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Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 18     st eda 11. kv tna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

MODERNÍ MUZEUM
t te na str. 2

KONEC HAZARDU
t te na str. 3

OPILÍ CYKLISTÉ
t te na str. 5

SPORT

Fotbalisté Blanska jsou v divizi 
na prvním míst  tabulky

Blansko zrušilo 
páte ní trhy na 
nám. Republiky

BLANSKO - 

 T TE NA STRAN  5

You Dream We 
Run se koná 
už po tvrté

BLANSKO

T TE NA STRANÁCH 8 A 9

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Old ich         

REGION

Divize
30. kolo: Blansko - Šumperk 2:1 

(1:1)
Blansko:

25. kolo: Pelh imov - Blan-
sko 2:3 (1:1)

Krajský p ebor
33. kolo: Ráje ko - Boskovice 

4:2 (1:2)

Utkání Ráje ka s Boskovicemi. Foto Lubomír Slezák

ZÚČASTNI SE SOUTĚŽE U STÁNKU ČP A VYHRAJ

Jen na utkání
FK Blansko – FK Hodonín
stadion na Údolní
sobota 14. 5. 2016 v 16.30

Vyhraj podepsaný dres 
Petra Švancary a další 
ceny od partnera utkání 
– České pojišťovny25. kolo: Bystrc - Boskovice 3:0 

(0:0), Lanžhot - Ráje ko 3:1.

I.A, sk. A:

I.B, sk. A:

Lubomír Slezák



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Muzeum Blanenska chce 
být moderní a pro všechny

BLANSKO

Marie Haso ová

V Brn  brali medaile 
sourozenci Ku erovi

Šachisté Boskovic 
vybojovali 
st íbro

BOSKOVICE

(les)

Spo ítali 
náklady na 
zimní údržbu

BOSKOVICE

(moj)

Galerie Jonáš vystavuje 
olejomalby Petra Bernarda

BRNO, BLANSKO

V ra Vencelová

Medailisté. Foto V ra Vencelová

Blanenští plavci. Foto V ra Vencelová

O víkendu za aly tenisové sout že
REGION 

Divize: Bosonohy - Blansko 8:1.

III. t ., sk CA: Lip vka - Bosonohy 
B 7:2.

IV t ., sk. BA: Letovice - Ku im 7:2.

Mokrá Hora 
- Boskovice 6:3.

Kunštát - Chud ice 
3:6.

Veverská Bitýška - Vel-
ké Opatovice 8:1.

(les)

idi  boural 
pod vlivem 
alkoholu

LUDÍKOV

(moj)

Ve Vanovicích 
zlod j vykradl 
obchod

VANOVICE

(moj)

Muzeum Blanenska. Foto Michal Záboj

BLANSKO 

(moj), foto Ladislav Král



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Adéla Šafá ová skon ila 
šestá v Evrop

BOSKOVICE

Lubomír Slezák

Boskovice budou bez 
hazardu až v roce 2019

BOSKOVICE

Michal Záboj

Adéla Šafá ová na trati. Foto archiv klubu

Prezident Václav Havel na návšt v  Jižní Ameriky.  Foto Pavel Šmíd

Výstava ukazuje prezidenta Václava Havla na 
návšt v  zemí Jižní Ameriky

MALÁ KOPANÁ

1. Senátorská liga
4. kolo: 

2. Mevasport liga
4. kolo:

3. Dozbos liga
4. kolo:

4. Zeas liga
4. kolo: 5. liga

4. kolo:
Základní sout ž

3. kolo:

Veteránská liga
2. kolo:

Ženská Gatema liga

BOSKOVICE 

(moj)

V m stysu ádil 
zlod j

SLOUP

(moj)

P ístavba boskovické školky se zatím 
odkládá, m sto stále eká na dotaci

BOSKOVICE

(moj) 
 Vizualizace M sto Boskovice



INZERCE

Prodám vitrínu s osv tlením, 

  Tel.: 723 486 026
Koupím pšenici, Tel.: 723 830 686
Koupím garáž Tel.: 723 830 686
Koupím byt Tel.: 723 830 686
Mladá rodina koupí

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

 

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

p ijme zam stnance pro obsluhu 
poskliz ové linky 

INZERCE:
telefon: 

774 408 399
e-mail

inzerce@
zrcadlo.net



ZPRAVODAJSTVÍ

BLANSKO

 Michal Záboj

Blansko zrušilo páte ní trhy, 
z stanou jen tvrte ní farmá ské

INZERCE

Výstava mapuje deset let jednotné záchranky
BLANSKO

Výstava v blanenské nemocnici.  Foto Marie Haso ová

Farmá ské trhy v Blansku.  Foto Michal Záboj

Cyklistka dva dny popíjela, potom vjela do 
p íkopu a rozbila si hlavu

REGION 

(moj)

(mha)
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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

Prodám stavební parcelu 

 Tel.: 604 985 420, 
736 703 805.

Prodám komplet ty  kus

Prodám tém  nejetou

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

 Tel.: 602 519 868

 



DOPISY, ZPRAVODAJSTVÍ

Budovu školy TGM v Blansku 
letos eká vým na oken a dve í

BLANSKO

 Text a foto Michal Záboj

SPORT, DOPISY

ATLETIKA
10. 5., 17:30 h 

17. 5., 17:30 h

AUTOKROS
15. 5., 10:30 h

KOPANÁ
14. 5., 16:30 h

15. 5. 16:30 h

LODNÍ MODELÁ STVÍ
14. a 15. 5., 9 h

MALÝ FOTBAL
16. 5., 19 h

K   Blanensko vyhrálo 
v Pardubicích

REGION

Pardubice – Blanensko 2:4 (1:1)

Lubomír Slezák

 Foto Lubomír Slezák

6. kolo
TIPOVAČKA

T

Zlatá udice 2016
SUCHÝ

Vladimír Šev ík

BLANSKO

 Lenka Pad lková, foto Veronika Hladíková

BOSKOVICE

(jo), foto Jaroslav Old ich

Blanenští zahrádká i uspo ádali 
tradi ní jarní prodejní výstavu 

BLANSKO

(mha), foto Marie Haso ová

Kulí ovští se 
vydali na výšlap 
s p ednáškou

KULÍ OV

Eva Veselá a Jana Prosserová



INZERCE

H L E DÁ M E  N OV É  Z A M S T N A N C E  

 
 
 

e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 

SERVIS, DOPISY

st eda 11. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 12. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

kalendá  akcí KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 13. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 14. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

ned le 15. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Uh ice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 15 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 16. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

úterý 17. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Kunštátská dechovka 
a svatojánský sbor v Brn

KUNŠTÁT, BRNO

 Miroslav Holík

V Záchytné psí stanici 
Boskovice se práv  nachází 
jeden pejsek.

DENNY 

 Jitka Melicharová
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Roman Jančiar: Všechno záleží na lidech. Čím víc jich na 
You Dream We Run přijde, tím víc snů jsme schopni splnit

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.

BLANSKO - V pátek a v sobotu 10. a 11. června 
se v Blansku uskuteční čtvrtý ročník charitativní 
akce You Dream We Run. Účastníci čtyřiadvace-
tihodinového štafetového běhu letos budou plnit 
sny dvanácti lidem. Zapojit se ale mohou i neběžci. 
Více o akci uvedl v rozhovoru jeden z pořadatelů 
ze spolku Prosen Roman Jančiar. 

Akce se jmenuje You Dream We Run, neboli 
ty sníš, my běžíme. Je to anglický název, kde má 
tato akce vlastně kořeny?

Akce má kořeny v Belgii, kde jsem tři roky pra-
coval na velitelství NATO, a kde jsem se stal čle-
nem organizačního týmu akce Make a Wish. Je to 
podobná akce, při které se plní přání postiženému 
dítěti a kde štafetové týmy tvořily národnosti, kte-
ré byly ve velitelství NATO zastoupeny. Myšlenka 
pospolitosti se mi líbila natolik, že když jsem se 
vrátil domů a nastoupil jsem na krajském vojen-
ském velitelství, tak jsem vyprovokoval mého nad-
řízeného plukovníka Lacinu, abychom podobnou 
akci udělali i v Brně. Akce proběhla pod záštitou 
náčelníka Generálního štábu v roce 2013 v Brně. 
Jelikož trénuji fotbalovou přípravku v Blansku, 
tak mne napadalo, že bych tu akci mohl přenést 
do civilní roviny. Oslovil jsem tehdejšího starostu 
Blanska Lubomíra Toufara, jestli bychom mohli 
udělat stejnou akci i v Blansku, což nakonec vyšlo. 
A proč ten anglický název? Ten účelem brněnské 
akce bylo oslovit studenty brněnské Univerzity 
obrany, aby tuto akce svými týmu podpořili. Ang-
ličtina je světový jazyk. Aby studenti nosili tričko 
se světovým nápisem, je pro ně lepší než v češtině. 
Samozřejmě dnes už to vidím jinak, ale my ještě 
dáváme k akci dovětek, běžíme pro tvůj sen tak, 
aby se v tom našel i ten, kdo angličtinou nevládne. 
Název jsme vymysleli s přítelkyní, líbila se nám ta 
jednoduchost a zapamatovatelnost.

Jaký je vlastně princip akce, jakým způsobem 
mohou lidé pomoct a komu?

Vždycky to byla nějaká vytipovaná skupina, tře-
ba autisti v Brně. Napřed jsme spolupracovali se 
školou na Štolcově ulici nebo pak s Modrými be-
ruškami, což je jeden z největších spolků, které se 
starají o autisty. V Blansku jsme pak hledali výzvou 
každý rok lidi, kterým splněný sen usnadní a obo-
hatí život. Nechceme ale nahrazovat žádné institu-
ce, proto nedáváme žádné peníze, ale z vybraného 
výtěžku obstaráváme vybraný sen, který hned na 
konci akce předáme postiženému člověku. Aby lidi, 
kteří přijdou, viděli, na co přispěli. Ony ty pomysl-

né šeky, kterými se třeba mává v televizi na konci 
s několika nulami, mne vždycky vedou k úsměvu, 
protože si myslím, že je to velice netransparentní 
a člověk, který pošle třeba pětistovku, tak vůbec 
neví, kam peníze jdou.

Jak tedy může tedy člověk nebo tým konkrét-
ně pomoci a přispět při vaší akci?

Pokud člověk nebo tým se chce podílet na naší 
akci nebo pomoct ke splnění snu, měl by se do 31. 
května přihlásit a zaregistrovat na našich webo-
vých stránkách a objednat si účastnické triko. Ať 
už je to celý tým nebo jednotlivec, který může být 
zařazen do open štafety města. Pokud si tým ob-
jedná trika, zaplatí na náš transparentní účet a my 
mu trika v den akce vydáme a on tou částkou asi 
sto korun na triko pomůže ke splnění snu. Další 
formou pomoci je zakoupení ekologického kelím-
ku přímo na akci, reflexního náramku, nebo si mo-
hou návštěvníci koupit i to triko. 

Jaká bude letos barva trička? 
Letos bude oranžová barva. Snažíme se každý 

rok barvu měnit. Aby ten, kdo je nám od začátku 
věrný, mohl po deseti letech ukázat, že má sérii 
triček a pomohl splnit sen těmito tričky a může 
vzpomínat, který rok jaká byla. Navíc náš hlavní 
partner akce je holandská firma Synthon, takže 
jsme letos i v jejích barvách.

Podtitul zní, že se jedná o čtyřiadvacetihodi-
nový štafetový běh. Akce začne v pátek, skon-
čí v sobotu a týmy budou čtyřiadvacet hodin 
kroužit po atletickém oválu, to musí být docela 
fyzicky náročné...

Čtyřiadvacetihodinový štafetový běh... já ten běh 
dávám do uvozovek. Je to spíš takový Fun Run, je 
to symbolika toho, že jsme schopni pro postižené 
něco obětovat, nejenom tu stokorunu, ale si třeba 
i hrábnout do svých fyzických sil. Je to vlastně ta-
ková demonstrace podpory jednotlivci. Start nebo 
závěr čtyřiadvacetihodinového Fun Runu je úplně 
super, když se na startu sejde pětistovka šestistov-
ka startujících v jedné barvě. A ti postižení oprav-
du vidí, že tady tito běží pro mne, tito mi chtějí 
pomoci. Čtenáři se běhu nemusejí bát, nemusí se 
běžet. Může se jít, nejsou tam žádná pravidla, kte-
rá by někdo přísně hlídal. Je to na těch štafetách, 
že by měly čtyřiadvacet hodin udržet štafetový 
kolík na dráze. Samozřejmě s tím, že ta akce zís-
kává větší věhlas, tak se na běh hlásí i běžci, kteří 
si chtějí svůj výkon změřit. Dřív jsme to dělali ta-
kovým čárkovacím systémem a nechávali jsme to 
na odpovědnosti štafetových týmů, že si každý na-
psal číslo, kolik kol uběhl. Letos ale máme novinku. 
Našli jsme podporu u jedné německé firmy, která 

nám zapůjčí zařízení, které bude měřit počet kol 
pomocí čipu, který bude ve štafetových kolících.

Jak vypadá takový atletický ovál při You Dre-
am We Run ve tři hodiny ráno v sobotu?

To je právě to krásné, člověk by si myslel, že bu-
dou týmy podvádět, ale ve tři hodiny ráno vidíte, 
loni například čtyřiadvacet týmů, které třeba ne-
běží, ale jdou. Ta noční atmosféra běhu, osvětlený 
areál je prostě suprová. Nám se líbí, že se na to 
lidi nevykašlou. Opravdu těch čtyřiadvacet hodin 
i v noci štafetový kolík po dráze nesou nebo běží. 
Málokdy se stalo, že by si někdo šel odpočinout. 
Ale my to nijak přísně nehlídáme. Máme tam sice 
rozhodčího, který průběžně sleduje týmy na dráze, 
ale o to tady nejde. Jde o to, aby si lidi řekli, já chci 
pomoct, já chci akci podpořit a já těch čtyřiadvacet 
hodin dám.

Říkal jste, že jste našel inspiraci pro You Dre-
am We Run v Belgii. Předpokládám, že tam už 
podobné charitativní akce mají svou oblibu a 
jsou zavedené. Jak je to u nás, jak akci přijímá 
veřejnost?

Na tu první část dotazu bych odpověděl, že ten 
rozdíl je obrovský. Jenom ten, kdo v charitě pracu-
je, tak zná, jaký je rozdíl v charitě u nás a v Belgii 
nebo v Holandsku, kde si lidé třeba berou postiže-
né dítě do kina. Podobné akce jsou tam velmi pod-
porované místními úřady a sponzory. V Blansku 
byl a je přístup města dobrý a kvalitní. Po prvním 
ročníku jsme se ale setkali s politickými tlaky na 
naši akci. Bylo nám vyhrožováno, že pokud akci 
nesvěříme jistému politikovi k propagaci jeho 
strany v komunálních volbách, tak na nás bude po-
dáno trestní oznámení, což se nakonec stalo. Tím 
jsme ztratili důvěru místních, protože to bylo pro-
píráno v médiích. Blansko je malé město a každý 
si řekne, na každém šprochu pravdy trochu. Máme 
tým lidí, kteří všechno dělají po práci, zdarma a ve 
svém volném čase. Pak vás o to víc naštve, když si 
přečtete v novinách, že za peníze, které jste měl 
dát na sen, si jezdíte po dovolených.

Jak to trestní oznámení dopadlo?
Já jsem profesionální voják, takže já jsem s tím 

měl velké opletačky. Vlastním bezpečnostní pro-
věrky a musel jsem vysvětlovat veškeré okolnosti 
trestního oznámení na Národním bezpečnostním 
úřadě, na Vojenské policii. Obvinění se samozřej-
mě neprokázala. Nakonec se mi někteří omluvili. 
Dostalo se mi i veřejné omluvy. Byl to ale obrov-
ský tlak na mne, jak mediální, tak pracovní, v ro-
dině, když si o mě četl syn takové věci a chodil ze 
školy s tím, že tátu zavřou. Nejhorší ale bylo to, 
že to všechno ublížilo akci. Na druhém ročníku, 
kdy jsme plnili sen Marku Kovářovi, tak se vydě-
lalo v uvozovkách jen čtyřicet tisíc a návštěvnost 
druhého ročníku byla oproti tomu prvnímu menší. 
My jsme se odrazili až při loňském třetím ročníku. 
Lidi v Blansku pochopili, kde je pravda. Jak já ří-
kám boží mlýny melou pomalu. Zmíněná politická 

strana tady dostala na frak a my jsme se mohli od-
razit. Vyčistili jsme realizační tým. Ukázalo se, jak 
nám lidé věří. Bylo tady přes devět set běžců, čty-
řiadvacet štafetových týmů, vybralo se sto čtyřicet 
tisíc, měli jsme Michala Hrůzu a Michala Davida. 
Lidi nám řekli, ano, my vám věříme. Bylo to takové 
zadostiučinění. 

Čtvrtý ročník You Dream We Run se uskuteč-
ní 10. a 11. června na stadionu ASK Blansko. 
Běh už jsme popsali, způsob, jakým lidé mohou 
přispět taky, ale kulturní program jsme ještě 
nezmínili, takže co čeká návštěvníky letos?

Pilířem je čtyřiadvacetihodinový štafetový běh. 
Ale abychom uspokojili i ty návštěvníky, kteří se při-
jdou podívat, a nepoběží, tak bude probíhat dopro-
vodný kulturní program. Páteční program obstarají 
namátkou Marek Ztracený, Pavel Callta a Jirka Ho-
lubec Y Amigos a také skupina Akcent. Nesmím ani 
zapomenout na vystoupení Základní školy speciální 
Blansko a Domova Olga. V sobotnímu programu vy-
stoupí skupina O5 a Radeček a řada dalších.

Kolik letos máte potenciálních příjemců pe-
něz, které se podaří nashromáždit?

Letos jich máme dvanáct, šest dětí a šest dospě-
lých. Letos jsme začali spolupracovat s Domovem 
Olga Blansko, protože se nám zdá, že tato skupina, 
postižení dospěláci, je veřejností opomíjená. Proto 
jsme rádi, že na prvním místě v plnění snu je šest-
ačtyřicetiletá Radka, která má sen, který je pro nás 
ten nejlepší splnitelný. Abych to vysvětlil. Pokud 

se jedná o postižené děti, tak sen je vždycky vyjá-
dření přání rodičů. Samozřejmě rodiče vědí, co je 
nejlepší pro jejich děti a co potřebují. Mně se ale 
líbí na snu Radky, že ona nikdy nebyla v zahraničí a 
přála by si vidět noční Paříž a to je ten typický sen. 
Pokud jí nepomůžeme, tak by se asi nikdy do za-
hraničí nedostala. Takže to je pro nás typický sen a 
to je ta věc, proč to děláme.

Kolik předpokládáte, že se letos podaří snů 
splnit?

Všechno záleží na lidech. Čím víc jich přijde, čím 
více se prodá triček a doplňkových předmětů, tím 
víc snů jsme schopni splnit. Nechceme stavět tuto 
akci na sponzorech. Sponzory využíváme k pokrytí 
nákladů na akci. Nechceme, aby se o sen postaral 
sponzor a odepsal si to z daní. Chceme, aby to bylo 
v rukou lidí, aby se naučili charitu vnímat. Mrzí 
nás proto malý zájem základních škol z Blanska. 
Nejsem zastánce organizovaných akcí, že musíš 
přijít, ale myslím si, že v současné době se hodně 
hraje na patriotismus. Když se naučím být patriot 
ke škole, bude vedený k tomu, že za tu školu pobě-
žím, tak že budu i patriot k vlastní zemi, k městu 
a budu vědět, že už odmalička jsem na tuto akci 
přispíval a budu na to hrdý. Proto mě mrzí malý 
zájem škol. Chtěl bych vyzvednout třeba úžasnou 
práci paní Nesnídalové v Lysicích, která postavila 
loni 164 člennou štafetu školáků, nebo pana Borka 
ze sloupské školy. Ti k nám jezdí, ale místní školy 
nejsou schopné postavit ani jeden štafetový tým.

 Michal Záboj

Roman Jančiar.  Foto Michal ZábojRoman Jančiar.  Foto Michal Záboj

Vylosované pořadí a sny: 1. Radka, 46 let, Blansko, vidět noční Paříž; 2. Nathalie, 9 let, Sudice, pobyt u moře; 
3. Michaela, 25 let, Doubravice, vybavení pokoje; 4. Eliška T., 10 let, Velké Opatovice, rehabilitační pobyt 
Klimkovice; 5. Jiřina, 42 let, Blansko, pobyt v termálech na Slovensku; 6. Alex, 5 let, Blansko, diagnostický 
pobyt Praha Apla + pobyt v Praze; 7. Jana, 42 let, Blansko, televize + šatní skříň; 8. Nicolas, 5 let, Pamětice, 
rehabilitační pobyt Klimkovice; 9. Andrea, 42 let, Blansko, tablet; 10. Eliška K., 5 let, Blansko, rehabilitační 
pobyt Klimkovice; 11. Tomáš, 33 let, Blansko, tablet; 12. Dominik, 12 let, Doubravice, kolečkové brusle. Loňský ročník akce.  Foto archiv pořadatelůLoňský ročník akce.  Foto archiv pořadatelů
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e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 

SERVIS, DOPISY

st eda 11. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 12. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

kalendá  akcí KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 13. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 14. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

ned le 15. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Uh ice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 15 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 16. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

úterý 17. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Kunštátská dechovka 
a svatojánský sbor v Brn

KUNŠTÁT, BRNO

 Miroslav Holík

V Záchytné psí stanici 
Boskovice se práv  nachází 
jeden pejsek.

DENNY 

 Jitka Melicharová



DOPISY, ZPRAVODAJSTVÍ

Budovu školy TGM v Blansku 
letos eká vým na oken a dve í

BLANSKO

 Text a foto Michal Záboj

SPORT, DOPISY

ATLETIKA
10. 5., 17:30 h 

17. 5., 17:30 h

AUTOKROS
15. 5., 10:30 h

KOPANÁ
14. 5., 16:30 h

15. 5. 16:30 h

LODNÍ MODELÁ STVÍ
14. a 15. 5., 9 h

MALÝ FOTBAL
16. 5., 19 h

K   Blanensko vyhrálo 
v Pardubicích

REGION

Pardubice – Blanensko 2:4 (1:1)

Lubomír Slezák

 Foto Lubomír Slezák

6. kolo
TIPOVAČKA

T

Zlatá udice 2016
SUCHÝ

Vladimír Šev ík

BLANSKO

 Lenka Pad lková, foto Veronika Hladíková

BOSKOVICE

(jo), foto Jaroslav Old ich

Blanenští zahrádká i uspo ádali 
tradi ní jarní prodejní výstavu 

BLANSKO

(mha), foto Marie Haso ová

Kulí ovští se 
vydali na výšlap 
s p ednáškou

KULÍ OV

Eva Veselá a Jana Prosserová



ZPRAVODAJSTVÍ

BLANSKO

 Michal Záboj

Blansko zrušilo páte ní trhy, 
z stanou jen tvrte ní farmá ské

INZERCE

Výstava mapuje deset let jednotné záchranky
BLANSKO

Výstava v blanenské nemocnici.  Foto Marie Haso ová

Farmá ské trhy v Blansku.  Foto Michal Záboj

Cyklistka dva dny popíjela, potom vjela do 
p íkopu a rozbila si hlavu

REGION 

(moj)

(mha)
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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

Prodám stavební parcelu 

 Tel.: 604 985 420, 
736 703 805.

Prodám komplet ty  kus

Prodám tém  nejetou

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

 Tel.: 602 519 868

 



INZERCE

Prodám vitrínu s osv tlením, 

  Tel.: 723 486 026
Koupím pšenici, Tel.: 723 830 686
Koupím garáž Tel.: 723 830 686
Koupím byt Tel.: 723 830 686
Mladá rodina koupí

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

 

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

p ijme zam stnance pro obsluhu 
poskliz ové linky 

INZERCE:
telefon: 

774 408 399
e-mail

inzerce@
zrcadlo.net



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Adéla Šafá ová skon ila 
šestá v Evrop

BOSKOVICE

Lubomír Slezák

Boskovice budou bez 
hazardu až v roce 2019

BOSKOVICE

Michal Záboj

Adéla Šafá ová na trati. Foto archiv klubu

Prezident Václav Havel na návšt v  Jižní Ameriky.  Foto Pavel Šmíd

Výstava ukazuje prezidenta Václava Havla na 
návšt v  zemí Jižní Ameriky

MALÁ KOPANÁ

1. Senátorská liga
4. kolo: 

2. Mevasport liga
4. kolo:

3. Dozbos liga
4. kolo:

4. Zeas liga
4. kolo: 5. liga

4. kolo:
Základní sout ž

3. kolo:

Veteránská liga
2. kolo:

Ženská Gatema liga

BOSKOVICE 

(moj)

V m stysu ádil 
zlod j

SLOUP

(moj)

P ístavba boskovické školky se zatím 
odkládá, m sto stále eká na dotaci

BOSKOVICE

(moj) 
 Vizualizace M sto Boskovice



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Muzeum Blanenska chce 
být moderní a pro všechny

BLANSKO

Marie Haso ová

V Brn  brali medaile 
sourozenci Ku erovi

Šachisté Boskovic 
vybojovali 
st íbro

BOSKOVICE

(les)

Spo ítali 
náklady na 
zimní údržbu

BOSKOVICE

(moj)

Galerie Jonáš vystavuje 
olejomalby Petra Bernarda

BRNO, BLANSKO

V ra Vencelová

Medailisté. Foto V ra Vencelová

Blanenští plavci. Foto V ra Vencelová

O víkendu za aly tenisové sout že
REGION 

Divize: Bosonohy - Blansko 8:1.

III. t ., sk CA: Lip vka - Bosonohy 
B 7:2.

IV t ., sk. BA: Letovice - Ku im 7:2.

Mokrá Hora 
- Boskovice 6:3.

Kunštát - Chud ice 
3:6.

Veverská Bitýška - Vel-
ké Opatovice 8:1.

(les)

idi  boural 
pod vlivem 
alkoholu

LUDÍKOV

(moj)

Ve Vanovicích 
zlod j vykradl 
obchod

VANOVICE

(moj)

Muzeum Blanenska. Foto Michal Záboj

BLANSKO 

(moj), foto Ladislav Král



Jarní sraz Velorex
                    fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 18     st eda 11. kv tna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

MODERNÍ MUZEUM
t te na str. 2

KONEC HAZARDU
t te na str. 3

OPILÍ CYKLISTÉ
t te na str. 5

SPORT

Fotbalisté Blanska jsou v divizi 
na prvním míst  tabulky

Blansko zrušilo 
páte ní trhy na 
nám. Republiky

BLANSKO - 

 T TE NA STRAN  5

You Dream We 
Run se koná 
už po tvrté

BLANSKO

T TE NA STRANÁCH 8 A 9

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Old ich         

REGION

Divize
30. kolo: Blansko - Šumperk 2:1 

(1:1)
Blansko:

25. kolo: Pelh imov - Blan-
sko 2:3 (1:1)

Krajský p ebor
33. kolo: Ráje ko - Boskovice 

4:2 (1:2)

Utkání Ráje ka s Boskovicemi. Foto Lubomír Slezák

ZÚČASTNI SE SOUTĚŽE U STÁNKU ČP A VYHRAJ

Jen na utkání
FK Blansko – FK Hodonín
stadion na Údolní
sobota 14. 5. 2016 v 16.30

Vyhraj podepsaný dres 
Petra Švancary a další 
ceny od partnera utkání 
– České pojišťovny25. kolo: Bystrc - Boskovice 3:0 

(0:0), Lanžhot - Ráje ko 3:1.

I.A, sk. A:

I.B, sk. A:

Lubomír Slezák


