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Boskovice - Policisté dopadli 
pachatele loupežného přepadení 
devětaosmdesátileté stařenky, 
které se odehrálo před necelý-
mi dvěma týdny v Boskovicích. 
Násilník tehdy seniorce vytrhl 
kabelku a povalil ji na zem. Žena 
se při pádu zranila. 

Přepadení se odehrálo přímo 
před boskovickým Domovem 
pro seniory. Pachatel si při něm 
vyhlídl bezbrannou devětaosm-
desátiletou ženu a její kabelku s 
pár stokorunami. Seniorka se ale 
bránila a kabelku jen tak nechtě-
la vydat. Při potyčce upadla na 
zem a skončila v nemocnici se 
zlomeninou.

„Násilníka policisté zadrželi 
hned druhý den. Jedná se o čtyři-
advacetiletého mladíka, který už 
v minulosti měl potíže se záko-
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Dětskou Portu ovládly Ještěrky, eSeŠ a Kuňky
Krhov - Kulturní dům v Krho-

vě patřil v sobotu již osmadva-
cátému ročníku soutěže mladých 
hudebníků Dětská Porta. Divá-
kům a porotcům se představilo 
třináct soutěžních kapel ve třech 
kategoriích. 

„Soutěžily skupiny do čtrnácti 
let, od čtrnácti do osmnácti let a 
oddíly do osmnácti let. Je pravi-
dlem, že v každé skupině může 
být jeden člen starší osmnácti let, 
ale nesmí zpívat. Každý soutěžící 
dostal prostor na minimálně dvě 
a maximálně tři písně,“ uvedla za 
pořádající TK Stopa Skalice Eva 
Janošková.

V mladší kategorii zvítězily 

Mladík přepadl 
důchodkyni, povalil 
ji a vytrhl kabelku

Proti velké vodě
V Olešnici se po 
letech průtahů 
pustí do čištění 
koryta říčky 
Hodonínky.

Více na straně 2

Odcházení po 22 letech
Velký rozhovor 
s ředitelkou 
blanenského 
muzea Evou 
Nečasovou.

Více na straně 4

Hokejové play-off
Týmy Blanska 
a Boskovic už 
znají své soupeře 
pro čtvrt inálové 
zápasy.

Více na straně 8

Návrh. Blanenská radnice představila návrhy úprav prostranství na náměs   Republiky, které vznikne po 
demolici hotelu Dukla. Více na straně 5. Vizualizace Ateliér Habina
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Obora - Výrobce medu Včelpo 
Obora už nesmí používat značku 
kvality Český výrobek. Označení 
mu odebrala Potravinářská komo-
ra České republiky (PK ČR) po 
zjištění Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce (SZPI), že fi rma 
klamala o původu medu. 

Podmínkou pro udělení značky 
Český výrobek – garantováno PK 
ČR pro med je požadavek na sto-
procentně domácí původ suroviny. 
Pylová analýza provedení SZPI ale 
ukázala, že jako zemi původu medu 
lze uvést i východní Evropu a Čínu.

SZPI na klamání upozornila na 
konci ledna a podruhé ke konci 
února. Výsledky rozborů medu ze 
Včelpa zveřejnila na webu potra-
vinynapranyri.cz. „Potravinářská 
komora přistoupila k odebrání 
podlicence na používání značky 
Český výrobek – garantováno PK 
ČR.  Společnost má tak třicet dnů 
od nabytí účinnosti odstoupení 
od smlouvy k tomu, aby upustila 
od užívání značky na výrobcích, 
jimž byla značka udělena,“ uved-
la mluvčí Potravinářské komory 
Dana Večeřová.

Společnost Včelpo Obora se 
proti obvinění z klamání spotře-
bitelů a falšování medu ohradila. 
Informace jsou podle ní neprav-
divé.

„Včelpo, spol. s r.o. je přesvěd-
čena o tom, že závěry zveřejněné 
Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí vychází z neúpl-
né znalosti problematiky pylové 
analýzy a určování geografi ckého 
původu medu,“ uvedla fi rma na 
svém webu.

Výskyt pylových zrn, které 
ukazují na jiný původ medu, spo-

Potravinářská komora vzala Včelpu 
Obora značku Český výrobek

Zchátralý hotel Dukla v Blansku 
nahradí nový park s kavárnou 

nem,“ uvedl blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

Přepadení seniorky šokovalo 
obyvatele domova i jeho zaměst-
nance. Znepokojeni jsou také 
příbuzní klientů zařízení. Případ 
navíc může negativně ovlivnit 
zvyky a chování seniorů.

„Loupežné přepadení  kli-
entky v odpoledních hodinách 
přímo před objektem Domova 
pro seniory může v klientech 
vyvolat strach z volného pohybu 
mimo areál zařízení a budou-
li mít v důsledku této události 
obavy vyjít si například na pro-
cházku,  do města nebo do kos-
tela,  může to negativně ovliv-
nit  jejich další kvalitu života,“ 
podotkla ředitelka Městské sprá-
vy sociálních služeb (MSSS) 
Boskovice Marie Sáňková. 

Policisté ale v Domově pro 
seniory v Boskovicích vyšetřují 

ještě jeden případ krádeže, který 
se shodou okolností stal ve stej-
ný den jako loupežné přepadení. 
Obětí zloděje se stala sedmaosm-
desátiletá žena. 

„Seniorku připravil dosud 
neznámý pachatel o bezmá-
la šest tisíc korun, které měla 
uschovány v šatní skříni. Neci-
telný zloděj si se vstupem do 
pokoje oběti nelámal hlavu a 
dopustil se tak kromě obligátní 
krádeže i trestného činu porušo-
vání domovní svobody,“ popsal 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek s tím, že zloději hro-
zí až dvouleté vězení. 

Podle ředitelky MSSS se 
podobný případ krádeže peněz 
v zařízení už v minulosti několi-
krát stal. Žádná mimořádná bez-
pečnostní opatření kvůli tomu 
zařízení nepřijalo.  

 Pokračování na str. 2

Boskovická 
spojka: stavba 
může začít do 

pěti let
Boskovice - Do konce měsíce 

března by mělo být jasné, kudy 
povede takzvaná Boskovická 
spojka. O trase nového železnič-
ního spojení Boskovic s Brnem 
rozhodne komise ministerstva 
dopravy. 

Správa železniční dopravní 
cesty, která bude investorem 
stavby, už zadala vypracování 
Studie proveditelnosti. Teď se 
ještě vyhodnocují připomínky 
a její jednotlivé stavební i pro-
vozní varianty. 

„Studie proveditelnosti obsa-
hovala několik variant, nakonec 
k posouzení zůstaly varianty dvě, 
a to úrovňové napojení na hlavní 
koridorovou trať a mimoúrovňo-
vé.  Pokračování na str. 2

lečnost vysvětluje tím, že u nás 
nerostou a nekvetou pouze rost-
liny pro zdejší prostředí typické, 
nýbrž i rostliny importované a 
vyšlechtěné pro růst a přežití na 
území České republiky.

„Společnost Včelpo, spol. s r.o. 
je přesvědčena, že svými produkty 
neklame spotřebitele a že se jed-
noznačně jedná o kvalitní české 
výrobky. Proto podnikne veškeré 
kroky k zachování svého dobrého 
jména, především zvýšenou vlastní 
kontrolou nakupované suroviny,“ 
dodala fi rma na webu.  (moj)

Lidé si budou moci nechat 
vyšetřit ledviny

Blansko, Boskovice - Blanenská i Boskovická nemocnice se ve čtvrtek 
12. března připojí ke Světovému dni ledvin. Obě zdravotnická zařízení 
připravila pro zájemce možnost nechat si zdarma vyšetřit tento životně 
důležitý orgán.

Hemodialyzační centrum s nefrologickou ambulancí v boskovické 
nemocnici nabídne tuto možnost na čtvrtek od osmi do sedmnácti hodin. 
Jak říkají jeho pracovníci, stačí, když si lidé s sebou přinesou vzorek ranní 
moči. Není třeba být na lačno.

Lékaři upozorňují, že onemocnění ledvin v počátečním stádiu na sobě 
člověk obvykle nepozná, ale přesto již může zvyšovat riziko dalších one-
mocnění, například infarktu myokardu. „Proto nepodceňujte prevenci 
a přijďte si zdarma nechat vyšetřit ledviny a popřípadě se poradit s odbor-
níky, jak nemocem ledvin předcházet, či jak dále postupovat v jejich léč-
bě,“ zve boskovické hemodialyzační centrum s nefrologickou ambulancí. 

Možnost nechat se vyšetřit mají lidé také v blanenské nemocnici, kde 
se akce uskuteční od 7 do 14 hodin na nefrologickém oddělení v přízemí 
lůžkové části nemocnice.  (hrr)

Ještěrky, následované Čiperka-
mi a Dvořáky. Ve starší kategorii 
kralovalo uskupení eSeŠ, stříbro 
braly Pružiny a bronz Chlebíček. 
V oddílech se porotě nejvíce líbi-
ly Kuňky Jedovnice. Druhé místo 
obsadila domácí Stopa Skalice 
a třetí Vatra Boskovice.

Součástí soutěže bylo i divác-
ké hlasování. Každý návštěvník 
dostal kuličku, kterou mohl hodit 
do nádoby kapely, která se mu 
nejvíce líbila. Kuličku odevzdalo 
celkem 168 lidí. Vítězem divác-
kého hlasování se staly Ještěrky.

„Zástupce Festiválku bez bojů 
a válek navíc na místě vybral 
a pozval na účast skupinu Kuňky. 
Mimo to byly porotou uděleny 
dvě zvláštní ceny. Za mandolínu 
ji získal Jiří Krajíček a za baso-
vou kytaru Lucie Vachová,“ dopl-
nila Eva Janošková. 

 Radim Hruška
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V Olešnici se pustí do 
čištění koryta Hodonínky

P ...
...
ježíš už sází nové květiny
s ránem jsme všichni bez 
viny
nalít si čistého vína
pohár dob co zmizela víra
popiš mi zápěstí milými slovy
ve váze kopretiny
a naše fotky
radostné doby
jen 3 doby do taktu
chybí mi zub
zmije
co si sama v rohu 
dokáže ukroutit trup.
 Amira Nawrocki

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@

zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.
Více na 

www.zrcadlo.net
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Olešnice - Po desítkách let 
čekání začnou letos v Olešni-
ci práce na čištění koryta říčky 
Hodonínky. Provedení proti-
povodňových úprav vázlo na 
výkupu pozemků v okolí koryta. 
Teď se zdá, že všichni majitelé 
s výkupem souhlasí, a zahájení 
stavby za desítky milionů korun 
už nic nebrání. Více prozradil 
v rozhovoru pro Zrcadlo starosta 
Olešnice Zdeněk Peša.

Jak dlouho už trvá neutě-
šená situace na Hodonínce v 
Olešnici?

Ve čtyřiatřicátém roce minulé-
ho století byla provedena regula-
ce Hodonínky v Olešnici. Koryto 
bylo zadlážděné kamením. Od té 
doby se ale jen zanášelo, zarůsta-
lo a snižoval se průtok. V někte-
rých úsecích je dokonce naměřen 
průtok jen na dvouletou vodu. To 
znamená, že se potok vybřežuje 
už i během jarních tání. Jaká-
koliv letní bouřka pak znamená 
akutní riziko povodně. Situace se 
od třicátých let ještě více zkom-
plikovala tím, že původní pro-
stor určený pro vylití vody, který 
byl na levém břehu potoka, byl 
rozprodán a vznikly tam zahrád-
ky s ploty. V toku potoka je tak 
dneska řada překážek.

Jaké je řešení?
Možností, jak redukovat pří-

padnou povodňovou vlnu na tom-
to potoce, je prohloubení koryta a 
jeho vyčištění. Jedná se o liniovou 
stavbu, a my jsme tuto záležitost 
začali řešit hned po povodních 
v roce 2003. Ze strany města 
jsme začali činit patřičné kroky 
ke zprůtočnění koryta. S tehdej-
ším správcem vodního toku jsme 
začali řešit projektovou dokumen-
taci, na které se město i fi nančně 

Zanesené koryto Hodonínky v Olešnici.  Foto Radim HruškaZanesené koryto Hodonínky v Olešnici.  Foto Radim Hruška

K
RÁJEC – Pro kolo si šel přes plot. Jízdní kolo v hodnotě pěta-

dvacet tisíc korun ukradl dosud neznámý zloděj z rodinného domku v 
Rájci-Jestřebí. K lupu se dostal tak, že si přinesl žebřík a přelezl plot. 
Bicykl pak dvaašedesátiletému majiteli odcizil z neuzamčené garáže. 
Pachateli teď za krádež a porušování domovní svobody hrozí až dvou-
leté vězení. 

REGION – Policisté zkontrolovali desítky řidičů. Během středeč-
ní akce zastavili policisté na silnicích blanenského okresu během něko-
lika hodin 118 řidičů. Výsledkem je devětadvacet odhalených přestup-
ků řešených blokovou pokutou a tři postoupené do správního řízení. 
Pomyslné prvenství zaujal čtyřiatřicetiletý muž z Moravské Třebové, 
jehož sliny při orientační zkoušce obsahovaly stopy pervitinu. Zfeto-
vaný muž navíc nehazardoval se životy ostatních poprvé. Policisté jej 
ve stejné situaci za volantem nachytali již koncem ledna, odkdy měl 
také zakázané řízení.

RUDKA – U muže se našel samopal. Z trestného činu nedovolené 
ozbrojování je podezřelý osmapadesátiletý muž z Rudky u Kunštátu. 
Kriminalisté u něj doma našli bezmála sedmnáct set nábojů nejrůz-
nějších typů a ráží, osmatřicet elektrických rozbušek a jeden samopal 
české provenience. Zbraně a střelivo ale uchovával bez povolení. Teď 
muži hrozí až dvouleté vězení. 

LETOVICE – Syn okrádal svého otce. Policisté vyšetřují případ 
devatenáctiletého mladíka, který z letovické fi rmy svého otce ukradl 
peníze a další věci. Koncem ledna si teenager odnesl tlakový přístroj 
na mytí aut a o dva týdny později sebral čtyřicetitisícovou fi nanční 
hotovost. Koncem února pak ve fi rmě sebral bezmála tři sta litrů moto-
rové nafty v hodnotě devíti a půl tisíce korun. To už otec nevydržel a 
vše oznámil policii. Mladíkovi teď i vzhledem k jeho trestní minulosti 
hrozí až pětileté vězení. 

BLANSKO – Firma přišla o med a vosk. Policisté vyšetřují případ 
zpronevěry ve fi rmě, která se zabývá výkupem medu. Zatím neznámý 
pachatel společnosti způsobil škodu více než osmdesát tisíc korun. Ve 
fi rmě zpronevěřil fi nanční zálohu na dodávku medu a osm sudů a stov-
ku kbelíků určených na jeho přepravu. Podezřelá je podle policie také 
směna čtyřiceti kilogramů včelího vosku. Pachateli teď hrozí až pět let 
vězení.  (moj, hrr)

podílelo. Byla původně zpraco-
vána na padesátiletou vodu, což 
znamenalo výrazné prohloubení 
koryta potoka a rozšíření asi o tři 
metry. To by znamenalo výraz-
ný a nákladný zásah, rozpočtové 
náklady byly přes padesát milio-
nů korun. 

Současný projekt počítá ale 
s menším objemem stavebních 
prací...

Během příprav se změnil 
správce vodního toku, kterým 
se staly Lesy České republiky, 
a došlo k přehodnocení projek-
tu. Co se týče objemu prací, byl 
významně redukován. V součas-
né době se počítá, že by koryto 
po úpravách mělo ustát dvaceti-
letou vodu.

V praxi to znamená, že budou 
muset být odtěžené všechny 
naplaveniny a potok by se měl 
vrátit do podoby z roku 1934. 
V levé části koryta navíc vznikne 
třímetrový pás, který bude scho-
pen v případě povodně převést 
výraznou část vody, a navíc bude 
sloužit i jako obslužná plocha, po 
které budou moci jezdit mecha-
nizmy a bude tak umožněno čiš-
tění potoka. 

Co stálo za tím, že příprava 
akce trvala tak dlouho, a kdy 
začne samotné čištění?

K tomu aby bylo možné akci 
provést bylo třeba vyjednat výku-
py pozemků sousedících s kory-
tem Hodonínky od soukromých 
vlastníků. A to byl kámen úrazu. 

Na tom skončila v minulosti řada 
jednání. V současné době konečně 
došlo k dohodě. V blízké budouc-
nosti bude uzavřena i poslední 
kupní smlouva. Už je vydáno 
stavební povolení a správce toku 
podal žádost o dotaci, která byla 
úspěšně vyhodnocena. Probíhá 
už také výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Pokud nenastanou 
nějaké komplikace ve výběro-
vém řízení, tak je předpoklad, že 
v druhé polovině letošního roku 
by mělo dojít k vlastní stavbě. To 
já osobně považuji, po výstav-
bě poldrů v povodí Veselského 
potoka, za druhou největší vodo-
hospodářskou stavbu tohoto sto-
letí, protože má svými parametry 
velký dopad na prevenci před 
povodněmi. 

Kamélie na zámku 
v Rájci si prohlédly 

už tisíce lidí
Rájec nad Svitavou - První víkend výstavy kamélií na zámku 

v Rájci nad Svitavou přinesl rekordní návštěvnost. Od pátku do nedě-
le si vyzdobené interiéry prohlédlo skoro tolik lidí jako loni po celou 
dobu trvání expozice. 

Výstava Kamélie a chryzantémy – poslové Dálného východu zača-
la v pátek. První tři dny si na ni našly cestu tisíce lidí. Už teď je velmi 
pravděpodobné, že letošní návštěvnost bude rekordní.

„Od jejího zahájení v pátek ji navštívilo již pět tisíc návštěvníků. 
Pro srovnání v loňském roce byla návštěvnost za celou dobu výstavy 
necelých šest tisíc lidí,“ upřesnila Dagmar Šnajdarová z Národního 
památkového ústavu v Kroměříži.

Výstava Kamélie a chryzantémy – poslové Dálného východu na 
rájeckém zámku potrvá do neděle patnáctého března. Přístupná je 
každý den kromě pondělí. Návštěvníci si navíc mohou prohlédnout 
také zámecké skleníky, kde se nachází největší sbírka kamélií v Čes-
ké republice.  (moj)

Mladík přepadl 
důchodkyni...

Pokračování ze str. 1
„Nevidím ani příliš prostoru pro jejich zavedení. Klienti našich zaří-

zení a jejich rodiny jsou dostatečně informování o pravidlech bezpeč-
ného nakládání s fi nančními prostředky a o možnostech jejich zabezpe-
čení. Je ale na jejich svobodné vůli, zda jich  využijí nebo se rozhodnou 
nakládat s penězi na vlastní zodpovědnost,“ dodala Marie Sáňková, 
která považuje trestnou činnost páchanou na seniorech a zdravotně 
postižených za zvlášť společensky nebezpečnou a odsouzeníhodnou. 
Pomoci by podle ní mohlo to, aby získali statut chráněné osoby. Pacha-
telům by pak hrozily přísnější tresty, jako tomu je již téměř deset let 
na Slovensku.

Pokračování ze str. 1

V nejbližší době má být studie 
postoupena do centrální komise 
Ministerstva dopravy k rozhod-
nutí, zda se bude a v jaké varian-
tě stavba realizovat, včetně zdro-
jů financování,“ uvedla bosko-
vická starostka Hana Nedomová 
(ČSSD). 

Boskovická spojka zajistí pří-
mé vlakové spojení Boskovic 
s Brnem. Trať bude nově elektri-
fikována. Ve Lhotě Rapotině by 

pak měla vzniknout nová vlako-
vá zastávka. 

„Provozní model páteřní kole-
jové dopravy Brno – Boskovice, 
zařazené do systému IDS JMK, 
je navržen tak, že ve špičce 
budou spoje v obou směrech jez-
dit v půlhodinovém taktu, v sed-
le, večer a o sobotách a nedělích 
v hodinovém taktu. Ve vymeze-
ných případech večer pak v taktu 
sto dvacet minut,“ upřesnila sta-
rostka.

Nové železniční spojení si 

vyžádá také úpravy boskovické-
ho nádraží, kde se počítá s rozší-
řením a s úpravou nových nástu-
pišť. S Boskovickou spojkou 
souvisí také nová silnice II/374 
z Boskovic do Blanska, kterou 
bude financovat Jihomoravský 
kraj. Její přeložka by se měla 
provést spolu s výstavbou nové 
trati. Těleso silnice by pak mělo 
sloužit jako protipovodňová 
ochrana Lhoty Rapotiny. 

„Tato akce je pro Boskovice 
i celý region důležitá. Nemě-

li bychom promarnit tuto šanci, 
podobně jako naši předkové před 
sto padesáti léty, když odmítli, 
aby železnice z Brna do Čes-
ké Třebové vedla přes město,“ 
dodala boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková (KDU-ČSL). 

Podle posledních informací 
by se Boskovická spojka mohla 
začít stavět do pěti let. Náklady 
se odhadují na více než miliardu 
korun. Peníze na stavbu by měly 
poskytnout fondy Evropské unie 
a státní rozpočet.  (moj)

Boskovická spojka: stavba může začít...

Rájec-Jestřebí - Zajímavá 
výstava byla zahájena v pátek 
6. března v prostorách knihovny 
v Rájci-Jestřebí pod názvem Slav-
né módní značky napříč stoletím. 
Sběratelem je Jan Bačák z Vilé-
movic, který o svém, na mladého 
muže trochu nezvyklém koníčku, 
mimo jiné prozradil. 

„Nejdříve jsem začal sbírat 
oděvy a doplňky z období první 
republiky. První exponáty jsem 
dostal od prababičky v podobě 
pěti starých klobouků, které si 
nechala vyrábět v salonu Májková 
ve Slavkově u Brna. Prababička 
(dědečkova maminka) měla spolu 
se svým mužem obchod v Šara-
ticích a chodila pěkně oblečena. 
Další „kousky“ z první republiky 
jsem získal po babiččině tetě, kte-
rá bydlela v Brně-Černovicích. To 
byla opravdová dáma. Měla stříbr-
nou lišku, krásné šaty a klobouky. 
V její pozůstalosti bylo nejen oble-
čení a klobouky, ale také například 
fotografi e, časopisy a knihy.“

A k těmto původním zajímavým 
kouskům pomalu přibývaly další. 
Začala se rodit sbírka.

Slavné módní značky jsou 
k vidění v rájecké knihovně

Sběratelství je, podle interneto-
vé encyklopedie Wikipedie, koní-
ček neboli hobby, který spočívá 
v získávání specifi ckého druhu 
předmětů (popřípadě i zážitků s 
nimi spojených), založeném na 
specifi ckém zájmu sběratele a 
jejich uchovávání ve sbírce. Exis-
tují různé druhy sbírek a různé 
druhy sběratelských oborů. Jen v 
pražském Klubu sběratelů kuriozit 
je evidováno přes dvě stě netra-

dičních sběratelských oborů. Jan 
Bačák, povoláním keramik, dále 
uvedl. „Postupně jsem sbírku roz-
šiřoval o další oblečení a doplňky, 
až do 70. let. Většinou jsem věci 
dostal od babičky, dědečka, pra-
tety a různých jejích známých. 
Zhruba v roce 2007 jsem koupil 
první věc od modního návrháře, 
byl jím klobouk od Christiana 
Diora, ten jsem koupil ve Francii 
na aukčním serveru Ebay zhruba 

za pět eur. Další věci pocházejí 
většinou z pozůstalostí ve Francii. 
Sehnal jsem je na inzerát nebo z 
aukčního serveru Ebay. Většina 
věci se dala pořídit za docela malý 
peníz, jelikož hodně lidí se chtělo 
obleční zbavit. Navíc se dá říct, 
že je ve Francii celkem běžné, že 
ženy mají ve skříni jako sváteční 
oděv šaty od nějakého návrháře.“

A co považuje sběratel za to nej 
ve své sbírce? „Samozřejmě, že 
všechny oděvy jsou krásné, ale za 
nejraritnější považuji zelenomod-
ré večerní šaty od Diora. Ty jsem 
koupil spolu s dalším oblečením ve 
Francii asi za 70 eur. Myslím, že 
šaty od módních návrhářů působí i 
přesto, že některé jsou staré i více 
než padesát let, velmi nadčasově. 
Dají se nosit i dnes.“ 

Výstava v rájecké knihovně je 
otevřena do 26. března. Navštívit 
ji můžete vždy v pondělí a ve čtvr-
tek od 9 do 18 hodin a každé úterý, 
středu a pátek od 9 do 15 hodin. 
A mezi vystavenými exponáty 
najdete i ony zelenomodré večerní 
šaty od Diora, kterých si sběratel 
nejvíce cení.  Marta Antonínová

 Foto archiv knihovny Foto archiv knihovny
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Peníze 

Je čtvrtek 22. května a blíží se 
závěr našeho putování. Dnes nás 
čeká poslední přejezd dlouhý 400 
kilometrů z Carson City do San 
Francisca. Ale opět jsme viděli 
tolik zajímavého, že na to jeden 
díl nebude stačit.

Ráno vyjíždíme z hotelu za 
slunečného, ale chladnějšího, 
počasí a na chvíli se zastavujeme 
v centru hlavního města Nevady. 
Myslím, že jsem již zmínil, že kaž-
dý stát USA má v hlavním městě 
svůj „Kapitol“. Prohlížíme si ten 
nevadský, ale impozantnos   toho 
washingtonského nedosahuje. Já 
samozřejmě nemohu vynechat 
foto sídla městského úřadu v Car-
son City, ale v Boskovicích teda 
máme mnohem hezčí. Kde by se 
také v Carson City vzala radnice 
z 16. stole  ? Té moderní budova 
z červených cihel určitě nemůže 
konkurovat. Zajímavos   byla ještě 
obrovská americká vlajka umís-
těná na úpa   kopce, ale význam 
tohoto nám zůstal utajen. Že by 
národní hrdost?

Projíždíme městem přes svě-
telné křižovatky a máme namíře-

Čt  08:00 - 17:00

no po stejné trase, po které jsme 
včera večer přijeli, do městečka 
Tahoe. Po výjezdu z Carson City 
se za našim autem ale najednou 
objeví policejní vůz se zapnutý-
mi majáky a světelným nápisem 
STOP, nepochybně určeným pro 
nás. Náš průvodce ihned zastavuje 
na krajnici a než k nám přijde poli-
cista, udílí rychlé příkazy – nikdo 
nemluvte, nesmějte se a tvařte se 
vážně. V autě vzrůstá nervozita, 
protože naše představy o policejní 
kontrole v Americe jsou vytvořeny 
médii a proto jsou dost děsivé.

Přichází usměvavý policista a 
nejdříve se seznamuje s posádkou 
– zjišťuje, že jsme turisté z Česka. 
Vysvětluje nám, co jsme provedli 
– jak jsme projížděli městem obě 
auta za sebou přes světelné křižo-
vatky, náš vůz jako druhý, ve sna-
ze udržet se toho prvního, projel 
jednu křižovatku na oranžovou 
a další snad až na červenou. Pan 
průvodce se moc omlouvá, slibu-
je, že už to víckrát neudělá a že se 
prostě jen držel toho auta před 
námi. Americký policista nakonec 
řeší celou situaci úsměvem a přá-
ním šťastné cesty, nepla  me nic, 

ani neztrácíme body. Děkujeme a 
ujíždíme, aby si to ještě náhodou 
nerozmyslel. Samozřejmě hned 
jak zaparkujeme na první vyhlíd-
ce, hned se o náš zážitek dělíme 
s druhou posádkou, které bylo div-
né, kam jsme se ztra  li. Ovšem to 
co vidíme, nám dává na předchozí 
zážitek zapomenout. Pod námi 
se rozpros  rá jezero Tahoe (Lake 
Tahoe), které je obklopeno poho-
řím Sierra Nevady se zasněženými 
vrcholky. Z vyhlídkového místa 
jsou vidět nádherná „panorama-
ta“. Tak tady by si Homolkovi teda 
užili. Na informačním panelu se 
dozvídáme základní zajímavos   o 
tomto přírodním skvostu.

Jezero je ledovcovo-tektonic-
kého původu, má rozlohu 495 
km² a leží v nadmořské výšce 
1 897 m. Na délku měří 35 km a 
v nejširším místě 19 km. Pobřeží 
jezera je dlouhé celkem 114 km. 
Lake Tahoe je tře   nejhlubší jeze-
ro v Severní Americe, maximální 
hloubka je 501 metr, průměrná 
300 m. Dno jezera je aktuálně 95 
stop (28,5 m) pod úrovní nedale-
ko ležícího Carson City. V jezeře 
je 39 trilionů galonů vody (galo-

ny jsme už přepočítávali, tak jen 
pro zopakování 1 galon = 3,785l). 
Toto množství vody by pokrylo 
území Kalifornie do výšky 14 pal-
ců (cca 35,5 cm). Množství vody, 
která se odpaří z jezera Tahoe za 
jeden den, odpovídá přibližně 1,3 
milionu tun. Pokud by bylo mož-

né nějak zadržet vodu, která se z 
jezera odpařuje, dostačovala by 
pro zajištění denní spotřeby 3,5 
milionu lidí. Lake Tahoe je jedním 
z nejčistších jezer v celých USA. 
Jeho voda je průhledná přibližně 

do hloubky 23 m. Teplota vody u 
hladiny je v létě kolem 20 °C, ale 
v hloubce 180 m je teplota pouhé 
3,8 °C. Protože teplejší voda z hla-
diny se neustále míchá s chladněj-
ší vodou v hloubce, jezero nikdy 
nezamrzá. Do jezera vtéká 63 pří-
toků, ale vytéká pouze jediná řeka 
– Truckee River, a to do dalšího 
jezera Pyramid Lake.

Když se dostatečně pokocháme, 
sjíždíme do městečka, ležícího u 
jezera, s názvem Tahoe. Parkuje-
me u návštěvnického centra neda-
leko malé plážičky a přístaviště 
nádherného kolesového parníku 
Tahoe Queen, jak vystřiženého 
z fi lmu. Když se ohlédneme, vidí-
me nad městem lyžařskou sjez-
dovku ještě se zbytky sněhu. A 
jako jakékoliv alpské lyžařské stře-
disko mně městečko Tahoe připa-
dá. Dřevěné restaurace, hotely, 
obchody, sjezdovka nad městem. 
Pro to být turis  cky atrak  vním a 
vyhledávaným místem má i přírod-
ní předpoklady – v oblas  , kde leží 
jezero Tahoe, je nebe bezmračné 
prak  cky po celý rok, v zimě zde 
však poměrně intenzivně sněží. 
Sněhové závěje mohou být až 3 m 
vysoké - sněhu zde padá mnohem 
více než v ostatních částech okol-
ních hor.

Tahoe má jednu zvláštnost - 
leží na hranicích států Kalifornie 
a Nevada, přičemž státní hranice 
pro  ná jezero i městečko, a to 
v jedné světelné křižovatce. Jako 
chodec tedy vyjdete na jedné stra-

ně přechodu z Kalifornie a na dru-
hé straně přechodu jste již v Neva-
dě. To stejné samozřejmě pla   i o 
řidičích. A my už víme, že Nevada 
je známá především  hazardem a 
kasiny. Nejinak je tomu i v Tahoe. 
Když jedete z Kalifornie a přeje-
dete tuto křižovatku, hned za ní 
je hotel s kasinem. Z malebného 
lyžařského střediska si můžete 
večer skočit za hazardem.

Po prohlídce centra Tahoe nám 
průvodci ještě zastavují u super-
marketu k doplnění zásob a potom 
přejíždíme podél levého břehu 
jezera k Emerald Bay – Smaragdo-
vé zátoce. Je to něco nádherného 
– uprostřed blankytně modré záto-
ky obklopené zalesněným pohořím 
je malý ostrůvek, který obeplouvá 
Tahoe Queen – je to skutečné nebo 
se díváme na nějaký holywood-
ský fi lm? Pro nás je to skutečné. 
Malebné okolí jezera ale můžeme 
obdivovat ve fi lmech Rose-Marie 
(z roku 1936 podle operety čes-
kého skladatele Rudolfa Frimla), 
Kmotr II, Osobní strážce, Město 
andělů a ve slavném westernovém 
seriálu Bonanza.

Zastavujeme na třech vyhlíd-
kách, takže si můžeme prohléd-
nout zátoku ze všech stran. Na 
poslední vyhlídce také vidíme, jak 
vpravo z horského masivu vtéká 
vodopádem do jezera jeden z pří-
toků. 

Tak na úvod dne opravdu hlubo-
ký zážitek, ale to ještě dnes nebylo 
všechno. Co nás čekalo dále? To si 
přečtete až příště.

P.S. Pokud byste chtěli to, o čem 
si čtete, i vidět, napište mně na 
e-mail jaroslavparma@seznam.
cz. Připravuji z mého putování pět 
dílů s komentářem. Za  m mám 
hotové dva díly: USA – Východ 
(New York, Niagárské vodopády 
a Washington) a USA – Florida 
(Orlando, Cape Canaveral, Evera-
glades a Miami) a rozpracovaný 
tře   díl USA – Západ – zábava (Los 
Angeles a Las Vegas). Věřte, že 
v tomto případě je viděné mno-
hem lepší, než čtené. 

 Text a foto Jaroslav Parma
 Více fotek na www.zrcadlo.net

+  ROZŠÍŘENÁ GARANCE  
ZDARMA!*

1. 3. – 31. 5. 2015

NABÍDKA  
LETNÍCH PNEU
SAVA 899 Kč175/65 R14 82T

www.servis5plus.cz

RENAULT SERVIS
* Neúmyslně poškozenou pneu SAVA zakoupenou u partnera Renault Vám zdarma vyměníme za novou.  
Platí 1 rok od koupě. Přesné podmínky na www.servis5plus.cz. Uvedená cena je včetně DPH.

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz
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Chtěla bych zkusit ještě něco 
jiného, říká končící ředitelka
M  Z

Blansko - Muzeum Blansko 
opouští dosavadní ředitelka Eva 
Nečasová. Žena, která v čele této 
instituce stála více než dvaadvacet 
let, odchází od prvního dubna do 
penze. „Budu odcházet s takovým 
pocitem, že muzeum pro mě bylo 
něco jako droga,“ říká Eva Neča-
sová.

Muzeum Blansko vedete od 
roku 1993. Bylo to těžké rozho-
dování po dvaadvaceti letech si 
říct, končím a jdu do penze?

Nárok na důchod mám od 1. 6. 
2010, takže bez dvou měsíců tady 
budu o pět let déle, než bych měla. 
Říkala jsem si, že už by to chtělo 
nějakou změnu. Dokud ještě vidím 
a slyším a trošku se ještě nějak 
hýbu a něco si možná ještě malin-
ko pamatuji, tak bych chtěla zkusit 
dělat ještě něco jiného.

S jakými pocity budete odchá-
zet?

Budu odcházet s takovým poci-
tem, že prostě muzeum pro mě 
bylo něco jako droga, že jsem 
se stala silně drogově závislou a 
budu to muset teď nějak utnout, 
abych se z toho dostala.

Čemu se budete věnovat jako 
bývalá ředitelka Muzea Blansko?

Chtěla bych psát články. Mám 
nachystané různé materiály o 
historii Blanska a Blanenska. 
Záležitosti, které mne zajímají. 
Baví mě také dělat přednášky. 
Pokud někdo bude mít zájem 
objednat si mě, ráda vyhovím. 
Zkusím se obrátit i na novou paní 
ředitelku. Blansko teď slaví to 
slavné dvouletí. V příštím roce s 
šestnáctkou na konci bude slavit 
kulaté výročí první zmínky, takže 
já bych byla ochotná udělat pro 
muzeum seriál článků. Nazvala 
bych ho Kapitoly z dějin Blanska. 
Jsem ochotná vyjít vstříc i jiným 
institucím, třeba knihovně, nebo 
někomu, kdo by zkrátka o to měl 
zájem. Mám ale i všelijaká jiná 
témata. Přednášek už teď dělám 
v průběhu roku hodně. Mám místa, 
kde si mne zvou dost často. Taky 
jsem se začala hodně vracet do 
Letovic, protože Letovice jsou, dá 
se říct, můj původní domov. Ješ-
tě před tím jsem měla domov ve 
Vyškově, ale to byla jenom taková 
krátká éra. V Letovicích jsem ale 
měla řadu příbuzných, babičky, 
prababičku, a odtud proto mám 
taky hodně materiálů, fotografi í 
a památných věcí. Teď jsem byla 
panem starostou požádána, aby-
ch se stala členkou skupiny lidí, 
kteří budou zpracovávat knížku 
o Letovicích, která by měla vyjít 
taky v roce 2016, protože Letovi-
ce slaví výročí povýšení na město. 
Takže, uvidíme.

Kdybyste mohla zhodnotit, 
tak v jakém stavu budete své 
nástupkyni muzeum předávat?

No já jsem si ještě přála opravit 
pánský záchod, kde to při rekon-
strukci pracovníci ošidili. Řekli 
mi, že to nemají zaplacené, a tak 
to tam jenom zafl ikovali, což se mi 
naprosto nelíbí. Pak jsem toužila 

opravit kurátorům místnost, kterou 
mají v příšerném stavu, Stydím se, 
že tam chodí návštěvy. Mám sice 
koupený koberec, ale už ho tam asi 
nepoložím. Pak jsem chtěla ještě 
vymalovat halu prvního a druhého 
patra. Přízemní hala je už vymalo-
vaná. To znamená postavit složité 
lešení, ale už to nestihnu. Jinak si 
myslím, že zámek je špíglnýgl, jak 
se říká.

To je stavební stránka objek-
tu, ale když vezmeme to, co 
dělá muzeum muzeem, čili jeho 
náplň, tak v jakém je stavu?

Já si to netroufám nějak vyčís-
lit, to bych se musela podívat do 
materiálů, o kolik se třeba rozrost-
la sbírka, ale myslím, že značně. 
Také nevím, kolik kulturních akcí 
se tady uspořádalo, nemám spočí-
tanou cifru, kolik to bylo besed, 
přednášek, vernisáží výstav, kon-
certů a dalších. Kdyby si s tím 
chtěl někdo dát práci, je to vše 
publikováno v našich sbornících. 
Jsem hrdá na to, že jsme sborník 
udrželi, všichni mi prorokovali, 
že to nedokážeme. Ale máme ho 
a je, řekla bych, v parádnějším 
provedení, než dřív. Udrželi jsme 
témata, kterým se muzeum věno-
valo od svého založení. Rozšířili 
jsme počet pracovníků ze sedmi 
na jedenáct přepočtených úvazků. 
Měli by tady pracovat tři odborní 
pracovníci-kurátoři, momentálně 
je jedno místo třeba obsadit, je 
provizorně rozdělené, ale to už je 
úkol pro novou paní ředitelku. Jsou 
tady tři oddělení: odborné oddělení 
kurátorů, oddělení pro ekonomiku 
a turistický ruch a pak oddělení 
pro provoz objektu a ochranu sbír-
kových předmětů. Téma činnosti 
se podařilo rozšířit z Moravského 
krasu a blanenské umělecké liti-
ny ještě o další témata, zejména o 
měřicí techniku a dějiny Blanska a 
Blanenska, kterými jsme se začali 
zabývat mnohem intenzivněji než 
naši předchůdci. Stala jsem se též 
zakladatelkou či spoluzakladatel-
kou velkých blanenských kultur-
ních akcí, jako Historický jarmark, 
Vítání sv. Martina, cyklu koncertů 

Hudba na blanenském zámku, Dnů 
umění nevidomých, Dnů evrop-
ského dědictví a v poslední době 
hojně navštěvované Muzejní noci. 
Vybudovali či reinstalovali jsme 
devět nových stálých expozic atd.

Vy jste se ale během těch dva-
advaceti let věnovala i tématu 
restituce rodu Salmů, které vás 
nakonec dovedlo až před soud. 
Nelitujete toho, že jste k tomu 
dostala?

Já jsem nastoupila 1. ledna 
1993 a restituce začala 9. prosin-
ce 1992, to znamená tři neděle 
před mým nástupem, čili mně to 
spadlo do klína jako hotová věc, 
že to tady prostě je a pokud nárok 
bude prokázán a žadatelé dostanou 
zámek, tak já budu osoba povinná 
k jeho vydání. Já jsem to asi dva 
roky nechávala plavat, protože 
jsem říkala, že je to tak složité, že 
se tím nemůžu zabývat, že mám 
jiné úkoly. Po dvou letech jsem 
pak pochopila, o čem to celé je, že 
ten nárok tam prokázán není. Od 
toho se pak začaly odvíjet věci. 
Vyústilo to v to, že za mnou cho-
dili stále lidé a ptali se, jak to je, 
proč to je. A já, abych to nemusela 
pořád dokola vykládat, tak jsem 
to napsala. Asi patnáctistránkový 
elaborát s názvem Kauza Salm se 
dostal do rukou Anděly Dvořáko-
vé, tehdejší předsedkyně České-
ho svazu bojovníků za svobodu 
v Praze. Ona to pak předala teh-
dejší europoslankyni Janě Boboší-
kové, která sehnala peníze. Dala 
nás dohromady, nejenom mě, ale 
i několik dalších lidí, kteří stáli 
v podobné pozici u jiných takzva-
ných sporných restitučních kauz, a 
uložila mým kolegům, aby napsa-
li něco podobného, co já, každý 
ve své kauze. Já byla požádána, 
 abych tomu dala nějakou štábní 
kulturu a zajistila vydání. Vyšlo 
to ve dvou vydáních (Cui bono 
restituce I a II pozn. red.). První 
fi nancoval Český svaz bojovníků 
za svobodu a pro to druhé zajistila 
peníze europoslankyně Boboší-
ková. Výsledkem pak bylo, že 
Salmové, nebo spíš jejich právní 

zástupkyně, neustále sdělují do 
sdělovacích prostředků a ty to tak-
to interpretují, že Nečasová napsa-
la knihu, ve které je spousta lží a 
my ji kvůli tomu musíme žalovat, 
protože se dotkla cti našeho zesnu-
lého tatínka, takže na ni podáme 
žalobu na postmortální ochranu 
práv zesnulé osoby. To je samo 
o sobě kuriózní žaloba. Právníci 
tvrdí, že za posledních padesát let 
byly v republice jen dvě. Ovšem já 
jsem tu knihu nenapsala. Já jsem 
do ní napsala jenom jednu kapito-
lu. Podíleli se na ní další spoluau-
toři a mezi nimi například profe-
sor doktor Pavlíček, emeritní šéf 
katedry ústavního práva Právnic-
ké fakulty Univerzity Karlovy, a 
dále taky profesor Zdeněk Mahler. 
Takže, kdyby ta kniha byla plná 
lží a nesmyslů, tak by se asi těžko 
tito dva úctyhodní pánové do toho 
společného projektu pustili. A co 
se týče té žaloby, ptáte se, jestli 
mne to nemrzí... Přiznám se, že 
kdyby ta restituce neexistovala, 
nebo kdyby byla pravomocně 
ukončena hned v krátké době, po 
roce, po dvou letech od podání 
žádosti, tak já bych měla mnohem 
více času na mnohem víc jiných 
činností. Mě to sice bavilo zabý-
vat se touto restitucí, ale druhá věc 
je, že by mne víc bavily jiné věci. 
Kdyby to nemuselo být, tak bych 
asi byla šťastnější.

Mgr. Eva Nečasová
- narozena 1959 
- absolventka MU Brno, obor 
historické vědy a archivnictví
- pracovnice technologické spi-
sovny v podniku Metra Blansko
- vedoucí zájmové umělecké 
činnosti Okresního kulturního 
střediska
- od roku 1990 vedoucí ref. kul-
tury Okresního úřadu v Blansku
- od 1. 1. 1993 ředitelka Muzea 
Blansko 
- pod vedením Evy Nečasové se 
podařilo opravit budovu blanen-
ského zámku, kde muzeum sídlí, 
a vybudovat nové výstavní pro-
story a nové stálé expozice

Eva Nečasová.  Foto Michal ZábojEva Nečasová.  Foto Michal Záboj

Dne 8. března 2015 dotlouklo srdce naše-
ho kamaráda a známého, velkého fanouška 
blanenského fotbalu a zejména motoristic-
kého sportu

Vladimíra Jirůška
vynikajícího amatérského kreslíře a auto-

ra výborných povídek z prostředí jemu blíz-
kého, kterými bavil i čtenáře Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Příliš krátká radost
V  J

Leden roku devětašedesát byl studený. Politické události loňského 
léta způsobily, že život se vracel k normálu jen velice těžce. Sport byl 
zatlačen do pozadí zájmu veřejnosti. 

Proto mohla někomu uniknout drobná zprávička v denním tisku, 
která říkala, že v Praze došlo k podpisu smlouvy o startech předního 
britského silničáře, mistra světa z předchozího roku Billa Ivyho v sedle 
čtyřválcové dvoutaktní třistapadesátky Jawa. Velkou zásluhu na tomto 
kontraktu měl iniciátor této akce František Šťastný. 

Tato informace na mě zapůsobila jako úder blesku. Bill Ivy, můj 
idol a na naší Jawě? Nechtělo se mi té zprávě ani věřit. Netrpělivě 
jsem čekal na další podrobnosti. Není to jen další z řady novinářských 
kachen? Nebyla. V březnu byly oznámeny další informace o vývoji 
nového stroje i okolnosti podpisu smlouvy, podle které měl Ivy spo-
lečně se Šťastným startovat pravidelně ve všech závodech, s výjimkou 
anglické Tourist Trophy na ostrově Man. 

Nemohl jsem se dočkat začátku sezóny. Zdálo se mi, že se čas neko-
nečně vleče. Vůbec jsem nedokázal odhadnout, jaké šance bude mít 
Jawa v souboji s konkurencí. Mé zbožné přání, aby konečně někdo 
„vyprášil kožich“ Agostinimu a jeho MV, bylo spíše z oblasti science-
fi ction. Pravda, vloni v Brně se Franta s touto Jawou předvedl ve vel-
mi dobrém světle, když obsadil třetí místo za Agostinim a Rosnerem. 
Jenže to byl celkem ojedinělý výsledek, podpořený vynikající Franto-
vou znalostí domácí tratě i deštivým počasím, které výkonnostní rozdí-
ly strojů trochu smazával. 

Průběh prvních dvou Velkých cen, na kterých startoval Ivy s Jawou, 
vzbudil zaslouženou pozornost. Na španělském okruhu Jarama u Mad-
ridu sice ještě Ivy pro poruchu karburátoru závod nedokončil, ale 
následující VC NSR na Hockenheimringu přinesla senzaci: Ivy druhý, 
Šťastný třetí! Holandský Assen po dlouhé době zažil, že musel Agos-
tini někomu během závodu koukat na záda. Ivy ho donutil jet skutečně 
naplno. V cíli byl Ago sice nakonec těsně první, ale všem bylo jasné, 
jaká mu v Ivym a jeho Jawě vyrostla nečekaně tvrdá konkurence. 

Rázem se zvedla obrovská vlna zájmu nejen mezi odborníky, ale 
i celou sportovní veřejností. Tištěná média se záhy začala předhánět 
v otiskování článků, fotografi í i prognóz. Připomínalo to začátek šede-
sátých let, kdy slavili své největší úspěchy Šťastný s Havlem. Jako 
mávnutím kouzelného proutku se vyrojili odborníci, kteří probírali 
nejnovější zprávy, výsledky a zaručené tipy, jak to dopadne. Odpověď 
měla přijít nečekaně brzy...

Dvanáctého července byla sobota. Jasná obloha bez mráčků věštila 
nádherný letní den. Teplo, začátek mých posledních školních prázdnin, 
zkrátka pohoda. Co víc si přát?

Toho dne jsme brzy ráno vyrazili s tátou do lesa k Obůrce na kuřátka. 
V lese panoval příjemný chládek, náš košík se skutečně plnil. Kolem 
desáté jsme došli až k výletní restauraci na Obůrce, ale ta byla tou 
dobou ještě zavřená, tak nám nezbylo, než si koupit limonádu v míst-
ním obchodě. Chvíli jsme sledovali kombajny na poli za vsí. Na zpá-
teční cestě se náš hovor samozřejmě stočil na blížící se Velkou cenu 
v Brně, která nás čekala již za týden. A nejen ona. Hned zítra, v neděli, 
byla na programu Velká cena NDR na Sachsenringu, která byla, světě 
div se, vysílána přímým přenosem Československé televize. Bylo se 
zkrátka nač těšit. A tak jsme probírali šance našich jezdců, ale hlavně 
to, jestli Ivy porazí Agostiniho už zítra, nebo až za týden v Brně. 

Večer jsme usedli k Televizním novinám. Hlasatelka Eva Linhartová 
se prokousala horou nezáživných příspěvků až ke sportu: „Při trénin-
ku na zítřejší Velkou cenu NDR na okruhu Sachsenrig dnes havaroval 
tovární jezdec pražské Jawy, Angličan Bill Ivy a utrpěným zraněním po 
převozu do nemocnice podlehl. Bylo mu 27 let.“

Šok! Lapám po dechu. Už vím, co znamená rčení: „Ledová ruka mu 
sevřela srdce.“ To není pravda! To nemůže být pravda. Mozek se zdrá-
há přijmout to, co slyšeli uši. Mám pocit obrovské nespravedlnosti. 
Proč právě on? Vždyť to byl můj jezdec.

Nedělní přímý přenos sleduji v tranzu. Přesto dodnes slyším úvodní 
slova komentátora Luboše Pecháčka: „Vážení sportovní přátelé, oblo-
ha pláče nad Sachsenringem.“ Dodnes vidím záběr kamer na vlajky, 
spuštěné na půl žerdi. Na prázdné místo v první řadě startovního roštu 
vedle deštěm zkrápěné MV Agusty Giacoma Agostiniho. Dodnes znám 
zpaměti palcový titulek na poslední stránce pondělního Rudého práva: 
Tragédie na okruhu Sachsenring.

O dva roky později, při své první návštěvě tehdejší NDR, jsem mimo 
jiné navštívil i okruh Sachsenring nedaleko Chemnitz. Obešel jsem 
pěšky celý, tehdy osmikilometrový okruh a položil kytičku lučních 
květů u plotu v levotočivé zatáčce při vjezdu do Hohenstein-Ernsthallu 
v místech, kde skončil život jednoho z nejlepších jezdců, jaké jsem 
kdy viděl. Postavou malého, ale srdcem a výkony velikána, Williama 
Daniela Ivyho. Dodnes pro mě jedna z nejsilnějších, bohužel také nej-
smutnějších vzpomínek. 

„Milý Laďo, tuto povídku, kterou jsem vždy považoval za jednu 
z tvých nejlepších, jsem nikdy nechtěl dát do tisku, zdála se mi být pří-
liš smutná, byť nádherně napsaná. Škoda, že už jich víc nenapíšeš a ani 
tvoje kouzelné kresby již nikoho nerozveselí. 

Za všechny tvoje kamarády a známé... Bohuš Hlaváček

V

Olešnice - Uplynulý víkend 
patřil v chovatelském areálu 
v Olešnici třetí prodejní výsta-
vě králíků. Po akcích v Lysicích 
a Rájci-Jestřebí tam končila zimní 
výstavní sezóna králíků v blanen-
ském okrese. Výstavu doplnil trh 
drůbeže, holubů a burza drobného 
zvířectva. 

„Zájem se strany chovatelů je 
poměrně velký. Sešla se nám více 
než stovka exemplářů. Většinou 
se u nás prezentují vystavovatelé z 
našeho okresu, ale jsou zde i lidé z 
Bystřice nad Pernštejnem a dalších 
měst,“ popsal předseda olešnické 
základní organizace Českého sva-
zu chovatelů Jiří Bareš.

Podle něj byl největší zájem o 

Olešnice hostila prodejní výstavu králíků
masná plemena, jako je například 
králík kalifornský, burgundský, 
novozélandský červený nebo bílý 
či velký světlý stříbřitý.

Pokud si chtěl chovatel pořídit 
chovný kus středního plemene, 
musel si připravit částku od dvou 
set padesátí do pěti set korun. K 
horní hranici se šplhají plemena, 
kde je kromě masného využití také 
cenná kožka.

„Kožešinová plemena máme 
zastoupena kastorexem. To je 
zvláštní plemeno, které vzniklo 
asi před sto lety ve Francii a dnes 
se řadí mezi klasická kožešinová 
plemena. Má hnědou barvu a na 
břichu je světlý,“ doplnil v sobotu 
Jiří Bareš.  Radim HruškaPředseda olešnických chovatelů Jiří Bareš. Foto Radim HruškaPředseda olešnických chovatelů Jiří Bareš. Foto Radim Hruška
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Blansko - Obyvatelé Blanska 
rozhodnou, jak bude vypadat pro-
stranství po hotelu Dukla. Radni-
ce v pátek zveřejnila dvě varianty 
architektonické studie. Hlasovat 
o nich budou moci lidé na měst-
ských internetových stránkách. 

Studii zpracoval Atelier Habina. 
Podle jeho návrhu se v Blansku 
už rekonstruovala pěší zóna na 
Rožmitálově ulici. Navrhované 
úpravy po zbouraném hotelu Duk-
la mají prostor především oživit.

„Je to místo v srdci města na kři-
žovatce hlavních tras všech věko-
vých a sociálních skupin. Mělo by 
se proměnit v místo setkávání,“ 
vysvětlil architekt Martin Habina. 

Z nynějšího hotelu Dukla po 
demolici zůstane jen vyvýšený 
suterén. Na něm pak architek-
ti navrhují vybudovat kavárnu, 
jezírko, pergolu anebo dětské a 
parkourové hřiště. Varianty se liší 
uspořádáním jednotlivých prvků.

„Obě varianty studie umístí-
me co nejdřív na webové stránky 
města. Občané se pak budou moci 
vyjádřit, která se jim líbí víc,“ 
podotkl blanenský starosta Ivo Po-
lák (ČSSD).

Hotel Dukla se začne bourat letos 
o prázdninách. Demolice včetně 
provizorní úpravy plochy, která 
přijde na asi deset milionů korun, 
skončí nejpozději na podzim.

Blanenská radnice ukázala, 
co by mělo nahradit Duklu

Upraví park u autobusového nádraží

INZERCE

 Vizualizace Ateliér Habina Vizualizace Ateliér Habina

„Příští rok bychom pak přistou-
pili k realizaci buď jedné nebo dru-
hé varianty podle toho, která bude 
vybrána,“ dodal starosta s tím, že 
úpravy se odhadují na dalších asi 
devět milionů korun.

Blansko tak zřejmě defi nitivně 
ustoupilo od svého někdejšího plá-

nu nabídnout plochu investorům, 
kteří by ji zastavěli. Prostor už 
město neúspěšně nabízelo třikrát.

„Chceme, aby to zůstalo jako 
veřejný a celistvý prostor. Jsme 
přesvědčení, že lepší varianta 
není,“ řekl blanenský místostaros-
ta Jiří Crha (ODS).

O demolici hotelu Dukla roz-
hodli obyvatelé Blanska minulý 
rok v říjnu v referendu. Výsle-
dek hlasování je pro vedení 
města závazný. Zchátralý objekt 
radnice získala v září roku 2011 
za třicet a půl miliónu korun v 
dražbě.

Velké Opatovice - Opatovická 
borovice dosáhla skvělého úspě-
chu v anketě Evropský strom roku. 
Mezi čtrnácti fi nalisty obsadila 
konečné páté místo. Třetí medai-
lová pozice jí přitom unikla jen o 
pár stovek hlasů.

Borovice černá rakouská rostou-
cí v zámeckém parku ve Velkých 
Opatovicích dostala 12 327 hlasů. 
Na třetí místo jí jich scházelo asi 
tisíc tři sta.

„Je to škoda, že to nevyšlo 
ještě trochu výš. Mysleli jsme si 
potají, že bychom mohli být třetí. 

Každopádně je úspěch, že jsme 
předčili dub Robina Hooda, který 
byl považován za velkého favori-
ta,“ reagoval krátce po zveřejně-
ní výsledků Dalibor Badal, který 
Opatovickou borovici do ankety 
přihlásil.

Evropským stromem roku se 
nakonec stal dub na fotbalovém 
hřišti ve Orissaare v Estonsku, 
který dostal bezmála šedesát tisíc 
hlasů. Druhý skončil platan ve 
městě Tata v Maďarsku a třetí čer-
ný topol ze španělské Alhambry.

Opatovická borovice do evrop-

ského kola postoupila jako vítěz 
národní ankety. S českým titulem 
Strom roku je spojeno odborné 
dendrologické ošetření. Místo 
borovice je nakonec ale dostane 
Opatovická lípa, která roste také v 
zámeckém parku.

„Ošetření věnujeme lípě, která je 
potřebuje víc. Opatovická borovice 
je zdravá, ta dostane jen preventivní 
dynamickou vazbu,“ podotkl Dali-
bor Badal s tím, že peníze vybrané 
v národním kole ankety poslouží na 
výsadbu stromů a keřů ve Velkých 
Opatovicích.

V české soutěži Strom roku 
Opatovická borovice získala přes 
čtyřiadvacet tisíc hlasů a suverén-
ně zvítězila. Stáří stromu se odha-
duje na dvě stě padesát let. Boro-
vice je unikátní svým vzhledem, 
který připomíná sedmihlavého 
draka. 

Podle pamětníků se borovici 
říkalo Julinka, protože pod ní na 
bílé lavičce sedávala hraběnka 
Julie Herbersteinová, poslední 
majitelka opatovického panství, 
pravnučka druhé manželky Napo-
leona Bonaparta.  (moj)

Opatovické borovici třetí místo uniklo

Boskovice - V Boskovicích 
bude další veřejný park. Radnice 
nechá upravit plochu u autobu-
sového nádraží, kde vytyčí cesty, 
rozmístí lavičky a upraví stávající 
zeleň.

Park u supermarketu Albert 
zatím na své využití čeká. Na 
zelené ploše se vzrostlými stro-
my a keři chybí cestičky, kudy by 
mohli lidé procházet, a také tře-
ba lavičky, kde by mohli chodci 
odpočívat. 

„Chceme tuto plochu zpřístup-
nit veřejnosti, a to nejenom obča-
nům, ale i cestujícím, kteří tam 
budou moci posedět při čekání 
na autobus nebo na vlak,“ uvedla 

boskovická místostarostka Jaro-
míra Vítková (KDU-ČSL).

Ještě před tím ale park čekají 
úpravy. Podle vypracované stu-
die bude nutné na ploše vykácet 
některé stromy a keře. Bude se ale 
také vysazovat. 

„Důležité bude i naplánování 
nových cest a chodníčků a osazení 
laviček k posezení,“ podotkla mís-
tostarostka s tím, že město bude na 
úpravy žádat o dotaci. 

Kromě plochy u nádraží Bosko-
vice plánují také obnovu parku u 
zámeckého skleníku. Radnice už 
vybrala studii, podle které se bude 
upravovat, a letos chce mít hotový 
projekt.  Michal Záboj Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Blansko - Letošní již 12. ročník soutěže Amundsen cup se bude 
konat ve středu 18. března mezi 10. a 15. hodinou v prostorách Děl-
nického domu. Soutěžní klání tradičně pořádá Střední škola gastrono-
mická Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska 
a generálním garantem soutěže, fi rmou Stock Plzeň-Božkov.

Mladí barmani budou připravovat nápoje nezvyklých chutí i jmen podle 
vlastních receptur. Předvedou, jak si umí poradit s nejrůznějšími barman-
skými pomůckami a jak si osvojili dovednosti a „taje“ s tímto povoláním 
spojené. Návštěvníky ale čeká i bohatý doprovodný program.

Jedním z témat je Pivo v současné gastronomii, program je připraven 
ve spolupráci s odborným partnerem školy - minipivovarem OHRADA 
z Vísek u Letovic, a to včetně ochutnávky. Nebude chybět nabídka 
míchaných nápojů za výtečné ceny pro diváky, ochutnávka novinek v 
portfoliu fi rmy Stock (zdarma), ale ani vizážistický koutek kosmetické 
poradkyně, prezentace italských vín a olivových olejů blanenské fi rmy 
ERMES, nebo slosovatelné kupony, ankety a zajímavé soužete o ceny.

 Ochutnejte něco nového a podpořte budoucí barmany vytvořením 
správné soutěžní atmosféry. Nechte se vtáhnout do úžasné atmosféry 
zábavy a koktejlů. To už je bezesporu dost důvodů k návštěvě. Těšíme 
se na vás.  (ama)

Velké klání mladých 
barmanů se blíží

Boskovice - Boskovická radnice nabídne lidem domácí komposté-
ry. Obyvatelé rodinných domků se teď mají v anketě vyjádřit, jestli 
o ně budou mít zájem. Výsledky poslouží jako podklad při žádosti 
o dotaci. 

Boskovická kompostárna zatím zpracovává biologicky rozložitel-
ný materiál především z městské zeleně a z kontejnerů, které jsou 
rozmístěny po městě. Radnice chce do třídění bioodpadu zapojit i 
obyvatele rodinných domů.

„Chceme tímto přispět i na legální likvidaci biodpadů z rodinných 
domů. Proto jsme oslovili občany anketou, aby i oni měli v  rodin-
ných domcích možnost využít této likvidace bioodpadů,“ uvedla bos-
kovická místostarostka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

V anketě se teď radnice majitelů rodinných domků z města i jeho 
čtyř místních částí ptá, jestli mají o kompostér zájem, a také na to, 
jak objemnou nádobu by potřebovali. Lidé se mohou vyjádřit do 10. 
dubna. 

„Anketa bude sloužit jako podklad pro zpracování žádosti o dotaci, 
kterou podá město. Pokud ji získáme, obyvatelé, kteří se prostřednic-
tvím ankety závazně přihlásili, domácí kompostéry dostanou,“ doda-
la místostarostka.  (moj)

Boskovice nabízí 
domácí kompostéry

S  Z
Salon, týden tvořivosti

Na Gymnáziu 
Boskovice se této 
události, jejíž zakla-
datelkou je Mgr. Jit-
ka Zelinková, stu-
denti účastní už 26 
let. Salon má tedy již 
dlouholetou tradici. 
Není to pouze týden 
slibující omezenější 
vyučování a ulívání 
se z hodin – jedná se 
především o projeve-
ní tvůrčího ducha jak 
jednotlivce, tak kolektivu. Otestuje se zde komunikace studentů a jejich 
schopnosti. Teprve společnou činností i záměrem se jednotlivé třídy celé 
školy stávají jediným celkem, který má na celých pět dní možnost naplno 
se ukázat.

Pondělní program je pro studenty povinný, jelikož ukrajuje z odpoled-
ních hodin a začíná většinou ve 14:00. V tento den se pořádající třída, 
jeden ze tří předmaturitních ročníků, přivítá s celým gymnáziem jak úvod-
ním programem, tak i výzdobou, kterou přichystá během jarních prázdnin. 
Vše má spojitost s pro daný rok zvoleným tématem, ale není to striktní 
pravidlo – v připraveném programu se tak vyskytnou i scénky na jiné pod-
něty nebo také hudební vystoupení. Příjemnou tradicí se stal „hraný seriál“ 
v podání organizátorů, tedy jakýsi příběh na pokračování. Neodmyslitel-
nou součástí je také proslov paní ředitelky a paní Zelinkové. Moderátoři 
taktéž představují program následujících dní a další secvičená vystoupení 
nebo natočená videa své třídy.

Následující den probíhá obdobně. Publikum má možnost zhlédnout dal-
ší scénky, jak vtipné tak i trochu k zamyšlení, a často se také baví natoče-
nými rozhovory s učiteli, kteří reportérům odpovídají na otázky týkající 
se tématu. Přistupuje se také k vyhlašování některých ze soutěží, které 
byly zahájeny před začátkem samotného salonu. V průběhu celého týdne 
se vyhlásí nejlepší příspěvky v soutěži literární, fotografi cké nebo výtvar-
né. Žáci mají možnost vytvářet i exponáty, které jsou pak vystaveny buď 
společně nebo v jednotlivých třídách. Velké účasti se těší sportovní hry, 
které také probíhají většinou v úterý.

Nepsanou tradicí je stejně tak i kostýmový den, který se koná obvykle 
ve středu. Studenti přicházejí ve svých převlecích a nechávají se nafotit. 
Následně se vybírají nejlepší z nich, kteří za svou práci i nápaditost zís-
kají ocenění. Novinkou letos byly dny sběru papíru, které proběhly ještě 
před prázdninami. Za všechny tyto soutěže organizátoři připisují třídám 
body, které na konci týdne určí absolutního vítěze Salonu, jemuž připadne 
náležitá odměna. V tomto roce se třída mohla těšit na volný den s exkur-
zí, v minulých ročnících Salonu to bývaly například poukázky pro celý 
kolektiv do restaurace. Středa je ale také dnem, kdy probíhá program nejen 
odpoledne, ale i dopoledne – všichni, kteří secvičili cizojazyčnou scénku, 
ji přichází předvést před ostatní třídy a před porotu, která určí vítěze dal-
ších zajímavých cen. 26. ročník Salonu umožnil nejlepší tři scénky před-
vést znovu odpoledne.

Čtvrtek je předposledním dnem salonního týdne. Prostor zde nachází 
tentokrát scénky třídní, již v českém jazyce, znovu na dané téma celého 
Salonu. Stejně jako ve středu tak i ve čtvrtek byly nejlepší z nich zopako-
vány odpoledne. Program tak nezahrnuje pouze vystoupení pořádajících 
studentů, ale i jejich spolužáků, což je vždy příjemné oživení a dodává to 
celému Salonu na jeho bohatosti a pestrosti. Výborným nápadem se uká-
zala být i hudební vystoupení kapel či skupin tvořených ze studentů nebo 
absolventů naší školy, která jsou vždy vřele uvítána.

Posledním dnem se organizátoři loučí se svým publikem v podobě 
posledních dílů seriálů a videí na pokračování, dalších scének a vystou-
pení a také vyhlášení posledních soutěží. Diváci se také mohou těšit na 
kandidátské scénky druhých ročníků, které tak mají možnost se poprat o 
výsadní právo ujmout se vedení Salonu příští rok.

Pátkem tak Salon sice ofi ciálně končí, ale není to tak docela. Studenti 
shromažďují své nápady na ten příští v průběhu celého roku a onen jeden 
týden je tak vždy pouhým vyvrcholením jejich snah. Organizátoři si s tou-
to pomyslnou štafetou předávají nejen velký závazek a spoustu zodpo-
vědnosti a povinností, ale také zkušenosti a nápady, které Salon neustále 
zdokonalují.

S trochou nadsázky můžeme říct, že co jsou pro kalendářní rok Vánoce, 
to je Salon pro naše gymnázium.  Kateřina Látalová, septima
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Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.

Obchodní akademie,
SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
Kotlářská 9, Brno

Potřebujete maturitu?
pro šk. rok 2015/2016 Vám nabízíme

DÁLKOVÉ STUDIUM
OBCHODNÍ AKADEMIE

STUDIUM JE BEZPLATNÉ
Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo 

přijímacího řízení je 20. března 2015.

Studijní oddělení: tel. 541 321 338
e-mail: oa@oabrno.cz
www.oabrno.cz

P  

Zprostředkuji půjčky 
od různých věřitelů.
Volejte 605 384 174

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

Prodám použité zachovalé 
dveře - interiérové prosklené 80 
cm pravé, interiérové prosklené 
60 cm pravé, interiérové plné 60 
cm pravé. Cena 200Kč/ks. Od-
voz vlastní (Boskovice). Tel.: 724 
362 712.

Prodám 6 tabulí technického 
skla 950x1700x5mm z autobusu. 
Vhodné na skleník apod. Cena 
300 Kč za vše, odvoz vlastní (Bo-
skovice). Tel. 724 362 712.

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

Ř  

Hledáme dlouhodobí pro-
nájem 2+1-2+kk v Blansku na 
Severu, není podmínkou. Maxi-
málně však do 8 500 Kč včetně 
služeb. Pokud možno s TP. Na 
mail děkuji rybackovalenka@
email.cz.

Prodám menší rodinný dům v 

Boskovicích na ulici Ant. Navráti-
la. Oprava nutná. Cena dohodou. 
Tel.: 799 991 540.

Nabízím brigádu na stánkový 
prodej koření. Podmínka ŘP sku-
pina B. Tel.: 601 570 796.

Hledám práci na pozici ři-
dič skupiny C. S pětadvacetile-

tou praxí, profesní průkaz. Ne 
MKD. Časově neomezen. Tel.: 
736 172 758.

Studentka hledá brigádu. Hlí-
dání dětí, pomoc seniorům, pomoc 
v domácnosti, úklid. Spolehlivost, 
poctivost, časová fl exibilita. Tel.: 
607 734 874.

Kontakt na 
inzerci:
telefon:

774 408 399
e-mail

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net

Společnost BBN, s. r. o., 
vydavatel týdeníku Zrcadlo 

Blanenska a Boskovicka
hledá ženu nebo muže na 

pozici

I N Z E RT N Í I N Z E RT N Í 
P O R A D C EP O R A D C E

Požadujeme: 
Komunikativní a vyjednávací 

schopnosti * Příjemné 
vystupování * Vysoké 
pracovní nasazení * 

Samostatnost, lexibilitu 
* Znalost práce na PC * 
Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
Zázemí fungující společnosti

Firemní výhody
Provizní systém bez horního 

omezení

Nabídky se 
strukturovaným 

životopisem zasílejte na 
e-mail hruska@zrcbce.cz.



 středa 11. března 2015 SERVIS, SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 7

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

středa 11. březnastředa 11. března

AKCEAKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: 
Ošetřování ovocných plodin, přednáš-
ka.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Dámské dechové trio Trifoglio, koncert.
Letovice – Městský klub důchodců ve 
14 hod.: Setkání s kastelánem kunštát-
ského zámku Radimem Štěpánem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Whiplash.
Boskovice v 19.30 hod. Padesát odstínů 
šedi.

čtvrtek 12. březnačtvrtek 12. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10.30 hod.: 
Rizikové faktory pro optimální vývoj 
komunikace u dětí, odborná beseda.
Blansko – Fotbalová hospůdka v 15.30 
hod.: Vyhlášení ankety Nejlepší sportov-
ci a trenéři města Blansko za rok 2014.

Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Vyhlášení 
výsledků výtvarné a literární soutěže.
Blansko – Zámecká sýpka v 19 hod.: 
Řízená degustace vinařství Lahofer, 
Dobšice.
Boskovice – Dům dětí a mládeže ve 13 
hod.: Štěstíčko, zábavná hra.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Klub mladých důchodců, oslava MDŽ, 
k tanci a poslechu bude hrát skupina 
Samotář.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Focus.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
odstínů šedi.

pátek 13. březnapátek 13. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.: Hod-
ná holka v nás – beseda se spisovatel-
kou Magdou Křepelkovou.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Nevidí-
me, neslyšíme, ale cítíme…, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Mateřské centrum v 18 

hod.: Tvořivý večer pro dospělé – Veli-
konoční dekorace z pedigu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Focus.
Boskovice ve 14.30 hod. Asterix: Sídliš-
tě bohů.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
odstínů šedi.
Šebetov v 19.30 hod. Hodinový 
manžel.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tři srdce.

sobota 14. březnasobota 14. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 až 14 hod.: 
Prodej dětského oblečení.
Blansko – Dělnický dům ve 14.30 hod.: 
Pomáhat je v módě... Tak pomozte i Vy! 
– charitativní módní přehlídka.
Boskovice – Zámecký skleník od 10 do 17 
hod.: Lego Technic Show Stroje v pohybu.
Jedovnice – Kulturní dům o 8 do 16.30 
hod.: 23. Jarní knižní jarmark a 12. Jarní 
veletrh produktů z Moravského krasu.
Vanovice – Kulturní dům v 16 hod.: 
Školní ples, hraje Jiří Rosenberg.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Divadelní ples na téma Filmový 
svět od Hollywoodu po Barrandov.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Asterix: Sídliště 
bohů. (3D)
Blansko ve 20 hod. Vzkříšení démona.
Boskovice v 17 hod. Asterix: Sídliště 
bohů.
Boskovice v 19.30 hod. Chappie.

neděle 15. březnaneděle 15. března
AKCEAKCE

Blansko – Divadelní sál Kollárova v 10.30 
hod.: Divadlo Plyšového Medvídka: Poli-
cejní pohádka (HOST).
Blansko – Galerie města Blanska v 16 
hod.: Dále..., slavnostní zahájení výsta-
vy.
Blansko – Muzikograf v 19 hod.: Promí-
tání: Krev v mobilu.
Boskovice – Zámecký skleník od 10 
do 17 hod.: Lego Technic Show Stroje 
v pohybu.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: Dět-
ský maškarní karneval.
Lipovec – Sokolovna ve 14 hod.: Tradič-
ní dětský maškarní karneval.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Asterix: Síd-
liště bohů. (3D)
Blansko ve 20 hod. Vzkříšení démona.

Boskovice v 17 hod. Asterix: Sídliště 
bohů. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Chappie.

pondělí 16. březnapondělí 16. března
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: 
Zhasněte lampiony – divadlo.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 
hod.: Kavárnička – Divadlo, pohybové 
hry.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Svě-
táci, představení v podání Divadelní 
společnosti Háta.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vzkříšení démona.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Léto s Monikou.

úterý 17. březnaúterý 17. března
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: Výtvar-
ná dílna – Látková velikonoční vajíčka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Hledá-
ní Vivian Maier.
Boskovice v 19.30 hod. Divočina.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 11. 3., 6:00 - 7:45, 

12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 
19:30 - 22:00; Čtvrtek 12. 3., 
6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 21:00 
- 22:00; Pátek 13. 3., 6:00 - 7:45, 
14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; 
Sobota 14. 3., 7:30 - 10:00, 
11:30 - 14:30, 15:30 - 21:00; 
Neděle 15. 3., 7:30 - 17:00, 
18:00 - 19:00.

BOSKOVICE
Středa 11. 3., 6:30 - 8:30, 12:00 

- 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 12. 
3., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 
- 21:00; Pátek 13. 3., 6:30 - 7:50, 
12:00 - 13:30, 14:30 - 16:00, 18:30 - 
21:00; Sobota 14. 3., 12:00 - 14:00, 
16:00 - 21:00; Neděle 15. 3., 9:00 - 
20:00; Pondělí 16. 3., 17:00 - 20:00; 
Úterý 17. 3., 10:30 - 16:00, 18:30 
- 21:00.

P   

KOPANÁ
14. 3., 14 h Boskovice - Ráječ-

ko. 15 h MS Brno - Blansko, přá-
telsky. 

ŠACHY
15. 3., 10 h TJ Sloup - Garde 

Lipovec C, Sokol Rudice - Mak-

kabi Boskovice, ŠK Jevíčko - 
ASK Blansko, KP II.

VOLEJBAL
15. 3., 10 + 13 h TSR TJ Sokol Leto-

vice - TJ Sokol Dědice, KP mužů. 16. 
3., 10 + 13 h TJ Minerva Boskovice - 
VK Královo Pole C, KP kadetek.

K   

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

Možný pronájem od 1. 4. 2015. Kontakt na tel.: 
602 889 371, nebo na e-mail: odehnal.mir@seznam.cz.

Konstruktéry strojů a tepelných zařízení:
 - využívání konstrukčního softwaru
 - práce v programu  CAD 3D - NX 7.5
         CAD 2D - ME10 verze17 ( OSDD,
     Creo Elements/Direct Drafting 17)
 - zařízení na tepelné zpracování a tavení kovů
        - základní znalost NJ nebo AJ (možnost interních  
   jazykových kurzů)

Montéry – mechaniky:
 - účast na montáži hydraulických a pneumatických systémů, 
   mechanických prvků a potrubních systémů (voda, plyn)
 - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Montéry – elektro:
 - provádí elektroinstalace na mechanických systémech
 - výroba a montáž skříňových rozvaděčů NN
  - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Zámečníky:
 - výroba ocelových konstrukcí pro vlastní produkty do 
   hmotnosti 10 tun
 - použité materiály: uhlíkové i nerezové oceli
 - svářecí oprávnění výhodou

Lakýrníky:
 - lakování mokrou cestou
 - příprava lakovaných ploch, zamaskování, realizace  
   nátěrových systémů
 - obsluha lakovacího boxu
 - možnost dvousměnného provozu

Brusiče - montéry:
 - strojní a ruční broušení odlitků

HLEDÁME NOVÉ 
ZAMĚSTNANCE

Kontakt:

Nemocnice Blansko 
nabízí prostory 
k provozování 

novinového  stánku umístěného na lukrativním 
místě ve vstupním vestibulu Nemocnice Blansko.

Bližší informace na telefonním čísle: 
516 838 143, Ing. Straka.

Blansko - Prvoligové stolní 
tenistky Blanska hostily v 19. 
kole B-tým Hodonína. V zápase 
prvního s druhým byli šťastněj-
ší hosté, v tabulce se posunuli 
na první místo. Blansko naopak 
kleslo na místo třetí.

19. kolo: KST GMC Blansko - 
SKST Hodonín B 4:6, SF SKK EL 
Niňo Praha - TJ Slavoj Praha 9:1, 
Slovan Bohnice - SKST Děčín 
7:3, TJ Sokol Líšeň - SKST Dub-
ňany 3:7, SVS Hradec Králové B - 
SKST Vlašim B 3:7, TTC Ústí nad 
Orlicí - Sokol Nusle Praha B 3:7.

20. kolo: KST GMC Blansko 
- SKST Dubňany 7:3, Slovan 
Bohnice - TJ Slavoj Praha 5:5, 
SF SKK EL Niňo Praha - SKST 
Děčín 7:3, TJ Sokol Líšeň - SKST 

Hodonín B 1:9, TTC Ústí nad 
Orlicí - SKST Vlašim B 2:8, SVS 
Hradec Králové B - Sokol Nusle 
Praha B 6:4. 
 1.  Hodonín B 20 17 1 2 0 143:57 55
 2.  EL Niňo 20 15 4 1 0 138:62 54
 3.  Blansko 20 16 1 3 0 139:61 53
 4.  Vlašim B 20 13 2 5 0 115:85 48
 5.  Bohnice 20 10 2 8 0 106:94 42
 6.  Hr. Král. B 20 10 1 9 0 115:85 41
 7.  Slavoj Praha 20 8 4 8 0 103:97 40
 8.  Dubňany 20 9 2 9 0 95:105 40
 9.  Líšeň 20 6 0 14 0 77:123 32
 10.  Nusle B 20 4 3 13 0 83:117 31
 11.  Děčín 20 1 2 16 1 53:147 23
 12.  Ústí n. O. 20 0 0 20 0 33:167 20

V závěrečných dvou kolech 
jede Blansko do Nuslí a do Vlaši-
mi. Hodonín hostí Bohnice a EL 
Niňo.  (les)

Blansko doma šlágr nezvládlo

Letovice - V právě odehraném 
dvojkole krajského přeboru volej-
balistů si sousedé v tabulce v leto-
vickém dvojzápasu rozdělili body 
spravedlivým dílem.

Sokol Letovice - TJ Sokol 
Brno-jih 3:0 (21, 24, 14) a 1:3 
(-18, 20, -22, -20)

Po naprosto jednoznačném 
prvním utkání, ve kterém domá-
cí celek nedal hostům sebemenší 
šanci, se situace ve druhém měře-
ní sil naprosto obrátila, když Leto-
vičtí uhráli jen jeden set.

 1.  Šlapanice 28 23 5 0 0 84:19 79
 2.  Žabovřesky 30 22 1 2 5 78:31 70
 3.  Ingstav 30 15 7 3 5 74:49 62
 4.  Znojmo 30 19 1 2 8 68:43 61
 5.  Vyškov 30 13 2 4 11 59:51 47
 6.  Brno - jih 30 9 4 3 14 53:62 38
 7.  Letovice 30 7 3 3 17 44:68 30
 8.  Tišnov 30 6 2 5 17 41:73 27
 9.  Holubice B 30 3 3 5 19 35:80 20
 10.  Šlapanice B 28 1 2 3 22 20:80 10

V sobotu jede tým Letovic do 
Tišnova, příští týden přivítá béč-
ko Šlapanic, do konce soutěže 
zbývá už jen šest utkání.  (les)

Volejbalisté Letovic mají na 
svém kontě další výhru

KUŽELKY

1. liga ženy - KK Blansko - TJ 
Sokol Duchcov 6:2 (3333:3219).
 1.  Přerov  18  12  3  3  97,0:47,0 27
 2.  Slavia Praha  19  12  2  5  99,0:53,0 26
 3.  Zlín  19  10  3  6  83,0:69,0 23
 4.  Blansko  19  11  1  7  80,0:72,0 23

 5.  Zábřeh  19  10  2  7  84,0:68,0 22
 6.  Náchod  19  10  0  9  84,5:67,5 20
 7.  Duchcov  18  9  1  8  73,5:70,5 19
 8.  Val. Mez.  19  9  1  9  76,0:76,0 19
 9.  Kon. Praha  19  6  4  9  73,0:79,0 16
 10.  Č. Třebová  19  6  1  12  61,0:91,0 13
 11.  Husovice  19  4  1  14  47,0:105,0 9
 12.  Jičín  19  4  1  14  46,0:106,0 9

Z  

2. liga muži - KK Blansko - KK 
Slovan Rosice 3:5 (3317:3441).
 1.  Jihlava  19  16  1  2  119,0:33,0 33
 2.  Vyškov  19  12  2  5  92,0:60,0 26
 3.  Rosice  19  12  1  6  93,5:58,5 25
 4.  Třebíč  19  11  0  8  85,0:67,0 22
 5.  Zábřeh  19  11  0  8  78,0:74,0 22
 6.  Blansko  19  9  1  9  77,0:75,0 19
 7.  Husovice B  19  8  0  11  67,5:84,5 16
 8.  Vracov  19  7  2  10  67,5:84,5 16
 9.  H. Benešov  19  6  2  11  61,5:90,5 14
 10.  Přerov  18  5  3  10  61,0:83,0 13
 11.  Opava  18  5  2  11  54,0:90,0 12
 12.  Přemyslovice  19  4  0  15  48,0:104,0 8

3. liga muži - KK Blan-
sko B - KK MS Brno B 6:2 
(3375:3347).
 1.  Dubňany  19  12  1  6  88,0:64,0 25
 2.  MS Brno B  19  12  1  6  87,0:65,0 25
 3.  Kamenice 19  12  0  7  89,0:63,0 24
 4.  Prušánky  19  10  3  6  85,0:67,0 23
 5.  Ratíškovice  19  10  2  7  80,5:71,5 22
 6.  Prostějov  19  10  1  8  83,5:68,5 21
 7.  Mistřín  19  8  2  9  72,0:80,0 18
 8.  Dačice  19  8  1  10  68,0:84,0 17
 9.  Valtice  19  8  0  11  77,0:75,0 16
 10.  Třebíč  19  7  1  11  66,5:85,5 15

 11.  Přerov B  19  5  2  12  62,0:90,0 12
 12.  Blansko B  19  5  0  14  53,5:98,5 10

KP I sever - KK Slovan 
Rosice B - KK Blansko C 8:0 
(2743:2511).
 1.  Rosice B 21 16 1 4 112,0:56,0 33
 2.  Ivančice  21 16 0 5 110,5:57,5 32
 3.  Židenice 21 12 4 5 101,5:66,5 28
 4.  MS Brno C 21 14 0 7 101,0:67,0 28
 5.  Žabovřesky 21 13 0 8 96,0:72,0 26
 6.  Husovice D 21 12 2 7 95,5:72,5 26
 7.  Kometa 21 10 0 11 78,5:89,5 20
 8.  Ivančice B 21 8 3 10 83,0:85,0 19
 9.  Veverky 21 9 0 12 77,0:91,0 18
 10.  Telnice B 21 8 2 11 73,5:94,5 18
 11.  Židenice B 21 7 2 12 68,5:99,5 16
 12.  Rosice C 21 5 2 14 66,5:101,5 12
 13.  Devítka 21 3 4 14 63,0:105,0 10
 14.  Blansko C 21 3 2 16 49,5:118,5 8

JmKP2s Finále - MS Brno D - 
Velen Boskovice 6:2 (2529:2430).
 1.  Brno IV C 5 3 1 1 26,0:14,0 7
 2.  MS Brno F 5 3 0 2 23,5:16,5 6
 3.  MS Brno D 5 3 0 2 20,0:20,0 6
 4.  Boskovice  5 2 1 2 19,0:21,0 5
 5.  Olšany  5 2 0 3 19,0:21,0 4
 6.  MS Brno G 5 0 2 3 12,5:27,5 2

Z  

Jubileum nestora 
odbojářů

V těchto dnes slaví Ing. Stanislav Doležal z Jedovnic, člen výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu, významné životní jubileum, 95. 
narozeniny. Ing. Doležal patří k významným odbojářům oblasti Drahan-
ské vysočiny. Jako lesník, absolvent hranické akademie,sloužil v mnoha 
revírech lesů naší vysočiny od Tišnovska až po Boskovicko.

Za okupace nezaváhal a dal se do služeb republiky v boji proti fašis-
tům. Stal se postupně jak členem odbojové organizace,tak i partyzánské 
skupiny III.úderná rota. Spolupracoval s Milanem Genserkem,velitelem, 
který nakonec padl v boji s gestapem a dnes má pamětní desku na pohře-
bišti v Brně. Bratr Doležal prožil mnoho těžkých chvil,když partyzá-
ni museli ustupovat před gestapem a jagdkomandy do lesů Tišnovska 
a Drahanské vysočiny. 

Po osvobození bratr Doležal pracoval jako významný člen tehdejšího 
Svazu protifašistických bojovníků v Jedovnicích, v Blansku a posléze 
i v Boskovicích. Všichni členové odbojářské organizace si bratra Doleža-
la váží nejen pro jeho bojové zásluhy na osvobození republiky, ale také 
pro jeho laskavou a přátelskou povahu. Vždy byl připraven nabídnout 
ostatním radu a pomoc, když to potřebovali. Bratr Doležal byl několikrát 
vyznamenán, jak předsedou vlády, tak Armádou České republiky a také 
hejtmanem Jihomoravského kraje. Naposledy obdržel vyznamenání 
v Brně-Líšni od ostravských vojáků. Po odchodu Mgr. Kabátka, nejstar-
šího člena naší organizace, do odbojářského nebe, se bratr Ing.Doležal 
stal nestorem boskovických odbojářů.

Přejeme bratru Doležalovi ještě MNOGA LJETA ZDRAVI BYLI, jak 
zpívaji naši slovanští bratři Srbové...

 Jiří Jaroš Nickelli, předseda ČSBS Boskovice

Stanislav Doležal (uprostřed).  Foto archivStanislav Doležal (uprostřed).  Foto archiv
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Boskovice - V sobotu 7. břez-
na proběhlo v zámeckém sklení-
ku na Plese sportovců slavnostní 
vyhlášení nejlepšího sportovce, 
družstva a trenéra Boskovic za 
rok 2014.

Výběrová komise provedla 
nominaci nejlepších bez rozlišení 
umístění a vyhlásila pět jednot-
livců, tři kolektivy a dva trenéry.

V kategorii jednotlivců ceny 
obdrželi (abecedně): Filip Dvo-
řák (JAC Brno, atletika - doros-
tenecký mistr Moravy a Slez-
ska na 200 m, stříbrný na 100 
m, na MČR družstev stříbro na 
100 a 400 m). Petr Mareček 
(TJ SOUZ Boskovice, vzpírá-
ní - MČR mužů 1. místo, MČR 
junioři 1 a 2. místo, ME junioři 
17 let 7. místo, ME junioři 20 let 
9. místo). Ondřej Paděra (BK 
Sokol Sadros Boskovice, malá 
kopaná - MČR v malé kopané, 
3. místo na ME v malé kopané, 
nejlepší střelec českého týmu). 
Adéla Šafářová (Moravec team, 
- Horská kola mistryně ČR, 
vítězka Českého poháru, silnice - 
MČR 1. místo v časovce, 2. místo 
silniční závod, 3. místo časovka 
dvojic, cyklokros - 3. místo Čes-
ký pohár). Patrik Šebek (Diables 
Rethel In-line hokej - 2. místo na 
Mistrovství světa FIRS, mistr 
Francie, vítěz Sparta cupu).
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Boskovice vyhlásily nejlepší 
sportovce za rok 2014

Pohárový titul 
a bronz v kolové 

patří Svitávce

Sportovec roku. Zprava otec Patrika Šebka, Petr Malach, Jaromíra Vítková, Hana Nedomová, Petr Mareček, 
Filip Dvořák, Ondřej Paděra, matka Adély Šafářové.  Foto Jaroslav Parma

V družstvech vybrala komise 
tuto trojici: Junioři do 20 let TJ 
SOUZ Boskovice, vzpírání - zla-
to ve finále ligy juniorů ČR do 
20 let). Smíšená štafeta Mora-
vec team, horská kola - 5. místo 
na mistrovství ČR. Republikové 
družstvo žáků DDM Boskovi-
ce, plavání.

V kategorii trenérů byli oceně-

ni: Jan Horák (DDM Boskovi-
ce, plavání) - Trenér plaveckého 
kroužku od roku 1972, od roku 
1974 s kvalifikací trenéra II. tří-
dy. V roce 2014 oslavil 42. výro-
čí jako trenér plavání. Byl u zro-
du mnoha sportovních úspěchů 
celé generace plavců. Ladislav 
Oujeský (FBO Orel Boskovice, 
florbal) - Úspěšný trenér mlá-

deže, trénuje již 10 let. 2. místo 
v OFL v kategorii ml. žáků, 1. 
místo v župních turnajích v kate-
gorii elévové.

Do Sportovní síně slávy měs-
ta Boskovice za rok 2014 byl 
uveden Ilja Langer, dlouholetý 
hráč, trenér a funkcionář oddílu 
basketbalu TJ Minerva Bosko-
vice.Stupně vítězů. Foto archivStupně vítězů. Foto archiv

Hokejisté Blanska vyhráli základní část v Jihomoravské konferenci

Grantový projekt „Sanitky slouží lidem“ který je fi nancován prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

SANITKY SLOUŽÍ LIDEM
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00650
Příjemce dotace: Z-Donera s.r.o.
Adresa: Svitavská 2353/1b, 678 01 Blansko
e-mail: bkzdonera@seznam.cz
IČO: 29297851
IČZ:71998008
 

Poslání projektu
Hlavním předmětem projektu tj. činnosti je provoz kvalitní, dostupné 
a efektivní nestátní zdravotní dopravy na okrese Blansko a celém 
Jihomoravském kraji. Firma provozuje 3 nové sanitní vozy a vlastní 
dispečink. Vše v souladu s legislativou Ministerstva zdravotnictví. 
Firma má zaveden systém jakosti ISO 9001:2009. Poslání projektu je 
zavedení kvalitní, dostupné a vyhledávané služby pro pacienty.

Cílem projektu je:
Vznik sociální fi rmy, vytvoření personálních a materiálních 
předpokladů, zahájení a následné fungování sociální fi rmy. Vytvoření 
nových pracovních míst na okrese Blansko z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných a osob ZTP.

POTŘEBUJETE SANITKU K LÉKAŘI - využijte projekt „Sanitky slouží 
lide“ a volejte na bezplatnou linku

800 10 11 29
Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

PODPORUJEME 
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

evropský
sociální
fond v R

Blanensko a Boskovicko - 
Poslední kolo Krajské ligy Již-
ní Moravy a Zlínska rozhodlo 
o tom, že vítězem základní části 
v Jihomoravské konferenci se 
stal tým Blanska.

Ten doma přehrál Rosice, 
celek Boskovic také doma pora-
zil do té doby druhou Kroměříž.

SK Minerva Boskovice – 
HK Kroměříž 2:1 (2:0, 0:0, 
0:1), 7. Holub, 18. Skácel - 58. 
Jelínek.

Boskovice: Guštafík - Peli-

kán, Surý Zbyněk, Surý Aleš, 
Lysoň, Maksa, Hruška, Hnilička, 
Kroupa, Skácel, Karný, Bednář, 
Zvolánek, Tůma, Blaha, Holub.

Zápas rozhodl domácí celek 
už v první třetině, ve které dal 
dvě branky. Další šance zůstá-
valy na obou stranách nevyužity 
až do 58. minuty, ve které hosté 
snížili.

Čtrnáct vteřin před koncem 
Kroměříž odvolala brankáře, na 
výsledku se ale už nic nezměni-
lo. 

 1.  Uh. Ostroh  24 14  3  3  4  132:94  51
 2.  Blansko  24  14  1  1  8  96:90  45
 3.  Kroměříž  24  14  1  0  9  142:86  44
 4.  Šumperk  24  12  3  1  8  120:85  43
 5.  Boskovice  24  12  2  0  10  108:92  40
 6.  Uh. Brod  24  11  2  2  9  101:87  39
 7.  Uničov  24  11  2  2  9  125:113  39
 8.  Rosice  24  11  1  1  11  77:88  36
 9.  V. Meziříčí  24  9  1  6  8  97:86  35
 10.  Uh. Hrad.  24  8  4  1  11  109:113  33
 11.  Šternberk  24  8  3  2  11  98:113  32
 12.  V. Bíteš  24  8  1  4  11  102:100  30
 13.  Uh. Brod B  24  0  0  1  23  57:217  1

Další výsledky: Dynamiters 

Blansko - HC Štika Rosice 6:1, 
Uherský Brod - Uherské Hra-
diště 6:4, Velká Bíteš - Uničov 
4:6, Uherský Ostroh - Šumperk 

4:7, Šternberk - Uherský Brod 
B 5:0.

Čtvrfi nálové dvojice play-off: 
Blansko - Velká Bíteš, Šumperk 

- Šternberk, Boskovice - Velké 
Meziříčí, Uničov - Rosice. Hraje 
se na dva vítězné zápasy v termí-
nech 11., 13. a 15. března. (les)

Blansko - Rosice 6:1.  Foto Lukáš ZukalBlansko - Rosice 6:1.  Foto Lukáš Zukal

Želechovice nad Dřevnicí - 
V sobotu uspořádal Sokol Zlín 
fi nálový turnaj Českého poháru 
v kolové. Dvě dvojice ze Svitávky 
a dvě z Plzně doplnil papírově nej-
silnější pár z Brna, šestým účastní-
kem byla domácí dvojice.

Bez jediného zaváhání prošla 
turnajem dvojice Jiří Hrdlička/
Pavel Loskot (SC Svitávka 1), 
která si letos brousí zuby na účast 
na mistrovství světa. V Želecho-
vicích porazila i Petra Skotáka 
s Pavlem Šmídem (Favorit Brno 1) 
a radovala se z titulu. Bronz vybo-
joval druhý svitávecký pár David 
Richtr, Jan Stibor.

Výsledky: Start Plzeň 1 - Start 
Plzeň 2 1:2, Sokol Zlín 2 - Favo-
rit Brno 1 1:5, SC Svitávka 2 - SC 

Svitávka 1 3:4, Plzeň 1 - Favorit 1 
2:7, Plzeň 2 - Svitávka 1 1:6, Zlín 
2 - Svitávka 2 1:6, Plzeň 1 - Svi-
távka 1 3:6, Favorit 1 - Svitávka 2 
10:1, Plzeň 2 - Zlín 2 5:7, Plzeň 1 - 
Svitávka 2 1:2, Zlín 2 - Svitávka 1 
2:6, Plzeň 2 - Favorit 1 3:6, Plzeň 
1 - Zlín 2 3:3, Plzeň 2 - Svitávka 2 
7:6, Favorit 1 - Svitávka 1 3:4.
 1.  Svitávka 1  5  5  0  0 26:12  15
 2.  Favorit 1  5  4  0  1 31:11  12
 3.  Svitávka 2  5  2  0  3 18:23  6
 4.  Plzeň 2  5  2  0  3 18:26  6
 5.  Zlín 2  5  1  1  3 14:25  4
 6.  Plzeň 1  5  0  1  4 10:20 1

Hrdlička s Loskotem se vítěz-
stvím kvalifi kovali na fi nálový 
turnaj Evropského poháru, kte-
rý se hraje 9. května v Hardtu 
(Německo).  (les)

Blanensko a Boskovicko - Fot-
baloví fanoušci divizních a nižších 
soutěží začínají být v plné poho-
tovosti. Vždyť jejich týmy budou 
o mistrovské body usilovat už 
příští týden. I proto jsou zajímavé 
výsledky přípravných zápasů. 

Líšeň - Blansko 1:0 (0:0), 75. 
Král.

Blansko: Juran (46. Švancara) 
- Gromský, Šplíchal, Müller (66. 
Jarůšek), Šíp, Fousek, T. Zouhar, 
Doležel, Nečas, Chloupek (66. M. 
Zouhar), Trtílek (81. Keprt).

Ve vyrovnaném prvním polo-
čase si oba týmy vypracovaly 
několik šancí, ale skóre zápase se 
nezměnilo.

Také po přestávce hra pokra-
čovala ve slušném tempu s šan-
cemi na obou stranách, jedinou 
ale dokázal proměnit na druhý 
pokus Král. Jeho první střelu 
dokázal brankář Švancara vyrazit, 
z následné dorážky však již byl 
domácí obránce úspěšný.

FC Boskovice - Svratka Brno 
9:2 (4:0), Minařík 3, Fojt 2, Janí-
ček, Černý, Fadrný, Žouželka.

Středeční příprava přinesla 
v Boskovicích spoustu branek, 
domácí tým nedal hostům šanci.

FC Boskovice - Bystřice nad 
Pernštejnem 2:3 (2:2), Fadrný, 
Žouželka.

Ve vyrovnaném prvním polo-

čase Boskovice dvakrát skórova-
ly z brejkových situací, soupeř se 
prosadil po standardních situacích. 
Po přestávce diváci viděli vyrov-
naný průběh, vítězný gól hostů 
padl v 83. minutě.

Zimní turnaj Boskovice: Bos-
kovice dorost - Kořenec 2:2 (2:0), 
Ščudla, Vorlický - Krejčíř, Melu-
zín. Boskovice B - Blansko dorost 
2:5 (1:2), Oldřich, Odehnal - Vin-
tr, Souček, Študent, Zmeko O., 
vlastní.

Pořadí: 1. Boskovice dorost 8 
bodů z 5 utkání, 2. Boskovice B 
6/4, 3. Kořenec 4/2, 4. Rájec 4/3, 
5. Blansko dorost 3/3, 6. Vísky 
0/1.  (les)

Na fotbalových hřištích se bude 
bojovat o body už příští týden
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