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SPORT

Boskovi tí hokejisté kon í, do 
finále postupuje Velké Mezi í í

REGION

SK Minerva Boskovice - HHK 
Velké Mezi í í 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Boskovice:

Zápas Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

 Foto Petr Švancara

Velké Mezi í í - Boskovice 6:5 
(2:3, 0:1, 4:1).

Boskovice:

Lubomír Slezák

K   
ATLETIKA

KOPANÁ

KUŽELKY

ŠACHY

VOLEJBAL



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

V sout ži o nejlépe opravenou 
památku jsou dva zástupci z regionu

REGION HRADEC KRÁLOVÉ - 

V ra Vencelová

Solidní rozjezd plavc  na eském 
poháru v Hradci Králové

Blanenští plavci.  Foto V ra Vencelová

Boskovi tí ochotníci stojí p ed 
další premiérou

Zapla  kávu básní 
v blanenském 
Ca iscu

BLANSKO

(mha)

Sv tový den
Downova 
syndromu

BLANSKO

(mha)

Fotbalové trávníky o víkendu 
znovu ožijí

REGION

18. kolo:

18. kolo:

(les)

Bé ku Boskovic 
úvod nevyšel

BRNO

Výsledky: 

(les)

Š

 Marie Haso ová, Michal Záboj

Kostel ve Sloup .  Foto JmK

BOSKOVICE

V listopadu minulého roku jste 
zvala naše tená e na „ istokrev-
nou detektivku“? Kam se pod la?

Pro  jste zvolili Blbce k ve e i, 
tedy hru, kterou jste hráli p ed de-
seti roky?

Na koho se diváci mohou t šit?

Jak moc se hra liší od p edchozí 
premiéry?

Koho byste na hru pozvala?

(les)



INZERCE, ZRAVODAJSTVÍ

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.ATOMO PROJEKT s.r.o.,
tel.: 516 412 635,

 hledá pro sv j provoz kovovýroby
v Bo itov  u erné Hory:

D lníka/obsluhu za ízení:

Provozního technika – údržbá e:
Požadujeme:

technické vzd lání
(stroja /chemik/elektriká ),

manuální zru nost, 

pište na: atomo@atomo.cz.

Koupím byt 2+1 (3+1).

Hledám ke koupi d m se zahradou.

Koupím domek na vesnici.

V

 Vzpomínají rodina a p átelé.

POCHOD.

FOTO PO ADATELÉ

BOSKOVICE

 Lenka Kone ná

Jak to letos dopadlo se Sv tovým 
dnem ledvin v Boskovicích?

 Foto Jaroslav Old ich

Velikono ní jarmark - Jedovnice 2016
sobota - 19. b ezna 2016

otev eno od 8 do 16.30 hod., KD Jedovnice



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Dotazník vyplnilo necelé 
jedno procento Blanenských

V Mod icích vyhrál b žec 
Jan Kohut

BLANSKO

Marie Haso ová

Posilnil se 
alkoholem 
a za al pálit

BOSKOVICE

(hrr)

BOSKOVICE, BRNO

Z výsledk :

Ženy:

Úpln  vlevo s íslem 204 Ji í ípa, íslo 58 má Daniel Orálek, vít zný 
Jan Kohut b ží s íslem 127.  Foto Martin Šimunek

Lubomír Slezák

KUŽELKY
1. liga žen

19. kolo:

2. liga muž , sk. B
19. kolo: 

STOLNÍ TENIS
1. liga žen

21. kolo:

2. liga muž
21. kolo:

P EDKOLO M R JUNIOR .

FOTO ARCHIV

ŠACHY. 

FOTO ARCHIV GARDE LIPOVEC

Kuželká i bojují 
o postup

REGION

Boskovice - Židenice C 6:2 
(2367:2194). 

Moravská Slávia Brno G - Blansko 
C 6:2 (2543:2209). 

(les)

Galerie Jonáš 
p edstavuje 
ilustrace Vlasty 
Švejdové

BLANSKO

(mha), foto Marie Haso ová

Na gymnáziu se konal Salon
BOSKOVICE

T ída septima
 Více na www.zrcadlo.net

Lupi  se zbraní 
v ruce cht l 
peníze

KUNŠTÁT 

(moj)

Vlak usmrtil 
mladíka 
v Letovicích

LETOVICE

(hrr)



st eda 16. b ezna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 17. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 18. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Miloš Jane ek: Nemocnice by 
m la být výstavní sk íní m sta

BOSKOVICE

P edpokládám, že s chodem 
nemocnice jste si již seznámil, jak 
tedy hodnotíte sou asnou situaci 
v za ízení?

Jaké vidíte zápory nemocnice a 
jak je chcete napravit?

Vnímáte konkurenci mezi bos-
kovickou a blanenskou nemocni-
cí?

Jak byste si spolupráci p edsta-
voval?

Co se tý e poskytované pé e, má 
boskovická nemocnice všechno, 
co pot ebuje, nebo vidíte n jaké 
rezervy?

Jak vidíte personální zajišt ní 
nemocnice?

Minulé vedení cht lo docílit 
v tší spolupráci mezi odd leními 
nap íklad v rámci multioborové 
JIP, jak se na tuto otázku díváte 
vy?

P ed nedávnem byla zrušena 
pozice ekonomického nám stka, 
plánujete její obnovení?

Co vás eká v nejbližší dob ?

Jak hodnotíte spolupráci s m s-
tech jako z izovatelem nemocni-
ce?

Z jakého d vodu jste se ucházel 
o post jednatele?

Radim Hruška

sobota 19. b ezna
AKCE

Blansko – 

Dolní Lhota - 

Jedovnice – 

Letovice – 

T chov – 

Vanovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice ve 14.30 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 20. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice ve 14.30 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 
Velké Opatovice ve 14 hod. 

pond lí 21. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. 

úterý 22. b ezna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

LETOVICE

  Borek

Hudba pro radost a zdraví
OLEŠNICE

Vladimír Zahálka

Rybá i zahájili sezónu

Nemocnice Boskovice.  Foto Radim Hruška
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Zámek Lysice věnuje sezónu Marii von Ebner-Eschenbach

LYSICE - Lysický zámek ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem připravil pro následující sezónu projekt 
Marie von Ebner-Eschenbach – žena tří století. Pořadatelé 
chtějí veřejnosti přiblížit život a dílo této významné spiso-
vatelky, šlechtičny moravského původu, která je přímo spja-
ta se zámkem v Lysicích, kam jezdila za svými příbuznými. 

V těchto dnech si připomínáme sté výročí od úmrtí hra-
běnky Eschenbach. Nabídka pro návštěvníky lysického zám-
ku bude na jaře i v létě pestrá. Základ vytvoří stálá expozice 
věnovaná interaktivní formou významné historické postavě. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 26. května. „Expozice bude 
specifická v tom, že na ní budou prezentovány věci, které 
mají vztah k Eschenbach, ať už jsou to její portréty, fotogra-
fie, ať už je to její psací souprava nebo skripta hodinářství, 
z nichž se vyučila hodinářkou,“ vysvětlila kastelánka zámku 
Lysice Martina Medková Rudolfová. 

„Výstava má útočit na všechny smysly návštěvníka, který 
si bude moci na něco sáhnout, něco vidět, něco si přečíst, 
slyšet hudbu klavírních koncertů, které složil její manžel, 
bude možno ucítit vůni mimózy, již milovala. Pro děti máme 
nachystané obrázkové knížky, skládačky, kostky, omalován-
ky,“ přiblížila plánovaný projekt kastelánka. K vidění budou 
různé portréty spisovatelky, k přečtení něco o jejím soukro-
mém životě, o jejím díle a o tom, jak je pojímána v současné 
době. 

Realistická spisovatelka
Spisovatelka, básnířka a autorka divadelních her Marie von 

Ebner Eschenbach bývá přirovnávána k Boženě Němcové. Bo-
hužel ač Češka, psala německy, jelikož většinu života strávila 

ve Vídni, proto je u nás neznámá a nedoceněná. Připodob-
nění k Němcové je pak myšleno především ve smyslu význa-
mu; tak, jak je významná Němcová pro českou literaturu, je 
významná Eschenbach pro rakouskou literaturu. „Co se však 
vlastní tvorby týče, narážíme tu na podstatný rozdíl. Bože-
na Němcová psala Babičku v době, kdy opravdu sama velice 
strádala. Vykreslila proto své dětství a svou babičku v těch 
nejkrásnějších barvách, jak to jen bylo možné. Je to idealiza-
ce, ovšem tak krásná, že její četba dosud ve čtenáři vyvolává 
pocity vyrovnání, smíření a klidu. Dílo Babička od Marie Eb-
nerové z Eschenbachu je až drastický portrét staré, upraco-
vané, bídou soužené prosté ženy, jejíž city jsou tak hluboce 
schovány v jejím podvědomí, že je možno rozpoznat je jen na 
úplně malou chvíli,“ uvedla Eleonora Jeřábková z Moravské-
ho zemského muzea v knize, kterou vydalo Moravské zemské 
muzeum v roce 2014. 

„Když slavila sedmdesáté narozeniny v roce 1900, byla to 
v Rakousku taková sláva, že se to bralo téměř za národní svá-
tek,“ upozornil vedoucí odboru zahraničních věcí Magistrátu 
města Brna Mojmír Jeřábek.

Její odkaz platí i dnes
Proč žena tří století? Šlechtična Marie von Ebner Eschen-

bach se narodila v roce 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže. 
V roce 1911 byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu. 
Zemřela 12. března 1916. Žila a působila tedy ve dvou stole-
tích a v tom třetím – v naší současnosti – má čtenářům stále 
co říci. 

„Hledáme pravdu; nalézti ji však chceme jen tam, kde se 
nám to líbí,“ citovala Rudolfová jeden ze spisovatelčiných afo-
rismů, čímž poukázala na to, že byť slova pocházejí z devate-
náctého století, jsou platná i pro dnešní dobu. 

Jsou připraveny i komentované prohlídky v němčině 
a speciální pořady pro děti. „Připravujeme také celou řadu 
doprovodných produktů, abychom tuto dámu připomněli,“ 
upozornila Martina Medková Rudolfová. Jedním z nich je ta-
bulka hořké čokolády s podobiznou spisovatelky a její sest-
ry. Dále například sešitek, kde může návštěvník obdivovat 
její formu písma – Eschenbach využívala každého místečka 
na papíře. 

„Na státním zámku v Lysicích je v současné době jediná 
stálá expozice, která se věnuje Marii von Ebner-Eschenbach, 
proto k nám také jezdí turisté z německy hovořících oblastí,“ 
zmínila kastelánka. 

Další tematické, ale časově omezené výstavy se kona-
jí v Moravském zemském muzeu v Brně a na zámku Lešná. 
V minulosti se spisovatelce věnovali autoři dokumentárního 
filmu České televize s názvem Příběhy vyprávěné větru. 

Obávám se, že se naše století jednou bude nazývat sto-
letím prolhanosti. Ze všech nesnesitelností je nám nejvíce 
nesnesitelná pravda. Nenávidíme ji, pronásledujeme ji, na-
zýváme ji lží a je lhostejno, zda vychází z úst člověka nebo 
z knihy. Ba dokonce pravda uložená po staletí v příslovích je 
pro nás lží. Jak se do lesa volá, tak se ozývá; to přestalo již 
dávno býti pravdou… 

(zdroj: Moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Es-
chenbachu a Zdislavice, vydalo Moravské zemské muzeum 
2014) 

Aforismy Marie von Ebner Eschenbach
Jen to, co jsi dostal darem, je tvým skutečným majetkem.
Věřící, který nikdy nepochyboval, sotva obrátí na víru pochy-

bujícího.
Tomu, kdo nic nezná, nezbývá, než všemu věřit.
Právo silnějšího je největším bezprávím. 

Další výstavy na Moravě 
jsou v Brně a v Lešné
V Moravském zemském muzeu v Brně je k vidění putov-

ní výstava Marie Ebnerová z Eschenbachu – Deník moderní 
Evropanky. „V Moravském zemském archivu jsou uchovány 
originály deníku, který si spisovatelka vedla, od roku 1864 
do roku 1909. Vytvořili jsme výstavu na základě těchto de-
níků, která není zajímavá jen pro literáty, ale také třeba pro 
historiky, protože Eschenbach popisuje, co se děje v politice, 
ve společnosti. Na své si přijdou také ti, co se zajímají o poča-
sí a přírodu, protože spisovatelka denně popisuje, co se děje 
v přírodě, a nejenom v lidském světě,“ vysvětlila kurátorka 
Moravského zemského muzea Eleonora Jeřábková. Výstava se 
posléze přesune do Kroměříže a do Prahy. 

Odlišnou výstavu připravili na zámečku Lešná u Valašské-
ho Meziříčí. Hraběnku Eschenbach od malička ji fascinovaly 
hodinky, a jelikož nic nedělala napůl, rozhodla se vyučit se 
hodinářkou, aby porozuměla mechanismu a mohla si hodinky 
sama opravit. Během života shromáždila velmi cennou a ob-
sáhlou sbírku hodinek. Dle její závěti byla po spisovatelčině 
smrti prodána a polovina výtěžku byla využita na výstavbu 
školky ve Zdislavicích. V zámečku Lešná je výstava zaměřena 
na tuto oblast zájmu spisovatelky, aby se žena veřejnosti při-
blížila zase z jiného úhlu pohledu. „Byť se její sbírka kapes-
ních hodinek nedochovala, použili jsme tento její vášnivý ko-
níček sbírání hodin a hodinářské umění jako námět pro naši 
výstavu,“ upřesnila Alena Lysá, kastelánka zámku Lešná, kam 
se provdala sestra Eschenbach Friederika, kterou spisovatel-
ka velmi často navštěvovala. 

Dále se na různých místech pořádá celá řada přednášek 
o spisovatelce. Do oslav výročí Marie Ebner-Eschenbach se 
kromě uvedených zapojí řada dalších našich i zahraničních 
institucí a měst – Rakouské velvyslanectví, Ministerstvo kul-
tury ČR, Masarykova univerzita, Vídeňská univerzita, zámek 
Kroměříž, klášter Znojmo.

V kostce o Marii 
von Ebner-Eschenbach
Narodila se 13. září 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže. Jejími 

rodiči byli František, hrabě Dubský, a Marie, rozená svobodná 
paní z Vockelu. V roce 1848 se hraběnka Marie Dubská vdala 
za svého bratrance Mořice von Ebner-Eschenbach, s nímž se 
usadila v Louce u Znojma. Roku 1856 se natrvalo přestěhovali 
do Vídně. Hraběnka vždy v létě zajížděla ke svým příbuzným 
do Zdislavic a do Lysic. 

V osmadvaceti letech anonymně vydala satyru ve formě do-
pisů nazvanou Z Františkových Lázní a dále se soustředila na 
psaní dramat. Román Božena byl skvěle přijat nejen čtenáři, 
ale i kritiky. Následovaly prózy Hodinářka Lotka, Obecní dítě, 
Dvě komtesy atd. V roce 1901 získala čestný doktorát na Ví-
deňské univerzitě a o deset let později byla nominována na No-
belovu cenu za literaturu. Zemřela 12. března 1916. Pohřbena 
je v hrobce ve Zdislavicích společně se svým manželem. 

Státní zámek Lysice 
– sezóna 2016
Státní zámek Lysice připravil na následující sezónu boha-

tou nabídku různých doprovodných akcí včetně programů 
pro děti v rámci školních výletů. Návštěvnická sezóna bude 
zahájena 24. března a začne výstavou jarních a velikonočních 
aranžmá v prostorách zámku, kterou doplní předměty a fo-
tografie z cest šlechtických majitelů zámku v rámci výstavy 
s podtitulem „A panstvo se nám vrátilo z cest“. O Velikonoční 
neděli a také na Velikonoční pondělí od 10 do 16 hodin se 
mimořádně otevře skleník a oranžerie zámeckého zahradnic-
tví. 

U příležitosti Mezinárodního dne památek mohou dobro-
volníci přijít 17. dubna na zámek a pomoci bezplatnou dvou-
hodinovou prací na obnově památkového objektu. Pomocní-
ci budou mít možnost prohlídky zámku. Nebude chybět ani 
křest labutího přírůstku. O víkendu 11.-12. června se pak ote-
vřou zámecké zahrady i zahradnictví bez vstupného. 

„Mimo to budeme pokračovat s restaurováním. Rádi by-
chom dokončili obnovu fasád lysického zámku, v současné 
době už se začíná intenzivně pracovat na severní části. Po-
kračovat budeme i v restaurování interiéru a pustíme se do 
přípravy velkého projektu na revitalizaci a obnovu zámecké 
zahrady a zahradnictví,“ popsala Rudolfová. 

„Celá sezóna bude opřena o Marii Ebner-Eschenbach. Zá-
mek se nejlépe přiblíží tím, že se postaví na zajímavých osob-
nostech, které na zámku žily a jsou se zámkem spjati,“ podo-
tkla kastelánka. 

Kalendárium
24.3. Zahájení návštěvnické sezóny• 
24.3. – 28.3. Jaro na zámku s podtitulem „A panstvo se • 
nám vrátilo z cest“
24.3. – 31.10. Poklady z depozitářů• 
17.4. Mezinárodní den památek – Pojďte nám pomoci • 
s obnovou památky
27.5. Otevření interaktivní expozice Marie von Ebner-• 
Eschenbach: Žena tří století
4.6., 23.7. a 13.8. Speciální prohlídky zaměřené na ži-• 
vot a dílo spisovatelky
28.-29.5. Mezinárodní soutěž ve střelbě z luku• 
11.-12.6. Víkend otevřených zahrad
14.6. Koncert Škampova kvarteta• 
25.6. Divadelní představení Romeo a Julie (Divadelní • 
spolek Kašpar Praha)
26.6. Přijíždí král a císař – rytířský turnaj• 
6.-10.7. Japonské dny• 
3.8. Divadelní představení Loutna.cz• 
20.-26.8. III. Mezinárodní setkání naivních umělců• 
27.8. Hradozámecká noc• 
2.-4.9. Výstava jiřin• 
10.-11.9. Dny evropského kulturního dědictví• 
18.9. Svatební show• 
15.-16.10. Dýňobraní• 
26.-27.11. Advent na zámku, Andělé na zámku• 
25. a 31.12. Andělé na zámku, Vánoce na zámku• 

 Připravila Marie Hasoňová

Státní zámek Lysice.  Foto Michal ZábojStátní zámek Lysice.  Foto Michal Záboj



st eda 16. b ezna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 17. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 18. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Miloš Jane ek: Nemocnice by 
m la být výstavní sk íní m sta

BOSKOVICE

P edpokládám, že s chodem 
nemocnice jste si již seznámil, jak 
tedy hodnotíte sou asnou situaci 
v za ízení?

Jaké vidíte zápory nemocnice a 
jak je chcete napravit?

Vnímáte konkurenci mezi bos-
kovickou a blanenskou nemocni-
cí?

Jak byste si spolupráci p edsta-
voval?

Co se tý e poskytované pé e, má 
boskovická nemocnice všechno, 
co pot ebuje, nebo vidíte n jaké 
rezervy?

Jak vidíte personální zajišt ní 
nemocnice?

Minulé vedení cht lo docílit 
v tší spolupráci mezi odd leními 
nap íklad v rámci multioborové 
JIP, jak se na tuto otázku díváte 
vy?

P ed nedávnem byla zrušena 
pozice ekonomického nám stka, 
plánujete její obnovení?

Co vás eká v nejbližší dob ?

Jak hodnotíte spolupráci s m s-
tech jako z izovatelem nemocni-
ce?

Z jakého d vodu jste se ucházel 
o post jednatele?

Radim Hruška

sobota 19. b ezna
AKCE

Blansko – 

Dolní Lhota - 

Jedovnice – 

Letovice – 

T chov – 

Vanovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice ve 14.30 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 20. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice ve 14.30 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 
Velké Opatovice ve 14 hod. 

pond lí 21. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. 

úterý 22. b ezna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

LETOVICE

  Borek

Hudba pro radost a zdraví
OLEŠNICE

Vladimír Zahálka

Rybá i zahájili sezónu

Nemocnice Boskovice.  Foto Radim Hruška



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Dotazník vyplnilo necelé 
jedno procento Blanenských

V Mod icích vyhrál b žec 
Jan Kohut

BLANSKO

Marie Haso ová

Posilnil se 
alkoholem 
a za al pálit

BOSKOVICE

(hrr)

BOSKOVICE, BRNO

Z výsledk :

Ženy:

Úpln  vlevo s íslem 204 Ji í ípa, íslo 58 má Daniel Orálek, vít zný 
Jan Kohut b ží s íslem 127.  Foto Martin Šimunek

Lubomír Slezák

KUŽELKY
1. liga žen

19. kolo:

2. liga muž , sk. B
19. kolo: 

STOLNÍ TENIS
1. liga žen

21. kolo:

2. liga muž
21. kolo:

P EDKOLO M R JUNIOR .

FOTO ARCHIV

ŠACHY. 

FOTO ARCHIV GARDE LIPOVEC

Kuželká i bojují 
o postup

REGION

Boskovice - Židenice C 6:2 
(2367:2194). 

Moravská Slávia Brno G - Blansko 
C 6:2 (2543:2209). 

(les)

Galerie Jonáš 
p edstavuje 
ilustrace Vlasty 
Švejdové

BLANSKO

(mha), foto Marie Haso ová

Na gymnáziu se konal Salon
BOSKOVICE

T ída septima
 Více na www.zrcadlo.net

Lupi  se zbraní 
v ruce cht l 
peníze

KUNŠTÁT 

(moj)

Vlak usmrtil 
mladíka 
v Letovicích

LETOVICE

(hrr)



INZERCE, ZRAVODAJSTVÍ

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.ATOMO PROJEKT s.r.o.,
tel.: 516 412 635,

 hledá pro sv j provoz kovovýroby
v Bo itov  u erné Hory:

D lníka/obsluhu za ízení:

Provozního technika – údržbá e:
Požadujeme:

technické vzd lání
(stroja /chemik/elektriká ),

manuální zru nost, 

pište na: atomo@atomo.cz.

Koupím byt 2+1 (3+1).

Hledám ke koupi d m se zahradou.

Koupím domek na vesnici.

V

 Vzpomínají rodina a p átelé.

POCHOD.

FOTO PO ADATELÉ

BOSKOVICE

 Lenka Kone ná

Jak to letos dopadlo se Sv tovým 
dnem ledvin v Boskovicích?

 Foto Jaroslav Old ich

Velikono ní jarmark - Jedovnice 2016
sobota - 19. b ezna 2016

otev eno od 8 do 16.30 hod., KD Jedovnice



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

V sout ži o nejlépe opravenou 
památku jsou dva zástupci z regionu

REGION HRADEC KRÁLOVÉ - 

V ra Vencelová

Solidní rozjezd plavc  na eském 
poháru v Hradci Králové

Blanenští plavci.  Foto V ra Vencelová

Boskovi tí ochotníci stojí p ed 
další premiérou

Zapla  kávu básní 
v blanenském 
Ca iscu

BLANSKO

(mha)

Sv tový den
Downova 
syndromu

BLANSKO

(mha)

Fotbalové trávníky o víkendu 
znovu ožijí

REGION

18. kolo:

18. kolo:

(les)

Bé ku Boskovic 
úvod nevyšel

BRNO

Výsledky: 

(les)

Š

 Marie Haso ová, Michal Záboj

Kostel ve Sloup .  Foto JmK

BOSKOVICE

V listopadu minulého roku jste 
zvala naše tená e na „ istokrev-
nou detektivku“? Kam se pod la?

Pro  jste zvolili Blbce k ve e i, 
tedy hru, kterou jste hráli p ed de-
seti roky?

Na koho se diváci mohou t šit?

Jak moc se hra liší od p edchozí 
premiéry?

Koho byste na hru pozvala?

(les)



Z regionu 
sout ží dv  
památky

REGION

T TE NA STRAN  2

Boskovi tí 
hokejisté 
kon í

REGION 

 T TE NA STRAN  12

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 10     st eda 16. b ezna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Petra Jan  v Letovicích
              

LOUPIL SE ZBRANÍ
t te na str. 4

ROZHOVOR TÝDNE
t te na str. 5

NOVINKY ZE ZÁMKU
t te na str. 6 a 7

SPORT

Boskovi tí hokejisté kon í, do 
finále postupuje Velké Mezi í í

REGION

SK Minerva Boskovice - HHK 
Velké Mezi í í 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Boskovice:

Zápas Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

 Foto Petr Švancara

Velké Mezi í í - Boskovice 6:5 
(2:3, 0:1, 4:1).

Boskovice:

Lubomír Slezák

K   
ATLETIKA

KOPANÁ

KUŽELKY

ŠACHY

VOLEJBAL


