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 Foto Jaroslav Parma         

BOSKOVICE

 Pokra ování na str. 13 Boskovické b hy. Foto Lubomír Slezák



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Stojan s vodou u Boskovic 
zatím z stane uzav ený

BOSKOVICE

Boskovice zabraly a mají 
první jarní výhru

REGION 

Divize:

Blansko:

23. kolo: 

KP:

Boskovice:

24. kolo: 

I.A, sk. A:

I.B, sk. A:

Lubomír Slezák

Zápas boskovických.  Foto Lubomír Slezák

ŠIPKY
Extraliga

23. kolo:

2. liga, sk. C
23. kolo:

3. liga, sk. C
23. kolo:

Do domu 
se nedostal 
snadno

BO ITOV 

(moj)

Sprejerka se 
policist m 
p iznala

BOSKOVICE

(moj) 

Majitel p išel 
o drahé horské 
kolo

BOSKOVICE

(moj)

Stojan u Boskovic. Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Blansko a Skalní mlýn v krasu 
spojí nová cyklostezka

BLANSKO

(moj)Cyklisté. Ilustra ní foto Jaroslav Old ich



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Petra Zají ková je 
mistryní sv ta ve šprtci

MOST, BOSKOVICE

LUBOMÍR SLEZÁK

Boskovice za nou v Doubravách 
budovat sportpark pro cyklisty

BOSKOVICE

Michal Záboj

Nová expozice turist m ukazuje objevování 
Punkevních jeskyní a Macochy

Hrdli ka 
s Loskotem jsou 
sedmí v Evrop

BAD SÄCKINGEN, SVITÁVKA

(les)

 Foto archiv klubu

Zázemí boskovického sportparku.  Vizualizace m sto Boskovice

Expozice ve správní budov  Punkevních jeskyní.  Foto Ji í Hebelka

idi  se ty mi promile se vydal 
ze Spešova do Újezdu u Boskovic

ÚJEZD U BOSKOVIC

(moj)

Zlod j vzal 
z garáže jen 
sekyru a lak

BLANSKO

(moj) 

PLAVÁNÍ.

FOTO ARCHIV 
 SV  BOSKOVICE

Pod vysokou sítí
REGION

(les)

Kam za sportem
ATLETIKA

8. 5., 11:45 h

HORSKÁ KOLA
7. 5., 9:30 h

KOPANÁ
5. 5., 18 h

8. 5., 16:30 h

TENIS
7. 5., 10 h

MORAVSKÝ KRAS

(moj)



SPORT

5. kolo
TIPOVAČKA

T

INZERCE

Pokra ování ze str. 16

Sedmý ro ník Boskovických b h  
op t zvýšil nastavenou la ku

Jaroslav Parma
 Sportuj s námi, z.s.

D tské b hy.  Foto Jaroslav Parma

Renovace dve í
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

d íve d íve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 erná Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dve í, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Prodám stavební parcelu 
 Tel.: 604 985 420, 736 703 805

Daruji za odvoz
 Tel.: 728 954 794 po 15-té h denn

Prodám komplet ty  kus

Prodám tém  nejetou

 Tel.: 604 412 296
Prodám rodinný d m 5+1

 Tel.: 602 519 868
Koupím pšenici, Tel.: 723 830 686
Koupím garáž Tel.: 723 830 686

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail
inzerce@zrcadlo.net

 

Koupím byt
Tel.: 723 830 686

Mladá rodina koupí

 Tel.: 732 88 10 44, e-mail: pevna.z@email.cz



ZPRAVODAJSTVÍ

BLANSKO 

Michal Záboj

Plány na divadlo místo Dukly 
zatím naráží na betonovou desku

ŠKOLY, INZERCE

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ, 
Boskovice – získej titul DiS. studiem VOŠ po maturit

Studenti 
nejsou p ipravováni na v deckou 

innost, ale získávají v tší množství 
praktických znalostí a dovedností. 

 Eko-
nomika a podnikání, Finan nictví a 
bankovnictví  Cestovní ruch. 

 Diplomo-
vaná všeobecná 
sestra Absolvent 
je zp sobilý k vý-
konu zdravotnic-
kého povolání 
bez odborného 
dohledu

Diplomovaná všeobecná sestra

PREMIÉRSKÁ NÁVŠT VA.

FOTO MICHAL ZÁBOJ

V Letovicích letos plánují 
vybavit hned dv  nová d tská 
h išt , na koupališti a v parku

LETOVICE

(moj)

Nevidomí návšt vníci si prohlédli muzeum
BLANSKO

Pokra ování na str. 6 Nevidomí na prohlídce v muzeu. Foto Marie Haso ová



DOPISY, ZPRAVODAJSTVÍ

Jihomoravští lezci absolvovali 
týdenní výcvik v Moravském krasu

Výcvik hasi  v Moravském krasu.  Foto HZS JMK

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

MORAVSKÝ KRAS 

 Lubomír Toufar, 
 poslanec PSP R za SSD.

P  

 pprap. Josef Klu ka - HZS JmK

Pokra ování ze str. 5

(mha)

Nevidomí návšt vníci 
si prohlédli muzeum

Nemocnice Blansko se p ipojí 
k Evropskému Dni melanomu

BLANSKO

Bc. Kate ina Ostrá, tisková 
 mluv í Nemocnice Blansko



SERVIS, DOPISY DOPISY

Den zem  v Kulí ov
st eda 4. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 5. kv tna
AKCE

Blansko – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 6. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 18 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Olešnice ve 20 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 7. kv tna
AKCE

Blansko – 

kalendá  akcí Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

Olešnice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 8. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Cetkovice – 

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 9. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 10. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Pod kování ženám p i 
zales ování v Suchém

KULÍ OV

Eva Veselá

Studentky gymnázia na 
Pražském studentském summitu

BOSKOVICE, PRAHA

Kamila Krausová (oktáva), 
Zuzana Bulová (3.B), 

Gymnázium Boskovice

SUCHÝ

Vladimír Šev ík

LETOVICE

 Borek

Za krásami jižní Moravy

P  

Zuzana Bebarová Rujbrová, 
poslankyn  PSP R za KS M
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Leoš Štefka: Kvalita ovzduší v oblasti Punkevních jeskyní 
odpovídala kdysi brněnským křižovatkám

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Michal Záboj (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu), Grafi ka, zpravodajství: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.cz. Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 
680 01 Boskovice, Nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., tiskárna Novotisk Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků v pátek ve 14 hod.

BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

7.490,-
Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia 
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní 
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný 
PE-ratan, barva šedá 

Designová markýza 
bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým 
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž 
3,5 x 2,5 m   8.690,-        4 x 2,5 m   9.490,-        5 x 3 m   13.490,-

2.590,- 21.590,-
Stolní gril KINGSTONE EASY 32 
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí, 
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm, 
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455 
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy, 
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

 včetně motoru  
 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

níí

d d d ý f k

5.890,-
Bazénový set NEW SPLASHER 
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

 Kompletní set = bazén  
 + schůdky + závěsná   
 kartušová filtrace

 rozměr: 
 ø 350 x v 90 cm 

3.490,-
Písková filtrace Speed Clean ECO 30 
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,  
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr, 
připojení ø 32/ 38 mm

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

BLANSKO - Chráněná krajinná oblast Moravský 
kras si letos připomíná šedesát let od svého vyhlá-
šení. V roce 1956 vznikla jako druhá v pořadí po 
Českém ráji, který byl vyhlášen chráněným územím 
o rok dříve. O významu ochrany Moravského krasu, 
o milnících po roce 1989 i o změnách do budoucna 
hovořil vedoucí Správy CHKO Leoš Štefka.

Letos je to šedesát let, co byla vyhlášena chrá-
něná krajinná oblast Moravský kras. Kdybyste 
tento krok zhodnotil, co to pro území znamena-
lo a znamená?

Myslím si, že vyhlášení Moravského krasu a Čes-
kého ráje byl signál, že obě území jsou přírodně ne-
smírně cenné lokality, ale zároveň jsou to lokality, 
které jsou atraktivní pro návštěvníky, jsou obecně 
známé a v povědomí lidí. K základnímu vzdělání 
dnes patří, že vím, co je to Moravský kras a Český 
ráj. Myslím, že vyhlášení této chráněné krajinné 
oblasti v roce 1956 znamenalo uznání přírodních 
hodnot tohoto území a zdůraznění potřeby chránit 
tuto lokalitu. V předpisu, kterým byla chráněná kra-
jinná oblast vyhlášena, je deklarován záměr chránit 
nejcennější části přírody, ať už krasové podzemí 
nebo na povrchu. Bezpochyby pro návštěvníky a 
pro místní obyvatele to význam mělo a zároveň to 
byla deklarace území chránit.

Jakým způsobem si návštěvníci a obyvatelé 
mohou připomenout toto kulaté výročí?

Máme připravenou celou řadu akcí, na kterých 
výročí chráněné krajinné oblasti připomínáme. Tou 
nejbližší je v sobotu 28. května tradiční Setkání 
v Josefovském údolí, kde výročí krasu připomene-
me mimo jiné ukázkami historického zpracování 
nerostných surovin a koncertem Tara Fuki v jeskyni 
Býčí skála. Speciální koncert věnovaný výročí chrá-
něné krajinné oblasti nás pak čeká 18. června. Opět 
v zajímavém prostředí Býčí skály vystoupí zpěvač-
ka Iva Bittová. Po dva víkendy v listopadu pak bude 
mimořádně zpřístupněna Amatérská jeskyně.

Po revoluci se změnily podmínky a Správa chrá-
něné krajinné oblasti mohla aktivně ovlivňovat 
život na tomto území. Co se všechno změnilo?

Že bychom přijetím zákona O ochraně přírody 
a krajiny v roce 1992 začali úplně měnit postoje 
a výsledky ochrany přírody, tak tomu tak naštěstí 
není. Postavení Správy jako úřadu ochrany přírody 
pro to dané území je významné, dává do rukou vý-
znamný právní nástroj k usměrnění ochrany pří-
rody v daném území. Pro nás je ale velmi důležitá 
spolupráce s regionem a dohody s místními. Ještě 
před přijetím současného zákona se nám podaři-
lo prosadit zatravnění části ploch nad jeskyněmi 
čistě po dohodě se zemědělci. Dalším krokem bylo 
vyloučení dopravy kaňony, což byla záležitost, kte-
rá startovala ještě před novelou zákona, ale zavr-
šená byla v roce 1993 a 1995 uzavřením Pustého 
a Suchého žlebu.

Také se výrazně omezily počty návštěvníků, 

kteří denně a ročně vstupují do zpřístupněných 
jeskyní...

Situace zejména na Punkevních jeskyních nebyla 
opravdu dobrá. Když to vezmu z hlediska návštěv-
níka, tak jste přijel na Punkevní jeskyně a vystál 
jste si frontu, než na vás přišla řada. Pak jste pro-
šel zelenou jeskyní, protože v jeskyních se ráno 
zapnula světla a večer se vypnula, cože vedlo k roz-
voji lampenflóry. Pak jste přišel na dno Macochy a 
čekal jste hodinu, někdy i déle, než na vás přijde 
řada, aby vás zase lodičkou vyvezli ven. Špičková 
návštěvnost se v té době na Punkevních jeskyních 
pohybovala kolem tří set tisíc návštěvníků ročně (v 
roce 2015 asi 174 tisíc pozn. red.). Ale nebylo to je-
nom zlepšení komfortu pro návštěvníka, které jsme 
sledovali. Šlo především o otázku ochrany jeskyně. 
Velké skupiny turistů totiž znamenaly, že se tam 
našli jedinci, kteří si chtěli odnést nějaký suvenýr, 
což se jim taky čas od času podařilo. Znamenalo to 
poškozování výzdoby. Řešilo se to pak třeba plasto-
vými modely, které nahradily ty ukradené krápníky. 
Jeden z prvních kroků, které jsme udělali po přijetí 
zákona O ochraně přírody, bylo, že jsme stanovili 
limity návštěvnosti, jak budou velké skupiny, v pří-
padě větších skupin dva průvodci a podobně. Na to 
navázali kolegové ze Správy jeskyní rezervačním 
systémem, takže návštěvník, který chce jít zejména 
do Punkevních jeskyní, si předem rezervuje vstup 

na čas, který mu vyhovuje. Myslím, že to je kom-
fortní jak pro návštěvníka, tak je to významné pro 
ochranu této lokality. 

Jak bylo obtížné prosadit tyto změny? Přece 
jen veřejnost novinky vnímala i nelibě a nemám 
teď na mysli jen snížení počtu návštěvníků, ale 
hlavně vyloučení dopravy ze žlebů.

Když si vzpomenu na ty doby, tak opravdu to byla 
velmi dramatická situace. Vyloučení dopravy z těch 
třinácti kilometrů silnic ve žlebech trvalo deset let. 
Byla to velká diskuze v regionu, s obcemi, se sprá-
vou jeskyní a dalšími. Postupné omezování dopra-
vy bylo spojeno s různými akcemi, téměř demon-
stracemi, transparenty, interpelací v parlamentu..., 
takže prosadit tuto věc bylo poměrně náročné. Co 
mě těší je, že život ukázal, že opatření, která ochra-
na příroda učinila, jsou veřejností vnímána velmi 
kladně. Dneska si asi nikdo nedovede představit, že 
by se do těch kaňonů, kde fungují pěšáci a cyklisté, 
znovu vrátila motorová doprava. Dneska procházka 
k Punkevním jeskyním nebo dál Pustým žlebem se 
odehrává v klidovém prostředí s čistým ovzduším. 
Pro zajímavost, kdysi jsme dělali i měření kvality 
ovzduší, obsahu těžkých kovů v půdě, v rostlinách a 
třeba v oblasti Punkevních jeskyní tehdy odpovída-
la kvalita ovzduší brněnským křižovatkám. Turista 
tenkrát přijel do v uvozovkách čistého prostředí 

Moravského krasu za rekreací, ale realita byla ně-
kde jinde. 

Teď vás čekají další kroky, které budete reali-
zovat, a bude nutné opět jednat s obcemi, s ve-
řejností či podnikateli. O co jde?

Teď momentálně připravujeme přehlášení chrá-
něné krajinné oblasti, respektive nové vyhlášení, 
protože ten předpis z roku 1956 už neodpovídá 
současné legislativě ani cílům ochrany přírody 
v daném území. To přehlášení bude spojenou se 
změnou zonace Moravského krasu. Jedna význam-
ná změna pro místní obyvatele bude v tom, že za-
stavěné a zastavitelné části obcí budou zařazené do 
čtvrté zóny chráněné krajinné oblasti. Tím se zjed-
noduší život těm, kteří hodlají stavět nebo opra-
vovat své domy. Už nebudou muset řešit se sprá-
vou chráněné krajinné oblasti závazná stanoviska 
před procesem, který probíhá na stavebním úřadu. 
Všechno už budou mít v kompetenci stavební úřa-
dy. Pro nás je pak velmi důležité, že máme nové in-
formace o průběhu jeskynních systémů, o kvalitě 
vody, která se dostává do podzemí, o obsahu du-
sičnanů, chloridů, o obsahů reziduí pesticidů, které 
se dostávají do podzemního světa. Na to reagujeme 
návrhem úprav zonace na plošinách, které by měly 
být doprovázeny úpravou hospodaření na těchto 
plošinách, zatravněním některých erozních míst, 
nebo míst, ze kterých pronikají hnojiva do podze-
mí. Není to ale v žádném případě nějaký diktát, kte-
rý v tomto území připravujeme. V současné době 
máme už sestaven tým, ve kterém jsou zemědělští 
ekonomové, hospodáři, samozřejmě pracovníci 
ochrany přírody, zástupci univerzit a připravujeme 
návrh změn hospodaření na plošinách, samozřejmě 
s výpočtem, k jakým ekonomickým újmám tím do-
jde. Bezpochyby, pokud kukuřici nahradíte trávou, 
tak dopad pro hospodáře nebo vlastníka pozemku 
je znatelný. Jsme připraveni tyto věci řešit náhra-
dou újmy, která vznikla. 

Kterých částí krasu se to konkrétně dotý-
ká? 

Největší změny by se měly odehrát na krasových 
plošinách. To znamená Ostrovská krasová plošina, 
okolí Vilémovic, Lažánek, Rudice, jižněji potom ob-
last Babic. Největší změny bychom ale rádi dohodli 
v oblasti Ostrova u Macochy, Vilémovic a Lažánek. 
To jsou z hlediska ochrany podzemních krasových 
systémů klíčové lokality. Když to řeknu velmi jed-
noduše, změna bude spočívat v tom, že lokality, z 
jejichž povrchu pronikají ve zvýšené míře hnojiva 
a pesticity do krasového podzemí, by měly být za-
travněny. Řádově se jedná o desítky hektarů.

Neobáváte se, že tyto změny bude provázet 
podobný nesouhlas, jako před lety v případě 
uzavření žlebů? 

Na toto se velmi těžko odpovídá. Pokoušíme se 
tomuto zabránit. V týmu, který změny připravuje, 
jsou zemědělští hospodáři, jak už jsem říkal. 

 Michal Záboj

Leoš Štefka.  Foto Michal ZábojLeoš Štefka.  Foto Michal Záboj



SERVIS, DOPISY DOPISY

Den zem  v Kulí ov
st eda 4. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 5. kv tna
AKCE

Blansko – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 6. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 18 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Olešnice ve 20 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 7. kv tna
AKCE

Blansko – 

kalendá  akcí Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

Olešnice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 8. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Cetkovice – 

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 9. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 10. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Pod kování ženám p i 
zales ování v Suchém

KULÍ OV

Eva Veselá

Studentky gymnázia na 
Pražském studentském summitu

BOSKOVICE, PRAHA

Kamila Krausová (oktáva), 
Zuzana Bulová (3.B), 

Gymnázium Boskovice

SUCHÝ

Vladimír Šev ík

LETOVICE

 Borek

Za krásami jižní Moravy

P  

Zuzana Bebarová Rujbrová, 
poslankyn  PSP R za KS M



DOPISY, ZPRAVODAJSTVÍ

Jihomoravští lezci absolvovali 
týdenní výcvik v Moravském krasu

Výcvik hasi  v Moravském krasu.  Foto HZS JMK

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

MORAVSKÝ KRAS 

 Lubomír Toufar, 
 poslanec PSP R za SSD.

P  

 pprap. Josef Klu ka - HZS JmK

Pokra ování ze str. 5

(mha)

Nevidomí návšt vníci 
si prohlédli muzeum

Nemocnice Blansko se p ipojí 
k Evropskému Dni melanomu

BLANSKO

Bc. Kate ina Ostrá, tisková 
 mluv í Nemocnice Blansko



ZPRAVODAJSTVÍ

BLANSKO 

Michal Záboj

Plány na divadlo místo Dukly 
zatím naráží na betonovou desku

ŠKOLY, INZERCE

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ, 
Boskovice – získej titul DiS. studiem VOŠ po maturit

Studenti 
nejsou p ipravováni na v deckou 

innost, ale získávají v tší množství 
praktických znalostí a dovedností. 

 Eko-
nomika a podnikání, Finan nictví a 
bankovnictví  Cestovní ruch. 

 Diplomo-
vaná všeobecná 
sestra Absolvent 
je zp sobilý k vý-
konu zdravotnic-
kého povolání 
bez odborného 
dohledu

Diplomovaná všeobecná sestra

PREMIÉRSKÁ NÁVŠT VA.

FOTO MICHAL ZÁBOJ

V Letovicích letos plánují 
vybavit hned dv  nová d tská 
h išt , na koupališti a v parku

LETOVICE

(moj)

Nevidomí návšt vníci si prohlédli muzeum
BLANSKO

Pokra ování na str. 6 Nevidomí na prohlídce v muzeu. Foto Marie Haso ová



SPORT

5. kolo
TIPOVAČKA

T

INZERCE

Pokra ování ze str. 16

Sedmý ro ník Boskovických b h  
op t zvýšil nastavenou la ku

Jaroslav Parma
 Sportuj s námi, z.s.

D tské b hy.  Foto Jaroslav Parma

Renovace dve í
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

d íve d íve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 erná Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dve í, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Prodám stavební parcelu 
 Tel.: 604 985 420, 736 703 805

Daruji za odvoz
 Tel.: 728 954 794 po 15-té h denn

Prodám komplet ty  kus

Prodám tém  nejetou

 Tel.: 604 412 296
Prodám rodinný d m 5+1

 Tel.: 602 519 868
Koupím pšenici, Tel.: 723 830 686
Koupím garáž Tel.: 723 830 686

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail
inzerce@zrcadlo.net

 

Koupím byt
Tel.: 723 830 686

Mladá rodina koupí

 Tel.: 732 88 10 44, e-mail: pevna.z@email.cz



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Petra Zají ková je 
mistryní sv ta ve šprtci

MOST, BOSKOVICE

LUBOMÍR SLEZÁK

Boskovice za nou v Doubravách 
budovat sportpark pro cyklisty

BOSKOVICE

Michal Záboj

Nová expozice turist m ukazuje objevování 
Punkevních jeskyní a Macochy

Hrdli ka 
s Loskotem jsou 
sedmí v Evrop

BAD SÄCKINGEN, SVITÁVKA

(les)

 Foto archiv klubu

Zázemí boskovického sportparku.  Vizualizace m sto Boskovice

Expozice ve správní budov  Punkevních jeskyní.  Foto Ji í Hebelka

idi  se ty mi promile se vydal 
ze Spešova do Újezdu u Boskovic

ÚJEZD U BOSKOVIC

(moj)

Zlod j vzal 
z garáže jen 
sekyru a lak

BLANSKO

(moj) 

PLAVÁNÍ.

FOTO ARCHIV 
 SV  BOSKOVICE

Pod vysokou sítí
REGION

(les)

Kam za sportem
ATLETIKA

8. 5., 11:45 h

HORSKÁ KOLA
7. 5., 9:30 h

KOPANÁ
5. 5., 18 h

8. 5., 16:30 h

TENIS
7. 5., 10 h

MORAVSKÝ KRAS

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Stojan s vodou u Boskovic 
zatím z stane uzav ený

BOSKOVICE

Boskovice zabraly a mají 
první jarní výhru

REGION 

Divize:

Blansko:

23. kolo: 

KP:

Boskovice:

24. kolo: 

I.A, sk. A:

I.B, sk. A:

Lubomír Slezák

Zápas boskovických.  Foto Lubomír Slezák

ŠIPKY
Extraliga

23. kolo:

2. liga, sk. C
23. kolo:

3. liga, sk. C
23. kolo:

Do domu 
se nedostal 
snadno

BO ITOV 

(moj)

Sprejerka se 
policist m 
p iznala

BOSKOVICE

(moj) 

Majitel p išel 
o drahé horské 
kolo

BOSKOVICE

(moj)

Stojan u Boskovic. Foto Michal Záboj

Michal Záboj

Blansko a Skalní mlýn v krasu 
spojí nová cyklostezka

BLANSKO

(moj)Cyklisté. Ilustra ní foto Jaroslav Old ich



Boskovické b hy
          fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 17     st eda 4. kv tna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

NOVÁ CYKLOSTEZKA
t te na str. 2

OPILÝ REKORDMAN
t te na str. 3

LETOVICKÁ H IŠT
t te na str. 5

SPORT

Sedmý ro ník Boskovických b h  
op t zvýšil nastavenou la ku

Nevidomí 
si prohlédli 
muzeum

BLANSKO - 

 T TE NA STRAN  5

Kulaté výro í 
Moravského 
krasu

MORAVSKÝ KRAS

T TE NA STRANÁCH 8 A 9

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Parma         

BOSKOVICE

 Pokra ování na str. 13 Boskovické b hy. Foto Lubomír Slezák


