
Poslanec Babák převzal 
záštitu nad charitativní akcí
Blansko - V Blansku se chystá vyjímečný charitativní projekt You 

Dream We Run – „Běžíme pro Tvůj sen“. Jedná se o 24 hodinový šta-
fetový běh, kterého se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť podpořit 
ušlechtilou charitativní myšlenku. Akce se koná 14. až 15. června ve 
sportovním areálu hřiště ASK. Součástí akce bude bohatý doprovodný 
program, který všem zúčastněným zaručí příjemně strávený den, který 
bude navíc korunován splněním snu potřebné osobě.

Záštitu nad akcí převzal také poslanec Parlamentu ČR Michal Babák. 
„S myšlenkou na uspořádání této akce jsem se setkal již na sklonku loň-
ského roku, kdy mne, jako předsedu FK Blansko, oslovil jeden z trenérů 
fotbalové přípravky Roman Jančiar. Ten mne z pozice hlavního organi-
zátora akce seznámil se svými představami a chutí pomoci někomu po-

třebnému. Ojedinělá forma tohoto 
charitativního projektu mne natolik 
zaujala, že jsem s nadšením přislí-
bil podporu“ vysvětluje Michal Ba-
bák.  Pokračování na str. 10
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30. dubna!

Aktuální zpravodajství 
z regionu každý den na

www.zrcadlo.net

Nemocnice 
má nového 
jednatele

Radim Hruška

Boskovice - Boskovickou ne-
mocnici už nevede Rostislav Ver-
ner. Ten totiž podal ke čtvrtému 
dubnu rezignaci na post jednatele 
z osobních důvodů. Ve stejný den 
se sešla valná hromada nemocni-
ce, aby jmenovala jeho nástupce. 

S platností od pátého dubna 
se jím stal Dan Navrátil. Podle 
mluvčího boskovické radnice 
Jaroslava Parmy má Navrátil 
dlouholeté zkušenosti v oblas-
ti managementu a strategického 
řízení zdravotnických zařízení, 
dlouhodobě poskytoval zdravot-
nickým zařízením konzultační 
a poradenské služby a dobře se 
orientuje v oboru řízení zdravot-
nických zařízení.

„Výměna jednatelů byla po-
měrně rychlá, ale pracovalo se na 
ní delší dobu. Zhruba před měsí-
cem mně Rostislav Verner ozná-
mil, že reálně zvažuje, že z osob-
ních důvodů ukončí své působení 
v boskovické nemocnici. Násle-
dovalo ofi ciální písemné sdělení, 
které došlo ke konci března. Poté 

jsem začal jednat s některými 
kandidáty, které jsem měl vyti-
pované nebo jsem na ně dostal 
reference. Tato jednání vyústila 
v to, že jsem na jednání valné 
hromady, která je zároveň radou 
města, představil pana Navrátila. 
Ten byl posléze ustanoven novým 
jednatelem nemocnice,“ přiblížil 
situaci starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek.

Dnes již bývají jednatel Rosti-
slav Verner nechce důvody svého 
rozhodnutí nijak komentovat. Je-
diné, co ke svému odchodu sdělil 
bylo, že jednal z osobních důvodů, 
které neupřesnil ani vedení města. 
„S panem Navrátilem se známe již 
několik let. Jeho společnost pra-
covala na přípravě určitých strate-
gických materiálů a rozvojových 
projektů nemocnice. V současné 
době zůstávám do konce dubna 
v rámci předávání funkce jednate-
le. To znamená, že předávám veš-
kerou agendu tak, abychom zajis-
tili kontinuity provozu. Snažíme 
se vyvarovat toho, aby v zařízení 
došlo k nějakým velkým třeskům. 

 Pokračování na str. 2
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Uspořádají fes  val Kras - naše společné dědictví

Novinky v blanenském muzeu
Muzeum Blansko 
připravilo pro 
své návštěvníky 
tři zbrusu nové 
expozice.

 Více na straně 4

Blansko, Ráječko i Boskovice padly
Začátek jarní 
fotbalové sezóny 
přinesl fanouškům 
regionálních týmů 
zklamání.

 Více na straně 7

Sloup - Bohatý program je při-
praven na festival Kras - naše spo-
lečné dědictví, který se uskuteční 
v sobotu 20. dubna v Senetářově. 
Na jeho pořádání se podílí obec, 
Místní akční skupina Moravský 
kras a partnerské Občianské sdru-
ženie Kras ze Slovenska.

„Vydejte se na výlet za tradiční 
gastronomií a kulturním dědictvím 
Moravského a Slovenského krasu! 
V Senetářově vystoupí naše a slo-
venské folklorní soubory a sezná-
míte se i s fi lmovým cestovatel-

ským průvodcem, který vznikl jako 
jeden z výstupů společného projek-
tu MAS Moravský kras o.s. a Ob-
čianskeho združenia KRAS,“ řekl 
jménem pořadatelů Jozef Jančo.

Netradičně propagované kultur-
ní dědictví má otevřít brány novým 
zážitkům v oblasti venkovského 
cestovního ruchu v Moravském 
a Slovenském krasu. Protože kras 
nejsou jenom jeskyně. Jsou to 
hlavně místní obyvatelé, kteří mu 
dávají tvář a právě takový si jej 
i návštěvníci budou pamatovat. 

Bohatý program začne v 10 ho-
din před kostelem sv. Josefa v Se-
netářově a po představení fi lmové-
ho cestovatelského průvodce po 
Moravském a Slovenském krasu 
vystoupí zpěváci Iveta Francová 
a Martin Mates Štěpánek, které 
vystřídá romská hudební skupina 
Rozmaring z Čoltova ze Sloven-
ského krasu. V odpoledním pro-
gramu od 14 hodin vystoupí děti 
z mateřské školy Senetářov, budou 
následovat moderní tance i vystou-
pení stepařů z Blanska a Senetářo-

va, zatancují a zahrají i folklorní 
soubory Drahan, Drahánek a cim-
bálová muzika Drahan a hudební 
program zakončí dechová hudba 
Olšověnka z Jedovnic. 

V rámci doprovodného progra-
mu se uskuteční jarmark řemesl-
níků a výrobců - držitelů značky 
Moravský ras - regionální produkt 
a regionálních výrobců ze Sloven-
ského krasu. Na občerstvení budou 
připraveny regionální speciality 
z Moravského a Slovenského kra-
su.  (ama)

SPLN NO:
 Zrušení poplatku za položku na receptu

 Omezení hazardu

 Zachování stravenek

PRACUJI NA:
 Vymýcení lichvy

 Zrušení církevních restitucí

 Zrušení sKarty

www.michalbabak.cz
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Tři mladé dívky blokovaly 
tísňovou linku

Boskovice - Ne příliš vhodnou zábavu si vybraly tři dívky ve věku 
devíti, jedenácti a třinácti let z Boskovic. V polovině února totiž na růz-
ných místech ve městě volaly ze svých mobilních telefonů několikrát na 
tísňové linky, především na linku 158. Při hovorech operátorům sprostě 
nadávaly a uváděly jim zcela nesmyslné informace. Boskovičtí policisté 
v těchto dnech zjistili jména dívek a věc šetří pro podezření ze spáchání 
přestupku. 

„Podobné nezodpovědné jednání ať už dětí, ale mnohdy i dospělých, 
není ojedinělé. Takto zjištěné přestupky oznámí policisté k dalšímu ře-
šení Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten za neoprávněné volání na 
tísňové linky může uložit sankci až do dvou set tisíc korun,“ doplnila 
blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Boskovické běhy již počtvrté
Boskovické běhy se 
konají už počtvrté. 
A přesto jsou 
v mnohém nové.

 Více na straně 3

Rekord. Turisté z regionu zahájili v Černé Hoře novou sezónu a zároveň ustanovili nový český rekord v počtu nejvíce lidí na jednom místě, kteří 
mají turis  ckých „Pět P“. Celkem se jich sešlo 476. Více informací včetně fotoreportáže najdete na straně 12.  Foto Jaroslav Oldřich
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Mamografické centrum je 

nejlepší v republice
K K
Chtěl vyloupit 

domek
Boskovice - Do jednoho z ro-

dinných domků v Boskovicích se 
pokusil ve čtvrtek 11. dubna v do-
poledních hodinách vloupat zlo-
děj. Dostal se přes plot do zahrady, 
a poté v zadní části domu vypáčil 
okno. Tím se dostal dovnitř domu. 
Tam všechno prohledal, ale nic 
neukradl. Majitelům domku přesto 
poškozením okna způsobil škodu 
za téměř pět tisíc korun.  (hrr)

Chystá se asi 
přezout auta

Blansko - Přezout pneumati-
ky se zřejmě chystá zloděj, kte-
rý se vydal krást do autoservisu 
v Blansku. Po poničení zámku se 
dostal do skladu, kde vzal několik 
sad nových pneumatik a také litá 
kola. Ze zaparkovaného auta pak 
navíc odmontoval a ukradl z pa-
lubní desky autorádio. Způsobil 
tak škodu za téměř pětatřicet tisíc 
korun.  (hrr)

Mladík ukradl
nemocniční 

vozík
Boskovice - Neobvyklý případ 

krádeže se stal v pondělí 8. dub-
na v Boskovicích. Strážníci tamní 
městské policie si totiž všimli, že 
se po městě pohybuje na nemoc-
ničním vozíku jednadvacetiletý 
mladík. Když jej zkontrolova-
li, zjistili, že muž ukradl vozík 
v místní nemocnici. Mělo se tak 
stát v ranních hodinách u chirur-
gické ambulance a muž se na něm 
hned dopoledne projel nejprve do 
rekreační oblasti Rovná, poté od-
poledne s ním zajel zase na bosko-
vické náměstí a dále až do ulice, 
kde jej strážníci zastavili a ná-
sledně zadrželi. Případ strážníci 
předali boskovickým policistům, 
protože mladík je podezřelý ze 
spáchání trestného činu krádeže. 
Vozík v hodnotě asi sedm tisíc 
korun byl vrácen zpět do zdravot-
nického zařízení. Dalším šetřením 
bylo zjištěno, že mladík už byl 
v minulosti za podobnou trestnou 
činnost odsouzen.  (hrr)

Cizinci přišli
o věci

Moravský kras - Nezapomenu-
telný zážitek si z Moravského kra-
su odvezou dva Kanaďané. Ti to-
tiž nechali zaparkované auto Opel 
Astra v pondělí 8. dubna v odpo-
ledních hodinách asi na dvě hodi-
ny na Horním můstku u propasti 
Macocha. Když se k autu vrátili 
tak zjistili, že se do něj po rozbití 
okénka vloupal zloděj. A odnesl 
si vše, co mohl. Z auta vzal dva 
kufry s oblečením, batoh s botami, 
knihy, brýle, tašku s notebookem 
a příslušenstvím a další osobní 
věci. Škoda na poškození auta, ale 
především na ukradených věcech, 
se vyšplhala na téměř 175 tisíc ko-
run.  (hrr)

Nakoupil, ale
bez placení

Pamětice - Cigarety, mražená 
kuřata a kuřecí maso, lihoviny, ta-
vené sýry a cukrovinky si odnesl 
zloděj z prodejny v Paměticích. 
Potřeboval zřejmě nákup na ví-
kend, ale nechtělo se mu za zboží 
platit. Do prodejny se dostal v noci 
na sobotu 6. dubna poté, co rozbil 
okno. Způsobil škodu za více než 
dvaapadesát tisíc korun.  (hrr)

Majitelé aut
našli odřezané 

katalyzátory
Blansko - Blanenští policisté 

šetří hned několik případů, kdy 
zloději ukradli ze zaparkovaných 
aut katalyzátory. První případ se 
stal v noci na 4. dubna, kdy ráno 
majitel mercedesu zjistil, že mu 
někdo z auta vzal katalyzátor. Po-
stupně se pak policii ozvali ještě 

další tři majitelé aut, kteří ve stej-
né době měli zaparkovaná svoje 
vozidla na různých místech ve 
městě Blansku a nezjištění pacha-
telé jim odřezali a poté vzali tuto 
stejnou část auta. Jednalo se o dvě 
vozidla Citroën Xsara a o dodávku 
Peugeot Boxer. Majitelům aut tak 
vznikla škoda za více než čtyřicet 
tisíc korun. Po pachatelích krádeží 
policisté pátrají.  (hrr)

Muže srazil 
vlak, zemřel

Dolní Lhota - Na hlavní želez-
niční trati Brno-Česká Třebová ne-
daleko Dolní Lhoty zemřel v pon-
dělí 8. dubna kolem šesté hodiny 
ranní muž. Podle zjištění policie 
bylo muži, který se pohyboval v ko-
lejišti v době, kdy přijížděl vlak, 
třiasedmdesát let. Muž zraněním 
po srážce s vlakem podlehl. Podle 
předběžných zjištění policie bylo 
vyloučeno cizí zavinění.  (hrr)

Učili školáky
přecházet

Blansko - Policisté v Blansku 
uspořádali již tradiční akce Zebra 
se za tebe nerozhlédne. Jejím cí-
lem bylo připomenout chodcům, 
především těm menším, že na pře-
chodech nemají absolutní před-
nost, jak se mnohdy domnívají. Ve 
čtvrtek 4. dubna proběhla akce na 
přechodu u Základní školy Dvor-
ská v Blansku.  (hrr)

Mladík napadl
ženu nožem

a zabil ji
Brno, Blansko - Jihomoravští 

kriminalisté řeší případ vraždy dva-
ačtyřicetileté ženy, ke kterému do-
šlo v Nováčkově ulici v brněnských 
Husovicích. Jednadvacetiletý mla-
dík tam před jedním z domů krátce 
po osmnácté hodině nožem napadl 
svou vzdálenou příbuznou. Ženě 
už život nezachránila ani rychlá 
pomoc zdravotníků a následkům 
četných ran podlehla při převozu 
do nemocnice. Záchranku zraněné 
ženě zavolali kolemjdoucí, kteří 
také policistům popsali útočníka 
i směr, který z místa činu utekl. 

Okamžitě se rozběhla rozsáhlá 
pátrací akce, kriminalisté zjišťo-
vali poznatky k možnému výskytu 
podezřelého mladíka. Informace 
a popis pachatele dostaly všechny 
hlídky v terénu a nakonec se poda-
řilo zjistit, že mladý muž by mohl 
cestovat autobusem do jedné z obcí 
na Blanensku. Právě tam kolem 
jedenadvacáté hodiny podezřelého 
zadržela hlídka blanenských poli-
cistů a předala jej krajským krimi-
nalistům k provedení dalších úko-
nů. Po vyslechnutí mladého muže 
i svědků tragické události a dalších 
procesních úkonech vyšetřovatel 
jednadvacetiletému dosud ne-
trestanému muži sdělil obvinění ze 
zvlášť závažného zločinu vraždy, 
za který mu hrozí až dvacet let za 
mřížemi. Vyšetřovatel také podal 
podnět státnímu zástupci k návr-
hu na vzetí obviněného do vazby. 
Motivem vraždy se zabývají krimi-
nalisté, pravděpodobně se jednalo 
o dlouhodobější spory mezi pacha-
telem a jeho obětí.  (hrr)

Bral naftu 
i nářadí

Újezd u Boskovic - Škodu hned 
několika stavebním fi rmám způ-
sobil zloděj. Vydal se totiž krást k 
silnici, která vede od Doubravice 
nad Svitavou k Újezdu u Bosko-
vic. V tomto místě byly zaparko-
vané dva bagry. Z jednoho z nich 
zloděj odčerpal 75 litrů nafty a od-
nesl si i dvě autobaterie. Další au-
tobaterie si pak odnesl i z druhého 
bagru. „To však zloději zřejmě ješ-
tě nestačilo a tak odstranil ještě vi-
sací zámek na blízkém stavebním 
kontejneru, z něhož ukradl ještě 
rozbrušovací motorovou pilu, tři 
plechové kanystry i s pohonnými 
hmotami a další věci. Celkem tak 
zloděj způsobil stavebním fi rmám 
škodu za 226 tisíc korun,“ doplni-
la blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.  (hrr)

Kunc: V zastupitelstvu jsme získali 
na spoustu věcí stejný názor

Bohumil Hlaváček

Kotvrdovice - O tom, co je 
nového v Kotvrdovicích, jsme 
si popovídali s tamním starostou 
Aloisem Kuncem.

Jak hodnotíte uplynulý rok 
v obci?

Pozitivně. Byl to rok, kdy došlo 
ke stabilizaci práce zastupitelstva, 
už se tolik nepřeme. Našli jsme 
společnou řeč na spoustu věcí, 
i když cesty k dosažení cílů jsou 
ještě stále trošku trnité. Sporné 
otázky jsme si vyříkali a zastu-
pitelé pracují tak, aby to bylo ku 
prospěchu obce. Jsem tomu rád.

Úkoly, které jste si dali, jste 
tedy splnili?

Ne úplně všechny. Některé 
věci se nám realizovat nepoved-
lo. Souviselo to se spoluprací se 
stavebním úřadem. Chceme, aby 
všechny práce byly v souladu se 
zákonem a díky lhůtám se nám 
něco nutně přesunulo do letošní-
ho roku.

Co se vám dokončit podaři-
lo?

Co se týče obecních bytů jsme 
dodělali hrubou stavbu jednoho 
dvojdomku a letos o prázdninách 
bychom ho rádi zkolaudovali 
a předali zájemcům o bydlení.

Rozpočet na rok 2013 tedy je 
schválen?

Ano. Souvisí to s tím, co jsem 
řekl před chvílí. Všichni ho od-

souhlasili jako jeden muž. Pardon, 
omlouvám se, jsou tam i ženy 
(smích). Té jednoty si vážím.

Jaké jsou jeho priority?
Rozhodující položkou v něm 

tvoří zmíněná dostavba obecních 
bytů a přístavba skladu zahradní 
techniky. Ten nám dosud velice 
scházel. Původním záměrem bylo 
postavit ho větší, po konzultacích 
jsme se rozhodli, že to bude stačit 
takto. Předpokládám, že se nám 
to letos podaří zrealizovat. Ještě 
chceme opravit jednu část kana-
lizace. Už probíhá poptávka na 
dodavatele.

Co většího plánujete v blízké 
budoucnosti?

Přikročíme k aktualizaci územ-

ního plánu obce. Od toho se bu-
dou odvíjet další věci. Například 
výstavba hřbitova. Kolem jeho 
umístění byly spory. Varianta, 
kterou jsme chtěli uskutečnit, je 
podle všeho díky nesouhlasu ma-
jitelů sousedních pozemků nadále 
neprůchodná. Budeme tedy hle-
dat alternativní lokality. Už jsou 
navrženy dva pozemky, kde jed-
náme s jejich majiteli.

Mluví se o problémech s fi -
nancováním sportu v obci…

Ano, jsou takříkajíc na pořadu 
dne. Jak ale všechno dopadne si 
teď netroufnu odhadnout a proto 
bych o tom zatím nerad mluvil. 
V současné době je ticho před 
bouří, která ale podle všeho v nej-
bližších dnech vypukne.

Nemocnice Blansko.  Foto archivNemocnice Blansko.  Foto archiv

Radim Hruška

Blansko - Blanenská nemocni-
ce si připsala významné ocenění. 
Podle reportu indikátorů kvality 
mamografi ckého screeningu za 
rok 2011 získala první místo mezi 
všemi šestašedesáti mamografi c-
kými centry v České republice. 
Blanenské zdravotnické zařízení 
tak obhájilo prvenství, které se 
mu podařilo získat i v předcháze-
jících dvou letech. 

„Toto umístnění je obrovským 
úspěchem pro blanenské centrum 
a výsledkem velké píle všech za-
městnanců radiodiagnostického 
oddělení pod vedením primářky 
Dany Kolmačkové,“ uvedla tis-
ková mluvčí blanenské nemocni-
ce Kateřina Ostrá.

Jak připomněla, rakovinou 
prsu onemocní během svého ži-
vota každá osmá žena. I proto 
je pravidelné mamografi cké vy-
šetření velmi důležité. Dokáže 
totiž odhalit i počáteční stádia 
onemocnění. Při včasné diagnos-
tice nádoru může být vyléčeno až 
dvaadevadesát procent pacientek.

„Ženy nad pětačtyřicet let věku 
mají nárok každé dva roky absol-
vovat screeningovou mamografi i, 
kterou jim plně hradí všechny 
zdravotní pojišťovny. Ženy ve 

věku čtyřicet až pětačtyřicet let 
mohou být vyšetřeny jako samo-
plátkyně a ženám pod čtyřicet let 
provádíme v Nemocnici Blansko 
ultrazvukové vyšetření prsů, pro-
tože i v této věkové skupině mo-
hou ženy rakovinou prsu onemoc-
nět, a to rakovinou agresivnějšího 
typu,“ přidala podrobnosti Kate-
řina Ostrá.

Podle ní je vyšetření naprosto 

bezbolestné, nezabere více než 
půl hodiny. Objednací doba se 
v blanenské nemocnici pohybuje 
maximálně mezi dvěma až třemi 
týdny. Jedná se o kompletní vy-
šetření včetně ultrazvuku, kte-
rý se v případě potřeby provádí 
ihned bez zbytečného čekání.

„Využijte možnost absolvovat 
mamografi cké vyšetření v Ne-
mocnici Blansko. Jedná se o pra-

coviště, které je zahrnuto v síti 
akreditovaných center, jejichž 
činnost je průběžně monitorová-
na a kontrolována. V posledních 
letech bylo mamografi cké scre-
eningové centrum Nemocnice 
Blansko opakovaně vyhodnoceno 
jako nejlepší tuzemské mamogra-
fi cké pracoviště z hlediska kva-
lity screeningového programu,“ 
dodala Kateřina Ostrá.

Vodáci v Blansku otevřeli Svitavu

Malá slavnost. Symbolický klíč otevřel minulou neděli řeku Svitavu pro milovníky vodáckého sportu. Od bla-
nenského nádraží se vydali do jejích studených vod směrem na Babice a Bílovice.  Foto Bohumil Hlaváček

Znovu hledají 
zájemce o Duklu

Blansko - Do výzvy o nové 
využití hotelu Dukla a přilehlých 
pozemků na náměstí Republiky 
v Blansku se přihlásil v termínu 
jen jeden zájemce. 

„Bohužel nesplnil naše po-
žadavky, aby součástí byla po-
drobnější studie, proto toto řízení 
vypíšeme znovu,“ uvedl starosta 
Lubomít Toufar. 

Jak připustil, záměr uchazeče 
se podobal tomu, co by si vede-
ní radnice představovalo. „Tedy 
odstranění objektu a výstavbu 
jakéhosi obchodního centra s na-
bídkou nejrůznějších služeb na 
celkové výměře přes šest tisíc 
metrů čtverečných, součástí by 
byl i parkovací dům. Pevně věří-
me, že investor, který projevil zá-
jem svoje materiály doplní o po-
žadovanou studii. Samozřejmě 
budeme akceptovat a posuzovat 
i případné další nabídky,“ doplnil 
blanenský starosta.  (bh) 

Pokračování ze str. 1
Novému jednateli se proto sna-

žím předat maximum materiálů 
tak, aby mohl navázat na procesy, 
které byly nastartovány. Každý 
jednatel má vlastní názory, do 
budoucna tak může dojít k urči-
tým změnám, ale pro zachování 

provozu se 
zatím nebu-
dou prová-
dět žádné 
r a d i k á l n í 
kroky,“ uve-
dl Rostislav 
Verner.

Podle nového jednatele Dana 
Navrátila je v této chvíli podstat-
né navázat na stávající fungování 
nemocnice a zajistit kvalitní péči 
o pacienty.

„Minimálně v nejbližší době se 
nebude nic měnit ani co se týče 
rozvojové strategie zdravotnic-

kého zařízení. Pacienti ani za-
městnanci se proto nemusí ničeho 
obávat. Ve své funkci jsem teprve 
několik dní, proto v dané chvíli 
nejsem schopný sdělit konkrét-
nější věci. V současné době jsem 
právě začal přebírat agendu,“ vy-
světlil Navrátil.

Boskovická nemocnice má nového jednatele

 Dan Navrá  l Dan Navrá  l
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Hana Trnečková

Boskovice - Když se na face-
bookové stránce Sportuj s námi 
objevilo video nové tratě Běhu 
za sedmizubým hřebenem, ko-
mentáře nadšeně hodnotily: Supr. 
Paráda. Fanoušek Boskovických 
běhů 2013 Tomáš napsal: „Jestli 
dám do té doby koleno dohro-
mady, tak vyběhnu.“ A Věra na 
to odvětila: „Já i kdybych měla 
zatnout zuby.“ Nadšených běžců 
máme v regionu hodně. A možná 
se zrodí další. Pavel poznamenal: 
„Hmm…, že bych se nechal zlá-
kat? :)“

Letos se běžcem a závodníkem 
může stát každý. Nanečisto. Or-
ganizátoři z občanského sdružení 
Sportuj s námi se rozhodli nej-
kratší z běhu pro dospělé, Hobby 
běh, zkrátit o polovinu, vyhodit 
startovní čísla a zrušit registrační 
poplatek i čipy. Běhání tak okles-
tili o povinnosti a děs ze špatného 
času, a naopak vyzdvihli bezbře-
hou radost z běhu v poli stejně 
nadšených závodníků, kteří napo-
sledy „závodili“ na školním plác-
ku. Neběhal jsi dvacet let? Neva-
dí, přesně pro tebe je Lidový běh, 
jakoby znělo od pořadatelů.

Největší sportovně-kulturní 
akce v regionu se uskuteční tra-
dičně 1. května na boskovickém 
Masarykově náměstí. Pódium 
s doprovodným programem opět 

Boskovické běhy se konají už počtvrté. 
A přesto jsou v mnohém nové

Z loňského ročníku.  Foto archivZ loňského ročníku.  Foto archiv

BOSKOVICKÉ 
BĚHY

                
     
      
    
   
    
       

Hana Trnečková

Boskovice - Patronka Boskovických 
běhů Olga Oldřichová se ještě jako sleč-
na Šicnerová zúčastnila Olympijských her 
v Londýně 1948. Pak se sprinterka tělem 
i duší provdala, přestěhovala do Boskovic 
a po mateřské nastoupila na místo vycho-
vatelky boskovické pedagogické školy. 
Té, která se podílí na projektu Děti spor-
tují s námi.

Jaké máte s pedagogickou školou 
spojené zážitky?

Pracovala jsem tam šest roků, od roku 
1960. Sloužila jsem na zámku jako vy-
chovatelka děvčat, která byla ubytovaná 
na zámeckém internátu. Děvčata běhávala 
v zámeckém parku, učila se na trávníku 
pod stromy, hrála volejbal.

Sport byl součástí žití na zámku?
Každé ráno v sedm hodin se budilo 

rozhlasem: Dobrý den, děvčata, jde se na 
rozcvičku. Děvčata šla dolů do přízemí 
a musela poctivě cvičit, já je měla hlídat. 
Ale po rozcvičce ještě utíkala zpátky na-

horu do ložnic, do postele. (smích) Taky 
se běhávalo v parku.

Tedy závody v zámeckém parku jako 

tomu bude také letos při Boskovických 
bězích?

Běhávala se pětistovka. Taky jsem tam 
s nimi běhala. Přes celý park od zadní 

zdi zámku po pěšině až na konec parku 
k brance a zpět.

Byla jste výhradně sprinterka, přesto: 
běhávala jste i delší vzdálenosti?

Jsem zásadně proti delším běhům. Nej-
delší trať, kterou jsem běžela, byl jeden ki-
lometr. Na spartakiádním cvičení se konala 
soutěž pro všechny kategorie, od dorostu 
až po veterány, složená z plavání, vrhu 
koulí a běhu na jeden kilometr. A já jsem 
byla pro každou špatnost, tak jsem do toho 
šla. (smích) 

Jak jste dopadla?
Na soutěž okresního přeboru jsme sice 

měla trochu natrénované, ale byly tam dvě 
paní, které delší vzdálenosti běhaly mno-
hem víc. Přesto jsem je porazila. (úsměv) 
Tím pádem jsem se dostala na soutěž do 
Prahy a ve své kategorii nad pětatřicet let 
jsem obsadila 15. místo z celého tehdejšího 
Československa.

Pamatujete si původní Běh za sedmi-
zubým hřebenem, který vznikl na přelo-
mu sedmdesátých a osmdesátých let?

Ten jsem jednou běžela! Z Újezdu dolů 
a nahoru ke hradu. Já jsem doběhla posled-
ní. (smích) To bylo hrozný. Chlapi a ženský 
pohromadě se rychle pustili dolů, z toho 
kopce to šlo snadno. Ale pak… (úsměv) Na 
ten závod jsem dávno zapomněla, to snad 
už ani není pravda.

Kudy jste běželi?
Na Újezd nás vyvezli, tam se to seřadilo, 

běželo se dolů do Pilského údolí, přeběhl 
se mostek, a pak lesem ke hradu. Každý bě-
žel, kudy chtěl. Všichni jsme do toho kopce 
lezli po čtyřech. To nebylo pro mě.

Ukázala jste mi krabičku plnou odzna-
ků z běžeckých závodů, a přitom se říká, 
že jste v mládí měla běhání zakázané…

Já ho měla zakázané kvůli srdeční vadě. 
Když jsem přišla ke sportovnímu lékaři, tak 
mi řekl, že je to dobré a běhat můžu. Ale 
když to byl normální internista, tak mi na-
dával. Říkal: Vy běháte sprinty? A to vás ne-
chají běhat? To bylo před olympiádou. Přišla 
jsem na hřiště v Přerově a oznámila jim, že 
mám zakázáno běhat. A trenér na to: Když 
můžeš skákat, tak můžeš i běhat. (smích)

Olga Oldřichová: Řekli mi „když můžeš skákat, tak můžeš i běhat“

Olympionici. Olga Oldřichová a Mar  n Doktor na Boskovických bězích.  Foto archiv

bude sousedit s občerstvovacím 
posezením i prostorem startu 
a cíle. Na startovní čáru v horní 
části náměstí se závodníci Lido-
vého běhu postaví ve 12:30. V ta-
kovou dobu, aby si běžci mohli 
„udělat hlad“ před obědem.

Lidový běh měří celkem 
osm set metrů a časový limit je 
opravdu velkorysý. Třicet mi-
nut. Nemusí se běžet, stačí, když 
se půjde. Na jeden okruh kolem 
náměstí se může vydat kdokoliv, 
aniž by se staral o pravidla. Jedi-

ná podmínka zní: Stačí přijít na 
start. V půl jedné. 

Ambicióznější sportovci, které 
láká spíše „trojka“ nebo hlavní 
trať dlouhá 12 a půl kilometru, 
a kteří si ještě nezajistili star-
tovní číslo, stále mohou vyplnit 

přihlášku. „Registrace, včetně 
platby startovného, se ofi ciálně 
uzavře 23. dubna,“ říká ředitel or-
ganizačního týmu Petr Bartošek. 
Formulář a platbu lze provést 
online na www.sportujsnami.
cz či osobně na přepážce infor-

mačního střediska v Boskovicích 
nebo Blansku. „Případná další 
registrace bude možná v den Bo-
skovických běhů, pokud se nějací 
zaregistrovaní běžci omluví,“ ob-
jasňuje. 

Krev v závodních i diváckých 
žilách rozproudí četné koncerty. 
Program v mezidobí běhů osvě-
ží výběr regionálních hudebních 
a tanečních souborů a koncert 
skupin Fleret a Třetí zuby. Vstup 
na celou akci je volný.

Divákům stačí přijít a bavit se, 
závodníci by však před akcí měli 
znovu pozorně prostudovat pro-
pozice, umístěné na ofi ciálním 
webu Boskovických běhů www.
sportujsnami.cz. 

Startovní balíček obsahuje kro-
mě občerstvení či pamětního listu 
hlavně startovní číslo a čip, díky 
němuž běžcům přijde sms zpráva 
s cílovým časem. Balíčky budou 
k vyzvednutí na registraci na 
boskovické radnici v prostorách 
městského úřadu, pod věží. „Zá-
vodníci si je můžou vyzvednout 
nejpozději hodinu před startem 
svého závodu,“ informuje šéf 
akce. „Pokud však běžec pochází 
z regionu a může na radnici přijít 
kdykoliv, velice oceníme, když si 
startovní balíček vyzvedne den 
předem,“ prosí. „V úterý 30. dub-
na bude registrace otevřená od 
13. do 18. hodiny. Na všechny se 
už moc těšíme.“

LIDOVÝ BĚH

BĚH 12,5 KM

10 nej programu 
Boskovických běhů

Fleret – pě  členná kapela rozpálí náměs   ve 14:00. Koncert je zdarma, 
vstupné do areálu neexistuje.

Strom lásky – prvomájové líbání na běžecký způsob. Nehledejte roz-
kvetlý strom po městě, na náměs   tutově jeden bude.

Lidový běh – naprostá novinka: závod bez nutnos   registrace, placení 
poplatků a stresu z časomíry. Zapojit se může naprosto každý. 

Občerstvení & venkovní posezení – předzvěst letních grilova-
ček si užije celá rodina. Takže dě  čky i babičky s sebou!

Speciální host – olympijského vítěze už jednou Boskovické běhy při-
vítaly. Letos k nám zavítá další: Kateřina Neumannová.

Skákací hrad a megatrampolína – energické dě   zabaví zaruče-
ná zábava na nafukovací atrakci i adrenalinová ak  vita.

Tře   zuby – jeden koncert v 16:15, a pak ještě druhý v 18:00 jako 
nářez na závěr akce, kde padnou poslední zbytky sil.

Dě   sportují s námi – Boskovické běhy jako startovní čára nového 
projektu pro dě  . Ofi ciální triko bude k obstarání na registraci.

Kvalita z domova – doprovodný program je sestavený z výběru regi-
onálních souborů Boskovic a okolí. 

Start Sedmizubého hřebene – nevadí, že nepoběžíte, stačí zafan-
dit. Možnost podpořit své příbuzné, kolegy z práce, kamarády a sousedy 
máte v 15.20 hod.
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Z  V blanenském muzeu 

otevřeli tři nové expozice

Eva Nečasová.  Foto Bohumil HlaváčekEva Nečasová.  Foto Bohumil Hlaváček

INZERCE

Milí Blíženci, nastává vám 
skvělé období, váš základní 
charakter je kompatibilní s 
energií roku a máte vynikající 
schopnost cítit, co je potřeba 
udělat ve svých činnostech 
lépe. 

Jste jako rtuť a máte velké 
ambice, očekávejte spoustu 
možností, které vás posunou 
k vašim cílům. Neptun však 
signalizuje, že vám nic nespad-
ne samo z nebe a napovídá, že budete muset 
pro to něco obětovat. Dávejte také pozor, vy 
komunikativní a nepokojní žongléři zvěrokru-
hu, abyste nebyli až tak optimističtí a pohodlní, 
že ztratíte smysl pro realitu. 

Milujete svobodu a fl irtování, zrozenci 2. de-
kády (1. 6. - 11. 6.), mějte nad sebou kontrolu 
především v únoru, aby nedošlo k zbytečnému 
přehánění. Celkově má jupiterská energie v plá-
nu zacílit na úspěchy při studiu, v hromadných 
sdělovacích prostředcích a v prvních měsících 
roku se jedná i o výborné příležitosti k cestám. 
Pokud je potřebné zabývat se právními otáz-
kami, důležitým prodejem a úředními podpi-
sy, směrujte tyto záležitosti na červen. Co se 
týká zálib, které vám přinášejí potěšení, můžete 
zaregistrovat, že jejich expanze je pro vás ně-
kdy špatně zvladatelná a i přesto, že jste mistři 
v duševní gymnastice, nemůžete se soustředit 
na všechny záležitosti najednou. Především vy, 
zrozenci 1. dekády (22. 5. - 31. 5.), budete mu-
set své zájmy omezit a zabývat se třeba jen jed-
ním, o to víc však pořádně a svědomitě. Udá-
losti tohoto roku budou pro vás vzrušující, což 
vaše nepokojná povaha zcela určitě uvítá. Uran 
svým vlivem zvýší touhu po změnách a vol-
nosti, ale může způsobit, že i něco přeceníte. 
Naštěstí vaše rozumná vládnoucí planeta Mer-
kur, posel bohů, je ve střehu a vždy bude mít po 
ruce nějakou příležitost k vyřešení případného 
problému, rozhodně vás v tom nenechá.

Láska a sex
Rok 2013 je pro vás rokem harmonie a štěstí 

v milostných vztazích.  Vaše sexuální přitaž-
livost bude velmi silná, totéž platí o spontán-
nosti ve vyjadřování emocí, tudíž se nedivte, 
že o románky nebude nouze. Zrozenci 2. de-
kády (1. 6. - 11. 6.), vám může sice vlivem 
milostné události vzniknout napětí v rodině, 
ale s celou situací si nakonec dobře poradíte. 
Březen je nejnáchylnější na rozladěnosti v lás-
ce, v tuto dobu se vám může zdát, že je váš 
miláček náročnější, než je obvyklé. Vy, kteří 

žijete ve vztahu, snažte se sla-
dit s partnerem ve vzájemných 
požadavcích, nezapomeňte, že 
váš protějšek nemusí vždycky 
vědět, co chcete. Pro vás neza-
dané je nejkrásnějším darem 
hvězd hluboká schopnost cítit, 
s kým spojit své srdce a věřte, 
takového člověka budete silně 
potřebovat, protože vám po-
může učinit správné rozhod-
nutí pro budoucnost. Jestliže 

někteří pokukujete po svatebních prstýncích, 
letní měsíce jsou tím nejlepším časem, červen 
startuje tendenci k pevným a trvalým svazkům. 
Vám, zrozenci 3. dekády (12. 6. - 21. 6.), dá 
více přemýšlení, jestli se usadit, máte rádi vol-
ný let, ale ať se rozhodnete jakkoliv, jednou se 
váš nepokojný duch unaví a pocítí touhu zakot-
vit v poklidném přístavu lásky.

Práce a peníze
Rok začnete s možností významných změn. 

V oblasti práce se můžete doslova vyřádit, 
protože budou žádáni a upřednostňováni lidé 
s kvalitní komunikací a intelektuálními schop-
nostmi. Pokud přidáte originální tvůrčí poten-
ciál, nemáte dále na co čekat - vzhůru k výši-
nám!  Pro vás, zrozenci 1. dekády (22. 5. - 31. 
5.), může být počátek roku, především březen, 
malinko komplikovanější. V práci se „zasekne-
te“, protože vám dochází, že v ní nejste spoko-
jeni, ovšem ukončit ji v této složité ekonomic-
ké době je pro vás hodně obtížné. Pokud se ale 
rozhodnete pro úsilí, budete korunováni lepší-
mi výsledky než jste kdy měli. Situace se změ-
ní a bude vám nabídnuta větší zodpovědnost 
nebo povýšení. Jupiter nabádá, abyste se cho-
pili příležitosti vycestovat do zahraničí, v této 
spojitosti se může objevit silná konkurence od 
kolegů. Hlídejte si také svůj slovní vodopád, 
i když je známo, že zastavit vás v řeči je jako 
snažit se vybělit tmu. Přemýšlejte, než něco 
řeknete a kontrolujte e-maily než je odešlete. 
Je dobré soustředit se na fi nance, budou větší 
výdaje. Že už dlouho přemýšlíte o investici do 
obchodování? Bingo! Rok 2013 je připraven 
být vám k dispozici.

Domov a rodina
Start roku je vhodnou dobou pro sdílení je-

dinečných chvil s rodinou, máte tendenci trávit 
volný čas s dětmi, sdílet jejich aktivity a se zá-
jmem se zapojovat do rodinných diskusí. Bu-
dete překvapeni, že se najednou přistihnete při 
tématu změny bydliště. Uran prostě nepřestává 

vystrkovat růžky a láká ke změnám. Je stejně 
těkavý a neposedný jako vy a cítí, že u vás 
může narazit na úrodnou půdu. Se spolupůso-
bením Neptuna však může vytvořit i obtížnou 
situaci v příbuzenských vztazích. Na přelomu 
února a března je nebezpečí, že se budete cí-
tit pod tlakem svých sourozenců nebo můžete 
mít s někým z nich problémy skrze vyhýbavé 
či falešné jednání. U vás, zrozenci 2. dekády 
(1. 6. - 11. 6.), může tato situace nastat ještě 
i v prosinci. Nestabilita v těchto vztazích s se-
bou nese i možnost náhlého odloučení, kdy 
můžete zůstat s některým ze sourozenců něja-
kou dobu bez kontaktu. V létě se naopak těš-
te na radosti prožívané v úzkém kruhu svých 
nejbližších, i když vlivem pracovního rozvrhu 
nedojde k rodinné zahraniční dovolené, kterou 
jste původně plánovali, atmosféru štěstí vám to 
nepokazí!

Zdraví
Přestože často podléháte různým formám 

nachlazení, které se odráží v problémech dý-
chacích cest, rozhodl se tento rok zachovat se 
v otázce prochlazení příznivěji. Extrémní rýma 
nebo zatěžující kašel se vám budou vyhýbat. 
Zato zažívací ústrojí může mít pohotovost.  Po-
kud by vaše potíže se žaludkem přetrvávaly, 
navštivte lékaře. Mnohem větší důraz ovšem 
bude tento rok klást na psychickou zátěž, mož-
ná se dostanete do stresových situací, které vás 
donutí sahat po cigaretě či opojných látkách, ať 
už jsou to léky nebo alkohol. Zkuste raději de-
chová cvičení, pomoci si můžete také nějakou 
klidnou hudbou nebo mírnou fyzickou aktivi-
tou, jako je chůze či jóga. Jestliže inklinujete 
k bylinným čajům tak i tady pozor, ve větším 
množství mohou spíše uškodit, je potřeba dodr-
žet pokyny, jak dlouho můžete bylinky užívat. 
Koneckonců určitě je vám známo rčení zná-
mých léčitelů, že i „dobrého jen pomálu.“

Nejpříznivější oblast vašeho
života pro rok 2013:

Šance jsou v oblasti prodeje, pokud zvažuje-
te například zřízení si svého vlastního obcho-
du, štěstí hraje ve váš prospěch.

Kámen pro zdraví v roce 2013:
JASPIS - Posiluje vůli a podněcuje cirkulaci 

energií. Nošení jaspisu dodává pocit jistoty a 
zakořenění, který je na cestě za úspěchem po-
třeba!

Amulet pro štěstí a lásku
pro rok 2013:

symbol klíč a kříž

HOROSKOP - B  (22. 5. - 21. 6.)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Minulý pátek v pozd-
ním odpoledni proběhlo slavnost-
ní otevření tří nových muzejních 
expozic Muzea Blansko. Jejich 
názvy? Figurální litina z blanen-
ských železáren, Objevitelé Mo-
ravského krasu a Hrady blanen-
ského okolí. Všechny tři vychází 
ze žhavých témat regionu, toho, 
čím se může pochlubit návštěvní-
kům z celého Česka i ze zahraničí 
a doplní turistickou nabídku ne-
dávno zrekonstruovaného zámku, 
jehož je muzeum součástí.

S blanenskou fi gurální umělec-
kou litinou se můžeme setkat na 
mnoha místech republiky i v za-
hraničí. Je ke spatření na zámcích, 
náměstích, mostech, kašnách a na 
dalších místech. „Zakladatelem 
tradice blanenského umělecké-
ho lití byl na přelomu 18. a 19. 
století starohrabě Hugo Franz 
 Salm-Reifferscheidt-Raitz. Éra 
odlévání velkých fi gurálních plas-
tik v Blansku nastala roku 1821 
s příchodem barona Karla von 
Reichenbacha, jenž umožnil od-
lévání velkých litinových soch,“ 
uvedla ředitelka Eva Nečasová 
na tiskové konferenci, která před-
cházela slavnostní otevření. Na 
konci 19. století blanenské žele-
zárny vybudovaly velké litinové 
lázeňské kolonády v západních 
Čechách v Karlových Varech či 
Mariánských Lázních, které jim 
přinesly značnou prestiž. „Čtyři 
obrazově textové panely na zá-
meckém nádvoří seznamují ná-
vštěvníky s historií výroby fi gu-
rální litiny v Blansku i s dalšími 
výrobky blanenských železáren. 
Expozici tvoří dále nově zrekon-
struovaná kašna, nově umístěná 
reliéfní deska císaře Josefa II. 
orajícího u Slavíkovic, litinový 

korpus Ježíše Krista, Modlící se 
Anděl a dalších šest fi gurálních 
litinových plastik s antickou té-
matikou: Faun, Dívka s vázou, 
bohyně Isis, Dívka s lucernou, 
Venuše Medicejská a Danae,“ do-
plnila ředitelka.

Druhá expozice je věnována 
badatelům v Moravském krasu 
od nejstarších dob po období dru-
hé světové války. „Návštěvníkům 
představí první průzkumníky 
počínaje Martinem Alexandrem 
Vigsiem a Josefem Ferdinan-
dem Hertodem z Todtenfeldu ze 
17. století přes Christiana Karla 
Andrého, Karla Reichenbacha, 
Jindřicha Wankla či Martina Kří-
že ve století 19. až po závěr půso-

bení Karla Absolona ve 40. letech 
století dvacátého,“ vyjmenovala. 
Obrazovou a popisnou část expo-
zice doplňují trojrozměrné před-
měty, například prehistorické ná-
lezy, ukázky sbírek Karla Absolo-
na, kostra jeskynního medvěda či 
unikátní Divíškův skafandr z roku 
1912, používaný ve 20. letech 20. 
století při průzkumech Macochy 
a Punkvy průzkumníkem a obje-
vitelem Karlem Tunálem Divíš-
kem. „Mimochodem se jednalo 
o otce herečky Niny Divíškové,“ 
podotkla Nečasová. Expozice je 
umístěna v suterénu severního 
křídla blanenského zámku, v mís-
tech dosavadní výstavní síně Zá-
mecký sklep.

Ve třetí nové expozici se 
 návštěvníci seznámí s historií 
šlechtických hradních sídel z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí Blanska. 
Nepojednává pouze o jejich ději-
nách, ale prostřednictvím kreseb-
ných rekonstrukcí poskytuje i před-
stavu o možném vzhledu těchto, 
dnes již převážně zaniklých objek-
tů. „Názornou představu o podobě 
některých sídel, například v našich 
zemích zcela ojedinělého jeskynní-
ho hrádku v Rytířské jeskyni, pak 
navodí několik trojrozměrných 
modelů,“ láká ředitelka. Expozice 
je umístěna v přízemí severního 
křídla blanenského zámku mezi 
novou multimediální síní a archeo-
logickou expozicí Nejstarší hutě.

Světový den zdraví 
v Jedovnicích

Na neděli 7. dubna připravily členky Komise sociálně-zdravotní, 
Místní organizace Českého červeného kříže Jedovnice a Mateřského 
a rodinného centra Dymáček zajímavý program v kulturním domě. 
Proč 7. dubna? Tento den se na celém světě slaví jako Světový den 
zdraví – je to připomenutí založení Světové zdravotnické organizace 
WHO (7. dubna 1948). Letos jsme se k „oslavám“ poprvé přidali také 
my v Jedovnicích. 

Co bylo připraveno? Od 14 hodin členové Humanitární jednotky OS 
ČČK Blansko seznámili přítomné se zásadami předlékařské první po-
moci při resuscitaci, krvácení, diabetickém záchvatu, šoku a dalších 
život ohrožujících stavech, včetně ukázky použití automatizovaného 
defi brilátoru. V další části vystoupil pan Miroslav Mira – zakladatel 
Severské chůze v České republice, který zúčastněné informoval o po-
hybové aktivitě Nordic walking. Během přestávky jsme si pochutnali 
na občerstvení připraveném členkami MO ČČK Jedovnice, např. jed-
nohubkách s chutnými a v duchu zásad „zdravé výživy“ vyrobenými 
pomazánkami. 

Druhá část programu probíhala ve třech blocích. Pod vedením in-
struktorů ČČK jsme si sami vyzkoušeli předlékařskou první pomoc 
a základní oživovací techniky na fi gurantech nebo fi gurínách. Zájemci 
o severskou chůzi vyšli do přírody a se svými, příp. zapůjčenými holemi 
si vyzkoušeli dynamickou chůzi v okolí rybníku. V kinosále navíc Věra 
Szláviková velmi zajímavě vyprávěla nejen o Zdravém životním stylu, 
ale také o možnostech jarní detoxikace a dalších tématech souvisejí-
cí s problematikou zdraví. Jako malá ochutnávka a inspirace vhodná 
právě pro jarní období byla připravena i tzv. krabičková dieta od fi r-
my Dietalinie. Přítomní si mohli nechat změřit krevní tlak. Zástupkyně 
VZP Blansko (pí. Čechová a Soušová) měřily zájemcům množství tuku 
v těle a také seznámily s programem VZP nazvaným Zdravý život – Být 
aktivní se vyplatí.

Díky organizátorům akce i všem zúčastněným se Světový den zdraví 
v Jedovnicích vydařil.  Anna Bayerová

Uplynulo již deset let od 
velké vody ve Sloupu 

Ani se tomu nechce věřit, že je tomu již 10 let, co se Sloupem přehna-
la ničivá přívalová povodeň. 13. května 2003 přišlo varování v podobě 
„kalného potoka“, tekoucího Rájeckou ulicí k náměstí a dále k jes-
kyním. Voda rychle opadla, bláto jsme uklidili, ulice umyli a mysleli 
jsme si, že nic horšího nás nemůže potkat. Z tohoto omylu nás vyvedla 
opravdová pohroma, která přišla 26. května. Něco podobného nezažili 
ani ti nejstarší z nás, neboť se jednalo možná až o „tisíciletou vodu“. 

Co se vlastně stalo? V epicentru mezi Žďárem, Němčicemi a Kunič-
kami se během sotva hodiny doslova vylilo nebe, na zem spadlo cca 
110 mm vody na každý čtvereční metr a největší část z toho množství se 
vydala ke Sloupu. Pár minut nato přitékalo od Žďáru a Němčic 17 tisíc 
a od Petrovic dokonce 22 tisíc litrů vody za vteřinu. Za další hodinu 
bylo po všem a nad neuvěřitelnou zkázou se vznášela bílá mlha.

Jen na obecním majetku byla vyčíslena škoda přesahující 12 milionů 
korun, více než 1 milion korun stál úklid 1 450 tun bahna a naplavenin 
a dalších 70 tun poškozeného nábytku a jiného nejrůznějšího zniče-
ného materiálu. Přitom jsme dokázali za pouhé tři dny uklidit obec 
tak, že další a další zvědaví návštěvníci nevěřili, že se u nás něco tak 
mimořádného stalo. Všem místním i přespolním, kteří tehdy vydatně 
pomáhali, jsme byli velmi vděčni a touto cestou jim znovu děkujeme 
ještě i dnes.

Kromě položení nové kanalizace v ulici Rájecká, opravy komunikací, 
vydláždění všech poničených zpevněných ploch a vybudování nového 
hřiště u základní školy jsme samozřejmě mysleli i na zajištění dlouho-
dobější protipovodňové ochrany. Ihned po povodni se podařilo pořídit 
odvodňovací příkop od „Žabárníka“ k Němčickému potoku a zadat 
projekty zásadnějších opatření. Výsledkem tohoto snažení je polosuchý 
poldr na Němčickém potoce, vybudovaný za 15,5 mil. Kč na katastru 
obce Němčice, který dokáže pojmout až 96 500 m3 vody a odtok při-
tom omezit na 3,6 m3/s. Ze strany od Němčic je tedy další nebezpečí 
povodně omezeno na minimum. Řešení od Petrovic je ztíženo propust-
ným podložím, přesto se snažíme i zde dosáhnout stavby podobného 
zařízení.

Na měsíc červen připravujeme k 10. výročí přívalové povodně výsta-
vu fotografi í a dalších dokumentů. Podrobnosti budou obvyklým způso-
bem zveřejněny.  Josef Mikulášek, starosta Sloupu

MĚSTYS SVITÁVKA Hybešova 166, 679 32 Svitávka

KONKURS 
Starosta městyse ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na 
pracovní místo ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Svitávka okres Blansko, příspěvkové organizace 

Požadavky: 
1)  předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle 
 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
 některých zákonů, v platném znění, 
2)  znalost školské problematiky a předpisů, (vč. praxe 3 roky) 
3)  organizační a řídící schopnosti, 

K přihlášce přiložte: 
1)  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom 
 včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
 vzdělání/maturitní vysvědčení), 
2)  doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické práce včetně pracovního 
 zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3)  strukturovaný profesní životopis 
4)  písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 
5)  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
6)  originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu 
 pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců) 
7)  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 
 konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
 údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 19. 8. 2013 
Obálku označte slovy: “Řízení MŠ - Konkurs – neotvírat“. 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 14. 5. 2013 – 15.30 hod. 
na adresu Městys Svitávka, Hybešova 166, PSČ 679 32
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Paulík: Webové stránky obce 
chceme i nadále vylepšovat

Z  

Radim Hruška

Petrovice - Nejlepší webové 
stránky mezi obcemi Jihomorav-
ského kraje mají Petrovice. Jak 
ale říká tamní starosta Vladimír 
Paulík, neustále se dá něco vylep-
šovat. To samozřejmě platí i v pří-
padě zvelebování obce.

Soutěže Zlatý erb se zúčast-
ňujete pravidelně. Kdy to bylo 
poprvé?

Do soutěže Zlatý erb se přihla-
šujeme již několik let. Poprvé na 
zkoušku jsme to zkusili v roce 
2005. A na základě zjištěných 
chyb jsme postupně začali odstra-
ňovat jednotlivé nedostatky na-
šich webových stránek. Po nějaké 
době jsme se dostali do fáze, kdy 
se nám daří bodovat a prezento-
vat dobrou práci všech, kteří se 
o stránky starají. Letošní úspěch 
v rámci Jihomoravského kraje je 
již třetí v historii, protože jsme 
krajské kolo vyhráli i v roce 2009, 
2010 a ve stejném roce 2010 jsme 
zvítězili i v celostátním kole. Před 
několika dny, 8. dubna na slav-
nostním vyhlášení celostátního 
kola Zlatý erb v Hradci Králové, 
jsme převzali cenu ministra vnitra 
za nejlepší bezbariérové webové 
stránky v kategorii obce. Splnili 
jsme závazek dobře reprezentovat 
obec a Jihomoravský kraj.

Čím jste, podle vás, letos zau-
jali hodnotící komisi? 

Myslím si, že v letošním roce 
jsme hodnotící komisi zaujali 
hlavně novými technologiemi. 
Jedná se o odborné věci, kterým 
se věnují informatici. Stránky ale 
také dostaly nový kabát a hlavně je 
pravidelně aktualizujeme. Obecní 
web navíc zaštiťuje i jednotlivé 
prezentace spolků a organizací. 
Soutěž přispívá také k tomu, aby-
chom nahlédli i na webové stránky 
jiných obcí z různých koutů re-
publiky. Některé zajímavé nápady 
jsme pak využili i u nás.

Je vůbec něco, co byste mohli 
vylepšit?

Zlatý erb. Petrovič   převzali ocenění za nejlepší webové stránky obce v Jihomoravském kraji. Starosta Vladimír 
Paulík druhý zleva.  Foto archiv

Zlepšit se dá určitě design strá-
nek a služby pro občany. Můžeme 
postupně doplňovat elektronic-
ké služby a zlepšit přehlednost 
a ovladatelnost stránek. Je to 
i otázka ohlasů ze strany občanů, 
co jim chybí, a co by se mělo dopl-
nit. S pohledu odborné veřejnosti 
je důležité umístit na webových 
stránkách povinné informace, ná-
zvy jednotlivých subjektů, ale ve-
řejnost požaduje naopak aktuální 
informace, kde se například koná 
veřejná zabijačka, taneční zába-
va, kulturní akce. To jsou webové 
stránky, po kterých občan volá, 
a tímto směrem půjdeme.

Na obec vaší velikosti máte 
poměrně propracované elektro-
nické služby...

Elektronických služeb máme 
opravdu poměrně dost. Pomocí 
webových stránek je tak například 
možné si na obecním úřadě objed-
nat pracovní schůzku na vyřízení 
různých úředních věcí nebo setká-

ní se starostou. Máme tam zahr-
nuty také ztráty a nálezy. Zajíma-
vostí je pak takzvaný semafor, kde 
je přehled neuhrazených místních 
poplatků, takže si to lidé mohou 
pohlídat. Na stránkách máme i fo-
tografi e jednotlivých turistických 
míst a zajímavostí pro návštěvní-
ky a další užitečné věci.

Plánujete se zapojit i do další-
ho ročníku?

Pravidla nás omezují v tom, že 
už se nemůžeme přihlásit do sou-
těže o nejlepší obecní stránky. Ale 
mohli bychom se pokusit zabojo-
vat v kategorii elektronická služ-
ba. Uvidíme, ale spíš si dáme dva, 
tři roky pauzu, budeme sledovat 
vývoj u ostatních obcí a postupně 
naše stránky vylepšovat.

Opusťme webové stránky 
a pojďme k dění v obci. S jaký-
mi akcemi počítá rozpočet na 
letošní rok?

Rozpočet na letošní rok jsme 

schválili v prosinci loňského roku. 
Vycházeli jsme z příjmů roku 
2012, takže jsme trošku zdržen-
liví, i co se týká rozpočtového 
určení daní. Z toho samozřejmě 
vycházejí i plány investic v obci. 
Budeme dělat spíše drobné udržo-
vací práce. Hlavním cílem je zak-
tualizovat dokumentaci Programu 
obnovy venkova na roky 2014 až 
2020. 

V letošním roce bychom chtěli 
upravit místní komunikaci smě-
rem k mateřské školce a zlepšit 
prostranství před místní samoob-
sluhou. Bude také vydáno staveb-
ní povolení na odbahnění rybníku, 
takže budeme žádat o dotaci. 

Co se týče nového bydlení, tak 
máme vydaný územní plán, který 
nám neumožňuje nějakou rozsáh-
lou výstavbu. Ale v rámci Progra-
mu obnovy venkova máme v plá-
nu provést pozemkové úpravy. Na 
jejich základě získáme pozemky, 
které budou vhodné k výstavbě 
rodinných domů.

Diskutovali o stavbě sportovní haly

Blanensko - Zahájení rybářské 
sezóny na pstruhových vodách 
je každoročně spojeno s datem 
16. dubna. Pstruhové vody před-
stavují potoky a řeky, obecně ře-
čeno vody tekoucí zařazené do 
schválených rybářských revírů. 
„Na vodách mimopstruhových již 
někteří nedočkavci loví, nicméně 
za řádné zahájení rybářské sezóny 
se považuje právě den 16. dubna. 
Na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Blansko 
hospodaří, jak na vodách pstru-
hových tak i mimopstruhových, 
místní organizace Moravského ry-
bářského svazu Blansko, Adamov 
a Rájec-Jestřebí, které sdružují cca 
1400 členů,“ uvedl Jan Pleskač, 

který je jejím předsedou. Zhruba 
dvě třetiny uvedeného počtu rybá-
řů eviduje blanenská organizace 
a řada z nich si přivstane, aby dnes 
zaujala co možná nejvýhodnější 
místo zejména u řeky Svitavy.

V roce 2012 vydal odbor život-
ního prostředí MěÚ Blansko cel-
kem 256 rybářských lístků, za kte-
ré vybral 75 300 korun na správ-
ních poplatcích. Za první čtvrtletí 
roku 2013 bylo vydáno 133 rybář-
ských lístků, za které bylo vybráno 
39 700 korun na správních poplat-
cích. Rybáři s oblibou využívají 
možnosti pořízení lístku na dobu 
nejdelší možné platnosti deset let, 
který je z hlediska poplatků nejvý-
hodnější.  (bh, zpr)

Rybáři zahajují sezónu na 
pstruhových vodách

V Blansku hledají nové 
ředitele mateřinek

Blansko - Rada města Blansko vyhlásila konkurzní řízení na pra-
covní místo ředitele příspěvkových organizací Mateřská škola Blan-
sko, Divišova 2a a Mateřská škola Blansko, Dvorská 96. 

Přihlášky s požadovanými doklady je třeba doručit do pátku de-
vatenáctého dubna na adresu: Město Blansko, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, náměstí Republiky 1, 678 24 Blansko. 
Předpokládaný nástup na pracovní místo je prvního srpna letošního 
roku. Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách 
www.blansko.cz.  (zpr)

Sloupští zvou na výstavu
Sloup - Městys Sloup zve všechny zájemce na výstavu Sběratel-

ství a hobby tentokrát s army tématikou. Výstava bude ke zhlédnutí 
v sobotu 27. dubna 2013 od 12 hodin ve sloupském kulturním domě. 
Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.sloup.info 
a plakátech. Zájemci o vystavování svých sbírek mohou kontaktovat 
Vladimíra Čípka na telefonu 775 200 559, nebo se obrátit přímo na 
úřad městyse.  (bh)

Z nadhledu. Diskutující v sále sokolovny.  Foto Jaroslav Oldřich

Jaroslav Oldřich

Boskovice - Bude nová spor-
tovní hala v Boskovicích nebo ne? 
Tuto otázku si položilo několik 
desítek účastníků veřejné besedy 
na toto téma, které se uskutečnilo 
ve velkém sále boskovické soko-
lovny.

Již několik let jsou ve městě ve-
deny diskuze o stavbě nové haly, 
která by měla nahradit již nefun-
gující sportoviště v památkovém 
objektu jízdárna. 

I když je v Boskovicích u zá-
kladních a středních škol celkem 
devět tělocvičen, žádná prostorově 
a rozměrově nesplňuje požadav-
ky pro konání soutěžních utkání 
v řadě sportů např, basketbal, vo-
lejbal, fl orbal atd.

Všechny politické subjekty ve 
městě se vyslovily pro výstavbu 
nového sportoviště. Názory na jeho 
umístění jsou ale odlišné. Vedení 
boskovické radnice již několik let 
připravuje variantu výstavby haly 
v lokalitě u základní školy ve Slo-
vákově ulici. Toto řešení se však 
nelíbí některým odpůrcům zámě-
ru vybudování haly právě v tomto 
konkrétním místě.

Korektní beseda nepřinesla žád-
né nové informace. Účastníci obou 
táborů přednesli svá stanoviska 
a názory na umístění sportoviště ve 
městě. 

Jaký je závěr setkání? Oponenti 
městské varianty se ještě pokusí 
zvrátit záměr podpisovou akcí, kte-
rá by měla vyústit ve vypsání refe-
renda o výstavbě haly. 

Noc s Andersenem aneb 
Strašidel se nebojíme!

Sedmé letovické společné nocování s Andersenem je úspěšně za námi. 
Účastníci letošního ročníku prokázali velkou dávku odvahy. Jen tak ně-
jaký strašpytel by totiž utekl dávno před půlnocí.

Jako vstupenku pro letošní noc musely děti namalovat obrázek dě-
sivého strašidla a odpovědět, čeho se nejvíc bojí a jestli v Letovicích 
někdy strašidlo potkaly. Téměř čtyřicet statečných dětí se sešlo navečer 
v pátek 5. dubna v letovické knihovně. Během chvíle se proměnily ve 
vodníky, hejkaly, ohniváky, čarodějnice a černé kočky, každá skupinka 
pak dohromady namalovala velký obraz svého strašidla. Při společném 
zahájení v tělocvičně se děti dozvěděly o podivuhodných úkazech, ke kte-
rým v Letovicích poslední dobou v okolí Tyršovy ulice dochází. Zvláštní 
světélkující mlha nad řekou Svitavou, plameny šlehající ze starých olší, 
ohořelé stránky matematických učebnic v knihovně, samé prazvláštní 
jevy související s ohněm. Kde hledat pomoc? U hasičů!

Exkurze na hasičské zbrojnici byla obrovským zážitkem pro malé i do-
spělé. Viděli jsme na vlastní oči likvidaci požáru i výjezd všech zásaho-
vých vozidel. Děti se mohly na vše vyptat a vyzkoušet si třeba rozvinutí 
požární hadice. Následovalo vyprávění o akcích, při kterých hasiči za-
sahovali, doprovázené mnoha fotografi emi. Na chvíli se objevil i jeden 
z proslulých čertů, kteří v hasičské zbrojnici sídlí.

Po večeři pokračoval opět program ve skupinkách, hráli jsme spole-
čenskou hru Bílé historky, vyráběli malé duchy nebo zápolili s testem 
o znalosti strašidel. Napětí a očekávání něčeho tajemného se ale vznáše-
lo ve vzduchu, všechny děti tušily, že se na ně něco velkého chystá. Hro-
zivé komnaty v horním patře knihovní budovy i jedno sklepení, osvětlené 
pouze svíčkami, měly vydat svá děsivá tajemství.

D    

Strašidelná stezka začínala zlehka, poznávání léčivých bylin, lovení 
upířích zubů a kostlivce z nádob nebo setkání s čertem zvládli všichni. 
V některých místnostech jsme také pátrali po obálkách, ve kterých se 
skrývala pro každou skupinku část jejich pověsti. Všechny nás asi nejvíce 
vyděsil svými skřeky a zjevem živý hejkal, naštěstí se ukázalo, že je cel-
kem mírumilovný. Následující místnost plná pavouků a temných zvuků 
byla opravdu jen pro odvážlivce. Setkali jsme se také s bývalým školním 
strašidlem Františkem. Krásná bílá paní nás potrápila náročným úko-
lem, složit kosti na správná místo lidského těla na magnetické tabuli bylo 
opravdu těžké. Vodnické stanoviště jsme zvládli hravě, samotný závěr 
stezky byl však pro jen silné povahy. Ve sklepě pod budovou stála na 
podstavci malá černá rakev, poslední úkol zněl otevřít její víko. Byli jsme 
napnutí očekáváním, co hrozivého nalezneme. Když jsme zjistili, že na 
nás čekají už jen sladké věnečky a rakvičky, úlevou jsme vydechli.

Po putování zbývalo splnit úkol poslední, každá skupinka měla složit 
celou svoji pověst. Šikovné čarodějky nám dokonce vyprávění o Čaroděj-
nici z Blanska zahrály před spaním jako večerníček. Na dobrou noc jsme 
si ještě poslechli ostatní čtyři pověsti – O hejkalovi a kejchalovi, O vod-
nících na Křetínce, Jak na lidi kolem Letovic chodila Mura a Rašínův 
duch na ohnivém býku.

Tradiční ranní rozcvička dokonale probudila i největší spáče. Po sní-
dani už zbývalo jen rozdat pamětní listy a dárky. Lehce nevyspalí, ale 
plní dojmů, jsme se museli rozloučit. Hlavní inspirací letošní letovické 
Noci s Andersenem se stala kniha Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti 
a pohádky od Svitavy, od Svratky. Naše obrovské poděkování dále patří 
všem, kteří napomohli tomu, aby se akce mohla uskutečnit a sehranému 
týmu nadšených dobrovolníků.  Barbora Bolomská

Silnice mezi Lhotou 
a Boskovicemi bude uzavřena

Boskovice - Řidiči projíždějící mezi Boskovicemi a Lhotou Rapoti-
nou se musí připravit na krátkou uzavírku. Ve dnech od 20. do 22. dubna 
totiž dojde k uzavření silnice II/374 mezi Boskovicemi a Lhotou Rapoti-
nou, a to v místě železničního přejezdu. Obousměrná objízdná trasa bude 
vedena ve směru Skalice nad Svitavou - Mladkov- Boskovice.  (hrr)

Den Země. Konečně začalo jaro a v rozpukajícím boskovickém arboretu 
na Šmelcovně se minulý týden uskutečnilo tradiční sázení stromu v rám-
ci Dne Země. Tentokrát pro přítomné připravil majitel arboreta Josef Jan-
ků novinku - odrůdu Sorbopyrus hrušeň tatarova, což je kříženec hrušně 
a jeřábu a je vhodná k výrobě kvasu na pálení.  Foto Jaroslav Oldřich 



zhlédly pohádku na interaktivní 
tabuli a pak hajdy do svých pe-
líšků. Na dobrou noc přišla dětem 
přečíst pohádku paní knihovnice. 
Ráno, po snídani, čekalo na děti 
hledání pokladu. Skrýval se ve 
školní družině, kam děti zavedly 
zlaté dukáty. Děti ze školy odchá-
zely plny dojmů a zážitků, na které 
budou dlouho rády vzpomínat.

Také druháci měli na Noc s An-
dersenem pestrý program. Nejdří-
ve rodičům zahráli s vlastnoručně 
vyrobenými kulisami divadlo 
O neposlušném vajíčku. Pak ma-
minkám a tatínkům ukázali vlastní 
ilustrovanou knihu se stejným pří-
během. Pracovali na ní v průběhu 
celého roku a vystřídali si různé 
výtvarné techniky.

V tuto kouzelnou noc mohou 

z knih vystupovat pohádkové 
bytosti. Nás ve třídě navštívili 
Lichožrouti, o nichž se dočteme 
v knize od Pavla Šruta. I když vět-
šina z nás je má doma.Také stále 
hledáte ponožky do páru? Děti jim 
ukázaly, jak mohou být ponožky 
užitečné i jinak. S pomocí rodičů 
z nich ušili krásné loutky. Dokon-
ce s nimi i usínaly. Po probuzení si 
děti všimly rozházených ponožek. 
Stopa je zavedla až ke kotelně, kde 
nocovali Lichožrouti, kteří s dět-
mi s chutí posnídali koblihy. Žáci 
si domů odnášeli památný list od 
akademického malíře Jiřího Fixla, 
kam si mají za domácí úkol zapsat 
všechny zážitky z letošní Noci 
s Andersenem. 

Mgr. Ivana Koudelková
a Mgr. Edita Zatloukalová
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Mateřská škola, Základní škola a a Praktická 

škola, Boskovice, Štefánikova 2,

zve na Den otevřených dveří,
který se koná 18. 4. 2013

od 8 do 16 hodin.

Boskovice - Žáci oborů Veteri-
nární prevence a Agropodnikání 
Vyšší odborné školy ekonomické 
a zdravotnické a Střední školy se 
v rámci environmentálního vzdě-
lávání věnovali několik vyučova-
cích hodin nakládání s odpadem 
a jeho likvidaci. 

Pracovali ve skupinách a samo-
statně, shromažďovali a prezen-
tovali informace k jednotlivým 
typům odpadů. Společně zakopali 
na školním pozemku šestnáct 
druhů odpadů, vytvořili tzv. škol-
ní hřbitov odpadů.

V rámci environmentálního 
projektu „Oslavte s námi Den 
Země“ připravil ekotým tvořený 

zástupci ze tříd oborů Veterinár-
ní prevence a Agropodnikání pro 
žáky základních škol názorné 
prezentace na téma Den Země, 
třídění – zpracování – využití pa-
píru, skla a PET lahví. 

Touto netradiční formou výuky, 
kdy žáci shromaždovali data, vy-
pracovali si své vlastní prezenta-
ce a postupy pro tvorbu recyklo-
vaného papíru a vytvořili školní 
„hřbitov odpadů“, předali své 
zkušenosti žákům ZŠ. V průběhu 
vytváření projektu žáci ekotýmu 
realizovali prakticky své schop-
nosti, dovednosti a mezioborovou 
spolupráci. 

Projekt vyvrcholí 19. dubna 

2013, kdy naši školu navštíví 
zástupci základních škol. Eko-
tým jim předá své zkušenosti se 
tříděním a zpracováním odpadů, 
naučí žáky vyrobit si svůj vlastní 
recyklovaný papír. 

Následně zavede návštěvníky 
na náš školní ,,hřbitov odpadů“, 
který je umístěn na školním dvo-
ře. Zde budou mít žáci možnost 
sledovat, jak se v přírodě rozklá-
dají, či nerozkládají jednotlivé 
typy odpadů.

Akce bude probíhat v budově 
školy – na školní zahradě, v bio-
logické a chemické laboratoři.

Den Země je mezinárodně 
uznávaný svátek věnovaný Zemi. 

Každoročně se koná 22. dubna 
a v současném pojetí jde o ekolo-
gicky motivovaný svátek, upozor-
ňující na dopady ničení životního 
prostředí a rozvíjející diskuzi 
o možných cestách řešení tohoto 
problému. 

Den Země je vhodnou příle-
žitostí k zamyšlení pro všechny 
z nás. Má nám připomenout, že 
naše Země nesnese vše a je tře-
ba se k  ní chovat zodpovědněji 
a ohleduplněji. Je ze všech planet 
sluneční soustavy jedinou, která 
umožňuje existenci života lidí, ži-
vočichů a rostlin, a proto slavíme 
každoročně koncem dubna Den 
Země!  Mgr. Milan Reitschmied

Blansko - Tvorba kraslic má na Základní škole Salmova v Blansku svou 
dlouhou tradici. I letos jsme se věnovali výrobě hanáckých kraslic polepo-
vaných slámou. Děti už se nemohly dočkat, až začneme. 

Zlatá ječmenná sláma se nám kroutila pod rukama do prstýnků a šikov-
né ruce dětí z ní stříhaly kosočtverce a trojúhelníky. Pracovaly trpělivě 
a se zaujetím. Pomocí špendlíku vznikaly hvězdičky, květy a další obraz-
ce. Každý rok mne děti překvapí nějakým novým vzorem.  Přeji Vám vidět 
to nadšení a radost v dětských očích, kterou žádná fotografi e nedokáže 
zachytit. Taky ukápla slzička, když se už skoro hotová kraslice skutálela 
z lavice. Jedno vajíčko nestačilo, většina si domů odnášela dvě nebo tři.  
Doma na misce ozdobily sváteční stůl a navodily krásnou jarní atmosféru 
Velikonoc.

Mým snem a cílem je zanechat v dětech aspoň malé povědomí o krás-
ných tradicích našeho národa a doufat, že se k tvoření kraslic někdy v bu-
doucnu zase dostanou a vrátí. Určitě si budou vážit ruční práce. 

 Mgr. Dana Rybářová a děti ze Salmovky

Děti na Salmovce vyráběly 
Hanácké kraslice

Benešov - Začátkem dubna se 
v Benešově odehrála slavnostní 
událost - Pasování žáků první tří-
dy na čtenáře. Naši nejmenší žáci 
oslavili se svými rodiči vítězství 
v mnoho měsíců trvající bitvě 
s třicetičtyřhlavou saní jménem 
„Abeceda“. 

Prvňáčci si připravili pro své 
rodiče básničku o malých čtená-
řích, zahráli pohádku o Honzíkovi 
a přečetli pohádku o ošklivém ká-
čátku. Dokázali, že jejich boj byl 
úspěšný a že se každý z nich stal 
čtenářem. Do stavu čtenářského 
je pasoval mušketýr Marek s prin-
ceznou Veronikou. Děti slíbily, že 
se budou o knížky dobře starat a že 
si z nich budou hodně číst, aby se 
staly moudrými a vzdělanými lid-
mi. Odměnou jim byl pamětní list 
od výtvarníka Jiřího Fixla a pa-

mátná pohlednice s ilustrací Lucie 
Lomové. Paní knihovnice Jaro-
slava Kolářová pak pozvala děti 
a jejich rodiče do místní knihovny. 
Připravila si pro ně výstavku knih 
s ilustracemi Heleny Zmatlíkové, 
která by v letošním roce oslavila 
90. výročí narození.

Součástí slavnostní událos-
ti bylo nocování s Andersenem 
v místní základní škole, kam se po 
prohlídce knihovny děti společně 
s rodiči přesunuly. Noc s Anderse-
nem se pro prvňáčky otevřela tvo-
řivou činností. Celý první školní 
rok děti provázely pohádky, měly 
možnost si je poslechnout, některé 
z nich i zdramatizovat. Z obrázků 
pohádek, které namalovaly během 
školního roku, sestavily a svázaly 
svůj první čtenářský deník. Po ve-
čeři, společně s žáky druhé třídy, 

Školáci prožili pasování na čtenáře 
a Noc s Andersenem

Střední pedagogická škola Boskovice ve spolupráci s městem 

Boskovice, KZMB zvou na

6. ročník pěvecké soutěže 
RH FAKTOR 2013,

ve středu 25. dubna v 18 hodin 

v boskovické sokolovně.

Boskovičtí připravili projekt ke Dni Země
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Tak takhle si fotbaloví fanoušci začátek jarní sezóny určitě nepředstavovali ani náhodou

Blansko, Ráječko i Boskovice doma padly

Další programy a akce Wellness 

Kuřim představíme v květnu.

INZERCE

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

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

Návštěvníci kuřimského fitness centra většinou využívají špičkově vybavené profesionální fitness
s několika desítkami strojů, včetně kardio zóny pro aerobní pohyb jako crossové trenažéry, běhací pásy, 
veslovací trenažéry a na 15 různých druhů kolektivního cvičení. 
Poslední dobou se výrazně zvýšila poptávka po individuálním přístupu kvalifikovaných osobních trenérů 
a poradců ve zdravém životním stylu, kterých je ve fitness centru dostatek. Nejde jen 
o klienty s nejrůznějšími zdravotními omezeními, ale i o ty, kteří na sobě chtějí pracovat dlouhodobě 
a komplexně, očekávají maximální výsledky a chtějí získat dostatek informací k tomu, aby mohli sami do 
budoucna předejít zdravotním rizikům spojeným se špatnou technikou cvičení 
a životosprávou.

Tým sedmi trenérů vám nabízí individuální péči v oblastech:
    osobních tréninků a rehabilitace 
    špičkové diagnostiky a analýzy složení vašeho těla pomocí měření přístrojem Bodystat 
    diagnostiky stavu organismu pomocí reflexní terapie
    vyhodnocení dat a zpracování individuálního tréninkového, rehabilitačního a stravovacího plánu
    poradenství ve zdravém životním stylu

Vybírejte na www.wellnesskurim.cz v sekci fitness centrum z pěti fitness balíčků různě kombinovaných 
služeb nebo si nechte sestavit balíček na míru.

WWW.WELLNESSKURIM.CZ

Tým trenérů vám nabízí individuální péči v oblastech:

Vybírejte z pě   fi tness balíčků různě kombinovaných služeb nebo si nechte sestavit 
balíček na míru. Více informací na www.wellnesskurim.cz v sekci fi tness centrum.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Začalo to v sobotu na boskovické 
umělé trávě. Jarní krajský přebor 
odstartoval slibně. Neuběhlo ješ-
tě ani dvacet minut a pod taměj-
ším hradem vedli domácí díky 
trefám Stary a Černého již 2:0. 
Střelec prvního gólu sice musel 
předčasně po druhé žluté pod 
sprchu, nic však nenasvědčovalo 
tomu, že body nezůstanou doma. 
Znojmo sice snížilo krátce po 
změně stran, ale Boskovice do-
kázaly opět zvýšit již na 3:1 ve 
svůj prospěch. Dvacet minut 
před koncem ale přišlo snížení 
z penalty a krátce poté dokona-
lý zvrat, ze kterého se již Pešovi 
svěřenci nevzpamatovali. Od 82. 
minuty to bylo 3:4 a stav se již 
nezměnil.

Podobný kalich hořkosti se 
pil i v Ráječku. Tam domácí in-
kasovali již v 11. minutě díky 
Hlavinkovi. Pak se ale po Te-
norově akci prosadil dorážkou 
Martin Sehnal a bylo srovnáno. 
A poločasová klobása divákům 
chutnala – nová posila Shkuru-

Blansko – Mutěnice 0:3. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Mutěnice 0:3. Foto Bohumil Hlaváček

pii poslal Olympii do vedení. To 
ale bylo ze strany ambiciózních 
domácích vše. Sparta se vrátila 

na hřiště jako vyměněná a třemi 
brankami zápas dokonale otoči-
la. Znovu se trefil Hlavinka, do 

vedení hosty poslal Ryšavý a pe-
četil Přichystal.

Souběžně se hrající utkání 

v Blansku také příznivce domá-
cích nepotěšilo. Mutěnice byly 
lepší a po zásluze si odvezly tři 
body. Zápas začal vyrovnaným 
bojem, postupně se však začala 
ukazovat větší fotbalovost hos-
tí. Jak trefně poznamenal jeden 
z diváků, Blansko by nedalo 
gól tentokrát ani kdyby se hrálo 
do druhého dne. Naopak lekce 
z produktivity dávali Mutěničtí. 
Šikovný Lamáček otevřel skóre 
a do půle je ještě navýšil kanonýr 
Koštuřík. Po změně stran znovu 
Lamáček ještě navýšil skóre své-
ho celku, který Blansko dokona-
le vyučil. 

Zrcadlo výsledků
FC Boskovice – FK IE Zno-

jmo 3:4 (2:0). Branky: 17. a 61. 
Černý, 9. Stara - 50. Šťáva, 70. 
(PK) Železný P., 77. Procházka, 
82. Černý. ČK: 33. Stara (Bos-
kovice). Diváků: 80. Boskovice: 
Klimeš - Kuruc, Vykoukal, Šafa-
řík, Černý, Horák Jakub, Horák 
M., Přikryl, Adamec, Stara, Janí-
ček (na lavičce Vorlický, Pijáček, 
Horák Jan, Kronek, Blaha). 

SK Olympia Ráječko – FC 

Sparta Brno 2:4 (2:1). Bran-
ky: 23. Sehnal M., 43. Shku-
rupii - 11. a 49. Hlavinka, 63. 
Ryšavý, 84. Přichystal. Diváků: 
200. Ráječko: Bednář - Kopec-
ký, Zich, Bartoš, Badura, Neděla 
(75. Štrajt), Toman (46. Bojda), 
Sehnal J., Shkurupii, Tenora, Se-
hnal M. 

FK Blansko – FK Mutěnice 
0:3 (0:2). Branky: 21. a 60. La-
máček, 38. Koštuřík. Diváků: 
350. Blansko: Juran - Gromský 
(77. Beneš), Maška, Bubeníček, 
Buchta (46. Hansl) - Jarůšek, 
Zouhar (77. Pokorný), Křivánek, 
Müller - Nečas, Trtílek.
  1.  Blansko  16  10  3  3  36:13  33
  2.  Novosedly  16  10  2  4  33:24  32
  3.  Rousínov  16  9  4  3  37:22  31 
  4.  Mutěnice  16  9  2  5  39:22  29
  5.  Sparta  16  9  2  5  34:26  29 
  6.  Bzenec  16  8  2  6  35:23  26  
  7.  Bosonohy  16  6  6  3  25:24  24 
  8.  Ráječko  16  8  0  8  27:29  24
  9.  Ivančice  16  5  7  4  28:25  22  
  10.  Kyjov  16  6  3  7  24:23  21  
  11.  M. Krumlov  16  6  3  7  22:29  21 
  12.  Znojmo  16  6  2  8  26:31  20 
  13.  Boskovice  16  4  3  9  27:41  15
  14.  Rajhrad  16  4  2  10  19:38  14
  15.  Podivín  16  2  4  10  19:41  10
  16.  Kuřim  16  2  3  11  18:38  9

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Kuželkářky 
boj o titul 
prohrály

Husovice, Praha - Druhé mís-
to v první lize žen. Dalo by se říct 
nádherný úspěch kuželkářek TJ 
ČKD Blansko. K titulu ale chyběl 
opravdu jen kousíček. Děvčata 
nejprve minulý týden zaváhala 
v Husovicích, aby pak v Praze na 
Slavii dostala pomyslného kanára 
v poměru 8:0 pro domácí obháj-
kyně loňského zlata.

Zápas v Brně se nevyvíjel dob-
ře od samého začátku. Výhry 
Daňkové, Ševčíkové a Kalové 
na zisk bodů nestačily, rozhodl 
větší počet poražených kuželek. 
A protože Slavia přivezla body 
z Duchcova, předstihla Blansko 
v tabulce. Drtivá výhra v sobot-
ním utkání v Edenu pak defi nitiv-
ně rozhodla o konečném pořadí, 
Blanenšťačky již lepší než druhé 
být nemohou.  (bh)

(výsledky a tabulka viz zrcadlo 
výsledků)

Blansko, Skalice nad Svitavou - Dva 
víkendy po sobě bojovali závodníci na tra-
tích závodů Okresní běžecké ligy. 

Zatímco na Hořicích minulý týden ješ-
tě ležel sníh, sobotní skalický běh se již 

odehrál za jarního krásného sluníčka. Ve-
doucí muž celkového pořadí Vojtěch Grün 
z Okrouhlé dominoval v posledním „zim-
ním“ závodě nad Blanskem. 

V Hořicích se na start postavil rekordní 

počet 83 běžců a běžkyň, tedy o 23 více 
než v loňském roce. Čas vítěze byl 30:45 
a přinesl mu vedení v dlouhodobé soutě-
ži. Druhý byl Petr Boháček a třetí nejlepší 
veterán Hynek Dolák. V Skalici obhájil 

loňské prvenství Michal Glier z Moravské 
Slavie Brno za 38:43, domácí Milada Ba-
rešová nenašla přemožitelku mezi ženami. 
Za vítězným Glierem se v cíli objevili Petr 
Boháček a Roman Chlup. (bh)

Okresní běžecká liga je již v plném proudu

Hořická osmička.  Foto Bohumil HlaváčekHořická osmička.  Foto Bohumil Hlaváček Skalická desítka.  Foto Jaroslav OldřichSkalická desítka.  Foto Jaroslav Oldřich
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Úřední začátek muži v 16 h, dorost v 13.15, žáci v 10 h (pokud není uve-
deno jinak)

sobota 20. dubna 
KP: Kuřim – Blansko. Sparta Brno – Boskovice. 
I.B třída: Kohoutovice – Lipovec (10.30).
IV. třída: Ráječko B – Jedovnice B. Svitávka B – Boskovice B. Doubravi-
ce B – Lažánky. Bořitov B – Cetkovice. Vilémovice B - Rozstání. 
Divize dorost: Blansko – Velké Meziříčí (10.15, 12.30). 
OP dorost: Ráječko - Rájec-Jestřebí (13.30). Drnovice – Kunštát (16.00). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Rousínov (13.00, 14.30).
OP ženy: Kostelec – Kohoutovice (16.00). Boskovice – Lažany (16.00). 

neděle 21. dubna
KP: Rousínov – Ráječko.
I.A třída: Kunštát – Bořitov. Rájec-Jestřebí – Zbýšov.
I.B třída: Blansko B – Švábenice. Černá Hora – Čebín. 
OP: Kotvrdovice – Jedovnice. Lipůvka – Rudice. Doubravice – Sloup. 
Olomučany – Šošůvka. Letovice – Drnovice. Vilémovice – Kořenec. Vy-
sočany – Olešnice.
III. třída: Ostrov – V. Opatovice. Lažany – Knínice. Adamov – Benešov. 
Svitávka – Lysice. Voděrady – Vranová. Skalice – Vísky. Vavřinec – Kun-
štát B.
IV. třída: Bukovina – Kořenec B. 
Divize dorost: Humpolec – Boskovice (11.00, 13.15). 
I. třída dorostu: MCV Brno - Lipovec (13.30). 
OP dorost: Lipůvka – Č.Hora/Bořitov (13.00). Kotvrdovice – Sloup/Os-
trov. Adamov – Olomučany (13.45). Letovice – Cetkovice. Svitávka – V. 
Opatovice. Skalice – Vísky. 
KP žáci: Bystrc – Blansko (9.00, 10.45).
I. třída žáci: ČAFC 2011 – Boskovice (9.00, 10.45). 
Divize ženy: Ocmanice – Kotvrdovice (13.30).
OP ženy: Drnovice – Kunštát (16.00).  

sobota 27. dubna
KP: Boskovice – Rousínov.  
I.A třída: Slovan Brno – Rájec-Jestřebí. Bořitov – Líšeň B. 
I.B třída: Bohdalice – Blansko B. Soběšice – Černá Hora.
OP: Rudice – Kotvrdovice. 
III. třída: Kunštát B – Skalice.
IV. třída: Jedovnice B – Bukovina. Rozstání – Bořitov B. 
OP dorost: Drnovice – Voděrady (16.00). Kunštát – Skalice (13.45). 
KP žáci: Blansko – Tišnov (10.00, 11.45). 
I. třída žáci: Boskovice – Tuřany (9.00, 10.45). Slatina – Rájec-Jestřebí 
(9.30, 11.15). 
OP st. žáci: Kunštát – Letovice (11.30). 

neděle 28. dubna
KP: Ráječko – Mutěnice. Blansko – Bosonohy. 
I.A třída: Zbýšov – Kunštát. 
I.B třída: Lipovec – Medlánky. 
OP: Jedovnice – Vysočany. Olešnice – Vilémovice. Kořenec – Letovice. 
Drnovice – Olomučany. Šošůvka – Doubravice. Sloup – Lipůvka. 
III. třída: V. Opatovice – Vavřinec. Vísky – Voděrady. Vranová – Svitáv-
ka. Lysice – Adamov. Benešov – Lažany. Knínice – Ostrov. 
IV. třída: Kořenec B – Vilémovice B. Cetkovice – Doubravice B. Lažán-
ky – Svitávka B. Boskovice B – Ráječko B. 
Divize dorost: Boskovice – Blansko (14.00, 16.00).
I. třída dorost: Lipovec – Medlánky (13.45).
OP dorost: Jedovnice – Ráječko (13.15). Rájec-Jestřebí – Adamov 
(15.00). Olomučany – Kotvrdovice. Sloup/Ostrov – Č.Hora/Bořitov. Vís-
ky – Svitávka. V. Opatovice – Letovice.
OP starší žáci: Sloup/Vysočany – Doubravice. Ráječko – Kotvrdovice 
(13.30). Svitávka – Lipovec. Č.Hora/Bořitov – Lipůvka. Lysice – V. Opa-
tovice. Knínice – Vísky.
Divize ženy: Kotvrdovice – Zbraslav (10.30).

K   

Fotbalové jaro konečně startuje. Na rozdíl od okresních soutěží se v kraji hraje již téměř naplno

Ráječtí fotbalisté byli blízko třem bodům

Věra Vencelová

Brno, Prostějov, Hodonín - 
O šestnáct medailí bohatší přije-
li blanenští plavci o víkendu ze 
dvou plaveckých závodů. Jedny 
se konaly v Prostějově pod ná-
zvem Mokrý Eman a byly určené 
desetiletým a mladším plavcům. 
Ty druhé probíhaly ve stejném ter-
mínu v Brně a jmenovaly se Cena 
Brněnského draka. A do třetice se 
prali s plaveckými drahami tento 
víkend v Hodoníně. 

Do Prostějova vyslal blanenský 
oddíl osm nejmenších plavců, kte-
ří v silné konkurenci třiceti klubů 
z celé ČR vybojovali čtyři medai-
le. O tři se postaral nejmladší člen 
družstva Marek Švarc, který zvítě-
zil na trati 50 m prsa. Stříbrná pozi-
ce mu patřila na padesátce motýlek 
a kraul. Nejstarší borec desetiletý 
Štěpán Pokorný dohmátl v nejsil-
něji obsazené kategorii na pade-
sátce motýlek druhý. Na znakové 
a kraulové trati skončil těsně pod 
stupni vítězů na čtvrtém místě. 

Ještě lépe si vedla jeho starší se-
stra Petra Pokorná na devatenác-
tém ročníku Brněnského draka. 
Nenašla totiž přemožitelky v dis-
ciplínách 100 m znak, 200 m znak, 
100 m prsa, 200 m prsa, a získala 
tak pro třináctičlenné blanenské 
družstvo čtyři zlaté medaile a jed-
nu bronzovou za stovku motýlek. 
Je třeba říci, že konkurence v Brně 
byla menší než v Prostějově, pro-
tože na startu padesátimetrového 

Blanenští plavci bojovali o medaile
bazénu za Lužánkami se předsta-
vili plavci jen ze šestnácti oddílů. 
Přesto ale výkony druhé významné 
medailistky Veroniky Zamazalové 
byly výborné, neboť si na všech 
tratích zaplavala osobní rekordy, 
které jí vynesly dvě zlaté a dvě 
bronzové medaile. Zbylé tři me-
daile si odnesly Hana Kopřivová 
(bronz), Viktorie Grmelová (stří-
bro) a Tomáš Chemčuk (stříbro). 
Pohár za nejlepší výkon získala 
odchovankyně blanenského oddí-
lu Anna Formánková reprezentují-
cí Kometu Brno.

Víkendová Velká cena Hodoní-
na znamenala pro blanenské plav-
ce medailové žně. Z hodonínského 
bazénu totiž vylovily neuvěřitel-
ných čtyřicet medailí a ještě tři po-
háry z hlavního závodu. Letošního 
již osmadvacátého ročníku Velké 
ceny se zúčastnilo na sto padesát 
plavců ze sedmi oddílů Jihomo-
ravského kraje. 

Blanenský oddíl reprezentovalo 
deset dívek a čtrnáct chlapců od 
osmiletých až po dorost. Nejcen-
nější kovy, kterých bylo čtrnáct, 
vybojovali za nejmladší žactvo 

Marek Švarc, Štěpán Pokorný 
a Daniel Šenk, za starší žactvo 
Pavel Odehnal a v dorostu vítězili 
Petra Pokorná, Veronika Zamaza-
lová a Michal Vencel. 

Poháry z hlavního závodu, kte-
rým byla dvoustovka polohově, si 
odnesli Petra Pokorná a Michal 
Vencel v kategorii dorostu a Ště-
pán Pokorný v kategorii deseti-
letých. Na vítězství také dosáhla 
štafeta děvčat na 4 x 50 m kraul 
ve složení Petra Pokorná, Bára 
Pokorná, Veronika Zamazalová 
a Hana Kopřivová.

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Jen 
v Lipovci stav hřiště nedovolil 
odehrát mistrovské utkání kraj-
ské soutěže. Máme tak za sebou 
první regionální derby. Rájec 
sahal po plném bodovém zis-
ku v Bořitově, Kunštát v Líšni. 
A aby toho nebylo málo, i Černá 
Hora v Ivanovicích na Hané. Ve 
všech případech se ale body dě-
lily. Jen blanenské béčko padlo. 
V Soběšicích.

I.A třída: Líšeň B – Kunštát 
3:3 (1:3), vlastní 2, Adámek. 
Hned dvě vlastní branky v jed-
nom utkání a to dokonce v jed-
nom poločase a přesto vedoucí 
tým tabulky na výhru nedosáhl. 
Kunštát snad nejvíce doplácí na 
načasování formy na dřívější 
dobu, před měsícem byl ve vý-
borné kondici. Ve vedení I.A tří-
dy se ale stále udržel.

Bořitov – Rájec-Jestřebí 1:1 
(0:1), Fojt L. – Vágner. Bořitov: 
Švancara – Hrazdíra T., Ko-
zumplík, Kolář, Jakubec – Fojt 
J., Knies (46. Havlík), Hrazdíra 
M., Málek – Richtr, Fojt L. Rá-
jec-Jestřebí: Polák – Štrof, Hejč, 
Klimeš, Vágner – Kučera (60. 
Tajnai Mich.), Sedlák, Šmerda, 
Navrátil – Tajnai Mart., Klicpe-
ra. 

Ráječtí se pustili do zápasu 
s větší vervou a byli odměněn-
ni vedoucí brankou Vágnera 
z přímého kopu. Po změně stran 
Bořitov změnil styl hry a v 68. 
minutě po rohu Fojtem srovnal. 
Přes oboustrannou snahu se již 
na skóre nic nezměnilo. 

  1.  Kunštát  14  7  4  3  44:21  25 
  2.  Slovan  14  8  1  5  33:24  25 
  3.  Bořitov  14  7  3  4  24:22  24 
  4.  Vojkovice  14  7  2  5  24:16  23 
  5.  Jevišovice  14  6  4  4  29:17  22 
  6.  Dobšice  13  7  1  5  26:24  22
  7.  Líšeň B  14  6  3  5  24:30  21 
  8.  Hrušovany  14  5  4  5  23:20  19 
  9.  Šaratice  14  5  4  5  17:15  19
  10.  Šlapanice  14  5  3  6  18:21  18
  11.  Tasovice B  14  4  5  5  18:20  17
  12.  Zbýšov  13  3  4  6  15:33  13 
  13.  Rájec  14  3  2  9  14:36  11 
  14.  Miroslav  14  1  6  7  14:24  9

I.B třída: Ivanovice na H. – 
Černá Hora 0:0. Černá Hora: 
Zouhar – Menoušek, Tatíček, Ka-
poun, Šebek – Koupý, Širůček, 
Flígl (15. Čech), Jonášek (75. 
Honsnejman) – Mazal, Jelínek 
(85. Stejskal Petr). 

Vyrovnaný zápas nepřinesl žád-
né výraznější šance a podle toho 
utkání i dopadlo – bezbrankovou 
remízou.

Soběšice – Blansko B 4:0 (1:0). 
Blansko B: Suchý – Kopecký, 
Rek, Hanskut, Zavoral – Juránek, 
Vašák A., Mokrý, Sedláček (60. 
Klügl) – Bárta (46. Vašák M.), 
Majer (46. Blatný). 

Porážka Blanska vypadá drti-
vě, výsledek byl však příliš krutý. 
Branky padaly většinou ze stan-
dardek, které jeho hráči nezvládli.
  1.  Podolí  14  9  3  2  25:17  30 
  2.  Soběšice  14  9  2  3  34:16  29 
  3.  Švábenice  14  9  0  5  29:21  27 
  4.  Bohdalice  14  7 2  5  40:18  23 
  5.  Tišnov  13  7  0  6  24:25  21
  6.  Rousínov B  14  6  1  7  22:21  19 
  7.  Blansko B  14  6  1  7  24:31  19 
  8.  Černá Hora  14  5  3  6  23:29  18
  9.  Kohoutovice  14  5  2  7  16:17  17
  10.  Medlánky  14  5  2  7  26:40  17 
  11.  Lipovec  13  4  3  6  20:21  15 
  12.  Svratka  14  4  3  7  13:20  15 
  13.  Ivanovice  14  4  3  7  14:23  15 
  14.  Čebín  14  4  1  9  14:25  13

Boskovice – Znojmo 3:4.  Foto adam.sBoskovice – Znojmo 3:4.  Foto adam.s

Olomouc - Podařilo se. Pro někoho může 
znamenat datum třináctého jako smůla, ale ur-
čitě ne pro kolováky ze Svitávky, kteří opět 
a to poněkolikáté bez přestávky, získali na 
MČR ten nejcennější kov. Dvojice Jiří Hrd-
lička ml, Roman Staněk se stali po loňském 
druhém místě letošními mistry České repub-
liky. A to zcela zaslouženě, protože po dobu 
celého roku v juniorské kategorii neztratili 
jediný bod.

Finále, které tentokrát uspořádal klub Mila 
Olomouc, a kterého se zúčastnilo šest druž-
stev, mělo pro borce ze Svitávky opět stejný 
průběh. Získali dvougólový náskok a pak jen 
čekali na chyby soupeře. Za ně poté soupeře 
patřičně potrestali. Nakonec se do fi nále ke 

Svitávce probojovala právě domácí dvojice. 
Na dva zápasy zvítězili Svitávečtí 5:3 a 3:1 
a právem se mohli pyšnit dresem a medailí, 
které dostávají pouze mistři ČR. Zároveň tato 
dvojice pojede v květnu do Švýcarska repre-
zentovat naši ČR na ME juniorů v kolové.

Další tým Svitávky, SC Svitávka, který měl 
také medailové ambice, nakonec musel  im-
provizovat a k Martinovi Dřevovi musel na-
stoupit jedenáctiletý Jan Hrdlička, namísto 
Štencla, který onemocněl. I tato dvojice před-
čila veškerá očekávání a skončila na nádher-
ném pátém místě, kdy dokázala porazit Šitbo-
řice a ačkoliv ostatní zápasy prohrála, uhrála 
velmi kvalitní výsledky. „Za bojovnost a sna-
hu porvat se s mnoha staršími kolegy zaslou-

ží tito mladíci velké uznání,“ prohlásil trenér 
juniorské reprezentace a Svitávky Vladimír 
Zahálka.  (bh, zpr)

Hrdlička se Staňkem jsou mistry republiky

 Foto Vladimír Zahálka Foto Vladimír Zahálka
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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

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

DERATIZAČNÍ 
SLUŽBY,
včetně 

poradenství
Tel.: 516 453 645 
        604 517 482

Pronájem nebytových 
prostor /vhodné pro 

1 nebo 2 provozy/ v centru 
města –Traplova ulice 
v Boskovicích /bývalá 

prodejna MOTOS/.
V objektu zavedené 

kadeřnictví /možný odkup 
vybavení provozovny/.

Tel.: 607 107 257

ARBORETUM ÚT–NE 9.00–17.00
PRODEJNÍ CENTRUM ÚT–NE  9.30–16.30

O t e v ř e n o  d e n n ě  m i m o  p o n d ě l í

od 15. března do 15. listopadu 

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE ROSTLIN, VÍL A SKŘÍTKŮ

ARBORETUM ŠMELCOVNA, Šmelcovna 3, 680 01 BOSKOVICE, fax: 516 453 071, mobil: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz http://www.smelcovna.cz

JARO V ARBORETU
23. – 28. dubna  CIBULOVINY

14. – 26. května  IRISY A RHODODENDRONY

LÉTO V ARBORETU
2. – 7. června  LILIE A OKRASNÉ TRÁVY 

20. – 25. srpna  TRÁVY, OCÚNY A VŘESY

PODZIM V ARBORETU 
1. – 27. října  PODZIMNÍ ARBORETUM

  VÝSTAVA OVOCE A OKRASNÝCH ROSTLIN
27. – 28. listopad  DNY ADVENTNÍ VAZBY

AKCE V ROCE 2013

v areálu blanenské pøehrady 
u obèerstvení „GIZELA“

za úèasti pøedsedy ÈSSD Mgr. Bohuslava Sobotky,
Hejtmana JMK a 1. místopøedsedy ÈSSD Michala Haška a dalších hostù.

Zaèátek  ve 14.00    
Hraje: Tom Sawyer band

Po oficiálním zahájení bude pro úèastníky akce od 14.30 do 16.30 
zajištìn volný vstup na minigolf

Obèerstvení je pøipraveno ve stánku Gizela Srdeènì zvou poøadatelé

OSLAVY 
1. MÁJE 2013

OVV ÈSSD a MO ÈSSD BLANSKO 
Vás zve na

Akce se uskuteèní 

Vážení občané, zveme vás na 

oslavy Svátku práce 
   které se uskuteční ve středu 1. května 2013.

�� Blansko  od 10.00 hod. před Dělnickým domem s vystoupením dechové hudby.
�� Letovice  od 14.00 hod. na náměstí.
�� Jedovnice  od 14.00 hod. před kulturním domem.
�� Velké Opatovice od 14.00 hod. u restaurace Malá Haná.

Připomeňme si společně 68. výročí osvobození naší vlasti od fašismu.
�� Blansko  7. 5. 2013 od 18.00 hod. u pomníku Rudoarmějce.
�� Letovice  7. 5. 2013 od 19.00 hod. u památníku umučených na koupališti.
�� Boskovice  8. 5. 2013 od   9.30 hod. památník u pošty, památník u Minervy.
�� Adamov  9. 5. 2013 od 16.00 hod. u památníku Rudoarmějce.

Kytičky budou položeny též u pomníků ve Velkých Opatovicích, Šebrově, Svitávce  
a Lhotě Rapotině.  OV KSČM Blansko

pondělí 29. 4. Blansko KSMB -
Dělnický dům 10 - 17 hod.

úterý 30. 4. Boskovice
Sokolovna 10 - 17 hod.

PRODEJ
Prodám sadbové brambo-

ry Rafaela 6 Kč/kg. Tel.: 602 
783 013.

Pronájem 1+1 Blansko, 
Dvorská 36, po rekonstruk-
ci, částečně vybavený, internet 
UPC Fiber Power 10. Bližší info 

tel.: 608 965 363, info@
salonrischa.cz.

KOUPĚ
Koupím jakékoli 

auto s platnou tech-
nickou kontrolou do 
5 000 Kč. Nutně po-
třebuji na dojíždění do 
zaměstnání. Za nabíd-
ky předem děkuji. Tel.: 
722 138 665.

Koupím chatu, cha-
lupu s vodou a el. na 
Blanensku. Tel.: 731 
083 618.

Koupím byt/dům 
v Blansku nebo Rájci 
do 1 600 000 Kč. Tel.: 
603 905 438.

PRONÁJEM
Hledám pronájem 1+1 v Blan-

sku. Tel.: 773 453 628.
Nabízím dlouhodobý pro-

nájem nového, nadstandartního 
bytu 2+kk (42 m2) v Blansku – 
Sever. Byt se nachází ve 3 p., je 
prosluněný a je vybaven kuchyň-
skou linkou s vestavnými spotře-
biči. S možností připojení na in-

ternet. Cena včetně inkasa 9 000 
Kč/měsíc. Bez RK. Byt bude 
volný od 1. 8. 2013, po domluvě 
může být uvolněn dříve. Bližší 
info na tel.: 777 977 064.

RŮZNÉ
Nabízím doučování matemati-

ky (úroveň ZŠ, SŠ). Tel.: 774 222 
886, e-mail: matematika.doucova-
ni1@gmail.com.



P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 K  – B , KP 1 0 2

2 S  – B , KP 1 0 2

3 R  – R , KP 1 0 2

4 R -J  – Z , I.A 1 0 2

5 B  B – Š , I.B 1 0 2

6 K  – L , I.B 1 0 2

7 Č  H  – Č , I.B 1 0 2

8 K  – J , OP 1 0 2

9 L  – R , OP 1 0 2

10 D  – S , OP 1 0 2

11 O  – Š , OP 1 0 2

12 V  – K , OP 1 0 2

13 V  – O , OP 1 0 2

14 B  – K , I.A 1 0 2

2. kolo

TIPOVAČKA
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Blanenští hráči si prvoligový pingpongový sen letos nesplnili

Hodonín hráče TJ ČKD přetlačil

P    . 14:

  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – R , KP 1 0 2

2 R  – M , KP 1 0 2

3 B  – B , KP 1 0 2

4 S  B  – R -J , I.A 1 0 2

5 B  – L  B, I.A 1 0 2

6 Z  – K , I.A 1 0 2

7 B  – B  B, I.B 1 0 2

8 S  – Č  H , I.B 1 0 2

9 J  – V , OP 1 0 2

10 O  – V , OP 1 0 2

11 D  – O , OP 1 0 2

12 Š  – D , OP 1 0 2

13 R  – K , OP 1 0 2

14 B  – B ,  . 1 0 2

3. kolo

TIPOVAČKA

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   

Poslanec Babák převzal záš  tu...
Pokračování ze str. 1
Akce se může zúčastnit kdokoliv napříč celým společenským spektrem. 

Kouzlo myšlenky projektu nespočívá pouze ve splnění snu potřebné oso-
bě, která je v současné době tipována a vybírána blanenskou veřejností, ale 
také v setkání lidí, kteří jsou schopni spojit své síly a společně bojovat za 
splnění snu, přání, někoho, kdo to nemá v životě jednoduché. „Velmi rád 
vyjádřím podporu projektu také svou aktivní účastí. Rozhodně plánuji ab-
solvovat štafetu a také mi bude potěšením oslovit mé kolegy a přátele, aby-
se spolu se mnou a dalšími účastníky podíleli na symbolickém doběhnutí 
pro sen někomu, komu tím přineseme alespoň trošku radosti a rozsvítíme 
plamínek štěstí, naděje a lidské pospolitosti“ dodává Michal Babák.

Pestrý doprovodný program, který zcela jistě osloví a zabaví děti i do-
spělé, bude zajištěn v průběhu celé doby konání akce. „Završením spor-
tovní části doprovodného programu bude sehrání exhibičního utkání Klu-
bu fotbalových internacionálů s výběrem osobností Blanenska. „Přijďte, 
zúčastněte se a podpořte tuto pěknou myšlenku i Vy. Těším se, že se po-
tkáme a společně splníme někomu sen“ uzavírá Michal Babák.  (PR)

Bohumil Hlaváček
Pavel Voráč

Hodonín, Blansko - Skvělý 
sport v úžasné atmosféře. Kdo 
přišel neprohloupil. Chyběla jen 
pověstná třešniška na dortu v po-
době postupu do fi nále druhé ligy. 
Blansko sice v prvním utkání 
s Hodonínem vyhrálo, ve druhém 
však smolně prohrálo a v rozho-
dujícím, bohužel, od začátku ta-
halo za onen kratší konec.

2. liga muži, semifi nále, 1. zá-
pas: TJ ČKD Blansko – SKST 
Hodonín 9:5. Body: Dudík 4,5, 
Přikryl Aleš 2,5, Čák, Kvíčala 
David 1. 

První semifi nálový zápas mezi 
Blanskem a Hodonínem sledova-
lo do posledního místa zaplněné 
hlediště. Ve výborné atmosféře se 
domácícm povedl vstup do utká-
ní na jedničku. V jediné hrané 
čtyřhře (v  playoff se hraje pouze 
jedna, aby utkání nemohlo skon-
čit remízou) nastartovali Dudík 
s Přikrylem cestu za vítězstvím, 
když si poměrem 3:1 na sety po-
radili s hostujícím párem Vaculo-
vič, Mikeska. Když potom Aleš 
Přikryl v pětisetové bitvě udolal 
jedničku hostí Vaculoviče a Pavel 
Čák trochu překvapivě přehrál 
poměrem 3:1 Medveckého, ved-
lo Blansko rázem 3:0. První bod 
hostí tak získal až Novák, který 
v dalším pětisetovém maratonu 
porazil Davida Kvíčalu. Na 4:1 
pro domácí s přehledem zvýšil 
Luboš Dudík vítězstvím 3:1 nad 
Pospíšilem a započal tak další 
ze svých famózních představení. 
Vaculovič s Medveckým další-
mi dvěma výhrami nad Čákem 
a Kvíčalou snížili na 3:4 z po-
hledu hostí. Domácí však drama 
nepřipustili a čtyřbodovou šňůrou 
odskočili Hodonínu na 8:3. Tuto 
šňůru započal Dudík hladkou vý-
hrou nad Novákem 3:0, další bod 
přidal Přikryl v zápase s Pospíši-
lem 3:2 a k výbornému výkonu se 
vybičoval mladíček Kvíčala, když 
přehrál Vaculoviče 3:1 a zakončil 

ji opět Luboš Dudík výhrou nad 
Medveckým 3:1. Poslední pokus 
Hodonína o zdramatizování utká-
ní neměl dlouhého trvání. Novák 
porazil Přikryla 3:2 a Pospíšil 
Čáka 3:1, čímž Hodonín stáhl 
náskok domácích na 8:5. Jako 
správná jednička vybojoval roz-
hodující bod Luboš Dudík, když 
si poradil s Vaculovičem 3:1 a po 
více než čtyřech hodinách dlou-
hém klání tak odstartoval velkou 
radost domácích příznivců.

2.liga muži, semifi nále, 
2.zápas: SKST Hodonín – TJ 
ČKD Blansko 9:8. Body: Dudík 3, 

Přikryl Aleš 3, Čák, Kvíčala Da-
vid 1.

Ve výborné atmosféře, ke které 
značnou měrou přispělo téměř tři-
cet fanoušků blanenského oddílu, 
se odehrálo odvetné utkání semi-
fi nále playoff. Hostům se nepo-
vedl vstup do utkání, když Dudík 
s Přikrylem nezvládli úvodní čtyř-
hru a podlehli páru Vaculovič, Mi-
keska poměrem 3:1. Ztrátu hned 
vymazal David Kvíčala, když pře-
kvapivě porazil Medveckého 3:1 
a Aleš Přikryl, který udolal No-
váka 3:2 a poté i 3:2 Vaculoviče. 
Blansko vedlo 5:2 a vypadalo to, 

že je na nejlepší cestě k vítězství. 
Domácí ale zabrali a čtyřbodovou 
šňůrou otočili na 6:5.

Rozhodujícím soubojem této 
série a nakonec i celého utkání 
byl zápas Vaculoviče s Lubošem 
Dudíkem, který lépe zvládl do-
mácí hráč poměrem 3:1. Přesto se 
Blansko dokázalo ještě jednou do-
stat do vedení a to 8:7 po výhrách 
Čáka nad Pospíšilem, Dudíka nad 
Medveckým a Přikryla opět nad 
Pospíšilem. Na kýžený devátý 
bod, který by znamenal postup do 
fi nále už hosté ale nedosáhli. Nej-
dříve porazil Vaculovič Kvíčalu 
3:1 a v nervy drásajícím souboji 
podlehl Čák Novákovi 2:3.

2.liga muži, semifi nále, 
3.zápas: TJ ČKD Blansko – SKST 
Hodonín 3:9. Body: Přikryl Aleš 
2, Dudík 1. 

V rozhodujícím utkání domá-
cí trochu zariskovali se sestavou 
a nejlepšího hráče Luboše Dudíka 
hned ze začátku nasadili na hvěz-
dy Hodonína Vaculoviče a Med-
veckého. Pokud by Blansko zvlád-
lo čtyřhru a Luboš dokázal porazit 
oba své úvodní soupeře, dostalo 
by se Blansko do slibného vede-
ní. Tento plán ale dostal povážli-
vé trhliny hned v úvodní čtyřhře, 
kterou zvládli lépe hosté a vyhrá-
li 3:0. Luboš sice dokázal udolat 
3:2 Vaculoviče, stejný kousek se 
mu už ale nepovedl s Medvec-
kým, kterému podlehl 11:9 v pá-
tém setu. Zdramatizovat utkání se 
pokusil ještě Aleš Přikryl, který 
v pěti setech porazil jak Pospíšila, 
tak Nováka. Proti Vaculovičovi 
Aleš bohužel nedokázal proměnit 
4 mečboly a o osudu utkání bylo 
rozhodnuto, obzvlášť když Čák 
s Kvíčalou žádné body nepřidali. 
Dudík se již na třetího a čtvrtého 
hráče Hodonína nedostal, proto 
výsledek vypadá tak jednoznačně. 
Sen o fi nále a případném postupu 
do 1.ligy se rozplynul hlavně ve 
vyrovnaném druhém utkání v Ho-
doníně. V rozhodujícím třetím zá-
pase už Blansko tahalo od začátku 
za kratší konec.

Aleš Přikryl. Foto Bohumil HlaváčekAleš Přikryl. Foto Bohumil Hlaváček

fotbal
Okresní přebor: Sloup-Olomučany 1:0 

(0:0), Petržel. Vše ostatní odloženo. 
  1.  Sloup  15  10  2  3  46:20  32
  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  15  3  2  10  19:48  11 
  13.  Letovice  14  2  3  9  16:35  9
  14.  Drnovice  14  2  1  11  15:49  7 

III. třída: V. Opatovice – Kunštát B 
0:1 0:1), Král. Vísky – Vavřinec 2:1 (0:1), 
Přikryl 2 – Přikryl. Vranová – Skalice 2:4 
(0:2), nehl. Lysice – Voděrady 2:0 (1:0), Bě-
lehrádek, Jonáš.
   1.  Vavřinec  15  13  0  2  55:16  39 
  2.  Kunštát B  15  11  0  4  43:40  33 
  3.  Knínice  14  9  1  4  35:23  28
  4.  Lysice  15  9  1  5  32:28  28 
  5.  Skalice  15  8  2  5  37:26  26 
  6.  Svitávka  14  7  1  6  48:25  22 
  7.  Vranová  15  6  0  9  43:39  18 
  8.  V.Opatovice  15  5  3  7  23:38  18 
  9.  Benešov  14  5  2  7  28:30  17
  10.  Lažany  14  5  2  7  25:34  17 
  11.  Vísky  15  5  1  9  27:41  16 
  12.  Ostrov  14  4  3  7  26:33  15 
  13.  Voděrady  15  3  2  10  24:56  11 
  14.  Adamov  14  3  0  11  24:41  9

IV. třída: Cetkovice-Vilémovice B 1:4 
(0:3), Šafránek - Hloušek 2, Pernica, Štrajt. 
Lažánky – Bořitov B 1:4 (1:2), Ševčík – ne-
hlášeno. Boskovice B – Doubravice B 1:0 
(1:0), Krejčíř. Ráječko B – Svitávka B 4:4 
(1:2), Hebký, Horák, Slavíček, Štafa - Svo-
boda 2, Kamenický, Loukota. 
  1.  Doubravice B  12  7  3  2  45:17  24 
  2.  Ráječko B  12  6  4  2  43:25  22
  3.  Jedovnice B  11  7  1  3  26:16  22 
  4.  Boskovice B  12  7  0  5  24:32  21 
  5.  Cetkovice  12  6  1  5  39:36  19
  6.  Bořitov B  12  5  3  4  32:24  18 
  7.  Kořenec B  11  6  0  5  22:25  18 
  8.  Svitávka B  12  5  2  5  24:25  17 
  9.  Rozstání  11  4  4  3  17:13  16 
  10.  Vilémovice B  12  4  1  7  21:37  13 
  11.  Lažánky  12  2  0  10  18:37  6
  12.  Bukovina  11  1  1  9  13:37  4 

Okresní přebor ženy: Lažany – Dr-
novice 4:0 (1:0), Šimková 3, Strouhalová. 
Kunštát –Kostelec B 9:1 (5:0), Zoubková 
3, Horáková, Čechová 2, Rotroeklová B., 
Rotroeklová P.
  1.  Kunštát  14  14  0  0  84:7  42 
  2.  Lažany  14  10  1  3  40:26  31 
  3.  Boskovice  12  7  1  4  43:18  22 
  4.  Kostelec  14  5  1  8  20:50  16

Z  
  5.  Ráječko  12  3  4  5  8:21  13
  6.  Drnovice  14  1  3  10  7:44  6 
  7.  Kohoutovice  12  0  2  10  8:45  2

kuželky
1. liga ženy: TJ Sokol Husovice – TJ ČKD 

Blansko 5:3 (3174:3093), Musilová Z. 507, 
Nevřivová 494, Daňková 539, Ševčíková 536, 
Kalová 557, Musilová D. 460. KK Slavia Pra-
ha – TJ ČKD Blansko 8:0 (3295:3085), Musi-
lová N. 503, Ševčíková 537, Musilová Z. 510, 
Daňková 510, Kalová 519, Lahodová 506.
  1.  Slavia  21  17  1  3  115,0:53,0  35
  2.  Blansko  21  16  0  5  107,0:61,0  32
  3.  Přerov  21  12  0  9  88,0:80,0  24
  4.  Val. Meziříčí  21  11  1  9  97,0:71,0  23
  5.  Jičín  21  11  1  9  89,0:79,0  23
  6.  Náchod  21  10  2  9  85,0:83,0  22
  7.  Konstruktiva  21  10  0  11  80,0:88,0  20
  8.  Husovice  21  10  0  11  80,0:88,0  20
  9.  Zábřeh  21  9  1  11  79,0:89,0  19
  10.  Duchcov  21  8  2  11  82,0:86,0  18
  11.  Č. Třebová  21  4  2  15  56,0:112,0  10
  12.  Neratovice  21  3  0  18  50,0:118,0  6 

2. liga muži: KK Moravská Slávia Brno 
A – TJ ČKD Blansko 6:2 (3366:3284), Flek 
J. 533, Němec 565, Hlavinka 561, Procház-
ka 568, Havíř 552, Honc 505. HKK Olo-
mouc – TJ ČKD Blansko 7:1 (3417:3107), 
Němec 562, Flek J. 503, Procházka 506, 
Flek M. 496, Havíř 507, Honc 533.
  1.  Zábřeh  21  14  2  5  102,5:65,5  30
  2.  MS Brno B  21  14  1  6  116,0:52,0  29
  3.  Olomouc  21  13  3  5  99,0:69,0  29

  4.  Vyškov  21  12  2  7  99,0:69,0  26
  5.  Opava  21  12  2  7  96,5:71,5  26
  6.  Blansko  21  11  3  7  86,5:81,5  25
  7.  Rosice  21  11  2  8  84,0:84,0  24
  8.  Hořice  21  8  4  9  82,0:86,0  20
  9.  Prostějov  21  7  1  13  71,0:97,0  15
  10.  Č. Třebová  21  6  1  14  63,5:104,5  13
  11.  Šumperk  21  3  2  16  57,0:111,0  8
  12.  MS Brno  21  3  1  17  51,0:117,0  7 

Okresní podniková liga, extraliga: 
VVR A – VMS 1299:1280, Flek 294, Urbá-
nek 282 - Starý K. 281, Starý A. 264. ITAB 
– KSK 1173:1256, Maška 267, Nesvadba 
242 - Kolář 268, Neubauer 268. A je to – RI 
Okna 1320:1238. Pařil 278, Šmerdová 271 
- Petlach 288, Štrait 244. ČBE A – Kužel-
káři VB Leasing 1228:1249, Nesrsta 279, 
Špidla 261 - Jordán 266, Brychta 260. VVR 
B – Kadeřnictví ES 1266:1208, Kakáč 275, 
Stojkovič T. 256 - Moll 256, Smola 246.
  1.  A je to  16  14  0  2  1288,44  28
  2.  VB Leasing  16  12  0  4  1271,19  24
  3.  VVR A  16  11  0  5  1269,25  22
  4.  ITAB  16  9  0  7  1245,44  18
  5.  RI Okna  16  7  0  9  1280,56  14
  6.  KSK  16  7  0  9  1257,94  14
  7.  VVR B  16  6  1  9  1249,88  13
  8.  ČBE A  16  5  1  10  1225,19  11
  9.  VMS  16  4  0  12  1243,19  8
  10.  Kadeřnictví  16  4  0  12  1220,50  8

1. liga: Blanzek – Rapid 1235:1305, Grim 
282, Nejezchleb 256 - Charvát 289, Brázda 
271. AKK – Nemocnice 1149:1172, Lavic-
ký 245, Daněk 242 - Navrátil 269, Tichý 244. 
Rapid – AKK 1229:1213, Brázda 286, Charvát 
252 - Barša 255, Daněk 253. JEZAT – Catering 
1271:1267, Smejkal 278, Zuck 269 - Volf D. 272, 

Kala 254. Nemocnice – BODOS 1151:1203 
Srba 265, Zavadil 247 - Michálek 270, Vybíhal 
252. Hasiči – ČKD Turbo Technics 1161:1186 
Majer 293, Opluštil 246 - Bašný 276, Zatloukal 
236. Blanzek – Stavba krbů 1199:1215, Grim 
270, Uhlíř 256 - Mátl 251, Klimeš 249.
  1.  Catering  17  15  0  2  1262,94  30
  2.  Rapid  17  10  1  6  1225,82  21
  3.  Stavba krbů  17  10  0  7  1233,94  20
  4.  Turbo Technics  17  10  0  7  1206,82  20
  5.  BODOS  16  10  0  6  1201,94  20
  6.  Hasiči  17  7  1  9  1167,41  15
  7.  Blanzek  17  7  0  10  1215,00  14
  8.  JEZAT  16  7  0  9  1204,50  14
  9.  Nemocnice  17  5  0  12  1172,82  10
  10.  AKK  17  2  0  15  1149,29  4

2. liga: Eko System – JMP 1084:1096, Ďu-
goš 241, Zouhar M. 236 - Navrátil 248, Do-
stál 224. SPŠ – Orel 1084:1233, Nečas 245, 
Bezděková 221 - Šoba 273, Hasoň Jiří 253. 
Lachtani – Koloniál 991:1168, Bernard 218, 
Doskočil 203 - Kuchař 259, Kočí 233. ČBE B 
– SPŠ 1083:1067, Troubil 249, Šlezinger 223 
- Šíbl 249, Fejt 229. Koloniál – Relax Club 
1180:1040, Kuchař 274, Šlajch 257 - Polák 
M. 223, Staněk 215. Profi  Weld – Eko System 
1121:1078, Petříček 258, Králová 233 - Zou-
har J. 231, Zouhar M. 223.   (bh)
  1.  Koloniál  18  17  0  1  1180,11  34
  2.  Orel  17  13  0  4  1172,76  26
  3.  JMP RC  17  13  0  4  1137,71  26
  4.  Profi  Weld  17  8  1  8  1108,88  17
  5.  ČBE B  17  7  1  9  1101,41  15
  6.  EKO Systém  18  7  0  11  1122,61  14
  7.  SPŠ  18  5  0  13  1086,00  10
  8.  Relax Club  17  4  0  13  1065,76  8
  9.  Lachtani  17  3  0  14  1036,65  6
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úterý 16. dubnaúterý 16. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Setkání nad problema  kou umístění 
dě   do MŠ na území města Blanska.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Ruční vazba knih a knížeček.
Boskovice – Videosál kina v 15.30 hod.: Valašsko, přednáška PhDr. Jo-
sefa Prose.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 3. Posezení s Boskovickou ka-
pelou.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: Den Země, přednáška - hostem 
bude Bohuslav Kuda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dávám tomu rok.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Hos  tel.

středa 17. dubnastředa 17. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna ve 14 hod.: Recitační přehlídka žáků 4.–9. tříd bla-
nenských ZŠ.
Blansko – ZUŠ v 17.30 hod.: 2. absolventský koncert.
Blansko – Ulita v 18 hod.: Aprílové hraní na Ulitě.
Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Divadlo: Tři bratři v nesnázích 
aneb Podivná rodinka. Účinkují: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Mar-
 n Zounar, Zbyšek Pantůček, Jan Přeučil a další. Režie: Lumír Olšovský.

Boskovice – Obřadní síň v 16 hod.: Brány památek dokořán v Boskovi-
cích, prezentace kulturního dědictví a beseda, prohlídka věže radnice.
Boskovice – Kino v 17 hod.: Česko mluví o vzdělávání, Boskovicko také, 
zahájení.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Divadlo Frída: Pánská jízda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dávám tomu rok.
Boskovice v 19.30 hod. Vedlejší účinky.

čtvrtek 18. dubnačtvrtek 18. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Zámek v 17 hod.: Koncert klavírního oddělení ZUŠ Blansko.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Bezpečné místo v nebezpečné 
době, přednáška.
Boskovice - MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, Štefánikova 2 od 8 do 16 hod.: Den 
otevřených dveří.
Velké Opatovice – Kino v 10 hod.: Hudebně-divadelní představení ZUŠ 
V. Opatovice Pojďte s námi za pohádkou.

KINAKINA
Blansko v 19 hod. Mahlerova symfonie č. 3, přímý přenos z Pařížské 
opery.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Ve s  nu.

pátek 19. dubnapátek 19. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9.30 hod.: 10. ročník soutěže vodicích 
psů Cesta ve tmě.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jarní očistná kúra, přednáška.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: 20 let skupiny PROROCK, společen-
ský večer.
Boskovice – Sál ZUŠ v 18 hod.: 3. Jarní koncert mladých umělkyň. Účin-
kují: Kornelie Marečková, klavír, Kateřina Marešová, housle.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: DPM - Hudební Kanál Band + Nešvilský 
krúžok.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Paličkovaná krajka z tónů a slov, 
Bena Havlů – pě  řadý xylofon, Zdenka Procházková – mluvené slovo.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pád Bílého domu.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Nevědomí.
Šebetov v 19.30 hod. Anna Karenina.

sobota 20. dubnasobota 20. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Kuželna TJ ČKD v 6.30 hod.: 35. ročník dálkového pochodu Za 
sněženkou do krasu.
Blansko – Kino ve 14.30 hod.: Michalův salát, dětský program Michala 
Nesvatby.
Boro  n – Kulturní dům v 18 hod.: Sluha dvou pánů, divadlo – hrají 
ochotníci z Knínic.
Boskovice – Sokolovna v 10 až 17 hod.: RC Truck Show, RC (dálkově říze-
né) modely nákladních a užitkových aut nejstaršího a největšího klubu 
majitelů a přátel těchto modelů v ČR.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Ciment.
Letovice – Přehrada Kře  nka parkoviště u hráze v 9 hod.: Úklid přehrady 
Kře  nky.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 16 hod.: Posezení u cimbálu, hraje cimbá-
lová muzika Koliba.
Valchov – Hřiště v 8 hod.: Valchovský kameňák 1. závod Poháru Drahan-
ské vrchoviny – časovka do vrchu.
Velké Opatovice – U hasičské zbrojnice ve 14 hod.: Předpouťový kon-
cert, vystoupí Malohanácká muzika.
Vísky – Komunitní centrum ve 14 hod.: Den Země, úklid okolní přírody 
od odpadků, naučná ekologická stezka, výtvarná dílna.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mocný vládce OZ. (3D)
Blansko ve 20 hod. Pád Bílého domu.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Nevědomí.

neděle 21. dubnaneděle 21. dubna
AKCEAKCE

Blansko – RC autodrom v 15 hod.: Flat Track 2012 – rally.
Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: INDI A JANA DŽONS aneb Tajemství 
stříbrné orlice, koncert.
Blansko – Ulita v 18.30 hod.: Koncert skupiny ZHASNI.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: Rozmarýnek v zámecké zahra-
dě, Den Země s Rozmarýnkem.
Šošůvka – Kulturní dům v 15 hod.: Šošůvská schola s hosty, jarní kon-
cert.

Velké Opatovice – U hasičské zbrojnice v 10 hod.: Pouťový koncert, vy-
stoupí Malohanácká muzika.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Croodsovi. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Mocný vládce OZ. (3D)
Blansko ve 20 hod. Pád Bílého domu.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Nevědomí.

pondělí 22. dubnapondělí 22. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Centrum Spirit v 18 hod.: Od přežívání k radostnému ži   aneb 
Co nás nenaučili, přednáška.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Neviditelné bitvy, beseda.
Boskovice – Muzeum ve 14 hod.: Člověk a odpady – zbořme mýty o ne-
třídění, vernisáž.
Boskovice – Kino v 18 hod.: Zdeněk Špíšek: Maroko – země se žhavým 
srdcem, cestovatelská beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pravidla mlčení.

úterý 23. dubnaúterý 23. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak vypěstovat hygienické návyky 
u nejmladších dě  , přednáška.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Aretha Franklin.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Jak víla Modroočka splnila tři přání, 
dětské divadelní představení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Pravidla mlčení.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mar  n a Venuše.

středa 24. dubnastředa 24. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Senior centrum: Cesty za poznáním – Magický svět operety. 
Průřez nejznámějšími operetními skladbami, lektorka Marie Slaničková. 
Čas konání besedy bude upřesněn na www.knihovnablansko.cz.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 9 hod.: Strollering neboli Kočár-
kování – první lekce cvičení pro maminky s kočárky.
Blansko – ZUŠ v 17.30 hod.: 3. absolventský koncert.
Blansko – Ulita v 19 hod.: Richard – nacis  cká podzemní továrna, be-
seda.
Boskovice – Zámecký skleník od 10 do 17 hod.: V. Fes  val hotelnictví.
Letovice – ZUŠ v 15.30 hod.: 1. absolventský koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Pátrání po Sugar Manovi.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: Co nového v lásce.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Jemné rozdíly.

čtvrtek 25. dubnačtvrtek 25. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 8 hod.: Zlaté slunce 2013 – workshop.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jak lépe porozumět svému dítě  ?, 
přednáška.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 18 hod.: Koncert: Mar  n Kovář a hosté.
Boskovice – Zámecký skleník v 16.30 hod.: Setkání vedení města s ob-
čany, hlavní témata setkání budou: 1. Možnos   příjmu MUX3 a MUX4, 
2. Provoz sportovních zařízení v Boskovicích.
Boskovice – ZUŠ v 16.30 hod.: Žákovský koncert.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: RH Faktor, 6. ročník pěvecké soutěže.
Velké Opatovice – Kino v 10 hod.: Hudebně-divadelní představení ZUŠ 
V. Opatovice Pojďte s námi za pohádkou.
Velké Opatovice – Kino v 11.45 hod.: Hudbou pro   drogám.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fes  valový fi lmový večer.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: Vrásky.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Na konci duhy.

pátek 26. dubnapátek 26. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 9 hod.: Zlaté slunce 2013 – soutěž školních fi lmů.
Blansko – Muzeum v 10 a 15 hod.: Koncert v rámci 19. ročníku fes  valu 
Dny umění nevidomých na Moravě 2013.
Blansko – Muzeum ve 14.30 hod.: Dny umění nevidomých na Moravě, 
hmatová prohlídka exponátů muzea pro nevidomé.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 16 hod.: Pálení čarodějnic.
Blansko – Křesťanské centrum v 19 hod.: Osobní rovina neviditelných 
bitev, program pro mládež.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: My víme ale neřekneme + Completely 
Sane + Procz.
Knínice – Kulturní dům ve 20 hod.: Předpouťová zábava, hraje Arcus.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Rock´n´Roll tady bude i když my už tady 
nebudeme, Karel Kahovec, Viktor Sodoma a skupina George & Beatovens.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nevědomí.
Boskovice v 17 hod. Dny evropského fi lmu: V roce hip hopu.
Boskovice v 19.30 hod. Dny evropského fi lmu: Španělsko.
Šebetov v 19.30 hod. Bez doteku.

sobota 27. dubnasobota 27. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Kateřinská jeskyně v 9 hod.: Slet čarodějnic, netradiční pro-
hlídky Kateřinské jeskyně. Vstupy od 9:00 do 19:30 hodin. Nutná rezer-
vace na tel. 516 413 161 nebo katerinska@caves.cz.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Vladimír Mišík & Ivan Hlas, jedinečné 
společné turné rockových básníků.
Boskovice – Sklepy ve 20 hod.: Guano a pes.
Cetkovice – Kulturní dům v 17 hod.: Pálení čarodějnic.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pat a Mat – Divadlo.
Blansko v 17.30 hod. Zambezia. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nevědomí.
Boskovice ve 14 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 17.45 hod. Metropolita opera live in HD: Georg Friedrich 
Händel/Julius Caesar.

neděle 28. dubnaneděle 28. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Cvičiště agility v 10 hod.: Závody agility.
Rájec-Jestřebí – Zámek – Galerie Kruh v 15 hod.: Ivan Kulheim - Z domo-
va i z cest, vernisáž výstavy obrazů.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Zambezia. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nevědomí.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Krtkova dobrodružství 3.
Boskovice v 17 hod. Čtyřlístek ve službách krále.
Boskovice v 19.30 hod. Bezpečný přístav.

pondělí 29. dubnapondělí 29. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Zahájení kurzu Příprava na život s mi-
minkem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zlomené město.
Boskovice v 19.30 hod. Bezpečný přístav.

RC TRUCK SHOW 
Boskovice - Po úspěšném třetím ročníku Lego Technic Show, jedno-

denní výstavy strojů v pohybu slavné dánské stavebnice, chystají Kul-
turní zařízení města Boskovice další jednodenní výstavní show modelů, 
tentokrát vlastnoručně vyráběných RC (dálkově řízených) nákladních 
a užitkových aut nejstaršího a největšího klubu majitelů a přátel těchto 
modelů v ČR – RC TRUCK Hradec Králové. Akce se uskuteční v sobotu 
20. dubna 2013 od 10 do 17 hodin v Sokolovně Boskovice. 

K vidění budou modelová silnice, čerpací stanice, OMV, STK, myčka, 
zemní práce, sklad, překladiště - to vše je součástí dráhy RC TRUCK 
Hradec Králové o velikosti 12 x 14 metrů. Klub byl založen v roce 1999 
jako první svého druhu v České republice.Nově bude připravena také 
RC ŠKOLKA, která nabídne možnost vyzkoušet si řízení trucku na mo-
delové silnici.

RC TRUCK Hradec Králové. v průběhu posledních let klub několikrát 
pracoval pro Českou televizi a krátký fi lm. Zajišťovali návrh a výrobu 
modelů a dráhy pro natáčení některých pořadů a scén – mezi nejznámější 
patří Hodina pravdy nebo informační spoty Besipu pro řidiče. (zpr)

Kruh přátel Základní umělecké školy Letovice, orchestry Višegradské čtyřky 
                                                              a Město Letovice pořádají  

III. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
   DECHOVÝCH 
    ORCHESTRŮ 
  LETOVICE 2013 
SOBOTA 11. 5. 2013 
ZÁMEK LETOVICE –JÍZDÁRNA 
 
12:00 – 12:15       - zahájení festivalu – fanfáry 
12:15    - Dechová hudba Petruška 
13:00   - Dechová hudba Brťovská šestka 
13:45   - Holóbkova mozeka Protivanov 
14:30    - Dechová hudba města Blanska 
15:15   - Kunštátská dechová hudba   NEDĚLE 12. 5. 2013 
16:00   - Svitavská dvanáctka    ZÁMEK LETOVICE – JÍZDÁRNA 
16:45   - Boskovická kapela     
17:30   - Dechová hudba Olšověnka   10:00 - Dechová hudba Boskověnka 
             10:45 - Dechová hudba Benešovská 12 
SOBOTA 11. 5. 2013       11:30  - Dechová hudba Vozokanka (Slovensko) 
KULTURNÍ DŮM        12:15 - Dechová hudba Slawno (Polsko) 
         13:00 - Dechová hudba ZUŠ Letovice 
19:00 – 19:30  - oficiální zahájení festivalu s pozvanými   13:45 - Big band Konzervatoře Brno  
           hosty, představiteli zahraničních delegací a    14:15  - Dechová hudba Cajlané (Slovensko) 
           politickou a kulturní garniturou a všemi    15:00 - Dechová hudba Chelmno (Polsko) 
           zúčastněnými hudebníky festivalu    15:45 - Dechová hudba Tutta Forza (Maďarsko) 
20:00 – 02:00 - společenský večer s občerstvením.   16:30 - Harmonie Šternberk 
            K tanci a poslechu budou hrát slovenské    17:15 - Vojenská dechová hudba Olomouc 
            orchestry Vozokanka a Cajlané. 

Mediální partneři: Česká televize Brno, Český rozhlas Brno 
Mezinárodní festival dechový orchestrů Letovice 2013 podporují: Višegradský fond, Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj a města 

Letovice, Boskovice, Olešnice, Kunštát, Velké Opatovice, Jevíčko 

Záštitu nad festivalem převzal Mgr. Václav Božek, Csc. náměstek hejtmana JMK a Vladimír Stejskal, starosta města Letovice 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.  

Kulturní zařízení města Boskovice zvou všechny příznivce dechové hudby dne 16. 4. 2013 v 19.00 hodindo Zámeckého skleníku v Boskovicích na 
3. posezení s Boskovickou kapelounazvané
Boskovická kapela hraje nestory české dechovky.

K poslechu i tanci zahraje Boskovická kapela s kapelníkem 
Zdeňkem Jindroua jako host vystoupí známý zpěvák a moderátor

pan Karel Hegner,který bude celý večer uvádět a některé písničky společně se zpěváky kapely také zazpívá.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

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

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

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

Fotoreportáž ze zahájení turis  cké sezóny v Černé Hoře
Turisté dorazili s pěti P po kap-
sách na pivovarský dvůr hlavně 
cestou z Hořic lesem po hřebenu. 
Pořadatelé se obávali nižší ná-
vštěvnosti v důsledku stále chlad-
ného počasí. Obavy se nakonec 
nenaplnily. Nádvoří pivovaru 
zaplnily stovky nadšenců, kteří 
přišli ustavit nový český rekord 
za dohledu komisaře z agentury 
Dobrý den z Pelhřimova. 
Mezi Pět turistických P se započí-
taly například ponožky, pohorky, 
přilba pro horské turisty, pádlo, 
peněženka, papír, plánek cesty, 
podkolenky, paštika, polévka, 
propiska... a mnoho dalších. 
Našly se i takové, které museli 
pořadatelé odmítnout – např. 
Cimrmanův ponorný vařič. Důle-
žité ale bylo, že se všichni dobře 
bavili a rekord byl nakonec usta-
ven. Všech pět P totiž mělo s se-
bou 476 turistů a dokonce i jeden 
turistický pes. 
Zaznamenáno bylo celkem 120 
druhů předmětů začínajících na 
P. Nejvíce zastoupeny byly po-
nožky (250), peníze ( 207), pe-
něženka (184), pohorky (173) 
a placačka (164).  (red)

 Foto Stanislav Mrázek Foto Stanislav Mrázek

 Foto Stanislav Mrázek Foto Stanislav Mrázek

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich  Foto Fran  šek Fiala Foto Fran  šek Fiala
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