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vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora

ZAL. 1298

Město Blansko, Město Boskovice a Pivovar Černá Hora srdečně zvou na společensko-recesistickou akci

Zahájení turistické sezony 2016
v regionu Moravský kras a okolí

v neděli 3. dubna 2016
Setkání lidí s dobrou myslí aneb Komu to pálí, do Černé Hory valí!

Start z Blanska

Program na nádvoří pivovaru

Start z Boskovic
9 km
- start: 08:30 – 09:30 h, Zámek Blansko
- trasa: Doubravice n. Svit. – Obora – Bořitov – Černá Hora (3 h)
Odjezdy autobusu v 08:45, 09:15 a 09:45 h.

14 km
- start: 08:00 – 09:00 h, Zámek Blansko
- trasa:  Kuničky – Doubravice n. Svit. – Obora – Bořitov – Černá 

Hora (4 h)
Odjezdy autobusu v 08:15, 08:45 a 09:15 h.

20 km
- start: 07:30 – 08:30 h, Zámek Blansko
- trasa:  Ráječko – Kuničky – Doubravice n. Svit. – Obora – Boři-

tov – Černá Hora (5 h)
Odjezdy autobusu v 07:45, 08:15 a 08:45 h.

12:00–14:00 h – sčítání osob pro vytvoření rekordu
„Nejvíce lidí s dobrou myslí“ (tj. všichni, kteří mají
u sebe vysvědčení se samými jedničkami, členové
Mensy, držitelé patentu nebo ti, kteří mají u sebe
dobromysl/oregano) 

- v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak
-  doprovodný program – prezentace novinek v o�lasti

cest ovního ruchu na Blanensku a  Boskovicku

14:00 h  Slavnostní zahájení turistické sezony
16:00 h  rozvoz účastníků autobusy na vlakové

nádraží Rájec-Jestřebí

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

Odjezdy autobusu z Boskovic – parkoviště Zlatá růže
v 09:00 a 09:45 h

pěší trasy:
12 km

Lipůvka – směr Hořický hřbet – Bukovec – Je�le – Černá Hora

9 km
Milonice – směr Hořický hřbet – Je�le – Černá Hora 

cyklotrasa:
individuální start
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Nové zastávky 
v Blansku 
ochrání lidi

BLANSKO
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ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Klapa i v Blansku
     fotoreportáž na www.zrcadlo.net

OBCHVAT BOSKOVIC
t te na str. 2

ZLOD J PAM TNÍK
t te na str. 4

ZAHÁJENÍ SEZÓNY
t te na str. 5

SPORT

Boskovice d ely, ale nesta ilo to, 
Blansko doma porazilo Vrchovinu

K   

REGION 

Moravský Krumlov - Boskovice 
2:1 (1:0)

Boskovice:

FK Blansko - SFK Vrchovina 2:0 
(0:0)

 Foto Lubomír Slezák

 Foto Michal Záboj

Lubomír Slezák

ATLETIKA

KOPANÁ

KUŽELKY

ŠACHY



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Boskovice zadají vyhledávací studii, 
která ur í trasu obchvatu m sta

BOSKOVICE

Michal Záboj

BOSKOVICE 

Jarní cena m sta Boskovice

 Foto archiv

Jan Horák

VELIKONO NÍ TURNAJ. 

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Kuželká i 
Blanska body 
nep ivezli 

REGION

TJ Lokomotiva eská T ebová - 
KK Blansko 6:2 (3721:3516).

(les)

Sezónu na rozhledn  zahájili jarmarkem

VESELICE

 
(mha), foto Marie Haso ová

Blansko zateplilo budovu m stského ú adu 
na nám stí Republiky

BLANSKO

(moj), foto Michal Záboj



INZERCE

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.

Prodám 60 balík  

 Tel.: 776 178 163
Koupím pšenici, je men,

 Tel.: 723 830 686
Koupím palivové d evo.
 Tel.: 723 830 686
Koupím garáž – Blansko.
 Tel.: 723 830 686
Prodám krmnou epu,
 Tel.: 607 567 557
Prodám kombinovanou led-

ni ku

Tel.: 731 902 417
Sb ratel koupí 

tel.: 604 723 161

Koupím dobová hliníková kola 

Tel.: 724 950 167
Hledám soukrom

 Tel.: 604 412 296



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Cestující v Blansku bude chránit 
p t nových autobusových zastávek

Do ligy šachist  se asi 
nikomu nechce

BLANSKO

 Michal Záboj

REGION

TJ Znojmo - TJ Spartak Ada-
mov 4,5:3,5.

Lubomír Slezák

ŠIPKY
Extraliga

20. kolo: 

2. liga, sk. C
20. kolo:

3. liga, sk. C
20. kolo:

Blanensko bojuje o t etí místo
JIHLAVA, REGION

Jihlava – Blanensko 8:5 (3:2),

(les)

NAPOSLED. 
FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Stavba nové autobusové zastávky v Seifertov  ulici.  Foto Michal Záboj

Šedesátiletý 
zlod j vykradl 
n kolik chat

KRHOV

(moj)

ernohorská škola d stojn  
oslavila 80. výro í

ERNÁ HORA

Za zam stnance ZŠ erná Hora 
J. Kubelková

Foto Jitka Šmaterová



st eda 30. b ezna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

KINA
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 31. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 1. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 2. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Blansko, Boskovice a pivovar 
zahájí turistickou sezonu

Boskovice – 

Boskovice – 

Vanovice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14.30 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

ned le 3. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14.30 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

Velké Opatovice ve 14 hod. 

pond lí 4. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 5. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ERNÁ HORA

ve 
14:30 hodin

 Michal Záboj

 Foto archiv

POCHODY.

FOTO MICHAL ZÁBOJ

TURISTÉ.

FOTO FRANTIŠEK FIALA

Veselé Velikonoce

 Borek

 Vladimír Šev ík

Na Suchém vyráb li ozdoby 
a ov sili vají kovník
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Linka důvěry v Blansku je jedinou charitní krizovou linkou v ČR
BLANENSKO - Dvě služby Oblastní charity Blansko mají 

důležité zastoupení v rámci Diecézní charity Brno, a to Domá-
cí hospicová péče a Linka důvěry. Domácí hospicová péče je 
v Jihomoravském kraji na nejlepší úrovni a Linka důvěry má 
dokonce celorepublikové pokrytí. 

Zřizovatelem Diecézní charity Brno, jejíž historie sahá do 
roku 1921, je brněnská diecéze, která pokrývá kraj Jihomorav-
ský a část kraje Vysočina. Během komunistického režimu byla 
Charita zrušena a obnovena byla po roce 1992 brněnským bis-
kupem Vojtěchem Cikrlem. „Zaměstnáváme 1400 stálých pra-
covníků, spolupracujeme s 13 000 dobrovolníky. Rozpočet činí 
skoro půl miliardy korun. Provozujeme 130 sociálních služeb 
a další zdravotní a vzdělávací služby,“ říká ředitel Diecézní cha-
rity Brno Oldřich Haičman. 

Linku důvěry loni využilo
1 500 lidí

V rámci krizového řízení Diecézní charita Brno pověřuje 
Oblastní charitu Blansko. Ocitne-li se člověk v jakékoli nouzi, 
může na telefonu vyťukat číslo 516 410 668 nebo 737 234 078, 
na němž se dovolá pracovníkovi blanenské Charity, který je 
připraven mu pomoci rozhovorem či vysláním složek záchran-
ného systému. Linka důvěry je v současné době jedinou telefo-
nickou krizovou pomocí v rámci Charity ČR. Loni bylo zazna-
menáno 1500 hovorů lidí v nouzové situaci. 

„Koordinační roli v krizové pomoci při různých typech 
mimořádných událostí sehrává především naše krizová tele-
fonická linka, která je schopna zachytit situaci ihned v jejím 
zárodku. Pokud o ní lidé budou vědět, mohou nás kontaktovat 
a my jsme schopni ihned reagovat nabídkou návazných služeb 
a podpory,“ uvádí ředitelka blanenské Charity Jana Sedláková. 

Krize pak může znamenat bezprostřední ohrožení života, ale 
na linku také mohou volat například lidé, kteří pečují o umíra-
jící osobu a potřebují s někým probrat svoje problémy, nebo 
lidé v obtížných životních situacích, kdy řeší například vzta-
hové potíže. Pracovník na lince s nimi pohovoří, případně je 
odkáže na další vhodné sociální zařízení v jeho okolí. 

Hovory jsou anonymní 
a důvěrné

Službu mívá sociální pracovník, psycholog, právník, duchov-
ní. Volající člověk může zachovat anonymitu a hovory nejsou 
nahrávány. Ať už člověk volá z jakéhokoliv důvodu, samotný 
telefonát berou zaměstnanci jako volání o pomoc. 

„Za poslední měsíc se staly dva případy, kdy nám volali lidé 
se sebevražednými úmysly. V rozhovoru souhlasili s tím, že za 
nimi může někdo přijet. Díky propojenosti služeb s integro-
vaným záchranným systémem jsme mohli ihned vyslat přímo 
na místo pracovníky, kteří ho zklidnili tváří v tvář,“ vysvětluje 
vedoucí služby Miroslav Doležel s tím, že někteří lidé telefonují 
z domova ve fázi uvažování o sebevraždě, jiní volají již z teré-
nu, kdy jsou připraveni skoncovat se životem. 

Linka důvěry začala fungovat v roce 1997 v období rozsáh-
lých povodní. „Linka tedy začala působit v době, kdy jí bylo nej-
více potřeba, právě pro lidi, kteří se ocitli v nějaké bezvýchod-
né životní situaci,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich 
Haičman. Do loňského roku byla činnost krizové linky inan-
cována z Jihomoravského kraje. Od letošního roku přešla jako 
celorepublikový projekt pod Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. 

„Na základě nepřetržité pohotovosti jsme schopni přijmout 
kdykoliv volání, zvláště od hasičského záchranného sboru, a 
aktivovat ihned tým dvou až tří pracovníků, kteří vyjíždějí na 
místo události a poskytují tam psychosociální pomoc a dále 
třeba pomoc s ubytováním,“ objasňuje Doležel. 

Provozní doba Linky důvěry je každý všední den od 7 do 
22 hodin, ale i v noci je zachována pohotovost, aby byli pra-
covníci schopni reagovat na mimořádné situace. „V současné 
době probíhají jednání se snahou, aby služba byla nepřetržitá 
v celém svém rozsahu. Ale je to o penězích,“ podotýká Oldřich 
Haičman. 

Linku mohou využít i klienti
domácí hospicové péče

Krizová linka je jednou z podpůrných služeb pro klienty 
domácí hospicové péče, kteří se starají o blízkou umírající oso-
bu. Mohou se především někomu anonymně svěřit se svým 
trápením. Mnohdy pomůže vyplakat se. Sdílená starost přináší 
mnohem větší úlevu než prolévání slz do polštáře. 

Domácí hospicová péče je určena pro všechny obyvate-
le okresu Blansko nezávisle na věku, a to pro lidi, kteří jsou 
v poslední fázi nemoci a kteří chtějí co nejdéle zůstat v domá-
cím prostředí. „Nemusí to být jen onkologické onemocnění, 
může to být třeba konečné stádium roztroušené sklerózy či 
jiné nemoci, která už nemá žádnou další léčbu,“ vysvětluje 
vedoucí služby Radka Kuncová. Zdravotníci v té době již neléčí 
samotnou nemoc pacienta, ale zmírňují bolest a další vedlejší 
projevy nemoci. 

„V roce 1999 jsme otevřeli hospic v Rajhradě u Brna, který 
je největším hospicem v České republice, protože má padesát 
lůžek. Činností hospice je pomáhat nevyléčitelně nemocným a 
zajistit jim kvalitu života až do konce. Když jsme otvírali hos-
pic, tak jsem si říkal, že je o umírající lidi postaráno, nicméně 
po určité době jsme si uvědomili, že je potřeba umožnit lidem i 
umírání v domácím prostředí,“ říká Oldřich Haičman. 

Domácí hospicová péče má tedy za úkol veškerou péči zajis-
tit u klienta doma. „Před několika lety jsme se začali myšlen-
kou domácí hospicové péče zabývat. Oblastní charita Blansko 
je nyní v rozvoji této služby nejdále. Je navázána na činnost 
praktických lékařů, má odborné paliativní lékaře,“ poukazuje 
na kvalitu služby Haičman. 

Bolestí nikdo netrpí
Pracovníci domácí hospicové péče pomohou ke kvalitnímu 

prožití posledních dnů každý rok pětadvaceti až třiceti klien-
tům, přičemž průměrná doba péče u jednoho klienta je zhruba 
dva měsíce. „Někdy se však stane, že je to jen pár dnů. To když 
se třeba rodina rozhodne až na poslední chvíli odvézt si pří-
buzného z nemocnice domů,“ podotýká Kuncová. 

Průměrný věk klientů je padesát let, výjimkou však nejsou 
ani rodiče malých dětí. Podle Kuncové je bolest nejlépe zvla-
datelným syndromem. „V dnešní době bolestí nemusí nikdo 
trpět. Na trhu je velké množství léků v různých formách,“ upo-
zorňuje sociální pracovnice. Největším problémem je úzkost a 
smutek pramenící z nevyřešených vztahů, nebo jen ze samot-
ného konce života.

Pracovníci domácí hospicové péče jsou rodinám psycholo-
gickou podporou a spolupracují s dalšími orgány, například 
se sociálními a právními službami, se školstvím či s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí. „Jsme rádi, že tady existuje práv-
ní poradna, která reaguje na rychlé dotazy, co se dá ještě zaří-
dit v tom krátkém úseku života,“ upozorňuje Radka Kuncová. 

Služba je zdarma
Zdravotní sestra může klienta navštěvovat tak často, jak je 

to nutné. Pokud to jeho stav vyžaduje, může k němu chodit tře-
ba každé dvě hodiny. Na telefonu je lékařka dvacet čtyři hodin 
denně a klienti mohou zavolat třeba o půlnoci. 

Stav nemocného se může změnit během pár dní. Najednou 
je odkázaný i na podání pití a veškerý jeho život se odehrává 
na lůžku. „Klient neplatí nic, zdravotní úkony, jako jsou injek-
ce, odběry, převazy, aplikace infuzí – to vše hradí zdravotní 
pojišťovna,“ říká vedoucí služby. Další úkony, jako například 
návštěva lékařky, jsou hrazeny ze zdrojů organizace. Klient 
si platí pouze zapůjčení pomůcek. Zdarma mohou také využít 
služeb psychologa a pastoračního asistenta.

Vedení nemocnice zvažuje zřízení paliativní ambulance, kte-
rá umožní to, že lékařka bude moci předepsat léčivé přípravky, 

nezávisle na praktickém lékaři klienta. Celý systém by to velmi 
usnadnilo. 

Osudy klientů jsou různé
Počet klientů domácí hospicové péče vzrůstá, zejména díky 

inanční podpoře Jihomoravského kraje. „Za loňský rok jsme 
doprovodili třicet čtyři klientů a od začátku letošního roku 
již třináct lidí,“ říká vedoucí charitní domácí hospicové péče 
Radka Kuncová. Příběhy lidí jsou různé, vždy je to náročné 
pro umírajícího člověka, jeho nejbližší okolí i pro pečovatel-
ky. 

„Ale ne vždy jsou konce negativní a laděny do strachu,“ upo-
zorňuje Kuncová a vzpomíná na případ osmdesátiletého kli-
enta, jenž onemocněl leukémií. „Pán se rozhodl, že už nebude 
podstupovat další léčbu, která by jeho život prodloužila jen o 
pár dní.“ Ukončil tedy pobyt v nemocnici, přestože jej lékaři 
upozornili, že bez terapie během pár dní zemře. 

A skutečně. „Měli jsme jej v péči pouhé čtyři dny. Přesto 
ta krátká doba stačila k tomu, aby to rodina přijala,“ podo-
týká sociální pracovnice. Intenzivní prožití zbývajícího času 
v semknuté rodině je mnohdy maximum, co si člověk může 
přát a co může dostat díky službě domácí hospicové péče. 

Problémy se vyskytují především systémové. Umírající člo-
věk má strach zejména z bolesti, nedůstojného prostředí a 
ze zdravotních komplikací. Bolestí však dnes již nikdo trpět 
nemusí, na trhu je dostatek léčiv, které si s ní poradí. Ovšem 
základní potíž tkví v tom, že lékař v nemocnici nemůže pře-
depsat léky pacientovi domů. To musí udělat jeho obvod-
ní lékař, který se mnohdy nachází jinde než v místě pobytu 
nemocného. 

„V případě tohoto klienta jsme byli příjemně překvapeni 
přístupem jeho obvodní lékařky, což je však spíše výjimkou. 
Ač byla v Brně, napsala recept a zařídila také okamžité vydání 

léku proti bolesti, na který se obvykle čeká až do druhého 
dne. Díky tomu jsme klienta hned navštívili u něj doma a naše 
spolupracující lékařka již mohla nastavit správné dávkování 
morfinu,“ popisuje žena složitosti systému, které by mohlo 
vyřešit zřízení paliativní ambulance. 

Do opatrování pacienta se zapojila manželka, dcera i vnuč-
ka. Muž věděl, že šel domů zemřít, byl s tím smířen a dokon-
ce i vtipkoval. „Dědeček odešel poklidně ve spánku,“ dodává 
Kuncová. 

Komplikovanějším případem bylo onkologické onemocně-
ní mladé ženy, jež měla dceru, která se chystala do první třídy. 
Žena žila ve společné domácnosti ještě s dospívajícím synem 
a babičkou. „Na rodinu se v krátké době sesypalo víc neštěstí 
najednou. Dva roky předtím holčičce zemřel náhle tatínek a 
nyní měla přijít i o maminku,“ vzpomíná vedoucí služby. 

Péče byla náročná psychicky i fyzicky, jelikož metastázy 
zasáhly páteř a žena ke konci již jen ležela. Ale přesto bylo 
dobré, že se i z lůžka mohla účastnit výchovy dcery a chodu 
domácnosti. Zaměstnanci domácí hospicové péče tedy kro-
mě zajištění zdravotnických služeb například fungovali také 
jako prostředník mezi rodinou a školou. „Šli jsme do školy a 
informovali učitelku o situaci malé prvňačky, aby to nemuse-
la vysvětlovat rodina. Upozornili jsme ji, že maminka nikdy 
nepřijde na rodičovskou schůzku, ale bude chodit babička 
nebo starší bratr, tak aby se tomu ve škole nedivili,“ nastiňuje 
sociální pracovnice další příklad činnosti spojené se službou 
domácí hospicové péče. Pečovatelky zajišťovaly také dopro-
vod holčičky do školy a do kroužků, jelikož babička musela 
být neustále u nemocné dcery. 

„Báli jsme se, aby po úmrtí klientky nebyla její dcerka zaba-
vena do Klokánku. Tenkrát to naštěstí dobře dopadlo, babička 
si zažádala o svěření do péče a komplikace nenastaly, což dnes 
ovšem není samozřejmostí,“ poukazuje na složitost právního 
systému Radka Kuncová.  Připravila Marie Hasoňová



st eda 30. b ezna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

KINA
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 31. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 1. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 2. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Blansko, Boskovice a pivovar 
zahájí turistickou sezonu

Boskovice – 

Boskovice – 

Vanovice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14.30 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

ned le 3. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14.30 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

Velké Opatovice ve 14 hod. 

pond lí 4. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 5. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ERNÁ HORA

ve 
14:30 hodin

 Michal Záboj

 Foto archiv

POCHODY.

FOTO MICHAL ZÁBOJ

TURISTÉ.

FOTO FRANTIŠEK FIALA

Veselé Velikonoce

 Borek

 Vladimír Šev ík

Na Suchém vyráb li ozdoby 
a ov sili vají kovník



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Cestující v Blansku bude chránit 
p t nových autobusových zastávek

Do ligy šachist  se asi 
nikomu nechce

BLANSKO

 Michal Záboj

REGION

TJ Znojmo - TJ Spartak Ada-
mov 4,5:3,5.

Lubomír Slezák

ŠIPKY
Extraliga

20. kolo: 

2. liga, sk. C
20. kolo:

3. liga, sk. C
20. kolo:

Blanensko bojuje o t etí místo
JIHLAVA, REGION

Jihlava – Blanensko 8:5 (3:2),

(les)

NAPOSLED. 
FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Stavba nové autobusové zastávky v Seifertov  ulici.  Foto Michal Záboj

Šedesátiletý 
zlod j vykradl 
n kolik chat

KRHOV

(moj)

ernohorská škola d stojn  
oslavila 80. výro í

ERNÁ HORA

Za zam stnance ZŠ erná Hora 
J. Kubelková

Foto Jitka Šmaterová



INZERCE

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.

Prodám 60 balík  

 Tel.: 776 178 163
Koupím pšenici, je men,

 Tel.: 723 830 686
Koupím palivové d evo.
 Tel.: 723 830 686
Koupím garáž – Blansko.
 Tel.: 723 830 686
Prodám krmnou epu,
 Tel.: 607 567 557
Prodám kombinovanou led-

ni ku

Tel.: 731 902 417
Sb ratel koupí 

tel.: 604 723 161

Koupím dobová hliníková kola 

Tel.: 724 950 167
Hledám soukrom

 Tel.: 604 412 296



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Boskovice zadají vyhledávací studii, 
která ur í trasu obchvatu m sta

BOSKOVICE

Michal Záboj

BOSKOVICE 

Jarní cena m sta Boskovice

 Foto archiv

Jan Horák

VELIKONO NÍ TURNAJ. 

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Kuželká i 
Blanska body 
nep ivezli 

REGION

TJ Lokomotiva eská T ebová - 
KK Blansko 6:2 (3721:3516).

(les)

Sezónu na rozhledn  zahájili jarmarkem

VESELICE

 
(mha), foto Marie Haso ová

Blansko zateplilo budovu m stského ú adu 
na nám stí Republiky

BLANSKO

(moj), foto Michal Záboj



www.�lansko.cz www.pivovarcernahora.czwww.boskovice.czwww.�lanensko.cz  www.regionboskovicko.cz

vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora

ZAL. 1298

Město Blansko, Město Boskovice a Pivovar Černá Hora srdečně zvou na společensko-recesistickou akci

Zahájení turistické sezony 2016
v regionu Moravský kras a okolí

v neděli 3. dubna 2016
Setkání lidí s dobrou myslí aneb Komu to pálí, do Černé Hory valí!

Start z Blanska

Program na nádvoří pivovaru

Start z Boskovic
9 km
- start: 08:30 – 09:30 h, Zámek Blansko
- trasa: Doubravice n. Svit. – Obora – Bořitov – Černá Hora (3 h)
Odjezdy autobusu v 08:45, 09:15 a 09:45 h.

14 km
- start: 08:00 – 09:00 h, Zámek Blansko
- trasa:  Kuničky – Doubravice n. Svit. – Obora – Bořitov – Černá 

Hora (4 h)
Odjezdy autobusu v 08:15, 08:45 a 09:15 h.

20 km
- start: 07:30 – 08:30 h, Zámek Blansko
- trasa:  Ráječko – Kuničky – Doubravice n. Svit. – Obora – Boři-

tov – Černá Hora (5 h)
Odjezdy autobusu v 07:45, 08:15 a 08:45 h.

12:00–14:00 h – sčítání osob pro vytvoření rekordu
„Nejvíce lidí s dobrou myslí“ (tj. všichni, kteří mají
u sebe vysvědčení se samými jedničkami, členové
Mensy, držitelé patentu nebo ti, kteří mají u sebe
dobromysl/oregano) 

- v průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak
-  doprovodný program – prezentace novinek v o�lasti

cest ovního ruchu na Blanensku a  Boskovicku

14:00 h  Slavnostní zahájení turistické sezony
16:00 h  rozvoz účastníků autobusy na vlakové

nádraží Rájec-Jestřebí

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

Odjezdy autobusu z Boskovic – parkoviště Zlatá růže
v 09:00 a 09:45 h

pěší trasy:
12 km

Lipůvka – směr Hořický hřbet – Bukovec – Je�le – Černá Hora

9 km
Milonice – směr Hořický hřbet – Je�le – Černá Hora 

cyklotrasa:
individuální start

www.�lansko.cz www.pivovarcernahora.czwww.boskovice.czwww.�lanensko.cz  www.regionboskovicko.cz

Nové zastávky 
v Blansku 
ochrání lidi

BLANSKO

T TE NA STRAN  4

Za al 
fotbalový 
krajský p ebor

REGION

 T TE NA STRAN  12

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 12     st eda 30. b ezna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Klapa i v Blansku
     fotoreportáž na www.zrcadlo.net

OBCHVAT BOSKOVIC
t te na str. 2

ZLOD J PAM TNÍK
t te na str. 4

ZAHÁJENÍ SEZÓNY
t te na str. 5

SPORT

Boskovice d ely, ale nesta ilo to, 
Blansko doma porazilo Vrchovinu

K   

REGION 

Moravský Krumlov - Boskovice 
2:1 (1:0)

Boskovice:

FK Blansko - SFK Vrchovina 2:0 
(0:0)

 Foto Lubomír Slezák

 Foto Michal Záboj

Lubomír Slezák

ATLETIKA

KOPANÁ

KUŽELKY

ŠACHY


