 7.  Lažany  17 5 6 6 35:38 21
 8.  V. Opatovice  16 6 2 8 26:33 20
 9.  Benešov  16 5 4 7 33:47 19
 10.  Vranová  16 4 6 6 31:38 18
 11.  Svitávka  17 5 3 9 40:52 18
 12.  Kotvrdovice  16 5 1 10 28:43 16
 13.  Cetkovice  16 2 1 13 26:64 7

IV. t ída
14. kolo:	Skalice	B	-	Jedovnice	B	0:7,	
Rájec	B	-	Vísky	B	6:2,	Ráječko	C	-	Lipův-
ka	B	5:0,	Lažánky	-	Voděrady	0:1.
 1.  Ráječko C  11 9 1 1 65:7 28
 2.  Jedovnice B  12 7 1 4 46:33 22
 3.  Voděrady  12 7 1 4 28:22 22
 4.  Doubravice B  11 7 1 3 35:32 22
 5.  Skalice B  11 6 2 3 28:24 20
 6.  Lipůvka B  12 3 6 3 30:30 15
 7.  Lažánky  11 4 1 6 13:24 13
 8.  Vavřinec B  11 3 0 8 23:35 9
 9.  Rájec B  11 2 2 7 27:45 8
 10.  Vísky B  12 1 1 10 15:58 4

REGION	 -	Závody	v	dubnové	části	
OBL	 byly	 hodně	 pestré	 a	 to	 přede-
vším,	pokud	jde	o	počasí.	Zatímco	na	
Hořicích	 a	 ve	 Skalici	 bylo	 příjemné	
jarní	počasí.	Tak	Jarní	pětka	na	dráze	
byla	 ohrožena	 náledím	 na	 tartano-
vém	ovále.	Věříme,	že	květen	už	bude	
teplotně	příznivější	a	běžci	si	budou	
moci	svou	formu	vyzkoušet	bez	kuli-
chů	 a	 rukavic.	 Květen	 je	 totiž	 spo-
lečně	 se	 zářím	 nejvíce	 našlapaným	
běžeckým	 měsícem.	 A	 první	 závod	
nás	čeká	již	1.	května	v	Boskovicích.
Jsou	 to	 již	 tradiční	 Boskovické	
běhy,	 kde	 si	 na	 své	 přijde	 široká	
běžecká	 i	 neběžecká	 veřejnost.	 Kro-
mě	velké	spousty	dětských	běhů	mají	
pořadatelé	 připraveny	 tratě	 i	 pro	
příležitostné	 běžce,	 případě	 pro	 ty,	
kteří	 běhat	 začínají.	 Samozřejmě	 je	
tu	 hlavní	 závod,	 který	 vede	 hezkým	
prostředím	westernového	městečka,	
Pilského	údolí	a	třešničkou	na	dortu	
je	 proběhnutí	 zámkem	 a	 židovskou	
čtvrtí.	
Hned	 následující	 státní	 svátek	 8.	
května	nás	 čeká	Běh	Černou	Horou.	
Z	naší	letošní	termínovky	je	jasné,	že	
je	to	nejstarší	běh	na	okrese.	Letos	se	
pořádá	 již	 59.	 ročník.	 Veškeré	 závo-
dění	 se	 odehrává	 téměř	 na	 pětníku.	
Běhá	se	v	okolí	zámku	a	fotbalového	

hřiště.	Závod	v	Černé	Hoře	je	oblíben	
zejména	 dětmi.	 Je	 připravena	 pest-
rá	nabídka	 tratí	pro	všechny	věkové	
kategorie.	Tratě	jsou	i	letos	vedeny	v	
nejbližším	okolí	hřiště	a	tak	fanoušci	i	
trenéři	mají	dokonalý	přehled.	Proto	
není	 nic	 lepšího	 než	 si	 prodloužené	
víkendy	zpříjemnit	běžeckou	událos-
tí	v	Boskovicích	nebo	v	Černé	Hoře.

Medaile za po et závod
Jak	 již	 bylo	 zmíněno,	 oba	 závody	
mají	 i	 dětské	 kategorie.	 Bude	 pak	
zajímavé	sledovat,	zda	si	někteří	pilní	
dětští	běžci	připíší	účast	na	čtvrtém	
závodě	 a	 tím	 pádem	 již	 dosáhnou	
na	 bronzovou	 medaili	 v	 Žákovské	
lize	Tajovský	reality.	Zatím	máme	za	
sebou	tři	dětské	závody	a	všechny	tři	
absolvovalo	šest	dívek	a	tři	chlapci.	Je	
tu	 tedy	 devět	 adeptů	 na	 bronzovou	
medaili.
V	půlce	května	na	nás	pak	čeká	jar-
ní	část	seriálu	Hraběnka	cup.	Během	
třech	 úterních	 podvečerů	 si	 běžci	
dvakrát	vyběhnou	k	penzionu	U	Hra-
běnky	v	Petrovicích	a	jednou	na	Hor-
ní	můstek	Macochy.	 Jsou	 to	náročné	
běhy	 do	 vrchu,	 ale	 odměnou	 pro	
všechny	běžce	je	luxusní	servis	pořa-
datelského	 týmu	a	 to	 jak	po	stránce	
zpracování	 výsledků,	 tak	 po	 stránce	

Roman Jan iar.  Foto Prosen občerstvení	 v	 cíli.	 Závody	nás	 čekají	
16.	5.	(běží	se	z	Horní	Lhoty),	23.	5.	
(start	na	Skalním	mlýně)	a	30.	5.	(běží	
se	z	Ráječka	od	restaurace	Nová).
Mezi	 trojblok	 Hraběnka	 cupu	 se	
vklínila	 Šamalíkova	 míle,	 která	 se	
odehrává	v	Ostrově	u	Macochy.	Letos	
je	 to	 již	šestý	ročník	a	 třetím	rokem	
se	 závody	 uskuteční	 na	 fotbalovém	
hřišti	 a	 jeho	 okolí.	 Jedná	 se	 o	 velice	
příjemný	 závod,	 který	 je	 téměř	 po	
celou	dobu	doprovázen	hudební	pro-
dukcí.	A	opět	se	jde	o	běh	s	dětskými	

kategoriemi.	 V	 letošním	 ročníku	 to	
bude	již	v	pořadí	šestý	dětský	závod,	
a	 tudíž	 si	 ti	 nejpilnější	 budou	 moci	
připsat	šestou	účast	a	tedy	stříbrnou	
medaili	 v	 Žákovské	 lize.	 Jen	 věříme,	
že	 se	 nám	 chlapci	 trošku	 pochlapí	
a	 budou	 závodit	 pravidelněji	 než	
dosud.	Více	 se	o	 této	dětské	 soutěži	
i	 o	 kompletních	 pravidlech	 Okresní	
běžecké	ligy	dozvíte	na	našich	webo-
vých	stránkách	www.oblblansko.cz.	

Ji í Vrtílka, editel OBL
Foto archiv OBL

BLANSKO	 -	 Pátý	 ročník	 charita-
tivní	akce	You	Dream	We	Run	bude	
areál	 stadionu	 ASK	 na	 Sportovním	
ostrově	 Ludvíka	 Daňka	 v	 Blansku	
hostit	 na	 začátku	 června.	 Letos	
budou	jeho	účastníci	plnit	sny	dese-
ti	 lidem.	 Na	 přípravy	 akce	 jsme	 se	
zeptali	Romana	Jančiara	z	pořádají-
cího	spolku	Prosen.

You Dream We Run, neboli Ty 
sníš, my b žíme se uskute ní 
v pátek a v sobotu 9. a 10. ervna, 
jak probíhají p ípravy?
Jelikož	 je	 organizační	 tým	 akce	
spolku	 týmem	 „ochotníků“,	 který	
je	 ochotný	 ve	 volném	 čase	 pomá-
hat	 handicapovaným,	 jsou	 přípravy	
stejně	 jako	 každý	 rok	 náročné.	 Až	
po	svém	zaměstnání	řešíme	veškeré	
problémy	spojené	s	akcí,	a	jelikož	se	
charitativní	akce	You	Dream	We	Run	
stala	počtem	aktivních	běžců	nejma-
sovější	akcí	v	blanenském	regionu	a	
již	 dávno	 přerostla	 hranice	 okresu	
a	 kraje,	 roste	 i	 náročnost	 přípravy	
akce.	 Jsme	 ale	 rádi,	 že	 si	 naší	 akce	
všimlo	i	vedení	Jihomoravského	kra-
je	a	snaží	se	naší	práci	podpořit.

Kolik už máte p ihlášených 
tým  a do kdy se mohou ješt  
registrovat?
Tak	jako	každý	rok	čekáme	hlavní	
nápor	 přihlášek	 týmů	 až	 poslední	
týden	 před	 dnem	 uzavřením	 regis-
trace,	který	 je	 letos	21.	května.	Při-
hlásit	 se	mohou	 týmy	o	 libovolném	
počtu	běžců,	složených	z	kamarádů,	
spolupracovníků,	rodinných	přísluš-
níků	či	známých.	Doposud	se	přihlá-
silo	již	deset	týmů,	mezi	nimi	i	týmy	
například	 z	 Prostějova	 či	 Rychnova	
nad	Kněžnou.

Šlapanice 
hostily 
volejbalistky 
Boskovic

REGION	 -	 Volejbalový	 krajský	
přebor	 žen	 nabídl	 v	 právě	 odehra-
ném	 dvojkole	 měření	 sil	 druhého	
celku	 s	 prvním,	 když	 B-tým	 Šlapa-
nic	přivítal	Boskovice.	
V	prvním	utkání	s	výjimkou	prv-
ního	setu	kralovaly	domácí	hráčky,	
ve	druhém	zápase	se	situace	obrá-
tila.	

TJ Sokol Šlapanice u Brna B - 
TJ Minerva Boskovice 3:1 (-24, 20, 
10, 23) a 1:3 (-19, 17, -21, -8).

 2.  Šlapanice B 18 12 2 2 2 47:21 42
 3.  Střelice 18 10 2 2 4 41:23 36
 4.  Vyškov B 16 8 4 2 2 42:22 34
 5.  Ivančice 16 7 3 2 4 35:25 29
 6.  Jehnice 16 8 0 2 6 32:27 26
 7.  Husovice  18 6 0 2 10 25:36 20
 8.  Předklášteří 18 2 0 0 16 8:50 6
 9.  Kuřim 20 0 0 0 20 3:60 0
V	 dalším	 utkání	 hostí	 v	 sobotu	
6.	 května	 vedoucí	 Boskovice	 celek	
Ivančic.		 (les)

Pokud n kdo není sou ás-
tí týmu, m že i tak p ijít a akci 
b hem podpo it?
Samozřejmě.	 I	 v	 letošním	roce	 se	
bude	 moci	 přidat	 k	 OPEN	 štafetě	
města	Blansko,	kterou	opět	rozběh-
ne	starosta	města	Blansko	Ivo	Polák	
a	místostarosta	Jiří	Crha.	

Jaký je vlastn  princip akce, 
jakým zp sobem lidé pomáhají a 
p ispívají?
Pilířem	 akce	 je	 čtyřiadvacetiho-
dinový	fun	„běh“	štafetových	týmů.	
Komu	 ale	 běh	 nevoní,	 může	 po	
ovále	 jít,	 tlačit	 kočárek	 nebo	 třeba	
tancovat...	 Důležité	 ale	 je	 zakoupit	
si	 účastnické	 triko,	 letos	 tyrkyso-
vě	 modré,	 s	 logem	 akce.	 Výtěžek	
z	prodeje	těchto	trik	je	hlavní	zdroj	
výtěžku,	 kterým	 budeme	 plnit	 sny	
handicapovaným	 dětem	 a	 dospě-
lým.

Kolika lidem letos You Dream 
We Run m že pomoci a jaké jsou 
jejich sny?
Letošní	 již	 pátý	 ročník	 akce	 You	
Dream	We	Run	bude	plnit	sny	osmi	
dětem	 a	 dvěma	 handicapovaným	
dospělým.	 Sny	 jsou	 rozmanité,	 od	
počítačové	 sestavy,	 přes	 vybavení	
pokojíku	 až	 po	 setkání	 s	 delfínem.	
Za	 čtyřletou	dobu	 své	 historie	 spl-
nil	projekt	You	Dream	We	Run	sny	
v	hodnotě	666	tisíc	korun.	
Pokud	se	nám	 i	 letos	podaří	 spl-
nit	 zmiňovaných	 deset	 snů,	 které	
jsou	 v	 hodnotě	 370	 tisíc	 korun,	
přehoupneme	 se	 přes	 magickou	
hranici	 jednoho	 milionu,	 kterým	
tento	 projekt	 obohatil	 život	 našim	
handicapovaným	kamarádům…	a	to	
je	super!!

Akce se m že pochlubit také 
bohatým doprovodným progra-
mem, co návšt vník m nabídnete 
letos?
Sestavení	 konečné	 podoby	 kul-
turního	 programu	 je	 na	 spadnutí.	
Jisté	 již	ale	 je,	že	slavnostního	star-
tu	čtyřiadvacetihodinového	běhu	se	
zúčastní	 paralympionik	 a	 účastník	
paralympiády	 v	 Riu	 Kamil	 Vašíček	
a	 již	 teď	 se	mohou	návštěvníci	 You	
Dream	 We	 Run	 těšit	 na	 vystoupe-
ní	 zpěváků	 Martina	 Haricha,	 Ládi	
Křížka,	 Ládi	 Kerndla,	 hudebních	
skupin	Nebe,	Pohledy	a	v	neposled-
ní	 řadě	 hudební	 skupiny	 Au-Band,	
která	 je	 tvořena	 z	 žáků	a	pedagogů	
autistické	 školy	 v	 Brně.	 Co	 se	 týče	
ostatních	vystoupení,	mohou	se	náv-
štěvníci	těšit	na	exhibici	osminásob-
ného	mistra	světa	Vaška	Koláře,	pre-
zentačních	 vystoupení	 Nemocvičny	
Blansko	 či	 work	 streetové	 cvičební	

skupiny	 No	 Gravity.	 Pro	 malé	 náv-
štěvníky	 se	 na	 sobotní	 dopoledne	
připravuje	 bohatý	 program	 pod	
vedením	týmu	kolem	Anety	Kuklín-
kové	a	zmiňované	Nemocvičny.	

Co byste vzkázal lidem, kte í 
p emýšlejí o tom, že by se na You 
Dream We Run p išli podívat?
Za	spolek	PROSEN	–	organizátora	
akce,	 bych	 rád	 vzkázal	 všem	 lidem	
se	 srdíčkem	 na	 správném	 místě,	
ať	 postaví	 svůj	 tým	 či	 přijdou	 jen	
pasivně	podpořit	naši	akci.	Kupte	si	
prosím	triko	s	logem	akce	a	pomozte	
nám	splnit	deset	snů	deseti	lidičkám,	
kterým	život	rozdal	úplně	jiné	karty	
než	 nám	 ostatním…	 Dopřejme	 jim	
společně	radost	z	 jejich	naplněných	
snů…a	dokažme	jim,	že	nám	nejsou	
lhostejní	 a	 patří	 plnohodnotně	 do	
našeho	běžného	života.	

 Michal Záboj

Tane níci se utkali O pohár m sta Letovice a Kunštát
LETOVICE	-	Letovickou	sportovní	
halu	v	sobotu	zaplnily	stovky	taneč-
nic	 a	 tanečníků	 všech	 věkových	
kategorií	 a	 různých	 stylů.	Konal	 se	
tam	osmý	ročník	Mezinárodní	sou-
těže	O	pohár	města	Letovice	a	Kun-
štát.
Dosud	 se	 akce	 konala	 v	 Kunštá-
tu,	 letos	 poprvé	 se	 přesunula	 do	
Letovic.	 Do	 tamní	 sportovní	 haly	
nakonec	 dorazilo	 přes	 třináct	 set	
tanečnic	 a	 tanečníků	 z	 padesátky	
souborů	 z	 celé	 republiky	 a	 také	 ze	
Slovenska.
„Soutěžily	 různé	 věkové	 kate-
gorie	 od	 předškoláků,	 mini	 dětí,	
dětí,	 juniorů	 až	 po	 dospělé	 a	 seni-

ory	 v	 disciplínách	 street	 dance,	
show	 dance,	 disco	 dance,	 aerobik,	
parketovky,	 plesové	 choreografie	
a	 mažoretky,“	 uvedla	 pořadatelka	
soutěže	Michaela	Bartošová.
V	jednotlivých	kategoriích	porot-
ci	rozdali	přes	sedmnáct	set	medai-
lí	za	umístění	na	prvních	třech	mís-
tech.	 Ocenění	 si	 ale	 domů	 odvezli	
všichni	účastníci	soutěže.
Podobná	 soutěž	 pod	 taktovkou	
Michaely	 Bartošové	 se	 uskuteční	
v	 sobotu	20.	 května	v	Boskovicích.	
Dějištěm	 mezinárodního	 Summer	
dance	cup	bude	tamní	zimní	stadi-
on	a	prostranství	před	ním.		 (moj)

 Foto Petr Švancara



REGION	-	Poslední	dubnový	víkend	
je	 termínem	 začátku	 tenisových	 sou-
těží	družstev.
Nejvýše	 postaveným	 okresním	 cel-
kem	dospělých	bude	v	 letošní	 sezóně	
TK	Blansko.	V	 jihomoravské	I.	A	třídě	
bude	 mít	 sedm	 soupeřů,	 tahounem	
týmu	by	měl	být	 Jan	Zezula,	aktuálně	
197.	hráč	českého	žebříčku.

Los:	1.	kolo,	29.	4.,	Blansko	-	Uher-
ský	 Brod;	 2.	 kolo,	 6.	 5.,	 Hodonín	
-	 Blansko;	 3.	 kolo,	 20.	 5.,	 Blansko	 -	
Brno-Komín;	4.	kolo,	27.	5.,	 Jihlava	 -	
Blansko;	5.	kolo,	10.	6.,	Strání	-	Blan-
sko;	6.	kolo,	17.	6.,	Blansko	-	Mosilana	
Brno;	7.	kolo,	24.	6.,	ŽLTC	Brno	-	Blan-
sko.
Ve	 III.	 třídě	 se	 představí	 tenis-
té	 Sokola	 Rudice,	 TK	 Kunštát,	 ASK	
Lipůvka	a	TK	Blansko	B.

Los III. t íd (termíny jsou shod-
né s I. t ídou): Sk.	 AA:	 1.	 Rudice	 -	
Veverská	Bitýška,	2.	Okříšky	-	Rudice,	
3.	Jemnnice	-	Rudice,	4.	Rudice	-	Velké	
Meziříčí,	5.	Třešť	-	Rudice,	6.	Rudice	
-	 Žďár	 nad	 Sázavou,	 7.	 Bystřice	 nad	
Pernštejnem	-	Rudice.

Sk. BA:	 1.	 Lanžhot	 -	 Kunštát,	 2.	
Kunštát	 -	 Brno-Komín	 B,	 3.	 Kunštát	
-	Ingstav	Brno	B,	4.	Slatina	-	Kunštát,	
5.	 Kunštát	 -	 Jundrov	 Brno,	 6.	 Brno	
Kohoutovice	 -	 Kunštát,	 7.	 Kunštát	 -	
Bílovice	nad	Svitavou.

Sk. CA:	 1.	 Husovice	 -	 Lipůvka,	 2.	
Lipůvka	-	Černovice,	3.	Start	Brno	B	-	
Lipůvka,	4.	Lipůvka	-	Tuřany,	5.	Tesla	
Brno	-	Lipůvka,	6.	Lipůvka	-	Kohouto-
vice	B,	7.	Kometa	Brno	B	-	Lipůvka.

Sk. DA:	 1.	 Blansko	 B	 -	 Vizovice,	
2.	 Chrlice	 -	 Blansko	 B,	 3.	 Blansko	 B	
-	 Bučovice,	 4.	 Strání	 B	 -	 Blansko	 B,	
5.	 Blansko	 B	 -	 Napajedla,	 6.	Mokrá-

Horákov	-	Blansko	B,	7.	Slovácko	C	-	
Blansko	B.
Nejnižší	soutěží	družstev	je	IV.	třída,	
kde	ve	skupině	BA	hrají	tři	okresní	cel-
ky,	ve	skupině	CA	hraje	tým	Adamova.

Los IV. t íd (termíny jsou shodné 
s I. t ídou): Sk.	BA:	1.	Kuřim	-	Letovice,	
Boskovice	-	Mokrá	Hora,	Velké	Opato-
vice	-	Shark	Brno.	2.	Natali	Mostkovice	
-	Velké	Opatovice,	Letovice	-	Boskovice.	
3.	Kuřim	-	Boskovice,	Chudčice	-	Leto-
vice,	Velké	Opatovice	-	Mokrá	Hora.	4.	
Letovice	-	Velké	Opatovice,	Boskovice	-	
Chudčice.	5.	Velké	Opatovice	-	Boskovi-
ce,	Shark	-	Letovice.	6.	Letovice	-	Natali,	
Boskovice	-	Shark,	Chudčice	-	V.	Opato-
vice.	7.	Kuřim	-	Velké	Opatovice,	Natali	
-	Boskovice,	Mokrá	Hora	-	Letovice.

Sk. CA: 1.	Líšeň	-	Adamov,	2.	Ada-
mov	-	Slatina	B,	3.	ŽLTC	Brno	B	-	Ada-
mov,	 4.	 Adamov	 -	 Starý	 Lískovec	 B,	
5.	BLTC	Brno	B	-	Adamov,	6.	Adamov	
-	Mokrá-Horákov	B.	7.	Velké	Bílovice	
-	Adamov.		 (les)
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úterý 25. dubna

AKCE
Blansko – Klub	 Ratolest	 v	 9	 hod.:	
Kurz	zdravého	vaření.
Blansko – Muzeum	 v	 10.30	 hod.:	
Koncert	 absolventů	 Konzervatoře	
Jana	Deyla	v	Praze.
Blansko – Zámek	v	17	hod.:	Koncert	
Klavírního	oddělení	ZUŠ	Blansko.
Boskovice – Zámecký	 skleník	 v	 19	
hod.:	 Do	 ložnice	 vstupujte	 jednotli-
vě!,	divadelní	představení	DS	Háta.

KINA
Blansko ve 20 hod. Loupež	 ve	 vel-
kém	stylu.
Boskovice v 19.30 hod. Ochránci.

st eda 26. dubna
AKCE

Blansko – Knihovna	ve	14	hod.:	Pře-
hlídka	recitátorů	z	blanenských	ZŠ.

KINA
Blansko ve 20 hod. Loupež	 ve	 vel-
kém	stylu.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový	
klub:	Přes	kosti	mrtvých.

tvrtek 27. dubna
AKCE

Blansko – Náměstí	 Republiky	 v	 9	
hod.:	Farmářské	trhy.
Boskovice – Zámecký	skleník	v	19	hod.:	
9.	posezení	s	Boskovickou	kapelou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví:	
Rodinný	přítel.
Boskovice v 19.30 hod. Uteč.
Doubravice v 18 hod. Anděl	páně	2.

pátek 28. dubna
AKCE

Blansko – Katolický	 dům	 v	 18.30	
hod.:	Hudební	kavárna	s	vernisáží.
Letovice – Kulturní	 dům	v	 19	 hod.:	
Dívčí	 válka,	 legendární	 komedie	
Františka	 Ringo	 Čecha	 v	 provedení	
Divadelního	spolku	Rájec-Jestřebí.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví:	
Rodinný	přítel.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.	(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.
Šebetov v 19.30 hod. Noční	zvířata.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Pří-
chozí.

sobota 29. dubna
AKCE

Blansko – Galerie	 města	 Blanska	
v	 17	 hod.:	 Vernisáž	 výstavy	 Davida	

kalendá  akcí Lanovka na Macochu 
bude bezbariérová

MORAVSKÝ KRAS	 -	 Bezbarié-
rová	 by	 mohla	 být	 zhruba	 do	 roka	
lanovka	v	Moravském	krasu,	která	je	
nejstrmější	lanovou	dráhou	v	repub-
lice.	Nutné	je	kvůli	tomu	vybudovat	
nástupní	rampu	s	výtahem	na	spod-
ní	 základně,	 která	 se	nachází	neda-
leko	 Punkevních	 jeskyní	 v	 Pustém	
žlebu.
„Chybějící	 nástupní	 rampa	 s	 výta-
hem	pro	vozíčkáře	je	pro	nás	letitý	a	
velký	problém.	Kočárky,	bicykly,	ale	i	
vozíčky	tělesně	postižených	musíme	
do	 kabiny	 lanovky	 vynášet	 v	 rukou	
po	 příkrých	 schodech,	 což	 je	 někdy	
fuška,“	 řekl	 Zrcadlu	 náčelník	 lanové	
dráhy	Radek	Hejč.
Největší	 potíže	 jsou	 s	 elektrický-

mi	vozíčky	postižených.	Mohou	totiž	
vážit	i	s	invalidním	turistou	přes	sto	
kilogramů	a	 tři	 statní	muži	 se	zapo-
tí,	pokud	je	mají	vynést	zhruba	deset	
schodů	 do	 kabiny.	 Nástupní	 rampa	
s	 výtahem	vznikne	po	boku	 součas-
ného	 objektu,	 tedy	 v	 prostoru,	 kde	
to	 nijak	 nebude	 omezovat	 turisty	
směřující	 na	 procházku	 do	 Pustého	
žlebu.
Projekt	 přijde	 na	 zhruba	 milion	
korun.	 Ročně	 lanovka	 přepraví	 asi	
180	tisíc	lidí.	Provozovatelé	dráhy	se	
pokusí	na	projekt	získat	dotace.
„Projekt	 už	nelze	 odkládat.	Konec	
konců	i	v	Punkevních	jeskyních	je	již	
několik	 let	 v	 provozu	 bezbariérová	
trasa	pro	vozíčkáře.	I	oni	se	chtějí	po	

prohlídce	podzemí	podívat	nahoru	k	
propasti	Macocha,“	doplnil	Hejč.
Lanovka	vznikla	v	Moravském	kra-
su	v	roce	1995	a	za	dobu	své	existen-
ce	přepravila	 již	bezmála	tři	miliony	
turistů.	Její	vybudování	přišlo	na	bez-
mála	25	milionů	korun.
Dvě	kabiny	 lanovky	 jezdí	na	 trase	
dlouhé	 přibližně	 250	 metrů.	 Kabi-
ny	 při	 jízdě	 překonávají	 v	 prudkém	
stoupání	 z	 Pustého	 žlebu	 převýšení	
přes	130	metrů.	Jízda	trvá	dvě	minu-
ty	a	končí	na	horní	základně,	která	se	
nachází	jen	několik	desítek	metrů	od	
horní	 části	 propasti	Macocha.	Horní	
část	 lanovky	 byla	 zrekonstruována	
přibližně	před	třemi	roky.

 Martin Jelínek

Hanvalda:	 Ztráta	 ohniska	 osvobodí	
oko!
Blansko – Kostel	 sv.	 Martina	 v	 19	
hod.:	Velikonoční	noccturno,	koncert.
Boskovice – Hudební	klub	Sklepy	ve	
20	hod.:	Čarodějnický	rockový	nářez.
Moravský kras – Kateřinská	 jesky-
ně	 v	 9	 až	 17	 hod.:	 Slet	 čarodějnic	 –	
netradiční	 prohlídky	 jeskyně,	 nutná	
rezervace.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zahrad-
nictví:	Rodinný	přítel.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.	(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.

ned le 30. dubna
AKCE

Blansko – Rekreační	 oblast	 Palava	
v	15	hod.:	Pálení	čarodějnic.
Blansko – DDM	v	17	hod.:	Čarodějná	
zahrada.
Borotín – Koupaliště	v	18	hod.:	Pále-
ní	čarodějnic.
Moravský kras – Kateřinská	 jesky-
ně	 v	 9	 až	 17	 hod.:	 Slet	 čarodějnic	 –	
netradiční	 prohlídky	 jeskyně,	 nutná	
rezervace.
Sv tlá – Výletiště	 v	 19	 hod.:	 Pálení	
čarodějnic.
Šebetov – Koupaliště	v	19	hod.:	Pále-
ní	čarodějnic.
T chov – Nová	čtvrť	v	19	hod.:	Pálení	
čarodějnic.
Uh ice – Hřiště	 v	 17	 hod.:	 Pálení	
čarodějnic.
Vanovice – Kulturní	dům	v	18	hod.:	
Pálení	čarodějnic.
Velké Opatovice – Hřiště	 TJ	 Sokol	
v	10	hod.:	Fotbalovo	den	čarodějnic-
ký.

KINA
Blansko v 15 hod. Mimi	šéf.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zahrad-
nictví:	Rodinný	přítel.
Boskovice v 15 hod. Bijásek:	Krtko-
va	dobrodružství	I.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.

pond lí 1. kv tna
AKCE

Blansko – Dělnický	dům	v	9.30	hod.:	
Oslava	1.	máje	s	KSČM.
Blansko – Bowling	ve	14	hod.:	 Svá-
tek	práce	s	ČSSD.
Boskovice – Masarykovo	náměstí	v	9	
hod.:	Boskovické	běhy.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zahrad-
nictví:	Rodinný	přítel.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.

Tenisové sout že družstev za ínají

Okresní	přebor	družstev	mládeže	ve	vážném	šachu	ovládlo	družstvo	Jevíčka	
(vlevo).	Vyhrálo	všechny	zápasy	a	s	plným	bodovým	ziskem	nechalo	ostatní	
družstva	daleko	za	s	sebou.	Díky	výborné	druhé	polovině	soutěže	vybojoval	
stříbrné	medaile	tým	Boskovic,	třetí	místo	získal	Lipovec,	čtvrtý	skončil	tým	
Kunštátu.		 Foto Archiv SV  Boskovice

Okénko senátorky
Mezi	 body	 mého	 volebního	 pro-
gramu	 v	 kampani	 byl	 „Systematický	
postup	 pro	 zachování	 kulturního	 a	
přírodního	dědictví“.	V	pozici	místosta-
rostky	jsem	usilovala	o	obnovu	a	opra-
vy	památek	v	Boskovicích	čtrnáct	 let.	
Měla	jsem	proto	i	letos	čest	převzít	18.	
dubna	na	Pražském	hradě	již	po	něko-
likáté	Cenu	za	nejlepší	přípravu	a	rea-
lizaci	Programu	regenerace	městských	
památkových	 rezervací	 a	 městských	
památkových	 zón	 za	 rok	 2016.	 Za	
krajské	 vítězství	 Boskovice	 obdržely	
odměnu	100	tis.	Kč	a	současně	Bosko-
vice	byly	vyhodnoceny	redakcí	časopi-
su	Moderní	obec.
Nejen	 město	 Boskovice,	 ale	 kaž-
dá	 obec,	 město	 i	 další	 vlastnící	 se	
snaží	 památky	obnovovat	 a	 udržovat.	
Bohužel,	 tyto	 činnosti	 jsou	 inančně	
velmi	nákladné.	 Péče	 o	 památky	 spa-
dá,	mimo	další	problematiku,	do	gesce	
Ministerstva	kultury	ČR.	Vláda	v	 roce	
2014	 přijala	 Programové	 prohlášení,	
kde	 se	 zavázala	přiblížit	 se	 jednopro-
centnímu	 podílu	 výdajů	 státního	 roz-
počtu	 na	 oblast	 kultury	 jako	 veřejné	
služby,	 zajistit	 přímou	 vazbu	 mezi	
příjmy	 z	 turistiky	 a	 výdaji	 na	 záchra-
nu	 a	 údržbu	 památkového	 fondu	 a	
důsledně	 využít	 fondů	 Evropské	 unie	
a	norského	 inančního	mechanismu	na	
opravy	památek.	Ministerstvo	vypisuje	
celou	řadu	dotačních	titulů	–	Program	
regenerace	 MPZ,	 Havarijní	 program,	
Program	 záchrany	 architektonické-
ho	dědictví,	Program	péče	o	vesnické	
památkové	zóny,	Program	obnovy	kul-
turních	památek	prostřednictvím	obcí	
s	 rozšířenou	 působností	 a	 Program	
restaurování	 movitých	 památek.	 Od	
roku	2013	jsou	vkládány	do	těchto	pro-
gramů	vyšší	prostředky.	Zdroji	mohou	
být	 také	 dotační	 tituly	 krajů	 a	 evrop-
ské	fondy.	Stále	však	platí,	že	památky	
byly	v	minulosti	zanedbávány,	a	proto	
na	 jejich	opravy	a	obnovu	peníze	stá-
le	chybí.	Podle	analýzy	ministerstva	je	
pozitivní	dopad	obnovy	památkového	
fondu	i	do	jiných	odvětví.	Zejména	do	
stavebnictví	a	cestovního	ruchu.	A	jed-
noduše	řečeno,	1	Kč	vydaná	na	obnovu	
památkového	fondu	přináší	0,50	Kč	do	
státního	 rozpočtu.	 Myslím,	 že	 zde	 je	
třeba	řešit	způsob	provázání	výnosů	z	
cestovního	ruchu	s	náklady	na	obnovu	
a	uchování	kulturních	památek.	
Další	problém,	který	 je	nutno	vyře-
šit	 je	 schválení	 Zákona	 o	 památko-
vém	fondu.	V	současné	době	prochází	
Poslaneckou	sněmovnou,	ale	je	obava,	
zda	 bude	 do	 konce	 volebního	 období	
schválen.
Výbor	pro	vzdělávání,	vědu	a	kultu-
ru	 Senátu,	 jehož	 jsem	 členkou,	 bude	
začátkem	 června	 zasedat	 v	 Boskovi-
cích.	Na	programu	je	i	návštěva	kultur-
ních	památek	a	setkání	s	jejich	vlastní-
ky.	Zasedání	je	organizováno	se	snahou	
senátorů	 seznámit	 se	 s	 problémy	
v	památkové	péči	a	ty	potom	zohlednit	
při	projednávání	legislativy.	
Jaromíra Vítková, senátorka, KDU- SL

Na ve írku na Obo e vydražili 
pštrosí vejce za šest tisíc korun

OBORA	-	Sbor	dobrovolných	hasi-
čů	na	Oboře	pořádal	svůj	již	dvanáctý	
Velikonoční	večírek.	Jeho	účel	byl	stej-
ný,	jako	bývá	u	všech	podobných	akci,	
to	je	vydělat	peníze	na	svoji	existenci.	
Sborům	 dobrovolných	 hasičů	 totiž	
žádná	legislativa	nezajišťuje	 inanční	
prostředky	na	činnost.
Přesto	 je	 tento	 společenský	 pod-
nik	 něčím	 zcela	 výjimečný.	 Součás-
tí	 večírku	 je	 už	 po	 několik	 ročníků	
veřejná	dražba	pštrosího	vajíčka	a	 s	
ní	spojená	 inanční	sbírka.	Záměrem	

oborských	hasičů	je	takto	získanými	
penězi	 pomoci	 v	 nouzi	 konkrétním	
osobám	nebo	dobročinné	organizaci.
Vajíčko	věnovala	do	dražby	Pštrosí	
farma	 v	 Doubravici.	 Zájem	 o	 ně	 byl	
tak	velký,	že	vítěz	dražby	je	získal	až	
za	cenu	šest	tisíc	korun!	K	tomu	hos-
té	 večírku	 i	 jeho	pořadatelé	přispěli	
penězi	 do	 sbírky.	 Celkem	 všichni	
zúčastnění	shromáždili	kulatou	část-
ku	patnáct	tisíc	korun.	Tu	pořadatelé	
věnovali	celou	Stacionáři	Emanuel	v	
Doubravici	nad	Svitavou.

Lidé,	 buď	 jednotlivci,	 nebo	 různá	
sdružení,	 kteří	dávají	přednost	dob-
ročinnosti	před	výdělkem	pro	vlastní	
potřebu,	 zaslouží	 jistě	 společenské	
uznání.	 Doufejme,	 že	 dobrá	 pověst	
večírku	 a	 jeho	 pořadatelů	 přiláká	
příště	ještě	víc	hostů,	kteří	se	budou	
nejen	 dobře	 bavit,	 ale	 i	 projeví	 svůj	
soucit	s	potřebnými.
PS:	 A	 doufejme	 také,	 že	 cena	 zde	
zaplacená	 za	 jedno	 pštrosí	 vajíčko	
nezvýší	 běžné	 prodejní	 ceny	 těchto	
vajíček	na	trhu.		 Ji í Haví

V Blansku se v ned li závodilo 
s ko árky a odrážedly

BLANSKO	 -	 Na	 náměstí	 Republi-
ky	 v	 Blansku	 se	 v	 neděli	 odpoledne	
odehrály	závody	kočárků.	Tato	celore-
publiková	akce	se	konala	 již	pošesté.	
Letos	se	zapojila	i	města	na	Slovensku	
a	v	Polsku.	Akce	se	uskutečnila	také	v	
Boskovicích.
Závody	s	kočárky	mají	svá	pravidla.	
Rodiče	tlačí	kočárek	s	dítětem	a	muse-
jí	zdolat	co	nejrychleji	zadanou	trasu,	
přičemž	však	nesmějí	běžet.	Jedná	se	
o	rychlou	chůzi.	Závodilo	se	v	několi-
ka	kategoriích	–	maminky	s	kočárky,	
tatínkové	s	kočárky	i	celé	rodiny,	kdy	
se	 oba	 rodiče	 musejí	 alespoň	 jed-
nou	 rukou	držet	madla	kočárku.	Pro	
nejmenší	byly	připraveny	také	závody	
na	odrážedlech	a	s	dětskými	kočárky.	
	 Text a foto Marie Haso ová
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OKRESNÍ A MĚSTSKÝ VÝBOR KSČM Blansko
vás zve

na oslavu
1. MÁJE 2017

v pondělí 1. května na ulici Hybešově
před Dělnickým domem

Program:  09:30 h koncert dechové hudby
  10:00 h zahájení - hymna ČR
  10:05 h slavnostní projevy
                10:45-12:00 h koncert dechové hudby
Dále vás zveme na pátek 5. května v 17:45 h k pomníku Rudoarmějce
na vzpomínkový akt u příležitosti 72. výročí osvobození Československa.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

 

 

Řádková 
inzerce

TRHY chovatelů exotického ptac-
tva, králíků, morčat, holubů a drůbe-
že se konají v neděli 30. dubna 2017 
od 7. hod. do 11. hod. v chovatelském 
areálu u vlakového nádraží Vyškov. 
Dále zde bude prodej chovatelských 
potřeb, různého krmiva, kroužků pro 
exoty, přenosek, dřevěných násad, 
kuřic různého stáří a barev, zahrad-
nických potřeb, stromků,včelařských 
výrobků a jiné. VÝKUP: exotického 
ptactva a králičích kožek je zajištěn. 
Srdečně Vás zvou pořadatelé. Info na 
tel.: 739 665 050 př. Lejsek.

Nabízím 500 Kč za pohlednici 
nádraží s vlakem Blansko, Bílovice 
nad Svitavou, Adamov, Doubravice, 
Skalice z první republiky. Dále kou-
pím pohlednice s tunely na této trati. 
 Tel.: 607 846 060

Sháním k pronájmu garážové 
stání na motorku v Blansku, prosím 
nabídněte.  Tel.: 739 040 885

Prodám rohovou sedačku oranžové 
barvy čtyřdílnou, délka cca 3,25 m, cena 
dohodou, foto zašlu, bez odvozu, Bce. 
Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.

Prodám třidveřovou šatní skříň, 
prostřední díl zrcadlo, 1/3-police, 
2/3-ramínka, d-2 m, š-0,62 m, v-2,05 
m, barva olše, 5 000 Kč, foto zašlu, 
bez odvozu, Bce. Tel.: 606 931 825, 
volat po 16. hod.

Prodám konferenční stolek, 
kombinace sklo + dřevo, d-1,1 m, 
š-0,7 m, 3 000 Kč, foto zašlu, bez od-
vozu, Bce. Tel.: 606 931 825, volat 
po 16. hod.

Prodám čtyřdílnou obývací stě-
nu, skříň, prosklenou skříň, skříň 
pod TV, police, 4 000 Kč, foto zašlu, 
bez odvozu, Bce. Tel.: 606 931 825, 
volat po 16. hod.

Prodám manželskou postel včet-
ně polohovacích roštů, rozměr 120x 
80, barva olše, 4 000 Kč, foto zašlu, 
bez odvozu, Bce. Tel.: 606 931 825, 
volat po 16. hod.

Koupím tovární malotraktor čes-
ké nebo slovenské výroby Vari/Tera/
Agzat, MT, TK atd. Může být i poško-
zený. Nabídněte prosím, děkuji. 

 Tel.: 731 487 850

Svatební fotograf - 
www.fotosvancara.cz

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: Michal Záboj (724 
121 145, zaboj@izrcadlo.eu), Grafi ka, zpravodajství: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.
cz). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.cz). Inzerce: 774 408 399, 
inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, Nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, 
e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA 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.

OZNÁMENÍ
Kadeřnice Jitka Prchalová oznamuje 

obnovení kadeřnické činnosti od 
3.5.2017 opět v Boskovicích, Mánesova 

47 budova Penzionu pro důchodce.
Pracovní doba: 

pondělí, středa, pátek od 9.00 do 17.00 hodin

Telefon: 516 455 926
Dárek pro zákazníky: při první návštěvě 

v měsíci květnu 10 % sleva.

Těším se na vás.
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Telefon: 516 455 926
Dárek pro zákazníky: při první návštěvě 

v měsíci květnu 10 % sleva.

Těším se na vás.



REGION	-	Poslední	dubnový	víkend	
je	 termínem	 začátku	 tenisových	 sou-
těží	družstev.
Nejvýše	 postaveným	 okresním	 cel-
kem	dospělých	bude	v	 letošní	 sezóně	
TK	Blansko.	V	 jihomoravské	I.	A	třídě	
bude	 mít	 sedm	 soupeřů,	 tahounem	
týmu	by	měl	být	 Jan	Zezula,	aktuálně	
197.	hráč	českého	žebříčku.

Los:	1.	kolo,	29.	4.,	Blansko	-	Uher-
ský	 Brod;	 2.	 kolo,	 6.	 5.,	 Hodonín	
-	 Blansko;	 3.	 kolo,	 20.	 5.,	 Blansko	 -	
Brno-Komín;	4.	kolo,	27.	5.,	 Jihlava	 -	
Blansko;	5.	kolo,	10.	6.,	Strání	-	Blan-
sko;	6.	kolo,	17.	6.,	Blansko	-	Mosilana	
Brno;	7.	kolo,	24.	6.,	ŽLTC	Brno	-	Blan-
sko.
Ve	 III.	 třídě	 se	 představí	 tenis-
té	 Sokola	 Rudice,	 TK	 Kunštát,	 ASK	
Lipůvka	a	TK	Blansko	B.

Los III. t íd (termíny jsou shod-
né s I. t ídou): Sk.	 AA:	 1.	 Rudice	 -	
Veverská	Bitýška,	2.	Okříšky	-	Rudice,	
3.	Jemnnice	-	Rudice,	4.	Rudice	-	Velké	
Meziříčí,	5.	Třešť	-	Rudice,	6.	Rudice	
-	 Žďár	 nad	 Sázavou,	 7.	 Bystřice	 nad	
Pernštejnem	-	Rudice.

Sk. BA:	 1.	 Lanžhot	 -	 Kunštát,	 2.	
Kunštát	 -	 Brno-Komín	 B,	 3.	 Kunštát	
-	Ingstav	Brno	B,	4.	Slatina	-	Kunštát,	
5.	 Kunštát	 -	 Jundrov	 Brno,	 6.	 Brno	
Kohoutovice	 -	 Kunštát,	 7.	 Kunštát	 -	
Bílovice	nad	Svitavou.

Sk. CA:	 1.	 Husovice	 -	 Lipůvka,	 2.	
Lipůvka	-	Černovice,	3.	Start	Brno	B	-	
Lipůvka,	4.	Lipůvka	-	Tuřany,	5.	Tesla	
Brno	-	Lipůvka,	6.	Lipůvka	-	Kohouto-
vice	B,	7.	Kometa	Brno	B	-	Lipůvka.

Sk. DA:	 1.	 Blansko	 B	 -	 Vizovice,	
2.	 Chrlice	 -	 Blansko	 B,	 3.	 Blansko	 B	
-	 Bučovice,	 4.	 Strání	 B	 -	 Blansko	 B,	
5.	 Blansko	 B	 -	 Napajedla,	 6.	Mokrá-

Horákov	-	Blansko	B,	7.	Slovácko	C	-	
Blansko	B.
Nejnižší	soutěží	družstev	je	IV.	třída,	
kde	ve	skupině	BA	hrají	tři	okresní	cel-
ky,	ve	skupině	CA	hraje	tým	Adamova.

Los IV. t íd (termíny jsou shodné 
s I. t ídou): Sk.	BA:	1.	Kuřim	-	Letovice,	
Boskovice	-	Mokrá	Hora,	Velké	Opato-
vice	-	Shark	Brno.	2.	Natali	Mostkovice	
-	Velké	Opatovice,	Letovice	-	Boskovice.	
3.	Kuřim	-	Boskovice,	Chudčice	-	Leto-
vice,	Velké	Opatovice	-	Mokrá	Hora.	4.	
Letovice	-	Velké	Opatovice,	Boskovice	-	
Chudčice.	5.	Velké	Opatovice	-	Boskovi-
ce,	Shark	-	Letovice.	6.	Letovice	-	Natali,	
Boskovice	-	Shark,	Chudčice	-	V.	Opato-
vice.	7.	Kuřim	-	Velké	Opatovice,	Natali	
-	Boskovice,	Mokrá	Hora	-	Letovice.

Sk. CA: 1.	Líšeň	-	Adamov,	2.	Ada-
mov	-	Slatina	B,	3.	ŽLTC	Brno	B	-	Ada-
mov,	 4.	 Adamov	 -	 Starý	 Lískovec	 B,	
5.	BLTC	Brno	B	-	Adamov,	6.	Adamov	
-	Mokrá-Horákov	B.	7.	Velké	Bílovice	
-	Adamov.		 (les)
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úterý 25. dubna

AKCE
Blansko – Klub	 Ratolest	 v	 9	 hod.:	
Kurz	zdravého	vaření.
Blansko – Muzeum	 v	 10.30	 hod.:	
Koncert	 absolventů	 Konzervatoře	
Jana	Deyla	v	Praze.
Blansko – Zámek	v	17	hod.:	Koncert	
Klavírního	oddělení	ZUŠ	Blansko.
Boskovice – Zámecký	 skleník	 v	 19	
hod.:	 Do	 ložnice	 vstupujte	 jednotli-
vě!,	divadelní	představení	DS	Háta.

KINA
Blansko ve 20 hod. Loupež	 ve	 vel-
kém	stylu.
Boskovice v 19.30 hod. Ochránci.

st eda 26. dubna
AKCE

Blansko – Knihovna	ve	14	hod.:	Pře-
hlídka	recitátorů	z	blanenských	ZŠ.

KINA
Blansko ve 20 hod. Loupež	 ve	 vel-
kém	stylu.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový	
klub:	Přes	kosti	mrtvých.

tvrtek 27. dubna
AKCE

Blansko – Náměstí	 Republiky	 v	 9	
hod.:	Farmářské	trhy.
Boskovice – Zámecký	skleník	v	19	hod.:	
9.	posezení	s	Boskovickou	kapelou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví:	
Rodinný	přítel.
Boskovice v 19.30 hod. Uteč.
Doubravice v 18 hod. Anděl	páně	2.

pátek 28. dubna
AKCE

Blansko – Katolický	 dům	 v	 18.30	
hod.:	Hudební	kavárna	s	vernisáží.
Letovice – Kulturní	 dům	v	 19	 hod.:	
Dívčí	 válka,	 legendární	 komedie	
Františka	 Ringo	 Čecha	 v	 provedení	
Divadelního	spolku	Rájec-Jestřebí.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví:	
Rodinný	přítel.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.	(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.
Šebetov v 19.30 hod. Noční	zvířata.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Pří-
chozí.

sobota 29. dubna
AKCE

Blansko – Galerie	 města	 Blanska	
v	 17	 hod.:	 Vernisáž	 výstavy	 Davida	

kalendá  akcí Lanovka na Macochu 
bude bezbariérová

MORAVSKÝ KRAS	 -	 Bezbarié-
rová	 by	 mohla	 být	 zhruba	 do	 roka	
lanovka	v	Moravském	krasu,	která	je	
nejstrmější	lanovou	dráhou	v	repub-
lice.	Nutné	je	kvůli	tomu	vybudovat	
nástupní	rampu	s	výtahem	na	spod-
ní	 základně,	 která	 se	nachází	neda-
leko	 Punkevních	 jeskyní	 v	 Pustém	
žlebu.
„Chybějící	 nástupní	 rampa	 s	 výta-
hem	pro	vozíčkáře	je	pro	nás	letitý	a	
velký	problém.	Kočárky,	bicykly,	ale	i	
vozíčky	tělesně	postižených	musíme	
do	 kabiny	 lanovky	 vynášet	 v	 rukou	
po	 příkrých	 schodech,	 což	 je	 někdy	
fuška,“	 řekl	 Zrcadlu	 náčelník	 lanové	
dráhy	Radek	Hejč.
Největší	 potíže	 jsou	 s	 elektrický-

mi	vozíčky	postižených.	Mohou	totiž	
vážit	i	s	invalidním	turistou	přes	sto	
kilogramů	a	 tři	 statní	muži	 se	zapo-
tí,	pokud	je	mají	vynést	zhruba	deset	
schodů	 do	 kabiny.	 Nástupní	 rampa	
s	 výtahem	vznikne	po	boku	 součas-
ného	 objektu,	 tedy	 v	 prostoru,	 kde	
to	 nijak	 nebude	 omezovat	 turisty	
směřující	 na	 procházku	 do	 Pustého	
žlebu.
Projekt	 přijde	 na	 zhruba	 milion	
korun.	 Ročně	 lanovka	 přepraví	 asi	
180	tisíc	lidí.	Provozovatelé	dráhy	se	
pokusí	na	projekt	získat	dotace.
„Projekt	 už	nelze	 odkládat.	Konec	
konců	i	v	Punkevních	jeskyních	je	již	
několik	 let	 v	 provozu	 bezbariérová	
trasa	pro	vozíčkáře.	I	oni	se	chtějí	po	

prohlídce	podzemí	podívat	nahoru	k	
propasti	Macocha,“	doplnil	Hejč.
Lanovka	vznikla	v	Moravském	kra-
su	v	roce	1995	a	za	dobu	své	existen-
ce	přepravila	 již	bezmála	tři	miliony	
turistů.	Její	vybudování	přišlo	na	bez-
mála	25	milionů	korun.
Dvě	kabiny	 lanovky	 jezdí	na	 trase	
dlouhé	 přibližně	 250	 metrů.	 Kabi-
ny	 při	 jízdě	 překonávají	 v	 prudkém	
stoupání	 z	 Pustého	 žlebu	 převýšení	
přes	130	metrů.	Jízda	trvá	dvě	minu-
ty	a	končí	na	horní	základně,	která	se	
nachází	jen	několik	desítek	metrů	od	
horní	 části	 propasti	Macocha.	Horní	
část	 lanovky	 byla	 zrekonstruována	
přibližně	před	třemi	roky.

 Martin Jelínek

Hanvalda:	 Ztráta	 ohniska	 osvobodí	
oko!
Blansko – Kostel	 sv.	 Martina	 v	 19	
hod.:	Velikonoční	noccturno,	koncert.
Boskovice – Hudební	klub	Sklepy	ve	
20	hod.:	Čarodějnický	rockový	nářez.
Moravský kras – Kateřinská	 jesky-
ně	 v	 9	 až	 17	 hod.:	 Slet	 čarodějnic	 –	
netradiční	 prohlídky	 jeskyně,	 nutná	
rezervace.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zahrad-
nictví:	Rodinný	přítel.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.	(3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.

ned le 30. dubna
AKCE

Blansko – Rekreační	 oblast	 Palava	
v	15	hod.:	Pálení	čarodějnic.
Blansko – DDM	v	17	hod.:	Čarodějná	
zahrada.
Borotín – Koupaliště	v	18	hod.:	Pále-
ní	čarodějnic.
Moravský kras – Kateřinská	 jesky-
ně	 v	 9	 až	 17	 hod.:	 Slet	 čarodějnic	 –	
netradiční	 prohlídky	 jeskyně,	 nutná	
rezervace.
Sv tlá – Výletiště	 v	 19	 hod.:	 Pálení	
čarodějnic.
Šebetov – Koupaliště	v	19	hod.:	Pále-
ní	čarodějnic.
T chov – Nová	čtvrť	v	19	hod.:	Pálení	
čarodějnic.
Uh ice – Hřiště	 v	 17	 hod.:	 Pálení	
čarodějnic.
Vanovice – Kulturní	dům	v	18	hod.:	
Pálení	čarodějnic.
Velké Opatovice – Hřiště	 TJ	 Sokol	
v	10	hod.:	Fotbalovo	den	čarodějnic-
ký.

KINA
Blansko v 15 hod. Mimi	šéf.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zahrad-
nictví:	Rodinný	přítel.
Boskovice v 15 hod. Bijásek:	Krtko-
va	dobrodružství	I.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.

pond lí 1. kv tna
AKCE

Blansko – Dělnický	dům	v	9.30	hod.:	
Oslava	1.	máje	s	KSČM.
Blansko – Bowling	ve	14	hod.:	 Svá-
tek	práce	s	ČSSD.
Boskovice – Masarykovo	náměstí	v	9	
hod.:	Boskovické	běhy.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zahrad-
nictví:	Rodinný	přítel.
Boskovice v 17 hod. Mimi	šéf.
Boskovice v 19.30 hod. Zahradnic-
tví:	Rodinný	přítel.

Tenisové sout že družstev za ínají

Okresní	přebor	družstev	mládeže	ve	vážném	šachu	ovládlo	družstvo	Jevíčka	
(vlevo).	Vyhrálo	všechny	zápasy	a	s	plným	bodovým	ziskem	nechalo	ostatní	
družstva	daleko	za	s	sebou.	Díky	výborné	druhé	polovině	soutěže	vybojoval	
stříbrné	medaile	tým	Boskovic,	třetí	místo	získal	Lipovec,	čtvrtý	skončil	tým	
Kunštátu.		 Foto Archiv SV  Boskovice

Okénko senátorky
Mezi	 body	 mého	 volebního	 pro-
gramu	 v	 kampani	 byl	 „Systematický	
postup	 pro	 zachování	 kulturního	 a	
přírodního	dědictví“.	V	pozici	místosta-
rostky	jsem	usilovala	o	obnovu	a	opra-
vy	památek	v	Boskovicích	čtrnáct	 let.	
Měla	jsem	proto	i	letos	čest	převzít	18.	
dubna	na	Pražském	hradě	již	po	něko-
likáté	Cenu	za	nejlepší	přípravu	a	rea-
lizaci	Programu	regenerace	městských	
památkových	 rezervací	 a	 městských	
památkových	 zón	 za	 rok	 2016.	 Za	
krajské	 vítězství	 Boskovice	 obdržely	
odměnu	100	tis.	Kč	a	současně	Bosko-
vice	byly	vyhodnoceny	redakcí	časopi-
su	Moderní	obec.
Nejen	 město	 Boskovice,	 ale	 kaž-
dá	 obec,	 město	 i	 další	 vlastnící	 se	
snaží	 památky	obnovovat	 a	 udržovat.	
Bohužel,	 tyto	 činnosti	 jsou	 inančně	
velmi	nákladné.	 Péče	 o	 památky	 spa-
dá,	mimo	další	problematiku,	do	gesce	
Ministerstva	kultury	ČR.	Vláda	v	 roce	
2014	 přijala	 Programové	 prohlášení,	
kde	 se	 zavázala	přiblížit	 se	 jednopro-
centnímu	 podílu	 výdajů	 státního	 roz-
počtu	 na	 oblast	 kultury	 jako	 veřejné	
služby,	 zajistit	 přímou	 vazbu	 mezi	
příjmy	 z	 turistiky	 a	 výdaji	 na	 záchra-
nu	 a	 údržbu	 památkového	 fondu	 a	
důsledně	 využít	 fondů	 Evropské	 unie	
a	norského	 inančního	mechanismu	na	
opravy	památek.	Ministerstvo	vypisuje	
celou	řadu	dotačních	titulů	–	Program	
regenerace	 MPZ,	 Havarijní	 program,	
Program	 záchrany	 architektonické-
ho	dědictví,	Program	péče	o	vesnické	
památkové	zóny,	Program	obnovy	kul-
turních	památek	prostřednictvím	obcí	
s	 rozšířenou	 působností	 a	 Program	
restaurování	 movitých	 památek.	 Od	
roku	2013	jsou	vkládány	do	těchto	pro-
gramů	vyšší	prostředky.	Zdroji	mohou	
být	 také	 dotační	 tituly	 krajů	 a	 evrop-
ské	fondy.	Stále	však	platí,	že	památky	
byly	v	minulosti	zanedbávány,	a	proto	
na	 jejich	opravy	a	obnovu	peníze	stá-
le	chybí.	Podle	analýzy	ministerstva	je	
pozitivní	dopad	obnovy	památkového	
fondu	i	do	jiných	odvětví.	Zejména	do	
stavebnictví	a	cestovního	ruchu.	A	jed-
noduše	řečeno,	1	Kč	vydaná	na	obnovu	
památkového	fondu	přináší	0,50	Kč	do	
státního	 rozpočtu.	 Myslím,	 že	 zde	 je	
třeba	řešit	způsob	provázání	výnosů	z	
cestovního	ruchu	s	náklady	na	obnovu	
a	uchování	kulturních	památek.	
Další	problém,	který	 je	nutno	vyře-
šit	 je	 schválení	 Zákona	 o	 památko-
vém	fondu.	V	současné	době	prochází	
Poslaneckou	sněmovnou,	ale	je	obava,	
zda	 bude	 do	 konce	 volebního	 období	
schválen.
Výbor	pro	vzdělávání,	vědu	a	kultu-
ru	 Senátu,	 jehož	 jsem	 členkou,	 bude	
začátkem	 června	 zasedat	 v	 Boskovi-
cích.	Na	programu	je	i	návštěva	kultur-
ních	památek	a	setkání	s	jejich	vlastní-
ky.	Zasedání	je	organizováno	se	snahou	
senátorů	 seznámit	 se	 s	 problémy	
v	památkové	péči	a	ty	potom	zohlednit	
při	projednávání	legislativy.	
Jaromíra Vítková, senátorka, KDU- SL

Na ve írku na Obo e vydražili 
pštrosí vejce za šest tisíc korun

OBORA	-	Sbor	dobrovolných	hasi-
čů	na	Oboře	pořádal	svůj	již	dvanáctý	
Velikonoční	večírek.	Jeho	účel	byl	stej-
ný,	jako	bývá	u	všech	podobných	akci,	
to	je	vydělat	peníze	na	svoji	existenci.	
Sborům	 dobrovolných	 hasičů	 totiž	
žádná	legislativa	nezajišťuje	 inanční	
prostředky	na	činnost.
Přesto	 je	 tento	 společenský	 pod-
nik	 něčím	 zcela	 výjimečný.	 Součás-
tí	 večírku	 je	 už	 po	 několik	 ročníků	
veřejná	dražba	pštrosího	vajíčka	a	 s	
ní	spojená	 inanční	sbírka.	Záměrem	

oborských	hasičů	je	takto	získanými	
penězi	 pomoci	 v	 nouzi	 konkrétním	
osobám	nebo	dobročinné	organizaci.
Vajíčko	věnovala	do	dražby	Pštrosí	
farma	 v	 Doubravici.	 Zájem	 o	 ně	 byl	
tak	velký,	že	vítěz	dražby	je	získal	až	
za	cenu	šest	tisíc	korun!	K	tomu	hos-
té	 večírku	 i	 jeho	pořadatelé	přispěli	
penězi	 do	 sbírky.	 Celkem	 všichni	
zúčastnění	shromáždili	kulatou	část-
ku	patnáct	tisíc	korun.	Tu	pořadatelé	
věnovali	celou	Stacionáři	Emanuel	v	
Doubravici	nad	Svitavou.

Lidé,	 buď	 jednotlivci,	 nebo	 různá	
sdružení,	 kteří	dávají	přednost	dob-
ročinnosti	před	výdělkem	pro	vlastní	
potřebu,	 zaslouží	 jistě	 společenské	
uznání.	 Doufejme,	 že	 dobrá	 pověst	
večírku	 a	 jeho	 pořadatelů	 přiláká	
příště	ještě	víc	hostů,	kteří	se	budou	
nejen	 dobře	 bavit,	 ale	 i	 projeví	 svůj	
soucit	s	potřebnými.
PS:	 A	 doufejme	 také,	 že	 cena	 zde	
zaplacená	 za	 jedno	 pštrosí	 vajíčko	
nezvýší	 běžné	 prodejní	 ceny	 těchto	
vajíček	na	trhu.		 Ji í Haví

V Blansku se v ned li závodilo 
s ko árky a odrážedly

BLANSKO	 -	 Na	 náměstí	 Republi-
ky	 v	 Blansku	 se	 v	 neděli	 odpoledne	
odehrály	závody	kočárků.	Tato	celore-
publiková	akce	se	konala	 již	pošesté.	
Letos	se	zapojila	i	města	na	Slovensku	
a	v	Polsku.	Akce	se	uskutečnila	také	v	
Boskovicích.
Závody	s	kočárky	mají	svá	pravidla.	
Rodiče	tlačí	kočárek	s	dítětem	a	muse-
jí	zdolat	co	nejrychleji	zadanou	trasu,	
přičemž	však	nesmějí	běžet.	Jedná	se	
o	rychlou	chůzi.	Závodilo	se	v	několi-
ka	kategoriích	–	maminky	s	kočárky,	
tatínkové	s	kočárky	i	celé	rodiny,	kdy	
se	 oba	 rodiče	 musejí	 alespoň	 jed-
nou	 rukou	držet	madla	kočárku.	Pro	
nejmenší	byly	připraveny	také	závody	
na	odrážedlech	a	s	dětskými	kočárky.	
	 Text a foto Marie Haso ová
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Okresní b žeckou ligu eká 
v m síci máji celkem šest závod

KOPANÁ
I.A, sk. A

18. kolo:	 Hrušovany	 -	 Miroslav	
3:0,	Žebětín	 -	Přímětice	0:2,	Ku im 
- Kunštát 1:2,	Slatina	-	Šaratice	3:1,	
Svratka	 -	 Zastávka	 5:0,	 Šlapanice	 -	
Líšeň	B	2:0,	Znojmo	-	Dobšice	3:1.
 1.  Svratka Brno  18 14 3 1 54:18 45
 2.  Líšeň B  18 11 3 4 44:22 36

 4.  Kuřim  18 10 3 5 35:23 33
 5.  Dobšice  18 10 2 6 64:31 32
 6.  Slatina  18 8 2 8 43:42 26
 7.  Žebětín  18 7 2 9 22:27 23
 8.  Hrušovany 18 7 2 9 33:49 23
 9.  Zastávka  18 6 4 8 34:43 22
 10.  Šlapanice  18 6 3 9 28:32 21
 11.  Miroslav  18 6 3 9 32:37 21
 12.  Znojmo  18 6 2 10 28:41 20
 13.  Přímětice  18 4 5 9 32:36 17
 14.  Šaratice  18 1 2 15 14:81 5

I.B t ída, sk. A
18. kolo: . Hora - Lipovec 2:3, 

Sob šice - Jedovnice 2:0, Slovan - 
Rudice 1:0,	Podolí	-	Čebín	2:3,	Babi-
ce	 -	 Pačlavice-Dětkovice	 3:1,	 Start	
-	Slavkov	5:1,	Rájec-Jest ebí - Vilé-
movice 1:1.
 1.  Start Brno  18 15 0 3 70:21 45

 3.  Pačlavice 18 11 0 7 39:32 33

 4.  Čebín  18 10 2 6 30:26 32

 7.  Babice 18 9 1 8 37:28 28
 8.  Podolí 18 7 4 7 23:23 25
 9.  Slovan Brno  18 7 3 8 24:38 24
 10.  Slavkov 18 6 1 11 30:44 19
 11.  Soběšice  18 4 6 8 22:43 18
 

Okresní p ebor
18. kolo:	 Bořitov	 -	 Boskovice	 B	
0:0,	 Šošůvka	 -	 Ráječko	 B	 7:1,	 Oleš-
nice	 -	 Kunštát	 B	 6:1,	 Olomučany	 -	
Vysočany	1:1,	Doubravice	-	Adamov	
1:0,	 Letovice	 -	 Lipůvka	 4:0,	 Sloup	 -	
Kořenec	2:0.
 1.  Vysočany  18 12 4 2 52:25 40
 2.  Sloup  18 10 3 5 40:32 33
 3.  Olešnice  18 10 2 6 49:33 32
 4.  Ráječko B  18 10 1 7 60:45 31
 5.  Bořitov  18 7 5 6 38:29 26
 6.  Olomučany  18 7 5 6 42:36 26
 7.  Adamov  18 8 1 9 42:47 25
 8.  Boskovice B  18 6 6 6 41:39 24
 9.  Lipůvka  18 7 3 8 34:34 24
 10.  Doubravice  18 7 3 8 33:42 24
 11.  Letovice  18 6 4 8 33:37 22
 12.  Kunštát B  18 6 2 10 29:51 20
 13.  Šošůvka  18 5 4 9 51:61 19
 14.  Kořenec  18 3 1 14 19:52 10

III. t ída
18. kolo:	Ostrov	-	V.	Opatovice	0:5,	
Drnovice	-	Benešov	6:1,	Svitávka	-	Cet-
kovice	2:1,	Skalice	-	Vranová	2:0,	Laža-
ny	-	Knínice	5:0,	Vavřinec	-	Vísky	3:5.
 1.  Skalice  16 14 1 1 82:22 43
 2.  Vísky  17 12 1 4 49:34 37
 3.  Drnovice  16 10 1 5 52:30 31
 4.  Vavřinec  17 7 5 5 35:31 26
 5.  Ostrov 17 6 5 6 35:35 23
 6.  Knínice  17 7 2 8 33:38 23
 7.  Lažany  17 5 6 6 35:38 21
 8.  V. Opatovice  16 6 2 8 26:33 20
 9.  Benešov  16 5 4 7 33:47 19
 10.  Vranová  16 4 6 6 31:38 18
 11.  Svitávka  17 5 3 9 40:52 18
 12.  Kotvrdovice  16 5 1 10 28:43 16
 13.  Cetkovice  16 2 1 13 26:64 7

IV. t ída
14. kolo:	Skalice	B	-	Jedovnice	B	0:7,	
Rájec	B	-	Vísky	B	6:2,	Ráječko	C	-	Lipův-
ka	B	5:0,	Lažánky	-	Voděrady	0:1.
 1.  Ráječko C  11 9 1 1 65:7 28
 2.  Jedovnice B  12 7 1 4 46:33 22
 3.  Voděrady  12 7 1 4 28:22 22
 4.  Doubravice B  11 7 1 3 35:32 22
 5.  Skalice B  11 6 2 3 28:24 20
 6.  Lipůvka B  12 3 6 3 30:30 15
 7.  Lažánky  11 4 1 6 13:24 13
 8.  Vavřinec B  11 3 0 8 23:35 9
 9.  Rájec B  11 2 2 7 27:45 8
 10.  Vísky B  12 1 1 10 15:58 4

REGION	 -	Závody	v	dubnové	části	
OBL	 byly	 hodně	 pestré	 a	 to	 přede-
vším,	pokud	jde	o	počasí.	Zatímco	na	
Hořicích	 a	 ve	 Skalici	 bylo	 příjemné	
jarní	počasí.	Tak	Jarní	pětka	na	dráze	
byla	 ohrožena	 náledím	 na	 tartano-
vém	ovále.	Věříme,	že	květen	už	bude	
teplotně	příznivější	a	běžci	si	budou	
moci	svou	formu	vyzkoušet	bez	kuli-
chů	 a	 rukavic.	 Květen	 je	 totiž	 spo-
lečně	 se	 zářím	 nejvíce	 našlapaným	
běžeckým	 měsícem.	 A	 první	 závod	
nás	čeká	již	1.	května	v	Boskovicích.
Jsou	 to	 již	 tradiční	 Boskovické	
běhy,	 kde	 si	 na	 své	 přijde	 široká	
běžecká	 i	 neběžecká	 veřejnost.	 Kro-
mě	velké	spousty	dětských	běhů	mají	
pořadatelé	 připraveny	 tratě	 i	 pro	
příležitostné	 běžce,	 případě	 pro	 ty,	
kteří	 běhat	 začínají.	 Samozřejmě	 je	
tu	 hlavní	 závod,	 který	 vede	 hezkým	
prostředím	westernového	městečka,	
Pilského	údolí	a	třešničkou	na	dortu	
je	 proběhnutí	 zámkem	 a	 židovskou	
čtvrtí.	
Hned	 následující	 státní	 svátek	 8.	
května	nás	 čeká	Běh	Černou	Horou.	
Z	naší	letošní	termínovky	je	jasné,	že	
je	to	nejstarší	běh	na	okrese.	Letos	se	
pořádá	 již	 59.	 ročník.	 Veškeré	 závo-
dění	 se	 odehrává	 téměř	 na	 pětníku.	
Běhá	se	v	okolí	zámku	a	fotbalového	

hřiště.	Závod	v	Černé	Hoře	je	oblíben	
zejména	 dětmi.	 Je	 připravena	 pest-
rá	nabídka	 tratí	pro	všechny	věkové	
kategorie.	Tratě	jsou	i	letos	vedeny	v	
nejbližším	okolí	hřiště	a	tak	fanoušci	i	
trenéři	mají	dokonalý	přehled.	Proto	
není	 nic	 lepšího	 než	 si	 prodloužené	
víkendy	zpříjemnit	běžeckou	událos-
tí	v	Boskovicích	nebo	v	Černé	Hoře.

Medaile za po et závod
Jak	 již	 bylo	 zmíněno,	 oba	 závody	
mají	 i	 dětské	 kategorie.	 Bude	 pak	
zajímavé	sledovat,	zda	si	někteří	pilní	
dětští	běžci	připíší	účast	na	čtvrtém	
závodě	 a	 tím	 pádem	 již	 dosáhnou	
na	 bronzovou	 medaili	 v	 Žákovské	
lize	Tajovský	reality.	Zatím	máme	za	
sebou	tři	dětské	závody	a	všechny	tři	
absolvovalo	šest	dívek	a	tři	chlapci.	Je	
tu	 tedy	 devět	 adeptů	 na	 bronzovou	
medaili.
V	půlce	května	na	nás	pak	čeká	jar-
ní	část	seriálu	Hraběnka	cup.	Během	
třech	 úterních	 podvečerů	 si	 běžci	
dvakrát	vyběhnou	k	penzionu	U	Hra-
běnky	v	Petrovicích	a	jednou	na	Hor-
ní	můstek	Macochy.	 Jsou	 to	náročné	
běhy	 do	 vrchu,	 ale	 odměnou	 pro	
všechny	běžce	je	luxusní	servis	pořa-
datelského	 týmu	a	 to	 jak	po	stránce	
zpracování	 výsledků,	 tak	 po	 stránce	

Roman Jan iar.  Foto Prosen občerstvení	 v	 cíli.	 Závody	nás	 čekají	
16.	5.	(běží	se	z	Horní	Lhoty),	23.	5.	
(start	na	Skalním	mlýně)	a	30.	5.	(běží	
se	z	Ráječka	od	restaurace	Nová).
Mezi	 trojblok	 Hraběnka	 cupu	 se	
vklínila	 Šamalíkova	 míle,	 která	 se	
odehrává	v	Ostrově	u	Macochy.	Letos	
je	 to	 již	šestý	ročník	a	 třetím	rokem	
se	 závody	 uskuteční	 na	 fotbalovém	
hřišti	 a	 jeho	 okolí.	 Jedná	 se	 o	 velice	
příjemný	 závod,	 který	 je	 téměř	 po	
celou	dobu	doprovázen	hudební	pro-
dukcí.	A	opět	se	jde	o	běh	s	dětskými	

kategoriemi.	 V	 letošním	 ročníku	 to	
bude	již	v	pořadí	šestý	dětský	závod,	
a	 tudíž	 si	 ti	 nejpilnější	 budou	 moci	
připsat	šestou	účast	a	tedy	stříbrnou	
medaili	 v	 Žákovské	 lize.	 Jen	 věříme,	
že	 se	 nám	 chlapci	 trošku	 pochlapí	
a	 budou	 závodit	 pravidelněji	 než	
dosud.	Více	 se	o	 této	dětské	 soutěži	
i	 o	 kompletních	 pravidlech	 Okresní	
běžecké	ligy	dozvíte	na	našich	webo-
vých	stránkách	www.oblblansko.cz.	

Ji í Vrtílka, editel OBL
Foto archiv OBL

BLANSKO	 -	 Pátý	 ročník	 charita-
tivní	akce	You	Dream	We	Run	bude	
areál	 stadionu	 ASK	 na	 Sportovním	
ostrově	 Ludvíka	 Daňka	 v	 Blansku	
hostit	 na	 začátku	 června.	 Letos	
budou	jeho	účastníci	plnit	sny	dese-
ti	 lidem.	 Na	 přípravy	 akce	 jsme	 se	
zeptali	Romana	Jančiara	z	pořádají-
cího	spolku	Prosen.

You Dream We Run, neboli Ty 
sníš, my b žíme se uskute ní 
v pátek a v sobotu 9. a 10. ervna, 
jak probíhají p ípravy?
Jelikož	 je	 organizační	 tým	 akce	
spolku	 týmem	 „ochotníků“,	 který	
je	 ochotný	 ve	 volném	 čase	 pomá-
hat	 handicapovaným,	 jsou	 přípravy	
stejně	 jako	 každý	 rok	 náročné.	 Až	
po	svém	zaměstnání	řešíme	veškeré	
problémy	spojené	s	akcí,	a	jelikož	se	
charitativní	akce	You	Dream	We	Run	
stala	počtem	aktivních	běžců	nejma-
sovější	akcí	v	blanenském	regionu	a	
již	 dávno	 přerostla	 hranice	 okresu	
a	 kraje,	 roste	 i	 náročnost	 přípravy	
akce.	 Jsme	 ale	 rádi,	 že	 si	 naší	 akce	
všimlo	i	vedení	Jihomoravského	kra-
je	a	snaží	se	naší	práci	podpořit.

Kolik už máte p ihlášených 
tým  a do kdy se mohou ješt  
registrovat?
Tak	jako	každý	rok	čekáme	hlavní	
nápor	 přihlášek	 týmů	 až	 poslední	
týden	 před	 dnem	 uzavřením	 regis-
trace,	který	 je	 letos	21.	května.	Při-
hlásit	 se	mohou	 týmy	o	 libovolném	
počtu	běžců,	složených	z	kamarádů,	
spolupracovníků,	rodinných	přísluš-
níků	či	známých.	Doposud	se	přihlá-
silo	již	deset	týmů,	mezi	nimi	i	týmy	
například	 z	 Prostějova	 či	 Rychnova	
nad	Kněžnou.

Šlapanice 
hostily 
volejbalistky 
Boskovic

REGION	 -	 Volejbalový	 krajský	
přebor	 žen	 nabídl	 v	 právě	 odehra-
ném	 dvojkole	 měření	 sil	 druhého	
celku	 s	 prvním,	 když	 B-tým	 Šlapa-
nic	přivítal	Boskovice.	
V	prvním	utkání	s	výjimkou	prv-
ního	setu	kralovaly	domácí	hráčky,	
ve	druhém	zápase	se	situace	obrá-
tila.	

TJ Sokol Šlapanice u Brna B - 
TJ Minerva Boskovice 3:1 (-24, 20, 
10, 23) a 1:3 (-19, 17, -21, -8).

 2.  Šlapanice B 18 12 2 2 2 47:21 42
 3.  Střelice 18 10 2 2 4 41:23 36
 4.  Vyškov B 16 8 4 2 2 42:22 34
 5.  Ivančice 16 7 3 2 4 35:25 29
 6.  Jehnice 16 8 0 2 6 32:27 26
 7.  Husovice  18 6 0 2 10 25:36 20
 8.  Předklášteří 18 2 0 0 16 8:50 6
 9.  Kuřim 20 0 0 0 20 3:60 0
V	 dalším	 utkání	 hostí	 v	 sobotu	
6.	 května	 vedoucí	 Boskovice	 celek	
Ivančic.		 (les)

Pokud n kdo není sou ás-
tí týmu, m že i tak p ijít a akci 
b hem podpo it?
Samozřejmě.	 I	 v	 letošním	roce	 se	
bude	 moci	 přidat	 k	 OPEN	 štafetě	
města	Blansko,	kterou	opět	rozběh-
ne	starosta	města	Blansko	Ivo	Polák	
a	místostarosta	Jiří	Crha.	

Jaký je vlastn  princip akce, 
jakým zp sobem lidé pomáhají a 
p ispívají?
Pilířem	 akce	 je	 čtyřiadvacetiho-
dinový	fun	„běh“	štafetových	týmů.	
Komu	 ale	 běh	 nevoní,	 může	 po	
ovále	 jít,	 tlačit	 kočárek	 nebo	 třeba	
tancovat...	 Důležité	 ale	 je	 zakoupit	
si	 účastnické	 triko,	 letos	 tyrkyso-
vě	 modré,	 s	 logem	 akce.	 Výtěžek	
z	prodeje	těchto	trik	je	hlavní	zdroj	
výtěžku,	 kterým	 budeme	 plnit	 sny	
handicapovaným	 dětem	 a	 dospě-
lým.

Kolika lidem letos You Dream 
We Run m že pomoci a jaké jsou 
jejich sny?
Letošní	 již	 pátý	 ročník	 akce	 You	
Dream	We	Run	bude	plnit	sny	osmi	
dětem	 a	 dvěma	 handicapovaným	
dospělým.	 Sny	 jsou	 rozmanité,	 od	
počítačové	 sestavy,	 přes	 vybavení	
pokojíku	 až	 po	 setkání	 s	 delfínem.	
Za	 čtyřletou	dobu	 své	 historie	 spl-
nil	projekt	You	Dream	We	Run	sny	
v	hodnotě	666	tisíc	korun.	
Pokud	se	nám	 i	 letos	podaří	 spl-
nit	 zmiňovaných	 deset	 snů,	 které	
jsou	 v	 hodnotě	 370	 tisíc	 korun,	
přehoupneme	 se	 přes	 magickou	
hranici	 jednoho	 milionu,	 kterým	
tento	 projekt	 obohatil	 život	 našim	
handicapovaným	kamarádům…	a	to	
je	super!!

Akce se m že pochlubit také 
bohatým doprovodným progra-
mem, co návšt vník m nabídnete 
letos?
Sestavení	 konečné	 podoby	 kul-
turního	 programu	 je	 na	 spadnutí.	
Jisté	 již	ale	 je,	že	slavnostního	star-
tu	čtyřiadvacetihodinového	běhu	se	
zúčastní	 paralympionik	 a	 účastník	
paralympiády	 v	 Riu	 Kamil	 Vašíček	
a	 již	 teď	 se	mohou	návštěvníci	 You	
Dream	 We	 Run	 těšit	 na	 vystoupe-
ní	 zpěváků	 Martina	 Haricha,	 Ládi	
Křížka,	 Ládi	 Kerndla,	 hudebních	
skupin	Nebe,	Pohledy	a	v	neposled-
ní	 řadě	 hudební	 skupiny	 Au-Band,	
která	 je	 tvořena	 z	 žáků	a	pedagogů	
autistické	 školy	 v	 Brně.	 Co	 se	 týče	
ostatních	vystoupení,	mohou	se	náv-
štěvníci	těšit	na	exhibici	osminásob-
ného	mistra	světa	Vaška	Koláře,	pre-
zentačních	 vystoupení	 Nemocvičny	
Blansko	 či	 work	 streetové	 cvičební	

skupiny	 No	 Gravity.	 Pro	 malé	 náv-
štěvníky	 se	 na	 sobotní	 dopoledne	
připravuje	 bohatý	 program	 pod	
vedením	týmu	kolem	Anety	Kuklín-
kové	a	zmiňované	Nemocvičny.	

Co byste vzkázal lidem, kte í 
p emýšlejí o tom, že by se na You 
Dream We Run p išli podívat?
Za	spolek	PROSEN	–	organizátora	
akce,	 bych	 rád	 vzkázal	 všem	 lidem	
se	 srdíčkem	 na	 správném	 místě,	
ať	 postaví	 svůj	 tým	 či	 přijdou	 jen	
pasivně	podpořit	naši	akci.	Kupte	si	
prosím	triko	s	logem	akce	a	pomozte	
nám	splnit	deset	snů	deseti	lidičkám,	
kterým	život	rozdal	úplně	jiné	karty	
než	 nám	 ostatním…	 Dopřejme	 jim	
společně	radost	z	 jejich	naplněných	
snů…a	dokažme	jim,	že	nám	nejsou	
lhostejní	 a	 patří	 plnohodnotně	 do	
našeho	běžného	života.	

 Michal Záboj

Tane níci se utkali O pohár m sta Letovice a Kunštát
LETOVICE	-	Letovickou	sportovní	
halu	v	sobotu	zaplnily	stovky	taneč-
nic	 a	 tanečníků	 všech	 věkových	
kategorií	 a	 různých	 stylů.	Konal	 se	
tam	osmý	ročník	Mezinárodní	sou-
těže	O	pohár	města	Letovice	a	Kun-
štát.
Dosud	 se	 akce	 konala	 v	 Kunštá-
tu,	 letos	 poprvé	 se	 přesunula	 do	
Letovic.	 Do	 tamní	 sportovní	 haly	
nakonec	 dorazilo	 přes	 třináct	 set	
tanečnic	 a	 tanečníků	 z	 padesátky	
souborů	 z	 celé	 republiky	 a	 také	 ze	
Slovenska.
„Soutěžily	 různé	 věkové	 kate-
gorie	 od	 předškoláků,	 mini	 dětí,	
dětí,	 juniorů	 až	 po	 dospělé	 a	 seni-

ory	 v	 disciplínách	 street	 dance,	
show	 dance,	 disco	 dance,	 aerobik,	
parketovky,	 plesové	 choreografie	
a	 mažoretky,“	 uvedla	 pořadatelka	
soutěže	Michaela	Bartošová.
V	jednotlivých	kategoriích	porot-
ci	rozdali	přes	sedmnáct	set	medai-
lí	za	umístění	na	prvních	třech	mís-
tech.	 Ocenění	 si	 ale	 domů	 odvezli	
všichni	účastníci	soutěže.
Podobná	 soutěž	 pod	 taktovkou	
Michaely	 Bartošové	 se	 uskuteční	
v	 sobotu	20.	 května	v	Boskovicích.	
Dějištěm	 mezinárodního	 Summer	
dance	cup	bude	tamní	zimní	stadi-
on	a	prostranství	před	ním.		 (moj)

 Foto Petr Švancara
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Po domácím porodu v obci na 
Blanensku zem elo novorozen

REGION -	Tragicky	skončil	minulý	
čtvrtek	 domácí	 porod	 v	 jedné	 obci	
na	 Blanensku.	 Novorozeně	 zemřelo,	
matka	 ve	 velmi	 vážném	 stavu	 skon-
čila	v	nemocnici.	Případem	se	zabývá	
policie.	
Žena,	 která	 plánovala	 porod	 v	
porodnici	a	docházela	na	pravidelné	
prohlídky	 do	 porodnice,	 začala	 mít	
ve	čtvrtek	nad	ránem	kontrakce.	Jed-
nalo	 se	 o	 takzvaný	 překotný	 porod,	
takže	 se	 dítě	 narodilo	 doma	 velice	
rychle.

„Porodní	 asistentka,	 která	 o	 ženu	
pečovala	v	těhotenství,	byla	v	průběhu	
porodu	s	rodinou	v	telefonickém	kon-
taktu	 a	 doporučila	 zavolat	 záchran-
nou	 službu.	 Dítě	 bohužel	 po	 přestři-
žení	pupeční	šňůry	přestalo	dýchat	a	
záchranářům	se	ho	nepodařilo	oživit,“	
popsala	 Kateřina	 Hájková	 Klíčová	
výkonná	 ředitelka	 Unie	 porodních	
asistentek.
„Při	příjezdu	ZZS	již	bylo	dítě	poro-
zené,	 avšak	 ve	 velmi	 vážném	 stavu,	
který	vyústil	až	v	zástavu	oběhu.	Ten-

to	stav	se	i	přes	veškerou	snahu	a	oka-
mžitou	 resuscitaci	 dítěte	 posádkou	
ZZS	nepodařilo	zvrátit,“	uvedla	mluvčí	
jihomoravské	ZZS	Hedvika	Kropáčko-
vá.
Na	místě	 zasahovaly	 tři	 výjezdové	
skupiny	s	 lékařem	včetně	neonatolo-
ga.	Matka	byla	po	ošetření	ve	vážném	
stavu	převezena	do	nemocnice.
„Je	 to	 další	 důkaz	 toho,	 že	 domácí	
porody	mohou	dopadnou	velmi	tragic-
ky	a	pokud	se	vyskytnou	komplikace,	
je	prakticky	nemožné	je	doma	zvlád-

nout.	 Dnešní	 tragický	 případ,	 který	
už	 řeší	policie,	by	měl	být	důrazným	
varováním	 i	 pro	 takzvané	 alternativ-
ní	matky	/rodiče,“	podotkla	mluvčí	a	
dodala:	„Podle	informací	ze	zdravotní	
dokumentace,	 výpovědi	 členů	 výjez-
dových	 skupin,	 které	 se	 účastnily	
zásahu,	 záznamu	 hovoru	 dispečinku,	
informací	jiných	zdravotnických	zaří-
zení	 a	 vzhledem	 k	 časovému	 sledu	
události	 vše	 nasvědčuje	 tomu,	 že	 se	
nejednalo	 o	 překotný,	 ale	 plánovaný	
domácí	porod.“		 Michal Záboj

V Petrovicích se po t ech letech se narodilo 
h íb . Je to pan Roztomilý

PETROVICE	-	Členové	jezdeckého	oddílu,	který	půso-
bí	při	zemědělském	družstvu	Zemspol	v	Petrovicích,	sla-
ví.	Není	také	divu,	protože	se	jim	přímo	na	Velký	pátek	
narodil	hřebeček.	Dostal	italské	jméno	Carino,	což	v	pře-
kladu	znamená	Roztomilý.
O	tom,	že	skutečně	roztomilý	je,	není	pochyb.	Je	celý	
černý,	na	čele	má	bílou	hvězdu	a	bílé	má	i	špičky	uší.	V	
petrovických	 stájích	 se	 narodilo	 hříbě	 naposledy	 před	
třemi	roky.
„I	když	zatím	na	první	pohled	občas	vypadá	náš	pan	
Roztomilý	poněkud	vratce,	dokáže	si	už	poskočit	a	má	
se	čile	k	světu,“	řekl	Zrcadlu	s	úsměvem	chovatelka	koní	
Ivana	Novotná.
Zdůraznila,	 že	 matka	 hřebečka	 Ko illa	 Lady	 zvládla	
porod	svého	prvorozeného	potomka	hladce.	Petrovické	
stáje	chovají	i	Carinovu	babičku	Kauri.	Shodou	okolnos-
tí	je	mezi	tamními	koníky	i	Carinova	starší	sestra	Gisel.	
Narodila	před	čtyřmi	roky,	a	překvapivě	také	14.	dubna.
Petrovické	stáje	nabízejí	turistům	svezení	na	koních,	
kteří	 jsou	vidět	v	zápřahu	v	kočárech	či	v	koněbusech	
na	nejrůznějších	akcích	nejen	v	Moravském	krasu,	ale	i	v	
Blansku. Text a foto Martin Jelínek

Hromadná	dopravní	nehoda	minulé	úterý	dopoledne	komplikovala	provoz	na	
silnici	I/43	mezi	Lipůvkou	a	odbočkou	na	Kuřim.	Ve	směru	na	Brno	se	srazilo	
pět	osobních	aut.	Zraněna	byla	jedna	osoba.		 Foto HZS JmK

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr 
užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, 
popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí. 
Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné  
jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc? 
Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu Golf: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

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

Na	krajském	kole	soutěže	žáků	základních	uměleckých	škol	ve	hře	na	smyčco-
vé	nástroje	obsadila	ve	své	kategorii	první	místo	Martina	Lusková	ze	Sloupu,	
žákyně	Michala	Ševčíka	ze	ZUŠ	Blansko.		 Foto Markéta Lusková 
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Blanenští plavci úsp šn  otestovali 
svou výkonnost v bazénu v Jihlav

Okresní kopaná
OKRESNÍ P EBOR

29. 4., 16:30 h	Bořitov	-	Šošůvka,	
Kunštát	B	-	Ráječko	B.	30. 4., 14:15 h	
Lipůvka	 -	Doubravice.	16:30 h	Ada-
mov	-	Olomučany,	Vysočany	-	Olešni-
ce,	Kořenec	-	Letovice.	19 h	Boskovi-
ce	B	-	Sloup.

III. T ÍDA
29. 4., 16:30 h	 Vavřinec	 -	 Ostrov	
u	 Macochy,	 Kotvrdovice	 -	 Svitávka.	
30. 4., 14:15 h	 Knínice	 -	 Skalice.	
16:30 h	Cetkovice	-	Drnovice,	Bene-
šov	-	Velké	Opatovice,	Vísky	-	Lažany.

IV. T ÍDA
30. 4., 13:30 h	 Vísky	B	 -	Ráječko	
C.	14:15 h Rájec	 B	 -	 Doubravice	 B.	
16:30 h	Lipůvka	B	-	Vavřinec	B,	Jedo-
vnice	B	-	Lažánky.

Kam za sportem
ATLETIKA

30. 4., 16 h Blansko,	 Memoriál	
V.	Bušové.	1. 5., 15:20 h	Boskovické	
běhy.

HORSKÁ KOLA
29. 4., 9 h	Valchovský	„Kameňák“	-	
MTB	časovka	do	vrchu.

KARATE
29. 4., 10 h	ASK	Blansko.	Blanen-
ský	pohár.

KOPANÁ
29. 4., 16 h Blansko	 -	 Slovácko	 B,	
MSFL.	16:30 h	Boskovice	 -	Moravský	
Krumlov,	KP.	Rudice	-	Soběšice,	Jedov-
nice	-	Lipovec,	I.B.	30. 4., 16:30 h	Kun-
štát	-	Zastávka,	I.A.	Rájec-Jestřebí	-	Čer-
ná	Hora,	Vilémovice	-	Start	Brno,	I.B.

VOLEJBAL
29. 4. 10 + 13 h	SK	Rájec	-	Jestře-
bí	 -	 Hrušovany	 u	 Brna.	 Boskovice	 -	
Hodonín,	KP	II	mužů.

Pokra ování ze str. 12
O	 tři	 minuty	 později	 prošel	 jako	
nůž	máslem	hostující	obranou	Šem-
bera,	 brankář	 Němec	 ho	 zastavil	
jen	 za	 cenu	 faulu	 před	 pokutovým	
územím	 a	 po	 červené	 kartě	 musel	
pod	sprchu.	Na	jeho	místo	nastoupil	
Růžička	 a	 ze	 hřiště	 odešel	 Daněk.	
Dlouhá	 přesilová	 hra	 ale	 domácím	
převahu	nepřinesla.	Byli	 to	naopak	
hosté,	 kdo	 vstřelil	 branku.	 Ve	 27.	
minutě	 střílel	 z	 22	 metrů	 Mičko	 a	
brankářem	 vyražený	 míč	 dopravil	
do	branky	Jarůšek.	Nakonec	to	byly	
přece	 jen	 Bohunice,	 které	 strhly	
vedení	 na	 svoji	 stranu.	 Na	 centr	
Macha	od	rohového	praporku	si	na-
skočil	 nekrytý	 Burčík	 a	 poločasové	
vedení	patřilo	domácím.
Ve	druhém	poločase	byli	hosté	i	v	
deseti	 domácím	 naprosto	 vyrovna-
ným	soupeřem,	 v	53.	minutě	 kopal	

Mičko	 přímý	 kop	 a	 Sedlák	 střelou	
z	 voleje	 vyrovnal.	 S	 přibývajícími	
minutami	 přece	 jen	 hostům	 začaly	
docházet	síly,	ale	nerozhodný	výsle-
dek	 jenom	 nebránili.	 Osm	 minut	
před	 koncem	 se	 v	 postavení	 veli-
ce	 připomínajícím	 ofsajd	 prosadil	
domácí	 Čermák,	 Čtyři	minuty	 před	
koncem	 zřejmě	 rozhodčí	 přehlédl	
jasný	 faul	 domácího	 Táborského,	
protestující	 Mičko	 viděl	 jako	 dru-
hý	hostující	hráč	červenou	kartu.	V	
poslední	minutě	 zápasu	 se	 do	 ote-
vřené	 obrany	 hostů	 prodral	 Hanu-
sek	 a	 přízemní	 střelou	 stanovil	
konečný	výsledek	zápasu.	

Další zápasy:	 Ivančice	 -	 Bosko-
vice	 3:0,	 Rousínov	 -	 Mutěnice	 2:4,	
Novosedly	 -	 Lanžhot	 1:1,	 Vojkovice	
-	Bosonohy	2:3,	Moravský	Krumlov	-	
Sparta	Brno	3:0,	Tišnov	-	Mor.	Slavia	
6:1,	Bučovice	-	Bystrc	2:1.

 1.  Tišnov  21 16 3 2 74:25 51
 2.  Mutěnice  21 16 1 4 55:20 49
 3.  Bystrc  21 14 2 5 53:33 44
 4.  Ivančice  21 12 2 7 54:32 38
 5.  Bohunice  21 10 4 7 36:27 34

 7.  Lanžhot  21 9 4 8 39:35 31
 8.  Bosonohy  21 9 4 8 44:43 31

 10.  M. Krumlov  21 8 2 11 32:46 26
 11.  Bučovice  21 7 3 11 31:52 24
 12.  Rousínov  21 6 5 10 29:41 23
 13.  M. Slavia  21 6 2 13 47:56 20
 14.  Vojkovice  21 6 1 14 32:58 19
 15.  Sp. Brno  21 5 4 12 28:55 16
 16.  Novosedly  21 3 4 14 25:53 13
V	příštím	kole	hostí	boskovičtí	fot-
balisté	v	sobotu	29.	dubna	na	domá-
cím	 trávníku	 hráče	 Moravského	
Krumlova,	Ráječko	pak	jede	ve	stej-
ný	den	na	hřiště	Moravské	Slavie.	
	 Lubomír Slezák

Blanenští fotbalisté se vrátili 
z pet kovického trávníku s bodem

BLANSKO, JIHLAVA -	Tři	sta	plav-
ců	ze	šestadvaceti	českých	a	morav-
ských	plaveckých	 klubů	 závodilo	 o	
víkendu	 v	 jihlavské	 pětadvacítce	
Evžena	 Rošického	 na	 tradičních	
Závodech	mládeže.	
Blanenský	 oddíl	 reprezentovalo	
patnáct	 plavců	 od	 desetiletých	 až	
po	dorost.	 Sedm	z	nich	 se	objevilo	
na	stupních	vítězů,	a	to	celkem	čtr-
náctkrát.	
Některým	 sice	 jejich	 vynikající	
výkony	 na	 medailové	 posty	 nesta-
čily,	 přesto	 mohli	 být	 spokojeni,	
neboť	 téměř	 všechny	 výkony	měly	
hodnotu	osobního	rekordu.	
A	 mohou	 být	 spokojeni	 i	 jejich	
trenéři,	 kteří	 s	 takovými	 časy	 ani	
nepočítali,	 protože	 teprve	 končí	

přípravné	 období	 s	 velkými	 tré-
ninkovými	objemy	a	 závodní	 rych-
lost	 se	 teprve	 začne	 trénovat.	 Pět-
ačtyřicet	osobáků	však	ukazuje,	 že	
blanenští	 plavci	 se	na	 letošní	 jarní	
sezonu,	 která	 vyvrcholí	 v	 červnu	
republikovými	 šampionáty,	 připra-
vují	velmi	dobře.	
Nejvíce	 medailových	 pozic	 si	 z	
Jihlavy	 odnesli	 starší	 žák	 Milan	
Kučera	 a	 čerstvá	 dorostenka	 Kate-
řina	 Demová.	 Oba	 zvítězili	 ve	 dvou	
startech	 a	 k	 tomu	 přidali	 Milan	 tři	
a	Katka	dvě	stříbra.	Další	medailové	
pozice	obsadili	Anna	Kučerová	(stří-
bro),	 Klára	 Koňaříková	 (stříbro),	
Matěj	Měšťan	 (bronz),	Radim	Švarc	
(stříbro)	a	Milan	Musil	(bronz).	
	 Text a foto V ra Vencelová

Na Techniku Olympia nesta ila
REGION	 -	 Baseballisté	 Blanska	
v	 posledním	 kole	 ochutnali	 první	
výhru	v	Extralize	po	svém	návratu	do	
nejvyšší	 soutěže.	 Technika	 vyhrála	
poslední	 čtyři	 zápasy	 a	 svoji	 formu	
chtěla	potvrdit	i	o	minulém	víkendu.

7. kolo: Olympia Blansko - Tech-
nika Brno 5:13.
Zápas	byl	rozhodnut	hned	v	první	
polovině	první	směny,	díky	množství	
volných	 met	 a	 dvěma	 chybám	 v	
poli,	 dokázala	 Technika	 zazname-

nat	 7	 bodů.	 Utkání	 se	 již	 více	méně	
dohrávalo,	 s	 výjimkou	 čtvrté	 směny,	
kdy	domácí	dvakrát	skórovali.	

8. kolo: Technika Brno - Olympia 
Blansko 2:1.
V	dramatickém	utkání	se	Blansko	
ve	 čtvrté	 směně	 dostalo	 do	 vedení,	
domácí	 celek	 v	 šesté	 směně	 vyrov-
nal,	 ale	 pevná	 obrana	 hostů	 odolá-
vala	až	do	závěrečné	směny.	V	ní	 si	
Technika	připsala	rozhodující	druhý	
bod.

 1.  Draci Brno 9 7 0 81:21 1.000
 2.  Ostrava 8 7 1 72:33 0.875
 3.  Technika Brno 8 6 2 62:26 0.750
 4.  Hroši Brno 8 5 3 32:35 0.625
 5.  Olomouc 8 4 4 30:36 0.500
 6.  Eagles Praha 9 4 5 57:54 0.444
 7.  Kotlářka Praha 8 3 5 38:56 0.375
 
 9.  Nuclears Třebíč 8 1 7 16:54 0.125
 10.  Tempo Praha 8 1 7 20:64 0.125
V	 pátek	 28.	 dubna	 hostí	 Blansko	
Kotlářku	Praha.		 (les)
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Vodicí psi pro nevidomé 
sout žili v centru Blanska

BLANSKO	 -	 Devatenáct	 vodicích	
psů	pro	nevidomé	se	v	pátek	posta-
vilo	na	start	tradiční	soutěže	Cesta	
ve	 tmě.	 Na	 trase	 centrem	 Blanska	
museli	přesvědčit,	 že	dokážou	své-
ho	 pána	 bezpečně	 vést	 neznámým	
terénem.
Čtrnáctý	 ročník	 soutěže	 pořá-
dala	 Škola	pro	výcvik	 vodicích	psů	
Brno,	spolek	Vodicí	pes	a	blanenská	
pobočka	 Sjednocené	 organizace	
nevidomých	a	slabozrakých	(SONS)	
ČR.	Zrakově	postižení	při	ní	se	svý-
mi	 psy	 absolvovali	 pod	 dohledem	
porotců	cestu	městem.
„V	 soutěži	 jde	 o	 sladění	 vodicí-
ho	 psa	 s	 člověkem.	 Trasa,	 kterou	
procházejí,	 navozuje	 běžný	 život.	
Čekají	na	ní	překážky,	se	kterými	se	
setkávají	běžně	na	ulicích,“	popsala	
Laďka	Dvořáková	ze	brněnské	Ško-
ly	pro	výcvik	vodicích	psů.
Pro	 veřejnost	 byl	 připraven	 v	
prostoru	startu	a	cíle	před	budovou	
základní	 umělecké	 školy	 dopro-

Vodicí psi sout žili v centru Blanska.  Foto Michal Záboj

vodný	 program.	 V	 něm	mohli	 náv-
štěvníci	shlédnout	ukázky	tance	se	
psem,	 vystoupení	 dětí	 ze	 základní	
školy	Dvorská	a	mnoho	dalšího.
„Lidé	 si	 mohou	 také	 vyzkoušet,	
jaké	 to	 je	 být	 nevidomý.	 Mohou	 si	

procvičit	hrubou	a	 jemnou	motori-
ku	bez	pomoci	zraku,	nebo	si	nasa-
dit	 brýle,	 které	 simulují	 zrakové	
vady,“	podotkla	Marie	Rekové	z	bla-
nenské	organizace	SONS.	
	 Michal Záboj

Zásobil se 
ku ivem

LIP VKA	 -	 Do	 prodejny	 smíšené-
ho	 zboží	 v	 Lipůvce	 se	 vloupal	 dosud	
neznámý	 zloděj.	 Na	 cestě	 dovnitř	
musel	násilím	překonat	dvoje	vstupní	
dveře.	„V	prodejně	se	zajímal	pouze	o	
uložené	kartóny	cigaret.	Jejich	odcize-
ním	způsobil	prodejci	škodu	za	nejmé-
ně	 padesát	 tisíc	 korun.	Navíc	 oprava	
poškozených	 dveří	 přijde	 na	 dalších	
dvacet	tisíc	korun,“	upřesnil	policejní	
mluvčí	Bohumil	Malášek.		 (moj)

Demontoval 
rozvad

BO ITOV	 -	Zřejmě	znalec	v	oboru	
elektro	 byl	 zloděj,	 který	 se	 vydal	 na	
lup	do	Bořitova.	Na	 staveništi	 rodin-
ného	domku	totiž	dokázal	odpojit	ze	
sítě	 elektrický	 rozvaděč	 včetně	 elek-
troměru	a	jističů	a	ukradl	ho.	Majiteli	
zařízení	 tak	 pachatel	 způsobil	 škodu	
asi	padesát	tisíc	korun.		 (moj)

Lidé mohli na v ž radnice zdarma
BOSKOVICE	-	V	sobotu	a	neděli	si	
mohli	 zájemci	prohlédnout	 sklepe-
ní	pod	starou	radnicí	na	Masaryko-
vě	náměstí	v	Boskovicích	a	vystou-
pat	 na	 ochoz	 její	 věže.	Mimořádné	
prohlídky	město	připravilo	v	rámci	
akce	 Brány	 památek	 dokořán,	 kte-
rou	pořádalo	Sdružení	historických	
sídel	Čech,	Moravy	a	Slezska.
V	 nově	 opraveném	 podzemí	 byl	
vystaven	model	návrhu	nové	bosko-
vické	knihovny	od	architekta	Zdeň-
ka	 Fránka	 a	 díla	mladých	malířů	 z	
Boskovic	 a	 polského	 města	 Rawa	
Mazowiecka.
Lidé	 mohli	 po	 oba	 dny	 navíc	
zdarma	 vystoupat	 na	 radniční	 věž	
a	vychutnat	si	tak	jedinečný	pohled	
na	město	a	blízké	okolí.	
	 Text a foto Michal Záboj

Silný vítr lámal 
stromy a v tve

REGION	 -	 Hasiče	 minulou	 středu	
zaměstnávalo	 odklízení	 následků	 sil-
ného	 větru.	 Jednotky	 na	 řadě	míst	 v	
regionu	odstraňovaly	popadané	stro-
my	a	větve.
Od	 sedmé	 do	 dvaadvacáté	 hodiny	
hasiči	 v	 celém	 Jihomoravském	 kraji	
zaznamenali	 v	 souvislosti	 s	 větrem	
čtyřicítku	 událostí.	 Nejvíce	 zásahů	
-	 jedenáct	 přitom	 měli	 převážně	 na	
Boskovicku.
„Ve	 většině	 případů	 se	 jedná	 o	
odstraňování	 popadaných	 stromů	 a	
větví	 ze	 silnic.	 V	 několika	 případech	
bylo	nutné	 zajistit	 uvolněnou	 střešní	
krytinu,“	 uvedl	 mluvčí	 jihomorav-
ských	hasičů	Jaroslav	Mikoška.
V	 regionu	 hasiči	 zasahovali	 napří-
klad	v	Kořenci,	 v	Lipůvce,	v	Lysicích,	
v	Bedřichově,	ve	Křetíně	a	v	Černovi-
cích.		 (moj)

Zlod j bral kolo 
i šperky

KOTVRDOVICE	 -	 Do	 rodinného	
domu	 v	 Kotvrdovicích	 se	 vloupal	
zatím	 neznámý	 pachatel.	 Zloděj	 pře-
lezl	nevysoký	plot	a	v	zadní	části	sta-
vení	si	násilím	otevřel	dveře	do	dílny.	
„Z	 ní	 odcizil	 jízdní	 kolo.	Následně	 se	
znovu	násilím	dostal	do	obytné	části	
domu,	kterou	prohledal.	Odcizil	vedle	
zlatých	 šperků	 i	 náramek	 ze	 slonové	
kosti	a	nemalé	množství	knih,“	uvedl	
blanenský	 policejní	 mluvčí	 Bohumil	
Malášek	 s	 tím,	 že	 pachatel	 způsobil	
škodu	nejméně	padesát	tisíc.		 (moj)

Majitel poznal ukradenou pilu
LETOVICE -	Ze	svého	lupu	se	pří-
liš	 dlouho	 neradoval	 zloděj,	 který	
se	 vloupal	 do	 sběrných	 surovin	 v	
Letovicích.	 Na	 jeho	 stopu	 policisty	
nasměroval	 provozovatel	 výkupny.	
Na	ulici	totiž	náhodou	poznal	moto-
rovou	pilu,	kterou	mu	pachatel	ukra-
dl.
Nájemce	 letovických	 sběrných	
surovin	 si	 na	 cestě	 do	 práce	 všim-
nul	zaparkovaného	automobilu	a	na	

jeho	 zadním	 sedadle	 odložené	 pily.	
Na	první	pohled	poznal,	že	je	jeho.
„Když	za	pár	minut	dorazil	do	pro-
vozovny,	všechno	pochopil.	Už	násilím	
otevřená	 brána	 signalizovala,	 že	 na	
místě	 řádil	 zloděj,“	 uvedl	 blanenský	
policejní	mluvčí	Bohumil	Malášek.
Letovickým	policistům	 tak	 ulehčil	
cestu	k	odhalení	pachatele.	Ti	vyhle-
dali	 majitele	 automobilu,	 který	 se	
záhy	k	činu	přiznal.

„Když	ten	neměl	rozumné	vysvět-
lení,	 kde	 se	 věci	 ze	 sběrny	 vzaly	 v	
jeho	 vozidle,	musel	 s	 pravdou	 ven.	
Ke	 vloupání	 se	 přiznal.	 Navíc	 poli-
cisté	našli	v	jeho	garáži	i	další	odci-
zené	věci,“	dodal	mluvčí.
Zloděj	 kromě	 motorové	 pily	
ukradl	nemalé	množství	barevných	
kovů.	Vše	v	hodnotě	asi	dvacet	tisíc	
korun.	 Nyní	 je	 pachatel	 stíhaný	 za	
krádež.		 (moj)
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t te na str. 3
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You Dream We 
Run v Blansku 
se blíží

BLANSKO - O	pátém	ročníku	cha-
ritativní	 akce,	 která	 se	 uskuteční	 na	
začátku	června,	jsme	mluvili	s	Roma-
nem	 Jančiarem	 ze	 spolku	 Prosen.	
 T TE NA STRAN  4

Lanovka na 
Macochu bude 
bezbariérová

MORAVSKÝ KRAS	-	U	lanové	drá-
hy	vznikne	nová	rampa	a	tím	se	zpří-
stupní	i	pro	hendikepované.	
	 T TE NA STRAN  5
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Blanenští fotbalisté se vrátili 
z pet kovického trávníku s bodem

REGION	 -	 Po	 čtyřech	 porážkách	
v	 řadě	 vybojovalo	 Blansko	 v	 MSFL	
bod,	 ale	osm	kol	před	koncem	sou-
těže	 je	 jeho	ztráta	na	nesestupovou	
pozici	osmibodová.
V	 krajském	 přeboru	 se	 nedařilo	
ani	 jednomu	z	týmů	z	našeho	okre-
su,	 Ráječko	 prohrálo	 v	 Bohunicích,	
Boskovice	 se	 vrátily	 s	 prázdnou	 z	
Ivančic.

MSFL
22. kolo: Pet kovice - Blansko 

1:1 (0:1).
Blansko:	Floder	-	Gromský,	Píšek,	
Šplíchal,	 Koláček,	 Hanuš,	 Chloupek	
(88.	 Buchta),	 Kučera,	 Kolařík	 (81.	
Kratochvíl),	 Duda	 (75.	 Minx),	 Steh-
lík.	
Do	 základní	 sestavy	 hostů	 se	 po	
zranění	 vrátil	 Píšek,	 který	 zpevnil	
defenzívu,	 naopak	 jen	 ze	 střídač-

ky	 sledoval	 úvodní	 minuty	 útočník	
Minx.
I	přesto,	že	hosté	chtěli	hrát	ofen-
zívně,	 Petřkovicím	 patřil	 začátek	
zápasu.	Z	velkého	 tlaku	 se	 zrodila	 i	
gólová	šance,	ale	brankář	Floder	se	
blýskl	vynikajícím	zákrokem.	Ve	tři-
cáté	minutě	se	hosté	zlobili	na	 roz-
hodčího,	 který	 po	 záchranné	 brzdě	
domácích	 na	 unikajícího	 Chloupka	
vytáhl	jen	žlutou	kartu.	O	pět	minut	
později	mělo	Blansko	výhodu	poku-
tového	 kopu	 za	 ruku	 ve	 vápně	 a	
Kučera	poslal	hosty	do	vedení.
Druhá	půle	už	patřila	herně	domá-
címu	 celku.	 Ten	 sice	 měl	 územní	
převahu,	 ale	 velké	 šance	 si	 vytvořit	
nedokázal.	Vyrovnání	přišlo	po	chybě	
hostů,	v	69.	minutě	hlavou	vyrovnal	
Špavelko.	V	závěrečných	minutách	se	
Blansko	 ubránilo	 tlaku	 domácích	 a	
odvezlo	si	z	Petřkovic	bod.

„Dovezli	jsme	sice	bod	zvenku,	ale	
svoji	šanci	na	zisk	tří	bodů	jsme	pro-
váhali	v	první	půli,“	zhodnotil	sobot-
ní	 utkání	 blanenský	 trenér	 Zbyněk	
Zbořil.	

Další zápasy:	Vyškov	-	Líšeň	1:3,	
Otrokovice	 -	 Sigma	Olomouc	 B	 0:0,	
HFK	 Olomouc	 -	 Hlučín	 0:1,	 Třebíč	
-	Mohelnice	 2:3,	 Uničov	 -	 Kroměříž	
0:1,	Slovácko	B	-	Velké	Meziříčí	5:3,	
Zlín	B	-	Hulín	2:3.
 1.  Uničov  22 12 8 2 50:23 44
 2.  S. Olomouc B  22 12 3 7 40:20 39
 3.  Hlučín 22 11 5 6 29:24 38
 4.  V. Meziříčí  22 11 3 8 55:47 36
 5.  Hulín  22 10 6 6 41:34 36
 6.  Slovácko B  22 8 9 5 34:27 33
 7.  Vyškov  22 9 4 9 34:26 31
 8.  Petřkovice  22 8 7 7 38:36 31
 9.  Otrokovice  22 9 4 9 34:45 31
 10.  Zlín B  22 8 6 8 43:42 30
 11.  Kroměříž  22 8 5 9 31:38 29

 12.  Třebíč  22 8 3 11 34:42 27
 13. Mohelnice  22 6 7 9 27:34 25
 14.  HFK Olomouc  22 6 5 11 16:41 23
 15.  Líšeň  22 5 4 13 24:41 19

V	 sobotu	29.	 dubna	 se	 v	Blansku	
představí	celek	Slovácko	B.

Krajský p ebor
20. kolo: Bohunice - Ráje ko 4:2 

(2:1).
Ráje ko:	Němec	 -	Zouhar,	 Sedlák,	
Keprt	D.	(62.	Keprt	R.),	Jarůšek,	Horá-
ček,	Daněk	(19.	Růžička),	Müller,	Mič-
ko,	Pšikal	(46.	Koutný),	Bárta.
Zápas	 šestých	 Bohunic	 s	 pátým	
Ráječkem	začal	lépe	pro	domácí.	Ve	
14.	minutě	se	po	rychlé	akci	středem	
hřiště	objevil	před	Němcem	samot-
ný	 Burčík	 a	 střelou	 k	 levé	 tyči	 ote-
vřel	skóre	zápasu.

 Pokra ování na str. 11

Na sobotu 5. zá í 2015 
p ipravujeme 6. ro ník 
Pochodu po dálni ním 
t lese R43.

Na sobotu 2. zá í 2017 
p ipravujeme 8. ro ník
Pochodu po dálni ním t lese R43

Nehoda u erné Hory: 
T i mrtví, dva zran ní 
a uzav ená silnice

ERNÁ HORA	-	Tragická	doprav-
ní	nehoda	v	sobotu	odpoledne	zcela	
zablokovala	dopravu	na	silnici	I/43	
nedaleko	 Černé	 Hory.	 Po	 střetu	
dvou	aut	na	místě	zemřeli	dva	lidé,	
další	člověk	podlehl	svým	zraněním	
později	v	nemocnici.
V	 klesání	 v	 lese	 za	 Závistí	 smě-
rem	 na	 Černou	 Horu	 se	 kolem	
půl	 šesté	 střetla	 dodávka	 značky	
Volkswagen	 Transporter	 a	 osobní	

vůz	Škoda	Octavia.	Obě	auta	jela	ve	
směru	 z	 Brna	 a	 po	 střetu	 narazila	
do	vzrostlých	stromů.
„Ve	škodovce	zemřeli	 jedenadva-
cetiletý	řidič	i	jeho	o	dva	roky	starší	
spolujezdec.	Řidiče	dodávky	převez-
li	záchranáři	 letecky	do	nemocnice	
s	těžkým	zraněním.	Lehce	byla	zra-
něna	spolujezdkyně	a	dítě	z	dodáv-
ky.	 V	 nočních	 hodinách	 zemřel	 v	
nemocnici	 i	 pětačtyřicetiletý	 řidič	
dodávky,“	uvedl	blanenský	policejní	
mluvčí	 Bohumil	 Malášek	 s	 tím,	 že	
přesnou	příčinu	vážné	nehody	určí	
další	vyšetřování.
Na	místě	zasahovalo	pět	jednotek	
hasičů.	 „Řidič	 a	 jeho	 spolujezdec	 z	

osobního	 automobilu	 utrpěli	 zra-
nění	 neslučitelná	 se	 životem.	 Řidi-
če	 dodávky	 hasiči	 vyprostili	 a	 i	 s	
dalším	 spolucestujícím	 předali	 do	
péče	 zdravotnické	 záchranné	 služ-
bě.	Hasiči	 dále	 zabezpečili	 havaro-
vaná	vozidla	proti	vzniku	požáru	a	
ve	 spolupráci	 s	odtahovou	službou	
je	 vyprostili	 zpět	 na	 silnici,“	 uvedl	
mluvčí	jihomoravských	hasičů	Filip	
Venclovský.
Kvůli	nehodě	byla	silnice	uzavřená	
do	asi	21:16	hodin.	Objízdná	trasa	na	
silnici	 I/43	 ve	 směru	 od	 Brna	 ved-
la	přes	Blansko	a	 v	opačném	směru	
přes	Žernovník.		 Michal Záboj

 Foto Policie R


