
REGION

HC Spartak Velká Bíteš – SK Minerva Bosko-
vice 2:6 (1:1, 0:1, 1:4).

4.  Boskovice  23 14 1 0 8 103:65 44

 7.  Blansko  22 5 4 1 12 55:97 24 Další výsledky: 

Lubomír Slezák Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 4     st eda 3. února 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

VYBRAL POKLADNU
t te na str. 2

HLEDAJÍ FOTOGRAFIE
t te na str. 6

CENTRUM V NOVÉM
t te na str. 7

SPORT

Hokejisté Boskovic vyhráli ve 
Velké Bíteši a jsou tvrtí

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

CENOVÉ  
ZVÝHODNĚNÍ  

–15 % NA MÍCHACÍ  
CENTRUM  

Na našem zařízení 
Vám namícháme:
• emaily
• fasádní barvy
• interiérové disperzní 
 barvy
• vinylové barvy
• lazury syntetické
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky

a speciality jako:
• obarvené omítky
• silikátové fasádní barvy
• silikonové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými  
 vlákny

SPEKTOMETR 
BAREV

31,20/ kg

 
Jubilejní bílá barva 10 l
barva vhodná  na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná, 
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l 

469,- !
38,20/ kg

 
Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma
13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná  
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l 

759,- !
aa

odná

včetně

35%  
ZDARMA!

27,50/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

20 kg 

549,- !
Kvalitní stáčená  
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi 
přinesené nádoby, popř.  
do zakoupeného obalu  
u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká 
kryvost, vydatnost  
6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

kg

22,- !

Míchací centrum Rádi Vám namícháme 
barvu Vašich snů.

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz

BRNO

ATLETIKA -

HOKEJ - 

KOPANÁ -

KUŽELKY -

ŠACHY - 

VOLEJBAL - 

K   

Na Skalním 
mlýn  jsou 
boxy na kola

SKALNÍ MLÝN

T TE NA STRAN  3

Návšt vníci 
pivovaru ustaví 
nový rekord

BLANSKO

 T TE NA STRAN  4

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Obecní zabija ka 
v Cetkovicích
fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Foto Jaroslav Old ich



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Návšt vníci aquaparku budou 
jezdit p es most u Salmova mlýna

BLANSKO

Michal Záboj

REGION

Blansko - Líše  2:0 (0:0), 65. Tr-
tílek, 76. Flasch.

Blansko - Ku im 3:0 (0:0), 50. 
Flachs, 60. Chloupek, 76. Trtílek.

Fotbalisté Blanska v p íprav  
t ikrát vyhráli

Boskovice - Prost jov 0:5 (0:2), 
36. Petržela, 44. Kroupa, 60. vlast-
ní, 80. Pan ochá , 86. Machálek.

Lubomír Slezák

 Foto Lubomír Slezák

Ve finále eského poháru bude i Svitávka
PRAHA, BRNO

Semi inále:

Semi inále:

(les) Foto archiv

 Foto Michal Záboj

Muž p išel 
o desetitisíce

LIP VKA

(moj)

Šli po fiatech
REGION

(moj)

M sto p isp je i na opravy 
nechrán ných budov

BOSKOVICE

(moj)

Reklamoval tablet: Odstr il 
prodava e a vybral pokladnu

BLANSKO

(moj)



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Boskovi tí hrá i stolního hokeje 
v Brn  rozhodn  nepropadli

BRNO

Z výsledk : 

Lubomír Slezák

Na Skalním mlýn  jsou 
nov  boxy na kola

SKALNÍ MLÝN

Vzal víno a sudy 
od piva

LIP VKA

(moj)

 Foto archiv

STOLNÍ TENIS

RP I

RP II

RP III

RP IV

RSI 

RS II

Marie Haso ová

 Foto Marie Haso ová

Ka -Ka má sestru, knihovna 
bude v blanenské KINO Kavárn

BLANSKO

(hrr) Foto Knihovna Blansko

Prohledal celé 
lázn

BLANSKO

(moj)

Zmizela 
hotovost

BLANSKO

(moj)

V Muzeu zazní 
známé melodie

BLANSKO

(mha)



ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCE INZERCE, SPORT

Návšt vníci pivovaru letos ustaví 
rekord v po tu lidí s dobrou myslí

Zbraslavec drží t etí místo
REGION

(les)

Víte, že...

(les)

Daruji za odvoz starší televizi

 Tel.: 608 078 613

Prodám VW Passat 1,8T,

Tel.: 777 065 262

Koupím krmnou epu, Tel.: 723 830 686

Chcete být zdraví?

Tel.: 723 967 473

    
     
     

 
  

    

  

      

Koupím byt 2+1 (3+1).

Hledám ke koupi d m se zahradou.

Koupím domek na vesnici.

BLANSKO 

 Michal Záboj

 Ilustra ní foto Michal Záboj



INZERCE

ERSTVÉ 
ZPRÁVY NA 
zrcadlo.net

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

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

d íve d íve

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

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

RENOVACE dve í, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

VÝPRODEJ LYŽÍ!
Z p j ovny v Boskovicích za super ceny!
Pro rychlou komunikaci pište na: 

rentBrno1@gmail.com
mobil: 603 964 732

         styl 80. 90. l ta

Roman 
Vojtek  

s kapelou

Jitka 
hnei ero  

a arek D k 
hv y  
tar a e Kreyn

lka Drahan 

Di ohr tky  
Pavla Borka

   
  
 so

use ský

t o  a n k o 
a ultur  st e sko sta Bla ska 

v s vou a

ohat  to ola
p e ta e   Bla sko  o erstve  Blue u

. ora
20.00 h

an ko
l ký

T LOCVI NÁ JEDNOTA SOKOL BOSKOVICE
Vás zve na:

ve 20.00h

vstupné: 100,- K

7. Sokolský ples

Ples prob hne, za bohatého ob erstvení, 
ve všech prostorách sokolovny.

6. února 2016
MASKY VÍTÁNY

TALISMANK tanci a poslechu hraje   

s pochováváním basy

INZERCE - 774 408 399

Pět cest kolem světa nebo tisíckrát z Prahy do Brna. Ujet 200 000 km není jen tak. Pro užitkové vozy 
Volkswagen ovšem limity neexistují. Aby kilometry ubíhaly co nejbezpečněji, přináší nový Caddy 
jako první ve své třídě multikolizní brzdu s bočními/hlavovými airbagy a systém kontroly okolí 
Front Assist s funkcí City Brake.

Nový Caddy. S extra dlouhou zárukou na 200 000 km, multikolizní brzdou 
v základu a širokou paletou bezpečnostních i asistenčních systémů.

Najet 200 000 km,

to je fuška.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Caddy a Caddy Maxi 
(skříňový a kombi): 4,0–6,7 l/100 km, 109–174 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00  Brno, tel.: 548 421 111, e-mail: info.brno1@porsche.cz
www.porsche-brno.cz

Záruka
200 000 km,

nebo 4 roky.



ZPRAVODAJSTVÍ K ÍŽOVKA

Muzeum hledá fotografie 
a p edm ty po legioná ích

BOSKOVICE

Michal Záboj Legioná i v Rusku.  Foto Muzeum regionu Boskovicka

Expozice v kin  ukazuje dopady 
p stování palmy olejné

BLANSKO

 Mgr. Kate ina Holubová, mluv í 
 Koalice proti palmovému oleji

Opilec se 
povaloval na 
chodníku, skon il 
na záchytce

REGION

(moj)



SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

Centrum Blanska by m lo 
dostat novou podobu

BLANSKO

 Michal Záboj

Psí záchytná 
stanice 
v Boskovicích

BOSKOVICE

FRED -

MIKY -

BADY - 

kalendá  akcí
st eda 3. února

AKCE
Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 4. února
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

pátek 5. února

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

sobota 6. února
AKCE

Blansko – 

Bo itov - 

Boskovice – 

Borotín – 

Klepa ov – 

Sloup – 

Sv tlá – 

T chov – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 7. února
AKCE

Boskovice – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 8. února
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Olešnice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 9. února
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 10 hod. 

Boskovice v 17 až 19.30 hod. 

T íkrálová sbírka v Kulí ov

Eva Veselá

Pod kování za dary

Lukáš Pad ra

Host nechal na stole pen ženku, 
jeho známý ho okradl

VELKÉ OPATOVICE

(moj)

SUCHÝ

 Vladimír Šev ík

idi  vypil pár lahví vína a pak sedl do auta
BLANSKO

(moj)
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Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Vyšší odborná škola ekonomická 
a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

Střední škola nabízí čtyři studij-
ní obory s maturitou a dva učební 
obory.

Čtyřletý maturitní obor Informač-
ní technologie připravuje žáky pro 
získání teoretických a praktických 
kompetencí a dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních tech-
nologií. 

Cílem je vychovat středoškolsky 
vzdělané odborníky v oblastech hard-
waru, základního a aplikačního pro-
gramového vybavení, počítačových 
sítí, tvorby webových aplikací, počí-
tačové gra iky, programování a vývoje 
aplikací. 

Čtyřletý maturitní obor Infor-
matika v ekonomice připravuje 
odborníky pro oblast užití a tvorby 
ekonomického softwaru. Příprava je 
zaměřena na činnost kvali ikovaných 
odborníků v oblasti řešení ekonomic-
ké problematiky s využitím PC a prací 
spojených s komunikační technikou. 
Žáci získají potřebné technické zna-
losti a dovednosti z oblasti počíta-
čového hardwaru a softwaru, vývoje 
vlastních aplikací, počítačových sítí a 
technických prostředků pro přenos 
dat. V ekonomických předmětech se 
studium zaměřuje na dovednosti a 
vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, 
základů podnikání, řízení podniku, 
účetnictví a komunikace prostřednic-
tvím výpočetní techniky.

V rámci oborů Informační techno-
logie a Informatika v ekonomice je 
do výuky zařazena moderní aplikace 
- CAD systém SolidWorks, který se 
svojí použitelností a výkonem řadí 
mezi přední aplikace na podporu po-
čítačového modelingu v prostorovém 
pojetí, tzv. 3D. 

Čtyřletý maturitní obor Hotelnictví 
a turismus je zaměřený především 
na problematiku managementu hote-
lů a cestovního ruchu. V průběhu stu-

dia mají žáci možnost absolvovat kurz 
vyřezávání ovoce a zeleniny, barman-
ský kurz, baristický kurz, someliérský 
kurz a kurz studené kuchyně. V kaž-
dém ročníku absolvují žáci čtrnácti-
denní praxi ve školních a iremních 
kuchyních a jídelnách, v restauracích, 
v cestovních kancelářích, hotelích a 
penzionech. 

Čtyřletý maturitní obor Veterinár-
ní prevence připravuje žáky na čin-
nost veterinárních asistentů v oblasti 
veterinární péče v chovu zvířat a při 
kontrole dodržování hygienických 
podmínek ve výrobě a zpracování ži-
vočišných produktů. Součástí výuky je 
získání řidičského oprávnění skupiny 
B. Absolventi se mohou uplatnit jako 
asistenti veterinárního lékaře, inse-
minační technici, odborní pracovníci 
v zoologických zahradách, laboranti, 
technici v potravinářském průmyslu 
apod. Studium je možné rozšířit o vo-
litelné předměty kynologie, chov koní, 
chov exotických zvířat, včelařství a 
myslivost. 

Tříletý učební obor Kuchař - číšník 
je zaměřený na technologii přípravy 
pokrmů a kvali ikovanou obsluhu v 
provozech veřejného stravování i na 
vykonávání obchodně podnikatel-
ských aktivit v gastronomickém prů-
myslu. Žáci jsou vzděláváni v oblasti 
technologie přípravy pokrmů, stolni-
čení, výživy, ale i v oblasti komunika-
ce ve službách, profesní etiky, rozvoje 
organizačních schopností. Odborný 
výcvik žáků probíhá v 1. a 2. ročníku 
ve škole. Ve 3. ročníku probíhá odbor-
ný výcvik na smluvních pracovištích 
našich partnerů. Žáci mají možnost 
zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce 
a zeleniny tzv. carvingu, barmanského 
kurzu, kurzu studené kuchyně, som-
meliérského kurzu a kurzu baristy. 
Absolventi získávají úplné střední 
vzdělání s výučním listem.

Zahradník, zahradnice
Obor je zaměřen na profesní pří-

pravu v oblasti zelinářství, květinář-
ství, ovocnictví, sadovnictví, vázání a 
aranžování květin,  technologie zpra-
cování ovoce a zeleniny, množení, 
výsadby, ošetřování a ochrany rostlin. 

Součástí výuky je obsluha a oprava 
jednoduchých zahradnických strojů. 
Absolventi nacházejí uplatnění v za-
hradnických a školkařských irmách, 
vazačských síních apod. Absolventi 
získávají úplné střední vzdělání s vý-
učním listem.

ZABIJAČKA. Areál kulturního domu v Cetkovicích v sobotu provoněly zabijačkové speciality. Konaly se tam tradiční Obecní zabijačkové hody. Pochoutky 
mohli lidé ochutnat i nakoupit si domů.  FOTO JAROSLAV OLDŘICH

Deváťáci v základní škole Sloup 
bdí nad prvňáčky

SLOUP - Předávání vysvědčení se 
nemusí odehrávat jen v lavicích. Ve 
sloupské základní škole již šestým 
rokem funguje projekt s názvem 
Patronát, kdy jednou z jeho akcí je 
pasování prvňáčků a předávání po-
loletního vysvědčení v tělocvičně za 
přítomnosti patronů - deváťáků. 

Každý prvňáček dostane v září 
přiděleného jednoho žáka deváté 
třídy, který má za úkol se o něj sta-
rat. Pomáhá mu zejména v prvních 
dnech seznamování se se školou. 

„Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby-
chom malým dětem co nejvíce uleh-
čili začátky ve škole a rodičům ušet-
řili starosti s dopravou a nebezpeč-
ným přecházením silnice u kostela,“ 
řekl ředitel Základní školy ve Sloupě 
Pavel Dočekal. 

Prvních čtrnáct dní ve školním 
roce tedy prvňáčky vodí jejich pa-
troni ráno do školy, pomohou jim 
s chystáním pomůcek ve třídě a v po-
ledne v jídelně s čipováním obědů, 
po vyučování je odvedou k autobusu. 

V průběhu roku tráví společně čas při 
dalších akcích, jako jsou různé výle-
ty, opékání párků, předvánoční dílny, 
vystoupení na vánoční akademii. 

„Postupem času jsme zjistili, že to 
má velký význam i pro samotné de-
váťáky,“ zdůraznil Dočekal. Nejkri-
zovější období z pohledu puberty je 
podle něj šestá až osmá třída, jsou to 
nejbouřlivější roky. 

„Deváťáci však jsou už trošku usa-
zení a jsou schopni za někoho pře-
vzít odpovědnost. Patronát je jeden 

z prvních momentů v životě žáků, 
kdy se musejí sami o někoho starat. 
Devadesát devět procent to bralo 
tak zodpovědně, až nás to překva-
pilo,“ vysvětlil ředitel. I žáci, kteří ji-
nak provádějí různé neplechy, se tak 
mění učitelům před očima. 

 „Když pak absolventi naši školu 
opouštějí, mají za sebou významnou 
zkušenost, že život není jen o tom, 
starat se sám o sebe, ale také o svého 
bližního,“ dodal Pavel Dočekal.

 Marie Hasoňová

Cesty za výtvarným uměním jsou plné obrazů

BOSKOVICE - Naše cesty za vý-
tvarným uměním jsou plné obrazů 
– především těch, které si namalu-
jeme sami. Ty ostatní, poklady mi-
nulosti i našeho času, poznáváme 
většinou jen prostřednictvím re-
produkcí. O to cennější je pak pro 
nás setkání se současnými originá-

ly. Při našich dvou zimních výpra-
vách jsme měli navíc k ruce vzácné 
průvodce.

V čase předvánočním (21. 12.) 
připravila pro kvartu speciální 
program v Galerii města Blanska 
diplomantka oboru galerijní peda-
gogika (a absolventka GB) Kamila 

Švrčinová. Spolu s ředitelkou gale-
rie Olgou Fryčovou Hořavovou nás 
provedla výstavou „Cestou“ Sonny-
ho Halase .

Další výrazný zážitek nás čekal 
v jedno mrazivé lednové pondělí 
(18. 1.) v Muzeu Boskovicka. Na-
ším průvodcem výstavou „Malý 

jezdec“ se stal sám autor Jan Vičar. 
Jeho monumentální grafiky mají 
sílu samy o sobě, pokud jsou ale 
umocněny vtahujícím komentářem 
plným příběhů, jedná se o nezapo-
menutelný zážitek – pro tentokrát 
pro studenty Vv ze 2. B a z 1. B.

 Michaela Jančíková

ŠOŠŮVKA - O týden dříve, než v ostatních obcích, se rozhodli Šošůvští 
uspořádat ostatkový průvod po vesnici. V maskách procházeli ulicemi, ve-
selili se, zpívali a připomínali tak lidem, že se blíží půst. 

Takzvaná masopustní sobota nastane až 6. února, ale o den dříve v Šo-
šůvce místní hasiči pořádají svůj tradiční ples. Proto, aby se akce vzájemně 

nekryly, vyrazili v maskách již tento víkend. Hasičský ples bude již dvanác-
tý v pořadí a letos na něm zahraje hudební skupina Medium. Ples začne 
v pátek 5. února ve 20 hodin.  Foto archiv SDH Šošůvka

Na fotografie z masopustních průvodů v dalších obcích na Blanensku se 
můžete těšit v příštím týdnu.  (mha)



SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

Centrum Blanska by m lo 
dostat novou podobu

BLANSKO

 Michal Záboj

Psí záchytná 
stanice 
v Boskovicích

BOSKOVICE

FRED -

MIKY -

BADY - 

kalendá  akcí
st eda 3. února

AKCE
Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 4. února
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

pátek 5. února

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

sobota 6. února
AKCE

Blansko – 

Bo itov - 

Boskovice – 

Borotín – 

Klepa ov – 

Sloup – 

Sv tlá – 

T chov – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 7. února
AKCE

Boskovice – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 8. února
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Olešnice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 9. února
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 10 hod. 

Boskovice v 17 až 19.30 hod. 

T íkrálová sbírka v Kulí ov

Eva Veselá

Pod kování za dary

Lukáš Pad ra

Host nechal na stole pen ženku, 
jeho známý ho okradl

VELKÉ OPATOVICE

(moj)

SUCHÝ

 Vladimír Šev ík

idi  vypil pár lahví vína a pak sedl do auta
BLANSKO

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍ K ÍŽOVKA

Muzeum hledá fotografie 
a p edm ty po legioná ích

BOSKOVICE

Michal Záboj Legioná i v Rusku.  Foto Muzeum regionu Boskovicka

Expozice v kin  ukazuje dopady 
p stování palmy olejné

BLANSKO

 Mgr. Kate ina Holubová, mluv í 
 Koalice proti palmovému oleji

Opilec se 
povaloval na 
chodníku, skon il 
na záchytce

REGION

(moj)



INZERCE

ERSTVÉ 
ZPRÁVY NA 
zrcadlo.net

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

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

d íve d íve

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

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

RENOVACE dve í, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

VÝPRODEJ LYŽÍ!
Z p j ovny v Boskovicích za super ceny!
Pro rychlou komunikaci pište na: 

rentBrno1@gmail.com
mobil: 603 964 732

         styl 80. 90. l ta

Roman 
Vojtek  

s kapelou

Jitka 
hnei ero  

a arek D k 
hv y  
tar a e Kreyn

lka Drahan 

Di ohr tky  
Pavla Borka

   
  
 so

use ský

t o  a n k o 
a ultur  st e sko sta Bla ska 

v s vou a

ohat  to ola
p e ta e   Bla sko  o erstve  Blue u

. ora
20.00 h

an ko
l ký

T LOCVI NÁ JEDNOTA SOKOL BOSKOVICE
Vás zve na:

ve 20.00h

vstupné: 100,- K

7. Sokolský ples

Ples prob hne, za bohatého ob erstvení, 
ve všech prostorách sokolovny.

6. února 2016
MASKY VÍTÁNY

TALISMANK tanci a poslechu hraje   

s pochováváním basy

INZERCE - 774 408 399

Pět cest kolem světa nebo tisíckrát z Prahy do Brna. Ujet 200 000 km není jen tak. Pro užitkové vozy 
Volkswagen ovšem limity neexistují. Aby kilometry ubíhaly co nejbezpečněji, přináší nový Caddy 
jako první ve své třídě multikolizní brzdu s bočními/hlavovými airbagy a systém kontroly okolí 
Front Assist s funkcí City Brake.

Nový Caddy. S extra dlouhou zárukou na 200 000 km, multikolizní brzdou 
v základu a širokou paletou bezpečnostních i asistenčních systémů.

Najet 200 000 km,

to je fuška.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Caddy a Caddy Maxi 
(skříňový a kombi): 4,0–6,7 l/100 km, 109–174 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00  Brno, tel.: 548 421 111, e-mail: info.brno1@porsche.cz
www.porsche-brno.cz

Záruka
200 000 km,

nebo 4 roky.



ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCE INZERCE, SPORT

Návšt vníci pivovaru letos ustaví 
rekord v po tu lidí s dobrou myslí

Zbraslavec drží t etí místo
REGION

(les)

Víte, že...

(les)

Daruji za odvoz starší televizi

 Tel.: 608 078 613

Prodám VW Passat 1,8T,

Tel.: 777 065 262

Koupím krmnou epu, Tel.: 723 830 686

Chcete být zdraví?

Tel.: 723 967 473

    
     
     

 
  

    

  

      

Koupím byt 2+1 (3+1).

Hledám ke koupi d m se zahradou.

Koupím domek na vesnici.

BLANSKO 

 Michal Záboj

 Ilustra ní foto Michal Záboj



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Boskovi tí hrá i stolního hokeje 
v Brn  rozhodn  nepropadli

BRNO

Z výsledk : 

Lubomír Slezák

Na Skalním mlýn  jsou 
nov  boxy na kola

SKALNÍ MLÝN

Vzal víno a sudy 
od piva

LIP VKA

(moj)

 Foto archiv

STOLNÍ TENIS

RP I

RP II

RP III

RP IV

RSI 

RS II

Marie Haso ová

 Foto Marie Haso ová

Ka -Ka má sestru, knihovna 
bude v blanenské KINO Kavárn

BLANSKO

(hrr) Foto Knihovna Blansko

Prohledal celé 
lázn

BLANSKO

(moj)

Zmizela 
hotovost

BLANSKO

(moj)

V Muzeu zazní 
známé melodie

BLANSKO

(mha)



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Návšt vníci aquaparku budou 
jezdit p es most u Salmova mlýna

BLANSKO

Michal Záboj

REGION

Blansko - Líše  2:0 (0:0), 65. Tr-
tílek, 76. Flasch.

Blansko - Ku im 3:0 (0:0), 50. 
Flachs, 60. Chloupek, 76. Trtílek.

Fotbalisté Blanska v p íprav  
t ikrát vyhráli

Boskovice - Prost jov 0:5 (0:2), 
36. Petržela, 44. Kroupa, 60. vlast-
ní, 80. Pan ochá , 86. Machálek.

Lubomír Slezák

 Foto Lubomír Slezák

Ve finále eského poháru bude i Svitávka
PRAHA, BRNO

Semi inále:

Semi inále:

(les) Foto archiv

 Foto Michal Záboj

Muž p išel 
o desetitisíce

LIP VKA

(moj)

Šli po fiatech
REGION

(moj)

M sto p isp je i na opravy 
nechrán ných budov

BOSKOVICE

(moj)

Reklamoval tablet: Odstr il 
prodava e a vybral pokladnu

BLANSKO

(moj)



REGION

HC Spartak Velká Bíteš – SK Minerva Bosko-
vice 2:6 (1:1, 0:1, 1:4).

4.  Boskovice  23 14 1 0 8 103:65 44

 7.  Blansko  22 5 4 1 12 55:97 24 Další výsledky: 

Lubomír Slezák Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 4     st eda 3. února 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

VYBRAL POKLADNU
t te na str. 2

HLEDAJÍ FOTOGRAFIE
t te na str. 6

CENTRUM V NOVÉM
t te na str. 7

SPORT

Hokejisté Boskovic vyhráli ve 
Velké Bíteši a jsou tvrtí

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

CENOVÉ  
ZVÝHODNĚNÍ  

–15 % NA MÍCHACÍ  
CENTRUM  

Na našem zařízení 
Vám namícháme:
• emaily
• fasádní barvy
• interiérové disperzní 
 barvy
• vinylové barvy
• lazury syntetické
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky

a speciality jako:
• obarvené omítky
• silikátové fasádní barvy
• silikonové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými  
 vlákny

SPEKTOMETR 
BAREV

31,20/ kg

 
Jubilejní bílá barva 10 l
barva vhodná  na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná, 
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l 

469,- !
38,20/ kg

 
Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma
13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná  
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l 

759,- !
aa

odná

včetně

35%  
ZDARMA!

27,50/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

20 kg 

549,- !
Kvalitní stáčená  
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi 
přinesené nádoby, popř.  
do zakoupeného obalu  
u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká 
kryvost, vydatnost  
6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

kg

22,- !

Míchací centrum Rádi Vám namícháme 
barvu Vašich snů.

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz

BRNO

ATLETIKA -

HOKEJ - 

KOPANÁ -

KUŽELKY -

ŠACHY - 

VOLEJBAL - 

K   

Na Skalním 
mlýn  jsou 
boxy na kola

SKALNÍ MLÝN

T TE NA STRAN  3

Návšt vníci 
pivovaru ustaví 
nový rekord

BLANSKO

 T TE NA STRAN  4

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Obecní zabija ka 
v Cetkovicích
fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Foto Jaroslav Old ich


