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JiÏ prÛbûÏné termíny v˘hodn˘ch
registrací naznaãovaly, Ïe by se letos
pofiadatelé mohli doãkat rekordní 
úãasti. PfiipomeÀme si jen, Ïe k 31. 3.
2014 bylo jiÏ pfiihlá‰eno 900 bûÏcÛ.

Koneãné souãty nakonec opravdu
rekordní byly:

Bûhem 5. Boskovick˘ch bûhÛ bylo
ãipovou metodou zmûfieno celkem 
1 065 bûÏcÛ a je to tak poprvé, kdy ten-
to poãet pfiekroãil hranici tisíc bûÏcÛ.

K tomuto poãtu je potfieba pfiipoãítat:
- asi 300 dûtí, které bûÏely s rodiãi
nebo samostatnû bez ãipÛ 

- témûfi 200 bûÏcÛ v Lidovém bûhu,
kam se bûÏci neregistrují. 

Aktivnû bûÏecky se tedy letos do
Boskovick˘ch bûhÛ zapojilo témûfi 
1 600 bûÏcÛ!

Za rekordní lze povaÏovat i 244 
úãastníkÛ nového projektu Turisté
jdou s námi. Obrovsk˘ zájem mezi
turisty z celé âeské republiky vyvo-
lala moÏnost získání unikátní turis-
tické vizitky Boskovick˘ch bûhÛ. Tu
totiÏ bylo moÏné získat jen v den ko-
nání bûhÛ. 

Pokraãování textu na stranû 5

Mezi zadrÏen˘mi byl dokonce
muÏ, kter˘ nenastoupil do v˘konu
trestu. KdyÏ pro nûj kriminalisté pfii-
‰li, snaÏil se pfied nimi ukr˘t do úloÏ-
ného prostoru postele.

Pfii domovních prohlídkách a roz-
sáhlém zat˘kání blanensk˘m policis-
tÛm asistovala také Zásahová jednot-
ka Krajského fieditelství policie
Jihomoravského kraje. Ve dvou by-
tech pak policisté objevili dvû kom-
pletní varny pervitinu. Kromû nich
pak byly v bytech nalezeny je‰tû dal‰í
vûci ke kompletaci tfietí varny. âtvr-
tou varnu pak pachatelé trestné 
ãinnosti policii vydali dobrovolnû. Tu
totiÏ mûli mimo objekty, kde se pro-
vádûly domovní prohlídky. V bytech
byly uskladnûny také ve vût‰ím
mnoÏství blistry s anabolick˘mi stero-
idy, vyroben˘ pervitin a také marihu-
ana.  Mimo drog a lékÛ se v obytn˘ch
prostorách na‰lo i mnoÏství vûcí po-
cházející z majetkové trestné ãinnosti.
Jednalo se napfiíklad o tfii jízdní kola,
soupravu bicích nástrojÛ a dal‰í vûci.

V souãasné dobû uÏ jsou tfii ze za-
drÏen˘ch ve vazbû. Dva muÏi ve vûku

‰estadvaceti a osmadvaceti let a jedna
Ïena ve vûku tfiiadvaceti let se budou
zodpovídat pfied soudem z trestného
ãinu nedovolené v˘roby a jiného na-
kládání s omamn˘mi a psychotropní-
mi látkami. Dvûma muÏÛm hrozí trest
odnûtí svobody aÏ na deset let, Ïenû
pak na pût let. MuÏ, kter˘ se snaÏil po-
licii obelstít a ukr˘t se pfied ní, byl jiÏ
dodán do v˘konu trestu. Dal‰í souvi-
sející trestná ãinnost na úseku v˘roby
a distribuce omamn˘ch a psychotrop-
ních látek je provûfiována a budou
sdûlena tedy i dal‰í obvinûní ostatním
zadrÏen˘m lidem.

por. Mgr. Iva ·ebková, 29. 4. 2014

TECHNICKÉ PAMÁTKY
REGIONU

- více na str. 4

JARO V ARBORETU
·MELCOVNA...

- více na str. 9

Zaji‰tûná marihuana.

Start hlavního závodu na 12,5 km. 

BOSKOVICKÉ BùHY
P¤EKONÁVALY REKORDY

Drogy v Blansku 
pfiipravovali ve ãtyfiech

bytech a domku

NA VÍSKÁCH CHOVAJÍ
KONù...

- více na str. 11

Ve ãtvrtek 1. kvûtna 2014 se na
Masarykovû námûstí v Boskovi-
cích konal 5. roãník sportovnû-
spoleãenské akce Boskovické
bûhy, kterou pofiádá obãanské
sdruÏení Sportuj s námi.

Jedenáct lidí, ktefií mûli ve mûstû Blansku na
svûdomí v˘robu drog, zadrÏeli blanen‰tí kri-
minalisté. Pervitin tito lidé pfiipravovali ve
ãtyfiech bytech na rÛzn˘ch místech mûsta, ale
také v jednom z rodinn˘ch domkÛ. 


