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T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

PREMIÉRA DIVADLA
t te na str. 2

SMLOUVA NA SEX
t te na str. 4

ZM NY PARKOVÁNÍ
t te na str. 5

 Foto Marie Haso ová

idi  autobusu 
je podle soudu 
nevinný

BLANSKO - 

 T TE NA STRAN  3

Karlovy hra ky 
natá ejí 
videoklip

BOSKOVICE

T TE NA STRAN  4

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr 
užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, 
popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí. 
Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné  
jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc? 
Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu Golf: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

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



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Kotvrdovi tí ochotníci zvou 
na Strašidlo cantervillské

T i body bralo Ráje ko, 
Boskovice uhrály remízu

KOTVRDOVICE - 

 Foto archiv Divadlo srdcem

Vzal i m d ný 
odpad

BOSKOVICE

(moj)

Našel jen 
pokladni ku

LAŽANY

(hrr)

Zlod ji pomohl 
žeb ík

BLANSKO

(moj)

 Martin Jelínek

REGION 

MSFL
18. kolo: Uni ov - Blansko 1:0 

(0:0).
Blansko: 

Další zápasy:

Krajský p ebor
16. kolo: Boskovice - Lanžhot 2:2 

(2:1).
Boskovice: 

Novosedly - Ráje ko 0:4 (0:2), 
38. Jar šek, 40. Mi ko, 76. Keprt 
D., 89. Sehnal.

Ráje ko:

Další zápasy:

I.A t ída

Hrušo-
vany nad Jevišovkou - Kunštát 1:0

I.B t ída
erná Hora - Slovan Brno 0:4, 

Babice - Lipo-
vec 0:2, Start Brno - Jedovnice 4:0,

Rájec-Jest ebí - Rudice 2:1, 
Vilémovice - ebín 0:3.

Lubomír Slezák

Starší dorost Boskovic p ivítal Ž ár.  Lubomír Slezák

Uspo ádají Mandolínový festival
BOSKOVICE

Program:

(hrr)

ÚJEZD U BOSKOVIC

(moj)

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ P EBOR
1. 4., 11:30 h 

15:30 h
2. 4., 15:30 

h 

III. T ÍDA
2. 4., 15:30 h

Kam za sportem
ATLETIKA

BASEBALL
1. 4., 19 h

KOPANÁ
1. 4., 15:30 h

2. 4., 15:30 h

KUŽELKY
31. 3., 17 h

31. 3., 18 h

Hrdli ka 
a Stan k zatím 
neprohráli

SVITÁVKA

Výsledky:

(les)

Turisté vyjdou 
Za sn ženkou 
do krasu

BLANSKO

(moj)

V Újezdu už nemusí pro vodu k cistern



ZPRAVODAJSTVÍINZERCE

ádková inzerce
Prodám MINERVA Bobbin 

Tel.: 602 841 467
Student MFF UK nabízí dou ování 

Tel.: 775 438 990
Koupím menší rodinný domek 

Tel.: 704 206 073
Prodám rohovou seda ku 

Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.
Prodám t idve ovou šatní sk í , 

Tel.: 606 931 825, volat 
po 16. hod.

Prodám konferen ní stolek, 

Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.

Prodám ty dílnou obývací st nu, 

Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.
Prodám manželskou postel 

Tel.: 606 931 825, volat 
po 16. hod.

Prodám lisované 
 Tel.: 776 178 163

Prodám podsklepenou zahadní 
chatku 

 Tel.: 737 144 112
Prodám malý plynový

Tel.: 702 808 449

Nápl  práce: 
Montáž sou ástek pro automobilový 
pr mysl. Práce je vhodná p edevším pro 
ženy
 
Požadujeme: 
Manuální zru nost, zodpov dný p ístup.
 
Nabízíme: 
Fyzicky nenáro ná manuální práce na HPP, 
dvousm nný provoz - 8 hodinové sm ny, 
tvrtletní a ro ní odm ny, p íplatky za 

sm ny, závodní stravování.

 
Martina Nováková 

+420 606 066 655
mnovakova@kampos.cz

www.kampos.cz

OD
ROKU
1998

Hledáme kandidáty na pozici
OPERÁTOR/KA VÝROBY

KAMPOS, s.r.o. 
LED SVÍTIDLA | LOGISTICKÉ CENTRUM 
OBALOVÉ MATERIÁLY | MONTÁŽ KONEKTOR
KABELOVÉ SVAZKY | PODSEDÁKY SITCARD

idi e, který vjel na p ejezd na 
ervenou, zprostil soud obžaloby

BLANSKO

Radim Hruška

Josef Žubor u soudu (vpravo).  Foto Radim Hruška

Právník na penzi m l smlouvu na sex, 
trestného inu se ale nedopustil

BLANSKO

 (hrr)

Chodník na frekventované boskovické ulici 
17. listopadu dostane nový povrch

BOSKOVICE

(moj), foto Michal Záboj



ZPRAVODAJSTVÍ

Kapela Karlovy hra ky se pustily do 
natá ení klipu pro Boskovické b hy

SPORT

BOSKOVICE - 

Karlovy hra ky chystají novin-
ku, m žete ji p iblížit? 

Co vás vedlo k nato ení klipu? 

O em klip bude? 

M žete odhalit alespo  ást tex-
tu písni ky? 

Je to první klip kapely? A co vaše muzikantské obsazení 
ve videoklipu? Bude stejné jako 
vždy?

Kdo je autorem písn ?

Jak tedy vzniká nahrávka a video 
písn  Za holkama?

Co p ipravujete do budoucna pro 
své fanoušky a kde vás m žeme 
slyšet?

Kdy a kde? 

Radim Hruška

V Boskovicích medaile, 
v Olomouci osobáky

ŠIPKY
Extraliga - 20. kolo:

2. liga C - 18. kolo:

3. liga C - 22. kolo:

3. liga D - 22. kolo:

BLANSKO 

Text a foto V ra Vencelová

Blanensko rozst ílelo pátý Most
PRAHA 

Blanensko - Most 7:2 (1:1), 10. 
Pad ra, 21. Bedná , 43. Pre , 45. 
Bedná , 47. a 53. Minx, 60. Martí-
nek - 2. Macko, 58. Polák.

(les)

Karlovy hra ky na nahrávání.  Foto Karlovy hra ky

V krajském kole sout že Zlatý erb usp ly 
webové stránky Šebetova, Sloupu a Boskovic

REGION

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍSERVIS, SPORT

úterý 28. b ezna

AKCE
Blansko – 

Boskovice – 

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

st eda 29. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 30. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 31. b ezna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

kalendá  akcí Na parkovišti pod blanenskou 
nemocnicí se za alo platit

BLANSKO

Michal Záboj

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 1. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Lipovec – 

Lysice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 2. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

erná Hora – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Charitativní p ehlídka pom že d tem v Mongolsku
BLANSKO

(mha)

Boskovice ve 14 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 3. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Foto Moravec Team

Foto Michal Záboj Foto Jaroslav Old ich

T i otázky pro Ladislava ížka, 
p edsedu hokejového Sportovního klubu Minerva Boskovice

Jak hodnotíte uplynulou hokejovou sezónu 
2016/2017?

Pro  jste tedy nešli do baráže o druhou 
ligu?

Budete obhajovat v sezón  2017/2018 mistrovský titul?

(les)



Místní akční skupina (MAS) 
Moravský kras je spolek, který 
se zabývá rozvojem regionu 
a realizuje řadu projektů 
zacílených na různé oblasti 
společenského života. Jedním 
z nich je projekt Místní akční 
plán vzdělávání (MAP), jehož 
cílem je nastartovat proces 
komunitního plánování v ob-
lasti školství na Blanensku. 

Prvním nezbytným krokem 
je zmapování již existujících 
a plánovaných vzděláva-
cích a volnočasových aktivit 
na území ORP Blansko. Výstu-
pem bude akční plán vzdělá-

vání na školní rok 2017/2018 
s výhledem do roku 2023. 
Na jeho základě by měla 
proběhnout podpora vybra-
ných činností, zejména těch, 
u kterých se objeví styčné 
body s aktivitami dalších or-
ganizací. 

Nedílnou součástí Místního 
akčního plánu vzdělávání 
je i regionální plán investic 
vzdělávacích a volnočasových 
organizací. Realizátoři MAP 
upozorňují, že pro podporu 
z dotačního programu IROP 
je zapotřebí, aby byl inves-
tiční záměr v tomto plánu 
investic zanesen. Jde o službu 
zdarma, samotné zařazení 
investice do plánu je nezá-
vazné a nepřináší povinnost 
investici realizovat.

registracemasmk@seznam.cz, 
www.vzdelavaniblanensko.cz

MAS Moravský kras připravuje akční 
plán vzdělávání blanenského regionu MAS Moravský kras z. s. 

nositel projektu MAP - místní ak ní plán rozvoje vzd lávání pro území 
ORP Blansko, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000305

INFORMUJE
základní a mate ské školy 

a nestátní neziskové organizace

Z prost edk  EU v rámci programu IROP, nebo 
v rámci realizace strategie MAS Moravský kras, 

mohou ZŠ, MŠ a NNO žádat o podporu investi ních 
projekt  zam ených na rozvoj t chto kompetencí:

- práce v digitálních technologiích
- komunikace v cizích jazycích
- technické a emeslné obory

- p írodní v dy

Podmínkou poskytnutí podpory je zanesení 
investi ního zám ru ve Strategickém rámci MAP.

V p ípad  zájmu nás kontaktujte emailem: 
registracemasmk@seznam.cz

nebo telefonicky na ísle 733 370 300 do 4. 4. 2017
další informace na www.vzdelavaniblanensko.cz

Malá výstava Titanic 
105 let od nejznám jší námo ní 

katastrofy 

 
V rámci výstavy prob hne mini 
ukázka historických kostým  

 
Kdy: 14. – 16. dubna 2017 od 10 hod. – 17. hod. 
Kde: sál kulturního domu Šebetov 
Vstupné: dobrovolné, které bude v nováno Emi ce Zouharové ze 
Šebetova 

Zahájení turistické sezony 2017
v regionu Moravský kras a okolí

v ne li 2  u na 2017
a vav ínech nes í e  ro nové si cho í e

Start z Blanska

rogra  na ná vo í ivovaru

Start z Boskovic

Trasy
-
-

-
-

-

-

- -
„ “

-
- -

-

T   sc o a kol a i t a

Turistické trasy

Cyklotrasa

lanskocz oskovicecz lanenskocz  ivovarcernahora cz region oskovickocz

Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

 

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

+420 720 987 564    |    www.nemocvicna.cz    |    Smetanova 8, Blansko 678 01 

TRX TabataFIT Dance

CORE 
trénink

F nk n
trénink

o en a n  
c i en

ic o
a o a

r o
trénink

Power
Yoga
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ZPRAVODAJSTVÍSERVIS, SPORT

úterý 28. b ezna

AKCE
Blansko – 

Boskovice – 

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

st eda 29. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 30. b ezna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 31. b ezna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

kalendá  akcí Na parkovišti pod blanenskou 
nemocnicí se za alo platit

BLANSKO

Michal Záboj

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 1. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Lipovec – 

Lysice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 2. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

erná Hora – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Charitativní p ehlídka pom že d tem v Mongolsku
BLANSKO

(mha)

Boskovice ve 14 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 3. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Foto Moravec Team

Foto Michal Záboj Foto Jaroslav Old ich

T i otázky pro Ladislava ížka, 
p edsedu hokejového Sportovního klubu Minerva Boskovice

Jak hodnotíte uplynulou hokejovou sezónu 
2016/2017?

Pro  jste tedy nešli do baráže o druhou 
ligu?

Budete obhajovat v sezón  2017/2018 mistrovský titul?

(les)



ZPRAVODAJSTVÍ

Kapela Karlovy hra ky se pustily do 
natá ení klipu pro Boskovické b hy

SPORT
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Jak tedy vzniká nahrávka a video 
písn  Za holkama?

Co p ipravujete do budoucna pro 
své fanoušky a kde vás m žeme 
slyšet?

Kdy a kde? 

Radim Hruška

V Boskovicích medaile, 
v Olomouci osobáky

ŠIPKY
Extraliga - 20. kolo:

2. liga C - 18. kolo:

3. liga C - 22. kolo:

3. liga D - 22. kolo:

BLANSKO 

Text a foto V ra Vencelová

Blanensko rozst ílelo pátý Most
PRAHA 

Blanensko - Most 7:2 (1:1), 10. 
Pad ra, 21. Bedná , 43. Pre , 45. 
Bedná , 47. a 53. Minx, 60. Martí-
nek - 2. Macko, 58. Polák.

(les)

Karlovy hra ky na nahrávání.  Foto Karlovy hra ky

V krajském kole sout že Zlatý erb usp ly 
webové stránky Šebetova, Sloupu a Boskovic

REGION

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍINZERCE

ádková inzerce
Prodám MINERVA Bobbin 

Tel.: 602 841 467
Student MFF UK nabízí dou ování 

Tel.: 775 438 990
Koupím menší rodinný domek 

Tel.: 704 206 073
Prodám rohovou seda ku 

Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.
Prodám t idve ovou šatní sk í , 

Tel.: 606 931 825, volat 
po 16. hod.

Prodám konferen ní stolek, 

Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.

Prodám ty dílnou obývací st nu, 

Tel.: 606 931 825, volat po 16. hod.
Prodám manželskou postel 

Tel.: 606 931 825, volat 
po 16. hod.

Prodám lisované 
 Tel.: 776 178 163

Prodám podsklepenou zahadní 
chatku 

 Tel.: 737 144 112
Prodám malý plynový

Tel.: 702 808 449

Nápl  práce: 
Montáž sou ástek pro automobilový 
pr mysl. Práce je vhodná p edevším pro 
ženy
 
Požadujeme: 
Manuální zru nost, zodpov dný p ístup.
 
Nabízíme: 
Fyzicky nenáro ná manuální práce na HPP, 
dvousm nný provoz - 8 hodinové sm ny, 
tvrtletní a ro ní odm ny, p íplatky za 

sm ny, závodní stravování.

 
Martina Nováková 

+420 606 066 655
mnovakova@kampos.cz

www.kampos.cz

OD
ROKU
1998

Hledáme kandidáty na pozici
OPERÁTOR/KA VÝROBY

KAMPOS, s.r.o. 
LED SVÍTIDLA | LOGISTICKÉ CENTRUM 
OBALOVÉ MATERIÁLY | MONTÁŽ KONEKTOR
KABELOVÉ SVAZKY | PODSEDÁKY SITCARD

idi e, který vjel na p ejezd na 
ervenou, zprostil soud obžaloby

BLANSKO

Radim Hruška

Josef Žubor u soudu (vpravo).  Foto Radim Hruška

Právník na penzi m l smlouvu na sex, 
trestného inu se ale nedopustil

BLANSKO

 (hrr)

Chodník na frekventované boskovické ulici 
17. listopadu dostane nový povrch

BOSKOVICE

(moj), foto Michal Záboj



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Kotvrdovi tí ochotníci zvou 
na Strašidlo cantervillské

T i body bralo Ráje ko, 
Boskovice uhrály remízu

KOTVRDOVICE - 

 Foto archiv Divadlo srdcem

Vzal i m d ný 
odpad

BOSKOVICE

(moj)

Našel jen 
pokladni ku

LAŽANY

(hrr)

Zlod ji pomohl 
žeb ík

BLANSKO

(moj)

 Martin Jelínek

REGION 

MSFL
18. kolo: Uni ov - Blansko 1:0 

(0:0).
Blansko: 

Další zápasy:

Krajský p ebor
16. kolo: Boskovice - Lanžhot 2:2 

(2:1).
Boskovice: 

Novosedly - Ráje ko 0:4 (0:2), 
38. Jar šek, 40. Mi ko, 76. Keprt 
D., 89. Sehnal.

Ráje ko:

Další zápasy:

I.A t ída

Hrušo-
vany nad Jevišovkou - Kunštát 1:0

I.B t ída
erná Hora - Slovan Brno 0:4, 

Babice - Lipo-
vec 0:2, Start Brno - Jedovnice 4:0,

Rájec-Jest ebí - Rudice 2:1, 
Vilémovice - ebín 0:3.

Lubomír Slezák

Starší dorost Boskovic p ivítal Ž ár.  Lubomír Slezák

Uspo ádají Mandolínový festival
BOSKOVICE

Program:

(hrr)

ÚJEZD U BOSKOVIC

(moj)

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ P EBOR
1. 4., 11:30 h 

15:30 h
2. 4., 15:30 

h 

III. T ÍDA
2. 4., 15:30 h

Kam za sportem
ATLETIKA

BASEBALL
1. 4., 19 h

KOPANÁ
1. 4., 15:30 h

2. 4., 15:30 h

KUŽELKY
31. 3., 17 h

31. 3., 18 h

Hrdli ka 
a Stan k zatím 
neprohráli

SVITÁVKA

Výsledky:

(les)

Turisté vyjdou 
Za sn ženkou 
do krasu

BLANSKO

(moj)

V Újezdu už nemusí pro vodu k cistern



Amundsen Cup 2017
                                                                   Více na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 11     íslo 12     úterý 28. b ezna 2017    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

PREMIÉRA DIVADLA
t te na str. 2

SMLOUVA NA SEX
t te na str. 4

ZM NY PARKOVÁNÍ
t te na str. 5

 Foto Marie Haso ová

idi  autobusu 
je podle soudu 
nevinný

BLANSKO - 

 T TE NA STRAN  3

Karlovy hra ky 
natá ejí 
videoklip

BOSKOVICE

T TE NA STRAN  4

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr 
užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, 
popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí. 
Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné  
jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc? 
Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu Golf: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

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


