
Halu nahradí 
vzd lávací 
centrum

BOSKOVICE

T TE NA STRAN  3

Místo Dukly 
cht jí stálé 
divadlo

BLANSKO

 T TE NA STRAN  4

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 14     st eda 13. dubna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Závody ko árk
fotoreportáž na www.zrcadlo.net

NOVÁ REZONANCE
t te na str. 2

VRAŽDA VE SVITÁVCE
t te na str. 3

VÍT ZSTVÍ PRO SLOUP
t te na str. 5

SPORT

P es deštivé po así bylo o víkendu 
na fotbalových trávnících živo

REGION

Divize: Blansko - Kozlovice 2:0 
(0:0). Blansko: 

 Pokra ování na str. 11 Zápas Boskovic. Foto Lubomír Slezák

 Foto Marie Haso ová

Boskovické b hy – novinky, sout že 
– jsme vám blíže!

BOSKOVICE

Startovní íslo se jménem

Štafetový b h

Týmový b h žen

Sout že

Jsme vám blíž!

Akce NEWLINE 10 % + 10 %!

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Nemocnice Blansko po ídí 
magnetickou rezonanci

BLANSKO

Michal Záboj

Úsp chy mladých plavc  
v Brn  a Prost jov

P es deštivé 
po así bylo 
o víkendu na 
fotbalových 
trávnících živo

Pokra ování ze str. 12

Krajský p ebor: FC Ivan ice - 
FC Boskovice 2:1 (0:0)

Boskovice: 

Bohunice - Ráje ko 2:1 (1:0).
Ráje ko:

I. B t ída, sk. A: Líše  C - er-
ná Hora 2:2 (2:2)

Rájec-Jes-
t ebí - Vilémovice 4:1 (2:0)

ebín - Jedovnice 3:0 
(2:0) Slavkov - Lipovec 4:1 (1:0)

Lubomír Slezák

BLANSKO

Blanenští plavci.  Foto V ra Vencelová

V ra Vencelová

Bike i Moravce zazá ili v Praze
PRAHA, BOSKOVICE

(les)

 Foto archiv

V Blansku závodili maminky 
i tatínkové s d tmi v ko árku

BLANSKO

(mha)

 Foto Marie Haso ová

V Klepa ov  bude Noc na M síci
KLEPA OV 

(moj)

Ze sklepa vzal 
kolo

BOSKOVICE

(moj)

Procházka se 
prodražila

SVINOŠICE

(moj)

Rastislav 
zazpívá d tem

BLANSKO

(mha)

Šoš vská schola 
zve na koncert

ŠOŠ VKA

(mha)



INZERCE

Ho ickou osmi ku vyhrál 
Stanislav Široký

BLANSKO

Muži:

Ženy:

Lubomír Slezák

Svitávka skon ila 
šestá

P EROV, SVITÁVKA

(les), foto archiv

Kuželká ská sezóna 
pro celky regionu 
pomalu kon í

REGION

1. liga žen, 22. kolo

2. liga muž , 22. kolo

  (les)

REGION - 

 

KP muž

 (les)

P   

ERSTVÉ ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net

ZPRAVODAJSTVÍ

Rodinná hádka skon ila tragicky, 
syn ubodal svou matku

SVITÁVKA

 Michal Záboj

REGION -

(jo), foto archiv

Boskovi tí ukázali podobu centra, které 
vznikne na staveništi haly

BOSKOVICE

(moj) Nové centrum ve Slovákov  ulici.  Vizualizace M sto Boskovice

V našem regionu natá eli Toulavou kameru



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT, DOPISY

Místo hotelu Dukla by mohlo 
v Blansku vzniknout stálé divadlo

Ohlédnutí za Nocí 
s Andersenem 2016

BLANSKO

ŠIPKY
Extraliga

21. kolo:

2. liga, sk. C
21. kolo:

3. liga, sk. C
21. kolo:

Vizuace nového divadla.  Zdroj Divadlo Kolárka

2. kolo
TIPOVAČKA

T
ATLETIKA

17. 4., 14:30 h

KOLOVÁ
16. 4., 10 h

KOPANÁ
13. 4., 16:30 h

16. 4. 16 h

17. 4., 16 h

KUŽELKY
15. 4., 18 h 

K   

V , ...

BLANSKO

Bc. Ivana Filoušová, M stská 
knihovny Blansko

 Michal Záboj

Boskovice hledají, kde sehnat 
peníze na stavbu nové mate inky

BOSKOVICE

(moj)

P ístavba mate ské školy v Bílkov  ulici.  Foto M sto Boskovice

Žena nadýchala 
p es t i promile

REGION

(moj)



st eda 13. dubna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

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

tvrtek 14. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 
Doubravice v 18 hod. 

pátek 15. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 9.30 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Olešnice ve 20 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 16. dubna
AKCE

Blansko – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Sloupský kostel zvít zil v krajské 
sout ži opravených památek

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

Olešnice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Olešnice v 17 hod. 

ned le 17. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 18. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 19. dubna
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

SLOUP, BOSKOVICE

Marie Haso ová Foto Jihomoravský kraj

LIPOVEC

Jaroslava Kucha ová, 
p edsedkyn  SŽ v Lipovci

D tský karneval v Lipovci se vyda il

Nezam stnanost v okrese je pod pr m rem
REGION 

(moj)

Podepsáno: Kraj a m sto spole n  postaví 
most na Staré Blansko

BLANSKO

(moj) Starosta I. Polák a hejtman M. Hašek p i podpisu.  Foto M. Záboj
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Pavel Novák se připravuje na mistrovství 
Evropy ve skládání Rubikovy kostky

SLOUP - Hbité prsty a ještě hbitější 
myšlenkové pochody jsou nutné ke 
skládání Rubikovy kostky na sou-
těžní úrovni. Kdo někdy kostku držel 
v ruce, zřejmě si vybaví sílu, kterou 
bylo potřeba vložit do rukou při otá-
čení jejích hran. To dnes již neplatí. 
Na trhu jsou Rubikovy kostky, jež se 
otáčejí mnohem snadněji – prakticky 
do nich stačí cvrnknout prstem. Osm-
ačtyřicetiletý Pavel Novák ze Sloupu 
se s jednou takovou kostkou chystá 
v červenci na mistrovství Evropy. 

Jaké významné soutěže jste 
absolvoval? 

Byl jsem jednou na mistrovství svě-
ta v Budapešti v roce 2007, ale z časo-
vých důvodů jsem se v dalších letech 
neúčastnil. Letos se bude pořádat 
mistrovství Evropy v Praze, proto mě 
tato motivace vrátila zpět ke kostce. 

Kolik lidí v České republice se 
soutěžním skládáním kostky zabý-
vá? 

Rubikově kostce se věnuje úzká 
skupina lidí. Myslím si, že v Česku je 
asi necelá stovka lidí, která to dělá na 
vyšší úrovni podle o iciálních pravi-
del a snaží se o maximální účast na 
soutěžích. 

Jaká je situace na Blanensku? 
Nejsem si vědom, že by někdo jiný 

z Blanenska jezdil po těchto sou-
těžích. Byl jsem několikrát na Czech 
Open v Pardubicích a nikdy jsem tam 
nepotkal nikoho z našeho regionu. 
V neděli 3. dubna jsem se zúčastnil 
Brno Open, kde bylo zhruba šedesát 
účastníků, a všichni byli pro mě cizí. 

Jak jste dopadl? 

Na Brno Open jsem byl suverénně 
nejstarší. Druhý nejstarší účastník 
byl o dvacet let mladší než já. Rodina 
mi říkala, že je to velká odvaha, sou-
těžit s mládežníky (smích). Je to velký 
hendikep. Když někdo má osmnáct 
dvacet roků, je úplně někde jinde. Já 
jsem tam šel s cílem zlepšit si osob-
ní rekord na o iciální soutěži a dát to 
pod čtyřicet sekund, což se mi poda-
řilo. Skončil jsem těsně za postupem 
do semi inále, byl jsem čtyřicátý šes-
tý. Soutěž jsem pojal hlavně jako pří-
pravu na mistrovství Evropy. Šanci 
na výhru bych měl, kdyby se na závo-
dech vytvořila kategorie seniorů. 

V čem tkví váš hendikep ve srov-
nání s mladšími ročníky?

Je to o tom, že člověk na místě 
správný algoritmus na vyřešení kon-
krétního nastavení kostky nevymys-
lí. Musí ho znát. Je potřeba správně 
vyhodnotit rozložení kostky a zvolit 
správně naučené postupy. Je to tedy o 
tom, kolik se člověk naučí algoritmů. 
Já jich umím řádově několik desítek, 
světová špička jich umí několik sto-
vek. Jde především o to, jaké má člo-
věk časové možnosti na naučení se a 
pilování algoritmů. Takže dostat se 
na úroveň světové špičky by šlo, ale 
znamenalo by to třeba rok dva tréno-
vat dvě hodiny denně. A na to nemám 
dostatek času. 

Kostka má 4,3 x 1019 kombinací, 
což je obrovské číslo. A je matematic-
ky spočítáno, že z kterékoliv polohy 

stačí přibližně dvacet tahů na složení 
kostky. Ale aby to lidský mozek doká-
zal vyhodnotit a najít těch dvacet 
tahů, je prakticky nereálné, to zvlád-
nou počítače během zlomku sekundy. 
Člověk musí jít postupnými kroky. 

Jak soutěž probíhá? 
Vylosuje se algoritmus na zamíchá-

ní kostky, přičemž se nesmí vylosovat 
takový, který byl v posledních letech 
na soutěžích použit. Všichni soutěžící 
pak mají stejně zamíchanou kostku, 
aby se zajistila maximální objektivita. 
Soutěžící dostane kostku do ruky a má 
patnáct vteřin na to, aby si ji prohlédl 
a vyhodnotil následující postup. Poté 
se spustí stopky a měří se čas. Každý 
má pět pokusů, vždy s jiným zamíchá-
ním, nejlepší a nejhorší čas se škrtá a 
ze zbylých časů se vypočítá průměr. 

Za kolik vteřin to tedy zvládáte? 
První mistr světa v roce 1982 

měl čas 22,95 s. Já jsem v roce 1983 
udělal svůj osobní rekord 21 vteřin, 
takže jsem o rok později byl rychlejší 
než mistr světa. Ale v dnešní době je 
světový rekord 4,9 sekundy. Světová 
špička kostku složí během pětatřiceti 
čtyřiceti tahů, já jsem zhruba na osm-
desáti tazích. 

Jaké existují další varianty sklá-
dání kostky? 

Jsem věrný klasické kostce, která 
má tři krát tři krát tři kostičky. Ale 
existují i kostky, které mají čtyři krát 
čtyři krát čtyři až sedm krát sedm 
krát sedm kostiček. Zvláštními kate-
goriemi na soutěžích je pak napří-
klad skládání Rubikovy kostky jed-
nou rukou, či dokonce nohama nebo 
poslepu.  Marie Hasoňová

Pavel Novák Foto Marie HasoňováPavel Novák Foto Marie Hasoňová

POCHOD. Nepřízeň počasí se v sobotu podepsala na účasti na 8. ročníku pocho-
du Okolo Benešova. Na některou z tratí vyrazilo nakonec 85 turistů. „Skoro 
polovina z nich si trou la na trasy 20 km a delší, za což jim vzhledem k deštivé-
mu počasí patří velká gratulace,“ uvedli pořadatelé.  FOTO MICHAL ZÁBOJ

Do Jedovnic přiletěl první čáp, 
přímý přenos z hnízda začal

JEDOVNICE - Jedovnické inter-
netové stránky opět spustily přímý 
přenos  z čapího hnízda. První ope-
řenec se na komíně mateřské ško-
ly objevil v sobotu. V hnízdě zatím 
zůstává sám.

Od podzimu webová kamera sle-
duje centrum Jedovnic. Jakmile se 
objeví první čáp, objektiv se otočí 
a začíná reality show z čapího hníz-
da.

„V sobotu přiletěl první čáp a tak 
byla kamera otočena opět na čapí 
hnízdo. Zatím máme tak sto pade-
sát až dvě stě návštěv denně. Až 

čapí rodinka vyvede mláďata, počet 
se několikanásobně zvýší,“ uvedl 
vedoucí jedovnického infokanálu 
Josef Matuška.

Nepřetržitý on-line přenos z čapí-
ho hnízda v Jedovnicích je přístup-
ný na webových stránkách městyse. 
Nápad sledovat rodinku vzešel před 
lety z místní mateřské školy.

Minulý rok první čáp do Jedovnic 
přiletěl 12. dubna. O rok dříve se obje-
vil už 24. března a v roce 2013 9. dub-
na. Čápi pravidelně hnízdí i na jiných 
místech regionu, například ve Lhotě 
Rapotině nebo v Boskovicích.  (moj)

CZ

NSD International CZ, s.r.o.

tiskárna NSD International CZ, s.r
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Projekt Technické školky 
v MŠ Bílkova

KARLOVY HRAČKY 
NA VZESTUPU ?

Hudební skupina Karlovy hračky se narodila 
před čtyřmi roky v Boskovicích. Kapela je typická 
svým osobitým projevem a výhradně vlastní tvor-
bou hudby. 

Karlovy hračky o sobě dávají znovu vědět. Uply-
nulý rok se jim vydařil. Vedle řady nových skladeb 
mají za sebou úspěšná vystoupení například v 
Brně, Hodoníně nebo Týništi nad Orlicí, ale také 
v Boskovicích na prvomájové sportovní akci Běhu 
za sedmizubým hřebenem a anebo v zámeckém 
skleníku. 

Skupina je aktivní i v jiné kategorii. Má za sebou 
vydařené bene iční programy v Týništi nad Orlicí a 
v Boskovicích. Minulý rok kapela podpořila nadační 
fond dětské onkologie Krtek. V dubnu bude pořá-
dat už třetí ročník známý pod názvem Večer pro lidi 
každého věku. Tento výhradně dobročinný večer v 
zámeckém skleníku bude tentokrát věnován diecéz-
ní charitě v našem městě. Přál bych si, aby se nám 
podařilo znovu potěšit hosty večera a povedla se ta 
naše věc, spojovat i amatérskou hudbu s bene icí – 
řekl za kapelu Karlovy hračky Radek Klon.  (red)

Projektu „Technické školky“ se již 
třetím rokem účastní třída „Sluní-
ček“ z MŠ Bílkova pod vedením paní 
učitelky Ivany Havelkové a Soni 
Boucníkové. Projekt vznikl proto, 
že dnešním dětem chybí technic-
ká představivost a zručnost, která 
je důležitá pro celou škálu profesí. 
Děti ze třídy Sluníček se na práci s 
nářadím, technickými pomůckami a 
materiály těší. Dosahují velké zruč-
nosti a vědomostí, které nejsou v 
předškolním věku obvyklé. Podpo-
ru děti získaly od VUT, MAS Bosko-
vice, rodičů a prarodičů.

Letos projekt podpořila paní mís-
tostarostka Jaromíra Vítková, která 
zorganizovala setkání autorů pro-
jektu a zástupců podnikatelských 

firem z Boskovic. Na schůzku se 
dostavil majitel zahradnictví pan 
Lebiš, zástupce firmy SITA, zástup-
kyně firmy Gatema a firmy LD Sea-
ting. Přišla i učitelka MŠ Bílkova 
Ivana Havelková a zástupkyně ZŠ 
Slovákova Blanka Bohatcová. Ta 
přislíbila účast na projektu a tím 
zajistila pokračování úspěšné práce 
učitelek MŠ. Zástupcům podnika-
telských firem se projekt líbil a při-
slíbili MŠ i ZŠ spolupráci. Podnikům 
v Boskovicích chybí kvalifikované 
síly a tento projekt berou jako cestu 
seznámit děti s možnostmi zaměst-
nání v jejich firmách.

Po exkurzích ve firmě LD Seating, 
SITA a v zahradnictví Lebiš se děti 
a paní učitelky vydaly do dalšího 

boskovického podniku – MINERVA 
Boskovice. 

Natěšené skupiny dětí se hned u 
vrátnice ujali zaměstnanci MINER-
VY pan Přichystal a paní Paděro-
vá. Poté mohla exkurze začít. Děti 
i paní učitelky byly překvapeny 
z obrovských dílen, kde se každý 
zaměstnanec věnoval své práci. A 
tak děti mohly vidět množství prů-
myslových šicích strojů v různém 
stádiu výroby. 

Viděly stroje řízené počítačem, 
které soustruhovaly jednotlivé sou-
částky. Sledovaly, jak zaměstnanci 
montují šicí stroje a seřizují je. Děti 
také zaujalo, jak pracovníci sešívali 
různé materiály, například silné lát-
ky na airbagy. V dílnách děti dosta-
ly prázdné špulky od nití a spoustu 
krabiček, ze kterých si jistě ve škol-
ce nebo doma něco vyrobí. Díky 
ochotnému zaměstnanci se děti 
mohly posadit do malého náklad-
ního vozítka, které na ně zablikalo 

reflektory a zatroubilo klaksonem. 
Z mateřské školy již děti znají názvy 
různého nářadí, jako jsou šroubo-
váky, kladiva a vrtačky. Toto nářa-
dí a mnoho dalšího mohly vidět 
u zaměstnanců při výrobě šicích 
strojů. 

Na konci exkurze si děti prohléd-
ly šící stroje, které MINERVA nabízí 
svým zákazníkům. Pro tento účel 
má podnik zřízenu výstavní síň. 
Tam se dětem věnoval ochotný pan 
Svoboda. Děti se mohly posadit za 
stroje a představit si tak práci na 
nich. Pan Svoboda dětem předve-
dl různé možnosti šití na strojích. 
Ukázal, jak některé stroje šijí pomo-
cí zvoleného programu. 

Nakonec děti a paní učitelky 
dostaly dárečky s logem firmy. 

Děkujeme zaměstnancům MINER-
VY Boskovice za vstřícnost a ochotu 
a za obohacení vědomostí dětí.

Ivana Havelková,
učitelka MŠ Boskovice
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Boskovice v 17 a 19.30 hod. 
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Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Olešnice ve 20 hod. 
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sobota 16. dubna
AKCE

Blansko – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Sloupský kostel zvít zil v krajské 
sout ži opravených památek

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

Olešnice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Olešnice v 17 hod. 

ned le 17. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 18. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 19. dubna
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

SLOUP, BOSKOVICE

Marie Haso ová Foto Jihomoravský kraj

LIPOVEC

Jaroslava Kucha ová, 
p edsedkyn  SŽ v Lipovci

D tský karneval v Lipovci se vyda il

Nezam stnanost v okrese je pod pr m rem
REGION 

(moj)

Podepsáno: Kraj a m sto spole n  postaví 
most na Staré Blansko

BLANSKO

(moj) Starosta I. Polák a hejtman M. Hašek p i podpisu.  Foto M. Záboj



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT, DOPISY

Místo hotelu Dukla by mohlo 
v Blansku vzniknout stálé divadlo

Ohlédnutí za Nocí 
s Andersenem 2016

BLANSKO

ŠIPKY
Extraliga

21. kolo:

2. liga, sk. C
21. kolo:

3. liga, sk. C
21. kolo:

Vizuace nového divadla.  Zdroj Divadlo Kolárka

2. kolo
TIPOVAČKA

T
ATLETIKA

17. 4., 14:30 h

KOLOVÁ
16. 4., 10 h

KOPANÁ
13. 4., 16:30 h

16. 4. 16 h

17. 4., 16 h

KUŽELKY
15. 4., 18 h 

K   

V , ...

BLANSKO

Bc. Ivana Filoušová, M stská 
knihovny Blansko

 Michal Záboj

Boskovice hledají, kde sehnat 
peníze na stavbu nové mate inky

BOSKOVICE

(moj)

P ístavba mate ské školy v Bílkov  ulici.  Foto M sto Boskovice

Žena nadýchala 
p es t i promile

REGION

(moj)



INZERCE

Ho ickou osmi ku vyhrál 
Stanislav Široký

BLANSKO

Muži:

Ženy:

Lubomír Slezák

Svitávka skon ila 
šestá

P EROV, SVITÁVKA

(les), foto archiv

Kuželká ská sezóna 
pro celky regionu 
pomalu kon í

REGION

1. liga žen, 22. kolo

2. liga muž , 22. kolo

  (les)

REGION - 

 

KP muž

 (les)

P   

ERSTVÉ ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net

ZPRAVODAJSTVÍ

Rodinná hádka skon ila tragicky, 
syn ubodal svou matku

SVITÁVKA

 Michal Záboj

REGION -

(jo), foto archiv

Boskovi tí ukázali podobu centra, které 
vznikne na staveništi haly

BOSKOVICE

(moj) Nové centrum ve Slovákov  ulici.  Vizualizace M sto Boskovice

V našem regionu natá eli Toulavou kameru



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Nemocnice Blansko po ídí 
magnetickou rezonanci

BLANSKO

Michal Záboj

Úsp chy mladých plavc  
v Brn  a Prost jov

P es deštivé 
po así bylo 
o víkendu na 
fotbalových 
trávnících živo

Pokra ování ze str. 12

Krajský p ebor: FC Ivan ice - 
FC Boskovice 2:1 (0:0)

Boskovice: 

Bohunice - Ráje ko 2:1 (1:0).
Ráje ko:

I. B t ída, sk. A: Líše  C - er-
ná Hora 2:2 (2:2)

Rájec-Jes-
t ebí - Vilémovice 4:1 (2:0)

ebín - Jedovnice 3:0 
(2:0) Slavkov - Lipovec 4:1 (1:0)

Lubomír Slezák

BLANSKO

Blanenští plavci.  Foto V ra Vencelová

V ra Vencelová

Bike i Moravce zazá ili v Praze
PRAHA, BOSKOVICE

(les)

 Foto archiv

V Blansku závodili maminky 
i tatínkové s d tmi v ko árku

BLANSKO

(mha)

 Foto Marie Haso ová

V Klepa ov  bude Noc na M síci
KLEPA OV 

(moj)

Ze sklepa vzal 
kolo

BOSKOVICE

(moj)

Procházka se 
prodražila

SVINOŠICE

(moj)

Rastislav 
zazpívá d tem

BLANSKO

(mha)

Šoš vská schola 
zve na koncert

ŠOŠ VKA

(mha)



Halu nahradí 
vzd lávací 
centrum

BOSKOVICE

T TE NA STRAN  3

Místo Dukly 
cht jí stálé 
divadlo

BLANSKO

 T TE NA STRAN  4

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 14     st eda 13. dubna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Závody ko árk
fotoreportáž na www.zrcadlo.net

NOVÁ REZONANCE
t te na str. 2

VRAŽDA VE SVITÁVCE
t te na str. 3

VÍT ZSTVÍ PRO SLOUP
t te na str. 5

SPORT

P es deštivé po así bylo o víkendu 
na fotbalových trávnících živo

REGION

Divize: Blansko - Kozlovice 2:0 
(0:0). Blansko: 

 Pokra ování na str. 11 Zápas Boskovic. Foto Lubomír Slezák

 Foto Marie Haso ová

Boskovické b hy – novinky, sout že 
– jsme vám blíže!

BOSKOVICE

Startovní íslo se jménem

Štafetový b h

Týmový b h žen

Sout že

Jsme vám blíž!

Akce NEWLINE 10 % + 10 %!

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Member of DÜRKOPP ADLER Group 


