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Blansko - Blansko v pondě-
lí vypsalo výběrové řízení na 
demolici hotelu Dukla. Firmy 
mohou své nabídky posílat příští 
tři týdny. Hlavním kritériem při 
jejich posuzování bude cena. 

Předpokládaná hodnota zakáz-
ky je asi 8,2 milionu korun. 
Zadávací dokumentace obsahu-
je také způsob, kterým má být 
zchátralá Dukla odstraněna. 

„Demolice bude prováděna 
stříháním. Tato metoda byla zvo-
lena pro, že je rychlejší, a počí-
táme, že bude i levnější,“ vysvět-
lil blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD). 

Blanenská radnice bude nabíd-
ky firem přijímat do 25. květ-
na. Následně hodnotící komise 
a rada města rozhodnou o vítězi. 

„Pokud se žádná firma pro-
ti výsledkům neodvolá, tak by 
demolice hotelu mohla začít na 

přelomu června a července,“ 
podotkl starosta. 

Bourání Dukly by pak podle 
předpokladů mělo trvat do konce 
letošního září. Prostranství, které 
po objektu vznikne, stavební fi r-
ma provizorně upraví.

„To znamená, že se zajistí sute-
rény objektu, které zůstanou po 
demolici. Naveze se na ně zemi-
na a místo se jednoduše upraví a 
bude připraveno pro další úpravy 
na příští rok,“ dodal Ivo Polák.

Na místě Dukly podle plá-
nů vedení radnice vznikne park 
s jezírkem a kavárnou. Jeho 
podobu mohli obyvatelé Blanska 
vybírat ze dvou variant. Hlaso-
vání na městských internetových 
stránkách skončilo posledního 
dubna.

„Zvítězila varianta číslo dvě. 
Máme výsledky hlasování, ale 
i řadu připomínek a chceme se 
jimi zabývat,“ uvedl blanenský 
místostarosta Jiří Crha (ODS). 

Nejvíce hlasů získala varianta 
s jezírkem uprostřed travnaté plo-
chy. Konečná podoba parku se ale 
ještě nejspíš změní. 

„Lidé poukazovali například 
na to, že je v návrhu málo stromů, 
a že parkourové hřiště je pro veli-
ce úzkou skupinu lidí. Nechceme 
ale měnit celý koncept. Někte-
ré připomínky jsou však velice 
rozumné a projekt by se dal upra-
vit,“ dodal místostarosta.

Autorem studie na úpravy 
prostranství po hotelu Dukla na 
náměstí Republiky je Atelier 
Habina, který navrhl podobu 
sousední Rožmitálovy ulicie. 
Vybudování parku má přijít na asi 
devět milionů korun. 

O demolici Dukly rozhodli oby-
vatelé Blanska minulý rok v říjnu 
v referendu. Zchátralý objekt rad-
nice získala v září roku 2011 za tři-
cet a půl miliónu korun v dražbě. 
Ještě před zbouráním se v hotelu 
uskuteční cvičení policie. 
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V Sudicích shořela střecha domku
Sudice - Deset hasičských 

jednotek se v pátek těsně před 
půlnocí sjelo k požáru střechy 
rodinného domku a přilehlého 
stavení v Sudicích. 

Hasiči s ohněm bojovali sko-
ro sedm hodin. Příčinou požáru 
byla zřejmě nedbalost při spalo-
vání rostlinného odpadu. 

Požár byl nahlášen půl hodi-
ny před půlnocí. Podle prvních 
informací měla hořet jen stodola. 
Plameny se ale rychle šířily.

„Velitel zásahu si ihned po 
příjezdu na místo vyžádal další 
posilové jednotky. Úkolem hasi-
čů bylo zabránit šíření požáru na 

Blansko hledá irmu 
na demolici Dukly 

a změní podobu parku

Utajené podzemí
Rájecký zámek 
zve na prohlídku 
sklepů pod 
kuchyní a krypty 
pod kaplí.

Více na straně 2

Expozice v jeskyních
Návštěvníci 
Moravského 
krasu uvidí 
nové expozice ve 
čtyřech jeskyních.

Více na straně 4

Osvobození Blanska
Před sedmdesáti 
lety vjeli do ulic 
města Blanska 
vojáci Rudé 
armády.

Více na straně 5

Běhy. Pátek 1. května patřil v Boskovicích již šestému ročníku Boskovických běhů. Na různě dlouhé tratě se 
vydaly stovky sportovců. Více na str. 8  Foto Lubomír Slezák
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Region - Blanenská a boskovic-
ká nemocnice dostanou každá čtyři 
miliony korun od Jihomoravského 
kraje. O dotacích na investice pro 
obě zdravotnická zařízení rozhodli 
krajští zastupitelé minulý týden. 

Peníze městské nemocnice 
použijí na investice. V Blansku 
poslouží například na úpravu plo-
chy pro sanitní vozy, které přepra-
vují pacienty k bezbariérovému 
vstupu. 

„Poskytnutá dotace bude dále 
použita na pořízení nových plně 
automatizovaných vstupních dveří 

a úpravu schodišťového ramene. 
Součástí plánovaných investič-
ních nákladů nemocnice je také 
modernizace informačních tech-
nologií,“ upřesnil jihomoravský 
hejtman Michal Hašek (ČSSD). 

Čtyři miliony korun z krajského 
rozpočtu bude investovat do své 
nemocnice také radnice v Bosko-
vicích. Peníze poslouží na rekon-
strukci elektroinstalace lůžkového 
traktu a rekonstrukce střechy objek-
tů, které jsou majetkem města. 

„Cílem projektu je rekonstruk-
ce hlavních napájecích rozvodů 

silnoproudu pro lůžkovou část 
a komplement, včetně nového 
hlavního rozvaděče pro lůžkovou 
část a rekonstrukce střechy nad 
objektem mikrobiologie, kde bude 
provedena celková výměna střešní 
krytiny, poškozených částí krovů 
a rozšíření střechy nad stávající 
rampou objektu,“ uvedla mluvčí 
jihomoravského krajského úřadu 
Denisa Kapitančiková. 

Nemocnice v Blansku i v Bosko-
vicích zřizují města, která tak mají 
na starosti také investice. Jihomo-
ravský kraj na území okresu na 

rozdíl od jiných regionů žádnou 
nemocnici neprovozuje. Obě města 
by tak přivítala, kdyby hejtmanství 
na jejich zdravotnická zařízení při-
spívalo pravidelně.

„Dotaci čtyři miliony velice kvi-
tujeme, ale proti jiným okresům 
je to minimum. Byli bychom rádi, 
kdyby se nastavilo pravidlo, že 
bychom každý rok nějaké fi nanč-
ní prostředky získali. Kdyby totiž 
nemocnice zřizoval kraj, tak by ho 
to stálo nesrovnatelně víc,“ podotkl 
blanenský místostarosta a krajský 
zastupitel Jiří Crha (ODS).  (moj)

Hejtmanství dalo nemocnicím v Blansku 
a Boskovicích miliony korun na investice

Boskovické běhy přilákaly 
téměř dvanáct set účastníků

sousední domy v řadové zástav-
bě. To se podařilo pomocí šesti 
vodních proudů. Vodu potřebnou 
k hašení hasiči dováželi kyvadlo-
vě z nedaleké soustavy rybníků,“ 
uvedl mluvčí jihomoravských 
hasičů David Jirouš.

Na místě zasahovalo deset 
jednotek profesionálních i dob-
rovolných hasičů. Požár se jim 
podařilo lokalizovat přibližně 
o půl třetí ráno.  

„Nejpravděpodobnější příči-
nou vzniku požáru je nedbalost 
při spalování rostlinného odpa-
du. Majitel domu ponechal žha-
vý popel po pálení bez dozoru. 
Následně došlo k rozšíření požá-
ru přes hospodářské stavení až 
na střechu domu,“ dodal mluvčí 
s tím, že požár způsobil škodu 
asi půl milionu korun. 

 Michal Záboj Foto HZS JmK Foto HZS JmK

Lupič přepadl ženu a zatáhl 
ji do křoví, oběť skončila 
se zraněním v nemocnici
Boskovice - Blanenští kriminalisté pátrají po nebezpečném násilní-

kovi, který minulé pondělí večer v Boskovicích přepadl sedmadvaceti-
letou ženu. Pachatel svou oběť zatáhl do křoví. Žena se mu ale naštěstí 
vysmekla a utekla. 

Na pondělní večer sedmadvacetiletá žena zřejmě nikdy nezapomene. 
Když se vracela večer domů ze zaměstnání, vyskočil na ni z houští zatím 
neznámý muž.

„Zatáhl jí do křovin a chtěl, aby mu dala peníze. Sdělení, že má pou-
ze drobné, neznámého muže rozohnilo. Začal ženě sprostě nadávat, 
vyhrožovat a došlo i na fyzické výpady,“ uvedl blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

Při útoku násilníka žena utrpěla zranění. Po lékařském ošetření muse-
la být hospitalizována v nemocnici. Případ teď vyšetřují kriminalisté. 
Pachateli hrozí až pět let vězení.  (moj)

Setkání ve střední části 
Moravského krasu nabídne 

bohatý program
Adamov - Patnáctý ročník Setkání ve střední části Moravského krasu 

se uskuteční v sobotu 23. května a jeho dějištěm se opět stane Josefovské 
údolí mezi Adamově a Křtinami. Akce se koná u příležitosti Mezinárod-
ního dne muzeí a Evropského dne chráněných území. 

Od 9. do 17. hodin bude pro všechny návštěvníky připraven boha-
tý program hned na několika místech. Stará huť nabídne ukázku tavby 
železa v replice velkomoravské pece, jak naši předci dělali milíře nebo 
ukázky starých řemesel. Nebude chybět ani oblíbená botanická vycház-
ka. Otevřena bude také Švýcárna se stylovou hospůdkou a především 
ukázkami činnosti ekologicko volnočasového centra. Jsou připraveny 
soutěže a aktivity pro děti. 

Milovníci tajemného podzemí jistě uvítají možnost prohlídky Býčí ská-
ly, v níž bude na pozdní podvečer připraven benefi ční koncert pro Malý 
Tibet. Naskytne se i jedinečná příležitost prohlédnout si Drátenickou jes-
kyni a promítání dokumentu o nových objevech v této lokalitě. K setkání 
už několik let neodmyslitelně patří návštěvy jeskyně Výpustek. 

Doprava mezi Adamovem, Starou hutí a Býčí skálou bude zajištěna 
historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně, který bude 
jezdit kyvadlově s hodinovým intervalem v návaznosti na vlakové 
spoje.  (ama)



RECENZE - Jméno 
jako problém

Není jméno jako jméno, to jsme poznali na 
premiéře nové hry v Městském divadle Brno, 
nazvané „Jméno“. Francouzská komedie 
autorů Matthiea Delaporte a Alexandra de la 
Patelliere z roku 2010 hýbe bránicemi nejen 
diváků, ale i pětice herců, kteří si text přímo 
užívají. 

Podezírám je, že si občas i něco přidají 
jako téměř závěrečný postřeh Martina Havel-
ky (Vincent Larchet) k holohlavému Viktoru 
Skálovi (Pierre Garaud): „Máš ve vlasech kru-
pici.“. Zasmáli se všichni. Smích provází celé 
představení a také potlesk mezi dějem, který 
plyne mezi účastníky večeře pozvolna a pří-
jemně. Proto nebyla zařazena ani přestávka 
- není kde přerušit. Seznámení s aktéry, solid-
ními intelektuály, hudebníkem, manažerkou 
a makléřem s nemovitostmi navodí představu 

rodinného večírku na úrovni. Tím víc překva-
pí vývoj děje, kdy se z usedlého profesora 
francouzštiny stane agresivní šovinista, mak-
léř, o jehož dítě jde, se brání sice logicky, ale 
obhrouble až sprostě. 

Až do poslední chvíle se snaží vše zachra-
ňovat paní domu Elisabeth Garaud-Larchet 
(Alena Antalová) a muzikant Claude (Jakub 
Uličník), ale i ti nakonec vybuchnou a zazní 
nikdy dosud nevyřčené pocity viny, nedoceně-
ní, ponížení a zlosti na nejbližší přátele.

Mimo sporu o jméno chlapce, který se má 
narodit, se najednou začne řešit otázka, jest-
li rodinný přítel Claude je gay. Opět po zcela 
nevinné otázce. Každé katastrofální situaci 
předchází jen tak mimochodem pronesená 
otázka. Ale jak říká Claude „takových hádek 
tady bylo aspoň padesát, vy je přímo vyhledá-
váte!“ I když situace ke konci hodně zhoustne, 
pořád je to komedie. Člověk si říká, jestli je 
vůbec možné, aby se lidé pro takové důvody 
tolik vytočili. Ale když probereme svoje vlast-
ní zkušenosti a třeba jen mezi partnery...

Pikantní ovšem je, že syn se vůbec nena-
rodí. Pindík na snímku ultrazvuku byl prstík 
holčičky, která dostala jméno Hyacinta. Celá 
rodina ji bouřlivě přivítala a na výběr jména 
pro chlapce všichni zapomněli. 

S touto inscenací si jako režisér pohrál Petr 
Gazdík, scénu pokoje vytvořil Emil Konečný. 
Hra není alternována a bez přestávky má trvat 
90 minut.  Naďa ParmováU společného stolu se sešli J. Uličník, A. Antalová, V. Skála, M. Havelka.  Foto archiv MdBU společného stolu se sešli J. Uličník, A. Antalová, V. Skála, M. Havelka.  Foto archiv MdB
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Zámek zve na návštěvu 
sklepů a krypty pod kaplí

K
REGION - Policejní hlídky zastavily další čtyři zdrogované 

řidiče. Policejní kontroly o víkendu odhalily další řidiče, kteří usedli 
za volant pod vlivem drog. Na silnicích v regionu hlídky zastavily 
čtyři zdrogované šoféry, mezi nimi i jednu ženu. Řidička policistům 
přiznala, že si vyjela po kouření marihuany a šňupání pervitinu. Stej-
né drogy odhalil test ve slinách pětatřicetiletého muže. Sedmadvace-
tiletý řidič zase přiznal užití extáze.

„Nejproblémovějším víkendovým případem se však jeví troufa-
lost šestadvacetiletého muže ze Svitávky. Ten byl už po několikáté 
zastaven zfetovaný a to i přes úřední zákaz vykonávání této činnos-
ti. Výtečník jezdící ve Fiatu Punto, navíc nevlastní žádné řidičské 
oprávnění,“ uvedl mluvčí blanenské policie Petr Nečesánek.

Čtveřice provinilců se teď bude zodpovídat z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky. Před soudem jim za to hrozí až 
jeden rok vězení.

Podle policejních statistik řidiči na Blanensku a Boskovicku stále 
častěji usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Policisté 
loni zaznamenali přes pět set takových případů, což je o stovku více 
než v roce 2013. Přítomnost alkoholu u řidičů zjistili ve 365 přípa-
dech a drogy ve 133 případech.

BLANSKO - Zloděj řádil v kabinetu. Do kabinetu jedné z bla-
nenských základních škol se vloupal dosud neznámý pachatel. 
Z odložených dámských kabelek ukradl peněženky, dvě platební 
karty a doklady. V zásuvce pracovního stolu pak ještě našel hoto-
vost několik set korun. Zloději teď za krádež spáchanou vloupáním 
a trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platební-
ho prostředku hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

BOSKOVICE - Ze sklepů zmizela kola i motorová pila. Policisté 
v Boskovicích řeší vloupání do suterénu jednoho z místních bytových 
domů. Zatím neznámý pachatel si ke svému řádění vybral sklepní 
prostory v Hybešově ulici, kde postupně ukradl věci ze tří kójí. 

„Mezi ukradenými předměty jsou dvě horská kola, motorová pila 
a příslušenství k ručnímu vozíku. Celkem nenechavec napáchal na 
majetku tří různých obětí krádeže škodu převyšující pětadvacet tisíc 
korun. Ve spojitosti s jeho jednáním mu po dopadení hrozí až dvou-
letý trest odnětí svobody,“ upřesnil blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.  (moj, hrr)
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Rájec nad Svitavou - Náv-
štěvníci zámku v Rájci nad Svi-
tavou se ještě v pátek osmého 
května dostanou i do normálně 
nepřístupných částí. Tentokrát je 
průvodci zavedou do zámeckého 
podzemí.

Návštěvy prostor mimo pro-
hlídkové trasy se na rájeckém 
zámku konají pravidelně už 
několik let. Běžně uzavřené části 
památky se lidem otevírají vždy 
o státních svátcích na začátku 
května. Loni se zájemci podívali 
na půdu.

„Letos návštěvníkům ukázu-
jeme sklepy pod kuchyňským 
pavilonem, které sloužily taky 
jako úkryt při náletech pro oby-
vatele zámku, a také kryptu pod 
zámeckou kaplí, kde se zase kdy-
si pohřbívalo,“ upřesnila rájecká 
kastelánka Jana Kopecká s tím, 
že prohlídky začínají v jedenáct, 
ve třináct a ve čtrnáct hodin.

Od prvního května je navíc 
v zámecké kapli k vidění betlém 
známého řezbáře Jiřího Netíka. 
Dílo z ořechového dřeva vzni-
kalo v uplynulých dvaceti letech 
a nyní obsahuje pětadvacet 
postav. „V loňském roce betlém 
zdobil katedrálu Notre Dame, 

Rájecký zámek. Foto Radim HruškaRájecký zámek. Foto Radim Hruška

v roce 2009 římský Pantheon 
a v roce 2011 katedrálu svaté 
Guduly v Bruselu,“ podotkla 
kastelánka.

Během sezony na návštěvníky 
rájeckého zámku čeká celá řada 
dalších akcí. Těšit se mohou 

například na noční prohlídky, na 
Hradozámeckou noc, na kom-
naty vyzdobené letními květi-
nami nebo na výstavu předmětů 
z depozitáře. 

Největší novinkou letošního 
roku ale bude hodinový stroj, 

který po letech bude znovu na 
ciferníku ukazovat čas. Správa 
zámku ho nechala opravit spolu 
s věžičkou a střechou nad hlav-
ním vchodem.

Na rájeckém zámku znovu pů-
jdou hodiny.

Lidé v Blansku si opět po roce mohou 
vyjít na férovou snídani

Blansko - Blanenský zámec-
ký park se v sobotu 9. května 
stane dějištěm Férové snídaně 
NaZemi. Akce, která podporuje 
faitradeové výrobky a lokální 
produkty, se ve stejný čas usku-
teční na desítkách míst po celé 
republice.

Blanenská Férová snídaně 

NaZemi se uskuteční od desíti 
hodin u kašny v zámeckém parku. 
V případě nepříznivého počasí se 
přesune do podloubí zámku.

„Zájem o Férovou snídani ros-
te, je vidět, že lidé se více zajímají 
o původ výrobků. Zatímco v roce 
2011 se snídalo ve 41 městech či 
obcích, tak loni se akce konala 

už na 119 místech a navštívilo ji 
na čtyři a půl tisíce lidí,“ uvedla 
Gabriela Štěpánková z nevládní 
organizace NaZemi, která akci 
koordinuje.

Snídaně proběhne na Světový 
den pro fair trade. Společným 
znakem fairtradeových produk-
tů je, že při jejich výrobě nebyla 

porušována lidská práva, poško-
zováno životní prostředí anebo 
zneužita dětská práce. Lidé si ale 
mimo těchto výrobků na snídani 
mohou přinést třeba i vajíčka od 
místního chovatele, med, pečivo 
a další lokální produkty. Na sní-
dani pak účastnici vše společně 
zkonzumují.  (moj)

Premiér Sobotka v Blansku. Na oslavy Svátku práce v Blansku přijel také předseda vlády Bohuslav Sobotka. Setkání v areálu rekreační oblasti 
Palava pořádala Česká strana sociálně demokratická.  Foto Karel Kraus

Město Velké Opatovice vyhlašuje výběrové řízení na místo 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
VELKÉ OPATOVICE

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY
OBECNÉ PŘEDPOKLADY

fyzická osoba, která je státním občanem ČR• 
dosažení věku 21 let• 
tělesná a zdravotní způsobilost, dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb., dle • 
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
bezúhonnost, dle ust. § 4a, zákona o obecní policii• 
spolehlivost, dle ust. § 4b, zákona o obecní policii • 
ovládání jednacího jazyka• 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
úplné střední vzdělání, ukončené státní maturitní zkouškou• 

DALŠÍ POŽADAVKY:
praxe v oboru vítána• 

DALŠÍ POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI:
znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)• 
organizační a komunika  vní schopnos   • 
časová fl exibilita• 
řidičský průkaz skupiny B• 
znalost cizího jazyka• 

PLATOVÉ PODMÍNKY:
řídí se zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády • 
o platových poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, platová třída 7

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
jméno, příjmení,  tul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, • 
státní příslušnost, číslo OP, kontaktní telefon, datum, podpis
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • 
strukturovaný profesní životopis • 
originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)• 
lékařský posudek o zdravotní způsobilos   dle vyhlášky 444/2008 Sb.• 
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely • 
tohoto výběrového řízení,  ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů

TERMÍN NÁSTUPU: 1. 9. 2015 - Pracovní poměr na dobu určitou. 
Po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilos   – doba neurčitá.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu nebo 
předejte na podatelně Městského úřadu Velké Opatovice nejpozději 
do 22. května 2015 v zalepené obálce, zřetelně označené: „MP – VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Městský úřad Velké Opatovice, Zámek 14, 
679 63 Velké Opatovice kontaktní pracovník – Bře  slav Strnad, tajem-
ník, 516 477 321.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez 
nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dal-
ších uchazečů o nabízené místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Po vyhodnocení podaných přihlášek 
budou vybraní uchazeči vyzvání k ústnímu pohovoru a doloží doporučující 
stanovisko psychologa k výkonu práce strážníka městské policie.

INZERCE

ČMMJ OMS Blansko pořádá 

dne 17. 5. 2015 od 8.00 hod. 
v Sudicích Okresní sněm. 

Více informací naleznou zájemci na 
www.myslivost.cz/omsblansko
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NEMOCNICE BOSKOVICE OTEVŘELA 
NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM

NEMOCNICE BOSKOVICE
 BEZPEČÍ, DŮVĚRA, PÉČE

JSTE PŘIPRAVENI NA LÉTO? NABÍDKA 
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY

I zdravý člověk by měl před 
létem a dovolenou navští-
vit lékárnu. Proč? Možná po 
zkontrolování lékárničky 
před dovolenou objevíte, že 
by Vám mohlo něco chybět:

základní obvazový mate-• 
riál na ošetření drobného 

úrazu: dezinfekce, gáza, 
 nealergizující náplast, ná-
plast s polštářkem, elastic-
ké obinadlo
léky od bolesti a teploty• 
léky proti průjmu• 
léky proti alergické reakci, • 
ať už tablety či masti, gel 
po poštípání hmyzem či po 

spálení od slunce, kapky do 
očí či nosu

Kdo se chce připravit pře-
dem, určitě by měl před dovo-
lenou v teplých krajích užívat 
například betakaroten, s se-
bou je třeba mít kvalitní opa-
lovací krém, mléko či sprej na 

opalování, pro ženy je vhodné 
mít doma v pohotovosti také 
přípravek proti vaginální my-
kóze.

Naší nabídkou se Vám sna-
žíme vyjít maximálně vstříc:

zajímavé akční nabídky 
máme zvláště ve značkových 

opalovacích prostředcích – 
různě kombinovaná balení 
1+1 – pro rodiny s dětmi, nebo 
kombinace opalovacího krému 
na tělo a obličej.

K nákupu můžete využít 
slevový kupón.

Ve čtvrtek 30. dubna bylo 
v boskovické nemocnici 
otevřeno nové klientské 
centrum. Zhruba miliono-
vá investice má především 
zlepšit komfort pacientů. Ti 
nově najdou nejvyužívaněj-
ší služby koncentrované na 
jednom místě. 

„Pacienti a jejich doprovod 
mohou v novém centru vy-
řídit příjem k hospitalizaci, 
získat informace o poskytova-
ných službách, dostat výpisy 
ze zdravotnické dokumentace 
včetně kopírování nebo využít 
služeb podatelny a pokladny,“ 
uvedl jednatel nemocnice Dan 
Navrátil.

Klientské centrum budou 
moci využívat také zaměstnan-
ci nemocnice, kteří si v něm 
například vyřídí různou agen-
du spojenou s pracovním po-

měrem. Součástí modernizo-
vaných prostor je i nemocniční 
kaple, která má být důstojným 
místem pro rozjímání.

„Snažíme se tímto krokem 
zvyšovat kvalitu jak zdravot-
ních, tak i doprovodných slu-
žeb. Postupně odstraňujeme 
anonymní okénka a nahrazu-
jeme je recepcemi, kde má náš 
klient přímý kontakt s našimi 
pracovníky. V klientském cen-
tru budou moci také lidé sdělit 
svoje názory a podněty k fun-
gování nemocnice,“ doplnil Na-
vrátil.

Změn doznal také vestibul 
nemocnice. Recepce se pře-
sunula do klientského centra 
a přibyla oční optika u vstup-
ních dveří. V čerstvě vymalo-
vaném a nasvíceném vestibulu 
byla navíc instalována nová 
orientační tabule.
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C  ?
V psí záchytné stanici Boskovice 

se v současné době nacházejí čtyři 
pejsci:

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

LEXA - se velice změnila, už si 
na novou situaci zvykla a je mírná 
a přátelská, také již chodí na pro-
cházky.

JACK - potuloval se v Doub-

ravách, je to asi pejsek vyhozený 
z auta. Je mladý a skotačivý, prostě 
odrostlé štěně.

IBINKA - je fenečka menšího 
vzrůstu asi kříženec s jezevčíkem. 
Je v útulku jen pár dní a věříme, že 
si ji najde majitel. Je hodná, mírná 
a bezkonfl iktní.

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

MIKYMIKY

JACKJACK

V jeskyni Kůlna lidé uvidí ilm 
promítaný na skalní stěny

M  Z

Moravský kras - Prohlídkové 
trasy jeskyní Moravského krasu 
letos rozšíří nové expozice. Náv-
štěvníkům představí dávné lid-
ské i zvířecí obyvatele podzemí 
a seznámí s historií krasového 
podzemí. 

Expozice ponese název Jesky-
ně a lidé a turisté její části uvidí 
ve čtyřech z pěti zpřístupněných 
jeskyní. Největší bude v jes-
kyni Kůlna, kterou návštěvníci 
procházejí na prohlídkové trase 
Sloupsko-šošůvských jeskyní. 

„Chtěli bychom představit 
jeskyni Kůlnu ve zcela novém 
expozičním pojetí. Návštěvníci 
zde uvidí dioramata neandertál-
ských i magdalenienských lov-
ců, budou moci shlédnout film 
ze života neandertálců a seznámí 
se i se všemi změnami klimatu 
i přírody v průběhu posledních 
120 000 let,“ popsal vedoucí 
Správy jeskyní Moravského kra-
su Jiří Hebelka s tím, že film se 
bude promítat na skalní stěny. 

V Balcarce návštěvníci uvidí 
projekci ze života lovců sobů 
a koní, kteří osídlili vstupní por-
tál jeskyně. Expozice v Kateřin-
ské pak představí, že v ní kdysi 
žili jeskynní medvědi. 

„Několik desítek jich zahynu-
lo při přírodních katastrofách a 
jsou pohřbeni v suťovém komí-
nu medvědů v Hlavní síni. Tuto 
situaci nám připomene kostra 

medvěda u paty komína i plastika 
medvědí rodinky. Ve vstupní čás-
ti bude ještě ukázka neolitického 
osídlení,“ přiblížil Hebelka.

Větší expozici návštěvníci uvi-
dí ve Výpustku. Umístěna bude 
v budově, kde kdysi sídlilo veli-
telství vojenské jednotky, a kte-
rá dosud byla nevyužitá. V pěti 
místnostech se turisté dozví řadu 
důležitých informací nejen o této 

jeskyni, ale především o celém 
Moravském krasu. 

„Jedna část bude zaměřena na 
geologii a paleontologii území, 
další na speleologii, na výzkum 
a objevování jeskyní, na arche-
ologii a na působení člověka 
v jeskyních. Poslední místnost 
bude studovna, kde si návštěv-
níci budou moci dohledat další 
údaje a informace o Moravském 

krasu,“ dodal vedoucí Správy 
jeskyní Moravského krasu Jiří 
Hebelka.

Vybudování nových expozic 
přijde na asi devatenáct milionů 
korun, ze kterých většinu poskyt-
nou evropské fondy. Slavnostní 
otevření se plánuje na červen 
letošního roku. Některé části 
expozic jsou v jeskyních k vidění 
už teď. 

Kostra medvěda v Kateřinské jeskyni. Foto Jiří HebelkaKostra medvěda v Kateřinské jeskyni. Foto Jiří Hebelka

25. 25. ro ník Pochoduro ník Pochodu

p ší
   5 km za pam  hodnostmi m sta 
 8 km Boskovice – Kamenice – Arboretum Šmelcovna – western – Boskovice 
 15 km Boskovice – Mladkov – Ba ov – Sudický dv r – kaple sv. Otýlie – Boskovice
 21 km Blansko – Petrovice – Kuni ky – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 29 km Boskovice – Mladkov – Ba ov – Sudický dv r – Melkov – Vra  kov – p ehrada – western – Boskovice
 53 km Boskovice – kaple sv. Otýlie – Ba ov – Vísky – And lka – Kladoruby – Kochov – Velké Opatovice – 
  u Úsobrna – Pohora – Pilka – Melkov – western – Boskovice
 63 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – N m ice – Sloup – Macocha – Ostrov u Macochy – Holštejn – Niva 
  Skalky – Benešov – Ko enec – u Moje  na – Doubravy – western – Boskovice

cyklo
 20 km Boskovice – Mladkov – Ba ov – Sudický dv r – Doubravy – western – Boskovice
 32 km Boskovice – Mladkov – Ba ov – Sudický dv r – Pilka – Melkov – Vra  kov – p ehrada – western – Boskovice
 38 km Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 58 km Boskovice – Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zbon k – Letovice – údolí K e  nky – Bohu ov – Vít jeves – Brn nec – Rudná – 
  K enov – Zadní Arnoštov – Jeví ko – Jarom ice – Úsobrno – Pohora – western – Boskovice

Start:  Sokolovna Boskovice - p ší nad 50 km - 6 - 7 hod., ostatní p ší a cyklo 7 - 10 hod.

Cíl:   Sokolovna Boskovice, ob erstvení zajišt no, diplom a medaile pro ú astníky
Startovné: 30 K , ubytování možné v sokolovn  ve vlastním spacáku.

Informace: RNDr. Jaroslav Old ich tel.: 774 408 399,
více na www.kctboskovice.cz

v sobotu 16. kv tna 2015

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

NOVINKA
VÍCE NA

WWW. KCTBOSKOVICE.CZ
NAJD TE SI 

SVOU KEŠKU
IBINKAIBINKA

BLANSKO
Středa 6. 5., 6:00 - 7:45, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 - 

22:00; Čtvrtek 7. 5., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 20:00 - 22:00; Pátek 
8. 5., 7:30 - 20:00; Sobota 9. 5., 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00; Neděle 
10. 5., 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:00.

BOSKOVICE
Středa 6. 5., 6:30 - 8:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

7. 5., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 8. 5., 10:00 - 
20:00; Sobota 9. 5., 10:00 - 21:00; Neděle 10. 5., 9:00 - 20:00; Pon-
dělí 11. 5., 17:00 - 20:00; Úterý 12. 5., 10:30 - 16:00, 17:30 - 21:00; 
Středa 13. 5., 11:00 - 21:00.

P   

K   
ATLETIKA

8. 5., 11:45 h Běh Černou Horou. 12. 5., 17:30 h Horní Lhota - 
Hraběnka, OBL.

HORSKÁ KOLA
8. 5., 9:30 h Valchovský kameňák. 9. 5., 11 h Vlachovský drtič.

KOPANÁ
7. 5., 17:30 h Ráječko - Jevišovice. 9. 5., 16:30 h Blansko - Otroko-

vice. 10. 5., 16:30 h Ráječko - M. Krumlov, Bořitov - Hrušovany. 

TENIS
9. 5., 10 h TK Blansko - TC MJ Tenis.

René Voščinár 
představí

své obrazy 
v Adamově

Adamov - V adamovském spo-
lečenském centru bude v nedě-
li 10. května zahájena výstava 
Obrazy krajiny autora René Voš-
činára. 

Vernisáž se uskuteční v 15 
hodin a v její kulturní části 
vystoupí František Bartl se svým 
saxofonem za doprovodu klavíris-
ty Františka Kratochvíla. Výstavu 
uvede Jaroslav Budiš. Zájemci si 
mohou obrazy prohlédnout až do 
19. května ve všední dny od 14 do 
17 hodin, v neděli od 14.30 do 17 
hodin. 

René Voščinár pracoval do 
roku 1991 jako grafi cký desig-
nér v Tisku Brno. Od roku 1992 
je samostatný grafi k a výtvarník, 
který se věnuje zejména volné 
tvorbě obrazů. (ama)

Student boskovického 
gymnázia je Mistr republiky

Praha, Boskovice - Ve sportovní hale v Praze-Chodově se uskuteč-
nilo 3. mezinárodní mistrovství České a Slovenské republiky v silo-
vém trojboji (powerliftingu). Závodu se zúčastnilo 165 závodníků 
a závodnic, kteří startovali v různých váhových a věkových katego-
riích. 

Student 1. ročníku gymnázia Boskovice Vlastimil Šafařík na mítin-
ku vybojoval titul Mistra České a Slovenské republiky v kategorii 
dorostu 13 - 16 let, ve váhové kategorii do 100 kg v divizi RAW (bez 
podpůrných superdresů). Zvítězil i v absolutním pořadí v dorostu bez 
rozdílu vah a měl nejvyšší absolutní výkon 507,5 kg v trojboji. Jedná 
se o nový český rekord. Padla i magická hranice 200 kg ve dřepu.

Výkony Vlastimila Šafaříka v jednotlivých disciplínách: Dřep 
200 kg, Benchpress 122,5 kg, mrtvý tah 185 kg. Škoda jen posled-
ního pokusu v mrtvém tahu, kdy váhu rovných 200 kg už nedotáhl 
od kolen nahoru. Celkově je na místě velká spokojenost, splnil limit 
1. výkonnostní třídy a nominoval se tak na zářijové mistrovství světa 
do Las Vegas.  Vlastimil Šafařík, Gymnázium Boskovice, 1. C

S  Z

V Olešnici se pustí do oprav 
školy, vymění rozvody

Olešnice - V Olešnici se pus-
tí do dalšího zvelebování tamní 
základní školy. Rozpočet města 
počítá s výměnou hlavních roz-
vodů elektřiny ve staré budově 
školy. Navíc vznikne také nový 
vchod do výdejny obědů pro cizí 
strávníky tak, aby nedocházelo 
k pohybu cizích osob po škole. 

„Dovybavíme logistické cent-
rum školy v bývalém bytě škol-
níka, kde budou kanceláře ředite-
le školy, jeho zástupce, účetních 
a vedoucí školního stravování. 
Po nákladné rekonstrukci budov 
z Norských fondů před několika 
lety budou dokončeny toalety 
v přístavbě a v hlavní budově. 
V případě dobře se vyvíjejících 
daňových příjmů uvažujeme 
i o opravě žákovských šaten,“ 
uvedl olešnický starosta Zdeněk 
Peša.

Olešničtí budou investovat 
také do mateřinky. Po loňské 
rekonstrukci chodníků na zahra-
dě budou letos instalovány prvky 
nových dopadových ploch dět-
ského hřiště. Také v mateřské 
škole bude provedena rekon-
strukce toalet ve všech třech tří-
dách.

V oblasti místních komunika-
cí se město zaměří na přípravu 
investic dalších let, a to pře-
devším na přípravu projektové 
dokumentace průtahu Olešnice 
od Crhova směrem na Rovečné 
včetně rekonstrukce vodovod-
ních a případně kanalizačních 
přípojek a chodníků. 

Vyčleněny byly také finanční 
prostředky na každoroční rekon-
strukce povrchů místních komu-
nikací.

„Oprav se dočká také fotbalové 

hřiště a zdravotní středisko. Tam 
se pak jedná zejména o scho-
dišťový výtah pořízený ve spo-
lupráci s okolními obcemi. Nový 
nátěr dostane omítka na průčelí 
budovy, do které zateklo starou 
střechou,“ upřesnil starosta. 

Jak dodal, bude město investo-
vat také do oprav a rekonstrukcí 
vodovodu, kanalizace a čistírny 
odpadních vod, především do 
zokruhování vodovodního řadu 
a výměny uzávěrů a dokončení 
oprav na čistírně.

Podrobnosti o rozpočtu mohou 
místní navíc nově zjistit přímo 
na webu města. Radnice totiž 
pořídila takzvaný rozklikávací 
rozpočet.

Na internetových stránkách 
města je umístěn v odkazu Pro 
obyvatele pod odrážkou Kontak-
ty a úřední hodiny.  (hrr)



středa 6. květnastředa 6. května

AKCEAKCE
Blansko – ZUŠ Zámek v 18 hod.: 1. absol-
ventský koncert žáků ZUŠ Blansko.
Boskovice – Obecní dům, Bílkova 7 v 16 
hod.: Vernisáž výstavy Low-Beerovy vily.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína: 
Možná hudba Boskovice 2015 - od 18:00 
- Přednáška Pavla Šnajdra, uměleckého 
vedoucího Brno Contemporary Orchestra 
na téma Moderní hudba, Synagoga maior 
od 19:30 - Koncert klavíristky Kristýny 
Znamenáčkové s violoncellistkou Petrou 
Machkovou Čadovou.
Moravský kras – Kateřinská jeskyně v 17 
hod.: Cave Beat, Dan Bárta, Lenka Dusilo-
vá, En.Dru, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ex Machina.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.

čtvrtek 7. květnačtvrtek 7. května
AKCEAKCE

Blansko – DPS v 9.30 hod.: Vystoupení 
Klubu Ratolest k Svátku matek.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Cesta kávy 
a kakaa, vernisáž výstavy.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: BEJ-
VÁVALO, vernisáž výstavy ke 110. výročí 
povýšení Blanska na město.
Blansko – Památník Rudoarmějce v 18 
hod.: Vzpomínkový akt u příležitos   70. 
výročí osvobození Československa.

Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína: Mož-
ná hudba Boskovice 2015 - od 18:00 pro-
mítání dokumentu o volné hudbě Ampli-
fi ed Gesture, Synagoga maior od 19:30 
- Koncert brněnského uskupení Dust in 
the Groove oscilujícího mezi soudobou 
vážnou a jazzovou hudbou.
Doubravice – Sokolské hřiště v 19 hod.: 
Oslava výročí ukončení 2. sv. války.
Jabloňany – Obec v 17 hod.: Pálení míro-
vé vatry.
Letovice - Pietní vzpomínková slavnost ke 
státnímu svátku Dne vítězství a 70. výro-
čí ukončení II. světové války ve čtvrtek 
7. května 2015 od 19.00 hod. Program: 
19.00 - pietní akt u Památníku obětem 
zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa, 19:30 
- pietní akt u Památníku umučených u 
městského koupaliště, 20.00 - lampióno-
vý průvod do areálu SDH Letovice.
Olešnice – Kulturní dům v 16 hod.: Den 
matek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Ex Machina.
Boskovice v 19.30 hod. Cestovatelská 
stand-up komedy: Ladislav Zibura – 40 dní 
pěšky do Jeruzaléma. 

pátek 8. květnapátek 8. května
AKCEAKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní 
výstava zahrádkářů.
Blansko – Památník Rudoarmějce v 10 

hod.: Vzpomínkový akt k 70. výročí Dne 
vítězství.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9.30 
hod.: Oslavy 70. výročí osvobození, ukáz-
ky vojenské techniky a kulturní program.
Letovice – Isarno v 10 hod.: Keltská svat-
ba, kapela Severš   bardové, barbarské 
hody, historický šerm, dobová řemesla, 
koně, poníci a další.
Suchý – Rybník ve 12 hod.: Zlatá udice, 
rybářská soutěž.
Vanovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Osla-
vy 70. výročí konce války.
Velké Opatovice – Zámecký park v 8 
hod.: 25. ročník soutěže mladých hasičů 
o pohár Malé Hané.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Co jsme komu udě-
lali?
Blansko ve 20 hod. Ex Machina.
Boskovice v 17 hod. Popelka.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.

sobota 9. květnasobota 9. května
AKCEAKCE

Blansko – Palava v 8.30 hod.: Moravský 
pohár – závody lodních modelů.
Blansko – Dům zahrádkářů v 9 hod.: Jarní 
výstava zahrádkářů.
Blansko – Informační centrum v 9 hod.: 
Blansko známé i neznámé, komentovaná 
prohlídka města.
Blansko – Kryté lázně v 9.30 hod.: Cena 
města Blanska v plavání.
Blansko – Zámecký park v 10 hod.: Férová 
snídaně.
Blansko – Kynologické cvičiště ve 14 
hod.: Coursing – trénink pro začátečníky 
i pokročilé.

Boro  n – Arboretum v 9 hod.: Řemeslný 
jarmark.
Boskovice – Westernové městečko: 371 
kytar, pokus o překonání českého rekordu 
v počtu hrajících kytaristů na jednom mís-
tě společnou píseň.
Letovice – Isarno v 10 hod.: Keltská svat-
ba, kapela Severš   bardové, barbarské 
hody, historický šerm, dobová řemesla, 
koně, poníci a další, v 16 hod. obřad.
Uhřice – Hřiště ve 13 hod.: Okrskové 
závody SDH.
Velké Opatovice – Klubovna KČT v 7 až 10 
hod.: Velké Opatovice – Javoříčko, turis-
 cký pochod.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (3D)
Blansko ve 20 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (původní znění s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Popelka.
Boskovice v 19 hod. Filmový klub: Klub 
rváčů.

neděle 10. květnaneděle 10. května
AKCEAKCE

Blansko – Palava v 8.30 hod.: Moravský 
pohár – závody lodních modelů.
Boro  n – Obecní úřad ve 14 hod.: Vlas-
 vědno-historická procházka po okolí 

Boro  na.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14.30 hod.: 
Oslava Dne matek.
Letovice – Isarno v 10 hod.: Keltská svat-
ba, kapela Severš   bardové, barbarské 
hody, historický šerm, dobová řemesla, 
koně, poníci a další.
Vanovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Osla-
va Dne matek.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Ovečka Shaun ve fi lmu.
Blansko v 17 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (3D)
Blansko ve 20 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (původní znění s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Spongebob ve fi lmu: 
Houba na suchu.
Boskovice v 19.30 hod. Dejte mi pokoj!

pondělí 11. květnapondělí 11. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Krásná 
maminka.
Blansko – Poradna pro rodinu v 15 hod.: 
Jak si hravě zlepšit paměť.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Z louže pod okap – divadlo.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Podzimní sonáta.

úterý 12. květnaúterý 12. května
AKCEAKCE

Blansko – Poradna pro rodinu v 15 hod.: 
Rodinné hrátky s pastelkami aneb Vytvoř-
te si obal svého rodinného CD.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Písně roku 1965.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Ex Machina.
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Dokončení z minulého týdne
Také ve středu 9. 5. ustupovala 

přes Boskovice německá armá-
da. Tento den v 8:00 převzal již 
národní výbor výkonnou moc na 
okresním úřadě. Za celý okres ji 
převzal Karel Kosička a za měs-
to Boskovice Karel Kovařík. 
Postupně také přibývali první 
zajatci z řad německé armády. 
Tak např. v poledních hodinách 
se podařilo odbojovým skupinám 
J. Dřímalky zajmout asi 1000 až 
1100 unavených vojáků a důstoj-
níků i s výzbrojí, polními kuchy-
němi a zásobami.

Ostatní němečtí vojáci nechtěli 
o zajetí nic slyšet, a tak ve snaze 
zajisti si klidný ústup rozšířili, že 
za nimi ustupující jednotky SS 
zanechávají jen spoušť a oheň. 
Po zvážení situace vyhlásil po 
14:00 revoluční NV rozhlasem, 
že sovětská armáda postupuje od 
Skalice nad Svit. na Boskovice a 
aby se na radnici dostavili obča-
né znalí ruštinu coby tlumočníci. 
Tím měli být ustupující Němci 
donuceni k vyklizení Boskovic.

Kolem 16:00 se rozšířila zprá-
va, že na Rovné již byly spatře-
ny sovětské jednotky. Němců se 
zmocnil panický strach. Ve zmat-
ku zapalovali své zásoby, auta 

i munici na místech, kde právě 
byli. V židovské čtvrti v Plačko-
vě ulici zapálili prchající Němci 
muniční auto a způsobili obyva-
telům v přilehlých domech na 
obydlích velké škody. Dva domy 
vyhořely, jiné poničily vybuchu-
jící střely, spousta domů měla 
vytlučená okna a obyvatelé, kteří 
zůstali v domech, zažili pekelná 
muka. Velitelé na koních i v au-
tech, vojáci ve vozidlech i pěšmo 
všeho nechali a prchali všemi 
směry ven z města. Hlavní proud 
prchal směrem na Chrudichromy. 
Přesto někteří v panice zajeli s 

koňskými povozy i na Zámecký 
kopec ke hradní zřícenině a na 
úzkou pěšinku k Vyhlídce, kde se 
vozy i se spřežením zřítily ze srá-
zu do Pilského údolí.

Mezi 16:00 a 17:00 přišla do 
Boskovic partyzánská skupina 
vedená kpt. Josefem Henkem 
a partyzáni z 5. partyzánského 
oddílu Juraj pod vedením kpt. 
Juraje (Josef Jakeš). Ve zmatku, 
který zde vládl, bylo zajato dal-
ších 1000 až 1200 Němců za při-
spění zmíněných partyzánských 
oddílů.

Ukořistěné zbraně byly uloženy 

v nové chlapecké škole, kde také 
byla zřízena lékařská služba. V 
ulicích se nacházelo plno povozů 
a aut naložených vším možným, 
na cestách se válela výzbroj, 
munice, pancéřové pěsti a jiný 
materiál, který vojáci odhazovali, 
aby se zbavili zbytečné přítěže, 
která jim bránila v rychlém útě-
ku.

Teprve ve večerních hodinách 
bylo městu oznámeno, že sovět-
ská armáda je již v Protivanově, 
a že s jejím příchodem lze počí-
tat mezi 21:00 a 22:00 hodinou. 
Na náměstí se poté shromáždilo 
téměř celé obyvatelstvo Boskovic, 
mezi nimi byli přítomni i ti, kteří 
měli zajišťovat továrny a podniky 
před ničením a krádežemi. Kvůli 
přerušeným dodávkám el. energie 
si lidé na náměstí svítili svíčkami 
a petrolejovými lampami. V dálce 
východním směrem oznamovaly 
světlice a barevné rakety blížící 
se sovětskou armádu.

Kolem 22:00 přijeli do Bosko-
vic první tři vojáci, kteří patřili 
do 1. čs. armádního sboru. Byli to 
Čech poručík Karel Krejčí, Volyň-
ský Čech Andrej Kovač a Slovák 
Michal Stafura. Asi půl hodiny po 
nich přijely hlavní oddíly Rudé 
armády a rumunské armády, které 

přes Boskovice pokračovaly smě-
rem na Poličku a Svitavy. V Bos-
kovicích zanechaly pouze menší 
posádku pod velením kapitána 
Boltunova, která se ubytovala ve 
stejných místnostech jako uprchlá 
německá posádka; rezidenci obsa-
dilo NKVD.

Velitel městské posádky kpt. 
Boltunov byl ještě týž večer zave-
den na obecní úřad, kde od pří-
pravného revolučního národního 
výboru převzal vojenskou správu 
města. Mezitím se na náměstí roz-
léhalo jásavé volání: „Sláva ruské 
armádě, naší osvoboditelce! Ať 
žije generalisimus Stalin! Sláva 
prezidentu Benešovi!“ Lidé se 
objímali a jejich radost a nadše-
ní nebraly konce. Radost dosáhla 
vrcholu, když se v okně radni-
ce objevili sovětští důstojníci a 
k potěšení shromážděného davu 
promluvili o tom, jak vlastenecká 
válka ruských národů přemohla 
fašistické nepřátele a germánské 
ujařmovatele Slovanů a přines-
la jim úplnou svobodu. Ještě týž 
večer došlo ke strhávání němec-
kých nápisů z budov a tabulka 
označující náměstí jako Heydri-
chplatz byla pošlapána a zničena.

Dne 10. 5. ráno již občané čet-
li na vývěsních tabulích vyhlášky 

revolučního MNV, které vyzývaly 
k zachování pořádku a oznamo-
valy převzetí správy nad městem. 
Většina sovětských vojáků se cho-
vala bezvadně a jednala přátelsky. 
Přesto však po jejich odchodu 
byly zjištěny některé ztráty odě-
vů, nejvíce v zámku a v textilních 
závodech. Potulující se koně byli 
shromaždováni v Červené zahradě 
a odtud po skupinách odváděni do 
Bystřice nad Pernštejnem. K zne-
škodňování munice došlo v pís-
kovně v Doubravách.

Do města zavítal také oddíl 
sovětského polního četnictva, 
který zde dohlížel na pořádek. Na 
konci ulice Komenského u nádraží 
si jejich příslušníci postavili mýto 
a slavobránu, kterou přehrazovali 
silnici. Ubikace i okolí střežených 
míst si ozdobovali stromky, které 
však zasazené do dlažby brzy usy-
chaly.

V červnu se přes Boskovice vra-
cela rumunská armáda. Sovětské 
vojenské velitelství s vojenskou 
posádkou zůstalo v Boskovicích 
až do 10. 7., kdy kapitán Boltunov 
předal správu předsedovi okres-
ního národního výboru prof. L. 
Vojtěchovi a předsedovi místního 
národního výboru K. Kovaříkovi. 

 Mgr. Jiří Řezníček

Konec druhé světové války v Boskovicích

kalendář akcíkalendář akcí

Ustupující německá armáda.Ustupující německá armáda.

Před 70 lety přijela do Blanska Rudá armáda
Blansko - Zatímco Brno bylo osvobozeno již 26. dubna 1945, posled-

ní němečtí vojáci opustili Blansko až 9. května. Na rozloučenou destru-
ovali mosty přes Svitavu u nádraží i vlakové zastávky. Vlečkový most 
Ježkovy továrny zachránil obětavý zásah R. Musila. Kolem 11. hodiny 
vstoupili sovětští vojáci do města, někteří pokračovali v pronásledo-
vání ustupující německé armády přes zachráněný vlečkový most, další 
v krátké době vystavěli provizorní most u vlakové zastávky. Dobové 
fotografi e zachycují především vítání sovětských vojáků, za zmínku 
stojí i technika používaná Rudou armádou a zachycená při průjezdu 
Blanskem.  Milan Koudelka, historik Muzea Blansko

 Více fotogra ií na www.zrcadlo.net

Vítání Rudé armády v Blansku.Vítání Rudé armády v Blansku.

Odstřelený most u vlakového nádraží.Odstřelený most u vlakového nádraží.

Příjezd osvoboditelů.Příjezd osvoboditelů.

Sovětš   vojáci jedou na ukořistěném německém tanku.Sovětš   vojáci jedou na ukořistěném německém tanku.

Vítání Rudé armády. Vítání Rudé armády. 
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Peníze 

výstava HISTORICKÉ VOJENSKÉ 
TECHNIKY ukázky VOJENSKÝCH AKCÍ

Kulturní program:

9.30 ZUŠ LETOVICE 13.15 TANCINI – taneční vystoupení

11.00 Ukázka akce VOJENSKÉ POLICIE 13.30 Ukázka akce VOJENSKÉ POLICIE

11.15 TANCINI – taneční vystoupení 14.30 PIETNÍ AKT – pomník u pošty

11.30 14.40 BOSKOVICKÁ KAPELA

MĚSTO BOSKOVICE  
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE  
MUZEUM BOSKOVICKA
VOJENSKÝ VETERÁN KLUB BOSKOVICKÝ SEDMIZUBEC   
KLUB PŘÁTEL BOSKOVIC

pořádají ve spolupráci s 
POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VOJENSKOU POLICIÍ 
22. ZÁKLADNOU VRTULNÍKOVÉHO LETECTVA 
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
102. PRŮZKUMNÝM PRAPOREM PROSTĚJOV
MATEŘSKÝM CENTREM A DDM BOSKOVICE

za podpory fi rem 
AUTOSPOL BOSKOVICE AUTOS KUNŠTÁT 

a za mediální podpory 
RÁDIA PETROV

8.
 k

vě
tn

a 
M

as
ar

yk
o

vo
 n

ám
ěs

tí

5. května S
leteckého útoku na Boskoviceul. Hradní/v 16.00

6. května V  LÖW-BEEROVY VILY
Bílkova 7/v 16.00

7. května V  LETCI RAF
Hradní 1/v 16.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ř  
Prodám knihy od Robina Cooka 

(nové) á 25,- Kč. SMS na tel. 792 259 
250 - zavolám.

Prodám starší kufříkový šicí 
stroj (entlovačka) za 290,- Kč . SMS 
na tel. 792 259 250 - zavolám.

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

Koupíme chalupu na Blanensku. 
Rekreace - bydlení. Zahrada podmín-
kou. Tel.: 720 598 284.

Prodám brambory na krmení 5,-
Kč/kg. Tel.: 776 178 163.

Prodám Opel Astra Kombi 1.8 
benz., NOVÁ STK, EKO zapl., taž-
né, stř. nosiče. Rok 1997. Naj. 189 
tis. km. Centrál, dig. display, tem-
pomat, motor ECOtec, el. okna, el. 
zrcátka. Cena: 20 tis. Kč. Tel.: 605 
529 478.

Prodám sadbové brambory 
červené polorané, odrůda Rosse-
la, 1 kg za 5 Kč - Kunštátsko. Tel.: 
606 920 940.

Nechám zavařovací sklenice za 
symbolickou cenu. Boskovice, tel.: 
774 408 399.

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

Prodám menší rodinný dům v 
Boskovicích na ulici Ant. Navrátila. 

So  warová fi rma v Boskovicích zabývající se 
vývojem ekonomického systému Allegro, 

  / . 
Pracovní náplň: 

úč• etnictví a mzdy fi rmy
dále testování a dokumentace programů• 
podpora zákazní• ků 

Vzhledem  ke spolupráci se zahraničními fi rmami 
je nutná i znalost anglič  ny. 

Kontakt: 
Dušan Koutný, 731 441 155, dusan.koutny@nlm.cz

NewLink Moravia, s.r.o.
Sokolská 54
680 01  Boskovice

Jsme česká výrobní společnost 
s téměř 60letou tradicí výroby 
koupelnových radiátorů. Pa-
tříme mezi přední evropské 
výrobce radiátorů a konvekto-
rů se zaměřením na skutečné 
potřeby trhu a zákazníků. Kla-
deme důraz na kvalitu výrob-
ků a spokojenost zákazníků, ale zároveň se snažíme vytvářet kvalitní 
podmínky a mo  vující prostředí pro naše zaměstnance.

V      
   

SVÁŘEČ (plamen – TIG - CO2,)
140 Kč / hodinu

OČEKÁVÁME:
výuční list  ve strojírenství výhodou• 
aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok• 
platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod• 
znalost čtení výkresové dokumentace• 
zručnost, preciznost, spolehlivost• 
ak  vní přístup k práci• 
možnost pracovat ve vícesměnném provozu• 

NABÍZÍME:
perspek  vní práci ve výrobní společnos  • 
profesní růst• 
dobré platové podmínky – v závislos   na výkonu, zkušení • 
svářeči více jak 140 Kč/hod.
závodní stravování na pracoviš  • 

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 
Personální oddělení ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 33 Blansko, 
telefonicky na čísle 605 208 923 nebo e-mailem na prace@isan.cz.

včetně motoru 
a dálkového ovládání

Designová markýza
2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce, 
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodoodpu-
divým efektem, včetně adaptéru pro stropní 
a nástěnnou montáž rozměr:

3,5 x 2,5 m 4 x 2,5 m 5 x 3 m

8.690,- 9.490,- 13.490,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2
pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní 
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startová-
ní lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách, 
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

2,2 PS
46 cm

5.790,- !

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
až na cca 330 m2, 
obsahuje železo 
a hořčík, na všechny 
druhy trávníků, 
použití po celé 
vegetační období

10 kg 

198,- !  

dle našich
záručních podmínek 

 

5-dílný set 

8.990,- !

Zahradní ratanový nábytek Mia 
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva: 
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl 
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

 vyrobeno 
ve Finsku
 vyrobeno
ve Finsku

VČETNĚ PODLAHY!

3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene 
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, 
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvo-
jité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, 
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami

29.990,- !

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 Brno, Strážní 7 www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

      

pořádá 
v sobotu 23. května 2015 

cyklistickou vyjížďku 

BLANENSKÉ PŘIVADĚČE 
 

Zahájení vyjížďky: 10:00 hod. restaurace „U Filků“ (GPS: 49.3844017N, 16.6332417E) 
  Dolní Lhota 70, Blansko  
  prezence od 9:40 hod 

 
Doprava na start: 
Pouze individuální - trasa vyjížďky je okružní a není nutno řešit přepravu mezi startem a cílem. 
Parkování není zajištěno, ale v blízkém okolí je dostatek parkovacích míst. 
 
TRASA (přibližně 34 km):  
 
 Vrtaná studna HV-202 v Dolní Lhotě 
 Vodojem a čerpací stanice Spešov 
 Vrtaná studna HVJ-5C v Jestřebí 
 Čistírna odpadních vod Černá Hora - Bořitov 
 Vrtaná studna HV-201 v Jestřebí 
 Rozhledna Spešov 
 Úpravna vody a čerpací stanice Lažany 
 Vodojem Hořice 
 Čistírna odpadních vod Blansko 

 
 

s odborným výkladem u většiny objektů a prohlídkou jednoho objektu od každého typu 
 
 

Trasa není vhodná pro silniční kola! 
 

 

Pro zajištění dostatečných kapacit Vás prosíme o přihlášení na internetové adrese: 

http://cyklo.vasbo.cz 
kde najdete i další informace 

 
 

Každý přihlášený účastník bude mít, kromě nových zážitků, jistotu 
obdržení občerstvení, informační brožury a malého dárku. 

Účast dětí do 12-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. 
Pořadatelé doporučují všem účastníkům cyklistickou přilbu. 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE 
NA VAŠI ÚČAST 

P  

Pronajmu nebytové prostory v přízemí domu na 
Masarykově náměstí v Letovicích.

Vhodné k obchodní činnosti, výměra 54 m2.
Od června t. r. 

Tel.: 603 738 767 nebo 737 397 109

Oprava nutná. Cena dohodou. Tel.: 
799 991 540.

Prodám selský dřevěný stůl + tři 
židle. Cena 3 000 Kč. Spěchá - stěho-
vání. Tel.: 722 605 184.

Pronajmu byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Kotvrdovicích. Tel.: 
605 522 118.

Vdova 57 hledá podnájem 2+1 
dům, byt, chatu do 7 000 Kč. Z rodin-
ných důvodů. Spěchá. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 722 605 184.

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

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

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

Prodám 4ks letních pneu Fire-
stone 185/60 R14 vzorek cca 5 mm 
a jedna pneu více sjetá o cca 2 mm. 

Cena 1 500 Kč za komplet. Tel.: 
731 419 166.

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

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

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

Pronajmu byt 2+1 s balkonem v 

Boskovicích Na Vyhlídce. Byt je po 
rekonstrukci. Nájemné 5 000 Kč + 
inkaso. Tel.: 733 325 984.

Žena 42/180 hledá sympatický 
protějšek s autem, pro rodinný ži-
vot, lásku a oporu. Jen vážně. Tel.: 
603 570 188.

Vdova 57 hleda dlouhodobý pod-
nájem. Spěchá. Tel.: 728 676 480.

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



Divize
Otrokovice - Bystřice n.P. 4:0, 

Napajedla - Tasovice 2:3, Havlíč-
kův Brod - Pelhřimov 2:0, Rosice 
- Žďár n.Sázavou 1:2, Blansko - 
Uherský Brod 1:1, Velké Meziříčí 
- Stará Říše 0:2, Polná - Hodonín 
4:2, Vrchovina - Mutěnice 3:0.
 1.  V. Meziříčí  23  16  4  3  52:16  52
 2.  Otrokovice  23  13  6  4  47:26  45
 3.  Havl. Brod  23  12  6  5  43:35  42
 4.  Vrchovina  23  12  4  7  35:22  40
 5.  Stará Říše  23  10  5  8  27:31  35
 6.  Bystřice  23  9  7  7  38:34  34
 7.  Hodonín  23  8  6  9  36:31  30
 8.  Žďár n.S.  23  9  3  11  27:25  30
 9.  Rosice  23  6  10  7  31:27  28
 10.  Polná  23  6  9  8  46:43  27
 11.  Tasovice  23  7  5  11  25:38  26
 12.  Pelhřimov  23  7  5  11  24:39  26
 13.  Mutěnice  23  8  2  13  30:48  26
 14.  Uh. Brod  23  5  9  9  27:35  24
 15.  Blansko  23  5  8  10  23:40  23
 16.  Napajedla  23  4  5  14  30:51  17

Krajský přebor
IE Znojmo - Vojkovice 1:3, 

Moravská Slavia - Bystrc 0:1, 
Bohunice - Jevišovice 2:1, Boso-
nohy - Novosedly 2:2, M. Krum-
lov - Sparta Brno 1:1, Kuřim - 
Ráječko 3:1, Rousínov - Ivančice 
0:3, Dubňany - Bzenec 0:1.
 1.  Bohunice  22  16  4  2  55:17  52
 2.  Bzenec  22  15  5  2  57:26  50
 3.  Mor. Slavia  22  15  3  4  60:26  48
 4.  Sparta Brno  22  14  5  3  55:20  47
 5.  Bystrc  22  11  7  4  40:28  40
 6.  Ivančice  22  11  4  7  42:29  37
 7.  Ráječko  22  10  4  8  43:35  34
 8.  M. Krumlov  22  9  4  9  22:23  31
 9.  Rousínov  22  9  1  12  40:46  28
 10.  Novosedly  22  6  4  12  31:45  22
 11.  Vojkovice  22  6  4  12  30:47  22
 12.  Jevišovice  22  5  4  13  28:51  19
 13.  Kuřim  22  5  3  14  30:57  18
 14.  Bosonohy  22  3  8  11  34:52  17
 15.  Znojmo  22  4  4  14  23:53  16
 16.  Dubňany  22  4  2  16  19:54  14

I. A, sk. A
Dobšice - Miroslav 3:0, Hru-

šovany - Boskovice 1:6, Líšeň B 
- Slatina 1:0, Lipovec - Šlapanice 
0:0, Kunštát - RAFK 5:1, Taso-
vice B - Žebětín 2:1, Bořitov - 
Slovan Brno 1:1.
 1.  Boskovice  19  12  5  2  52:25  41
 2.  Líšeň B  19  9  9  1  42:18  36
 3.  Kunštát  19  10  3  6  40:28  33
 4.  Dobšice  19  9  3  7  39:34  30
 5.  Slovan  19 9  3  7  35:30  30
 6.  Slatina  19  9  2  8  34:31  29
 7.  Žebětín  19  7  5  7  29:33  26
 8.  Hrušovany  19  7  4  8  28:38  25
 9.  Tasovice B  19  7  4  8  21:32  25
 10.  Šlapanice  19  5  9  5  35:25  24
 11.  Bořitov  19  5  6  8  21:34  21
 12. Miroslav  19  4  8  7  23:30  20
 13.  Lipovec  19  2  8  9  23:37  14
 14.  Rajhrad  19  2  3  14  28:55  9

I.B, sk. A
Medlánky - Čebín 5:0 Bohdalice 

- Rousínov B 4:5, Soběšice - Podolí 
2:3, Rájec - Svratka 2:4, Č. Hora - 
Letonice 3:0, Tišnov - Vyškov B 3:1.

 1.  Svratka  19  15  1  3  55:26  46
 2.  Tišnov  19  15  0  4  52:21  45
 3.  Vyškov B  19  13  1  5  61:36  40
 4.  Čebín  19  11  1  7  37:27  34
 5.  Černá Hora  19  9  5  5  39:34  32
 6.  Rájec  19  9  3  7  49:37  30
 7.  Soběšice  19  8  3  8  51:42  27
 8.  Podolí  19  7  3  9  39:42  24
 9.  Medlánky  19  6  3  10  37:33  21
 10.  Bohunice B  18  6  2  10  32:50  20
 11.  Letonice  19  5  3  11  17:39  18
 12.  Bohdalice  19  5  3  11  25:49  18
 13.  Rousínov B  19  5  0  14  21:55  15
 14.  Řečkovice  18  3  2  13  20:44  11

Okresní přebor muži
Dohrávka - 16.kolo: Sloup-

Rudice 4:1 (2:1), Filouš, Petržel, 
Zouhar, Škvarenina - Malík, Kun-
štát B-Olešnice 2:2 (0:1), Ada-
mec, Adámek - Hořínek, Kubí-
ček, Olomučany-Kořenec 1:0 
(1:0), Nečas, Šošůvka-Vysočany 
1:2 (1:1), Bezděk - Hejč, Slou-
ka, Vilémovice-Doubravice 4:2 
(2:1), Pernica 3, Kučera - Schuch, 
Trubák, Jedovnice-Vavřinec 6:0 
(2:0), Blatný 2, Sedláček, Tajnai, 
Tajnai, Vintr, Lipůvka-Letovice 
2:0 (1:0), Sedláček, Skoumal.

20.kolo: Sloup-Kořenec 1:1 
(0:0), Svoboda - Ševčík, Olešni-
ce-Vysočany 2:2 (1:1), Kubíček, 
Vrzal - Beneš, Slouka, Rudice-
Doubravice 2:2 (0:1), Matuška, 
Sehnal - Aujeský, Hubený, Kun-
štát B-Vavřinec 5:0 (2:0), Mihola 
2, Niessner 2, Chloupek, Olomu-
čany-Letovice 4:2 (1:1), Nečas, 
Opletal, Štrajt, Štěpánek - Stöhr, 
Řeháček, Šošůvka-Lipůvka 7:0 
(0:0), Kuchař 3, Dvořáček, Krát-
ký, Petlach - vlastní, ČK: Ševčík 
(L), Vilémovice-Jedovnice 0:2 
(0:0) - Rybář, Vintr. 
  1.  Jedovnice  19  13  3  3  64:33  42
  2.  Vilémovice  19  14  0  5  73:43  42
  3.  Vysočany  19  12  3  4  51:40  39
  4.  Lipůvka  19  11  3  5  55:33  36
  5.  Olešnice  19  9  5  5  48:31  32
  6.  Šošůvka  19  9  2  8  49:42  29
  7.  Olomučany  19  8  5  6  35:33  29
  8.  Rudice  19  7  6  6  57:48  27
  9.  Kunštát B  19  6  4  9  38:53  22
  10.  Doubravice  19  4  8  7  34:37  20
  11.  Sloup  19  4  4  11  28:47  16
  12.  Kořenec  19  3  6  10  35:46  15
  13.  Vavřinec  19  4  0  15  26:62  12
  14.  Letovice  19  3  3  13  26:71  12

III. třída muži
Dohrávka - 16.kolo: Ostrov-

Kotvrdovice 3:0 (2:0), Gryc 
2, Ševčík, Vranová-Skalice 
n.Svitavou 2:2 (1:1), Krčil, Čípek 
- Bílek 2, Svitávka-Boskovice 
B 4:7 (2:3), Novák 2, Kamenic-
ký, Zoubek - Fojt 2, Odehnal 2, 
Horák, Oldřich, Pavel, Bořitov 
B-Knínice 0:3 (0:1), Vísky-Vel-
ké Opatovice 3:0 (2:0), Přikryl 
2, Ziman, Drnovice-Ráječko 
4:1 (1:1), Pavel 2, Blažek, Más-
lo - Slavíček, Adamov-Lažany 
odloženo na 08.05.

20.kolo: Ostrov-Boskovice B 
1:2 (0:1), Skalice n.Svitavou-

Knínice 2:1 (2:0), Sekanina 2 
- Korčák, Kotvrdovice-Velké 
Opatovice 2:0 (0:0), Sehnal 2, 
Vranová-Ráječko 0:4 (0:3) - Pro-
kop 2, Kopecký, Štafa, ČK: Šustr 
(V), Svitávka-Lažany 3:0 (1:0), 
Hanák, Kamenický, Novák, Boři-
tov B-Adamov 2:2 (2:2), Macho-
rek, Majer - Cupal, Malásek, 
Vísky-Drnovice 2:4 (1:2), Páral, 
Přikryl - Lizna Marek 2, Crhák, 
Lizna Daniel. 
  1.  Drnovice  19  13  1  5  56:30  40
  2.  Ráječko  19  12  2  5  56:39  38
  3.  V. Opatovice  19  11  4  4  53:32  37
  4.  Svitávka  19  12  1  6  55:39  37
  5.  Adamov  18  11  3  4  61:27  36
  6.  Boskovice B  20  11  2  7  56:53  35
  7.  Skalice  19  11  1  7  45:29  34
  8.  Vísky  19  8  4  7  41:45  28
  9.  Knínice  19  8  3  8  49:40  27
  10.  Ostrov  19  6  5  8  35:49  23
  11.  Bořitov B  20  7  1  12  28:54  22
  12.  Vranová  19  4  3  12  34:64  15
  13.  Kotvrdovice  19  2  1  16  20:66  7
  14.  Lažany  18  1  1  16  18:40  4 

IV. třída muži
Dohrávka - 16.kolo: Voděrady-

Skalice n.Svitavou B 2:3 (0:2), 
Alexa, Bednář - Rychnovský 2, 
Fiala, Jedovnice B-Svitávka B 
2:0 (0:0), Formánek, Lehotský, 
Lipůvka B-Benešov 2:6 (2:3), 
Charvát 2 - Abrahám 2, Andrlík 2, 
Osuch, Švancara.

20.kolo: Lažánky-Doubravice 
B nehlášeno, Voděrady-Svitávka 
B 6:1 (3:0), Bednář 2, Mrázek 2, 
Páral 2 - Svoboda, Vilémovice B-
Lipůvka B 2:3 (0:2), Daněk, Per-
nica - Brychta, Hloušek, Manoyle-
ko, Cetkovice-Jedovnice B 6:4 
(3:3), Letfus 3, Šmíd 3 - Lehotský 
3, Pešička. 
  1.  Benešov  15  12  2  1  64:26  38
  2.  Lomnice  14  9  3  2  42:17  30
  3.  Jedovnice B  14  8  1  5  53:35  25
  4.  Cetkovice  15  7  2  6  56:61  23
  5.  Doubravice B  13  7  1  5  39:33  22
  6.  Skalice B  14  6  2  6  30:32  20
  7.  Lipůvka B  15  6  1  8  48:56  19
  8.  Lažánky  12  4  3  5  36:34  15
  9.  Svitávka B  15  3  3  9  24:49  12
  10.  Voděrady  14  3  2  9  30:51  11
  11.  Vilémovice B  15  2  2  11  22:50  8

II. třída - OP dorost, 
skupina A

Dohrávka - 11.kolo: Sloup-
Vavřinec-Doubravice 4:3 (2:0), 
Andrlík, Pavlíček, Tůma, Šindel-
ka - Schuch 2, Odehnal, Č.H./
Bořitov/Bosk. B-Drnovice/Vodě-
rady 2:1 (1:0), Bawi 2 - Kadlec, 
Olomučany-Lipůvka 0:7 (0:4) 
- Hloušek 3, Tabery 2, Frýza, 
Ševčík, Rájec-Jestřebí-Kotvrdo-
vice 9:0 (7:0), Dvořák 3, Müller 
3, Opatřil 2, Cerhák – ukončeno 
v 63.min pro malý počet hráčů 
Kotvrdovic. 
  1.  Rájec-Jestřebí  14  13  0  1  77:14  39
  2.  Lipůvka  14  10  0  4  35:26  30
  3.  Č.H./Boř./Bosk. B 14  7  2  5  42:29  23 
  4.  Olomučany  14  6  2  6  33:43  20
  5.  SloupVavřinec  14  6  1  7  39:43  19
  6.  Kotvrdovice  14  5  1  8  19:47  16
  7.  Doubravice  14  2  3  9  19:40  9 
  8.  Drnovice/Vod.  14  2  1  11  16:38  7

II. třída - OP dorost, 
skupina B

Dohrávka - 11.kolo: Svitáv-
ka-Letovice 1:5 (1:0), Blaha - 
Fidler 2, Pokorný 2, Macének, 
Olešnice-Velké Opatovice 3:4 
(3:1), Lysice/Kunštát-Kníni-
ce 2:2 (2:1), Tenora 2 - Kšica, 
Zemánek. 
  1.  Letovice  12  11  0  1  60:15  33
  2.  Knínice  12  8  1  3  41:29  25
  3.  Lysice/Kunštát  12  7  1  4  32:21  22
  4.  V. Opatovice  12  7  1  4  28:23  22
  5.  Svitávka  12  5  1  6  47:27  16
  6.  Vísky  12  2  0  10  22:61  6
  7.  Olešnice  12  0  0  12  25:79  0

OP st. žáci 7+1 
o 9.-13. místo

1.kolo: Č.H./Bořitov-Ráječ-
ko 2:1 (1:1), Pavlíček 2 - Maša, 
Vísky-Lipovec 1:8 (1:3), Jurik 
- Flachs 3, Matuška 3, Cabal, 
Zouhar. 
  1.  Lipovec  1  1  0  0  8:1  3
  2.  Č.H./Bořitov  1  1  0  0  2:1  3
  3.  V. Opatovice  0  0  0  0  0:0  0
  4.  Ráječko  1  0  0  1  1:2  0
  5.  Vísky  1  0  0  1  1:8  0

OP mladší žáci 7+1
16.kolo: Cetkovice-Šošůvka 

6:0 (2:0), Karlík 2, Letfus 2, Najer, 
Stíblo, Jedovnice/Rudice-Žijeme 
hrou B 5:4 (3:3), Kučera 2, Per-
nica 2, Štěpánek - Bláha, Janků, 
Pavlů, Peša, Knínice-Sloup/Vyso-
čany 5:0 (0:0), Lajšner 2, Lexman 
2, Mucha, Benešov/Kořenec-
Boskovice B 0:8 (0:4) - Lokaj 3, 
Straka 3, Borek 2. 
  1.  Boskovice B  13  12  1  0  111:10  37
  2.  Jedovnice/Rud.  13  9  1  3  66:28  28
  3.  Cetkovice  12  8  0  4  54:27  24
  4.  Žijeme hrou B  13  8  0  5  61:42  24
  5.  Knínice  13  7  1  5  55:32  22
  6.  Letovice  12  7  0  5  52:25  21
  7.  Olomučany  12  5  0  7  51:64  15
  8.  Sloup/Vysočany  13  4  1  8  27:57  13
  9.  Ben./Kořenec  13  1  0  12  16:88  3
  10.  Šošůvka  12  0  0  12  6:126  0

Starší přípravka 5+1
13.kolo: Kunštát/Olešnice A-

Knínice 13:4 (13:1), Baňa 5, Sla-
víček 5, Chytrý, Motyčka, Šínová 
- Lexman 2, David, Veselý, Kun-
štát/Olešnice B-Velké Opatovi-
ce 2:23 (0:14), Peterka, Slavíček 
- Lysoněk 6, Richtr 5, Cveček 
4, Feder 2, Kejík, Kořenovský, 
Matijko, Mlčoch, Nečekal, Pospí-
šil, Kunštát/Olešnice B-Knínice 
0:29 (0:15) - Lexman 9, Kaderka 
6, David 5, Odehnal 3, Ambroz 
2, Blažek 2, Veselý 2, Kunštát/
Olešnice A-Velké Opatovice 
10:3 (6:1), Motyčka 5, Baňa 3, 
Slavíček 2 - Matijko 2, Lysoněk, 
Blansko B-Adamov/Rudice 
3:13 (0:3), Jančiar, Liška, Mül-
ler - Zouhar 4, Kos 3, Skoumal 3, 
Hloušek 2, Volgemut, Boskovice 
A-Letovice 16:0 (9:0), Bohatec 4, 
Čejka 4, Fojt 2, Marek 2, Svobo-
da 2, Hasoň, Všianský, Boskovi-
ce B-Svitávka 7:5 (2:3), Opluštil 
4, Sivera 2, Berousková - Šebesta 
4, Čermák, Boskovice B-Letovi-
ce 7:5 (3:2), Opluštil 3, Sivera 2, 
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Medaile z Májového Brna 
přivezli Kučera a Pokorný

V  V

Blansko - Mezinárodní závo-
dy mládeže Májové Brno se 
o víkendu konaly na padesátce 
za Lužánkami již po jedenačty-
řicáté. 

I letos tento prestižní podnik 
navštívili vynikající plavci nejen 
z Česka, ale i ze zahraničí, kon-
krétně z Ruska, Maďarska a Slo-
venska. V číslech to představo-
valo jedenačtyřicet plaveckých 
klubů a téměř čtyři stovky plav-
ců od jedenácti do patnácti let. 

Blanenský oddíl reprezen-
tovalo na mítinku osmičlenné 
družstvo vedené dlouholetým 
trenérem Vítězslavem Štrajtem. 
V silné konkurenci především 
ruských a maďarských plavců 
se prosadili dva blanenští borci. 
Mladého „Phelpse“ Milana Kuče-
ry porazili pouze plavci z Ruska, Milan Kučera. Foto Věra VencelováMilan Kučera. Foto Věra Vencelová

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

1 B  – O , 1 0 2

2 R  – M. K , KP 1 0 2

3 B  – H , I.A 1 0 2

4 Ž  – K , I.A 1 0 2

5 R  – L , I.A 1 0 2

6 S  – B , I.A 1 0 2

7 S  – R -J , I.B 1 0 2

8 Č  – Č  H , I.B 1 0 2

9 J  – Š , OP 1 0 2

10 L  – O , OP 1 0 2

11 L  – K  B, OP 1 0 2

12 D  – O , OP 1 0 2

13 A  – S , III. . 1 0 2

14 V  – R , OP 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem pátého kola se stal Jiří Stehlík st. se ziskem 21 bodů, který 
uhodl i překvapivý výsledek zápasu na řádku 14. Kompletní pořadí 
naleznete na www.zrcadlo.net.

T

Boskovický šprtec byl 
v Brně dost vidět

Brno, Boskovice - Celkový počet pětadvaceti družstev z celé České 
republiky se potkal o posledním dubnovém víkendu v Brně, aby změřil 
síly v tradiční soutěži - Českomoravském poháru.

V sobotu se odehrálo semifi nále, do kterého Boskovice vyslaly hned tři 
mužstva, BHK Orel Boskovice A (Bohumil Feruga, Jakub David, Josef Pro-
cházka ml., Dominik Fiala), BHK Orel Boskovice B (Vít Vondál, Michal 
Odehnal, Ondřej Procházka, Roman Kovář) a  BHK Orel Boskovice C (Jan 
Feruga, David Grénar, Tomáš Paulík, Mojmír Stloukal). I přes úvodní pro-
hru s BHC StarColor Most se nejlépe dařilo boskovickému béčku, po zbytek 
dne již neprohrálo a s bilancí pěti výher a čtyř remíz se umístilo na celkově 
čtvrté příčce, která mu zajistila postup do nedělního fi nále.

A - tým se mezi postupující nevešel, i když na poslední pátou postupovou 
příčku mnoho nechybělo. Áčko tak obsadilo konečnou 8. příčku. Tým C, 
složený převážně z mladších hráčů, táhl kupředu převážně Jan Feruga. 
 Přestože vybojoval pro svůj tým slušných šest výher a jednu remízu, tým se 
umístil až na 24. místě. V nedělním fi nále tým BHK Orel Boskovice B začal 
dobře výhrou nad mosteckým celkem Old Friends. Ve zbylých utkáních se 
mu nedařilo a v celkovém pořadí obsadil čtvrtou příčku. V silné konkurenci 
se přesto jedná o solidní výsledek, kterým se Boskovice opět zapsaly do 
šprtcové historie týmových soutěží. Vítězství v této druhé nejcennější týmo-
vé soutěži zůstává pro rok 2015 v Brně zásluhou Dragons Modřice.

Souběžně s nedělním fi nále družstev se na stejném místě odehrál turnaj 
jednotlivců střední kategorie. Hned tři zástupci boskovického A týmu si 
chtěli spravit chuť po sobotním semifi nále týmové soutěže. A povedlo se 
to náramně. Po čtyřech kolech zůstali v 25-členném poli hráčů pouze dva 
bez ztráty bodu – boskovičtí Josef Procházka a Jakub David. V posledním 
kole si to oba boskovičtí hráči rozdali o první místo. Remíza pak stačila 
Procházkovi k jeho prvnímu vítězství na turnaji Českého poháru, na Davi-
da zbyla druhá příčka.  (les)

F   Hrabec, Novotný - Kalasová 2, 
Jež, Tyralík, Šamšula, Boskovice 
A-Svitávka 27:1 (16:0), Bohatec 
7, Fojt 5, Čejka 5, Všianský 4, 
Machač 2, Marek 2, Svoboda 2 
– Bárta. Ostatní zápasy odloženy, 
účast na E.on Junior Cupu.
  1.  Boskovice A  24  24  0  0  431:64  72
  2.  Kunštát/Oleš.  26  22  1  3  348:78  67
  3.  Blansko A  23  20  1  2  296:42  61
  4.  Adamov/Rud.  24  19  0  5  269:92  57
  5.  V. Opatovice  25  18  1  6  187:121  55
  6.  Rájec-Jestřebí  22  16  0  6  249:108  48
  7.  Knínice  25  13  1  11  230:148  40
  8.  Jedovnice  23  12  0  11  193:179  36
  9.  Blansko B  24  12  0  12  204:195  36
  10.  Boskovice B  25  11  1  13  157:185  34
  11.  Letovice  23  11  0  12  154:135  33
  12.  Lipůvka  23  9  3  11  163:160  30
  13.  Ráječko  20  9  1  10  138:128  28
  14.  Svitávka  23  9  1  13  147:200  28
  15.  Drnovice  23  7  1  15  118:188  22
  16.  Ben./Kořenec  23  5  1  17  128:202  16
  17.  Lipovec  23  5  1  17  80:211  16
  18.  Lysice  23  4  1  18  110:349  13
  19.  Kunštát/Oleš. B  25  2  0  23  71:485  6
  20.  Lažany  23  0  0  23  22:425  0

Mladší přípravka
12.kolo: Rájec-Jestřebí-Ada-

mov 18:2 (8:1), Hruška 7, Vrána 
5, Augustin 4, Bílek 2 - Bavlnka, 
Malásek, Rájec-Jestřebí-Jedov-
nice 9:3 (5:2), Dvorský 3, Hruš-
ka 2, Augustin, Bílek, Konečný, 
Skotal - Holub, Hégr, Pavelka, 
Svitávka-Boskovice 4:10 (2:5), 

Andrlík 2, Bílek, Vybíhalová - 
Fiala 7, Kejík, Rozehnal, Sluka, 
Letovice-Boskovice 16:4 (8:2), 
Majdl 4, Jokeš 3, Majdl 3, Lepka 
2, Pelíšek 2, Lepka, Sič - Fiala 2, 
Kassai, Rozehnal. Ostatní zápasy 
odloženy, účast na E.on Junior 
Cupu.
  1.  Blansko A  19  19  0  0  274:46  57
  2.  Letovice  20  17  1  2  248:90  52
  3.  Lipůvka  19  15  2  2  215:81  47
  4.  Rájec-Jestřebí  19  15  1  3  197:68  46
  5.  Jedovnice  19  14  0  5  210:73  42
  6.  Ostrov B  19  12  1  6  151:97  37
  7.  Ostrov A  19  10  2  7  175:91  32
  8.  Knínice A  19  8  1  10  165:140  25
  9.  Knínice B  19  8  0  11  165:101  24
  10.  Boskovice  19  7  0  12  136:147  21
  11.  Adamov  19  6  0  13  123:194  18
  12.  Svitávka  20  5  1  14  113:230  16
  13.  Ben./Kořenec  17  4  2  11  71:159  14
  14.  Kunštát/Oleš.  17  2  1  14  77:236  7
  15.  Blansko B  4  2  0  2  20:22  6
  16.  Lysice  17  1  2  14  73:268  5
  17.  Lažany  19  0  0  19  14:384  0

Okresní přebor - ženy
13.kolo: Drnovice-Ráječko 

0:4 (0:2) - Zoubková 4, Kohou-
tovice-Kostelec 0:5 (0:2) - Mar-
ková 2, Vykopalová 2, Knápko-
vá. 
  1.  Kostelec  11  11  0  0  94:3  33
  2.  Mostkovice  10  5  1  4  10:16  16
  3.  Kohoutovice  10  4  2  4  24:20  14
  4.  Ráječko  11  4  1  6  14:35  13
  5.  Drnovice  10  0  0  10  4:72  0

což znamenalo, že v pěti startech 
bral stříbrnou medaili. Zlato se 
dalo vybojovat pouze v disciplí-
ně, ve které zahraniční, zvláště 
pak ruská elita nestartovala. To 
byla v případě Kučery stovka 
znak. Mezi českými plavci byl 
ve své kategorii mladšího žactva 
jednoznačně nejlepší.  

Druhé zlato vybojoval vel-
mi překvapivě další blanenský 
talent Štěpán Pokorný. Jeho 
famózní výkon na dvoustovce 
znak všechny překvapil, a jak 
by také ne, když ukrojil ze své-
ho osobního rekordu z pětadva-
cetimetrového bazénu celých 
dvanáct vteřin. I v dalších pěti 
disciplínách se neztratil a bodo-
val v první desítce výsledkové 
listiny. Na desátém místě dopla-
valy z Blanenských ještě mlad-
ší žačky Nikola Prudká a Klára 
Koňaříková.
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MISTR STROJNÍ DÍLNY
(      )

Místo výkonu práce: Velké Opatovice

Požadujeme: 
vzdělání - ÚSO strojní• 
praxe v oboru 5 let    • 
řidičský průkaz „B“• 
zkušenosti s vedením týmu vítány• 

Nabízíme:   
práce ve stabilní nadnárodní společnosti • 
profesní růst ve zkušeném kolektivu• 
mzda dle kvalifi kace 27 000 – 37 000 Kč/měs. s možností dalšího růstu• 

Předložte:
strukturovaný životopis• 
kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi• 

Nástup: co nejdříve po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se do 8. 5. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-
mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

nebo nebo pí Dagmar Švancarové, personalistky tel.: 516 493 391, 
724 038 453, svancarova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

INVESTIČNÍ TECHNIK

Místo výkonu práce: Velké Opatovice (včetně odloučených závodů)

Požadujeme: 
vzdělání - ÚSO nebo VŠ stavební• 
řidičský průkaz „B“• 
praxe v oboru vítána    • 
znalost cizího jazyka vítána• 

Nabízíme:   
práce ve stabilní nadnárodní společnosti • 
profesní růst ve zkušeném kolektivu• 
mzda dle kvalifi kace 25 000 – 35 000 Kč/měs. s možností dalšího růstu• 

Předložte:
strukturovaný životopis• 
kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi• 

Nástup: co nejdříve po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se do 8. 5. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-
mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

nebo nebo pí Dagmar Švancarové, personalistky tel.: 516 493 391, 
724 038 453, svancarova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

Na E.ON Cupu se představilo 
pětadvacet týmů přípravek

L  S

Boskovice - Čtvrtý kvalifi kační 
turnaj E.ON Junior Cupu přivíta-
ly v sobotu 2. května Boskovice. 
Turnaj zpestřila účast týmů ze 
Slovenska a Polska, celkem se 
v Boskovicích představilo pěta-
dvacet mužstev.

E.ON Junior Cup je fotbalový 
turnaj pro hráče do 10 let a v roce 
2015 se hraje pojedenácté. V Bos-
kovicích byly týmy rozlosovány 
do pěti skupin po pěti týmech. 
„Favority turnaje by měli být fot-
balisté z Brna,“ řekl před zahá-
jením turnaje hlavní pořadatel 
Milan Strya. 

„Hráči Líšně ale postup vybo-
jovali na prvním kvalifi kač-
ním turnaji v Kostelci na Hané 
a Zbrojovka Brno má jako ligový 
tým postup jistý,“ upřesnil Marek 
Pagač z marketingového oddělení 
energetické skupiny E.ON.

Boskovická přípravka v základ-
ní skupině nejprve porazila 3:1 
Kuřim, poté remizovala se Sta-

V zápalu boje.  Foto Lubomír SlezákV zápalu boje.  Foto Lubomír Slezák

rým Lískovcem, zdolala Bystři-
ci nad Pernštejnem a Letovice 
a díky lepšímu skóre postoupila 
na úkor Starého Lískovce do pěti-
členné fi nálové skupiny. 

Ve finálové skupině Boskovi-
ce po bojovném a kolektivním 
výkonu porazily Zbrojovku Brno 
4:1, v dalším zápase prohrály 

s Líšní 3:4 a následně porazi-
ly mužstvo Kohoutovic 2:1. V 
posledním utkání finálové skupi-
ny došlo k souboji o celkové prv-
ní místo s celkem Levic. Soupeř 
byl tentokrát lepší a Boskovice 
prohrály 0:3.

Konečné pořadí turnaje: 
1. Levice, 2. SK Líšeň, 3. FC 

Boskovice, 4. Tatran Kohou-
tovice, 5. FC Zbrojovka Brno, 
6. Cukrovar Hrušovany, 7. Tatran 
Starý Lískovec, 8. ČAFC Žide-
nice, 9. FŠ Třebíč, 10. Slovan 
Rosice, 11. Sokol Novosedly, 12. 
FK Kunštát, 13. FC Kuřim, 14. 
Sokol Dobšice, 15. SK Jedovnice, 
16. Rawa Mazowiecka, 17. SK 
Bystřice n. P., 18. FK Blansko, 
19. Sokol Hrušky, 20. MH Kní-
nice, 21. Sokol Lipovec, 22. AFK 
Letovice, 23. Olympia Ráječko, 
24. Sokol Benešov, 25. Žijeme 
hrou.

Velké fi nále se uskuteční 4. – 6. 
září v Roudném u Českých Budě-
jovic. „Počítáme, že 15 týmů si 
vybojuje nominaci na kvalifi -
kačních turnajích. Další mužstva 
od nás dostanou automatickou 
pozvánku a budou to týmy s ligo-
vou příslušností,“ dodal Pagač. 
Mezi jistými účastníky nechy-
bí AC Sparta Praha, SK Slavia 
Praha či FC Baník Ostrava a FC 
Viktoria Plzeň. A od soboty ani 
Boskovice.

Počasí Boskovickým běhům nepřálo, vyhrál Čípa
Boskovice - Už pošesté přiví-

taly 1. května Boskovice atlety 
a širokou veřejnost na Bosko-
vických bězích. Hlavní závod je 
součástí Okresní běžecké ligy, 
ostatní závody nabízí nejenom 
možnost běhů na různých distan-
cích, ale také po celý den příjem-
ně strávené chvíle všem zúčast-
něným.

Letos bohužel nepřálo poča-
sí a tak především u dětských 
dopoledních běhů byli diváci 
složeni hlavně z rodičů.

Na dobře připravených tratích 
se vystřídali běžci všech věko-
vých kategorií - od těch nejmen-
ších, kteří startovali s rodiči, až 
po 590 atletů v hlavním závodě. 

Pro pořadatele tedy mírné zkla-
mání, vždyť v loňském roce byla 
účast mnohem vyšší.

Přesto se v hlavním závodě 
sešla silná konkurence, rybník 
favoritům ale tentokrát vypálil 
Jiří Čípa (Bystré). S více než půl-
minutovou ztrátou byl v cíli na 
druhém místě Jan Kohut (Relax-
Fit.CZ Team), v dramatickém 
finiši se na třetí místo prodral 
Tomáš Steiner (Ak Drnovice/
VSK Uni Brno), který o necelou 
vteřinu porazil o šestnáct let star-
šího Daniela Orálka (MS Brno).

Nejlepší ženou byla Tereza 
Ďurdiaková (Brno), se ztrátou 
minuty a půl proběhla cílem dru-
há Milada Barešová (Kometky), 

pomyslný bronz získala Lenka 
Jančaříková (AAC Brno). 

V týmech vybojoval prv-
ní místo Relax-Fit.CZ Team 
(Jan Kohut, Tomáš Steiner, Jiří 
Šterc, Gustav Grün, Jiří Dvo-
řáček), stříbro patří celku Auto 
RZ Boskovice (Jakub Smetana, 
Petr Bloudíček, Jiří Zajíc, Petr 
Boháček, Roman Chlup) a bronz 
vybojoval Biatlon Prostějov 
(Pavel Dvořák, Roman Večeřa, 
Zdeněk Nový, Jan Koutný, Eva 
Dvořáková).

Kompletní výsledky, spoustu 
fotografií a další materiály týka-
jící se Boskovických běhů 2015 
najdete na www.sportujsnami.cz. 
 Lubomír SlezákHlavní závod.  Foto Lubomír SlezákHlavní závod.  Foto Lubomír Slezák

Velorexy. Společná jízda ze Suchého do Boskovic završila 19. boskovický 
sraz Velorexů, který se uskutečnil o prvním květnovém víkendu. Slavnost-
ní zakončení proběhlo na parkoviš   u Zlaté růže.  Foto Lubomír Slezák

Úspěch. Třináct zástupců boskovického oddílu bojovalo v sobotu ve vyš-
kovském Aquaparku na Velké ceně města Vyškova. Ve velmi kvalitní kon-
kurenci boskovič   reprezentan   ukázali, že stále patří na Moravě k nejlep-
ším. Na stupně vítězů vystoupali Andrea Husovská, Jus  na Hošková, Kuba 
David, Filip Horák a Kuba Beneš.  Foto archiv DDM Boskovice
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