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Příští číslo 
Zrcadla 

vyjde v úterý 
16. dubna!

Aktuální zpravodajství 
z regionu každý den na

www.zrcadlo.net

Turisté zahájí 
sezónu 

v Černé Hoře
Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Tu-
risté v blanenském okrese zahájí 
v neděli 7. dubna novou sezónu. 
Jako obvykle se sejdou na nádvo-
ří černohorského pivovaru, aby 
i v letošním roce překonali netra-
diční rekord. Tentokrát na téma 
Nejvíc lidí, kteří mají „Všech pět 
P pohromadě“ aneb Pivovarští 
poutníci přinesou předmětů pětici. 

Generálku si ale mohou udělat 
už v sobotu 6. dubna, kdy zahá-
jení sezóny připravili v Bosko-
vicích. Akce Zahájení turistické 
sezony 2013 v Boskovicích aneb 
Za sedmero vodami - hravé jarní 
putování pro celou rodinu začne 
v 9.30 hodin u boskovické radnice. 
„Je zaměřena pro rodiny s dětmi, 
 půjde o putování po historických 
památkách města s plněním růz-
ných úkolů a získáváním indicií 
pro rozluštění tajného hesla k zís-
kání pokladu. Hlavním tématem 
putování je voda, letošní rok je to-
tiž vyhlášen jako Mezinárodní rok 
vodní spolupráce. Zápis, kde děti 
získají mapu s cestou za pokladem, 
bude probíhat od 9.30 do 10 hodin 
u radnice. Za vyluštění hesla a na-

vštívení všech stanovišť děti obdrží 
odměnu,“ uvedl mluvčí boskovic-
ké radnice Jaroslav Parma.

V prostorách zámeckého ná-
dvoří bude možné v rámci dopro-
vodného programu využít tvořivé 
dílny. „Děti a jejich rodiče obdrží 
také mapu s doporučenými výlety 
„za vodou“. Sami si mohou vybrat 
trasu, která jim bude vyhovovat. 
Pro zájemce je od 14 do 16 hodin 
připravena ve spolupráci s Po-
vodím Moravy, s. p., exkurze na 
hráz vodní nádrže Bělá,“ doplnil 
Parma.

Ale zpět k nedělnímu dění 
v Černé Hoře. Slavnostní zahájení 
turistické sezony v destinaci Mo-
ravský kras a okolí mají každoroč-
ně ve své režii města Boskovice, 
Blansko a spolu s nimi Pivovar 
Černá Hora, na jehož nádvoří vždy 
celá akce vrcholí. Zahájení budou 
předcházet turistické pochody se 
startem v Blansku a v Boskovi-
cích, které zavedou kroky a kola 
účastníků do Černé Hory, aby se 
tam mohli na nádvoří pivovaru zú-
častnit kulturního programu a ve 
14 hodin slavnostního zahájení 
nové turistické sezóny. 

 Pokračování na str. 2
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PLASTOVÁ  HLINÍKOVÁ
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První pouť. Týden před Velikonocemi věřící z širokého regionu již tradičně míří na sloupský Květný pátek. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Hlavní 
mši sloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.  Foto Bohumil Hlaváček

Registrace na Běh za sedmizubým hřebenem finišuje

Fotografové vystavují v Adamově
Už počtvrté se otevřel 
Salon adamovských 
fotografů.

 Více na straně 2

Boskovice - Posledních čtrnáct 
dní, a od půle dubna už jen star-
tovné bez trička. Boskovické běhy 
2013 dávají poslední šanci zare-
gistrovat se na jeden z prvomájo-
vých závodů a zájemci o startovní 
balíček s ofi ciálním trikem si musí 
pospíšit. Online registrace na Běh 
za sedmizubým hřebenem a další 
běhy pořadatelé garantují jen do 

15. dubna, pozdější registrace na 
Sportujsnami.cz už nemusí být 
úspěšná. Pak by běžcům mohl zbýt 
jen májový polibek pod rozkvet-
lým Stromem lásky, který zavoní 
na boskovickém náměstí.

Nový projekt Strom lásky odka-
zuje na tradiční líbání pod kvetou-
cím ovocným stromkem. Běžci tak 
nemusí po vhodné třešni či jabloni 

pátrat na trati závodu, pánové bu-
dou mít celý den na splnění své 
prvomájové povinnosti nedaleko 
cílové rovinky.

Malí závodníci se na dětských 
bězích letos poprvé proběhnou 
pod záštitou projektu Děti sportují 
s námi. „Projekt pro děti chce k bě-
hání a sportu obecně přitáhnout co 
nejvíc dětí, zaměřuje se především 

na předškoláky,“ říká pořadatel 
Boskovických běhů Petr Bartošek. 
„První etapou jsou květnové zá-
vody v Boskovicích, v srpnu bude 
v rámci Půlmaratónu Moravským 
krasem zařazená další soutěž pro 
děti. Na obě akce se lze přihlašovat 
už nyní na www.sportujsnami.cz. 
V září na ně naváže tréninková pří-
prava, která potrvá až do června.“

Běh za sedmizubým hřebenem 
po třech ročnících prochází velkou 
úpravou, zcela se změní charakter 
druhé poloviny trati. Hlavní zá-
vod Boskovických běhů se stáhne 
z městských ulic a po seběhu od 
westernového městečka na Bělou 
se startovní pole vrátí do terénu, 
z asfaltu na příjemnější měkký po-
vrch.  Pokračování na str. 5
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Úklid krasu se 
přesouvá

Blansko - Kvůli nepříznivému 
počasí museli organizátoři tradiční-
ho úklidu severní části Moravského 
krasu posunout termín až na 27. du-
ben. Vedoucí kolektivů mohou svoji 
účast i s počtem lidí nahlásit do 19. 
dubna na Správě CHKO Lucii Staň-
kové tel. 516 428 880, e-mail: lucie.
stankova@nature.cz.  (ama)

Marta Antonínová

Blansko - Desátý ročník soutě-
že mladých barmanů pod názvem 
Amundsen cup se konal 19. břez-
na v Blansku v režii místní střední 
školy gastronomické. O jubilejní 
trofej bojovalo pětadvacet studen-
tů ze šesti škol.

„Měli jsme především radost 
z toho, že se k nám všichni po 
předchozím vydatném sněžení 
dostali. Měli jsme obavy, že napří-
klad techničtí komisaři z Ostravy 
budou mít skutečně těžkou cestu, 
stejně jako soutěžící z Vysočiny. 
Ale všichni dorazili v pořádku,“ 

řekla ředitelka pořádající Střední 
školy gastronomické Marta Truh-
lářová a dodala „Já si vážím všech 
soutěžících. Dobře vím, kolik je 
za jejich vystoupením času, pře-
devším volného času, který musí 
oproti vrstevníkům přípravě obě-
tovat. Oceňuji to, že se snaží na sto 
procent. Naši školu letos reprezen-
tovalo šest budoucích barmanů.“

Desátý ročník přinesl i vzpomín-
ky. Nechyběla výstava fotografi í, 
ani možnost ochutnávky několika 
vítězných drinků z minulých roční-
ků. Mezi diváky a hosty byla i řada 
vítězů a soutěžících z předchozích 
ročníků. „Potěšilo nás, že se přišli 
podívat, někteří i se svými dětmi, 
například Adéla Žovínová nebo 
Katka Dvořáková a další. Je vidět 
že na školu stále rádi vzpomínají,“ 
doplnila ředitelka.

Mezi hosty soutěže byli i čle-
nové mezigeneračního klubu, 
který pod záštitou školy vznikl 
na sklonku minulého roku. Jeho 
členy jsme zastihli v předsálí nad 
kávou. „Potěšilo mne, že se ti mla-
dí tolik snažili. Byli pěkně obleče-
ní, to jsme obdivovali. Přála bych 
jim, aby našli v životě uplatnění, 
aby to všechno, co se s takovou 
chutí naučili, mohli v životě vyu-
žít. Moc se mi soutěž líbila, byla 
jsem tu poprvé. Ohromně se o nás 
starali,“ řekla členka klubu Lud-
mila Sokolová.

Aby se mohlo soutěžit, musí 
někdo výkony posoudit. Od roku 
2006 k soutěži patří i jakostní 
komisař Pavel Wetter. Jeho práce 
je na první pohled lákavá, ale je 
i velmi náročná. „Sleduji přede-
vším současné trendy v oblasti 

míchaných nápojů. Zajímavé na-
příklad je, že se mladí odpoutávají 
od dříve populárních smetanových 
nápojů, ten jsme letos na stole 
neměli ani jeden. Teď je módní 
míchání se slivovicí, se sektem. 
Jeden drink byl například zázvo-
rový. K novým ingrediencím patří 
speciální sirupy, nový styl je zřej-
mý i v ozdobách. Upoutala napří-
klad ostružina zavinutá v mangu 
nabodnutá jako špíz a podobné vy-
chytávky. Z toho je vidět, že sou-
těžící příprava baví. Dají si čas na 
vymýšlení nových a originálních 
věcí. Je to dáno nejen stále se roz-
šiřujícím sortimentem ingrediencí, 
ale i odborným působením mistrů, 
kteří na školách působí a kteří stu-
denty vedou moderním směrem,“ 
řekl jakostní komisař po soutěži.

 Pokračování na str. 3

Desátý ročník barmanské soutěže Amundsen cup zná vítěze
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Vítězka Michaela Šmídová.  Foto Marta AntonínováVítězka Michaela Šmídová.  Foto Marta Antonínová

Zajímavá novinka ve Valchově
Na obecním úřadě 
bude k dispozici 
herna technických 
souvislostí.

 Více na straně 5

Pozor!  Příloha školy na str. 6



úterý 2. dubna 2013 ZPRAVODAJSTVÍ2
Už počtvrté se otevřel Salon 

adamovských fotografů
K K
Poštovní vůz 
dostal smyk

Olešná - Dopravu zkompliko-
vala v sobotu 29. března dopravní 
nehoda poblíž Olešné. Poštovní 
vůz dostal na mokré zasněžené 
vozovce v zatáčce smyk a nara-
zil do protijedoucího nákladní-
ho automobilu. Oba řidiči byli 
s lehkými zraněními převezeni do 
bohunické nemocnice. Dechové 
zkoušky vyloučily požití alko-
holu před jízdou. V místě byl asi 
dvě hodiny kyvadlově omezený 
provoz. Škoda se vyšplhala na asi 
sto dvacet tisíc korun.  (hrr)

Dodávka
zůstala

na přejezdu
Svitávka - V sobotu 29. března 

došlo na železničním přejezdu ve 
Svitávce k nehodě. Řidič vozidla 
Peugeot Boxer vjel na koleje ve 
chvíli, kdy se již zvedaly závory 
avšak červené výstražné světlo na 
signalizačním zařízení ještě svíti-
lo. Závory šly vzápětí ihned dolů, 
a po trati se řítil rychlík. Pětadva-
cetiletý řidič ještě stihl z vozidla 
vyskočit a na strojvedoucího se 
snažil signalizovat, střetu vlaku 
s vozidlem však již nezabránil. 
Dechové zkoušky u strojvedoucí-
ho i mladého řidiče vyloučily po-
žití alkoholu před jízdou. Ani ve 
vlaku nebyl nikdo zraněn. (hrr)

Řidič naboural 
a ujel

Boskovice - V pátek 28. března 
projížděl jedenačtyřicetiletý řidič 
z Boskovic směrem na Knínice. 
Nedodržel však bezpečnou vzdá-
lenost a zezadu narazil do před 
ním jedoucího vozidla. To ho však 
neodradilo, vozidlo objel a pokra-
čoval v jízdě. Ujel však jen pár ki-
lometrů a s vozidlem Ford Focus 
havaroval do příkopy. Přivolaní 
policisté vzápětí zjistili příčinu 
jeho nekoordinované jízdy. De-
chová zkouška ukázala 2,61 pro-
mile alkoholu v krvi. Šofér i jeho 
stejně stará spolujezdkyně utrpěli 
lehká zranění. Řidič je podezřelý 
z trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky.  (hrr)

Někdo ukradl 
sazenice

Blansko - Skleník v Blansku si 
v noci z úterka na středu 27. břez-
na vyhlédl zatím neznámý nene-
chavec. Zřejmě se rozhodl připra-
vit se na jaro zásobami rostlin-
ných sazenic. Nejvíce ho zaujaly 
sazenice salátu, neboť jich pobral 
přes dvanáct set kusů. K tomu 
přibral stovku sazenic kedluben, 
sto padesát květináčů s maceška-
mi, přes sedmdesát rostlin aspará-
gusů a šedesát primulek. 

Firmě tak způsobil škodu za té-
měř osm tisíc korun. Jeho zahrád-
kářské zaujetí mu může v případě 
dopadení vynést za krádež až dva 
roky vězení.  (hrr)

Srážka tří aut 
blokovala 
dopravu

Lhota Rapotina - Sníh a kluz-
ká silnice v ranních hodinách ve 
středu 27. března zaskočily ně-
které řidiče. 

Blanenští dopravní policisté 
vyjížděli k nehodě hned tří vo-
zidel, která se stala mezi Lhotou 
Rapotinou a Doubravicí nad Svi-
tavou. Dvaadvacetiletý řidič audi 
tam v pravotočivé zatáčce dostal 
smyk a vyjel do protisměru, kde 
se střetl s protijedoucím osobním 
autem fi at, v němž za volantem 
seděl osmatřicetiletý řidič. 

Po nárazu bylo vozidlo fi at od-
hozeno na svodidla, a poté ještě 
narazilo do projíždějící dodávky 
Volkswagen Transportér. Při ne-
hodě nebyl nikdo zraněn, poli-
cisté nezjistili ani to, že by někdo 
z řidičů usedl za volant opilý. Na 
autech vznikla škoda za sto dva-
cet tisíc korun.  (hrr)

Linkový
autobus 

havaroval
Sloup - K havárii linkového au-

tobusu vyjížděli v úterý 26. břez-
na krátce před sedmou hodinou 
ranní dopravní policisté. Autobus 
jel ve směru od Ostrova u Maco-
chy směrem ke Sloupu. Jeho řidi-
či se udělalo nevolno, nezvládl ří-
zení a autobus vyjel vpravo mimo 
silnici, kde narazil do dopravní 
značky a skončil v příkopu. 

Při havárii nebyl nikdo z pat-
nácti cestujících zraněn, dvaa-
padesátiletého řidiče se však zá-
chranářům již nepodařilo zachrá-
nit a zemřel.  (hrr)

Narazil 
do stromu

Velké Opatovice - Nepozornost 
při řízení způsobila nehodu osob-
ního vozu audi na silnici vedoucí 
od Velkých Opatovic směrem na 
Jaroměřice. Pětadvacetiletý řidič 
tudy projížděl v pondělí 25. břez-
na v odpoledních hodinách, podle 
svých slov se podíval na srnce pa-
soucí se na poli u silnice a vyjel 
mimo komunikaci, kde havaroval 
do stromu. Řidič byl při nehodě 
lehce zraněn, dechová zkouška 
u něj byla negativní. Na vozidle 
vznikla škoda za asi pětadvacet 
tisíc korun.  (hrr)

Bral kabely
Boskovice - Elektrické pří-

vodní kabely, zemnící kabely se 
svorkami, ale také například cív-
ku svařovacího nerezového drá-
tu - to vše v hodnotě přesahující 
pětatřicet tisíc korun ukradl zatím 
neznámý pachatel z výrobní haly 
v Boskovicích. Jeden elektrický 
kabel dokonce strhl v hale ze stě-
ny. Po pachateli policisté pátrají, 
je totiž podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže.  (hrr)

Navrtal nádrže
Velké Opatovice - Ani plot 

kolem areálu neodradil zloděje 
od toho, aby se vydal krást naftu. 
Dostal se do fi remního areálu ve 
Velkých Opatovicích, kde navrtal 
nádrž zaparkovaného nakladače 
a odčerpal z ní sto padesát litrů 
nafty. Pak se vydal ještě k dalšímu 
zaparkovanému autu - Tatře 148, 
kde z nádrže vzal dalších třicet 
litrů motorové nafty. Celkem tak 
majitelům aut vznikla škoda za 
téměř patnáct tisíc korun.  (hrr) 

Opilý muž 
nadával matce
Boskovice - Sprostými a vul-

gárními nadávkami na svou čtyři-
asedmdesátiletou matku rozhodně 
nešetřil její o dvacet let mladší 
syn. Svoji zlobu si na ni začal 
vylévat v úterý 19. března kolem 
jedné hodiny odpoledne v jejich 
rodinném domě v Boskovicích. 
Vzhledem k tomu, že se muž ne-
chtěl uklidnit, vše nakonec museli 
řešit přivolaní policisté. Ti zjistili, 
že muž je opilý, v dechu měl 2,65 
promile. Nakonec tedy skončil 
v záchytné stanici.  (hrr)

Sníh způsobil
několik nehod
Blanensko a Boskovicko - Sně-

žení v pondělí 18. března kompli-
kovalo dopravu. První havárie se 
stala na silnici mezi Jedovnicemi 
a Křtinami. Devětasedmdesátiletý 
řidič Fordu Fusion tam jel příliš 
rychle, nezvládl řízení a vyjel ze 
silnice do příkopu. Utrpěl lehké 
zranění, na autě vznikla škoda za 
asi třicet tisíc korun. Další nehoda 
se pak stala před třináctou hodinou 
na silnici nedaleko Ludíkova. Ři-
dič linkového autobusu tam začal 
objíždět nákladní automobil, který 
nemohl na sněhu vyjet do kopce. 
Ve stejnou dobu však v protisměru 
jelo osobní auto značky Fiat Punto 
a došlo k čelnímu střetu. Při ne-
hodě nebyl nikdo zraněn, na vozi-
dlech vznikla škoda asi sedmdesát 
tisíc korun.  (hrr)

Marta Antonínová

Adamov - Díky digitálním 
fotoaparátům se dívání na svět 
právě jejich prostřednictvím sta-
lo koníčkem s velkým K. Ještě 
nedávno fotografové vystavovali 
své práce v rámci Salonu ada-
movských výtvarníků, ale před 
čtyřmi lety se osamostatnili. 

„Letos na Salonu adamovských 
fotografů předvedlo své práce 
dvanáct autorů. Na vernisáž při-
vedli svoje rodiny, přátele a zná-
mé, aby společně prožili podvečer 
věnovaný jejich oblíbenému ko-
níčku,“ řekla ředitelka MKS Ada-
mov Jitka Králíčková a dodala. 
„Každoročně oslovujeme někte-
rého ze známých fotografů, kteří 
se pak stávají „patrony“ salonu. 
Letos se této role ujal a výstavu 
uvedl adamovský farář Jiří Kaňa. 
I on má s fotografováním bohaté 
zkušenosti, ale jak sám řekl: fotil 
a fotí jen pro svou radost.“

 Vernisáže se zúčastnila také le-
tošní maturantka Adéla Grimová 
z Adamova, která vyniká v jiném 
oboru. Tím je zpěv. Adéla se zú-
častnila několika pěveckých sou-
těží a konkurzů, zahrála si v mu-
zikálu Oliver a Magická fl étna 
v Městském divadle Brno a pro 
vernisáž si připravila tři písně 
z muzikálů. Za svůj skvělý výkon 
si vysloužila velký potlesk.

„Většina fotografů zdůraz-
ňovala skutečnost, že jsou stále 
amatéři. Vystavené snímky vypo-
vídaly o jejich dalších koníčcích 

Pokračování ze str. 1
„Je totiž nepsaným pravidlem, 

že součástí této akce je vždy pokus 
o nový český rekord v netradiční 
disciplíně. Ani letošek nebude 
výjimkou. Bude to opět rekordní 
pokus konaný na počest veledu-
cha Kašpara Krásy Blanenského, 
který byl vášnivý turista a tak měl 
jistě taky všech pět P pohromadě. 
V bráně pivovaru budou od 11.30 
do 14 hodin opět umístěna dvě sčí-
tací místa, kterými budou účastní-
ci akce procházet. Započítán bude 
každý, kdo prokáže že má pět tu-
ristických P, tedy pět libovolných 
věcí, které jsou využitelné pro 
turistiku a začínají písmenem,“ 
přiblížil Jiří Kučera z blanenské 
radnice.

Jak vysvětlil jedná se například 
o pláštěnku, peníze, pas, pohorky, 
pohlednice, plánek či placačka. 
„Dalším nápadům na předměty vy-
užitelné pro turistiku s P na začátku 
se meze nekladou. Pro ty co často 
vyráží na túru se svým čtyřnohým 
miláčkem je započitatelný i pes. 
Naopak párek nebo pivo (či jiné 
pití) započitatelné nejsou, protože 
tyto dvě věci obdrží každý účast-
ník rekordu, jako obvykle, na místě 
ihned po svém započtení. Započi-
tatelný není ani turistův partner, 
neboť člověk přece není věc. Vý-
sledky rekordního pokusu budou 
vyhlášeny v rámci slavnostního 
zahájení sezóny,“ dodal Kučera.

Turis  cké pochody do
Pivovaru Černá Hora

Start z Blanska
8 – 10 hod. Zámek Blansko

Turistické trasy:
9 km – Hořice – Jedle – Černá 

Hora

12 km – Blansko zámek – Hoři-
ce – Jedle – Černá Hora

25 km – Blansko zámek – Bu-
kovec – Milonice – Újezd u Černé 
Hory – Lubě – Žernovník – Černá 
Hora

Pro ty, kteří se chtějí vydat po 
9 km dlouhé trase Hořice – Jed-
le – Černá Hora, zde bude opět 
možnost výjezdu na Hořice auto-
busem. Odjezdy autobusu v 8.30, 
9 a 9.30 hod. z parkoviště nad 
bowlingem.

Start z Boskovic
Odjezd autobusem v 9 hod. 

z parkoviště u restaurace Zlatá 
růže směr Hořice, Šebrov.

Pěší turistické trasy:
9 km – Hořice – Hořický hřbet 

– Jedle – Černá Hora
3 km – Šebrov – Hořický hřbet 

– Jedle – Černá Hora
Cyklotrasa:

25 km – Boskovice – Černá Ho-
ra–Boskovice

PROGRAM NA 
NÁDVOŘÍ PIVOVARU
11.30 – 14 hod. - Sčítání osob 

pro vytvoření rekordu, v průběhu 

celého odpoledne bude hrát kapela 
Prak, doprovodný program – pre-
zentace novinek v oblasti cestov-
ního ruchu na Blanensku a Bosko-
vicku, půjčovna vozítek Segway 
a skákacích bot, ukázky tance se 
psem.

14 hod. - Slavnostní zahájení 
turistické sezony.

15 hod. - Vyhlášení výsledků 
rekordního pokusu a ocenění nej-
originálnějších „Pěti P“, losování 
cen.

16 hod. - Rozvoz účastníků au-
tobusy na vlakové nádraží Rájec-
Jestřebí.

Turisté zahájí sezónu v Černé Hoře

a zálibách – přírodě, cestování 
a podobně. Fotografi e dvou vy-
stavujících žen připomenuly další 
téma. Tím je rodina a děti,“ dopl-
nila Jitka Králíčková

Mezi vystavujícími byl i v le-
tošním roce Petr Šedý. Na jedné 
z jeho fotografi í bylo drobným 
písmem poznačeno – vítězná fo-

tografi e. Dozvěděli jsme se, že 
Petr před několika dny převzal 
ocenění Fotograf roku 2012 – Fo-
tograf roku v oblasti příroda.

„Eduard Boháček, nejstarší 
účastník salonu, si kromě foto-
grafi í nazvaných Čtvero ročních 
období pro výstavu připravil 
zvláštnost. Je o něm známo, že 

každou akci – vlastivědný vý-
let pořádaný MKS Adamov, ale 
i soukromá putování pečlivě fotí. 
Tak vzniklo tlusté album zachy-
cující zajímavá místa, která jsme 
navštívili,“ upřesnila ředitelka 
MKS a připomenula, že v příštím 
roce oslaví salon fotografů své 
páté narozeniny.

Rekord. V roce 2010 se na nádvoří černohorského pivovaru sešel velký počet majitelů zámku.  Foto archiv

Petr Šedý. Každý autor měl při vernisáži možnost hovořit o svých fotografi ích, přiblížit posluchačům, proč a jak 
vznikly vystavované snímky.  Foto Marta Antonínová

Černá Hora - Milovníci piva 
na Blanensku a Boskovicku si 
v těchto dnech mohou vychutnat 
Zelený a Červený Krasličák, piva 
uvařená jihlavskými pivovarníky 
speciálně na Velikonoce. Hos-
podský je načepuje každé zvlášť 
nebo dohromady jako dvoubarev-
ný zeleno-červený Velikonoční 
Krasličák. 

„Zelený Krasličák je čtrnácti-

procentní zelené speciální pivo, 
které vyniká výraznou plností 
podpořenou mírně nasládlou chu-
tí a zakončenou jemnou hořkostí. 
Hospodští jej čepovali samostat-
ně zejména na Zelený čtvrtek. 
Červený Krasličák je desetipro-
centní středně prokvašené světlé 
výčepní pivo s výraznou hořkostí 
a chmelovou vůní,“ přiblížila dvě 
speciální piva tisková mluvčí Pi-

vovarů Lobkowicz Barbora Ka-
meníková. 

Dvoubarevný efekt Velikonoč-
ního Krasličáku vytváří přímo 
před očima hostů mistr výčepní. 
Aby byl výsledek stoprocentní, 
je nezbytné dodržovat několik 
zásad, zejména řádné vychlaze-
ní obou piv a pozvolné čepování 
vrchního červeného piva z malé 
výšky a slabým proudem.

V jihlavském pivovaru uvařili 
Velikonoční Krasličák již po čtvr-
té, jeho popularita mezi spotře-
biteli rok od roku roste. Speciál 
čepuje od 28. března až do vyčer-
pání zásob více než tisíc hospod 
po celé republice. Zhruba polovi-
na z nich je zapojena do progra-
mu Cesta pivních znalců – jejich 
seznam je publikován na www.
cestapivnichznalcu.cz.  (hrr)

Do hospod zamířil Velikonoční Krasličák
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Zámek Kř  ny nabízí:
SÁLY A SALONKY

Kongresový sál: 
- Divadelní uspořádání hlediště s 89 místy 
- Zabudovaná audio vizuální technika 
- Plynulá regulace osvětlení 
- Klima  zace 
Doporučujeme pro kongresy, konference, seminá-

ře školení, přednášky, výroční zasedání, promítání 
 Pronájem 6000,- Kč/den 

Společenský sál: 
- Variabilní uspořádání, dle požadavku klienta – ka-

pacita v koncertním uspořádání 150 osob 
Doporučujeme pro svatební a jiné slavnostní hos-

 ny, koncerty, rauty, výstavy…
 Pronájem 5000,- Kč/den 

Lovecký salonek: 
- Variabilní uspořádání dle potřeb hostů – do tabu-

le „U“ až 36 osob. 
- Původní historický restaurovaný strop a kachlová 

kamna 
 Pronájem 4000,- Kč/den 

Učebna (Opletalův salonek): 
- 16 PC pracovišť zapojených v sí   + plazmový tele-

vizor pro lektora 
- Původní historický restaurovaný strop a kachlová 

kamna 
- Variabilní uspořádání nábytku možné i bez počí-

tačů 
 Pronájem 4000,- Kč/den

Jednací salónky: 
- Tři malé jednací salonky na soukromá posezení 

a jednání v sekcích. 
- Pronájem dle dohody 
Ve všech místnostech je zabezpečeno bezdrátové 

wi-fi  spojení se sí   internet a je možné využít přenos-
nou projekční techniku. 

ZÁMECKÁ RESTAURACE
Nekuřácká restaurace s dětským koutkem otevře-

na denně 10 - 22 hodin. 
Ochutnejte speciality ze zvěřiny z okolních lesů. 
Točíme 12°LOBKOWICZ (na každý zámek patří 

kníže) a 11°KLÁŠTER (držitel zlatého poháru PIVEX 
2012) 

Nabízíme univerzitní vína ze Školního zemědělské-
ho podniku Žabčice. 

Můžete si také pochutnat na výborné kávě 
HAUSBRANDT Academia (100% arabica) v několika 
variacích. 

A nově jsou pro Vás k zapůjčení různé společenské 
hry (karty, kostky, fl aška....) 

POKOJE
Na zámku Kř  ny jsou pro Vás připraveny moderně 

vybavené dvoulůžkové pokoje s kvalitním nábytkem, 
vlastní sprchou a WC, LCD televizí, on line připojením 
na internet, výhledem na Chrám Panny Marie Kř  n-
ské nebo na okolní lesy a klidem pro relaxaci. 

Celková kapacita ubytování je maximálně 50 osob 
ve 23 dvoulůžkových pokojích s možnos   4 přistýlek.

Školní lesní podnik Masarykův les Kř  ny

v neděli
7. dubna 2013

Setkání všech, kteří 
mají 5P pohromadě!
aneb

Pivovarští
poutníci
přinesou
předmětů pětici!

vyrazí z Blanska a Boskovic
turistické pochody do Pivovaru Černá Hora

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

Zahájení turistické sezony 2013 v regionu Moravský kras a okolí

Start z Blanska

08:00–10:00 h Zámek Blansko

Trasy 

9 km – Hořice –
 Jedle – Černá Hora

12 km – Blansko zámek – Hořice –
 Jedle – Černá Hora

25 km –  Blansko zámek – Bukovec  – Milonice – Újezd u Černé Hory – Lubě – 

Žernovník – Černá Hora

Pro pěš í tra
su 9 km odjezd autobusů na Hořice z parkoviště u

 bowlingu v 08:30, 

09:00 a 09:30 h

Start z Boskovic

Odjezd autobusem v 09:00 h z parkoviště u res taurace Zlatá 

růže směr Hořice, Šebrov.

turist ické trasy 

9 km – Hořice –
 Hořický hřbet  - 

Jedle – Černá Hora

13 km – Šebrov - Hořice –
 Hořický hřbet  - 

Jedle – Černá Hora

cyklot rasa

25 km – Boskovice – Černá Hora – Boskovice

Program na nádvoří pivovaru

11:30–14:00 h – sčítání osob pro vytvoření rekordu 

„Nejvíce lidí, kteří mají 5P pohromadě“ (tj. 
všichni, kteří m

ají u sebe 5 věc í, 

které js
ou využitelné pro turist iku a začínají na písmeno P - např. pláštěnka, 

peníze, pas, pohorky, placačka pohlednice, plánek trasy  či m
ěs ta, pokrývka hlavy 

či těla
, pytel spací atd.) 

- v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak

-  doprovodný program – prezentace novinek v oblasti ces 
tovního ruchu na 

Blanensku a  Boskovicku

- půjčovna vozítek Segway a skákacích bot 

- ukázka tance se p
sem

14:00 h  Slavnostní zahájení turist ické sezony

15:00 h vyhlášení rekordu

16:00 h rozvoz účastníků autobusy  na vlakové nádraží Rájec -Jes 
třebí

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

www.blansko.cz

www.pivovarcernahora.cz

www.regionboskovicko.cz

www.boskovice.cz

www.blanensko.cz      

Amundsen cup zná vítěze
Pokračování ze str. 1
Jak jsme se dozvěděli, mezi 

nové ingredience patří například 
peprmintový, okurkový, kaštano-
vý, bazalkový, jasmínový nebo 
vanilkový sirup. Nejnovější trend 
hlásá - méně alkoholu, více vari-
ant chutí.

Po soutěži následovalo oddech-
nutí. K vidění byla free stylová 

šou jednoho z dřívějších účastní-
ků soutěže, představily se i roz-
tleskávačky. Vyvrcholením bylo 
samozřejmě udílení cen vítězům 
v jednotlivých kategoriích. Celko-
vé vítězství si z Blanska odnesla 
Michaela Šmídová z Integrované 
střední školy ze Slavkova u Brna. 
„Je to úplně úžasné! Připravovala 
jsem se s paní docentkou Martinou 

Kocmanovou z naší školy a dala 
jsem do toho všechno. Škola nám 
připravila ideální podmínky, ale 
že vyhraji, to jsem tedy nečeka-
la. Mám z toho hroznou radost,“ 
podělila se o dojmy vítězka, jejíž 
drink nesl jméno Maorin. Druhé 
místo si odnesla Markéta Čadí-
ková ze stejné školy a třetí pozici 
získal Daniel Šipák z Třebíče.

 3x foto Marta Antonínová 3x foto Marta Antonínová
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Pro Mirka Kubeše jsou jeskyně 
celoživotním koníčkem

Marta Antonínová

Moravský kras - Každým ro-
kem začíná jaro velký úklidem, 
kterého se účastní stovky dobro-
volníků – úklidem Moravského 
krasu. Tato akce má dlouhou his-
torii a mnozí si už ani nepamatují, 
jak vlastně vznikla. Nejdříve se 
do úklidu pouštěli ti, kterým kras 
přirostl nejvíce k srdci, zejmé-
na jeskyňáři. Patří k nim i Miro-
slav Kubeš. Až letos vyrazíte na 
Den země, určitě se s ním někde 
v Křtinském údolí setkáte, pomá-
há uklízet kras každým rokem už 
celá desetiletí. Bez něj se to prostě 
neobejde.

Miroslav Kubeš loni oslavil 
sedmdesátku. I když se narodil 
v Českých Budějovicích, jeho ta-
tínek, také velmi aktivní jeskynář, 
pocházel z Babic, kam se rodina 
později vrátila. Poprvé prý vstou-
pil do jeskyně pod dohledem tatín-
ka, když mu bylo pět let. Od mládí 
se věnoval sportu, lákalo ho kolo, 
měl rád horolezectví. Ale díky 
tatínkovi ho to táhlo i do jesky-
ní. Společně začali bádat na Býčí 
skále. Později založili skupinu, 
která se věnovala průzkumu střed-
ní části Moravského krasu, zvláště 
pak objasňování toku podzemního 
Křtinského potoka, podle kterého 
také dostala speleologická skupi-
na své jméno. Dnes má skupina 
asi čtyřicet lidí a Mirek Kubeš je 
jejím nestorem a také předsedou. 

Svou ženu Svatavu poznal, kde 
jinde, než v podzemí. Dělala dlou-
há léta jednatelku skupiny a také 
ona se každoročně na úklidu krasu 
podílí. Jejich dcera Svatava Kube-
šová je odbornou pracovnicí ústa-
vu botaniky a zoologie brněnské 
Přírodovědecké fakulty. Takže lás-
ku k přírodě po rodičích podědila.

„Mirek Kubeš je jedním z po-
sledních, kteří ještě pamatují sta-

rou gardu jeskyňářů kolem Bur-
gharda, Bočka a dalších legend. 
Často na ty dávné doby vzpomí-
ná,“ říká člen speleologické sku-
piny Zdeněk Farlík a dodává, že 
Mirek dodnes věnuje speleologii 
každý víkend, kdy do Křtin při-
jíždí z Brna. I když už přímo do 
podzemí nechodí, při práci pomá-
há na povrchu, drží nad mladšími 
kolegy pevnou ruku a celá skupina 
díky jemu dobře funguje. Mirek 
pomáhá svými radami a zkuše-
nostmi. 

„Znám se s Mirkem už dlouhé 
roky. Potkali jsme se poprvé asi 
před padesáti lety. Jako malý kluk 

jsem s ostatními chodil načerno 
do jeskyní. Speleologové to zjisti-
li a když si uvědomili, že s námi 
nic nenadělají, usoudili, že bude 
lepší, když nás přitáhnou k aktivní 
práci. Tak vznikla ve Křtinách při 
základní škole speleologická sku-
pina, kterou vedl právě Mirek Ku-
beš. Ze začátku jsme dělali různé 
lotroviny, ale pro několik z nás se 
z jeskyní stal celoživotní koníček, 
kterému jsme věnovali a věnujeme 
dodnes svůj volný čas. Mirek nám 
předával své zkušenosti. Společně 
s dalšími nás bral na zájezdy za 
jeskyněmi například na Sloven-
sko, díky jemu jsme se podívali 

i na místa, kam ostatní nemohli,“ 
vzpomíná Zdeněk Farlík, pro ně-
hož a další členy Křtinské skupiny 
je Miroslav Kubeš dobrým kama-
rádem a především jeskyňářem 
tělem i duší. 

Na závěr ještě citát z článku, 
jehož autorem je otec Mirka Ku-
beše: ...Za naší prací skrývá se ne-
jedno hrdinství, nehledě na velké 
úsilí početné skupiny jeskyňářů 
– speleologů, kteří mnohdy s na-
sazením života snažili se objasnit 
skryté tajemství přírody a jejích 
podzemních krás. Každému z nich 
je odměnou skutečnost, že mezi 
prvními spatřil tento div...

Být vlastencem za války nebylo lehké ani v lese
P artyzánská brigáda Jana 

Žižky - dříve skupina, 
operovala nejdříve v mís-

tě leteckého výsadku na Sloven-
sku. Ten byl realizován ve dvou 
termínech. Dne 21. 8. 1944 a 31. 
8. 1944. Velitelem byl Ján Uši-
ak a náčelníkem štábu byl D. B. 
Murzin. Operačním prostorem 
nevelkého výsadku bylo okolí 
Žiliny. 

Už 6. září obdržela skupina ra-
diový rozkaz k přesunu výsadku 
na území Moravy. I přesto, že se 
několikráte o přechod hranice po-
kusili, nedařilo se. Až dne 29. září 
1944 se oddíl uchytil v Kněhyni 
a pak v chatě na Martiňáku, tedy 
na moravské straně Beskyd. Zde je 
třeba jen připomenout, že přechod 
měl napomoci v době vypuknutí 
Slovenského národního povstání 
i k jeho rozšíření na Moravu. 

Počet partyzánů a jejich po-

mocníků z různých oborů rychle 
narůstal. Pro německá Jagdko-
manda se partyzáni stávali tvr-
dým a nesmlouvavým protivní-
kem. Důležité bylo, že nacistická 
mašinérie zde musela držet silná 
vojska, která nemohla být na 
frontě. Novým fenoménem, kte-
rému museli partyzáni namáhavě 
vzdorovat byla zrada a četnost 
konfi dentů. Němci je získáva-
li z řad zajatců nejen za výmě-
nu života, ale i za peníze či jiné 
výhody pro tyto Jidášovi syny. 
K těmto patřili například Jašek, 
Hoffman a jiní. Velkou velitel-
skou ztrátou bylo nejdříve zra-
nění velitele Jána Ušiaka, ke kte-
rému došlo v náhodné přestřelce 
s protipartyzánským pátracím 
německým oddílem. Zraněný 
velitel se uchýlil do chalupy O. 
Machandra (byl popraven) avšak 
již následujícího dne byl opět 

zradou vypátrán. Před zatčením 
měl silnou horečku z trojnásob-
ných střelných zranění. Když byl 
dům Němci obklíčen. Zastřelil se. 
Bylo to 3. listopadu 1944.

K. H. Frank - německý státní 
ministr pro Čechy a Moravu záhy 
poté nařídil protipartyzánskou 
vojenskou akci nazvanou Tetřev. 
Byla to bojová operace s cílem 
paralyzovat partyzánskou činnost. 
Nařídil veřejné popravy zajatců, 
pomocníků partyzánů či vyšetřo-
vaných. Popravám museli přihlí-
žet mnohdy četníky shromáždění 
občané beskydských obcí s cílem 
zastrašit je a odradit od pomoci 
partyzánům. Přesto nebyla akce 
Tetřev dostatečně účinná a boj par-
tyzánů i po jejím ukončení dnem 
22. listopadu 1944, pokračoval i 
v Hostýnských horách. Mezi po-
pravenými odbojáři byli i tamní 
hajní, kteří znalostí hornatého te-

rénu a umístěním hájenek byli ne-
pochybně předurčeni, aby se stali 
vydatnými pomocníky bojujícím 
partyzánům. 

V jejich řadách byl do odboje 
zapojen i Josef Urbánek, který se 
narodil ve Vizovicích. Pracoval 
jako adjunkt - pomocník zdejší 
lesní správy v okolních lesích. I on 
nepochybně splnil svou vlastenec-
kou povinnost v rozpětí od listopa-
du 1944 do osvobození naší vlasti 
Rudou armádou, když byl důleži-
tým pomocníkem partyzánů. 

V těchto dnech se 10. března 
dožil významného životního jubi-
lea. Celý život pracoval v lesích až 
do zaslouženého odchodu do dů-
chodu. Dnes žije v Rájci – Jestřebí 
v rodinném domku. K jeho deva-
desátinám mu písemně blahopřál 
ministr obrany v zastoupení a také 
zástupce Československé obce 
legionářské a ČSBS z Brna. Vá-

lečný veterán si nepochybně dále 
zaslouží pevné zdraví. Do dalších 
let nechť ho provází stálý životní 
optimismus, se kterým dodnes sle-
duje společenské dění. Být vlas-
tencem v době války a pracovat 
navíc v lesní správě bylo dvojná-
sobně těžké! V partyzánské brigá-
dě bojovalo na 1 400 příslušníků. 
Partyzánská brigáda J. Žižky byla 
největší a nejvýznamnější jed-
notkou v tehdejším protektorátu, 
která se nacistickému Německu 
postavila se zbraní v ruce a která 
nebyla poražena. Za vlast padlo, 
bylo popraveno či bylo umučeno 
474 partyzánů nebo jejich pomoc-
níků. V jejich řadách bojovali par-
tyzáni 20 národností. Mezi nimi 
byli Gruzínci, Poláci, Bělorusové 
a další. Dnes na místech bojů „po-
tkáváme“ jen skromné pomníčky 
připomínající tuto těžkou dobu 
našich národních dějin.  (jax)

Studenti z Letovic uspěli v národní 
přehlídce Enersol 2013

Jeskyňář. Miroslav Kubeš (uprostřed) si svůj život bez jeskyní ani představit neumí. Kolegové bez rozdílu 
věku si váží jeho znalos   a zkušenos   a cení si ho jako dobrého kamaráda.  Foto Zdeněk Farlík

Radim Hruška

Letovice - Studenti letovic-
ké Masarykovy střední školy se 
neztratili ani v republikové kon-
kurenci. Jako členi týmu Jihomo-
ravského kraje získali třetí místo 
na 9. celostátní konferenci a pře-
hlídce prací Enersol 2013, která se 
konala v Chebu. První místo si od-
vezl kraj Vysočina a druhý skončil 
Středočeský kraj. Cílem projektu 
je propagace a vzdělávání v oblas-
tech jako jsou alternativní energie, 
energetické úspory a snižování 
emisí v dopravě.

Mezi dvěma sty účastníky z celé 
České republiky byli nejen studenti 
a učitelé, ale také členové asociace 
Enersol, porotci, hosté a zástupci 
města Cheb. Přehlídky se zúčast-

nilo jedenáct krajů. Jihomoravský 
kraj reprezentoval Filip Ryšavý ze 
SOŠ a SOU Znojmo, Matěj Gryc 
ze SPŠ elektrotechnické a infor-
mačních technologií Brno, Radek 
Dočkal ze SŠ dopravy, obcho-
du a služeb Moravský Krumlov 
a žáci z Masarykovy střední školy 
Letovice. Mirek Odvárka skládal 
odborný test s jedinou chybou 
a jeho výsledky pomohly k zisku 
druhého místa v testech. Dana 
Renzová představila přítomným 
putovní pohár, zhotovený z kera-
mické hlíny a plaketu Ing. Hero-
dese. Za své vystoupení získala 
plný počet bodů, sklidila pochvalu 
poroty a bouřlivý potlesk v napl-
něném sále. Kamil Šamonil pre-
zentoval projekt Hlubinný vrt pro 
tepelné čerpadlo na Skalním mlý-

ně v Moravském Krasu, ve kterém 
poukázal na administrativní pro-
ces povolování takovéto stavby. 
Vzhledem k ojedinělosti tématu 
sklidil pochvalu od poroty. 

„Podařilo se nám zviditelnit 
Letovice na republikové úrovni. 
Udělali jsme obrovskou prezenta-
ci nejen Jihomoravského kraje, ale 
i našeho regionu a školy. Krajská 
vzdělávací střediska jsou většinou 
ve velkých městech. Jediné Leto-
vice je menší město. Náš výsledek 
proto považuji za obrovský úspěch 
a myslím si, že i Jihomoravský 
kraj jako zřizovatel by měl brát 
ohled na to, že takto malá škola 
v menším městě se dokáže prosa-
dit v celonárodní konkurenci. Že 
dokážeme držet krok například 
s brněnskými školami, které mají 

daleko lepší pozici,“ uvedl jeden 
z členů týmu Jihomoravského kra-
je Mirek Odvárka. 

V mezinárodním kole budou 
Letovičtí součástí týmu České re-
publiky. Část studentů bude pre-
zentovat svými pracemi a část bude 
skládat poměrně rozsáhlý a obtížný 
test týkající se životního prostředí 
a jeho ochrany. Dana Renzová si 
svým vynikajícím výkonem zajis-
tila postup do mezinárodního kola 
v kategorii Enersol a popularizace. 
Kamil Šamonil je členem repre-
zentačního týmu České republiky, 
jehož barvy bude hájit v hlavní 
kategorii na mezinárodní přehlídce 
ve dnech 18. - 19. dubna v Tábo-
ře. Této přehlídky se dále účastní 
družstva ze Slovenska, Polska, Ně-
mecka, Rakouska a Slovinska.

Doubravičtí se chystali
na velikonoční svátky

Doubravice nad Svitavou - V pořadí už čtvrtý velikonoční jarmark 
připravili na neděli 24. března  doubravičtí členové místní organizace Čer-
veného kříže. Jarmark zahájily svým vystoupením děti z mateřské školy, 
odpolední část děti ze základní školy. Na jarmarku byly k vidění výsledky 
práce mnoha šikovných rukou, samozřejmě s velikonoční tématikou a na-
vazující na tradice. Zájemci si mohli prohlédnout a také zakoupit pletené 
pomlázky, košíkářské zboží, kraslice malované i drátkované, keramiku, 
domácí perníčky. Byla připravena i dílnička pro děti.  (ama)

Tradice. Vajíčka zdobená nejrůznějšími technikami byla k vidění na 
doubravickém jarmarku. Někteří tvůrci dali návštěvníkům i možnost 
podívat se, jak se co dělá.  Foto Eva Sáňková

Z  P. T  P
Na Velikoční Bílou sobotu zemřel ve 

věku 87 let P. Tomáš Prnka. Legendár-
ní kněz téměř čtyřicet let spojil svůj život 
s křtinskou farností. Měl drtivou zásluhu na 
opravách a rekonstrukcích tamního poutní-
ho chrámu Jména Panny Marie, podílel se 
na tvorbě unikátní zvonohry. Rodák z Uhřic 
na Hodonínsku tam začal působit v prosinci 
roku 1973. V posledních letech žil na faře 
ve výsluze, ale ještě minulý pátek v chrámu 
sloužil svoji poslední mši. 

Rozloučení s Tomášem Prnkou je pláno-
vané na sobotu 6. dubna ve 14 hodin ve křtinském chrámu.

 Čest jeho památce

Letovické pobavil Vlasta Redl

Koncert. Letovický kulturní dům patřil ve středu 20. března koncertu 
populárního písničkáře Vlasty Redla s kapelou. Po koncertě zbyl čas 
i na setkání s fanoušky. (viz foto)  Foto Jaroslav Oldřich

Na náměstí je 
půjčovna kol

Boskovice - Ve dvorním traktu 
boskovické radnice na Masaryko-
vě náměstí nově funguje turistická 
úschovna zavazadel a kol. Bosko-
vičtí už obdrželi dotaci na vybavení 
úschovny od Nadace ČEZ ve výši 
248 tisíc korun, město pak přidalo 
dalších čtyřiačtyřicet tisíc z vlast-
ní pokladny. Slavnostní otevření 
se uskutečnilo v pondělí 1. dubna. 
Provoz úschovny budou koordino-
vat pracovníci informačního stře-
diska. Cena za odložení zavazadla 
je navržena na deset korun za každý 
započatý den, cena za úschovu kola 
je pak dvacet korun za každý zapo-
čatý den. Úschovna bude v provo-
zu od dubna do konce září. Otevíra-
cí hodiny jsou totožné z městským 
informačním střediskem. Kapacita 
je třicet uzamykatelných skříněk 
na zavazadla a patnáct uzamykatel-
ných stání pro kola.  (hrr)



V Suchém přivítali jaro
Za mrazivého, ale slunečného, možná by se 
dalo říci téměř zimního počasí, se sešli lidé na 
náměs  čku v Suchém. Tradiční vítání jara a Ve-
likonoc tam proběhlo v neděli 24. března. I le-
tos si chtěl pro štěs  , každý zavěsit malované 
vajíčko na opentlenou břízku a přeměnit ji tak 
v pohádkový strom zvaný vajíčkovník. Největší 
radost měly dě  . Ty z mateřské školy vystoupi-
ly v krátkém programu, odměněny potleskem 
a pomlázkovými balíčky. Za přísného dozoru 
místních dobrovolných hasičů jejich mladší ko-
legové podpálili Moranu, aby už konečně přivo-
lali jaro. Tak se spolu s nimi na ně budeme těšit. 
 Vladimír Ševčík
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Ve Valchově otevřou zajímavou 
hernu technických souvislostí

Boskovice - Žáci boskovické 
střední školy v mezioborovém 
projektu Mléko je zdravé a ještě 
nestonalo navázali na dva projek-
ty, které na škole proběhly v mi-
nulých letech pod názvy Husa 
a Prase.

Tato netradiční forma výuky 
zapojila do projektu žáky všech 
oborů, které se na střední škole vy-
učují a prověřila jejich schopnosti, 
dovednosti a vzájemnou spoluprá-
ci při plnění praktických úkolů.
Žáci ověřili základní složení a sen-

zorické vlastnosti různých druhů 
mlék. Připravili a nabídli k degus-
taci chutné mléčné výrobky. Eko-
nomicky zhodnotili nejen jejich 
výrobu, ale i náklady na produkci 
1 litru kravského mléka. Vše se 
řádně zdokumentovalo a žáci vě-

novali úsilí i patřičné propagaci 
akce.

Projekt vyvrcholil 26. března 
a zapojili se do něj žáci oboru ag-
ropodnikání, hotelnictví, kuchař 
a číšník, informační technologie 
a veterinární prevence.  (hrr)

Radim Hruška

Valchov - Hrou k tvořivé-
mu myšlení, takovým heslem se 
řídí ve Valchově. Výsledkem je, 
že v sobotu 13. dubna otevřou 
v tamním obecním úřadě novou 
hernu technických souvislostí pro 
všechny, kteří mají zájem o vědu 
a techniku. 

„Ve spolupráci s valchovským 
občanem a profesorem VUT Pav-
lem Ošmerou jsme připravili na 
místním obecním úřadě prostor, 
kde si mohou malí i velcí vy-
zkoušet různé technické pokusy 
a pochopit tak principy například 
běžně používaných přístrojů, 
proč drží pohromadě oblouková 
vazba, jak funguje statická elek-
třina, kde všude používáte fyziku, 
chemii, prostě vědu, aniž byste si 
to uvědomovali. U každého prin-
cipu se příchozí také dozvědí, kde 
je prakticky využit, jestli při stav-
bě dopravních mostů nebo třeba 
ke stabilizaci polohy letadel,“ 

 Ilustrační foto archiv Ilustrační foto archiv

uvedla starostka Valchova Jindra 
Brožová.

Herna bude uspořádána do tří 
úrovní. V první budou hlavním 
tématem jednoduché jevy, které si 
zájemci sami vyzkouší na vlastní 

kůži, a potom lehce zopakují doma 
za použití běžně dostupných věcí. 
V druhé části už půjde o složitější 
konstrukce, které už jdou doma 
vyrobit hůře, ale v herně budou 
volně k dispozici k vyzkoušení. 

Třetí část se bude zabývat demon-
stracemi komplikovanějších prin-
cipů odborníkem.

„Herna bude otevírána v různých 
intervalech, do budoucna pravidel-
ných. Součástí bude také spoluprá-
ce s Technickým muzeem Brno 
a přednášky renomovaných od-
borníků ve svém oboru, například 
profesora Miloslava Druckmüllera, 
odborníka na matematické zpraco-
vání fotografi í zatmění slunce a ji-
ných vesmírných jevů, které budou 
pojaty populárním způsobem pro 
širokou veřejnost. Otevřeno bude 
i pro děti z mateřských škol, zá-
kladních škol či zájmových krouž-
ků,“ doplnila Brožová.

Myšlenka vznikla společným 
nápadem valchovské starostky, 
která již dříve chtěla podpořit 
technické myšlení a zájem o vědu 
dětí a mládeže a profesora Ošme-
ry, který dá k dispozici svoji celo-
životní sbírku technických zajíma-
vostí a bude některé pokusy sám 
demonstrovat.

Pokračování ze str. 1
Běžci proběhnou celou délku 

Pilského údolí a modrou turistic-
kou značku budou kopírovat i při 
pravotočivé odbočce směrem 
k městu. Samotný název závodu 
odkazuje na legendárního autora 
slova Boskovice a středověkého 
ptáčníka připomene také úsek ve-
doucí Velenovou ulicí. 

Poslední stovky metrů Běhu za 
sedmizubým hřebenem si proběh-
nou i závodníci s menšími ambi-
cemi, přihlášení na zámecký běh 
dlouhý 3 kilometry. Kratší ze zá-
vodních běhů pořadatelé pro letoš-

ní ročník ještě zkrátili a trať umís-
tili do historického jádra města.

Rezidence, skleník, židovské 
město, takovou kulisu si běžci 
užijí. Potrápí je snad krátký vý-
běh k boskovickému zámku. Od 
zámeckého parku však čeká jen 
rovinka či mírné klesání, a tak jej 
zvládnou i ti, kteří se v nepříliš 
jarním počasí zdráhají trénovat. 
Zámecký běh zvládne každý, 
i s minimální kondicí.

Zato delšího z boskovických 
závodů se nemůžou dočkat účast-
níci přípravného projektu Trénuj 
s námi 2013, kteří své tříměsíční 

úsilí směřují do dvanáct a půl kilo-
metrů dlouhého běhu. Snaha se za-
číná vyplácet. „Po zimním lenoše-
ní mě na několikakilometrové trati 
proháněl můj psí kamarád. Nyní 
se naše běžecké síly vyrovnávají,“ 
směje se po dvou měsících trénin-
ku účastník projektu Roman Mar-
kel. „A na co se teď těším nejvíc? 
Hlavně na prvomájové fi nále.“

Absolventi Trénuj s námi své 
startovní číslo dostanou automa-
ticky, ostatní zájemci o pokoření 
Sedmizubého hřebene se však 
musí řádně zaregistrovat. Nejjed-
nodušší způsob je vyplnění při-

hlášky na internetu, na stránkách 
závodu www.sportujsnami.cz jsou 
k dispozici také propozice a další 
informace. 

Startovné můžou běžci vyřídit 
a zaplatit také na informačních 
střediscích v Boskovicích a Blan-
sku. Výše poplatku záleží na ob-
sahu startovního balíčku: bude 
v něm tričko, nebo si vyberou 
variantu bez ofi ciálního trička? 
Rozhodnout se musí do 15. dub-
na, pak je startovné automatic-
ky bez něj, pokud však nebudou 
i všechna startovní čísla vyproda-
ná.  Hana Trnečková

Registrace na Běh za sedmizubým hřebenem...

Radim Hruška

Boskovicko - Blanenští a jiho-
moravští policisté uzavřeli neob-
vyklý případ. Muž z Boskovicka 
totiž našel v roce 2010 doslova 
poklad. Hliněný džbán s mincemi 
neodevzdal, ale naopak ho pro-
dal.

„Koncem července objevil de-
větatřicetiletý muž z Boskovicka 
v listnatém lese mezi Boskovi-
cemi a Újezdem hliněný džbán 
s torzem tkaniny, který byl plný 
stříbrných mincí. Nádoba nadi-
tá mincemi, kterou v poměrně 
malé hloubce pod kameny v blíže 

nezjištěné době ukryl neznámý 
majitel, vážila přes sedm kilo. 
Šťastný nálezce, který se hledání 
pokladů věnuje ve svém volném 
čase, si nález z lesa odnesl, ale 
svou povinnost jej odevzdat už 
nesplnil,“ uvedla jihomoravská 
policejní mluvčí Petra Vedrová. 

Džbán z pálené hlíny ukrý-
val různé druhy stříbrných mincí 
z období druhé poloviny patnácté-
ho až první poloviny sedmnáctého 
století. Byly mezi nimi například 
tolary, krejcary, pražské groše, 
uherské denáry, polské mince či 
několik malých penízů z období 
vlády Vladislava Jagellonského. 

Podle vyjádření znalců přesahuje 
celková hodnota pokladu milion 
korun sběratelské hodnoty, jeho 
historická hodnota je však mno-
honásobně vyšší. Jedná se o zcela 
unikátní nález, který se za posled-
ních několik desítek let na našem 
území podařilo objevit. Značné 
hodnoty pokladu si přitom byl 
dobře vědom i jeho nálezce, pro-
tože část mincí včetně hliněného 
džbánu prodal sběrateli z Brněn-
ska za 850 tisíc korun.

„Kriminalisté do případu vstou-
pili na podzim loňského roku, kdy 
na základě anonymního oznáme-
ní zahájili úkony trestního řízení. 

V rámci šetření případu se násled-
ně podařilo zajistit přes dva tisíce 
stříbrných mincí i džbán z pálené 
hlíny v hodnotě asi 300 tisíc ko-
run, zbylé mince se překupníkovi 
z Brněnska už podařilo rozprodat 
zatím nezjištěným kupcům. Kri-
minalisté jej obvinili z přečinu po-
dílnictví,“ doplnila Vedrová. 

Nálezce, kterému poklad nako-
nec příliš štěstí nepřinesl, si vy-
sloužil obvinění z přečinu zatajení 
věci. Protože přisvojením cizí věci 
získal značný prospěch, hrozí mu 
trest odnětí svobody až na pět let, 
stejně jako sběrateli obviněnému 
z podílnictví. 

Projekt mléko na VASS Hybešova Boskovice

Děti budou ještě víc 
sportovat s námi

Boskovice - Co otráví 
radost z běhání? Školní 
tělocvik, zní nejčastější 
odpověď. Malinké děti 
bývají neposedné, po-
řád by utíkaly, skáka-
ly, neustále se pohy-
bovaly. S nástupem do 
školy se však cosi mění 
a co pololetí, to obvykle 
větší odpor k šestnáctistov-
ce na oválu, maturanti možná 
„běh“ berou jako sprosté slovo. 
Tým z občanského sdružení Sportuj 
s námi chce pověst běhání vylepšit a běh na čas 
ukázat i z lepší stránky. Pořádáním závodů a nově i projektem Děti 
sportují s námi.

Projekt navazuje na dětské závody v rámci Boskovických běhů, kte-
rými odstartuje. Za vzor si však bere také přípravu pro dospělé Tré-
nuj s námi a jednou z částí etap bude série pravidelných tréninků ve 
skupině. Model pro dospělé běžce funguje, jeden z účastníků Trénuj 
s námi Roman Markel říká: „Celou školní docházku jsem běhání doslo-
va nenáviděl. Zato v Trénuj jsem byl k běžeckému pohybu motivován 
nenásilnou a docela zábavnou formou.“ Běhá už druhý rok a nadšeně 
mluví i o půlmaratónu.

Nenásilně a zábavně, takovou taktiku volí i projekt Děti sportují 
s námi. A zatímco závody mají kategorie i pro školáky do patnácti let, 
dětská příprava se otevře výhradně malým běžcům z mateřských ško-
lek. „Pravidelné sportovní aktivity potrvají od září až do června a bu-
dou se pořádat několikrát do týdne,“ popisuje Petr Bartošek ze Sportuj 
s námi. Záštitu převzali jak pořadatelé Běhu za sedmizubým hřebenem, 
tak také kolektiv boskovické pedagogické školy, který dětské tréninky 
povedou.

Dětské přípravě však budou předcházet závody v Boskovicích a po-
prvé také v Blansku. „O boskovické dětské běhy bývá každoročně vel-
ký zájem, a proto jsme se rozhodli zařadit tři závody do doprovodného 
programu Půlmaratónu Moravským krasem, který se poběží posled-
ního srpna,“ vysvětluje Bartošek. „Děti si mohou vyzkoušet závodní 
atmosféru a také dostanou startovní balíček. Rodiče v přihlášce můžou 
zaškrtnout, zda chtějí pro své ratolesti startovní triko. Tričko jsme na-
vrhovali speciálně pro projekt Děti sportují s námi, vybrali jsme vese-
lou barvu a nechybí na něm logo projektu,“ podotýká ředitel závodů. 

Registrace na prvomájové dětské běhy v Boskovicích a srpno-
vé v Blansku probíhá na ofi ciálních internetových stránkách závodů 
www.sportujsnami.cz.   Hana Trnečková

Z  

Petrovice uspěly v soutěži 
internetových stránek

Petrovice, kraj - Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2013 již zná své 
vítěze. V soutěži se neztratil ani náš region. V kategorii webových strá-
nek obcí totiž zvítězily Petrovice, těsně za nimi se umístila stejně jako 
loni webová stránka obce Vranovice a na třetím místě webová stránka 
obce Sloup. V kategorii Elektronická služba se na třetím místě umís-
tily dvě elektronické služby, a sice Jedovnice s videožurnálem on-line 
a Sloup v Moravském Krase se službou Přečíst nahlas. (hrr, zpr)

Pomlázka pro potěšení
Velikonoce jsou svátky jara, víry a tradic. Tak by se daly popsat. Věřící 

si připomínají cestu Ježíše Krista a jeho vzkříšení. V křesťanských církvích 
se Velikonoce slaví po prvním jarním úplňku. V letošním roce tyto svátky 
připadly na konec března, kdy se zima ještě snaží ukázat svoji nevlídnou 
tvář. Přesto stále platí, že jaro bývá nejhezčím a nejpříjemnějším ročním 
obdobím, kdy se vše po zimě probouzí. První svátky v roce přinášejí vůni 
života.

Právě v tomto čase členové Nového sdružení zdravotně postižených 
v Letovicích pořádají pro pacienty letovické nemocnice Milosrdných bratří 
a seniory v CSSL oblíbené předvelikonoční návštěvy se zpěvem, povídáním 
a pomlázkou. Ředitelka nemocnice MUDr. Královcová společně s námi 
každoročně tuto charitativní návštěvu dlouhodobě léčených pacientů or-
ganizuje a připravuje. Osobně se dění zúčastňuje. Náš pěvecký soubor za 
hudebního doprovodu pana Mifky zpíval velikonoční koledy a veselé pís-
ničky. Muži vyzbrojeni pomlázkami plnili svoje poslání. Pacienti od nás 
zaslouženě obdrželi pěkná perníková vejce. Byli tímto dárkem mile pře-
kvapeni a někteří si s námi dokonce s radostí zazpívali. 

Druhou předvelikonoční návštěvu jsme připravili v CSSL pro seniory 
tohoto domova. Zde s námi  zábavné hudební odpoledne chystali přísluš-
ní sociální pracovníci. Klientům tohoto zařízení jsme připomněli příchod 
jarních svátků veselým pásmem písniček, básniček a zábavným povídáním. 
Pořad uváděl pan Lukeš . Pěvecký sbor svým vystoupením přispěl k dobré 
náladě přítomných. Odměnou pro účinkující byla dobrá nálada všech po-
sluchačů, odvážnější si  s námi rádi zvesela zanotovali.

Poděkování patří všem zúčastněným a organizátorům této záslužné ak-
tivity, kterou organizujeme pro potěšení starší generace a zdravotně zne-
výhodněných spoluobčanů.  Borek 
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Za vzděláním společně
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.09/04.0008

Závěrečný workshop projektu Za vzděláním společně, který proběhl dne 21.3. 2013 v pro-
storách ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, byl jednou z posledních aktivit v rámci projektu. 
Proběhl za účasti pracovníků realizačního týmu, rodičovské veřejnosti a školské odborné 
veřejnosti. Cílem a náplní workshopu bylo vyhodnocení aktivit v rámci projektu, představení 
výstupů z projektu a závěrečné zhodnocení naplňování cílů a aktivit projektu. 

Projekt byl zahájen 23.2. 2012 a 31.3. 2013 bude ukončen. Cílem projektu školy byla pod-
pora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učení a podpora vzdělávání 
žáků cizinců. Veškerá činnost v rámci projektu byla směřována do tří klíčových aktivit.

V aktivitě č. 1 byly vytvořeny pedagogy školy vzdělávací dokumenty, materiály pro využití ve 
SMART BOARDU a materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově vzniklo 
48 výukových programů, 171 pracovních listů, 2 power pointové prezentace a 7 metodik.

V aktivitě č. 2 pedagogové realizovali alternativní formy výuky s důrazem na prevenci ra-
sismu a xenofobie. V rámci této klíčové aktivity se uskutečnil program zážitkové pedagogiky 
v Baldovci, kterého se bezplatně zúčastnilo 100 žáků školy. Proběhly projektové dny na téma 
např.: Den zdraví, Den hudby, Stolujeme společně, Výlet na Alexandrovku, Divadlo, Mikuláš, 
Vánoce, Velikonoce aj. Bylo vytvořeno 7 výukových programů, 45 pracovních listů, 4 power 
pointové prezentace, 3 metodiky, hrací listy, krátký naučný fi lm.

A konečně v aktivitě č. 3. se realizovaly programy na vzdělávání cizinců. Vznikly vzdělávací 
materiály pro práci v systému SMART BOARD, pracovní listy a metodiky. Konkrétně 23 vý-
ukových programů, 232 pracovních listů a 20 metodik. Přínosem projektu byla i realizace 
technické podpory vybavení školy. I když projekt končí 31.3. 2013, s vytvořenými vzdělávací-
mi materiály budou žáci i učitelé pracovat i nadále. Za tímto účelem byl vytvořen vzdělávací 
portál projektu.

Projekt byl spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České re-
publiky. 

Za úspěšné naplnění cílů a aktivit projektu patří poděkování žákům a pedagogům školy, 
kteří se podíleli na realizaci projektu. 

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Obchodní akademie 
a SOŠ knihovnická
Brno, Kotlářská 9

www.oakobrno.cz

Pro školní rok 2013/2014
Vám nabízíme

DÁLKOVÉ STUDIUM
OBCHODNÍ AKADEMIE

Studium je BEZPLATNÉ

šk l í k 20 3/20

Potřebujete maturitu?

Kontakt: Tel.: 541 321 338, e-mail: oa@oakobrno.cz

Finalistky 36. ročníku celostátní hudební fes  val středních a vyšších 
pedagogických škol v Pracha  cích – Veronika Ertlová a Barbora Janků 
ze SPgŠ Boskovice ukázaly v pátek 22. března chodským Pracha  cím, 
že v Boskovicích umíme zpívat lidové i moderní písničky. Při večerním 
galakoncertě sklidily velké ovace od publika i od odborné poroty. Ve-
ronika Ertlová se pak dočkala i ocenění ve formě čestného uznání. Mi-
mořádnou cenu za nejlepší interpretaci lidové písně pak porota udělila 
Barboře Janků.  (jů)

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 
 

Praktická škola jednoletá 
78-62-C/01 

Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na 
práce v domácnosti a pomocné zahradnické práce. 

 
Studium je určeno žákům, kteří ukončili: 

 povinnou školní docházku v základní škole praktické 
 povinnou školní docházku v základní škole speciální 
 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání 
 základní vzdělání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou 

v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. 
 

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „ Škola pro život 1“. 
 

Praktická škola dvouletá   
78-62-C/02 

Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na 
vedení domácnosti a zahradnické práce. 

Studium je určeno žákům, kteří ukončili: 
 

 povinnou školní docházku v základní škole praktické  
 povinnou školní docházku v základní škole speciální 
 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání  
 základní vzdělání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou 

v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy 
 

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „ Škola pro život 2“. 
 

Součástí školy je internát s celodenním stravováním. 
 

Kontakt: 
Ředitel školy  
Mgr. Antonín Petrů 
Telefon: 516452044 
E-mail: zvs.boskovice@bk.orgman.cz                        http: www.zspboskovice.cz 
               

Mateřská škola, Základní škola a Praktická 
škola, Boskovice, Štefánikova 2

Studijní obor praktická škola 
Od 1. 9. 2012 byl v MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích na Štefánikově ulici 

2 otevřen nový učební obor pro střední vzdělávání „Praktická škola dvou-
letá.“

Studium připravuje žáky na výkon jednoduchých činností se zaměře-
ním na vedení domácnosti a zahradnické práce. Praktická škola dvouletá 
je určena pro žáky s mentálním postižením, případně pro žáky s mentál-
ním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Vzdělávání 
v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě. Cílem studia je 
osvojení dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých pra-
covních činností, rozšíření a prohloubení poznatků získaných v základním 
vzdělávání. Jde nám především o získání možnosti uplatnit se v profesních 
oblastech i v životě a dosáhnout tak maximální míry samostatnosti žáka.

Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Škola 
pro život.“ Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je výuka 
organizována tak, aby respektovala individuální zvláštnosti a schopnosti 
žáků po stránce psychické, fyzické a sociální. Je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. V teoretické části jsou žáci vzděláváni v kmenových 
učebnách. Praktická část je věnována činnostem v oblastech: vedení do-
mácnosti, ruční práce, zahradnické práce a domácí práce. Praktická výuka 
probíhá ve školních sklenících, na školní zahradě, ve cvičném bytě. Studi-
um je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdě-
lání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Úspěšným ukončením školního 
vzdělávacího programu získá žák střední vzdělání. Absolventi praktické 
školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché praktické činnosti v za-
hradnictví, zemědělství, zdravotnictví a v sociálních službách, případně 
mohou pokračovat v dalším studiu se shodným nebo podobným studijním 
zaměřením. Již několik roků se mohou žáci vzdělávat také v praktické 
škole jednoleté, která je zaměřena na práce v domácnosti a na pomocné 
zahradnické práce. 

Přijímací řízení proběhne v budově školy ve středu 24. dubna 2013. 
V době od 8 do 10 hod. se koná přijímací řízení do praktické školy jedno-
leté, na které navazuje od 10 do 12 hod. přijímací řízení do praktické školy 
dvouleté. Uskuteční se formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.

 Pokud máte zájem o naše učební obory „Praktická škola dvouletá“ nebo 
„Praktická škola jednoletá,“ kontaktujte ředitelství MŠ, ZŠ a PrŠ, Bosko-
vice, Štefánikova 2 na telefonním čísle 516 452 044. Školu můžete také 
osobně navštívit a získat podrobnější informace o studiu.

 Mgr. Antonín Petrů, ředitel školy

Letovice - Masarykova střed-
ní škola Letovice uspořádala ve 
dnech 11. až 15. března tradič-
ní lyžařský výcvik. Počasí nám 
při odjezdu moc nepřálo, byla 
zima, pod mrakem, foukal stude-
ný vítr. Když už tady v Letovicích 
bylo tak nevlídno, copak nás asi 
čeká na horách! Paní uč. Petrů 
nám slibovala sluníčko, tak se ne-
cháme překvapit. Nemohli jsme se 
dočkat, kdy se objeví náš autobus. 

A konečně je tu! Očima jsme 
střídavě těkali na sebe, na hroma-
du lyží a zavazadel, zas na auto-
bus. „To se tam přece nemůže 
vlézt,“ říkali jsme si.

Do kufru jsme naskládali lyže 
a snowboardy, nic jiného se tam 
už nevlezlo. Nezbývalo tedy nic 
jiného, než vzít svoje zavazadla 
jako další spolujezdce. Ale ani při 
největší snaze jsme je do autobusu 
nemohli dostat. Vždy zůstalo ven-
ku buď pár batohů, nebo pár lidí. 
Jak se nám to nakonec podařilo? 
Zavřely se zadní dveře autobusu 
a zavazadla se k nim naskládala až 
po strop. Co se nevešlo tam, skon-
čilo v uličce mezi sedadly. „Snad 
se ty dveře za jízdy neotevřou!“ 
zašprýmoval pan řidič.

Když jsme se všichni usadili 
na svá místa a zaujali pohodlnou 
polohu, mohli jsme konečně vy-
razit. Občas naše cesta vypadala 
jako vyhlídková jízda. Náš malý 
autobus zřejmě nebyl připraven na 
naši velkou váhu. Ale cesta ubíhá 
v dobré náladě a v očekávání, jaké 

Letovič   středoškoláci opět na Pradědu

to vlastně všechno bude po celý 
týden kurzu.

A jsme tu! Marně hledáme vr-
chol Pradědu s jeho majestátním 
vysílačem. Mlha, vítr, zima, po 
slibovaném sluníčku není ani pa-
mátky. Do objednané rolby jsme 
naskládali většinu svých zavaza-
del a ta nám je odvezla až k chatě 
Barborce, kde jsme byli ubytova-
ní. Nedovedu si představit, kdyby-
chom toto všechno měli vláčet dva 
kilometry do kopečku a ve sněhu. 
Ani s odlehčením se nám nešlo 
nejlépe, když nám vítr „funěl“ do 
obličeje. 

Po zabydlení jsme vyrazili na 
svah, abychom se rozřadili do 
družstev. Překvapením pro nás 
bylo zjištění, že první odpoledne 

na vleku ještě jezdit nebudeme. 
Nezbývalo tedy nic jiného než 
„nahodit úsměv na tvář“ a šlapat.

Pro odlišení od jiných kurzů do-
stalo jedno naše družstvo „fešné“ 
fosforeskující vesty. Kluci vypa-
dali opravdu sexy. Jejich kamarádi 
se začali smát a nazvali je popelá-
ři. Takže s rozlišovacími vestami 
nakonec skončili i oni. 

No a jaký vlastně byl náš pro-
gram, pokud jsme nelyžovali? Po 
večeři jsme vždy měli nějakou 
zajímavou přednášku, například 
o bezpečnosti na horách, jak se 
máme chovat na sjezdovkách, ja-
kou výstroj a výzbroj si správně 
pořídit.

Nejlepší část večera nastala ve 
chvíli, kdy skončila přednáška 

a všichni jsme se rozprchli buď do 
svých pokojů, nebo ke stolnímu 
tenisu, stolnímu fotbálku, k tele-
vizi.

Ve 20 hodin začínal společen-
ský program. Pan vychovatel Lou-
kota si pro nás připravil různé hry, 
soutěže, kvízy, hezké fi lmy. Bylo 
to pro nás zpestření a všichni jsme 
se moc bavili.

Na svah jsme chodívali dopo-
ledne, pak i odpoledne po dob-
rém obědě a chvilce odpočinku. 
Sjezdovka byla naštěstí kousek od 
chaty. Ve středu se nám podařilo 
přemluvit vedoucí, aby nás vzali 
na sjezdovky pro pokročilé. Bylo 
to k ní o dost dál, ale stálo to za 
to! Zpáteční cestu odtud na chatu 
jsme zvolili lesem. Postupně se 
ale ztrácel u smrčku či zabořený 
ve sněhu jeden za druhým, někte-
ří si lyže raději odepnuli. Všichni 
jsme nakonec na chatu úspěšně 
dorazili.

Na závěr kurzu se ve čtvrtek ko-
nal závod ve slalomu, který všichni 
bez problému zvládli. Týden utekl 
„jako voda“. Škoda, že nám počasí 
moc nepřálo, sluníčka a krásných 
panoramat jsme se dočkali jednou, 
a to jen na chvíli. 

Děkujeme našim vedoucím 
I. Petrů, R. Blézlové, A. Loukoto-
vi, že nám připravili hezký týden, 
že jsme kurz v pohodě a ve zdraví 
přežili a že nás vyvezli na tak ne-
zapomenutelný pobyt do hor.

  V. Válová, I. Petrů, 
 foto I. Petrů
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Pozvánka 
TJ ČKD Blansko ve spolupráci s  TJ Obůrka pořádá 

35. ročník dálkového pochodu „ZA SNĚŽENKOU DO KRASU“
Termín: 20. dubna 2013. Registrace: Kuželna TJ ČKD Blan-
sko, 1.poschodí, ul. Údolní 10. Trasy: 35 – 25 –10 km. 
Start: 35 – 25 km v 6.30 – 8.30, 10 km v 8.00 – 9.00. Star-
tovné jednotné 20,- Kč na osobu. Kontakty: 516 414 485, 
e-mail: infotjckd@seznam.cz

V Jedovnicích se utkali nejlepší středoškoláci z České republiky ve florbalu

Tituly putovaly do Benešova a Prahy

Novinka
Jízdní kola AUTHOR, KELLYS, CTM
Kopačky a sportovní obuv PUMA, HI-TEC, DIADORA,  

                                                  BOTAS
Míče kopaná, volejbal, basketbal GALA, ADIDAS
Tenis, squash, badminton HEAD, WILSON, DUNLOP, 

                                              BABOLAT
Batohy, spací pytle, stany, karimatky TRIMM
Sportovní oblečení NORDBLANC, TRIMM
Funkční prádlo MOIRA, SENSOR
Kolečkové brusle,skateboardy TEMPISH

SPORT-KOLA-SERVIS-PETRŮSPORT-KOLA-SERVIS-PETRŮ
ELEKTROKOLA 
APACHE

Masarykovo nám. 27 | Boskovice |516 454 319 
www.sportpetru.cz

Memoriál Aleše Mokrého. Již popatnácté se v sobotu utkaly smíše-
né rodinné páry na tradičním turnaji na blanenské kuželně. Prvenství 
si odnesl Kamil Petlach s dcerou Michaelou, před sourozenci Janem 
Semrádem a Hanou Jedinákovou a manželi Michalem a Janou Součko-
vými (horní foto). Nejlepší výkon muže předvedl Miroslav Pernica, ženy 
Michaela Semrádová (dole). Ceny předával také blanenský starosta 
Lubomír Toufar. (bh) Foto Bohumil Hlaváček

Petlachovi vyhráli turnaj

Boj o titul 
pokračuje

Blansko - Již nyní je jasné, že 
blanenské kuželkářky dosáhnou 
na svůj historický vrchol a překo-
nají svoje dosud nejlepší umístění 
v první lize, kterým byla dosud 
třetí příčka, Přerov je již nemůže 
ve zbývajících třech kolech před-
stihnout. Děvčata totiž zvládla 
náročný minulý víkend, ve kterém 
naplno bodovala. V sobotu doma 
porazila Duchcov, aby hned dru-
hý den vyrazila na dohrávku do 
Prahy, kterou také zvládla na vý-
tečnou. 

Do konce boje o titul zbývají tři 
kola. Blansko má doma Husovice, 
pak jede do Prahy, aby končilo 
doma s Náchodem. Slavia zavítá 
do Duchcova a v posledním kole 
do Husovic. Vše nasvědčuje, že 
o prvenství rozhodne předposled-
ní kolo, v němž se rivalky utkají 
spolu.

1. liga ženy: TJ ČKD Blan-
sko – TJ Sokol Duchcov 5:3 
(3272:3193), Lahodová 521, Ne-
vřivová 487, Musilová Z. 569, 
Kalová 582, Musilová D. 528, 
Ševčíková 585. Dohrávka: KK 
Konstruktiva Praha – TJ ČKD 
Blansko 2:6 (3202:3262), Musilo-
vá D. 535, Ševčíková 577, Daňko-
vá 536, Musilová Z. 525, Kalová 
542, Lahodová 547.  (bh)
  1.  Blansko  19  16  0  3  104,0:48,0  32
  2.  Slavia  19  15  1  3  101,0:51,0  31
  3.  Přerov  19  11  0  8  79,0:73,0  22
  4.  Jičín  19  10  1  8  82,0:70,0  21
  5.  Náchod  19  9  2  8  77,0:75,0  20
  6.  Val. Meziříčí  19  9  1  9  82,0:70,0  19
  7.  Husovice  19  9  0  10  74,0:78,0  18
  8.  Konstruktiva  19  9  0  10  72,0:80,0  18
  9.  Zábřeh  19  8  1  10  72,0:80,0  17
  10.  Duchcov  19  7  2  10  74,0:78,0  16
  11.  Č. Třebová  19  3  2  14  48,0:104,0  8
  12.  Neratovice  19  3  0  16  47,0:105,0  6 

K

Zuzana Musilová. 
 Foto Bohumil Hlaváček

INZERCE INZERCE

Bohumil Hlaváček

Jedovnice - Po tři dny se milov-
níci děravého míčku utkávali na 
republikovém fi nále středních škol 
ve fl orbalu, které již popáté v histo-
rii pořádala tamní průmyslovka. 

„Úspěšně, věřím, že se všem 
u nás líbilo,“ myslí si ředitelka Ro-
mana Pernicová. Hlavní zásluhu 
na bezproblémovém průběhu měl 
kolektiv organizátorů vedený Jo-
sefem Jalovým. Ten mohl být na 
závěr spokojen, poslední den navíc 
vyšel na jeho narozeniny. Zástupci 
škol nešetřili slovy chvály na jeho 
adresu, ať se již jednalo o samotnou 
hru či bohatý doprovodný program. 
„Byli jsme svědky nadstandardně 
zorganizované akce, to mohu po-
tvrdit,“ líbilo se Josefu Hostinské-
mu, metodikovi Asociaci školních 
sportovních klubů České republiky, 
která turnaj zaštiťovala.

Samotná hra začala již v úterý 
odpoledne, přerušil ji až podvečer-
ní zahajovací ceremoniál. V něm 
organizátoři připravili kromě ofi ci-
alit také velmi zajímavý program, 
který důstojně prezentoval náš 
region. Kromě domácího Marti-
na Stehlíka, který se představil na 

jednokolce a skupině vynikajících 
blanenských parkuristů se v něm 
představili i mistři světa a Evropy. 
Biketrialisté Václav Kolář, Martin 

Kakáč i žák průmyslovky Václav 
Gryc, nechyběli šampioni v kolové 
ze Svitávky v čele s Jiřím Hrdlič-
kou. Ten se předvedl ve vzájemném 
zápase i proti vlastnímu synovi, 
i proti biketrialovému páru Kolář 
a Gryc. Nikdo se nezalekl ani hry 
s fl orbalovým míčkem, došlo i na 
výměnu kol a hru s pro všechny 
nezvyklém nářadí. Všichni aktéři 
sklidili zasloužený velký aplaus.

Účastníkům akce se líbila i další 
atrakce, kterou byl pro ně zájezd na 
Macochu a do Punkevních jeskyní 
v průběhu úterního a středečního 
odpoledne. I tato pro mnohé novin-
ka se jim líbila. A k samotné hře? 
„Bohužel se potvrdilo, že domácí 
týmy, ať již naši kluci, tak dívky 
z blanenské obchodky, na republi-
kovou špičku neměly. Přiznám se 
ale, že jsem to trochu čekal. V tý-
mech z celé republiky hráli i ti, 
kteří ve svých klubech hrají nej-
vyšší soutěže juniorů a v několika 
případech i extraligu dospělých. 
Takové individuality se zákonitě 
prosazovaly,“ bylo jasné Josefu 
Jalovému. Úroveň hry se mu líbila. 
„Myslím, že nakonec opravdu vy-
hráli ti nejlepší. U dívek jsem čekal 
větší drama, favorizované holky 
z Uherského Brodu však v poslední 
třetině překvapivě odpadly. U bor-
ců to bylo dramatičtější, schylovalo 

se k prodloužení, ale nakonec zápas 
skončil v normální hrací době,“ po-
psal průběh fi nále. Republikové ti-
tuly tak nakonec putovaly do Gym-
názia Nad Alejí Praha a Gymnázia 
Benešov. „Chtěl bych i touto cestou 
poděkovat všem, kteří do Jedovnic 
přicestovali z celé naší země za pří-
kladné sportovní chování, pomyslně 
také smekám před výborným píská-
ním rozhodčích,“ řekl na závěr hlav-
ní organizátor Jalový.

Výsledky, dívky, zápasy ve 
skupinách: Blansko – Světlá nad 
Sázavou 3:7, Liberec – Sedlčany 
2:1, Uherský Brod – Světlá nad 
Sázavou 3:2, Sedlčany – Praha 1:2, 
Blansko – Uherský Brod 0:8, Libe-
rec – Praha 3:4. 

Semifi nále: Uherský Brod – 
Liberec 6:1, Praha – Světlá nad 
Sázavou 6:1. O 5.-6. místo: Blan-
sko – Sedlčany 1:7. O 3.-4. místo: 
Liberec – Světlá nad Sázavou 6:3  
Finále: Uherský Brod – Praha 1:5. 

Chlapci, zápasy ve skupinách: 
Liberec – Benešov 1:2, Jedovnice 
– Pardubice 0:8, Havířov – Par-
dubice 3:2, Benešov – Praha 5:0, 
Jedovnice – Havířov 0:8, Liberec 
- Praha 4:2. 

Semifi nále: Havířov – Libe-
rec 5:4, Benešov – Pardubice 
6:3. O 5.-6. místo: Jedovnice 
– Praha 3:11. O 3.-4. místo: Li-
berec – Pardubice 3:2p. Finá-
le: Havířov – Benešov 3:4. Z
 Foto B. Hlaváček a O. Pech
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  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – IE Z , KP 1 0 2

2 B  – M , KP 1 0 2

3 R  – S , KP 1 0 2

4 L  B – K , I.A 1 0 2

5 I   H. – Č  H , I.B 1 0 2

6 L  – T , I.B 1 0 2

7 J  – O , OP 1 0 2

8 K  – V , OP 1 0 2

9 D  – V , OP 1 0 2

10 Š  – L , OP 1 0 2

11 K  – L , OP 1 0 2

12 R  – D , OP 1 0 2

13 V. O  – K  B, III. . 1 0 2

14 B  – R -J , I.A 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

Vzhledem k odkladům zápasů začínáme  povat až 
od následujícího víkendu!!!

Jarní fotbalová sezóna 2013/2014 startuje. Začíná i naše oblíbená 
tipovací soutěž. Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro 
ty zkušené i začínající připomínáme základní pravidla, změny žádné 
nejsou. 

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 

0 - remíza, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu 
-1 bod.

2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, 
v tomto případě, ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, 
naopak riskujete možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, je-
jich počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání dle 
vašeho libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem označit ja-
koby žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v případě 
úspěchu nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek na řádku 
14, bonus za jeho uhodnutí je +3 body. 

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že naše noviny vychází v úterý, celková tabulka bude vychá-
zet bohužel s týdenním zpožděním, informace pro nedočkavce budou 
umístěny na www.zrcadlo.net. Vítěz každého kola získá menší dárek 
od partnera soutěže, celkově nejlepší se mohou těšit na ceny hodnot-
nější. Kontakt: 776 198 192 nebo hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.

S   

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byly soutěže orga-
nizované OFS Blansko pro následující víkend odloženy (viz mimořádná 
úřední zpráva). Zda se odehrají krajské, je otázkou. V následujícím pře-
hledu uvádíme původně plánovaný program.

Úřední začátek muži 15.30 (pokud není uvedeno jinak).
Sobota 6. dubna

KP: Rousínov – Blansko, Boskovice – Ráječko.
I.B třída: Svratka Brno – Lipovec.
Divize dorost: Blansko – Žďár (10.15, 12.30).

Neděle 7. dubna
I.A třída: Šlapanice – Kunštát, Rájec-Jestřebí – Líšeň B, Dobšice – Bo-
řitov.
I.B třída: Blansko B – Medlánky, Černá Hora – Podolí.
Divize dorost: Líšeň – Boskovice (10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Bučovice – Lipovec (13.00). 
KP žáci: Kohoutovice – Blansko (9.00, 10.45).
I. třída žáci: Řečkovice – Boskovice (10.00, 11.30).   

Úřední začátek muži 16.00 (pokud není uvedeno jinak).
Sobota 13. dubna

KP: Boskovice – IE Znojmo. 
I.A třída: Líšeň B – Kunštát (14.00).
I.B třída: Soběšice – Blansko B.
OP: Rudice – Doubravice. 
IV. třída: Jedovnice B – Kořenec B, Boskovice B – Doubravice B 
(18.30), Ráječko B – Svitávka B.
KP žáci: Blansko – Zbrojovka C (10.00, 11.45).
I. třída žáci: Boskovice – Šlapanice (9.00, 10.45). 
OP ženy: Lažany – Drnovice (16.00).

Neděle 14. dubna 
KP: Ráječko – Sparta Brno, Blansko – Mutěnice. 
I.A třída: Bořitov – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Ivanovice na H. – Černá Hora, Lipovec – Tišnov. 
OP: Jedovnice – Olešnice, Kořenec – Vysočany, Drnovice – Vilémovice, 
Šošůvka – Letovice, Sloup – Olomučany, Kotvrdovice – Lipůvka.
III. třída: V. Opatovice – Kunštát B, Vísky – Vavřinec, Vranová – Ska-
lice, Lysice – Voděrady, Benešov – Svitávka, Knínice – Adamov, Ostrov 
– Lažany.
IV. třída: Rozstání – Bukovina, Cetkovice – Vilémovice B, Lažánky – 
Bořitov B.  
Divize dorost: Boskovice – Bohunice (14.00, 16.00), Třebíč – Blansko 
(10.15, 12.30).
I. třída dorost: Lipovec – Tišnov (13.45). 
I. třída žáci: Slavkov – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45).
OP ženy: Kunštát – Kostelec (10.00), Kohoutovice – Ráječko (13.00).

K   

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko - Radost i smutek 
současně v oddílu stolního tenisu 
TJ ČKD Blansko. Zatímco ženy 
v oslabených sestavách bez své 
nejlepší hráčky Marie Jirůškové 
neudržely svoje soutěže a padají, 
muži se naopak ve druhé lize po-
perou o postup do první ligy. První 
utkání je čeká na domácích stolech 
již tuto sobotu. Béčko se zachráni-
lo v divizi. Zbraslavec ve své první 
sezóně v nejvyšší krajské soutěži 
vybojoval solidní sedmé místo. 

1. liga ženy: SVS Hradec Krá-
lové – TJ ČKD GMC Blansko 9:1, 
Slezáková 1. SK Dobré B – TJ 
ČKD GMC Blansko 3:7, Ševčíko-
vá, Trávníčková 2,5, Slezáková 2.

Blanenská děvčata byla před 
posledním hracím víkendem ve 
velmi složité situaci. Pokud chtěla 
pomýšlet na udržení v 1.lize, muse-
la vyhrát s posledním SK Dobré B 
a alespoň remizovat na stolech sed-
mého Hradce Králové. V Hradci 
však prohrála vysoko 1:9 a obsadi-
la tak desátou, sestupovou, příčku.
  1.  Bohnice  22  19  1  2  0  150:70  61
  2.  Hodonín B  22  17  2  3  0  148:72  58
  3.  Slavoj  22  12  5  5  0  120:100  51
  4.  Nusle  22  13  3  6  0  127:93  51
  5.  Vlašim B  22  11  4  7  0  127:93  48
  6.  MS Brno  22  9  2  11  0  104:116  42
  7.  Hradec  22  9  2  11  0  114:106  42
  8.  El Nino  22  5  7  10  0  98:122  39
  9.  Union  22  6  4  12  0  95:125  38
  10.  Blansko  22  7  2  13  0  98:122  38
  11.  Děčín  22  4  3  15  0  79:141  33
  12.  Dobré B  22  1  3  16  2  60:160  25

2. liga muži: TJ ČKD Blansko 
– Koral Tišnov 10:5, Dudík 4,5, 
Přikryl Aleš 3,5, Kvíčala David 2. 
TJ ČKD Blansko – SKST Hodo-
nín 10:4, Dudík 3,5, Přikryl Aleš 
3,5, Kvíčala David 2, Čák 1. 

V posledních týdnech ve výbor-
né formě hrající blanenské áčko 
i o tomto víkendu potvrdilo, že 
může v play off směle bojovat o po-
stup do 1.ligy. Povinné vítězství nad 
posledním Tišnovem a přesvědčivá 
výhra nad do té doby prvním Ho-
donínem přisoudily Blansku v ko-
nečné tabulce 2.místo. Play off tak 
začne A tým na domácích stolech 
proti Hodonínu. Hraje se v sobotu 
6. dubna v 16 hodin. 
  1.  MS Brno B  22  14  4  4  0  199:140  54
  2.  Blansko  22  15  2  5  0  197:137  54
  3.  Hodonín  22  13  5  4  0  199:147  53
  4.  Jeseník  22  14  2  6  0  199:129  52

Blanenské stolní tenistky neudržely svoje pozice a padají o soutěž níž

Muži hrají o postup do 1. ligy

  5.  Hradec B  22  13  3  6  0  185:134  51
  6.  Opava  22  11  4  7  0  179:154  48
  7.  Vsetín  22  8  6  8  0  171:184  44
  8.  Prostějov  22  10  1  11  0  164:171  43
  9.  Čechovice  22  8  4  10  0  164:179  42
  10.  Přerov  22  7  2  13  0  158:182  38
  11.  Holice  22  2  1  19  0  92:212  27
  12.  Tišnov  22  0  0  21  1  82:220  21

2. liga ženy: SKST Dubňany 
B – TJ ČKD GMC Blansko B 
10:0. SKST Dubňany C – TJ ČKD 
GMC Blansko B 10:0. 

Nepovedenou sezonu, znač-
ně ovlivněnou zraněními a tím 
pádem nedostatkem hráček, za-
končila blanenská děvčata dvěma 
porážkami v Dubňanech. Poslední 
místo v tabulce znamená sestup 
z 2. ligy.
  1.  Havířov B  22  19  1  2  0  166:54  61
  2.  Jihlava  22  16  2  4  0  150:69  56
  3.  Líšeň  22  13  6  3  0  140:80  54
  4.  Neředín  22  14  4  4  0  149:71  54
  5.  Čejč  22  13  5  4  0  131:89  53
  6.  Dubňany B  22  12  2  8  0  129:91  48
  7.  Frýdlant B  22  8  1  13  0  90:130  39
  8.  Dubňany C  22  7  2  13  0  89:131  38
  9.  Sokol I  22  6  1  15  0  81:138  35
  10.  Břeclav B  22  5  1  16  0  79:141  33
  11.  Ostrava  22  3  1  18  0  65:155  29
  12.  Blansko B  22  2  2  16  2  50:170  26 

Divize muži: KST Oltec Brno – 
TJ ČKD Blansko B 8:10, Mikula 
3,5, Kutil Libor 3, Kvíčala Josef 
2,5, Voráč 1. TJ Sokol Hlubočany 
– TJ ČKD Blansko B 8:10, Miku-
la 4, Kvíčala Josef 3, Voráč, Kutil 
Libor 1,5. 

I blanenské béčko bylo před ví-
kendem ohroženo sestupem, navíc 
zajíždělo na stoly stejně ohrože-
ných soupeřů. Po sobotní těsné 
výhře nad Oltec Brno bylo jasné, 
že v neděli v Hlubočanech stačí 
B-týmu remíza. Zápas v Hluboča-

nech se od začátku vyvíjel velmi 
dobře. Blansko se dostalo do ve-
dení 6:2 a zdálo se, že již nic ne-
může dosažení vytoužené remízy 
zabránit. Domácí se však vzepjali 
ke skvělému výkonu a srovnali 
na 8:8. Rozhodující devátý bod 
vybojoval ve velmi dramatickém 
zápase Josef Kvíčala, když svého 
soupeře udolal 11:9 v pátém setu. 
Výhra Pavla Voráče v posledním 
utkání již byla jen takovou třeš-
ničkou na dortu. Velkou pochvalu 
za celý víkend zaslouží Stanislav 
Mikula, který z osmi dvouher za-
váhal pouze jednou.
  1.  MS Brno D  22  18  3  1  0  212:114  79
  2.  Strážnice  22  15  3  4  0  197:114  70
  3.  Slatina  22  14  3  5  0  197:134  67
  4.  Sokol I B  22  12  3  7  0  176:140  61
  5.  Znojmo B  22  10  3  9  0  165:167  55
  6.  Hodonín  22  9  3  10  0  174:170  52
  7.  Blansko B  22  8  2  12  0  158:186  48
  8.  Oltec  22  8  1  13  0  153:177  47
  9.  Hustopeče B  22  8  1  13  0  147:174  47
  10.  M. Krumlov  22  7  2  13  0  145:177  45
  11.  Hlubočany  22  6  2  14  0  120:197  42
  12.  Dubňany  22  3  2  17  0  109:203  33 

KS I muži: TTC Koral Tišnov 
C – STK Zbraslavec A 10:3, Kře-
pela R., Bezděk 1, Cetkovský 0,5, 
Těžký 0,5. TJ Sokol Kobylí – STK 
Zbraslavec A 10:3, Křepela R. 2, 
Cetkovský, Těžký 0,5. 

Závěrečná dvě utkání letošní se-
zóny v krajské soutěži 1. třídy se 
stolním tenistům Zbraslavce ne-
povedla. V pátek předehrávali po-
slední kolo v Kobylí s vedoucím 
celkem soutěže a v sobotu letošní 
účinkování uzavřeli na stolech 
předposledního Tišnova. V prv-
ním duelu hosté, kteří nastoupili 
bez své dvojky Luboše Bezděka, 

nezačali špatně. Domácího favori-
ta zcela zaskočila čtyřhra v podání 
Martina Cetkovského a Pavla Těž-
kého, kteří svým soupeřům nedo-
volili uhrát set. Druhou čtyřhru pak 
domácí získali až po třech těsných 
koncovkách. V dalším průběhu ale 
už hráči Zbraslavce svými výkony 
za domácími až příliš zaostávali. 
Jedinou výjimkou byl Radim Kře-
pela, který dokázal dvakrát vyhrát. 
Pro konečný úspěch to však bylo 
málo a utkání proto skončilo jas-
nou výhrou domácího Kobylí. 
Utkání v Tišnově začalo dvěma 
překvapeními už ve čtyřhrách. 
I druhé vystoupení dvojice Cet-
kovský-Těžký totiž skončilo je-
jich hladkým vítězstvím. A naopak 
jedna z procentuálně nejlepších 
dvojic soutěže Bezděk-Křepela, 
uhrála ve své čtyřhře pouze devět 
míčků. Průběh této čtyřhry před-
znamenal další neradostný vývoj, 
ve kterém Zbraslavečtí prohráli 
osm duelů za sebou. Porážka byla 
i přes dva následující vyhrané zá-
pasy neodvratná. Poslední utkání 
se tedy Zbraslaveckým vůbec ne-
povedlo. Ale mrzet je to zas tolik 
nemuselo, protože ani případná 
výhra by na udržení šestého mís-
ta nestačila. V premiérové sezóně 
v KS1 skončil Zbraslavec sedmý, 
ale i s tímto umístěním jsou v od-
díle spokojeni.
  1.  Kobylí  22  18  3  1  0  213:109  79
  2.  Bystrc  22  17  0  5  0  201:125  73
  3.  Slatina B  22  14  5  3  0  203:135  69
  4.  Silůvky  22  14  3  5  0  196:128  67
  5.  Hodonín B  22  13  3  6  0  180:144  64
  6.  Lanžhot B  22  9  4  9  0  167:163  53
  7.  Zbraslavec  22  8  4  10  0  171:172  50
  8.  M. Prusy  22  6  4  12  0  135:194  44
  9.  Ivančice  22  5  3  14  0  145:186  40
  10.  Tišnov C  22  6  0  16  0  125:187  40
  11.  Komořany  22  3  4  15  0  129:198  35
  12.  M. Krumlov B  22  2  1  19  0  83:207  29

KS II muži: TJ ČKD Blansko 
C – Sokol Otnice 4:10. TJ Sokol 
Brno I C – Orel Boskovice 10:1. 
TJ ČKD Blansko C – MS Brno 
E 1:10. TTC Komořany B – Orel 
Boskovice 6:10.
  1.  MS Brno E  22  20  0  2  0  216:77  82
  2.  Sokol I C  22  19  0  3  0  204:91  79
  3.  Holásky  22  18  1  3  0  207:105  77
  4.  Otnice  22  14  2  6  0  187:122  66
  5.  Mokrá  22  12  2  8  0  171:163  60
  6.  Slatina C  22  10  3  8  1  152:161  54
  7.  Blansko C  22  7  2  13  0  141:180  45
  8.  Silůvky B  22  6  2  14  0  140:183  42
  9.  Kuřim  22  6  1  15  0  127:186  41
  10.  Boskovice  22  5  2  15  0  129:186  39
  11.  Hostěradice  22  5  1  16  0  105:198  38
  12.  Komořany B  22  2  0  20  0  81:208  28

STK Zbraslavec.  Foto archivSTK Zbraslavec.  Foto archiv

Bohumil Hlaváček

Šošůvka - Úspěšnou sezónu 
2012/13 mají za sebou stolní te-
nisté Šošůvky. Vzhledem k reor-
ganizaci soutěží ve stolním tenisu 
zde byla šance na postup do kraj-
ské třídy hned pro tři nejúspěšnější 
družstva. 

Šošůvka se o to snažila již v mi-
nulých letech, ale hned dvakrát 
ztroskotala v meziokresní kvalifi -
kaci. Proto byl cíl před tímto roč-
níkem jednoznačný. „Pokusit se 
o postup. V našem týmu už sice 
nepůsobí jeden z nejlepších hráčů 
na okrese Luboš Bezděk, v součas-
nosti hráč Zbraslavce, ale i tak při 
pohledu na soupisky jednotlivých 
týmů bylo zřejmé, že bychom měli 
být schopni konkurence,“ uvedl 
Stanislav Šindelka, starosta a spor-
tovní funkcionář v jedné osobě. 

Jak řekl, hned od úvodu nejvyšší 
okresní soutěže se také vykrystali-
zovala silná pětka, která si to rozda-
la o postup. Naprostým suverénem 
bylo družstvo Zbraslavce B, které 
šlo za postupem od prvního kola 

a již po základní části bylo praktic-
ky prvním krajským účastníkem. 
„To našim hráčům se až tak zá-
kladní část nevyvedla. Nedokázali 
jsme porazit ani jediného přímého 
konkurenta, přičemž mrzely hlavně 
remízy ve Žďárné a v Boskovicích, 
kdy jsme měli duely rozehrané na 
bezpečné vítězství. Navíc jsme 
kromě domácí porážky se Zbra-
slavcem, nestačili v naší herně ani 
na Voděrady. Naštěstí ve všech 
ostatních duelech jsme nezaváhali 
a před odvetnou částí nám patřilo 
sice až páté místo, ale s těsným 
odstupem na postupové příčky,“ 
popsal Šindelka.

Do nádstavbové části Šošůvští 
vytáhli trumf v podobě nestárnou-
cího Jaroslava Ševčíka, který v této 
sezóně působil v béčku a v podsta-
tě dva roky nejvyšší okresní soutěž 
nehrál. Hned první zápas přinesl 
očekávané ovoce. „Jasná výhra 
13:5 nad Boskovicemi nastartovala 
náš tým v cestě za postupem. Sice 
v dalším utkání přišla domácí remí-
za se Žďárnou, ale zřejmě klíčový 
duel jsme odehráli ve Voděradech. 

Historický úspěch stolních tenistů ze Šošůvky

Přes nepříznivě vyvíjející se stav 
jsme zabojovali, vyhráli 11:7, což 
byl totožný výsledek jako při naší 
domácí porážce a o jediný více 
uhraný set jsme měli i lepší vzá-
jemný zápas. V předposledním 
kole jsme přivezli povinné vítězství 
z Vysočan a vzhledem k výsledkům 
ostatních zápasů jsme mohli slavit 
předčasný postup,“ oddechl si sta-
rosta. 

Po celou sezónu se mohl celek 

opřít o excelentní výsledky jednič-
ky Jiřího Obalila, jehož bilance ve 
dvouhře 60 výher a 3 porážky je 
úctyhodná. „Mezi desítku nejlep-
ších hráčů soutěže a pravidelného 
importéra bodů patřil i zkušený 
Leoš Dvořák. Kromě již zmiňo-
vaného Jaroslava Ševčíka působili 
v základní sestavě týmu také Aleš 
Zouhar a Ivo Jakš, kteří měli sa-
mozřejmě také lví podíl na našem 
historickém postupu,“ doplnil.

Tým Šošůvky.  Foto Stanislav ŠindelkaTým Šošůvky.  Foto Stanislav Šindelka

Mimořádná úřední zpráva OFS Blansko
Blansko - Oznamujeme, že na do-

poručení STK rozhodl výkonný vý-
bor OFS Blansko odložit mistrovská 
utkání 15. kola OP a III. třídy mužů 
a 22. kola OP žen, která se měla hrát 
o víkendu (6. - 7. 4. 2013) z důvodu 
velmi špatné kvality hracích ploch 
většiny pořádajících oddílů.

Odložená utkání 15. kola OP a III.
třídy mužů budou odehrána ve středu 
1.5. se začátkem v 16.30 hod. Po do-

hodě klubů je možno začátek utkání 
změnit. K tomu je ale nutno, aby tyto 
kluby zaslaly na sekretariát e-mailem 
nejpozději do 10. 4. potvrzený for-
mulář o změně začátku utkání (bez 
poplatku).

V důsledku přeložení 15. kola, do-
chází i ke změně termínu semifi nále 
Okresního poháru FAČR. Zápasy 
Olešnice – Svitávka a Kotvrdovice 
–Vilémovice, se přesouvají na středu 

24. 4. se začátkem v 17 hod. Po do-
hodě klubů je možno začátek utkání 
změnit. K tomu je ale nutno, aby tyto 
kluby zaslaly na sekretariát e-mailem 
nejpozději do 10. 4. potvrzený for-
mulář o změně začátku utkání (bez 
poplatku). V případě nerozhodného 
výsledku, se utkání neprodlužuje, 
následuje střelba pokutových kopů.

Vzhledem k tomu, že v termínu 
1. 5., se hraje 26. kolo OP žen, roz-

hodla STK ponechat termín odehrání 
odloženého 22. kola OP žen na do-
hodě oddílů. K tomu je ale nutno, 
aby tyto kluby zaslaly na sekretariát 
e-mailem nejpozději týden před do-
hodnutým termínem, potvrzený for-
mulář o změně termínu utkání (bez 
poplatku). Toto odložené kolo musí 
být odehráno do 31. 5. 2013.

 Miloš Jarůšek,
  sekretář OFS Blansko



Prodám starý vyšívaný obraz 
76 x 56 cm v krásném rámu, cena 
dohodou. Tel.: 737 565 661.

KOUPĚ
Koupím jakékoli auto s 

platnou technickou kontrolou 
do 5 000 Kč. Nutně potřebuji 
na dojíždění do zaměstnání. Za 
nabídky předem děkuji. Tel.: 
722 138 665.

Koupím chatu, chalupu s vo-
dou a el. na Blanensku. Tel.: 731 
083 618.

Koupím dům v Jedovnicích, 
Březině, Křtinách. Nejlépe se 
zahradou, možno k rekonstrukci. 
Tel.: 604 522 898.

Koupím byt 2+1 i ve špatném 
stavu k rekonstrukci, širší cent-
rum Blanska, vlastní kotel výho-
dou. Okamžitá platba v hotovos-
ti. Tel.: 773 030 788.

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

PRONÁJEM
Pronajmu novou chatu pro 

rodinnou rekreaci 2+3 s možností 
další chatky 2+2 – venkovní gril, 
ohniště, travnatý tenisový kurt s 
osvětlením, bazén, velká oploce-
ná zahrada napůl v lese – exklu-
zivita, volné poslední 4 týdenní 
termíny. Tel.: 731 479 280.

Nabízím pronájem garáže 
v BK na sídlišti Zborovce. Tel.: 
723 828 080.

Hledám pronájem bytu 1+1 
v Blansku. Tel.: 773 453 628.

Nabízím dlouhodobý proná-
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ŘÁDKOVÁ inzerce

Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková

777 008 399

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace 

včetně ceníku na 

www.zrcadlo.net
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Kontakt na inzerci:
VOLEJTE
777 008 399

PŮJČKY

739 443 544

Soukromá řádková 

inzerce je ZDARMA
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je 

ZPOPLATNĚNA

řádek (33 úhozů) 20,- + DPH
Již od třech opakování lze uplatnit množstevní slevu.

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

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

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !

BRNOBRNO

Při nákupu nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 
25 kg cementu 
jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 30. 4. 2013

STAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINY

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
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Kupujte tradiční 

české výrobkyv internetovém obchodě
WWW.KERAMIKAKUNSTAT.CZ

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

DERATIZAČNÍ 
SLUŽBY,
včetně 

poradenství
Tel.: 516 453 645 
        604 517 482

Hledám kuchaře, 
nejlépe důchodce na
jednosměnný provoz. 

Pracovní doba cca
9 - 16.30 hodin. 

Tel.: 739 534 588.

PRODEJ
Prodám mobil Nokia 6300, 

moderní design, tloušťka pouze 
12 mm, velmi odolný ocelový 
kryt, fotoaparát, MP3 přehrávač, 
bluetooth, USB ,internet, paměť. 
karta, jako nový včetně přísl., 
jen 1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 
731 719 454.

Prodám pěkný kovový mo-
del japonského tanku T90. Délka 
cca 18 cm. Firma Del Prada. Vý-
borný stav, nepoškozený. Cena 
200 Kč. Zašlu na dobírku. Tel.: 
731 719 454. 

Prodám úplně nový kvalitní 
dalekohled, 12-ti násobné zvět-
šení, optické sklo BK7. Vyni-
kající dalekohled pro turistiku. 
Jen 590 Kč. I na dobírku. Tel.: 
731 719 454.

Prodám vzduchovku ČZ- 
Slavie 630 s dalekohledem, málo 
používaná, cena dohodou, tel.: 
737 565 661.

jem nového, nadstan-
dartního bytu 2+kk (42 
m2) v Blansku – Sever. 
Byt se nachází ve 3 p., 
je prosluněný a je vyba-
ven kuchyňskou linkou 
s vestavnými spotřebiči. 
S možností připojení na 
internet. Cena včetně 
inkasa 9 000 Kč/mě-
síc. Bez RK. Byt bude 
volný od 1. 8. 2013, po 
domluvě může být uvol-
něn dříve. Bližší info na
tel.: 777 977 064.

RŮZNÉ
Daruji za odvoz pále-

né střešní tašky z bou-
račky cca 600 ks. Odběr Blan-
sko-Olešná. Tel.: 733 627 507.

Nabízím doučování matema-
tiky (úroveň základní a střed-
ní školy). Tel.: 774 222 886, 
e-mail: matematika.doucova-
ni1@gmail.com.



fotbal
Divize dorost: Otrokovice – Blansko 

2:2 (0:1), st. a 1:3 ml.
Přátelsky: Bystrc – Blansko 1:1 (0:1), 

Doležel – Trtílek. Blansko: Juran - Grom-
ský (80. Sedláček), Maška (43. Jarůšek), 
Bubeníček, Müller - Křivánek, Nečas, 
Zouhar (65. Mokrý), Pokorný (46. A. Va-
šák) - Hansl (58. Majer), Trtílek  Ráječko 
– Kunštát 6:0 (5:0), Tenora, Sehnal M. 3. 
Boskovice – Rájec 6:0, nehl.

hokej
OP Žďár - dohrávka 19. kola: Nedvědice 

- Boskovice B 1:8 (1:7, 0:0, 0:1). Hasoň, Kubě-
na 2, Hrbáček, Krejčíř, Hruška, Hofman.
  1.  RH Centrum  22  19  0  2  2  171:67  59

  2.  Náměšť  22  18  1  0  2  165:64  56
  3.  V. Bítýška  22  15  1  2  4  121:57  49
  4.  V. Bíteš B  22  13  1  2  6  96:79  43
  5.  Bulldogs  22  13  0  1  8  129:117  40
  6.  Zastávka  22  11  1  0  10  111:100  35
  7.  Mostiště  22  9  2  0  11  90:110  31
  8.  Šerkovice  22  7  1  1  13  107:119  24
  9.  Boskovice B  22  6  0  0  16  68:120  18
  10.  Nedvědice  22  5  1  1  15  57:118  18
  11.  Hrušky  22  3  1  1  17  63:135  12
  12.  Křižanov  22  2  2  1  17  62:154  11

kuželky
2. liga muži: TJ ČKD Blansko – SKK 

Hořice 5:3 (3360:3286), Němec 550, Honc 
550, Procházka 553, Havíř 559, Hlavinka 
580, Flek J. 568. 

  1.  Zábřeh  19  13  2  4  94,5:57,5  28
  2.  Olomouc  19  12  3  4  89,0:63,0  27
  3.  MS Brno B  19  12  1  6  102,0:50,0  25
  4.  Blansko  19  11  3  5  83,5:68,5  25
  5.  Vyškov  19  11  2  6  90,0:62,0  24
  6.  Rosice  19  11  2  6  81,0:71,0  24
  7.  Opava  19  10  2  7  84,5:67,5  22
  8.  Hořice  19  7  4  8  75,0:77,0  18
  9.  Prostějov  19  6  1  12  62,0:90,0  13
  10.  Č. Třebová  19  6  1  12  61,5:90,5  13
  11.  Šumperk  19  2  1  16  48,0:104,0  5
  12.  MS Brno A  19  2  0  17  41,0:111,0  4

3. liga muži: TJ ČKD Blansko B – KC 
Réna Ivančice 6:2 (3254:3224), Kotlán 551, 
Musil 522, Novotný 557, Kolařík 558, Flek 
R. 529, Pliska 537.  
  1.  Vracov  19  16  0  3  103,0:49,0  32
  2.  Husovice B  19  13  1  5  97,0:55,0  27
  3.  Dubňany  19  13  0  6  88,5:63,5  26

  4.  Kutná Hora  19  11  1  7  81,5:70,5  23
  5.  Jihlava  19  10  1  8  85,0:67,0  21
  6.  Blansko B  19  9  2  8  74,0:78,0  20
  7.  Ratíškovice  19  8  0  11  73,0:79,0  16
  8.  Mistřín  19  8  0  11  71,5:80,5  16
  9.  Dačice B  19  8  0  11  66,5:85,5  16
  10.  Třebíč  19  8  0  11  64,0:88,0  16
  11.  Ivančice  19  5  1  13  59,0:93,0  11
  12.  Poděbrady  19  2  0  17  49,0:103,0  4

KP I: TJ ČKD Blansko C - SKK Vever-
ky Brno 6:2 (2526:2510), Řehůřková 393, 
Slavíčková 430, Musilová M. 388, Musilo-
vá N. 412, Hédl 438, Flek M. 465. 
  1.  Husovice C  22  20  0  2  136,5:39,5  40
  2.  Žabovřesky  22  13  2  7  101,0:75,0  28
  3.  Židenice  22  13  1  8  100,0:76,0  27
  4.  Kometa  22  12  1  9  90,5:85,5  25
  5.  Ivančice B  21  12  0  9  85,5:82,5  24
  6.  Veverky  22  11  1  10  87,0:89,0  23
  7.  Devítka  22  10  1  11  87,0:89,0  21
  8.  Ivančice  22  9  3  10  83,0:93,0  21
  9.  Blansko C  22  10  0  12  84,0:92,0  20
  10.  Židenice B  22  10  0  12  82,5:93,5  20
  11.  Sokol IV B  21  8  2  11  73,0:95,0  18
  12.  MS Brno D  22  7  1  14  78,0:98,0  15
  13.  Rosice C  22  6  1  15  74,0:102,0  13
  14.  Ingstav  22  5  1  16  62,0:114,0  11

Okresní podniková liga, extraliga: 
KSK – ČBE A 1273:1194, Kolář 281, Neu-
bauer 260 - Pola 265, Šváb 250. RI Okna – 
VVR A 1249:1269, Petlach 282, Kučera 268 
- Urbánek 273, Stloukal 270. Kadeřnictví 
ES – ITAB 1194:1230, Král 259, Smola 244 
- Nesvadba 257, Pazdera 249. VMS – VVR 
B 1284:1231, Gruber 276, Starý K. 265 - 
Kakáč 271, Stojkovič O. 262. Kuželkáři VB 
Leasing – A je to 1266:1251, Nezval 262, 
Brychta 262 - Souček 285, Pařil 251.
  1.  A je to  15  13  0  2  1286,33  26
  2.  VB Leasing  15  11  0  4  1272,67  22
  3.  VVR A  15  10  0  5  1267,27  20
  4.  ITAB  15  9  0  6  1250,27  18
  5.  RI Okna  15  7  0  8  1283,40  14
  6.  KSK  15  6  0  9  1258,07  12
  7.  VVR B  15  5  1  9  1248,80  11
  8.  ČBE A  15  5  1  9  1225,00  11
  9.  VMS  15  4  0  11  1240,73  8
  10.  Kadeřnictví  15  4  0  11  1221,33  8

1. liga: Catering – Hasiči 1245:1163, 
Kocourek 293, Hladík 251 - Majer 252, 

Opluštil 234. Stavba krbů – ČKD Turbo 
Technics 1286:1220, Gross 263, Mátl 262 
- Bašný 276, Motl 260. Nemocnice – Blan-
zek 1140:1179, Zavadil 250, Srba 233 - Uh-
líř 242, Nejezchleb 242.  
  1.  Catering  16  15  0  1  1262,69  30
  2.  Stavba krbů  16  9  0  7  1235,13  18
  3.  Turbo Technics  16  9  0  7  1208,13  18
  4.  BODOS  15  9  0  6  1201,87  18
  5.  Rapid  15  8  1  6  1220,33  17
  6.  Hasiči  16  7  1  8  1167,81  15
  7.  Blanzek  15  7  0  8  1214,73  14
  8.  JEZAT  15  6  0  9  1200,07  12
  9.  Nemocnice  15  4  0  11  1174,33  8
  10.  AKK  15  2  0  13  1145,07  4

2. liga
  1.  Koloniál  16  15  0  1  1180,88  30
  2.  Orel  16  12  0  4  1169,00  24
  3.  JMP RC  16  12  0  4  1140,31  24
  4.  Profi  Weld  16  7  1  8  1108,13  15
  5.  EKO Systém  16  7  0  9  1127,81  14
  6.  ČBE B  16  6  1  9  1102,56  13
  7.  SPŠ  16  5  0  11  1087,31  10
  8.  Relax Club  16  4  0  12  1067,38  8
  9.  Lachtani  16  3  0  13  1039,50  6

šachy
KP II: Kuřim B – Lipovec C 4:4, Machek 

1, Mráz, Flašar R. Ševčík D., Hloušek, Fla-
šar J, Krejčí P. 0,5. Adamov B – Vyškov B 
2,5:5,5, Šmehlík 1, Ležák, Heinz, Masáková 
0,5. Sloup – Rudice 4:4, Špičák, Sedlák, Hele-
brand 1, Veselý, Baláž 0,5 – Polách, Hnilička, 
Dvořáček 1, Matuška, Toulec 0,5. Tišnov – 
Boskovice 2,5:5,5, Ševčík L., Hubený, Vese-
lý, Dvořáček, Jedlička 1, Boháček 0,5. Blan-
sko – Lipovec B 6:2, Moc R., Moc M, Palaš, 
Kovář, Senáši 1, Saida, Polách 0,5 – Ševčík 
Miloš 1, Kunc, Krejčí P. 0,5.  (bh)
  1.  Rudice  11  9  2  0  52,5  34  29
  2.  Kuřim B  11  7  2  2  54,5  37  23
  3.  Lipovec C  11  7  2  2  52,5  34  23
  4.  Boskovice  11  7  0  4  48,5  37  21
  5.  Tišnov  11  5  3  3  45,5  28  18
  6.  Sloup  11  4  5  2  47,0  38  17
  7.  Jevíčko  11  4  1  6  43,5  26  13
  8.  Blansko  11  4  1  6  42,0  30  13
  9.  Vyškov C  11  4  1  6  40,0  23  13
  10.  Vyškov B  11  3  3  5  42,5  24  12
  11.  Adamov B  11  1  0  10  30,0  15  3
  12.  Lipovec B  11  0  2  9  29,5  14  2
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Volejbalové 
žákyně v Brně
Minulou neděli se konal v měst-

ské sportovní hale na Vodové 
v Brně další ze série turnajů tzv. 
Barevného minivolejbalu žactva. 
Tohoto již šestého turnaje se cel-
kem zúčastnilo 132 týmů, čímž byl 
vytvořen nový rekord této série. 
Do haly se sjela družstva přede-
vším z Brna, Vyškova, Boskovic, 
Letovic, ale také třeba z České 
Třebové, Znojma nebo Břeclavi. 
Tentokráte proběhl poprvé také 
za účasti nejmenších volejbalistů 
a volejbalistek oddílu TJ ČKD. 
Celkem pět našich týmů soutěžilo 
v oranžové a červené kategorii. 

Barevný minivolejbal je určen 
pro začínající volejbalové adepty 
ve věku od 7do 12 roků a hraje se 
ve dvojicích nebo trojicích. Pro 
naše hráče a hráčky to byla v pod-
statě první zkušenost s volejbalem 
na takové úrovni. A nutno říci, že 
napoprvé se podařilo dosáhnout 
několika kvalitních výsledků a cel-
kově jsem obsadili v jednotlivých 
kategoriích jedno páté, dvě třetí 
a jedno druhé místo. 

Pravidelná činnost skupiny mlá-
deže volejbalového oddílu TJ ČKD 
Blansko probíhá ve sportovní hale 
na Údolní ulici v Blansku každé 
pondělí a středu od 18 hodin. Rádi 
mezi námi přivítáme další zájem-
ce o tuto krásnou a inteligentní 
kolektivní hru, narozené v letech 
1999 – 2002. Činnost volejbalové-
ho oddílu podporují město Blan-
sko a fi rma FPO Blansko.

 Michal Souček

Podzimní 
fotbalové tabulky

Okresní přebor
  1.  Sloup  14  9  2  3  45:20  29 
  2.  Doubravice  14  8  4  2  35:16  28 
  3.  Rudice  14  8  4  2  35:26  28
  4.  Vilémovice  14  7  4  3  31:24  25 
  5.  Lipůvka  14  7  3  4  37:19  24
  6.  Olešnice  14  7  3  4  35:26  24 
  7.  Kořenec  14  6  3  5  31:25  21 
  8.  Kotvrdovice  14  6  2  6  32:27  20 
  9.  Jedovnice  14  5  4  5  29:24  19
  10.  Vysočany  14  5  1  8  21:31  16 
  11.  Šošůvka  14  4  2  8  25:37  14 
  12.  Olomučany  14  3  2  9  19:47  11 
  13.  Letovice  14  2  3  9  16:35  9
  14.  Drnovice  14  2  1  11  15:49  7 

III. třída
  1.  Vavřinec  14  13  0  1  54:14  39 
  2.  Kunštát B  14  10  0  4  42:40  30 
  3.  Knínice  14  9  1  4  35:23  28
  4.  Lysice  14  8  1  5  30:28  25 
  5.  Skalice  14  7  2  5  33:24  23 
  6.  Svitávka  14  7  1  6  48:25  22 
  7.  Vranová  14  6  0  8  41:35  18 
  8.  V.Opatovice  14  5  3  6  23:37  18 
  9.  Benešov  14  5  2  7  28:30  17
  10.  Lažany  14  5  2  7  25:34  17 
  11.  Ostrov  14  4  3  7  26:33  15 
  12.  Vísky  14  4  1  9  25:40  13
  13.  Voděrady  14  3  2  9  24:54  11 
  14.  Adamov  14  3  0  11  24:41  9 

IV. třída
  1.  Doubravice B  11  7  3  1  45:16  24 
  2.  Jedovnice B  11  7  1  3  26:16  22
  3.  Ráječko B  11  6  3  2  39:21  21
  4.  Cetkovice  11  6  1  4  38:32  19 
  5.  Kořenec B  11  6  0  5  22:25  18 
  6.  Boskovice B  11  6  0  5  23:32  18 
  7.  Rozstání  11  4  4  3  17:13  16
  8.  Svitávka B  11  5  1  5  20:21  16 
  9.  Bořitov B  11  4  3  4  28:23  15 
  10.  Vilémovice B  11  3  1  7  17:36  10 
  11.  Lažánky  11  2  0  9  17:33  6
  12.  Bukovina  11  1  1  9  13:37  4

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Špindlerův Mlýn, Blansko -
Blanenská Darina Zbořilová, 
patnáctiletá studentka gymnázia 
v Rájci-Jestřebí skončila druhá na 
mistrovství České republiky ama-
térských lyžařů ve Špindlerově 
Mlýně. 

„Byla v této soutěži zcela nej-
mladší účastnicí, navíc z Blanska, 
kde nemáme ani svah ani hory, 
přesto dokázala porazit mnohem 
starší a zkušenější lyžaře – celkem 
2300 závodníků, z nichž mnozí 
současně fungují jako instruktoři 
lyžování a bydlí v horských stře-
discích,“ pokyvuje uznale hlavou 
její maminka Dagmar Zbořilová.

Kdo sleduje stanici ČT Sport, 
ví, že se jednalo o projekt pod její 
záštitou, vysílaný na programu 
nepřetržitě 57 dní pod názvem 
„S ČT Sport na vrchol“. Poslední 
dva dny patřily fi nálovým závo-
dům. Ty se jely v rámci mistrov-
ství ČR v disciplíně obří slalom. 
Opět tedy došlo k zajímavé kon-
frontaci těch, kteří se lyžováním 
živí, s nejlepšími lyžařskými „ho-
bíky“ v zemi.

V několika lyžařských středis-

Darina Zbořilová druhá na mistrovství ČR amatérských lyžařů ve Špindlerově Mlýně 

Obrovský úspěch mladé lyžařky z Blanska

cích po dobu třiceti dní byly zor-
ganizovány závody, do kterých 
se mohl přihlásit kdokoliv, kdo 

není držitelem závodního FIS 
kódu v alpských disciplínách, 
freestylovém lyžování ani v ka-

tegorii masters (kódu aktivního 
ani neaktivního), celkem letos 
2 300 závodníků. Každý den tři 
muži a tři ženy s nejrychlejšími 
časy postoupili do denního fi nále, 
z nich vzešel jeden vítěz a záro-
veň semifi nalista soutěže.

„Celkem 30 vítězů (12 žen a 18 
mužů) z jednotlivých dnů postou-
pilo do semifi nálového kempu ve 
Špindlerově Mlýně, kde byli uby-
tovaní v hotelu Horal a pod pat-
ronátem našich špičkových fyzi-
oterapeutů, trenérů a lyžařů, mezi 
nimiž nechyběli Tomáš Bank 
– bratr a trenér našeho nejlepší-
ho lyžaře Ondry Banka či Lucie 
Pešánová – Hrstková a další, se 
tvrdým tréninkem připravovali na 
fi nálový závod. 

„V pátek 15. března se konal 
první eliminační závod, kde Dar-
ča obsadila druhé místo. V neděli 
se pak jel druhý eliminační zá-
vod. Lyžařky ho absolvovaly na 
našem nejtěžším svahu zvaném 
„STOH“, ze kterého 5 nejlep-
ších mužů a 5 žen postupovali do 
finále. Darča postupovala opět 
z druhého místa,“ popsala Zbo-
řilová.

V ženském fi nále tedy bojo-
valo pět hrdinek. „Z dlouhé trati 

na červené sjezdovce ve Svatém 
Petru se, jak se říká, „nepodělaly“ 
a všechny závod dokončily. Vel-
ký zážitek přitom měly ještě před 
samotným závodem. Prohlídku 
tratě s nimi totiž absolvoval Phil 
McNichol, bývalý dlouholetý 
kouč Bodeho Millera, Darona 
Rahlvese a Teda Ligetyho. Sám 
Phil upřímně žasnul nad projek-
tem České televize a potvrdil, že 
něco podobného neexistuje prak-
ticky nikde,“ uvedla spokojená 
matka. Jak řekla, pár pokusů se 
uskutečnilo ve Spojených Stá-
tech, ale tamní soutěž rozhodně 
neměla parametry celonárodní 
televizní reality show. Podobně o 
projektu „S ČT sport na vrchol“ 
mluvil v průběhu letošní sezóny 
také Alberto Tomba. 

Ženské fi nále se jelo v rám-
ci MČR v alpských disciplínách 
proti reprezentaci ČR v alpských 
disciplínách, a to v disciplíně obří 
slalom 23. března. „Darča v tom-
to závodě po napínavém souboji 
o první místo nakonec obsadila 
krásné druhé místo a zanechala 
za sebou spoustu velice dobrých 
amatérských lyžařek, což pova-
žujeme za obrovský úspěch a bla-
hopřejeme,“ dodala Zbořilová.

 Foto archiv Foto archiv

Blansko - Patnáct oddílů Jiho-
moravského kraje se sešlo minulou 
sobotu v brněnském bazénu v Brně 
na Lesné, kde se konal Brněnský 
přebor mladšího žactva. 

Závody byly otevřené i pro mi-
mobrněnské oddíly, a proto se sem 
rozjelo i patnáct blanenských dese-
ti až dvanáctiletých plavců. Jejich 
vystoupení v oblíbené brněnské 
pětadvacítce bylo nadmíru úspěšné, 
neboť vybojovali čtyřiadvacet me-
dailí v individuálních startech a dvě 
ve štafetách. Nejlepší z blanenských 
byl Štěpán Pokorný se dvěma zlaty 
a dvěma stříbry. Za ním následoval 
Daniel Šenk, který získal jednu zla-
tou, dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Čtyřmi medailemi, i když 
neměli nejvyšší hodnotu, se moh-
li pochlubit i Barbora Sedláková 
a Radim Švarc. Mezi další úspěšné 
medailisty se zařadili Milan Ku-
čera, Milan Musil, Nikola Prudká 
a Kateřina Špačková. Velmi solidně 
zaplavaly také obě štafety chlapců 
a děvčat. Mezi deseti štafetami, kte-
ré sestavili zúčastněné oddíly, si to-
tiž doplavali pro bronzové medaile. 
Děvčata startovala ve složení Špač-
ková, Ševčíková, Prudká, Sedláko-
vá a hoši ve složení Pokorný, Šenk, 

Švarc, Kučera. Nejlepší plavec těch-
to závodů však nebyl z Blanska, ný-
brž z Boskovic. Jedenáctiletý bos-
kovický talent Filip Tlamka zvítězil 
s přehledem a mnohdy i s velkým 
náskokem v pěti disciplínách. Šestá 
zlatá na padesátce kraul mu unikla 
o dohmat, což v číslech znamená 
o dvě desetiny vteřiny. 

Z pětadvacátého ročníku Modré 
stuhy města Náchoda, na kterou 
přijeli plavci z dvaceti moravských, 
českých a polských oddílů, přivez-
li Petra Pokorná a Jan Vencel osm 
medailí a jeden pohár z hlavního 
závodu. O čtyři medaile se postara-
la v kategorii dorostu a dospělých 
Petra Pokorná a stejný počet zbyl 
ve stejné kategorii na Jana Vence-
la. V hlavním závodě, kterým byl 
prsařský dvojboj (50 a 200 m prsa), 
nestačil Vencel pouze na českého 
reprezentanta z domácího oddílu 
Pavla Janečka a odnesl si stříbrný 
pohár. Petru Pokornou dělilo od 
bronzového poháru pouze 12 bodů, 
což je v porovnání s celkovým 
součtem bodů (981) z obou disci-
plín velmi malý rozdíl.

Aby byl výčet plaveckého sna-
žení blanenských úplný, je třeba 
se zmínit o nejdůležitější akci mi-

nulého víkendu, a tou bylo první 
kolo Českého poháru v plavání 
v Českých Budějovicích. Blanen-
ský oddíl zde sice své zástupce 
tentokrát neměl, ale město Blansko 
reprezentovali jeho odchovanci 
Dominik Špaček, Beatriz Prečano-
vá, Anna Formánková a především 
Silvie Rybářová. Ta si jako česká 
reprezentantka v dálkovém plavá-
ní doplavala pro stříbrnou medaili 
na patnáctistovce kraul. Juniorský 
reprezentant Dominik Špaček za-
plaval na stovce a dvoustovce prsa 
osobní rekordy, a splnil tak hned 
na začátku sezóny 2013 limity pro 
zařazení do juniorské reprezentace 
pro příští rok. Zde na Českém pohá-
ru se v obou disciplínách zařadil na 
sedmou příčku. Anna Formánková 
dohmátla na dvoustovce polohově 
na vynikajícím pátém místě.

Osmička nejstarších plavců 
reprezentovala o tomto víkendu 
blanenský oddíl na Velké ceně Olo-
mouce, která se zároveň plavala 
jako 42. ročník Memoriálu MUDr. 
Jana Opletala. Na olomoucké pade-
sátce se sešli plavci z osmadvaceti 
klubů Moravy, Česka, Slovenska 
a Polska. Závodilo se v kategorii 
open, tzn. bez rozdílu věku. Z do-

Blanenš   plavci byli k vidění hned na několika závodech

poledních rozplaveb se do odpo-
ledního slavnostního fi nálového 
bloku probojovali Petra Pokorná, 
Veronika Zamazalová, Hana Kop-
řivová, Michal Vencel a Jan Ven-
cel. Z celkem jedenácti fi nálových 
startů, ve kterých se blanenští plav-
ci představili, se podařilo vybojo-
vat dvě bronzové medaile, a to na 
trati 100 m prsa v podání Veroniky 
Zamazalové a Jana Vencela. Petra 
Pokorná dohmátla na stovce prsa 

těsně za oddílovou kolegyní Vero-
nikou Zamazalovou, Hana Kopři-
vová obsadila šesté místo na mo-
týlkové stovce a Michal Vencel do-
plaval sedmý na padesátimetrovém 
kraulovém sprintu. Mužská část 
blanenské výpravy měla tu čest si 
to v motýlkových a kraulových dis-
ciplínách rozdat s ikonou českého 
plavání dvojnásobným olympioni-
kem Martinem Vernerem.

 Věra Vencelová

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Pavel Richter a David Richtr 
uspěli v Chrastavě

Chrastava - V Chrastavě se odehrálo poslední kolo republikové 
soutěže mužů do 23 let v kolové. Dá se říci, že letos vévodí dvojice 
Pavel Richter a David Richtr ze Svitávky, kteří si odvezli nejvíce kva-
lifi kačních bodů ze všech klání a právem se pyšní pozicí vedoucího 
týmu, který pravděpodobně bude reprezentovat ČR na poháru mistrov-
ských zemí.

V boji o druhé až šesté místo je v klání všech týmů situace velmi 
napjatá. Zde je možné porazit každý každého a proto budou velmi za-
jímavá udělení letošních medailí v této kategorii. Do kvalifi kace o po-
sledních 6 míst se probojovaly další dva týmy ze Svitávky, a to MO 
Svitávka 1 (Jiří Hrdlička ml., Roman Staněk) a MO Svitávka 2 (Filip 
Zahálka, Tomáš Dyčka), které v kvalifi kaci doplní týmy Chrastava, 
Šitbořice, Nezamyslice, Přerov. Poslední místo semifi nálové osmičky, 
která proběhne v Olomouci, doplní domácí..

Diváci z okresu Blansko se ovšem mohou těšit na fi nále, které pro-
běhne 15. června na palubovce ve Svitávce a kam postoupí prvních 
šest týmů z kvalifi kace. Domácí tým z SC Svitávky ve složení Martin 
Dřevo, Marek Štencl mají jako jediní jistotu fi nálového týmu z důvodu 
pořadatelství.  (bh)

Z  

 Foto archiv Foto archiv



úterý 2. dubna 2013 SERVIS / INZERCE11
kalendář akcíkalendář akcí

úterý 2. dubnaúterý 2. dubna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. (3D)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. J. I. Joe 2: Odveta.

středa 3. dubnastředa 3. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Ve Věži 13 – 17 hod.: Zdenka Grycová – Doteky, vý-
stava.
Blansko – Senior centrum ve 14 hod.: Jen se nechat pohladit – poezií, 
komponovaný literární pořad.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Boskovice – Knihovna v 16 hod.: Povídání o zelených potravinách, před-
náška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mar  n a Venuše.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Spring Breakers.

čtvrtek 4. dubnačtvrtek 4. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum v 19 hod.: Velikonoční koncert – iSHA trio, Lucie 
Rosznyó – soprán, Jana Pavlíčková – fl étna, Sára Žalčíková – klavír. Za-
zní skladby J. S. Bacha, F. Händela, Saint-Saënse, M. Ravela, P. Ebena 
a dalších.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Vernisáž výstavy Tito jsou otcové naši - 
Cyrilometodějská úcta na Moravě a v Čechách.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Spring Breakers.
Boskovice v 19.30 hod. Na dřeň.

pátek 5. dubnapátek 5. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Víkend pro rodiny s dětmi - Výchova 
a vztahy v rodině. Více na www.blansko.charita.cz/rodina/problansko/
ratolest/.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Slavnostní otevření nových stálých expo-
zic Muzea Blansko, Objevitelé MK, Hrady blanenského okolí a Figurální 
li  na z blanenských železáren.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Výstava obrazů Milady Musilové - Příro-
da, krajina a lidé mého srdce, vernisáž.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Noc s Andersenem.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: NAŠROT - support: Peach U.S., Fox Ter-
ritory, koncert.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Vernisáž výstavy Trochu jinak, 
tex  l, hedvábí, sklo Ivany Škrancové.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Krása z hlubin Země, vernisáž vý-
stavy.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jack a obři. (3D)
Blansko ve 20 hod. Spring Breakers.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Jack a obři. 
Šebetov v 19.30 hod. Nadějné vyhlídky.

sobota 6. dubnasobota 6. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Víkend pro rodiny s dětmi - Výchova 
a vztahy v rodině. Více na www.blansko.charita.cz/rodina/problansko/
ratolest/.
Blansko – Hřiště na Písečné ve 13 hod.: Coursing – terénní dos  h psů, 
veřejný trénink.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Vernisáž výstavy Vasila Arta-
monova a Alexeye Klyuykova s názvem Žánr.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9.30 hod.: Zahájení turis  cké sezóny 
v Boskovicích.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Jim Čert - Blondy party.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Santa Fe.
Knínice – Kulturní dům v 19 hod.: Řeči, hraje Ochotnické divadlo Bos-
kovice.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: Smrt Člověka – Veverky, hraje divadlo 
LMD Kunštát.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: VI. Jarní ples, hraje hudební skupina 
Petra Křivinky Slza band a cimbálová muzika Drahan.
Vanovice – Kulturní dům v 16 hod.: Naši furian  , 2. ročník soutěžní pře-
hlídky amatérských divadelních souborů.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jack a obři. (3D)

Blansko ve 20 hod. Vedlejší účinky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Jack a obři. (3D)

neděle 7. dubnaneděle 7. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Ve Věži 13 – 17 hod.: Zdenka Grycová – Doteky, vý-
stava.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16 hod.: Komorní orchestr města Blanska: 
The Best Of Vivaldi, Symfonie a dvojkoncerty v podání profesionálních 
hráčů a členů KOMB za řízení dirigenta a sólisty Filharmonie Brno Zdeňka 
Nádeníčka. Účinkující: Olga Učňová – housle, učitelka ZUŠ, Zdeněk Ná-
deníček – hoboj, sólista Filharmonie Brno, Ondřej Kratochvíl – violoncel-
lo, absolvent JAMU, Bře  slav Vybíral – violoncello, student konzervatoře 
Brno, Klára Tomečková – příčná fl étna, absolventka JAMU, Karolína Pyte-
lová – příčná fl étna, studentka konzervatoře v Olomouci, sólistka KOMB.
Černá Hora – Pivovar ve 14 hod.: Zahájení turis  cké sezóny 2013.
Kunštát – Kulturní dům v 17 hod.: Smrt Člověka – Veverky, hraje divadlo 
LMD Kunštát.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Blansko v 17.30 hod. Jack a obři. (3D)
Blansko ve 20 hod. Vedlejší účinky.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Jack a obři. (3D)

pondělí 8. dubnapondělí 8. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Městský úřad v 16 hod.: Pěstounská péče – týká se i mě?, 
přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pár nenormálních ak  vit.
Boskovice v 19.30 hod. Pátrání po Sugar manovi.

úterý 9. dubnaúterý 9. dubna
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ Zámek ve 13.30 hod.: Den otevřených dveří ZUŠ Blan-
sko.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: Poslechové odpoledne – Olympic.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Vernisáž výstavy Vladimíra Bláhy Ima-
ginace a mo  vy z lesa.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Koncert klavírních improvizací.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 10 hod.: Anička Ivany Peroutkové, setkání 
dě   se spisovatelkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pár nenormálních ak  vit.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Lesní duch.

středa 10. dubnastředa 10. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Ve Věži 13 – 17 hod.: Zdenka Grycová – Doteky, vý-
stava.
Blansko – ZUŠ Zámek ve 13.30 hod.: Den otevřených dveří ZUŠ Blan-
sko.
Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Svatá země, beseda.
Blansko – Kino v 19 hod.: Dívčí válka – originál s F. R. Čechem, divadelní 
představení.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 154 – Nejdelší jeskyně 
Balkánu.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: Žákovský koncert.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Babovřesky.

čtvrtek 11. dubnačtvrtek 11. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Školní zralost, odborná beseda.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kouzlíme s barvami – Víte, co je pa-
tchwork?
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Turné 4 můstků, účinkují Zdeněk Izer 
a Šárka Vaňková.
Velké Opatovice – Kino v 19 hod.: Halina Pawlowská v pořadu Strašná 
nádhera.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lesní duch.
Boskovice v 17 hod. Babovřesky.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Lore.

pátek 12. dubnapátek 12. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Večer s psycholožkou aneb Víte, co je 
aser  vita?, beseda.

Blansko – Muzeum v 18 hod.: Ve-
čer pro Marii a Mirka, přátelské 
posezení s jubilantkou Mgr. Marií 
Habešovou u příležitos   jejích ku-
latých narozenin.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 
13 hod.: 10x odpověz, kvízová hra.
Boskovice – Arboretum Šmelcov-
na ve 14 hod.: Výsadba stromu ke 
Dni země.
Boskovice – Galerie Otakara Ku-
bína v 18 hod.: Setkání s Milošem 
Štědroněm a hudbou.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: 
Inphy.
Knínice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Přednáška Čarodějnické procesy 
v Evropě a na Moravě.
Sloup – Hotel Stará škola ve 20 
hod.: Balkánský večírek.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Jurský park. 
(3D)
Blansko ve 20 hod. Lesní duch.
Boskovice v 17 hod. Croodsovi.
Boskovice v 19.30 hod. Jurský 
park. (3D)
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Sedm psychopatů.

sobota 13. dubnasobota 13. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 16 hod.: Vysvobození z prokle  , ze zá-
vislos   a vnitřní uzdravení.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Rap Injec  on 2.
Boskovice – Westernové městečko ve 20 hod.: Country bál se skupinou 
Cvykr.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: Smrt Člověka – Veverky, hraje divadlo 
LMD Kunštát.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Vernisáž výstavy fotografií Jaro-
slava Musila s písněmi a povídáním Jaroslava Wykrenta - Jak vypadá 
štěstí…
Olešnice – Hasičská zbrojnice v 8 hod.: Turis  cký pochod na chajdu, 
Olešnice – Štěpánov.
Valchov – Obecní úřad v 17 hod.: Herna technických souvislos  , slav-
nostní otevření.
Vanovice – Kulturní dům v 16 hod.: Pták Ohnivák a Liška Ryška, 2. ročník 
soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Jurský park. (3D)
Blansko ve 20 hod. Lesní duch.
Boskovice v 17 hod. Croodsovi. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jurský park. (3D)

neděle 14. dubnaneděle 14. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Ve Věži 13 – 17 hod.: Zdenka Grycová – Doteky, vý-
stava.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Zapeklitá pohádka, hraje Diva-
dlo Tramtárie.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: Sólový recitál Natálie Kulina, kon-
cert.
Olešnice – Kino v 17 hod.: Připomínka 60. výročí „olešnického procesu“, 
soudní líčení s „kulaky a vesnickými boháči“.

KINAKINA
Blansko ve 14.30 a 17 hod. Jurský park. (3D)
Blansko ve 20 hod. Jako za starých časů.
Boskovice v 17 hod. Croodsovi. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Jurský park. (3D)

pondělí 15. dubnapondělí 15. dubna
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Jako za starých časů.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hos  tel.

Vydejte se do Austrálie
Blansko - Austrálie v mých očích, tak se jmenuje výstava, kterou můžete 
od 28. března do 5. května navš  vit v blanenském muzeu – v malé vý-
stavní síni zámku. Tam na vás čekají fotografi e Borise Hlavici, které vás 
zavedou do země pro  nožců.  (ama)

Noc s Andersenem v Letovicích
Letovice - Noc s Andersenem se v Letovicích odehraje v pátek 5. dub-
na. Hlavní inspirací pro program a aktivity letošního ročníku se stala 
kniha Zdeňka Peši Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od 
Svitavy, od Svratky. Letos v Letovicích zavedli novinku, kdo se chtěl 
programu zúčastnit, musel splnit dva úkoly – výtvarný a odpovědět 
na otázky. 
Hlavní část programu se uskuteční stejně jako v loňském roce v měst-
ské knihovně v Tyršově ulici. Začínat se bude v 17 hodin výtvarným 
tvořením, oficiální společné zahájení proběhne o půl šesté. 
„V okolí knihovny i v knihovně samotné jsme v poslední době svěd-
ky podezřelých jevů, nechybí výpadky elektřiny, jiskření v zásuvkách 
a občasná menší potopa. Při společné exkurzi na hasičskou zbrojnici 
se dozvíme, jak si s takovými katastrofami poradit a také jak se za-
chovat při setkání s ohnivým mužem a dalšími strašidelnými bytost-
mi. Získané vědomosti se dětem budou hodit při noční cestě téměř 
opuštěným druhým patrem knihovní budovy. Koho zde potkají a co 
na ně čeká, prozradit nemůžeme (obáváme se, že by si děti účast 
rozmyslely, program bude opravdu hodně strašidelný),“ uvedly pra-
covnice knihovny.  (hrr)



Hledáme 
pro naše 
klienty

byty - Boskovice, Letovice, Velké • 
Opatovice
rekreační chalupy a chaty - okresy • 
Blansko, Svitavy, Žďár nad Sázavou
garáže - Blansko, Boskovice, Velké • 
Opatovice

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích s užitnou plochou cca 400 m2, s výškou cca 4 m, v přízemí rekon-
struovaného obchodního centra KRAS, nacházejícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště 
pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová 
okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna 
s příručním skladem,  sociální zařízení společné.

Nabízíme k prodeji přízemní 
átriovou vilu 5+kk, samostat-
ně stojící na pozemku o roz-
měru 950 m2 v Černé Hoře.
Jedná se o nadstandardní dům 
s celkovou užitnou plochou 
160 m2. Zastavěná plocha 
205 m2. Nachází se v krásné 
lokalitě s výhledem na lesy.

Prodej stavebního pozemku 
ve Vranové o výměře 756 m2. 
V blízkosti Křetínské přehra-
dy, čtyři minuty od Letovic. 
Veškeré sítě, včetně kanaliza-
ce, na hranici pozemku. 

Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč Tel.: 777 008 399  Cena: 449 000 Kč 
                      + provize RK, včetně právního servisu

Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč Tel.: 731 001 622 Cena: 5 950 000 Kč 
        774 408 399 www.bbnreality.cz        774 408 399 www.bbnreality.cz

Stavební pozemek v Bílovi-
cích nad Svitavou o výměře  
1 200 m2. 
Příjezd po asfaltové komuni-
kaci. Všechny IS kromě plynu. 
Nádherný výhled!

  Cena: 2 200 000 Kč + provize RK  Cena: 2 200 000 Kč + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Nabízíme pozemky k výstavbě 
RD v Černé Hoře v lokalitě Sel-
kov, nalevo od silnice do Býkovic. 
Kompletní sítě - vodovod, kanaliza-
ce, plynovod, vedení nízkého napě-
tí, veřejné osvětlení a komunikace. 
Pozemky mírně svažité, krásný 
výhled. Poslední tři volné pozemky 
1.208 m2,  1.235 m2 a 1.236 m2. 

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m2 + provize RK Cena 800 Kč/m2 + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem družstevního bytu 
3+1 v Boskovicích ve zdě-
ném bytovém domě, 2 NP, 
podlahová plocha 75 m2.
Kuchyňská linka, podlaha PVC, 
plechové radiátory, centrální 
vytápění. 

Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ Tel.: 774 408 399  Nájem: 6 000 Kč/ 
www.bbnreality.cz měsíčně + inkasowww.bbnreality.cz měsíčně + inkaso

POSLEDNÍ M
ÍSTA

POSLEDNÍ M
ÍSTA

Vkusně a nápaditě zrekon-
struovaný byt 3+1 OV v Brně 
na Vinohradech. 
Zděné jádro, 11 patro, 72 m2. 
V dubnu volný.

  Cena: 2 099 000 Kč  Cena: 2 099 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 036MH 036

Byt v osobním vlastnictví 
3+1 na Vinohradech v revi-
talizovaném domě v dvanác-
tém patře s výtahem.

  Cena: 1 990 000 Kč  Cena: 1 990 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 006JŽ 006

RD v Bílovicích nad Svitavou 
po celkové rekonstrukci. 
Přízemí: velký obývací prostor 
s krbem, kuchyň, koupelna, 
WC. patro: 3 pokoje + soc. 
zařízení. Zahrada, výborná do-
prava do Brna.

  Cena 2 800 000 Kč  Cena 2 800 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 005MH 005

Velmi prostorný byt DB 3+1 
s výhledem na Lužánky. 
Pro všestranné využití na ulici 
Pionýrská v I.NP. CP: 97,36 
m2. Lze také využít pro podni-
kání - kanceláře nebo ordinaci 
lékaře.

  Cena v RK  Cena v RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 004JŽ 004

Byt v OV 1+1 s 2 lodžiemi 
v Adamově. 
Plocha bytu je 33 m2. Dům je 
po celkové revitalizaci. V bytě 
je nové topení, sporák, WC, 
plastová okna. Cena k jednání.

  Cena: 750 000 Kč  Cena: 750 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 041AP 041

Brno, Purkyňova ul. 
Prostorný, slunečný 2+1 OV 
cihlový byt s okny do zahrady 
v 3. NP. Plocha 56 m2, nová ku-
chyňská linka, plastová okna. 
Byt je udržovaný.

  Cena: 2 990 000 Kč  Cena: 2 990 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 002JŽ 002

Stavební pozemek o výměře 
1188 m2 v Bílovicích nad Svi-
tavou. 
IS: voda, kanalizace, elektřina. 
Příjezd po asfaltové komunika-
ci. Nádherný výhled do údolí.

  Cena: 2 200 000 Kč  Cena: 2 200 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

MH 006MH 006

DB 1+kk s balkonem v Brně 
na Vinohradech na Pálav-
ském náměstí. 
Plocha bytu je 43 m2. Byt se 
nachází v 5NP/6 s výtahem. 
Kolaudace v roce 2004. Cena 
k jednání.

  Cena: 1 260 000 Kč  Cena: 1 260 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

AP 040AP 040

Byt v OV v Podomí. 
Bydlení v lesnaté, klidné loka-
litě nabízí 1 ze 6 byt. jednotek 
v BD nedaleko školy. Malá 
zahrádka, garáž, sklep. Samo-
statné topení, vkusně zařízené. 
Výhled na lesy.

  Cena: 779 000 Kč vč. provize  Cena: 779 000 Kč vč. provize
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JB 004JB 004

Medlánky – Hrázka  - útulný 
byt 2+KK. 
Účelně zařízená kuchyň je 
špičkově vybavena. Z obytné 
kuchyně se vstupuje na ba-
lonovou zahrádku. Prostorná 
koupelna s rohovou vanou.

  Cena: 2 450 000 Kč  Cena: 2 450 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

JŽ 003JŽ 003

ZDE MŮŽE 
BÝT I VÁŠ 
INZERÁT

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena pronájmu k jednání 200 000 Kč/rok Cena pronájmu k jednání 200 000 Kč/rok
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Dlouhodobý pronájem nebo prodej rekreačního areálu v Jedovnicích. Součástí rozsáhlého are-
álu je několik zděných budov v dobrém stavu – velká restaurace s barem, podsklepený „šumperák“ 
/byt správce/, 3 garáže, rozsáhlé parkovací plochy, ubytování ve zděných budovách a chatkách, spo-
lečné umývárny, k vodě 10 m.

Dů
m správce je volný

Dů
m správce je volný
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