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VOLBY V SUCHÉM
t te na str. 2

SPADLA STODOLA
t te na str. 3

JEZDÍ CYKLOBUSY
t te na str. 6

SPORT

Fotbalisté Kunštátu pomohli 
výhrou v Ku imi prvnímu Tišnovu

Doprava se do 
Pilského údolí 
vrátí v kv tnu

BOSKOVICE - 

 T TE NA STRAN  6

Blansko chce 
dostat zp t 
litinové sochy

BLANSKO

T TE NA STRAN  7

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Radim Hruška

REGION

 Pokra ování na str. 15

/dacia.cze

Utkání Boskovic. Foto Lubomír Slezák



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Ve volbách v Suchém 
bývalý starosta propadl

SUCHÝ

Boskovi tí plavci p ivezli 
medaile a rekordy

Poškrábali mu 
auto

LIPOVEC

(moj)

BRNO, PROST JOV

Lubomír Slezák

Francouzi p išli 
o všechno

MACOCHA

(moj)

Fotbalisté 
Kunštátu 
pomohli...

Pokra ování ze str. 16

Divize:

KP:

I.A, sk. A:

I.B, sk. A:

Lubomír Slezák
I.A t ída, sk. A

I.B t ída, sk. B

ATLETIKA
22. 4., 17 h

HORSKÁ KOLA
23. 4., 10 h

KOPANÁ
24. 4., 16 h

MALÝ FOTBAL
20. 4., 18:05 h 

PLAVÁNÍ
23. 4., 9:30 h

K   

Boskovi tí plavci.  Foto archiv oddílu

Šachisté Adamova do ligy neprošli
REGION

(les)

Michal Záboj

V erné Ho e byla k vid ní 
p ehlídka trofejí z okresu Blansko

ERNÁ HORA

P ehlídka trofejí.  Foto Michal Záboj (moj)

Volby v Suchém.  Foto Jaroslav Old ich

Pen ženku vytáhl 
nakupujícímu 
z kapsy

BLANSKO

(moj)

Zavzpomínají 
na zem elé

BOSKOVICE

(mha)



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Plavci závodili v eské 
T ebové a Pardubicích

BLANSKO

V ra Vencelová

V krasu p ibývá vykradených aut, 
naposled zlod j ádil v Rudici

RUDICE

Michal Záboj

KOPANÁ
OP: 

III. t ída: 

IV. t ída: 

MALÁ KOPANÁ 
2. kolo

1. Senátorská liga: 

2. Mevasport liga: 

3. Dozbos liga: 

CHLUM

(moj), foto HZS JmK

Blanenští plavci.  Foto V ra Vencelová

4. Zeas liga: 5. liga: Základní sout ž: 

V Chlumu spadla stodola, su  zablokovala silnici

Hasi i dražili velikono ní vejce, peníze 
dostane chlapec z Rájce-Jest ebí

OBORA

 Tomáš P ibyl



SPORT, INZERCE

Petr Malach a Petr Bartošek zahajují Generálku na Boskovické b hy.
 Foto Jaroslav Parma

Na sobotu 5. zá í 2015 
p ipravujeme 6. ro ník 
Pochodu po dálni ním 
t lese R43.

Na sobotu 10. zá í 2016 
p ipravujeme 7. ro ník
Pochodu po dálni ním t lese R43

Kdo neb há, není Boskovák!
BOSKOVICE

 

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

PØÍPRAVKY NA 

OCHRANU ROSTLIN

Kulturní
zařízení

Tak p ij te a b hejte!
Jaroslav Parma, Sportuj s námi



ZPRAVODAJSTVÍ

Cenové zvýhodnění až 83 700 Kč.

Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Víme, že máloco se dokáže vyrovnat radosti z pohybu, a proto dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání 
v Česku. Zároveň věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant 
nebo Golf Sportsvan z řady Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km. 
Díky financování od Volkswagen Financial Services získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Na nic nečekejte a rozeběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci a vyberte si svého šampiona  
z nabídky Volkswagen Maraton Edition. Více na www.maratonedition.cz

Měsíční splátka  

již za 4 673 Kč

Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 700 Kč. Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition, cena 505 900 Kč, akontace: 202 360 Kč  
40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 202 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 673 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,07 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 
326 423 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 370 595 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–5,6 l/100 km, 101–130 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Dobrovolníci se v sobotu 
zapojili do akce O ista Ba ova

BA OV 

Barbora Palánová

Vernisáž výstavy Shakespeare a Blansko

BLANSKO

Pavel P ikryl, editel 
M stské knihovny Blansko

Nám stí ožilo Hasi ským dnem

BOSKOVICE

Radim Hruška
 Foto J. Old ich a R. Hruška



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Silnice p es Pilské údolí by mohla 
sloužit jako obchvat Boskovic

BOSKOVICE

Opravy silnice v Pilském údolí. Foto Michal Záboj

Michal Záboj

P íští víkend 
startují tenisové 
sout že

REGION

Divize

III. t ída, skupina AA

III. t ída, skupina CA

III. t ída, skupina DA

IV. t ída, skupina BA

(les)

3. kolo
TIPOVAČKA

T

V , ...

Adéla Šáfá ová 
byla v Itálii
v top10

BENEŠOV 

(les)

B ŽCI.
FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Okresní b žecká liga

V sobotu za aly v regionu 
jezdit cyklobusy

REGION

(moj)

KACHNÍ RODINKA NA CEST .

FOTO MARIE HASO OVÁ



SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

Blansko marn  usiluje o litinové 
sochy, které mu d íve pat ily

BLANSKO

st eda 20. dubna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 
Velké Opatovice ve 14 hod. 

tvrtek 21. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

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

pátek 22. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice - 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

kalendá  akcí Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 23. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Knínice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 18 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 24. dubna
AKCE

Blansko – 

Suchý – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 18 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 25. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

úterý 26. dubna
AKCE

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

JEDOVNICE

Vyhodnocení
Sólový zp v:

Jedovnická ku ka
Vícehlasý zp v: 

 Jaroslava Škola ová, Lipovec

Litinová socha rytí e Siegfrieda na Wanklov  nám stí.  Foto Michal Záboj

 Michal Záboj

V Letovicích budou více t ídit
LETOVICE

(moj)

NEHODA.

(MOJ), FOTO HZS JMK
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Cyklisté se budou moci projet po 
nových singletrailových okruzích

JEDOVNICE - O víkendu se cyk-
listům otevřou nové singletrailové 
trasy v Jedovnicích. Vyznavači jíz-
dy na horských kolech budou mít 
k dispozici tři okruhy. Více o pro-
jektu Singletrail Moravský kras 
v rozhovoru prozradil jeden z jeho 
iniciátorů Tomáš Tureček. 

Už jste se projel na singletrai-
lových stezkách?

Projel. Kluci, co to přímo staví, 
tak trasy projíždějí a my jsme si 
to tajně projeli taky, takže víme, 
do čeho jdeme, co stavíme a úseky 
máme projeté.

Co je to vlastně singletrailová 
trasa?

Singletrailová trasa jsou jedno-
směrné okruhy pro horká kola, pro 
terénní cyklistiku. Je to zcela jiný 
druh ježdění, než známe po stávají-
cí lesních zpevněných cestách.

V čem je to jiné, co taková trasa 
nabízí navíc?

Trasy jsou vedeny nikdy ne prud-
ce do kopce a prudce z kopce. Musí-
te nastoupat do určité výšky a pak 
jedete po rovině, mírně z kopce po 
vrstevnicích a hrajete si s nerovnos-
tí terénu, s těžištěm a s minimálním 
úsilím šlapání docílíte zábavu se 
svým těžištěm.

Kudy vedou trasy v okolí Jedo-
vnic a kolik okruhů pro začátek 
nabízíte?

Na začátek máme tři okruhy. Ten 
největší má asi dvanáct kilometrů, 
pak jsou dva menší po zhruba pěti 
kilometrech. Jsou vedeny v kopci 
Tipeček nad kempech v Jedovni-
cích.

Jak vlastně okruhy vznikaly?
Na začátku byla spolupráce 

s Pavlem Horníkem, což je člověk, 
který stojí za Rychlebskými stez-
kami, což je u nás největší rezort 
tohoto druhu ježdění na horském 
kole v terénu. On nám na začátku 
pomáhal tento projekt nastartovat, 
co se týče legislativy, trasování a 
výstavby stezek. Díky němu jsme se 
dostali ke klukům, kteří mu staví a 
stavěli Rychlebské stezky. Takže ti 
kluci, co tady staví stezky mají za 
sebou pěti šesti letou zkušenost se 
stavbou singletrailových tras.

Jak se budují takové stezky?
Zjednodušeně řečeno, po té co se 

stezka hrubě natrasuje, pak přichází 
trasér, který přímo v terénu naznačí 

CZ

NSD International CZ, s.r.o.

tiskárna NSD International CZ, s.r
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      MTB Pohár Drahanské Vrchoviny 2016 
                                                   15. ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                           Termínová listina: 

  23.4. Valchovský „Kameňák“      5.7. Benešov  

   7.5. Valchovský „Drtič“       9.7. Březová 

   21.5. Kořenec          6.8. Valchov 

   28.5. Protivanov        20.8. Buková 

   4.6. Okrouhlá         27.8. Bořitov  

   18.6. Spešov         17.9. Velenov 

      www.pohardrahanskevrchoviny.cz               25.6. Žďárná         25.9. Boskovice  

vedení stezky tak, aby byla zábavná, 
aby byla sjízdná, a nešla nikdy prud-
ce z kopce a prudce do kopce, jak už 
jsem říkal. Pak už přijde technik a 
kluci, co stezky staví samotní. Začí-
ná to odbagrováním vrchní vrstvy 
nějakých patnáct dvacet centimet-
rů. Vše se vysype štěrkem a zhutní 
a přejede vibrační deskou. To už se 
tvaruje konečná podoba stezky včet-
ně nerovností, zatáček, klopených 
zatáček a podobně.

Jak náročná byla příprava stav-
by stezek, asi nemůžete přijít do 
lesa a jednoduše říct, tady budou 
stezky a začít stavět? 

Než jsme kopli do země, což bylo 
5. října minulého roku, tak jsme 
asi rok strávili jednáním se všemi 
dotčenými úřady, které jsme potře-
bovali k tomu, aby tento projekt byl 
nastartován. První nejdůležitější 
jednání bylo s vlastníky pozemků. 
Tady v Jedovnicích je to Školní les-
ní podnik Křtiny, se kterým jsme 
se docela rychle domluvili. Pak 
samozřejmě jsou další úřady, jako 
je stavební úřad, odbor životního 
prostředí v Blansku a na krajském 
úřadě. To byly ty nejdůležitější úřa-
dy, které se k projektu vyjádřily a 
díky jejich vyjádření jsme mohli 
kopnout do země.

Zatím máme tři okruhy, které 
měří asi 28 kilometrů, co bude dál? 
Budete rozšiřovat nabídku stezek?

My bychom rádi rozšiřovali, pro-
tože těch osmadvacet kilometrů je 
minimum kilometrů, které by každý 

rezort měl nabízet, aby lidi sem při-
jeli a strávili tady víkend nebo delší 
dobu. Máme samozřejmě v plánu 
vybudovat další kilometry stezek. 
Teď jednáme s Jihomoravským kra-
jem o další finanční podpoře a jed-
náme i s úřady, aby se podařilo stez-
ky, které máme v hlavě a na papíře, 
přenést do terénu.

Nedaleko jedovnického kempu 
se právě buduje nový objekt, kte-
rý je součástí projektu, co v něm 
bude?

Většinou se tomu říká základ-
na, nebo nástupní místo na stezky. 

Budova slouží k tomu, aby návštěv-
níci jednak měli kde zaparkovat, 
případně si mohli půjčit kolo. Bude 
tam i servis kol, takže když budou 
mít cyklisté závadu, budeme se jim 
snažit kolo zprovoznit. Bude tam 
i informační centrum, kde se lidé 
dozví veškeré informace o sjízdnos-
ti stezek, o tom, která stezka je tře-
ba vhodná pro děti. Bude tam i bis-
tro, aby se cyklista mohl občerstvit. 
Chtěli jsme budovu otevřít zároveň 
s otevřením stezek. To se nám ale 
kvůli počasí nepodaří. Předpoklá-
dáme, že by se objekt mohl otevřít 
v půli května.   Michal Záboj

INZERCE

 Foto  Foto www.facebook.com/singlekrawww.facebook.com/singlekrass

V
Díky za všechno, čím jsi nám 
v životě byla, jak krásné by 
bylo, kdybys tu s námi žila.

Dne 21. dubna 2016 
vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní 

Aničky Krejčířové 
z Boskovic.

Stále vzpomínají dcery Eva a Lenka 
s manžely, vnoučata Sára, Nela, 

Adam, Adéla, Kuba a Ema a přítel.

Prodám stavební parcelu 
v zástavbové lokalitě, výměra - 1 
080 m2 u Skalice nad Svit.

 Tel.: 604 985 420, 736 703 805
Daruji za odvoz plechovou staveb-

ní boudu o rozměrech cca 2,5x3,0 m, 
umístěna v Mladkově u Boskovic. 

 Tel.: 728 954 794 po 15-té h denně
Prodám komplet čtyř kusů let-

ních gum+plechových disků.Vše 
použité jen jednu sezónu.Rozměry 
plechových disků R14/5½J, 4 x 98 a 
pneu Barum Brillantis 2 185/60 R14 
T82.Použité na Fiatu Punto II. Cena a 
více info na m.minar@seznam.cz.

Prodám téměř nejetou Hondu NSS 
250 Jazz, velmi pěkný maxiskutr. S 
doklady, STK, origo ND, přilbou a 
plnou nádrží. Důvod prodeje - špatné 
zdraví. Cena: 33 900 Kč.

 Tel.: 604 412 296

Soukromá řádková inzerce 
je ZDARMA s výjimkou 

inzerátů realitního 
charakteru.

Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.



SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

Blansko marn  usiluje o litinové 
sochy, které mu d íve pat ily

BLANSKO

st eda 20. dubna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 
Velké Opatovice ve 14 hod. 

tvrtek 21. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

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

pátek 22. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice - 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

kalendá  akcí Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 23. dubna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Knínice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 18 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 24. dubna
AKCE

Blansko – 

Suchý – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 18 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 25. dubna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

úterý 26. dubna
AKCE

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

JEDOVNICE

Vyhodnocení
Sólový zp v:

Jedovnická ku ka
Vícehlasý zp v: 

 Jaroslava Škola ová, Lipovec

Litinová socha rytí e Siegfrieda na Wanklov  nám stí.  Foto Michal Záboj

 Michal Záboj

V Letovicích budou více t ídit
LETOVICE

(moj)

NEHODA.

(MOJ), FOTO HZS JMK



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Silnice p es Pilské údolí by mohla 
sloužit jako obchvat Boskovic

BOSKOVICE

Opravy silnice v Pilském údolí. Foto Michal Záboj

Michal Záboj

P íští víkend 
startují tenisové 
sout že

REGION

Divize

III. t ída, skupina AA

III. t ída, skupina CA

III. t ída, skupina DA

IV. t ída, skupina BA

(les)

3. kolo
TIPOVAČKA

T

V , ...

Adéla Šáfá ová 
byla v Itálii
v top10

BENEŠOV 

(les)

B ŽCI.
FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Okresní b žecká liga

V sobotu za aly v regionu 
jezdit cyklobusy

REGION

(moj)

KACHNÍ RODINKA NA CEST .

FOTO MARIE HASO OVÁ



ZPRAVODAJSTVÍ

Cenové zvýhodnění až 83 700 Kč.

Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Víme, že máloco se dokáže vyrovnat radosti z pohybu, a proto dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání 
v Česku. Zároveň věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant 
nebo Golf Sportsvan z řady Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km. 
Díky financování od Volkswagen Financial Services získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Na nic nečekejte a rozeběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci a vyberte si svého šampiona  
z nabídky Volkswagen Maraton Edition. Více na www.maratonedition.cz

Měsíční splátka  

již za 4 673 Kč

Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 700 Kč. Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition, cena 505 900 Kč, akontace: 202 360 Kč  
40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 202 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 673 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,07 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 
326 423 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 370 595 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–5,6 l/100 km, 101–130 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Dobrovolníci se v sobotu 
zapojili do akce O ista Ba ova

BA OV 

Barbora Palánová

Vernisáž výstavy Shakespeare a Blansko

BLANSKO

Pavel P ikryl, editel 
M stské knihovny Blansko

Nám stí ožilo Hasi ským dnem

BOSKOVICE

Radim Hruška
 Foto J. Old ich a R. Hruška



SPORT, INZERCE

Petr Malach a Petr Bartošek zahajují Generálku na Boskovické b hy.
 Foto Jaroslav Parma

Na sobotu 5. zá í 2015 
p ipravujeme 6. ro ník 
Pochodu po dálni ním 
t lese R43.

Na sobotu 10. zá í 2016 
p ipravujeme 7. ro ník
Pochodu po dálni ním t lese R43

Kdo neb há, není Boskovák!
BOSKOVICE

 

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

PØÍPRAVKY NA 

OCHRANU ROSTLIN

Kulturní
zařízení

Tak p ij te a b hejte!
Jaroslav Parma, Sportuj s námi



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Plavci závodili v eské 
T ebové a Pardubicích

BLANSKO

V ra Vencelová

V krasu p ibývá vykradených aut, 
naposled zlod j ádil v Rudici

RUDICE

Michal Záboj

KOPANÁ
OP: 

III. t ída: 

IV. t ída: 

MALÁ KOPANÁ 
2. kolo

1. Senátorská liga: 

2. Mevasport liga: 

3. Dozbos liga: 

CHLUM

(moj), foto HZS JmK

Blanenští plavci.  Foto V ra Vencelová

4. Zeas liga: 5. liga: Základní sout ž: 

V Chlumu spadla stodola, su  zablokovala silnici

Hasi i dražili velikono ní vejce, peníze 
dostane chlapec z Rájce-Jest ebí

OBORA

 Tomáš P ibyl



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Ve volbách v Suchém 
bývalý starosta propadl

SUCHÝ

Boskovi tí plavci p ivezli 
medaile a rekordy

Poškrábali mu 
auto

LIPOVEC

(moj)

BRNO, PROST JOV

Lubomír Slezák

Francouzi p išli 
o všechno

MACOCHA

(moj)

Fotbalisté 
Kunštátu 
pomohli...

Pokra ování ze str. 16

Divize:

KP:

I.A, sk. A:

I.B, sk. A:

Lubomír Slezák
I.A t ída, sk. A

I.B t ída, sk. B

ATLETIKA
22. 4., 17 h

HORSKÁ KOLA
23. 4., 10 h

KOPANÁ
24. 4., 16 h

MALÝ FOTBAL
20. 4., 18:05 h 

PLAVÁNÍ
23. 4., 9:30 h

K   

Boskovi tí plavci.  Foto archiv oddílu

Šachisté Adamova do ligy neprošli
REGION

(les)

Michal Záboj

V erné Ho e byla k vid ní 
p ehlídka trofejí z okresu Blansko

ERNÁ HORA

P ehlídka trofejí.  Foto Michal Záboj (moj)

Volby v Suchém.  Foto Jaroslav Old ich

Pen ženku vytáhl 
nakupujícímu 
z kapsy

BLANSKO

(moj)

Zavzpomínají 
na zem elé

BOSKOVICE

(mha)



Hasi ský den
Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 15     st eda 20. dubna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

VOLBY V SUCHÉM
t te na str. 2

SPADLA STODOLA
t te na str. 3

JEZDÍ CYKLOBUSY
t te na str. 6

SPORT

Fotbalisté Kunštátu pomohli 
výhrou v Ku imi prvnímu Tišnovu

Doprava se do 
Pilského údolí 
vrátí v kv tnu

BOSKOVICE - 

 T TE NA STRAN  6

Blansko chce 
dostat zp t 
litinové sochy

BLANSKO

T TE NA STRAN  7

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Radim Hruška

REGION

 Pokra ování na str. 15

/dacia.cze

Utkání Boskovic. Foto Lubomír Slezák


